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Celý sortiment již vydaných knih nakladatelství ANAG
najdete ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.
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pro talentované čtenáře!
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KLASICI

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Charles Darwin
VÝRAZ EMOCÍ U ČLOVĚKA
A U ZVÍŘAT
Nejmladší z Darwinových děl o evoluční teorii klade
důraz na univerzální povahu výrazu emocí.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Alfred Adler
SMYSL ŽIVOTA
Poslední velký Adlerův spis z roku 1933.
Zygmunt Bauman
TEKUTÁ MODERNITA
Tekutou modernitu podle Baumana charakterizuje
individualismus, narůstající pocit nejistoty a privatizace
ambivalence.
Sigmund Freud
PŘEDNÁŠKY K ÚVODU DO
PSYCHOANALÝZY
„Učebnice“ psychoanalýzy tak, aby ji pochopili
i posluchači bez hlubšího psychiatrického vzdělání.

Tereza Cimrmannová
STÁRNUTÍ, PALIATIVNÍ PÉČE
A PROŽÍVÁNÍ ZÁRMUTKU
Metodická podpora a příklady z praxe, jak pečovat
o stárnoucí osoby s mentálním postižením.

MANAGEMENT
Adam Kahane
SPOLUPRÁCE S NEPŘÍTELEM
Jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme a jako bonus
šestitýdenní program pružné spolupráce.

POPULÁRNĚ-NAUČNÁ
LITERATURA

PSYCHOLOGIE
Jaroslava Bicková (ed.)
ZOOTERAPIE V KOSTCE
Minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za
pomoci zvířete
Karel D. Riegel, Kamil Kalina,
Ondřej Pěč
PORUCHY OSOBNOSTI V 21. STOLETÍ
Poruchy osobnosti z pohledu nejnovějších poznatků na
poli „evidence-based“ diagnostických systémů.

SPEKTRUM
Johann Caspar Rüegg
MOZEK, DUŠE A TĚLO
Páté, aktualizované a rozšířené vydání neurobiologie
psychosomatiky a psychoterapie
Verena Kast
STÍN V NÁS
Ten, kdo si neuvědomuje vlastní stín, ho často promítá
na druhé; proto je potřeba ho poznat a integrovat.
Robert A. Johnson
SNY JAKO ŘEČ NEVĚDOMÍ
Kniha poskytuje přístup krok za krokem, který nám
pomůže vnímat sen, rozluštit symboly a odhalit jejich
význam.
Ladislav Timuľák
TRANSFORMACE EMOČNÍ BOLESTI
V PSYCHOTERAPII
Terapie zaměřená na emoce (EFT) představuje model
utrpení, který staví na předpokladu, že zakoušená
emoční bolest je reakcí na zranění.
Irvin D. Yalom
EXISTENCIÁLNÍ PSYCHOTERAPIE
Jak terapeuticky pracovat s existenciálními tématy
a klienty, kteří se s nimi dostanou do konfrontace.

Sylvia Schaab
JDE TO I BEZ PLASTŮ
Třicetidenní rodinný program se zabývá: nákupy,
vařením, cestováním, úklidem, kosmetikou, bytem…

BELETRIE, LITERATURA
FAKTU, PŘÍBĚHY
Sigri Sandberg
TMA
Neotřelý text norské novinářky na pomezí beletrie
a literatury faktu obohacený zápisky české rodačky ze
Špicberků roku 1930.

Larry Richards
VZDEJ SE!
Hlavním tématem knihy je rozhodnutí být svatým, tedy
naplnit poslání, ke kterému je povolán každý člověk.

ŽIVOTNÍ STYL
Matthew McKay, Jeffre C. Woods,
Jeffrey Brantley
EMOCE POD KONTROLOU
Jak být všímaví, orientovat se v mezilidských vztazích,
regulovat své emoce a tolerovat stres.
Sabine Groth
CESTA HRDINKY
O hledání zdrojů ženské síly na základě archetypů
přiřazených k jednotlivým úsekům vnitřní cesty.
Lenka Šnajdrová
LÉČIVÝ RODOKMEN
Prozkoumejte osudy svých předků a jak ovlivňují váš život.
Anita de Nennie
KDYŽ TY NEJSI TY
Proč a jak přenášíme na druhé svoje pocity – přenos
a protipřenos pro laiky.

Petr Horáček
JAK MYŠKA SNĚDLA MĚSÍC
Co se stane, když se myšce splní přání a z nebe
spadne kousek voňavého měsíce?
Élisabeth Brami
DENÍČEK NUDILKY
Jak psaní postřehů do tajného deníku může
pomoci od nudy.
Emilie Chazerand
PRAVDIVÝ PŘÍBĚH O PRASÁTKU
Co se stane, když se prasečí vychovaná holčička
zamiluje.

Michael Engler
TŘI OVEČKY NA ARŠE
Humorný příběh o přátelství, důvtipu a o tom, že je
vždy dobré si navzájem pomáhat.

HRY A TRÉNINKY

Wilma Osuji
100 NEJLEPŠÍCH HER
100 nejlepších her z celého světa, které podporují
interkulturní učení.

Frank Tallis
SMRT PŮVABNÉHO MÉDIA
Napínavá detektivka s neobyčejnou atmosférou Vídně
z doby počátků psychoanalýzy.

Jana Bílková
POSILOVÁNÍ MENTÁLNÍ KONDICE
365 úkolů na celý rok přináší osvědčená, a přesto
neotřelá cvičení.

Thomas Frings
BŮH NEFUNGUJE
Autentická výpověď kněze vychází vstříc hledajícím
a pochybujícím.

Ben Furman
TONÍKŮV ZLÝ SEN
Příběh o nočních můrách a jak zařídit, aby nás
netrápilo, že nás něco trápí.

Devora Zack
JAK NAVAZOVAT KONTAKTY
Rádce, který vám umožní využít vašich preferencí
a předností, abyste se seznámili s druhými lidmi.

Peter Pöthe
SÍLA NEVYSLOVENÉHO
Zkušený psychoterapeut popisuje a komentuje průběh
léčby pěti dětí a dospívajících v rozmezí jednoho roku.

Ellen Forney
ZBLÁZNĚNÍ
Brutálně upřímný a hluboce dojemný komiks autorky,
které se před třicítkou rozjela bipolární porucha.

Radana Dungelová
ČIM, ČÁRA A ZAHRADA
Prostřednictvím všedně nevšedního příběhu
mohou děti nahlédnout do světa ptáků a naučit se
dívat kolem sebe.

Eva Horáková
CO SE ŠEPTÁ V TRÁVĚ
Genetická metoda, krátké příběhy ze života obyvatel
travní říše

Naděžda Kalábová
HRY NA DLANI
Kniha hravou formou upevňuje učivo prvního stupně
základní školy.

KOMIKS

Stanislava Reschová
KDO UKRADL ZELÍ?
Případ pro začínající detektivy vede děti
k všímavosti, kontextovému čtení a logickému
uvažování.

Jackson MacKenzie
PSYCHOPAT VE VAŠÍ POSTELI
Manipulace a psychický teror ve vztahu a jak z něj ven.

Gretchen Rubin
POŘÁDEK V POKOJI, POKOJ V DUŠI
Udělejte si místo pro štěstí, určete si priority v životě i ve
věcech a dodržujte je.

SPIRITUALITA

Violet Oaklander
TŘINÁCTÉ KOMNATY DĚTSKÉ DUŠE
Kniha přeložená do 15 jazyků poskytuje lidský a poutavý
vhled do vnitřního světa dítěte.

www.portal.cz

Lawrence E. Shapiro
44 AKTIVIT PRO DĚTI S ADHD
Aktivity pro podporu sebedůvěry, sociálních dovedností
a sebekontroly pro děti od 8 do 12 let.

Guy Gilbert
ODPUŠTĚNÍ
Gilbert potvrzuje, že jen cesta odpuštění vede k vnitřní
vyrovnanosti, pokoji a radosti.

Holger Dambeck
VEDLE NUL JE JEDNIČKA VELKÉ
ČÍSLO
Praktické matematické tipy a triky pro rozličné situace:
parkování, učení se telefonních čísel …

PRO DĚTI – BELETRIE,
HRY, TVOŘIVOST
Jitka Římánková
SVĚT PLNÝ SVÁTKŮ
Nevšední encyklopedie o různých svátcích, festivalech
a oslavách světa.

Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8; tel.: 283 028 203; e-mail: obchod@portal.cz
KNIHKUPECTVÍ PORTÁL: Jindřišská 30, Praha 1; Klapkova 2, Praha 8

Frida Nilsson
PONĚKUD ZVLÁŠTNÍ KŮŇ
Hedvika z knížky Ve škole se dějou věci přichází
s dalšími bláznivými nápady.
Tuutikki Tolonen
STRAŠIDELNÁ CESTA
Dobrodružné putování Maikki, Hilly a Kaapa přímo
navazuje na knihu Strašidelná chůva.

VÝCHOVA 3–8
Gabriele Kubitschek
ANTISTRESOVÁ KNÍŽKA PRO
UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
Relaxace, komunikace, týmová práce – tipy pro
učitelky MŠ
Kateřina Markalousová
ŠPUNTI VE ŠKOLCE
Celoroční aktivity pro děti od dvou let, pro děti
z odlišného prostředí, děti s různým hendikepem.
Iva Nováková
POČTÁŘ PEPÍK POPLETA
Pracovní sešit k zábavnému procvičování násobilky
Hana Zobačová
VÍM, JAK SE CÍTÍŠ
Pracovní listy pro rozvoj sociální inteligence

obchod.portal.cz
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ROZHOVORY PŘES
ROZBOUŘENÉ DOBY

Vážení a milí čtenáři,
část svého pracovního života už pěknou řádku let
věnuji televizi, ale dle přísloví kovářova kobyla chodí bosa, doma si ji pustím málokdy. Nedávno jsem ji
ale šťastnou náhodou zapnula ve chvíli, kdy hostem
pořadu Hyde Park Civilizace byl hokejový trenér
a kouč Marian Jelínek. Jeho slova mi na prahu nového roku přišla vhod. Mluvil totiž o tom, jak se motivovat, kdy poslouchat a kdy naopak neposlouchat
vnitřní já a jak sám se sebou komunikovat. Přestože nejsem fanouškem motivačních knih a videí, které v poslední době hýbou světem, tohle mi dávalo smysl. Ne
nadarmo se říká, že mnoho věcí, třeba i nemocí, má prvopočátek v hlavě. A Marian Jelínek ví, o čem mluví. Má zkušenosti z práce s vrcholovými sportovci, kteří
své myšlenky musí umět ovládat. Musí se soustředit na výkon, musí sami sebe
namotivovat a naopak, když jde do tuhého, musí svůj vnitřní hlas umět i vypnout.
Jak totiž Marian Jelínek s nadsázkou říká, kdyby měl Jaromír Jágr před nájezdem
na branku přemýšlet, zda puk pošle nalevo nebo napravo, nikdy by gól nedal. Bylo
to opravdu zajímavé a poučné povídání, které mě přimělo k pořízení jeho knihy
Vnitřní svět vítězů (vydává Grada). Na prahu nového roku jsem si proto místo tradičních předsevzetí, že zhubnu nebo začnu cvičit, které stejně nikdy nedodržím,
řekla, že se naučím ovládat své myšlenky, abych si zbytečnými obavami nekomplikovala cestu, abych se uměla ve správnou chvíli koncentrovat nebo rozhodnout.
Myslím, že to je do roku 2020 dobrý plán. Ostatně, z let, kdy mě lákala astrologie,
vím, že číslo dvě, které je v letošním letopočtu hned dvakrát, symbolizuje Měsíc
a s ním návrat k duchovnu, k vnitřnímu světu. Tento směr přeje i knihám, které
podněcují naše myšlenky, povzbuzují fantazii, otevírají nám obzory. Letošní rok
je navíc rokem sto třicátého výročí narození Karla Čapka a dvoustého výročí narození Boženy Němcové. Už jen proto to jistě bude dobrý knižní rok. V Knižních
novinkách se těšíme nejen na nové tituly, ale i na zajímavá setkání s inspirativními
nakladateli i autory, chceme se více věnovat dětským čtenářům, nenecháme si ujít
knižní akce, kterých nás i letos čeká pěkná řádka. Chceme být všude tam, kde se
knihám daří, a doufám, že u toho budete s námi.
JANA MARXTOVÁ

Už jsem se na těchto stránkách mnohokrát svěřovala se svou slabostí pro životopisné knihy, protože život prostě píše nejlepší příběhy, ale možná jsem nedodala, že mám slabost i pro rozhovory. Líbí se mi tenhle malý výlet do něčí hlavy,
nahlédnutí do jeho myšlenek, do jeho života. Baví mě názory dané osoby konfrontovat se svými, přemýšlím, jak bych se sama zachovala a často se přistihnu,
jak se mi před očima odpovědi vizualizují a skládají do krátkého filmu. A právě
kvůli této zálibě jsem sáhla po knize Rozhovory přes
rozbouřené doby (vydává Prostor). Už na obálce mě
zaujala jména osobnosti, s nimiž jsou rozhovory vedeny: Petr Pithart, Šimon Pánek, Mark Slouka, Aleš
Palán, Luboš Dobrovský, Jan Kysela, Igor Lukeš, Jiří
Pehe, Timothy Snyder, Marek Orko Vácha, Michael
Žantovský a Olga Sommerová. Jsou to lidé, jejichž
názorů si nelze nevážit, kteří něco vytvořili a žijí život,
který nás ostatní může inspirovat. Rozhovory s nimi
vedli Eva Bobůrková, Jiří Leschtina, Petr Placák a Petr
Vizina, takže o chytré otázky není nouze. A takové
rozhovory je opravdu radost číst. Hlavním tématem knihy, která vyšla na sklonku
loňského roku, je ohlédnutí za třiceti lety svobody naší země. Vrátit se třeba se Šimonem Pánkem do doby, kdy se u nás „hýbaly ledy“, je po tolika letech opravdu
zajímavé čtení. Znovu se vám před očima odehrají dané okamžiky, navíc viděny
a popsány tím, kdo u nich byl nejblíže, jak to jen šlo. Každá ze zpovídaných osobností má k uplynulým letům i zlomovým událostem jiný vztah, všichni je prožili
jinak a o to plastičtější kniha je. Vznik této publikace má ještě jednu zajímavou
stránku, a sice že ji vydalo nakladatelství Prostor, které společně s naší svobodnou zemí loni oslavilo také třicáté narozeniny. Nedávno jsme si tohle neobyčejné
jubileum připomněli v rozhovoru se zakladatelem Prostoru Alešem Ledererem.
I jeho příběh do knihy patří, jen je skryt ve stránkách téhle knihy, připomíná ho
to, že mohla vyjít.
JANA MARXTOVÁ

Motto čísla:
„Každý nový začátek pochází z konce
nějakého jiného začátku.“
Seneca (filozof, dramatik, básník a politik)

co právě čte

TÁŇA PAUHOFOVÁ
herečka

Mám toho rozečteného i rozposlouchaného hrozně moc. Mám ráda nejen knihy, ale
také audioknihy. V autě, když jezdím z Bratislavy, kde hraju v Národním divadle, do
Prahy, kde mám třeba filmové závazky jako nedávno uvedení nové komedie Šťastný
nový rok, poslouchám nejraději audioknihy. Naposledy to byla audiokniha Problém
tří těles, což je takové filozofické sci-fi, jehož autorem je známý čínský spisovatel
Liou Cch'-sin. V poslední době čím dál častěji jezdím vlakem, kde je přece jen větší
možnost aktivně využít čas, a tam si ráda čtu. Nedávno to byla kniha švédské autorky Leny Anderssonové Svévole. Je to příběh o vztazích, o tom, jak mohou být
zničující. Moc se mi to líbilo. Čtu ale také klasiku jako Bulgakovův Divadelní román.
Jestli čtu a poslouchám v češtině
nebo ve slovenštině? A víte, že je
mi to jedno? Třeba Problém tří
těles poslouchám asi v češtině,
ale vůbec si tím teď nejsem jistá.
Nikdy jsem češtinu a slovenštinu
nijak výrazně neodlišovala. Od
malička jsem četla české knihy,
dívala se na české filmy a mám
to tak dodnes.
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LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

SHAKESPEARE DO DRAŽBY
Aukční síň Christie‘s oznámila, že v dubnu nabídne v aukci první souborné vydání her Williama Shakespeara z roku 1623. Kniha je jedním ze šesti známých
kompletních výtisků, které se nacházejí v soukromých rukou. Očekává se, že publikace, která je známá pod názvem First Folio, by se mohla vydražit za čtyři až šest
milionů dolarů.

21. ledna Knihkupectví Dobrovský, OC Šantovka, Olomouc
V 17 hodin jste srdečně zváni na autogramiádu gentlemana a autora Ladislava Špačka, který představí svou nejnovější knihu Moderní etiketa.
22. ledna Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a
Autorské čtení českého básníka a literárního kritika Ondřeje Hložka. Začátek
akce je v 17 hodin.

NĚMCOVÁ V LITOMYŠLI
Výstavu s názvem Babiččina Barunka připravilo Regionální
muzeum v Litomyšli k výročí 200 let od narození Boženy
Němcové. Slavnostní otevření proběhne 31. ledna. S Litomyšlí svázala Němcová svůj život hned dvakrát. Nejprve tu žila
s manželem, který sem byl přeložen, a narodil se jí tu druhý
syn Karel. Podruhé se sem vrátila na sklonku života. Výstava se nevěnuje jen jejímu pobytu v Litomyšli, ale přibližuje
všechny milníky spisovatelčina života.

22. ledna Městská knihovna v Praze, Dům čtení, Ruská 1455/192 Praha 10
Autorské čtení z připravované knihy Polynésie Mariky Mariewicz.
23. ledna Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Smetanovo nám.
222/ 8, Moravská Ostrava
Od 16 hodin se můžete setkat s bývalou ministryní spravedlnosti
České republiky Danielou Kovářovou nad její knihou Jak hubnout a nezblbnout. Hostem bude sexuolog Radim Uzel.

CENY COSTA UDĚLENY
Prestižní britskou literární cenu Costa v kategorii román získal Jonathan Coe,
který se ve své knize Middle England zaměřil na události kolem referenda
o brexitu. V kategorii poezie zvítězila Mary Jean Chanová se sbírkou Flèche.
Vítězkou kategorie debutový román se stala Sara Collinsová s historickým románem The Confessions of Frannie Langton. Její knihu pod českým názvem
Vyznání Frannie Langtonové a v překladu Alžběty Frankové vydá letos v červnu
nakladatelství Host. Cenu za dětskou knihu si odnesla Jasbinder Bilanová za
příběh Asha & the Spirit Bird. V kategorii biografií zvítězil Jack Fairweather
s knihou The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz. Literární ceny Costa mohou získat anglicky psané knihy autorů
z Británie a Irska.

24. ledna Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské nám. 77, Pardubice
V pravidelném pořadu autorského čtení a hudby se tentokrát můžete těšit nad
básníka, výtvarníka a leadera punkové kapely V. V.Ú. Štěpána Málka. Na cajón
zahraje Petr Špaček. Začátek je v 18 hodin.
28. ledna Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Smetanovo nám. 222/ 8, Moravská
Ostrava
Spisovatel, scenárista, přírodovědec, milovník zvířat a bývalý reprezentant ve
sjezdu divoké řeky Josef Urban přijde v 16 hodin představit knihu Návrat do
Valbone.
30. ledna Masarykova veřejná knihovna, Dolní náměstí 1356, Vsetín
Beseda a autorské čtení s úspěšnou spisovatelkou Viktorií Hanišovou, autorkou oblíbené a čtivé trilogie románů
Anežka, Houbařka a Rekonstrukce. Probíhá v rámci festivalu „Literární jaro ve Vsetíně“. Začátek je v 17 hodin.

www.krigl.cz

Valmez Forever

Zdena Koláček

NEPŘESNOSTI VE ZNÁMÉ KNIZE
Muzeum v Auschwitz-Birkenau, které stojí
na místě někdejšího koncentračního tábora,
uveřejnilo varování čtenářům knihy Chlapec
v pruhovaném pyžamu s tím, že je nepřesná
a měl by se jí vyhnout každý, kdo studuje dějiny holocaustu. Prohlášení předcházel twitterový příspěvek autora tohoto bestselleru
Johna Boynea, v němž kritizoval knihy, které
využívají název vyhlazovacího tábora, jako
jsou například Tatér z Osvětimi nebo Sabotér
z Osvětimi. Napsal, že by si názvy i látka takovýchto děl zasloužily o trochu víc přemýšlení a rozvahy. Muzeum v reakci na jeho příspěvek uvedlo, že má sice pravdu,
že některá díla jsou nepřesná, především pak Tatér z Osvětimi, ale zároveň sdílelo
odkaz na článek, který čtenáře ze stejných důvodů tedy kvůli nepřesnosti varuje
právě před Boyneovou knihou. Autor by si tedy měl nejprve zamést před vlastním
prahem.

Od deseti ke dvaceti pěti, od
základní školy po vojnu, od poloviny 60. let do roku 1981 – nesnesitelná tíha dospívání v době, kdy
všechno stálo za ho*no kromě
holek, hudby a chlastu.

Kniha je určena výhradně
dospělým čtenářům.
130 × 200 mm, 112 stran,
vázané, cena 188 Kč
ISBN 978-80-88104-63-6
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Valmez Forever je druhou knihou Zdeny Koláčka, rodáka z Valašského Meziříčí. Autor se v ní
vrací do svého dětství a mládí, které
prožil v rodném městě v 60. a 70.
letech, kdy dlouhé vlasy a modré
džíny nebyly pro tehdejší mládež
jen módní záležitostí, ale především
projevem generačního vzdoru a nesounáležitosti s panujícími poměry.

rozhovor

s Janou Schlossarkovou

MOJE HLUČÍNSKO
Jana Schlossarková je hlučínská spisovatelka, básnířka a výtvarnice. Ve svých
básních a vyprávěních zachycuje příběhy a historky svých příbuzných, přátel
i hlučínských sousedů z dávné i nedávné minulosti i ze současnosti. V nakladatelství Leges nedávno vydala dvě sbírky svých starších i nových textů pod
názvem Co na Prajzske se stalo a Co na Prajzske se povědalo. Příběhy doplnila
svými nádhernými ilustracemi, pro něž čerpala inspiraci v krajině svého rodného Hlučínska. Jana Schlossarková je šarmantní, moudrá a všestranně nadaná
dáma, má mimořádný smysl pro humor a sálá pozitivní energií. Je radost se s ní
setkat.
Co vás přivedlo k psaní veršů a příběhů?
V rodině tatínka byli výborní vypravěči a držela se
tam tradice vymýšlení veršovaných humorných přání
k různým příležitostem a vydávání svatebních novin.
Teta Marie, tatínkova sestra, se tím zabývala do vysokého věku. Mé první pokusy psát verše vznikaly
kolem mých 12 let a netrvalo dlouho, už jsem kráčela
ve šlépějích své milované tety. První knihu v nářečí
jsem měla možnost a čas zpracovat až po odchodu
do důchodu. Delší dobu jsem měla pocit, že se hlučínské nářečí vytrácí zároveň s humornými příběhy,
které jsem slýchávala od dětství a uchovávala ve své mysli.
Byla bych je ráda připomněla
a zachovala pro svoji rodinu.
Takový byl prvotní záměr. Nakonec jsem skončila u dvanácti
knih v nářečí, dvou sbírek básní
v češtině a jako spoluautorka
dvou kuchařek.
Kde jste čerpala prvotní inspiraci pro často velmi humorné až
bizarní historky?
Za mého dětství, bez televize
a internetu, se lidé více navštěvovali a hodně se přitom vyprávělo. To byla nezapomenutelná nedělní odpoledne u omy a opy (rodičů
maminky) a pak období draní peří. Dodnes mi není
jasné, jak se tolik lidí vešlo do kuchyňky velikosti
utěrky. Samozřejmě bylo třeba změnit jména aktérů,
protože někteří z nich ještě žili. Tím větší byla radost
čtenářů, když je poznali.
Většina textů v obou knihách je psána v hlučínském
nářečí nazývaném „po našemu“. Jak píšete v jedné
básni, „řeč naši, ten měkký šátek, utkaly dějiny, z klubíček příze moravské, němčiny, polštiny“. Je tato řeč
stále živá?
S nářečím se u nás ještě setkáte, ale Hlučínsku nepříznivě nakloněný minulý režim přinutil lidi na ně téměř
zapomenout. Jako každá řeč i ono se vyvíjí. Vím, že
k nářečí se lidé nevrátí, ale měli by znát řeč svých
předků. Snad nebudu vypadat, s prominutím, jako
chvalydupa, jak se u nás říká chvástalům, ale myslím
si, že díky mým knihám přece jen k oživení nářečí došlo. V historkách ze starých časů jsem striktně dodr-

žovala nářečí v tehdejší podobě, hledala adekvátní výrazy mezi staršími lidmi. Vydatně mi při tom pomáhal
můj manžel, který byl také můj první čtenář a kritik.
Je nářečí srozumitelné i pro české a moravské čtenáře?
Náročnost čtení v nářečí je zpočátku značná, vždyť
některé výrazy jdou těžko i zaznamenat, protože jejich hlásky nemají v češtině psanou podobu. Je rozdíl
naslouchat člověku, který nářečím mluví, nebo se
textem prokousávat sám. Proto ročně absolvuji na
40 autorských čtení a besed, abych jazyk čtenářům

přiblížila. Druhá kniha také obsahuje rozsáhlý hlučínsko-český slovník, do něhož jsem se snažila pojmout
všechny nářeční výrazy z obou knih.
Čím je vůbec Hlučínsko tak specifické?
Hlučínsko je specifické především svou pohnutou
historií, i to nářečí je výsledkem neustálých změn
ve státní svrchovanosti na tomto kousku Slezska.
Spoustu věcí jsem pochopila, až když jsem začala
psát a využívala pozvání: „Přičče na kafe, to mušiče
napisač, to se richtyk stalo.“
Kraj to nebyl nikdy bohatý, lidé se utíkali hlavně
k Bohu. Neudržované kostely či dokonce ruiny sakrálních staveb, jak je vídáme jinde, byste marně hledali.
Pro Pambučka se dycky jakyšik penizek našel a troufám si tvrdit, že to trvá dodnes. Druhé specifikum jsou
čisté, upravené vesničky a udržované domky. Ty často
byly a dodnes bývají důvodem závisti. Ale stačilo by
zapátrat, za jak těžkých podmínek lidé na Hlučínsku
stavěli, a bylo by po závisti. Svých příbytků si váží, neboť k nim nepřišli lacino. A jsme u třetího specifika.
7

Tolik diskutované odškodné vyplácené německým
státem válečným vdovám za muže padlé a nezvěstné
ve druhé světové válce: nezdá se vám to trochu chabá
náhrada za ztraceného manžela či otce?
Desítky let čekání na nezvěstného manžela a tatínka
si dnešní generace asi neumí ani představit. Vraťme
se k radostnějšímu tématu. Své dvě nejnovější knihy
jste také sama ilustrovala. Jak dlouho se malování
věnujete?
Před několika lety jsem byla pozvána do jedné ostravské knihovny na vernisáž výstavy obrazů frekventantů Studia volného času Viridian, abych pro
zpestření programu přečetla něco ze svých knih.
Nad vystavenými obrazy jsem se, přiznám se, že i se
špetkou závisti, rozplývala, co všechno amatérští malíři bez ohledu na věk dokážou! Když jsem se šéfce
Viridianu, paní Elen Thiemlové, svěřila, že jsem málem propadla z kreslení, řekla mi, že každý člověk se
může naučit malovat a že mi to dokáže. A tak jsem
ve svých dvaasedmdesáti letech, víceméně z recese,
nastoupila do kurzu malby a docházím tam dodnes.
Akademický malíř ze mě nebude, ale stojí za to, jaké
potěšení mi malování poskytuje. Kolik nových přátel
jsem poznala! Vlastními ilustracemi knih jsem udělala radost paní Elen i sobě. Přesvědčila jsem nejen
sebe, že nikdy není pozdě plnit si svoje sny.
Knihu Co na Prajzske se stalo otvírá hymnus Moje
Hlučínsko. Je to dojemná píseň oslavující rodné město, jeho krásu i stinnou historii. Jak píseň vznikla?
Občas se na různých besedách ozvalo, že Hlučínsko nemá žádný hymnus. Zanedlouho jsem již text
nedokázala vyhnat z hlavy. Na moji žádost složil
nápěv hlučínský rodák, známý hudebník a skladatel
Norbert Studnitzky. Vystudoval JAMU v Brně, ale
od roku 1968 žije v emigraci v SRN. Brzy po vydání
knihy vznikla jeho zásluhou v Ostravě také nahrávka
písně s klavírním doprovodem.
Nenacházím lepší závěr našeho rozhovoru, než je
všeříkající první sloka hlučínského hymnu:
„Hlučínsko, ty moje milé,
vyrostlo jsi do krásy,
prožilo jsi hořké chvíle,
teď se blýská na časy.“
JANA SLADKÁ HYKLOVÁ

knižní tipy

ČTYŘIKRÁT IVAN BLATNÝ
v exilu ve Velké Británii, což nesl velmi těžce, navíc byl postižen duševní chorobou;
od roku 1954 byl trvale umístěn v psychiatrické léčebně. Doma měl být komunisty
vymazán z české literatury, díky exilovému nakladatelství manželů Škvoreckých
v Torontu byl znovuobjeven v roce 1979, kdy vyšla Stará bydliště – výbor z poezie
psané v exilu. Pak vyšly i další výbory (Pomocná škola Bixley aj.), po roce 1990
oficiálně i v Česku; osud Blatného zpracoval Martin Reiner v úspěšném románu
Básník (2014). Celé Blatného dílo dosud čeká na zpracování a vydání. Nedostupné první čtyři sbírky patří k pokladům moderní české poezie, a tak je dobře, že
jsou nyní zase k dispozici čtenářům, ať už jednotlivě, nebo v kompletu.
MILAN VALDEN

K letošnímu stému výročí narození básníka Ivana Blatného (1919–1990) záslužně
vyšla v krásné grafické úpravě Martina T.
Peciny kolekce prvních čtyř autorových
sbírek ze čtyřicátých let: Paní Jitřenka (1940), Melancholické procházky
(1941), Tento večer (1945) a Hledání přítomného času (1947). Společně se o to
postarala brněnská nakladatelství Host
a Druhé město. Od roku 1948 žil Blatný

BRNO MODERNÍ II.
busiera. I na fotografiích je vidět a cítit vlídnost prostředí k lidem, kteří tu tráví tolik
času. Tolik zdánlivě obyčejných budov a tolik osudů! Zajímavosti, které nejsou
vidět na první pohled, ale jsou ukryty v materiálech, v pracovních postupech při
stavbě. Druhá polovina dvacátého století se odráží ve stavbách Brna od socialistického realismu přes tzv. bruselský styl až po styl brutalistní nebo hightech, postmodernu i dekonstruktivismus. Spoluautorka knihy Renata Vrabelová se zabývá
výzkumem a propagací moderní architektury a udržitelného stavění, Vladimír Šlapeta je historik architektury a vysokoškolský pedagog, člen Akademie der Kunste
v Berlíně. Kromě fotografů, jejichž snímky v knize najdete, Milana Jaroše a Lukáše
Žentela, je myslím potřeba zmínit obálku knihy. Podle lomu světla se vám bude
v prostoru pokoje ztrácet a zase objevovat, takže k ní budete stále přitahováni.
Nechte se zlákat, stojí to za to!
JARMILA SKOPALOVÁ

Až pojedete do Brna, vezměte si tuhle knihu s sebou
a dívejte se ne jen pod nohy a kolem sebe, ale také nad
sebe. Uvnitř knihy autorů Renaty Vrábelové a Vladimíra Šlapety Brno moderní II. (vydává Paseka) najdete mapky s místy, která byste opravdu měli vidět a ne
jen míjet. Architektura v Brně není jen slavné Výstaviště nebo vila Tugendhat, ale také třeba experimentální
bytové domy Vinařská. Řekli byste, že to je obyčejný
socialistický panelák, ale z popisu budovy a její stavby,
podle použitých materiálů i řešení osvětlení v bytech
i celém domě se zdá, že to byl skutečně zajímavý experiment. Nebo komplex Ústavu veterinárních léčiv.
Navrhl jej pravděpodobně Vladimír Beneš, který zažil praxi ještě v ateliéru Le Cor-

DEN, KTERÝ NIKDY NEPŘIJDE
byla sama přes noc v Paulově kanceláři tak, že udělá úhlednou a velkou hromádku přímo doprostřed Paulova pracovního stolu. Když se ji snaží Paul uklidit, tak
přesně v ten moment klepe na dveře nový klient, kterého tahle detektivní kancelář
opravdu potřebuje. A protože klient slyšel spílání, celkem právem se domnívá, že
se tu odehrává hádka se ženou: „Dost na tom, že jsi mi sežrala ponožky, ale tohle
je úplný konec! Máš padáka!“ Dialogy v knize jsou asi tou nejlepší částí, na kterou
se budete těšit. Autor v sobě nezapře původní profesi stand-up komika. Za svůj
humor na scéně byl dokonce několikrát oceněn. Osvědčil se nejen jako herec, ale
i také jako spisovatel a autor televizních pořadů, za něž byl dokonce nominován
na cenu BAFTA. S jeho knihou se nudit nebudete, věřte mi.
JARMILA SKOPALOVÁ

Hlavními hrdiny legrační detektivky Den, který nikdy
nepřijde (vydává Jota v překladu Richarda Jandy) jsou
Paul, Phil, Bunny a Brigita – nesourodá čtveřice detektivů, k nimž přibyla ještě Maggie – vlčák se svéráznými zvyky. Detektivní zápletka je napínavá a styl psaní
irského autora Caimha McDonnella báječně vtipný.
Tak třeba, když je na dveřích hospody napsáno, že dovnitř smějí pouze vodící psi a není připsáno, že musejí
doprovázet slepce, pak sem přece může každý pes,
který má úlohu psa vodícího, tedy i s vidoucím člověkem. Nebo tohle: Maggie vyjádří svůj názor na to, že

LIŠKA LOVEC
vzájemně provázaných svými vztahy. Adina je učitelka, jejíž přítel Ilije právě slouží
u armády. Její přítelkyně Clara pracuje v továrně a stýká se s ženatým advokátem
Pavlem, který je členem Securitate. Když Adině hrozí zatčení, o čemž ji informuje
Clara, pomáhá jí s útěkem její bývalý přítel, lékař Paul. Oba se ukryjí na venkově
u kamaráda Liviu, který zde učí. Právě zde sledují nevěřícně a s radostí pád nenáviděného diktátora… Titul knihy se váže k ústřednímu symbolu: Adina má doma
vypreparovanou liščí kůži, jíž tajná policie při návštěvách bytu postupně uřezává
ocas a packy, aby tak dala mladé učitelce najevo, že liška je lovec, stejně jako je
lovec i státní policie, která všechno ví. A ví také, že svírajícím strachem nejlépe
ovládne obyvatele těžce zkoušené země… Müllerová píše svým typicky nepříjemným, chladným, jako z ledu sekaným stylem s lyrickými pasážemi, který se nečte
lehce a nutí číst pomalu, který klade odpor, ale je vždy působivý svou přesností
a temnou, silnou obrazností s navracejícími se motivy.
MILAN VALDEN

Již pátou knihou se českému čtenáři představuje německá spisovatelka původem z rumunského Banátu
Herta Müllerová (*1953), nositelka Nobelovy ceny
za literaturu (2009). Po povídkové prvotině Nížiny,
novele Cestovní pas a románech Srdce bestie a Rozhoupaný dech vyšel román Liška lovec z roku 1992.
Všechny přeložila Radka Denemarková a vydala Mladá fronta. Müllerová ve svých dílech popisuje především to, co sama poznala v rodném Rumunsku, než
se z něj mohla v roce 1987 vystěhovat do tehdejšího
Západního Berlína: život v totalitním státě, praktiky
nedemokratických režimů, tuhé poměry pod vládou diktátora. Konec tvrdého režimu Nicolae Ceaușesca, popraveného i s manželkou Elenou po krátkém procesu
na konci prosince 1989, zachycuje román Liška lovec na osudu několika postav
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ENDYMION
DAN SIMMONS

BRÁNA ZE SLONOVINY, BRÁNA Z ROHU
ROBERT HOLDSTOCK

Román je úvodem dalšího velkolepého příběhu
od autora slavných děl
Hyperion a Pád Hyperionu.

Chris Huxley se vydává
do tajemného lesa my
mytág, aby nalezl odpovědi
na několik palčivých otá
otázek.

Přeložil Petr Kotrle, 498 Kč

Přeložil Petr Kotrle, 298 Kč

VLK! GRIMM CITY 1
JAKUB ĆWIEK

Přeložil Robert Pilch, 298 Kč

HANNIBAL - ZROZENÍ
THOMAS HARRIS

Přeložila Jana Odehnalová, 298 Kč

Hořká, brutální noirová
detektivka inspirovaná
americkým zločineckým
podsvětím dvacátých
a třicátých let.

Další kniha o Hannibalu
Lecterovi začíná v Litvě
roku 1941, kdy je budoucí
vrah a kanibal ještě osmiletým chlapcem…

SUPERVELMOCI V OBLASTI UMĚLÉ INTELIGENCE
KAI-FU LEE

CESTOVATELÉ VE TŘETÍ ŘÍŠI
JULIA BOYDOVÁ

Překotný vývoj v oblasti
umělé inteligence přinese dramatické změny
dříve, než mnozí odborníci předpokládali.

Zprávy a svědectví očitých svědků, cizinců, kteří ve 30. letech navštívili
Hitlerovo Německo.

Přeložil Petr Holčák, 358 Kč

DÍLO 1949 – 1998
IVO VODSEĎÁLEK
648 Kč

Přeložil Robert Novotný, 398 Kč

JACK WOLFGANG
STEPHEN DESBERG, HENRI RECULÉ
Přeložil Richard Podaný, 648 Kč

Dílo Ivo Vodseďálka lze
bez nadsázky označit za
jeden z neobjevených
pokladů moderní české
literatury.

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

Jack Wolfgang je elegantní vlk, ale co víc, je také
špion – a jeho krytím je
osobnost kulinárního
kritika.

WWW.ARGO.CZ

lednové knižní
tipy, které vám
zahřejí duši

Obličejová jóga pro začátečníky
5870
a mírně pokročilé
Světlana MIHULOVÁ
Tato kniha, která nemá v této oblasti konkurenci nejen v České republice, ale i v zahraničí, vás krok za krokem provede základy obličejové jógy a sérií speciálních cviků, jejichž úkolem bude omlazení
pleti o 5 až 15 let. Je bez nadsázky špičkovým studijním materiálem
pro každého, kdo se bude chtít o obličejové józe dozvědět více.
Systém cviků uvolňuje a zároveň posiluje svaly obličeje, krku a dekoltu a silně prokrvuje nejen tyto partie, ale rovněž mozek a celé
tělo. Může působit jako prevence mnoha nemocí včetně mozkové
mrtvice.
200 stran, brožovaná, 329 Kč

Skutečné jídlo
pro malé labužníky

5970

Více než 100 jednoduchých lahodných receptů
pro malé děti i dospělé
Annabel KARMEL
Autorka přichází s další knihou plnou vynikajících a nikdy nezveřejněných receptů připravených z prvotřídních ingrediencí s významnou
nutriční hodnotou. Tato kuchařka plná krásných fotografií a s hezkým designem je nezbytným pomocníkem každého moderního rodiče. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na rychle připravená jídla – hotovo
za čtvrt hodiny, zdravý „fast food“, vaření s dětmi, školní svačiny. Jde
o čerstvá, zdravá, jednoduchá a moderní jídla, jako jsou quinoové
kuřecí stripsy pečené v troubě, křupavá treska pečená v troubě a hranolky z batátů, palačinky s podmáslím či mrkvovo-datlové kuličky
s ořechy.
240 stran, vázaná, 349 Kč

Můj malý IKIGAI deník

5989

Objevování japonského tajemství dlouhého,
šťastného a naplněného života
Amanda KUDO
Tento deník je právě tím, co potřebujete k objevení smysluplného účelu bytí, díky čemuž se váš život bude schopen prodloužit až
o 7 let! Deník Ikigai obsahuje na 120 stránek otázek k zamyšlení,
tvůrčí cvičení a trochu inspirací, které vás dovedou k vašemu jedinečnému ikigai. Díky němu pochopíte to, co milujete, v čem vynikáte, jak vidíte svět a co můžete změnit. Jen každodenní momenty
strávené s tímto deníkem vám pomohou odhalit váš cíl a zvýšit vaši
radost!
128 stran, brožovaná, 289 Kč

Léčivá příroda

5983

Jak může šinrin joku, uzemnění, pobyt venku
nebo jen otevřené okno uzdravovat
Alice PECK
Odhalte kouzlo a účinnou moc venkovních procházek a trávení
času v přírodě. Tato praktická kniha plná vědecky ověřených faktů
vám naznačí, že k uzdravení těla i duše nepotřebujete spoustu dní
dovolené ani složitá technická zařízení. Pokud se odpoledne půjdete projít parkem, omočíte se v moři nebo se bosýma nohama zaboříte do bahna, může vám to změnit život. Každá kapitola kombinuje
krátké příběhy lidí a doporučenou literaturu spolu s nejnovějšími
lékařskými a vědeckými objevy, které dokládají léčivou moc přírody.
148 stran, brožovaná, 329 Kč
Celý sortiment již vydaných knih
nakladatelství ANAG najdete ve všech
dobrých knihkupectvích po celé ČR.

anag@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz

bibliografie
duchovní nauk y
DUCH OVN Í
TEO R I E
A SM Ě RY
Masuno
Umění prostého života.
100 zenových aktivit pro klidnější život

Brno: Jota, 2019, 208 s., váz.
100 zenových aktivit pro klidnější život. Renomovaný buddhistický mnich
Shunmyo Masuno čerpá ze sto let
staré moudrosti, aby vám ukázal, jak
do moderního života vnést podstatu
zen buddhismu.
ISBN 978-80-7565-550-9

NÁBOŽE NST VÍ
Evangelium na každý den 2020

Praha: Paulínky, 2019, 506 s., 109 Kč
Knížka je každodenním průvodcem
pro ty, kdo touží číst a rozjímat
evangelium v rytmu liturgie církve.
Evangelní úryvek příslušného dne je
doprovázen krátkým komentářem.
ISBN 978-80-7450-351-1

Fausti, Silvano
Nad evangeliem podle Matouše

Překl. Brož, Jaroslav, Praha: Paulínky,
2019, 1079 s., 395 Kč
Knihy italského jezuity Silvana
Faustiho o jednotlivých evangeliích
jsou plodem dvacetileté zkušenosti
s hlásáním Božího slova. Jejich záměrem je pomoci čtenáři hlouběji
proniknout do tajemství Slova, a tak
se setkat se živým Kristem.
ISBN 978-80-7450-356-6

Graubner, Jan
Kostelník. Praktická příručka

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2019, 3. přepr. vyd., 166 s., brož.
139 Kč
Služba kostelníka je posvátná, neboť
on je strážcem a správcem svatého
místa, Božího domu. Aby mohli
kostelníci konat svou službu dobře,
vznikla na přání mnohých tato příručka pojednávající o celé škále kostelnických činností.
ISBN 978-80-7266-447-4

Heryán, Ladislav
Sami na této zemi?

Praha: Portál, 2019, 152 s., brož.
199 Kč
Známý salesiánský autor ve své nové
knize vede každého k tomu, aby si
uvědomil, jak intenzivně nás Boží
přítomnost obklopuje. Není místa,
kde bychom se s Bohem nemohli setkat, ať je to nemocniční pokoj nebo
rockový koncert.
ISBN 978-80-262-1538-7

Kohout, Pavel Votěch
Cvičebnice vnitřní modlitby

Praha: Portál, 2019, 136 s., brož.
225 Kč
Další svazek z populárního souboru
praktických knih o modlitbě se věnuje
usebrání jako jedné z podmínek
vnitřní modlitby.
ISBN 978-80-262-1543-1

Mrázek, Mgr. Vladimír
Společné prosby věřících. Doba
adventní – Doba vánoční

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2019, 2. přepr. vyd., 94 s., váz. 169 Kč
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Přímluvy ke mši svaté na neděle a všední dny uvedených období církevního
roku. Vyšlo s církevním schválením.
ISBN 978-80-7266-450-4

Soukup OP, Emilián
Kříž knězův

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2019, 2. vyd., 120 s., 157 Kč
Meditace dominikánského kněze,
ThDr. Emiliána Soukupa (1886–
1962), jsou určeny především kněžím, ale podnětné mohou být i pro ty,
kdo chtějí hlouběji pochopit podstatu
kněžské služby.
ISBN 978-80-7266-442-9

Šrajer, Jindřich;
Mohelník, Benedikt;
Opatrný, Dominik a kol.
Amoris laetitia: zlom nebo kontinuita. Realita rodin – životní
a pastorační výzvy

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 1. vyd., 224 s., 199 Kč
Papež František v posynodální apoštolské exhortaci z roku 2016 ukázal,
jak důležité pro církev je téma rodiny. Současně vidíme, jak naléhavě
potřebné je spojovat věrnost evangelnímu ideálu manželství a rodiny
s pastorační citlivostí ke konkrétním
situacím manželů a rodin.
ISBN 978-80-7566-166-1

Zbíral, David
Pokřtěni ohněm

Praha: Argo, 2019, 504 s., váz. 398 Kč
Autor na základě detailní práce
s prameny, z nichž ty nejdůležitější
zpřístupňuje čtenářům v komentovaném českém překladu, nastiňuje vývoj
katarské náboženské kultury a zabývá
se i jednotlivými katarskými rituály.
ISBN 978-80-257-2807-9

ekonomika
E KO N OM I E
Peková, Jitka;
Jetmar, Marek; Toth, Petr
Veřejný sektor v teorii a praxi.

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 999 Kč
Kniha získala „Cenu rektorky VŠE za
prestižní publikaci 2019“. Publikace se
věnuje především alokačním netržním
činnostem v rámci veřejného sektoru,
který zabezpečuje veřejné služby (veřejné statky) pro obyvatelstvo.
ISBN 978-80-7598-209-4

E KO N OM I K A
Lukoszová, Xenie;
Stopka, Ondrej
Logistická centra na globálním
trhu

Praha: Ekopress, 2019, 1. vyd.,
194 s., brož. 289 Kč
Smyslem této publikace je podat pokud možno co nejucelenější přehled
o jednom z typických projevů hospodářské logistiky, kterým je působení
logistických center jakožto nositele
komplexních logistických služeb.
ISBN 978-80-87865-51-4

Zrůst, Lukáš
Selhání subjektů finančního trhu
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
244 s., 399 Kč
Monografie komplexně a srozumitelně analyzuje selhání subjektů
finančního trhu s ohledem zejména
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na bankovní instituce a řešení finanční krize bankovního systému spolu
s konkrétními způsoby jeho řešení.
ISBN 978-80-7598-512-5

M AR K E TI NG
Koudelková, Petra
Základy marketingu a marketingové komunikace v sociálním
podniku

Praha: Ekopress, 2019, 1. vyd.,
125 s., brož. 190 Kč
V současné době se v českém prostředí setkáváme s rostoucím významem sociálních podniků běžných na
západních trzích. Tyto podniky se
snaží působit tam, kde stát a sociální
systém selhávají.
ISBN 978-80-87865-50-7

O BCH O D
Šafařík, Pavel
Denní obchodování na finančních trzích

Praha: Ekopress, 2019, 2. vyd.,
159 s., brož. 280 Kč
Publikace Denní obchodování na
finančních trzích je upraveným a rozšířeným vydáním knihy Praktický průvodce denním obchodováním, která
se zabývá krátkodobými spekulacemi
na finančních trzích.
ISBN 978-80-87865-56-9

ÚČE TN IC T VÍ
Skálová, Jana
Účetní a daňové souvislosti
přeměn obchodních společností

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 3.
vyd., 228 s., váz. 325 Kč
Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený
pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn
obchodních společností.
ISBN 978-80-7598-570-5

společenské
vědy; osvěta
FI LOZO FI E
Amos Komenský, Jan
Labyrint světa a ráj srdce

Praha: Práh, 2019, 286 s., váz.
Nejvýznamnější filozofické dílo napsané v českém jazyce v exkluzivním
vydání s jedinečnými kolážemi Miroslava Huptycha. Kniha jako objekt.
Vedle původního textu obsáhne
kniha i text v jazyce 21. století – upravený Lukášem Makovičkou.
ISBN 978-80-7252-814-1

Schopenhauer, Arthur
Umění dostat v každé debatě za
pravdu

Praha: Portál, 2019, 104 s., váz.
199 Kč
O tom, jak správně vést diskusi,
pokud chcete stát na jejím konci jako
vítěz, napsal snad nejlepší knihu filozof Arthur Schopenhauer.
ISBN 978-80-262-1529-5

GASTRO N OM I E
Chang, David
Momofuku

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, 1. vyd., 304 s., váz. 699 Kč
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Momofuku je skupina newyorských
restaurací, které založil David Chang.
Stalo se tak v roce 2004, a i když
začátky nebyly snadné, zanedlouho
se stal senzačním objevem mezi špičkovými šéfkuchaři.
ISBN 978-80-7593-016-3

H ISTO R I E
Braude, Mark
Neviditelný císař. Napoleon
na Elbě

Překl. Podzimková, Dina, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., 2019,
1. vyd., 376 s., váz. 399 Kč
Vládl větší mocí než kdokoliv jiný
na planetě, ale pak doslova zmizel
z ústředního světového jeviště. A z říše
přesahující polovinu evropského kontinentu mu zůstal jen miniaturní ostrov.
ISBN 978-80-7593-071-2

Čabáková, Tatiana
Samet 1989

Praha: CPress, 2019, 320 s., váz.
590 Kč
Vzpomínáte si na rok 1989, kdy se na
podzim naše země začala probouzet
z doby nesvobody? Toulky koncem
osmdesátých let s pamětníky známými i neznámými.
ISBN 978-80-264-2809-1

Čechurová, Jana;
Žemlička, Josef
Souboj mečů, idejí a charakterů

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 416 s., váz. 439 Kč
Válka je ústředním tématem odborného záběru profesora Ivana Šedivého a jí také věnovali pozornost autoři
většiny příspěvků otištěných v této
kolektivní monografii.
ISBN 978-80-7422-725-7

Drijverová, Martina
České dějiny podle kata Mydláře

Praha: Edika, 2019, 104 s., váz. 249 Kč
Prostřednictvím mistra popravčího
Jana Mydláře nahlédnete do Čech
v těžkých dobách, do let 1601–1635.
ISBN 978-80-266-1474-6

Emmert, František
Sametová revoluce

Praha: CPress, 2019, 268 s., váz.
690 Kč
Sametová revoluce v roce 1989 představuje jednu z nejvýznamnějších událostí v našich novodobých dějinách.
ISBN 978-80-264-2834-3

Fligg, David
Dopis od Gideona. Krátký život
hudebního génia / Gideon Klein
1919–1945

Překl. Trojanová, Hana; Kotálová,
Pavla, Praha: P3K, 2019, 1. vyd.,
288 s., váz. 349 Kč
„Dopis od Gideona“ je kniha o životě
a díle českého hudebníka, skladatele
a pedagoga Gideona Kleina (1919–
1945), jehož slibná umělecká kariéra
rozvíjející se v meziválečném období
byla přervána holokaustem.
ISBN 978-80-87343-92-0

Flosman, Martin
S orlem i lvem 2. Příběhy
českých vojenských duchovních
v dramatickém dvacátém století

Praha: Epocha, 2019, 1. vyd., 496 s.,
váz. 445 Kč
V průběhu tří staletí existence vojenské
duchovní služby v rakouskouherské
i československé armádě prošlo jejími

řadami mnoho desítek českých kněží.
Svoji službu vykonávali věrně a poctivě.
ISBN 978-80-7557-230-1

Historický atlas měst České
republiky, sv. 30. Polička

Praha: Historický ústav AV ČR, 2019,
637 Kč
30. svazek je věnován Poličce, dalšímu z východočeských věnných měst,
pro která byl Historický atlas měst
zpracován.
ISBN 978-80-7286-331-0

Hruška, Emil
Pán protektorátu. K. H. Frank
známý a neznámý

Praha: Epocha, 2019, 2. přepr. vyd.,
368 s., váz. 345 Kč
Portrét Karla Hermanna Franka, nacisty, který se nejprve agilně podílel
na rozbití Československa a poté výrazně a někdy i zásadním způsobem
ovlivňoval dění v protektorátu Čechy
a Morava.
ISBN 978-80-7557-226-4

Hruška, Emil;
Giesová, Jacqueline
Pravá ruka K.H. Franka. SS–
Standartenführer Robert Gies
v protektorátu

Praha: Epocha, 2019, 1. vyd., 200 s.,
váz. 199 Kč
Je pravdou, že K. H. Frank byl v letech 1939–1945 faktickým pánem
Protektorátu Čechy a Morava. Pokusy v 60. letech postavit Giese před
soud jako válečného zločince vyzněly
do prázdna.
ISBN 978-80-7557-227-1

Husák, Petr
Česká cesta ke svobodě

Praha: Mladá fronta, 2019, 512 s.,
váz. 449 Kč
Aktualizované a doplněné vydání přelomové práci o revoluci v roce 1989
a „divokých devadesátkách“.
ISBN 978-80-204-5660-1

Jenčík, Milan
Klatba Sudet. Dramatické dějiny
českého pohraničí
Praha: Mladá fronta, 2019, 368 s.,
váz.
Jaký pocit vyvolá v člověku pohled na
zpustlou krajinu našeho pohraničí,
na ruiny domů, na zaniklé hřbitovy
či torza vesnic? Co bylo a je příčinou
tohoto stavu? Co všechno se do
dnešních dní uložilo do paměti jednotlivých míst?
ISBN 978-80-204-5493-5

Klíma, Jan
Dějiny Angoly

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 496 s., váz. 535 Kč
Titul mapuje dějiny Angoly od jejích
počátků, přičemž neopomíjí jak domácí, tak koloniální linii historie této
země. Součástí svazku je i etnografický a sociografický vhled do současné
podoby země, stejně jako popis
česko-angolských vztahů.
ISBN 978-80-7422-721-9

Kocáb, Michael
Vabank

Praha: Universum, 2019, 592 s., váz.
499 Kč
V létě roku 1989 založil skladatel Michael Kocáb spolu s novinářem Michalem Horáčkem iniciativu MOST,
která si dala za cíl zprostředkovat
jednání mezi komunistickou mocí

bibliografie
a představiteli nezávislých opozičních
sdružení.
ISBN 978-80-7617-844-1

Koura, Jan
Rozdělený ostrov. Studená
válka a kyperská otázka v letech
1960–1974

Praha: Epocha, 2019, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
Obyvatelé Kypru, jenž byl od roku
1925 britskou kolonií, začali po 2. sv.
válce intenzivně usilovat o získání
samostatnosti. O dekolonizačním procesu ale měli rozdílné představy nejen
Řekové a Turci žijící na ostrově, ale i jejich „mateřské státy“ a Velká Británie.
ISBN 978-80-7557-199-1

Kříž, Jaroslav
První Čech na pěti kontinentech.
Cesty Čeňka Paclta 1813–1887

Praha: Epocha, 2019, 1. vyd., 104 s.,
váz. 159 Kč
Publikace přibližuje životní osudy
českého dobrodruha Čeňka Paclta,
pocházejícího z Turnova. Paclt patří
vedle Emila Holuba, Enriquea S.
Vráze či Josefa Kořenského mezi naše
nejznámější cestovatele 19. století.
ISBN 978-80-7557-224-0

Lakosil, Jan
Sudety krásné i bouřící. Německá okupace 1938 v dobových
fotografiích

Praha: Mladá fronta, 2019, 1. vyd.,
400 s., váz. 549 Kč
Od tragických mnichovských událostí
sice uplynulo již více než 80 let, téma
Sudet však stále jitří dosud nezahojené staré rány.
ISBN 978-80-204-5494-2

Ležák, Zdeněk; Dušek, Jakub
Stalin

Praha: Universum, 2019, váz. 499 Kč
Dějiny nám ukazují Stalina jako Leninova korunního prince, který po něm
převzal vládu nad Sovětským svazem
a udržel si ji až do konce svého života.
ISBN 978-80-7617-941-7

Mašek, Michal;
Lutovský, Michal
Příběhy starých mincí

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 416 s., brož. 599 Kč
Kolektiv autorů seznamuje čtenáře
s kouzlem a tajemstvími, která v sobě
mince, medaile i vyznamenání skrývají a přibližuje jim mnohdy doposud
neprobádané obory tohoto širokého
vědeckého odvětví.
ISBN 978-80-7422-728-8

Opatrný, Josef
Lid mi říká Evita. Životní příběh
Evy Perónové

Praha: Epocha, 2019, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Pocházela z chudých poměrů argentinské provincie, ve škole vynikala
jenom v recitaci. V patnácti letech
odešla z domova a zamířila do hlavního města země, kde začínala jako
herečka druhořadých rolí.
ISBN 978-80-7557-223-3

Pitzerová, Andrea
Jedna dlouhá noc. Obecné dějiny
koncentračních táborů
Brno: Host, 2019, 452 s., váz.
Během posledních sta let někde na
světě vždy existoval minimálně jeden
koncentrační tábor. O prvních moderních koncentračních táborech se

dá mluvit už na konci devatenáctého
století, kdy se staly novou technickou
součástkou bitevní strategie.
ISBN 978-80-7577-989-2

Richter, Karel
Evžen Savojský

Praha: Epocha, 2019, 2. vyd., 512 s.,
váz. 399 Kč
Evžen Savojský zůstává dodnes fenoménem, vojevůdcem, jehož vojenská
kariéra je dodnes předmětem živého
zájmu historiků i čtenářů.
ISBN 978-80-7557-209-7

Richter, Karel
Vítězný Augustus. Dědic Caesarovy moci

Praha: Epocha, 2019, 1. vyd., 480 s.,
váz. 399 Kč
Autor na základě studia pramenů
a odborné literatury představuje
s uměleckou ambicí líčený osud
jednoho z nejmocnějších mužů, které
kdy svět spatřil.
ISBN 978-80-7557-194-6

Richter, Karel
Zločin, který unikl trestu. Masakr v Katyni

Praha: Epocha, 2019, 2. přepr. vyd.,
232 s., váz. 299 Kč
Celá desetiletí byly zamlčovány zločiny, jimiž se Stalinův režim provinil
vůči Polsku, dalším evropským států,
ba celému světu, zdiskreditoval svou
vlastní zemi. Tyto zločiny dodnes
zůstávají nepotrestány.
ISBN 978-80-7557-203-5

Thomas, Gordon; Lewis, Greg
Stínové válečnice
Překl. Jeník, Tomáš, Praha: Práh,
2019, 256 s., váz.
Kniha Stínové válečnice poodkrývá
dosud neznámá fakta o špionáži
a tajných operacích za druhé světové
války a odhaluje pozoruhodné příběhy odvážných žen, které se za tímto
účelem dobrovolně vypravily na
nepřátelské území.
ISBN 978-80-7252-833-2

Wihoda, Martin
Vladislav Jindřich

Praha: Argo, 2019, 304 s., váz.
Přestože nejmladší syn druhého českého krále Vladislava a jeho manželky
Judity Durynské nepatří mezi nejznámější osobnosti českého středověku,
nelze přehlédnout, že stál u zrodu
královských Čech a že jsou s jeho vládou na Moravě spojeny reformy.
ISBN 978-80-257-2905-2

I N FO R M ATI K A
Michna, Lukáš
Programování pro právníky.
Právníkův průvodce možnostmi, jak si se znalostí základů
programování usnadnit práci
a zpříjemnit život

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 176 s., brož. 252 Kč
Monografie, která má sloužit jako
zdroj praktických informací pro
všechny, kdo by si chtěli vyzkoušet
programování.
ISBN 978-80-7598-659-7

M E D ITACE
Chinmoy, Sri a kol.
Tiché učení

Zlín: Madal Bal, 2019, 64 s., brož.
69 Kč

z n o v i n e k k 2 0 . 1. 2 0 2 0 5 3 2 t i t u l ů
Úvod do dávného umění meditace
vystihující principy duchovního hledání
od filozofických základů až po jednoduché koncentrační a meditační techniky.
ISBN 978-80-902486-9-4

NUM IZM ATI K A
Kudweis, Miloš
Sběratelství bankovek. Obecná
a speciální notafilie

Praha: Libri, 2019, 368 s., váz.
Kniha Sběratelství bankovek je monografií zabývající se výlučně tímto
sběratelským oborem. Přináší celou
řadu nových poznatků z posledních
let, zejména z roků 2018–2019.
ISBN 978-80-7277-578-1

OSO B N OSTI
Dudáš, Michal
Bohuslav Ečer

Praha: Academia, 2019, 236 s., brož.
345 Kč
Životní příběh českého právníka Bohuslava Ečera .
ISBN 978-80-200-3002-3

Šenkapoun, Pavel
To nejlepší z Nejlepšího copywritera

Praha: Zoner Press, 2019, 224 s.,
brož. 299 Kč
Tato kniha představuje výběr z blogových příspěvků, které se na Nejlepším
copywriterovi dočkaly největšího
ohlasu.
ISBN 978-80-7413-402-9

Vaněk, Miroslav
Sto studentských evolucí

Praha: Academia, 2019, 1600 s., váz.
1200 Kč
Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě navazuje na projekt
z konce devadesátých let Studenti
v době pádu komunismu v Československu – biografické rozhovory.
ISBN 978-80-200-3027-6

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Lauerová, Sylva
Experimentální atlas mužů

Praha: CPress, 2019, 128 s., váz.
249 Kč
Toho doma nechci!... aneb vyhněte se
osudovému omylu!
ISBN 978-80-264-2818-3

Leman, Kevin
Do pátku bude váš intimní život
lepší

Praha: Návrat domů, 2019, 224 s.,
brož. 290 Kč
Důsledkem stresu, vyčerpávající péče
o děti a nedostatku času se může
i ten nejuspokojivější sexuální život
proměnit v nudnou rutinu. Dr. Kevin
Leman se rozhodl hodit znuděným
a frustrovaným párům záchranné
lano.
ISBN 978-80-7255-427-0

Norwoodová, Robin
Ženy, které milují příliš

Překl. Holoubková, Hana, Praha:
Portál, 2019, 264 s., brož. 349 Kč
Je pro vás v životě nejdůležitější,
abyste měly koho milovat? Věříte
v toho pravého a v to, že život s ním
vás navždy zachrání před pocitem
smutku a osamění?
ISBN 978-80-262-1515-8
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Starnone, Domenico
Tkaničky

Překl. Flemrová, Alice, Zlín: Kniha
Zlín, 2019, 128 s., váz. 269 Kč
Co je to rodina a co ji drží pohromadě? Křehké vyprávění o manželství
a rodinných vztazích.
ISBN 978-80-7473-914-9

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Mertin, Václav
Škola pro děti

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
204 s., 349 Kč
Škola je skutečně pro děti. Co bychom měli dělat pro to, aby byl školní
čas využitý zejména pro učení, aby
dítě chodilo do školy rádo, aby se do
ní i těšilo, aby se nebálo a aby se co
nejvíc naučilo?
ISBN 978-80-7598-501-9

Montessori, Maria
Londýnské přednášky

Překl. Roch, Pavla Le, Praha: Portál,
2019, 304 s., brož. 399 Kč
Londýnské přednášky přednesla
Maria Montessori v roce 1946 na
výcvikovém kurzu pro učitele. V každé
z nich čtenář cítí, že Maria Montessori
procestovala svět a měla dostatek příležitostí pozorovat děti a jejich vývoj.
ISBN 978-80-262-1539-4

Pavelka, Jozef;
Honzíková, Jarmila;
Ďuriš, Milan a kol.
Interest of primary school
pupils in technical activities and
technical education

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 272 s., brož.
The monograph Interest of Primary
School Pupils in Technical Activities
and Technical Education deals with
issues of interest / non–interest of
primary school pupils in science,
technology and further study of technical study programs.
ISBN 978-80-261-0887-0

Simard, Lucie Brault
Hry pro rozvoj řeči pro děti od
2 let

Praha: Portál, 2019, 200 s., brož.
249 Kč
Kniha obsahuje více než 70 her,
které rozvíjejí vyjadřovací schopnosti
malých dětí při integraci všech vjemů.
Pro rozvoj řeči u dětí od dvou do
pěti let ji mohou využít logopedické
preventiskty a učitelky v mateřské
škole i rodiče.
ISBN 978-80-262-1522-6

Slavíková, Vladimíra;
Eliášová, Sylva; Slavík, Jan
Dívej se, tvoř a povídej!

Praha: Portál, 2019, 200 s., brož.
349 Kč
Příručka pro práci s dětmi ve věku 3
až 8 let, která se zaměřuje na výtvarné aktivity.
ISBN 978-80-262-1557-8

Tárnyiková, Jarmila
Bridging Linguistic Theories and
Language Use – Part I
Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 232 s., 281 Kč
Monografie je souborem vybraných
článků a statí publikovaných autorkou v průběhu více než třiceti let její
odborné a pedagogické činnosti.

Tvoří ji dva samostatné svazky, které
jsou uspořádány podle tematických
okruhů.
ISBN 978-80-244-5501-3

Těthalová, Marie
Co teď a co potom?

Praha: Portál, 2019, 64 s., brož. 159 Kč
Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj
seriality neboli posloupnosti, což je
schopnost správně řadit úkony za
sebou.
ISBN 978-80-262-1549-3

PO LITO LOG I E
HADI, Elaaf Rajih
The Strategic Impacts of US
Neo–Orientalism on Iraq

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 454 s., brož.
The book tackles the impact of
neo–orientalism on the US strategy
towards a unified Iraq. The Author
cooperate with Department of Middle Eastern Studies at the University
of West Bohemia.
ISBN 978-80-261-0880-1

PR ÁVO
Bázlik, Miroslav;
Böhmerová, Ada
Legal English and Its Lexical and
Grammatical Structure for Czech
Lawyers and Translators
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
224 s., 399 Kč
Do rukou českých čtenářů se právě
dostává nová, anglicky psaná publikace
od dvojice slovenských autorů Miroslava Bázlika a Ady Böhmerové s názvem,
jenž v překladu zní Právní angličtina
a její lexikální a gramatická struktura
pro české právníky a překladatele.
ISBN 978-80-7598-585-9

Bělina, Miroslav;
Drápal, Ljubomír a kol.
Zákoník práce. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2019, 3. vyd.,
1536 s., váz. 2990 Kč
Velký komentář k zákoníku práce ve
svém třetím aktualizovaném vydání
především reaguje na aktuální vývoj
legislativy, a to nejen české, ale i evrop
ské, a to v mezidobí od druhého vydání.
ISBN 978-80-7400-759-0

Brandejs, Tomáš;
Drábová, Milena;
Dušek, Michal a kol.
Zákon o dani z přidané hodnoty.
Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 8
vyd., 1224 s., váz. 1390 Kč
Osmé vydání komentáře k zákonu
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, zahrnuje významné změny
přijaté daňovým balíčkem (zákon
č. 80/2019 Sb.) s účinností od
1. dubna 2019.
ISBN 978-80-7598-436-4

Coufalík, Petr
Procesní legitimace v civilním
sporném řízení

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
144 s., brož. 290 Kč
Publikace je první ucelenou prací
u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní
legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či
povinnosti náležející jiné osobě.
ISBN 978-80-7400-763-7

bibliografie
Čuhelová, Kateřina
Předběžná opatření ve věcech
ochrany proti domácímu násilí

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
2. vyd., brož. 240 Kč
Publikace se zabývá jevem provázejícím společnost od nepaměti, jímž
je domácí násilí. Snaží se názornými
příklady zodpovědět otázky, jak se
má ohrožená osoba proti domácímu
násilí bránit.
ISBN 978-80-7598-575-0

Fiala, Ondřej;
Grepl, Jan;
Lichnovský, Ondřej
GDPR. Hmotné a procesní
aspekty prakticky

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
264 s., brož. 490 Kč
Publikace má za cíl být průvodcem
jakéhokoli subjektu nejenom v hmotném právu GDPR. Autoři ji člení do
tří bloků, z nichž hlavní část tvoří
hmotné právo GDPR.
ISBN 978-80-7400-762-0

Hásová, Jiřina;
Moravec, Tomáš;
Valenta, Petr
Vybrané instituty insolvenčního
zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
232 s., brož. 450 Kč
Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), prošel několika novelizacemi
a je již dotvářen soudní judikaturou.
Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního zákona
a používané pojmy.
ISBN 978-80-7400-553-4

Hilaire, Max
Discourse on International Law
and International Relations: Critical Global Issues of Our Time.
Selected Writings and Lectures
of Professor Max Hilaire, Ph.D.

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 690 Kč
Max Hilaire is distinguished professor of International Law and International Relations, with expertise in
Human Rights International Humanitarian Law, United Nations Law, and
United States Foreign Relations Law.
ISBN 978-80-7598-618-4

Kadlec, Ondřej
Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České
republiky

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 292 s., váz. 462 Kč
Velké senáty jsou pokládány za
nejvýznamnější tělesa vrcholných
soudů. Mají zajistit jednotu, kvalitu
a kontinuitu judikatury. Tato monografie uvedená tvrzení prozkoumává
ve vztahu k velkým senátům působícím na třech českých vrcholných
soudech.
ISBN 978-80-7598-456-2

Kozák, Jan;
Brož, Jaroslav;
Dadam, Alexandr a kol.
Insolvenční zákon. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 5
vyd., váz. 2599 Kč
Komentář má nejrozšířenější výklad
na trhu – reaguje zejména na zásadní
novelu č. 31/2019 Sb., která od
1. 6. 2019 přinesla zásadní změny
v úpravě oddlužení a také zavádí od

z n o v i n e k k 2 0 . 1. 2 0 2 0 5 3 2 t i t u l ů
1. 11. 2019 velmi diskutovaný generátor přidělování.
ISBN 978-80-7598-578-1

Lobotka, Andrej
Umělá inteligence z pohledu
antidiskriminačního práva
a GDPR

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 196 s., brož. 300 Kč
Monografie se zabývá především
riziky, která hrozí při rozhodování
pomocí systémů umělé inteligence
– zejména se zaměřuje na problém
diskriminace ze strany algoritmického rozhodování.
ISBN 978-80-7598-581-1

Mayr-Harting, Robert
Soustava občanského práva

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1316 s., 2990 Kč
Pětidílná učebnice byla z německého originálu přeložena pro potřeby
pražské právnické fakulty a po dobu
platnosti obecného zákoníku občanského sloužila jako základní učebnice
českých studentů práv.
ISBN 978-80-7598-563-7

Morávek, Jakub
Ochrana osobních údajů podle
obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (nejen) se
zaměřením na pracovněprávní
vztahy – Jakub Morávek

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
420 s., 549 Kč
Publikace komplexně vykresluje problematiku ochrany osobních údajů,
zejména pak ve vztahu k pracovněprávním vztahům.
ISBN 978-80-7598-588-0

Pilík, Václav;
Sedláček, Miroslav;
Nový, Dalibor a kol.
Smlouvy přípravného druhu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
256 s., 385 Kč
Příručka přináší u nás dosud chybějící, relativně ucelené a systematické
zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“.
ISBN 978-80-7598-451-7

Řezníček, Tomáš;
Kněžínek, Jan
Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
100 s., 299 Kč
Kniha přináší komentář zákona
č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání
a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně
zákona č. 90/1995 Sb.
ISBN 978-80-7598-498-2

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR,
svazek 88 (vč. CD)

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
904 s., váz. 994 Kč
Sbírka obsahuje v chronologickém
pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná
usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace
nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem.
ISBN 978-80-7400-766-8

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR,
svazek 89 (vč. CD)

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
856 s., váz. 942 Kč
Sbírka obsahuje v chronologickém
pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná
usnesení Ústavního soudu. Pro odbor-

nou, ale i laickou veřejnost je publikace
nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem.
ISBN 978-80-7400-771-2

Sivák, Jakub
Aspekty ochrany osobnosti
lékaře a pacienta

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 156 s., 240 Kč
Předkládaná publikace analyzuje
práva a povinnosti lékaře a pacienta
při poskytování zdravotních služeb
a popisuje specifika právního vztahu
vznikajícího mezi lékařem a pacientem (smlouva o péči o zdraví).
ISBN 978-80-7598-608-5

Sládeček, Vladimír
Obecné správní právo

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 4.
vyd., 512 s., váz. 690 Kč
Čtvrté, aktualizované vydání učebnice reaguje na změny, ke kterým došlo
v uplynulém období v oblasti správního práva a jež bylo třeba (někdy
i kriticky) reflektovat.
ISBN 978-80-7598-564-4

Smutný, Aleš;
Pihera, Vlastimil;
Sýkora, Pavel a kol.
Zákon o bankách. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 300 s., váz. 569 Kč
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, definuje Policii ČR
jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor.
ISBN 978-80-7598-193-6

Uhlířová, Pavlína
Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
112 s., 220 Kč
Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve
světle nařízení „Brusel I bis“ souvisí
s nárůstem případů uzavírání smluv
mezi občany různých členských států,
a tedy nárůstu počtu soudních řízení
s cizím prvkem.
ISBN 978-80-7598-509-5

ÚZ č. 1339 Vnitřní správa.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 240 s.,
107 Kč
Publikace je rozdělena do tří kapitol:
osobní stav obyvatelstva (občanské
průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní.
ISBN 978-80-7488-373-6

Praha: C. H. Beck, 2019, 2. vyd.,
888 s., váz. 1990 Kč
Druhé vydání komentáře k zákonu
o bankách přichází osm let po vydání
prvním. Kromě aktualizace navazující
na změny textu zákona v mezidobí
došlo k podstatnému rozšíření textu
komentáře, doplnění mnoha vazeb
na právo EU.
ISBN 978-80-7400-764-4

Strakoš, Jan
Zákon o některých přestupcích.
Praktický komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
2. vyd., 449 Kč
Druhé vydání úspěšného praktického
komentáře zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, přináší
nejaktuálnější judikaturu a nejnovější
poznatky ze správního trestání.
ISBN 978-80-7598-521-7

Šteinbach, Miroslav;
Šlesinger, René;
Bílek, Milan a kol.
Zákon o Policii České republiky
(č. 273/2008 Sb.) – Miroslav
Šteinbach, René Šlesinger, Milan
Bílek, Kateřina Hlaváčová,
Miroslav Zimmermann
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
300 s., 569 Kč
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, definuje Policii ČR
jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor.
ISBN 978-80-7598-194-3

Šteinbach, Miroslav;
Šlesinger, René;
Zimmermann, Miroslav a kol.
Zákon o Policii ČR. Komentář.
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Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 395 Kč
Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním řízení patří k často
diskutovaným otázkám z oblasti
trestního práva, není tomuto tématu přes jeho závažnost věnována
v odborné literatuře dostatečná
pozornost.
ISBN 978-80-7598-551-4

Zahumenská, Vendula;
Zahumenský, David;
Svoboda, Petr a kol.
Smlouvy o rozvoji území obcí.
Když je investor za humny

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 212 s., brož. 396 Kč
Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem
zastupitelkám i zastupitelům a dalším
lidem pracujícím pro obce a města,
aby se snáze zorientovali v obtížném
tématu – rozvoji území obcí.
ISBN 978-80-7598-597-2

Zdvihal, Zdeněk;
Svěráková, Jana;
Med, Jakub a kol.
Energetický zákon. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
1808 s., váz. 3290 Kč
Komentář přináší ucelený výklad
k zákonu, který má mimořádný
význam z hlediska existenciálních
zájmů státu a velký zásah do života
každého jednotlivce.
ISBN 978-80-7400-769-9

PSYCH O LOG I E

Strakoš, Jan
Zákon o některých přestupcích
(č. 251/2016 Sb.)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
280 s., 449 Kč
Druhé vydání úspěšného komentáře
zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích. Právní stav ke dni 1. 10.
2019.
ISBN 978-80-7598-522-4

a náhradní hodnoty podle § 79a
až 79g trestního řádu. Právo
prakticky

Asprey, Dave
Bystrohlaví
ÚZ č. 1340 Mezinárodní
justiční spolupráce. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 176 s.,
97 Kč
Publikace obsahuje novelizovaný text
zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství,
obě novely řeší zejména postavení
evropských žalobců.
ISBN 978-80-7488-374-3

Vícha, Ondřej;
Mácha, Aleš;
Tomoszková, Veronika
Praktikum z práva životního
prostředí

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
240 s., 315 Kč
Praktická příručka nejen pro studenty
právnických fakult. Na jednotlivých
případech jsou ilustrovány jednotlivé
oblasti práva životního prostředí.
ISBN 978-80-7598-546-0

Visinger, Radek
Soudní dohled

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
380 s., 550 Kč
Předkládaná monografie Soudní
dohled je na českém trhu první komplexní prací věnovanou dohledu podle zákona o soudech a soudcích.
ISBN 978-80-7598-290-2

Vítková, Petra
Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti

Brno: Jota, 2019, 386 s., váz.
Vynálezce „Neprůstřelné kávy“
(Bulletproof Coffee) a autor bestselleru The Bulletproof Diet přichází
s revolučním plánem, jak vylepšit
vaši schopnost myslet – a to už za
dva týdny.
ISBN 978-80-7565-576-9

Berger, Jennifer Garvey
Jak lidé zrají

Praha: Portál, 2019, brož. 299 Kč
Kniha přináší nový pohled na osobní
zrání v dospělosti, a to především
v pracovním kontextu.
ISBN 978-80-262-1553-0

Brendan, Kane
Milion sledujících

Brno: Zoner Press, 2019, 184 s.,
brož. 369 Kč
Autor knihy vás prostřednictvím
knihy Milion sledujících naučí, jak
během krátké doby získat z nuly velké
množství sledujících, jak vytvářet
osobní, unikátní a hodnotný obsah
a jak budovat svoji multimediální
značku.
ISBN 978-80-7413-407-4

Fallon, James
Psychopat v mém mozku

Pišl, Vojtěch, Praha: Portál, 2019,
200 s., brož. 339 Kč
Jednoho dne zkoumal osmapadesátiletý Fallon hromádku skenů mozků
svých rodinných příslušníků: obrázků, které měly sloužit jako kontrolní
záznamy určené ke srovnání se snímky pacientů s Alzheimerem.
ISBN 978-80-262-1503-5

bibliografie
Germain, Maureen St.
Vzestup a probuzení v páté
dimenzi. Praktický průvodce
multidimenzionální transformací
Překl. Hájková, Kristýna, Olomouc:
Fontána, 2019, 340 s., brož. 398 Kč
Snadná a zřetelná předloha pro napojení se na energie vzestupu a zajištění
toho, že vždy budeme o krok napřed.
Vaše vlastní intuice bude rezonovat
s procesy, kterými budete procházet.
ISBN 978-80-7336-995-8

IQ rébusy

Praha: Esence, 2019, 160 s., brož.
199 Kč
Rozvíjet logické myšlení, trénovat
soustředění a procvičovat pohotový
úsudek jsou trendy poslední doby
a tato kniha nabízí nejen možnost, jak
provětrat své mozkové závity, ale může
posloužit i jako nápaditý a hezký dárek.
ISBN 978-80-7617-780-2

Laing, Ronald David
Rozdělené self

Překl. Roch, Pavla Le; Bartošová,
Margita, Praha: Portál, 2019, 232 s.,
brož. 365 Kč
Člověk v pozici outsidera, který se
odcizil sám sobě a společnosti, nemůže prožívat sebe samého či ostatní
jako „skutečné“.
ISBN 978-80-262-1544-8

Lewin, Kurt
Teorie pole

Překl. Antonínová, Hana, Praha:
Portál, 2019, 184 s., brož. 299 Kč
Kurt Lewin byl významným badatelem v oblasti sociální, organizační
a aplikované psychologie. Předkládaný výbor akcentuje zejména Lewinovy práce týkající se teorie pole.
ISBN 978-80-262-1550-9

McHenry, Irene; Moog, Carol
Aktivity pro starší děti s PAS

Překl. Klimentová, Eva, Praha: Portál,
2019, 120 s., brož. 249 Kč
Dospívání je složité období plné neklidu
a pro mladé lidi s poruchou autistického
spektra je vzhledem k jejich handicapu
ještě složitější. Autoři nabízejí soubor
aktivit, aby si dospívající dokázali postupně vybudovat důležité dovednosti.
ISBN 978-80-262-1533-2

Robbová, Alice
Proč sníme?

Brno: Host, 2019, 380 s., brož. 349 Kč
Novinářka Alice Robbová se na jedné
výzkumné výpravě v Peru naučila lucidnímu snění, při němž si spící člověk
uvědomuje svůj stav, a dokonce může
ovlivňovat podobu vlastních snů.
ISBN 978-80-275-0009-3

Saline, Sharon
Co by vaše dítě s ADHD chtělo,
abyste věděli

Překl. Kittová, Monika, Praha: Portál,
2019, 240 s., brož. 349 Kč
Jak zvládnout nároky školy? Jak se nepoštěkat u snídaně? Jak zařídit, aby kaž
dá rodinná oslava neskončila pláčem
a práskáním dveří? Autorka shromáždila zkušenosti desítek dětí a mladých lidí,
kteří jsou hyperaktivní a nepozorní.
ISBN 978-80-262-1513-4

Thompson, Tracy
Mateřství se mi stalo pastí

Praha: Portál, 2019, 200 s., brož.
349 Kč
Pojmem „mateřská deprese“, který
autorka sama definovala, dosud

nebyl dostatečně popsán a odborně
zkoumán a rozumí se jím dlouhodobý
depresivní stav, jímž průběžně trpí
matky malých dětí s predispozicí
k depresi (na rozdíl od poporodní
deprese).
ISBN 978-80-262-1547-9

Tolimatová, Jarmila
Vykročte z úzkosti

Praha: Portál, 2019, 168 s., brož.
259 Kč
Úzkost zažije během života každý, je
běžnou součástí života. Tato publikace je věnována všem, kdo jí v životě
mají více, než potřebují, a chtějí ji
snížit.
ISBN 978-80-262-1509-7

Velká kniha logických úloh

Překl. Šverčičová, Lenka, Praha:
Esence, 2019, 256 s., brož. 299 Kč
Logické uvažování je neocenitelná
dovednost a stejně jako u každé jiné
dovednosti platí, že udržovat ji a rozvíjet vyžaduje praxi a trénink.
ISBN 978-80-7617-802-1

SBO R N Í K Y
Maierová, Eva;
Viktorová,Lucie;
Dolejš, Martin (eds.)
PhD existence 9. Tělo a mysl.
Česko-slovenská psychologická
konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník
příspěvků
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 318 s.
Sborník příspěvků z konference Tělo
a mysl.
ISBN 978-80-244-5544-0

Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 383 s., váz.
Sborník příspěvků vydaný u příležitosti 70. narozenin profesora Přemysla Rabana.
ISBN 978-80-261-0882-5

Právo, medicína, pedagogika
a mladá (znevýhodněná)
generace. Texty k aktuálním
problémům speciální pedagogiky k poctě 150. výročí narození
Josefa Zemana

Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
1. vyd., 120 s., brož.
Sborník je koncipován jako pocta
muži, jenž se snažil zúrodnit pedagogiku českou tak, že přinese
požehnání dětem odstrkovaným, ve
jménu lidskosti, a jenž stál u kolébky
českých škol.
ISBN 978-80-7435-748-0

Sborník Zemského archivu
v Opavě

Opava: Zemský archiv v Opavě,
2019, 1. vyd., 195 s., brož.
V pořadí druhý Sborník Zemského
archivu v Opavě v nové sérii má
vročení 2019. Rovněž toto číslo je
strukturováno do několika oddílů,
jako úvodní svazek.
ISBN 978-80-87632-67-3

Státní okresní archiv Šumperk.
Sborník č. 11

Opava: Zemský archiv v Opavě,
2019, 1. vyd., 150 s., brož.
Jedenácté číslo Sborníku Státního
okresního archivu Šumperk obsahuje
představení odborné činnosti archi-

z n o v i n e k k 2 0 . 1. 2 0 2 0 5 3 2 t i t u l ů
vářů za kalendářní rok 2018 a jejich
publikační činnosti.
ISBN 978-80-87632-68-0

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y

Vlastivědný sborník Novojičínska. Svazek 69/2019

Krejčiřík, Tomáš (ed.)
Palacký University Olomouc
Annual Report 2018

Opava: Zemský archiv v Opavě,
2019, 1. vyd., 181 s., brož. 90 Kč
Vlastivědný sborník Novojičínska
vydává jako periodikum jedenkrát
ročně Muzeum Novojičínska, p. o.,
ve spolupráci se Zemským archivem
v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Vychází od r. 1967.
ISBN 978-80-87632-66-6

SOCIO LOG IE
Krištuf, Petr;
Turek, Jan a kol.
Arény předků. Posvátno a rituály
na počátku eneolitu

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 112 s.
Výroční zpráva Univerzity Palackého
v Olomouci za rok 2018.
ISBN 978-80-244-5540-2

Krejčiřík, Tomáš (ed.)
Výroční zpráva Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2018
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 112 s.
Výroční zpráva Univerzity Palackého
v Olomouci za rok 2018.
ISBN 978-80-244-5541-9

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 344 s., brož.
Publikace nabízí pohled do složité
problematiky rituálů a společenských
vztahů na počátku eneolitu, tedy období, kdy dochází k mnoha progresivním
změnám v zemědělské společnosti, které vedou k transformaci společenských
a symbolických systémů.
ISBN 978-80-261-0851-1

Výroční zpráva Fakulty pedagogické Západočeské univerzity
v Plzni za rok 2016

Slepecký, Jaroslav
Bezpečnostní prostředí v Evropě – radikalizace, terorismus
a ochrana obyvatelstva

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 98 s., brož.
Výroční zpráva Fakulty pedagogické.
ISBN 978-80-261-0853-5

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2019, 1. vyd., 190 Kč
Publikace se zabývá v současnosti
zajímavým a všeobecně široce analyzovaným tématem. Radikalizace
jednotlivce a společnosti zaměstnává
odborníky na celém světě.
ISBN 978-80-7556-053-7

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Lanni, Dominique
Fantastický bestiář cestovatelů

Praha: Argo, 2019, 384 s., váz.
Cestovatelé již od dávných časů naráželi
při svých poutích na podivuhodná stvoření, bytosti stejně fascinující jako děsivé.
Hranice mezi imaginárním a skutečným
světem je tenká a někdy mizí docela.
ISBN 978-80-257-2835-2

Selected Topics in Children´s and
Juvenile Literature
Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
1. vyd., 119 s., brož.
The beginnings of the study of literature for children and young adults do
not go far into the past. This branch
of literature is relatively young itself
witch, naturally, means that its study
must be even younger.
ISBN 978-80-7435-754-1

STUD I E
Demjančuk, Nikolaj
Obraz vědy ve filosofii 20. století

Praha: Epocha, 2019, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Studie se zabývá analýzou povahy
vědy ve filosofických koncepcích minulého století. Autor vychází z toho, že
dynamika kultury ovlivňuje postavení
vědy, posuny v jejích společenských
rolích, strukturu (jazyk, logiku, metodologii), život vědecké komunity.
ISBN 978-80-7557-231-8
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Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 100 s., brož.
Výroční zpráva Fakulty pedagogické.
ISBN 978-80-261-0753-8

Výroční zpráva Fakulty pedagogické Západočeské univerzity
v Plzni za rok 2017

Z ÁHADY
Mareš, Jaroslav V.
Největší záhady české historie

Praha: Universum, 2019, 344 s., váz.
Známý český publicista Jaroslav V.
Mareš svým typickým reportážním
způsobem odkrývá další záhady
české historie. Té dávné – požár Národního divadla, vražda Jana Nepomuckého, i té nedávné – případ Jana
Masaryka, UFO v Miličíně…
ISBN 978-80-7617-940-0

Ž IVOTN Í ST YL
Diamond-Walkerová, Natasha
501 Nejlepších posilovacích cviků
Praha: Esence, 2019, 192 s., brož.
399 Kč
501 nápaditých cvičení, která vám
pomůžou udělat si trénink pestřejší
a komplexnější.
ISBN 978-80-7617-972-1

Gazda, Jan; Liška, Václav;
Marek, Bořivoj
Kritické myšlení. Dovednost
(nejen) pro 21. století

Praha: P3K, 2019, 1. vyd., 92 s.,
119 Kč
Publikace je věnována kritickému myšlení a kognitivním zkreslením. Kritické
myšlení je jednou z nejpotřebnějších
dovedností pro 21. století, ale zároveň
je jednou z dovedností, která ve výuce
na všech stupních škol nejvíce chybí.
ISBN 978-80-87343-88-3

Hrbáčková, Marcela
Fit s Marcelou

Praha: CPress, 2019, 192 s., váz.
349 Kč
K ladným křivkám je potřeba se projíst. A o tom je tahle knížka. Zbavte
se strachu z jídla, naučte se dobře
a kvalitně stravovat tak, abyste získali
potřebnou energii.
ISBN 978-80-264-2811-4

Jettová, Tish
V každém směru šik

Praha: Esence, 2019, 256 s., váz.
299 Kč
Úspěšná autorka Tish Jettová přichází s druhou knihou, ve které zkoumá,
proč jsou Francouzky určitého věku
dokonalé hostitelky, ženy v domácnosti a stylové ikony.
ISBN 978-80-7617-798-7

Karnazes, Dean
Moje cesta do Sparty

Praha: Mladá fronta, 2019, 264 s.,
váz.
Moje cesta do Sparty je příběh
o běhu z Athén do Sparty, který byl
inspirovaný antickou legendou o běžci Feidippidovi, jenž v roce 490 př. n.
l. tuto vzdálenost zdolal za 36 hodin.
ISBN 978-80-204-4997-9

Koten, Lucie van
Krásná tvář

Překl. Dombrovská, Michaela, Praha:
Motto, 2019, 176 s., váz. 329 Kč
Lucie van Koten, bioblogerka a známá propagátorka přírodní kosmetiky,
a Michaela Dombrovská, lektorka
jógy a autorka knih inspirovaných jógovým přístupem k životu, spojily své
znalosti v ojedinělé publikaci.
ISBN 978-80-267-1649-5

LeBlanc, Jana
Jsem skvělá!. Zápisník každodenních úspěchů

Praha: Mladá fronta, 2019, 1. vyd.,
408 s., váz. 349 Kč
Každý den toho tolik zvládnete a tolik
se vám toho povede. Zapište si to!
Smutek z toho, že celý den jedete
na doraz, a stejně není nic hotovo,
vystřídá radost, kolik toho dokážete
a jak jste skvělá.
ISBN 978-80-204-5479-9

Sokolíčková, Zdenka
Kyber a eko

Brno: Host, 2019, 200 s., brož.
299 Kč
Jaké jsou vzájemné vazby mezi intenzitou života v zajetí technologií
a vším, co kvůli nim ztrácíme?
ISBN 978-80-7577-613-6

Son of Alan
Přestaň čumět do mobilu.
Užitečný průvodce

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, 1. vyd., 128 s., váz. 149 Kč
Stane se vám někdy, že se jen tak
podíváte na mobil, aniž byste věděli,
proč? Přepadne vás pocit úzkosti,
když si uvědomíte, že jste ho zapomněli doma?
ISBN 978-80-7593-165-8

Trávníček, Jiří
Rodina, škola, knihovna

Brno: Host, 2019, 320 s., brož.
299 Kč
Je čtenářství u nás v úpadku, nebo
není?
ISBN 978-80-7577-994-6

matematické
a přírodní vědy
AK VAR ISTI K A
Rogers, Geoff; Fletcher, Nick
Ryby pro vaše akvarium
Praha: Slovart, 2019, 208 s., váz.
399 Kč

bibliografie
Pozoruhodná publikace je novým pohledem do světa sladkovodních akvarijních
ryb. Představí je na špičkových fotografiích – na stránkách knihy plavou, mnohdy se zdá, že se zastavily a koukají na vás
se stejným zájmem jako vy na ně.
ISBN 978-80-7529-820-1

BIO LO G I E
Al-Khalili, Jim;
McFadden, Johnjoe
Život na hraně

Praha: Vyšehrad, 2019, 368 s., váz.
449 Kč
Život je nejpozoruhodnější jev v celém
nám známém vesmíru. Vzdor nesmírnému pokroku přírodních věd je pro
nás život sám stále velkou neznámou.
ISBN 978-80-7429-985-8

FAUNA
Velká kniha živočichů od jednobuněčných po savce

Praha: Ikar, 2019, 344 s., váz. 990 Kč
Velká kniha živočichů je bohatě ilustrované dílo, které v ucelené formě
podává obraz fauny střední Evropy.
ISBN 978-80-551-7045-9

HYD RO LO G I E
Mandžuková, Jarmila
Léčivá síla vody

Praha: Fortuna Libri, 2019, 200 s.,
váz. 349 Kč
Voda je zdrojem zdraví a vitality
a sehrává důležitou roli při léčbě řady
nemocí a zdravotních potíží.
ISBN 978-80-7546-227-5

KOSMO LO G I E
Tydlitátová, Věra
Kosmologie Hebrejské bible
a starověké židovské tradice

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 227 s., brož. 249 Kč
Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě jednak s ohledem
na biblické zdroje, jednak na prameny
deuterokanonické a pseudoepigrafní.
ISBN 978-80-261-0868-9

M ATE M ATI K A
Hemme, Heinrich
Heuréka

Překl. Krásenský, Jakub, Praha:
Portál, 2019, 176 s., brož. 219 Kč
Kniha matematických úloh zaujme
všechny vášnivé řešitele logických
a matematických kvízů a hlavolamů.
ISBN 978-80-262-1508-0

Klůfa, Jindřich
Matematika – Vše pro přípravu
k přijímacím zkouškám na VŠE.
Opakování středoškolské matematiky, Úplný soubor variant
2019, vybrané varianty 2018

Praha: Ekopress, 2019, 1. vyd.,
135 s., brož. 239 Kč
Kniha je určena především k přípravě
k přijímacím zkouškám na Vysokou
školu ekonomickou v Praze, je však
použitelná také k přípravě k přijímacím zkouškám na jiné vysoké školy.
ISBN 978-80-87865-54-5

Klůfa, Jindřich
Matematika pro bakalářské
studium na VŠE
Praha: Ekopress, 2019, 1. vyd.,
198 s., brož. 325 Kč

z n o v i n e k k 2 0 . 1. 2 0 2 0 5 3 2 t i t u l ů
Učebnice obsahuje látku pro základní
kurs a bakalářskou zkoušku z matematiky na VŠE v Praze. Vzhledem
k probírané látce má publikace možnost širokého využití.
ISBN 978-80-87865-53-8

listnaté i jehličnaté, keře, popínavky,
trvalky včetně kapradin, travin a vodních rostlin, cibuloviny či jednoleté
a dvouleté rostliny.
ISBN 978-80-7617-868-7

PALEONTOLOGIE

technické vědy

Sovák, Jan
Expedice badatele Věnceslava
Brábka do Svrchní Křídy pod
Černými lesy

Praha: Slovart, 2019, 96 s., flexovazba , 299 Kč
Mohli by si dinosauři zvyknout na
přítomnost člověka? Dnes víme, že
byli inteligentnější, než se předpokládalo. Nahlédnout do soužití člověka
a dinosaurů nám pomohla tajemná
bedna objevená ve sklepě Národního
muzea v Praze.
ISBN 978-80-7529-868-3

PŘ Í RO DA
Ptáček, Josef;
Mikulica, Oldřich
Když příroda čaruje

Praha: CPress, 2019, 184 s., váz.
499 Kč
Výpravná kniha o krásách české přírody. Když příroda čaruje, nezbývá
než koukat a tiše žasnout.
ISBN 978-80-264-2825-1

Šimek, Miloslav
Živá půda. Biologie půdy

Praha: Academia, 2019, 796 s., váz.
V českém prostředí unikátní publikace shrnuje informace o půdě z oborů
půdní mikrobiologie, zoologie, pedologie a managementu půd.
ISBN 978-80-200-2976-8

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Hlaváček, Petr; Meduna, Petr
Fenomén soutoku. Příběh
říční krajiny na soutoku Vltavy
a Berounky
Praha: Novela bohemica, 2019,
184 s., brož.
Soutok Vltavy a Berounky na jižním
okraji Prahy představuje dávnou křižovatku cest i výrazné ohnisko české
mentální topografie.
ISBN 978-80-87683-97-2

zemědělství
PĚSTITE L ST VÍ
Russellová, Joyce;
Russell, Ben
Moderní zahrada

Překl. Podhajská, Zdenka, Praha:
Esence, 2019, 192 s., flexovazba ,
399 Kč
Každý nový projekt znamená nejen
vzrušující výzvu, ale také úkol. Pěstovat vlastní ovoce a zeleninu je nejen
praktické a výhodné, ale je to i báječné dobrodružství. Kniha obsahuje
dvacet tři projektů pro malou i velkou
zahradu.
ISBN 978-80-7617-879-3

Willery, Didier
Zahradní rostliny podle barev

Praha: Esence, 2019, 384 s., váz.
649 Kč
V knize najdete 1900 zahradních
rostlin pro každé stanoviště: stromy

H O B BY
Stewartová, Martha
Skvělá domácnost

Praha: Zoner Press, 2019, 400 s.,
váz. 649 Kč
Jak zvládnout (téměř) cokoli.
ISBN 978-80-7413-401-2

Vostalová, Eliška;
Procházka, Luděk
Květy ze zeleniny a melounů

Praha: Esence, 2019, 104 s., brož.
299 Kč
Dekorace z vyřezávané zeleniny
a ovoce se běžně objevují na slavnostních stolech od pětihvězdičkových hotelů až po rodinné oslavy.
ISBN 978-80-7549-569-3

RUČN Í PR ÁCE
Lammová, Anja
Háčkujeme pro děti čepice a šály

Překl. Čejková, Ivana, Praha: Jan
Vašut, 2019, 64 s., brož. 149 Kč
Módní styl pro chladné dny. Vezměte
do ruky háček a vykouzlete jedinečné
modely pro ty velké, menší i nejmenší
děti!
ISBN 978-80-7541-224-9

SBO R N Í K Y
Elektronika a informatika 2019

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 172 s., brož.
Sborník příspěvků z konference.
ISBN 978-80-261-0871-9

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Mikolášek, Jan
Paměti přírodního léčitele

Praha: Mladá fronta, 2019, 400 s.,
váz.
Slavný léčitel vypráví poutavou formou svůj strhující životní příběh.
ISBN 978-80-204-5503-1

Peck, Alice
Léčivá příroda – Jak může
šinrin joku, uzemnění, pobyt
venku nebo jen otevřené okno
uzdravovat

Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
148 s., brož. 329 Kč
Odhalte kouzlo a účinnou moc
venkovních procházek a trávení času
v přírodě. Procházky a jejich pozitivní
vliv na množství zdravotních neduhů.
ISBN 978-80-7554-239-7

Storl, Wolf-Dieter
Wolfova medicína

Překl. Krausová, Ivana, Olomouc:
Fontána, 2019, 232 s., váz. 398 Kč
Pradávná medicína z tajgy. Mongolsko a Sibiř jsou řídce osídlené, příroda je zde divoká a původní – v noci
vyjí vlci, ve dne krouží po obloze
supi a orli.
ISBN 978-80-7336-986-6
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KUCHAŘ K Y
Brýdová, Monika
Vegan recepty – hravě a zdravě

Praha: CPress, 2019, 240 s., váz.
349 Kč
Rostlinná strava je zdravá, představuje menší zátěž pro planetu a pro masožrouty může znamenat příjemné
zpestření jídelníčku.
ISBN 978-80-264-2805-3

Egger, Christine
Vánoce ve skle. Rychlé recepty
na moučníky a dezerty

Překl. Houhová, Miloslava, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., 2019,
1. vyd., 130 s., váz. 349 Kč
Originální sladkosti k Vánocům bez
dlouhých příprav.
ISBN 978-80-7593-078-1

Hausmann, Carolina;
Stanitzok, Nico
Low Carb – Rychlé recepty pro
všední den

Překl. Habartová, Hana, Praha: Jan
Vašut, 2019, 144 s., brož. 329 Kč
Jíme zdravě a přitom chutně i ve
všední den v kanceláři? To nezní moc
reálně – spíš si dáme tu sušenku, tu
sýrovou housku a nakonec rychle jen
talíř hranolek v kantýně…
ISBN 978-80-7541-227-0

Charvátová, Barbora
Máma v kuchyni 2

Brno: CPress, 2019, 192 s., váz.
349 Kč
Vařit pro děti může být oříšek. Obzvlášť tehdy, chcete-li se zavděčit
mlsným jazýčkům malých strávníků,
vytříbeným chutím tatínkům, a navíc
dbáte na to, aby bylo jídlo výživově
hodnotné.
ISBN 978-80-264-2853-4

Korman, Michal; Gašparová,
Dominika Wittenberg;
Havlíková, Magdalena
Chilli

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 304 s., váz.
599 Kč
Autorský projekt dvou cestovatelek
a vášnivých fanynek chilli představuje kromě autentických receptů
pestré osudy chilli papriček napříč
dějinami a kontinenty, jejich roztodivné tvary, chuťové zvláštnosti či
míru pálivosti.
ISBN 978-80-7473-906-4

Ramsay, Gordon
Gordon Ramsay: Moje dokonalá
fit jídla
Praha: Slovart, 2019, 288 s., váz.
499 Kč
„Tohle jsou moje spolehlivé recepty
pro chvíle, kdy se chci doma dobře
najíst, a upřímně doufám, že vám
budou inspirací, abyste vařením
dosáhli lepšího zdraví, ať už je vaším
osobním cílem cokoli.“
ISBN 978-80-7529-815-7

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Caby, Andrea; Caby, Filip
Přehled psychoterapeutických
technik pro práci s dětmi
a rodinou

Překl. Simonová, Lucie, Praha:
Portál, 2019, 216 s., brož. 399 Kč
Po úspěchu své knihy Příručka psychoterapeutických technik pro práci

s dětmi a rodinou se manželé Cabyovi rozhodli napsat jakési pokračování,
které svou strukturou navazuje na
předchozí knihu.
ISBN 978-80-262-1548-6

Fromm, Erich
Anatomie lidské destruktivity

Překl. Placák, Bedřich, Praha: Portál,
2019, 496 s., brož. 555 Kč
Kniha, která je někdy pokládána
za Frommovo nejoriginálnější
a nejkomplexnější dílo, pojednává
o různých aspektech agrese,
a to za pomoci poznatků
z lidské i zvířecí psychologie,
neurofyziologie, paleontologie
a antropologie.
ISBN 978-80-262-1542-4

Hugo, Jan;
Vokurka, Martin;
Fidlerová, Markéta a kol.
Slovník lékařských zkratek

Praha: Maxdorf, 2019, 2. vyd., 320 s.,
váz. 595 Kč
Zkratky jsou typickým rysem moderní medicíny a platí to pro lékařskou
dokumentaci, odbornou literaturu,
prezentace na lékařských kongresech
či klinické studie.
ISBN 978-80-7345-633-7

Janáčková, Laura
Chronická onemocnění léčba
změní

Praha: Mladá fronta, 2019, 104 s.,
váz.
Kniha je určena pacientům, zdravotníkům, lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům a všem, kteří mají
blízko k chronickým autoimunitním
onemocněním.
ISBN 978-80-204-5491-1

Kaňovský, Petr; Bártková,
Andrea a kol.
Obecná neurologie a vyšetřovací
metody v neurologii
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 340 s.,
700 Kč
Obecná neurologie a vyšetřovací
metody v neurologii je základní pregraduální i postgraduální učebnicí
obecné neurologie, která shrnuje
anatomii a fyziologii nervové soustavy člověka a popisuje principy jejího
fungování.
ISBN 978-80-244-5488-7

Lange, Elisabeth
Demence – Trpělivá péče
a pomoc. Demence – užitečná
příručka pro pacienty a jejich
blízké

Praha: Jan Vašut, 2019, 168 s., brož.
Lví podíl na péči o seniory mají
rodiny. Péče je o to náročnější, je-li
diagnózou demence. Publikace
autorky Elisabeth Lange nabízí
pomocnou ruku při řešení této náročné situace.
ISBN 978-80-7541-142-6

Weber, Winfried
Akupresurní tejpování

Překl. Bílková, Jana, Olomouc: Fontána, 2019, 136 s., váz. 368 Kč
Každodenní potíže, jako je bolest hlavy nebo bolesti v oblasti kříže, poruchy spánku, bolesti ramenou, potíže
s kyčlemi nebo koleny jsou celkem
běžným jevem. Pokud není nutná
operace, většině lidí chybí fantazie ke
konzervativní terapii.
ISBN 978-80-7336-982-8

bibliografie
umění; hudba
DESIG N
Národní cena za studentský
design 2019

Plzeň: Západočeská univerzita
v Plzni, 2019, 1. vyd., 92 s., brož.
Katalog k soutěži o Národní cenu za
studentský design 2019.
ISBN 978-80-261-0899-3

Laporte, Tamara
Tvořte svůj Věčný příběh

Překl. Nohavicová, Veronika, Brno:
Zoner Press, 2019, 144 s., brož. 325 Kč
Rozviňte svůj výtvarný styl pomocí
kreativních projektů inspirovaných
pohádkami.
ISBN 978-80-7413-400-5

učebnice

FI LM

ČESK Ý JA Z YK

Beránek, Ondřej; Dvořáková,
Tereza; Nikkarin
Jak se dělá film. Cesta za filmovým řemeslem pro malé i velké

Allanová, Lucie;
Bezplacová, Vladimíra;
Králová, Michaela a kol.
Maturita s nadhledem – český
jazyk

Praha: Argo, 2019, 80 s., váz.
Každý ví, co je to film. Ale jen málokdo si dokáže dopodrobna představit, kolik lidí a jak dlouhou dobu běžný celovečerní film pomáhá natočit
a představit divákům.
ISBN 978-80-257-2999-1

FOTOG R AFI E
Baran, Ludvík;
Baran, Alexander
Obraz jako dialog s časem

Brno: Zoner Press, 2019, 304 s.,
brož. 450 Kč
Unikátní kniha o „praktické teorii“ fotografie. Autoři se vyslovují v celkem
14 kapitolách ke specifikám fotografie formou teoretických esejů.
ISBN 978-80-7413-408-1

Randall, Glenn
Od soumraku do svítání

Brno: Zoner Press, 2019, 224 s.,
brož. 530 Kč
Noční fotografie – jak na fascinující
snímky noční oblohy.
ISBN 978-80-7413-413-5

Slíva, Jiří
Vino fatale

Praha: Slovart, 2019, 144 s., váz.
299 Kč
Obrazová publikace Vino fatale obsahující téměř dvě stovky černobílých
i barevných kreseb, litografií, leptů,
maleb i aforismů na téma víno vás
u skleničky dobrého vína jistě pobaví
svým jemným, inteligentním a často
také absurdním humorem.
ISBN 978-80-7529-871-3

HU DBA
Morganová, Sally
Billie Eilish: Fankniha (100%
neoficiální)

Překl. Herodek, Martin, Brno:
CPress, 2019, 64 s., váz. 269 Kč
Všechno, co potřebuješ vědět o temné princezně popu. Billie Eilish vzala
svět pop music útokem. Její hudba
má jasný názor, její styl je jedinečný,
její texty nenechají nikoho chladným.
ISBN 978-80-264-2903-6

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
Kolmačka, Pavel a kol.
Umění C. G. Junga

Praha: Portál, 2019, 192 s., váz.
777 Kč
Bohatě ilustrovaný svazek shrnuje veškeré známé výtvarné dílo C. G. Junga –
od kreseb přes knižní malby, obrazy až
po dřevěné a kamenné sochy.
ISBN 978-80-262-1535-6

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 160 s.,
brož. 229 Kč
Nová publikace určená k přípravě na
maturitu z českého jazyka. Tato publikace vás podrobně seznámí se společnou částí maturitní zkoušky, kterou
tvoří tři dílčí zkoušky – didaktický test,
písemná práce a ústní zkouška.
ISBN 978-80-7489-526-5

Babušová, Gabriela;
Chlumská, Petra;
Kosová, Jaroslava a kol.
Český jazyk 2/1 pro ZŠ (nová generace) – hybridní pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 44 s.,
brož. 59 Kč
Barevný pracovní sešit pro 2. ročník
díky unikátním kódům na každé straně tematicky propojuje tištěný obsah
s online procvičováním zdarma. Zároveň je přímo provázán s učebnicí,
čímž usnadňuje žákům orientaci.
ISBN 978-80-7489-453-4

Babušová, Gabriela;
Chlumská, Petra;
Kosová, Jaroslava a kol.
Český jazyk 2/2 pro ZŠ (nová
generace) – hybridní pracovní sešit
Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 44 s.,
brož. 59 Kč
Barevný pracovní sešit pro 2. ročník
díky unikátním kódům na každé straně tematicky propojuje tištěný obsah
s online procvičováním zdarma.
Zároveň je provázán s učebnicí, čímž
usnadňuje žákům orientaci.
ISBN 978-80-7489-454-1

Bezplacová, Vladimíra;
Králová, Michaela;
Ryšlavý, Petr
K přijímačkám s nadhledem –
český jazyk a literatura 5. ročník
(hybridní)

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 112 s.,
brož. 249 Kč
Publikace určená k přípravě na jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury. Doporučujeme pro žáky 5. ročníků
základních škol jako přípravu na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.
ISBN 978-80-7489-552-4

Český jazyk 2 pro ZŠ (nová
generace) – příručka učitele

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 136 s.,
brož. 499 Kč
Příručka učitele vám bude dobrým
pomocníkem a průvodcem učebními
materiály pro Český jazyk 2. Provede vás
každou kapitolou a poradí, jak jednotlivé
stránky efektivně využít při výuce.
ISBN 978-80-7489-455-8

Český jazyk s nadhledem 7 pro
ZŠ a VG – pracovní sešit

z n o v i n e k k 2 0 . 1. 2 0 2 0 5 3 2 t i t u l ů
Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 88 s.,
brož. 99 Kč
Nové barevné pracovní sešity Nakladatelství Fraus, které se skvěle hodí
ke všem učebnicím češtiny pro 7.
ročník. Unikátní propojení na online
procvičování a testování nabízí okamžitou zpětnou vazbu.
ISBN 978-80-7489-447-3

Český jazyk s nadhledem 8 pro
ZŠ a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 88 s.,
brož. 99 Kč
Nové barevné pracovní sešity Nakladatelství Fraus, které se skvěle hodí
ke všem učebnicím češtiny pro 8.
ročník. Unikátní propojení na online
procvičování a testování nabízí okamžitou zpětnou vazbu.
ISBN 978-80-7489-448-0

Český jazyk s nadhledem 9 pro
ZŠ a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 88 s.,
brož. 99 Kč
Nové barevné pracovní sešity Nakladatelství Fraus, které se skvěle hodí
ke všem učebnicím češtiny pro 9.
ročník. Unikátní propojení na online
procvičování a testování nabízí okamžitou zpětnou vazbu.
ISBN 978-80-7489-449-7

Krausová, Zdeňka;
Pašková, Martina;
Růžička, Pavel a kol.
Český jazyk 8 pro ZŠ a VG (nová
generace) – pracovní sešit (2 v 1)

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 144 s.,
brož. 659 Kč
Příručka učitele k učebnici Čítanka
8 /nová generace/. Přehledně zpracovaná příručka učitele představuje
nedílnou součást učebnice. Předkládá návrhy analýzy jednotlivých textů
a obsahuje mnoho dalších úkolů
a námětů pro práci žáků.
ISBN 978-80-7489-391-9

Šebesta, Karel;
Synková, Pavlína;
Šormová, Kateřina
Čítanka 8 pro ZŠ a VG (nová
generace) – učebnice

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 216 s.,
brož. 199 Kč
Čítanky nové generace jsou zcela novou učebnicovou řadou. Zohledňují
moderní trendy ve výuce literární
výchovy a přihlížejí k podnětům
a požadavkům učitelů, kteří užívají
původní učebnicovou řadu.
ISBN 978-80-7489-390-2

FYZIKA
Fyzika 8 pro ZŠ a VG (nová
generace) – příručka učitele

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 112 s.,
brož. 449 Kč
Příručka učitele je předkládána ve
formě příprav na jednotlivé vyučovací
hodiny. Každá kapitola je zpracována
důsledně na dvou stranách a zahrnuje několik logických částí.
ISBN 978-80-7489-394-0

Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 76 s.,
brož. 79 Kč
Pracovní sešit je užitečnou
pomůckou pro výuku, rozšiřuje
možnosti dalšího upevňování učiva,
obsahuje cvičení různých typů.
Nově je doplněn o unikátní kódy na
každé stránce, které umožňují další
interaktivní procvičování, a to zcela
zdarma.
ISBN 978-80-7489-534-0

Fyzika 9 pro ZŠ a VG (nová
generace) – učebnice

Krausová, Zdeňka;
Teršová, Renata;
Chýlová, Helena
Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová
generace) – pracovní sešit (2 v 1)

Fyzika s nadhledem 7 pro ZŠ
a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 68 s.,
brož. 79 Kč
Pracovní sešit Český jazyk 6 – nová
generace 2v1 zohledňuje změny
v nové učebnici. Nově obsahuje
unikátní kódy na zdarma portál pro
žáky, kde mohou procvičovat učivo
přímo navázané na jednotlivá témata
z tohoto pracovního sešitu.
ISBN 978-80-7489-532-6

Krausová, Zdeňka;
Teršová, Renata;
Růžička, Pavel a kol.
Český jazyk 7 pro ZŠ a VG (nová
generace) – pracovní sešit (2 v 1)
Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 68 s.,
brož. 79 Kč
Pracovní sešit Český jazyk 7 – nová
generace 2v1 zohledňuje změny
v nové učebnici. Nově obsahuje
unikátní kódy na zdarma portál pro
žáky, kde mohou procvičovat učivo
přímo navázané na jednotlivá témata
z tohoto pracovního sešitu.
ISBN 978-80-7489-533-3

Šebesta, Karel;
Synková, Pavlína
Čítanka 8 pro ZŠ a VG (nová
generace) – příručka učitele

16

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 128 s.,
brož. 179 Kč
Fyzika – nová generace vychází
z původní učebnicové řady. Jedná
se o moderní učebnice, které věnují
zvýšenou pozornost odbourávání
izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice.
ISBN 978-80-7489-476-3

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 80 s.,
brož. 89 Kč
Hybridní barevné pracovní sešity
Nakladatelství Fraus, které se skvěle
hodí ke všem učebnicím fyziky pro
7. ročník ZŠ a VG. Doporučujeme
k učebnicím NOVÉ GENERACE.
ISBN 978-80-7489-474-9

Fyzika s nadhledem 9 pro ZŠ
a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 72 s.,
brož. 89 Kč
Hybridní barevný pracovní sešit, který
se skvěle hodí ke všem učebnicím fyziky
pro 9. ročník ZŠ a VG. Díky unikátnímu
propojení s online procvičováním
a testování získáváte rozšiřující digitální
obsah s okamžitou zpětnou vazbu.
ISBN 978-80-7489-475-6

Randa, Miroslav;
Havel, Václav;
Höfer, Gerhard
Fyzika s nadhledem 6 pro ZŠ
a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 76 s.,
brož. 89 Kč
Nové hybridní barevné pracovní
sešity Nakladatelství Fraus, které se
skvěle hodí ke všem učebnicím fyziky
pro 6. ročník ZŠ a VG. Doporučujeme k učebnicím NOVÉ GENERACE.
ISBN 978-80-7489-473-2

Strankmüllerová, Zuzana;
Suchardová, Eliška;
Soukupová, Jitka
Experimentuj s nadhledem
s nápojovými plechovkami

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 58 s.,
váz. 249 Kč
Projekt experimentů s nápojovými
plechovkami vznikl jako aktivita autorek
– studentek přírodovědných oborů VŠ
a učitelek z praxe, byl ověřen na řadě
škol a sklízí značný ohlas na fyzikářských akcích u nás i v zahraničí pro svoji
nápaditost, jednoduchost a praktičnost.
ISBN 978-80-7489-488-6

Svoboda, Emanuel a kol.
Přehled středoškolské fyziky
(kniha + CD)

Praha: Prometheus, 2019, 6. přepr.
vyd., 568 s., váz. 394 Kč
Současné vydání obsahuje všechna
témata středoškolské fyziky, která by
měl znát absolvent střední školy. Reaguje na vývoj v oblasti vědy, techniky
a moderních technologií.
ISBN 978-80-7196-475-9

H ISTO R I E
Dějepis 6 pro ZŠ a VG – příručka
učitele
Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 328 s.,
brož. 599 Kč
Příručka učitele umožňuje plně využít
potenciál učebnice a pracovního sešitu. Obsahuje konkrétní podněty k práci s učivem, přináší různá doporučení
a nabízí řadu doplňkových aktivit.
ISBN 978-80-7489-301-8

Parkan, František;
Mikeska, Tomáš; Kašparová
Parkanová, Markéta
Dějepis 9 pro ZŠ a VG – příručka
učitele
Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 256 s.,
brož. 599 Kč
Příručka učitele umožňuje plně využít
potenciál učebnice a pracovního sešitu. Obsahuje konkrétní podněty k práci s učivem, přináší různá doporučení
a nabízí řadu doplňkových aktivit.
ISBN 978-80-7489-304-9

CH E M I E
Skoog, Douglas A.;
West, Donald M.;
Crouch, Stanley R.
Analytická chemie

Překl. Nesměrák, Karel; Červený, Václav; Křížek, Tomáš; Nováková, Eliška,
Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2019, 1. vyd., 984 s., váz. 1200 Kč
Učebnice ANALYTICKÁ CHEMIE
vznikla jako překlad devátého vydání světově používané učebnice
FUNDAMENTALS OF ANALYTICAL
CHEMISTRY, která si již od svého
prvního vydání v roce 1963 získala
trvalé celosvětové uznání.
ISBN 978-80-7592-043-0

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Golovatina, Varvara;
Mistrová, Veronika;
Molchan, Maria
Tvoj šans 2 učebnice s integrovaným PS + mp3
Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 160 s.,
brož. 449 Kč
Nová učebnice pro studenty ruštiny
jako dalšího cizího jazyka na SŠ, JŠ

bibliografie
a VŠ i pro jednotlivce, kteří si chtějí
ruštinu oživit.
ISBN 978-80-7489-509-8

Hobbs, Martyn;
Starr Keddle, Julia;
Wdowyczynová, Helena a kol.
Your Space 2 – pracovní sešit
(3 v 1)
Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 88 s.,
brož. 169 Kč
Černobílý pracovní sešit k učebnici
Your Space 2 včetně unikátních kódů
s přístupem na online procvičování
na portálu Škola s nadhledem.
ISBN 978-80-7489-522-7

Hříbková, Radka;
Liptáková, Zuzana;
Jelínek, Stanislav a kol.
Raduga plus 1 – příručka učitele
Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 68 s.,
brož. 349 Kč
Nové přepracované vydání oblíbené
učebnice ruského jazyka Raduga
po-novomu.
ISBN 978-80-7489-422-0

Jelínek, Stanislav;
Hříbková, Radka;
Žofková, Hana a kol.
Raduga plus 2 – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 92 s.,
brož. 169 Kč
Pracovní sešit k učebnici Raduga plus
2 s online procvičováním.
ISBN 978-80-7489-505-0

Jelínek, Stanislav;
Hříbková, Radka;
Žofková, Hana a kol.
Raduga plus 2 – učebnice

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 112 s.,
brož. 269 Kč
Nové přepracované vydání oblíbené
učebnice ruského jazyka Raduga
po-novomu. Raduga plus je ucelenou
třídílnou řadou, která je orientována
na osvojování ruského jazyka na
úrovních A1–A2.
ISBN 978-80-7489-504-3

Karásková, Miluška;
Krejčí, Lucie
MATT the Bat 1 – hybridní
pracovní učebnice

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 80 s.,
brož. 219 Kč
Hravá dvoudílná řada učebnic
s roztomilými postavami pro výuku
v 1. a 2. ročníku ZŠ, na niž bude
navazovat soubor učebnic pro 3.–5.
ročník ZŠ. Rozsah cca 30 hodin
základní výuky (hodinová dotace
1 hodina týdně).
ISBN 978-80-7489-545-6

Karásková, Miluška;
Zídková, Kateřina;
Dvořáková, Kateřina
MATT the Bat 2 – příručka
učitele

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 96 s.,
brož. 499 Kč
Příručka pomáhá učiteli využít celý
potenciál učebnice. Nová hravá
dvoudílná řada učebnic s roztomilými postavami je určena pro výuku
v 1. a 2. ročníku ZŠ. Bude na ni
navazovat soubor učebnic pro 3.–5.
ročník ZŠ.
ISBN 978-80-7489-500-5

Kubálková, Hana
Komunikujeme německy + mp3
Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 80 s.,
brož. 199 Kč

z n o v i n e k k 2 0 . 1. 2 0 2 0 5 3 2 t i t u l ů
Učebnice je určena pro obchodní
akademie, střední školy se zaměřením
na obchod, ekonomiku a cestovní ruch,
vyšší odborné školy i pro jazykové kurzy.
ISBN 978-80-7489-512-8

Nováková, Sylva;
Geffroy-Konštacký, Dani?le;
Kolmanová, Jana a kol.
Le français ENTRE NOUS plus
3 – učebnice

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 136 s.,
brož. 359 Kč
Nové vydání oblíbené dvojjazyčné
učebnice francouzštiny pro základní
školy a víceletá gymnázia. Třetí díl
vás dovede až do úrovně A2.
ISBN 978-80-7489-513-5

Nováková, Sylva;
Kolmanová, Jana;
Geffroy-Konštacký, Dani?le
Le français ENTRE NOUS plus
3 – pracovní sešit

Deutsch mit Max neu + interaktiv 1 pracovní sešit (3v1)

Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 88 s.,
brož. 159 Kč
Barevný pracovní sešit 3 v 1 k učebnici Deutsch mit Max neu + interaktiv 1.
ISBN 978-80-7489-502-9

Voltrová, Michaela
Přehledná německá gramatika
s nadhledem

Plzeň: Fraus, 2019, 3. vyd., 160 s.,
brož. 189 Kč
Třetí vydání oblíbené přehledné německé gramatiky v novém.
ISBN 978-80-7489-525-8

M ATE M ATI K A
Bomerová, Eva;
Michnová, Jitka
Matematika 2 pro ZŠ (nová
generace) – příručka učitele

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 92 s.,
brož. 199 Kč
Třetí díl pracovního sešitu k učebnici
francouzského jazyka. Obsahuje aktivity na procvičování učiva z učebnice,
autoevaluační testování a dvojjazyčný
slovníček za každou lekcí.
ISBN 978-80-7489-514-2

Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 178 s.,
brož. 499 Kč
Příručka učitele vám bude dobrým
pomocníkem a průvodcem učebními
materiály pro Matematiku 2 dle prof.
Hejného. Provede vás každou kapitolou a poradí, jak jednotlivé stránky
efektivně využít při výuce.
ISBN 978-80-7489-458-9

Nováková, Sylva;
Kolmanová, Jana;
Geffroy-Konštacký, Dani?le
Le français ENTRE NOUS plus
3 – učebnice

Bomerová, Eva;
Michnová, Jitka
Matematika 2/1 pro ZŠ (nová
generace) – hybridní pracovní
učebnice

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 136 s.,
brož. 799 Kč
Příručka učitele nabízí metodické postupy k jednotlivým lekcím a zároveň
zpracovává průřezová témata a konkretizuje klíčové kompetence. Obsahuje klíč ke cvičením a testové úlohy.
ISBN 978-80-7489-515-9

Sokolova, Anastasia;
Truhlářová, Oxana
Cvičebnice ruské gramatiky
s nadhledem

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 68 s.,
brož. 219 Kč
Praktická cvičebnice ruského jazyka
na úrovni A1, ideální doplněk k jakékoli učebnici ruského jazyka.
ISBN 978-80-7489-508-1

Torres, Vendula
Dánština. Studijní texty (A2–B1)
Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 64 s.
Skriptum Smaortalinger om Danmark si klade za cíl prohloubit a zdokonalit znalosti studentů dánštiny
A2/B1, seznámit je blíže s Dány,
jejich reáliemi i prolínáním historie
Čechů a Dánů.
ISBN 978-80-244-5560-0

Tvrzníková, Jana;
Poul, Oldřich;
Zbranková, Milena
Deutsch mit Max neu + interaktiv 1 pracovní sešit (3v1)

Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 88 s.,
brož. 159 Kč
Barevné pracovní sešity 3 v 1 = pracov
ní sešit + online procvičování + audionahrávky – obsahují stejná cvičení jako
černobílé pracovní sešity – barevná
úprava sešitů lépe motivuje žáky.
ISBN 978-80-7489-503-6

Tvrzníková, Jana;
Poul, Oldřich;
Zbranková, Milena

Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 68 s.,
brož. 139 Kč
Dvoudílná pracovní učebnice podporuje konstruktivistické pojetí výuky
matematiky a postupuje dle Hejného
metody. Díky unikátním kódům na
každé straně tematicky propojuje
tištěný obsah s online procvičováním
zdarma.
ISBN 978-80-7489-456-5

Bomerová, Eva;
Michnová, Jitka
Matematika 2/2 pro ZŠ (nová
generace) – hybridní pracovní
učebnice

Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 68 s.,
brož. 129 Kč
Dvoudílná pracovní učebnice podporuje konstruktivistické pojetí výuky
matematiky a postupuje dle Hejného
metody. Díky unikátním kódům na
každé straně tematicky propojuje
tištěný obsah s online procvičováním
zdarma.
ISBN 978-80-7489-457-2

Koldová, Helena;
Fuchs, Eduard
Matematika od prváku k maturitě pro SŠ 2. díl učebnice –
Algebraické výrazy

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 72 s.,
brož. 149 Kč
Nová čtrnáctidílná řada učebnic
matematiky tematicky pokrývající
středoškolské učivo potřebné ke
složení povinné maturitní zkoušky
z matematiky navíc s online procvičováním ZDARMA.
ISBN 978-80-7489-490-9

Kuřítková, Hana
K přijímačkám s nadhledem –
matematika 5. ročník (hybridní)
Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 108 s.,
brož. 249 Kč
Publikace určená k přípravě na jednotné zkoušky z matematiky. Dopo-
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ručujeme pro žáky 5. ročníků základních škol jako přípravu na přijímací
zkoušky na osmiletá gymnázia.
ISBN 978-80-7489-553-1

Petrová, Michaela;
Kala, Jaroslav a kol.
Maturita s nadhledem – matematika

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 152 s.,
brož. 229 Kč
Publikace určená k přípravě na společnou část maturitní zkoušky z matematiky, kterou tvoří didaktický test.
ISBN 978-80-7489-498-5

Pomykalová, Eva
Matematika od prváku k maturitě pro SŠ 7. díl učebnice –
Planimetrie II.

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 88 s.,
brož. 149 Kč
Nová čtrnáctidílná řada učebnic
matematiky tematicky pokrývající
středoškolské učivo potřebné ke
složení povinné maturitní zkoušky
z matematiky navíc s online procvičováním ZDARMA.
ISBN 978-80-7489-495-4

Pomykalová, Eva
Matematika od prváku k maturitě pro SŠ 8. díl učebnice –
Planimetrie III.

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 96 s.,
brož. 149 Kč
Nová čtrnáctidílná řada učebnic
matematiky tematicky pokrývající
středoškolské učivo potřebné ke
složení povinné maturitní zkoušky
z matematiky navíc s online procvičováním ZDARMA.
ISBN 978-80-7489-496-1

Tlustý, Pavel;
Huclová, Miroslava
Matematika s nadhledem 6 pro
ZŠ a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 128 s.,
brož. 139 Kč
Nové barevné pracovní sešity Nakladatelství Fraus, které se skvěle
hodí ke všem učebnicím matematiky
pro 6. ročník. Unikátní propojení na
online procvičování a testování nabízí
okamžitou zpětnou vazbu.
ISBN 978-80-7489-478-7

Tlustý, Pavel;
Huclová, Miroslava
Matematika s nadhledem 7 pro
ZŠ a VG – pracovní sešit

Zhouf, Jaroslav
Matematika od prváku k maturitě pro SŠ 4. díl učebnice –
Rovnice a nerovnice II.

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 80 s.,
brož. 149 Kč
Nová čtrnáctidílná řada učebnic
matematiky tematicky pokrývající
středoškolské učivo potřebné ke
složení povinné maturitní zkoušky
z matematiky navíc s online procvičováním ZDARMA.
ISBN 978-80-7489-492-3

O BČ ANSK Á
NAUK A
Občanská výchova 6 pro ZŠ
a VG (nová generace) – učebnice
Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 120 s.,
brož. 169 Kč
Co najdete v učebnici?– nové a zajímavé informace o obci, regionu
a státu– hry zaměřené na osvojení si
komunikačních dovedností– obrázky, které umožní lépe si představit,
o čem se učí – rozmanité úkoly.
ISBN 978-80-7489-450-3

Občanská výchova 7 pro ZŠ
a VG (nová generace) – učebnice
Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 104 s.,
brož. 169 Kč
Nové vydání učebnice s aktualizacemi, které byly provedeny tak, aby
byly informace v souladu s NOZ.
Dále bylo rozšířeno učivo k šikaně
o nové formy (kyberšikanu, zneužití
sociálních sítí).
ISBN 978-80-7489-471-8

PRVOUK A
Prvouka 2 pro ZŠ (nová generace) – příručka učitele

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 100 s.,
brož. 399 Kč
Příručka učitele vám bude dobrým
pomocníkem a průvodcem učebními
materiály pro Prvouku 2. Provede
vás každou kapitolou a poradí, jak
jednotlivé stránky efektivně využít
při výuce.
ISBN 978-80-7489-461-9

Stará, Jana;
Kroufek, Roman;
Pištorová, Radka a kol.
Prvouka 2 pro ZŠ (nová generace) – hybridní pracovní učebnice

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 128 s.,
brož. 139 Kč
Hybridní barevný pracovní sešit, který se skvěle hodí ke všem učebnicím
matematiky pro 7. ročník ZŠ a VG.
Díky unikátnímu propojení s online
procvičováním a testování získáváte
rozšiřující digitální obsah s okamžitou
zpětnou vazbu.
ISBN 978-80-7489-479-4

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 44 s.,
brož. 59 Kč
Barevný pracovní sešit díky
unikátním kódům na každé straně
tematicky propojuje tištěný obsah
s online procvičováním zdarma.
Zároveň je provázán s učebnicí,
čímž usnadňuje žákům orientaci.
Součástí pracovního sešitu je také
sebehodnocení.
ISBN 978-80-7489-460-2

Tlustý, Pavel;
Pomykalová, Eva
Matematika od prváku k maturitě pro SŠ 9. díl učebnice – Goniometrie a trigonometrie

Stará, Jana;
Kroufek, Roman;
Pištorová, Radka a kol.
Prvouka 2 pro ZŠ (nová generace) – učebnice

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 116 s.,
brož. 169 Kč
Nová čtrnáctidílná řada učebnic
matematiky tematicky pokrývající
středoškolské učivo potřebné ke
složení povinné maturitní zkoušky
z matematiky navíc s online procvičováním ZDARMA.
ISBN 978-80-7489-497-8

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 72 s.,
brož. 109 Kč
Učebnice nové generace zachovává
některé osvědčené přístupy původní
řady, ale obsahuje i mnoho koncepčních změn, které vycházejí ze zkušeností s výukou prvouky a ze zpětné
vazby od učitelů.
ISBN 978-80-7489-459-6

bibliografie
PŘ Í RO D O PIS
Frýzová, Iva
Člověk a jeho svět – Příroda 4
pro ZŠ (nová generace) – příručka učitele

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 140 s.,
brož. 399 Kč
Příručka učitele vám bude dobrým
pomocníkem a průvodcem učebními
materiály pro Přírodu 4. Provede vás
každou kapitolou a poradí, jak jednotlivé stránky efektivně využít při výuce.
ISBN 978-80-7489-410-7

Pelikánová, Ivana
Přírodopis s nadhledem 6 pro
ZŠ a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 68 s., 89 Kč
Univerzální pracovní sešit pro výuku
přírodopisu v 6. ročníku základní
školy a odpovídajícímu ročníku
víceletých gymnázií. Není vázán na
konkrétní učebnici.
ISBN 978-80-7489-480-0

Pelikánová, Ivana
Přírodopis s nadhledem 8 pro
ZŠ a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 68 s.,
brož. 89 Kč
Hybridní barevný pracovní sešit, který se skvěle hodí ke všem učebnicím
přírodopisu pro 8. ročník ZŠ a VG.
Díky unikátnímu propojení s online
procvičováním a testování získáváte
rozšiřující digitální obsah s okamžitou
zpětnou vazbu.
ISBN 978-80-7489-482-4

Pelikánová, Ivana;
autorů, kolektiv
Přírodopis 8 pro ZŠ a VG (nová
generace) – pracovní sešit (2v1)

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 72 s.,
brož. 79 Kč
Pracovní sešit Přírodopis 8 – nová generace 2v1 zohledňuje změny v nové
učebnici. Nově obsahuje unikátní
kódy na zdarma portál pro žáky, kde
mohou procvičovat učivo přímo navázané na jednotlivá témata z tohoto
pracovního sešitu.
ISBN 978-80-7489-538-8

Pelikánová, Ivana;
Šimonová, Petra;
Čabradová, Věra
Přírodopis 7 pro ZŠ a VG (nová
generace) – pracovní sešit (2v1)
Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 72 s.,
brož. 79 Kč
Pracovní sešit Přírodopis 7 – nová
generace zohledňuje změny v nové
učebnici, obsahuje úkoly k jednotlivým tématům v učebnici.
ISBN 978-80-7489-537-1

Pelikánová, Ivana;
Šimonová, Petra;
Sejpka, Jaroslav a kol.
Přírodopis 6 pro ZŠ a VG (nová
generace) – pracovní sešit (2v1)

Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 68 s.,
brož. 79 Kč
Pracovní sešit Přírodopis 6 – nová generace 2v1 zohledňuje změny v nové
učebnici. Nově obsahuje unikátní
kódy na zdarma portál pro žáky, kde
mohou procvičovat učivo přímo navázané na jednotlivá témata z tohoto
pracovního sešitu.
ISBN 978-80-7489-536-4

Šmídl, Milan;
Dupalová, Alena;
Jankuj, Martin

Přírodopis s nadhledem 9 pro
ZŠ a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 64 s.,
brož. 89 Kč
Hybridní barevný pracovní sešit, který se skvěle hodí ke všem učebnicím
přírodopisu pro 9. ročník ZŠ a VG.
Díky unikátnímu propojení s online
procvičováním a testování získáváte
rozšiřující digitální obsah s okamžitou
zpětnou vazbu.
ISBN 978-80-7489-483-1

V Ý T VAR NÁ
V ÝCH OVA
Šobáňová, Petra
Výtvarný projev a disabilita. Kořeny a současnost proinkluzivní
didaktiky výtvarné výchovy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 184 s.
V knize jsou představeny kořeny
současných proinkluzivních, respektujících přístupů – ať již rostou z díla
osobností výtvarné či speciální pedagogiky nebo z psychologie či umění,
které během 20. stol. a současnosti
prošly (procházejí) proměnou.
ISBN 978-80-244-5561-7

ZE M Ě PIS
Dupalová, Alena
Zeměpis s nadhledem 6 pro ZŠ
a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 68 s.,
brož. 89 Kč
Univerzální pracovní sešit pro výuku
zeměpisu v 6. ročníku základní školy
a odpovídajícímu ročníku víceletých
gymnázií. Není vázán na konkrétní
učebnici. Obsahuje různě obtížné
úkoly, test ke každému většímu tematickému celku.
ISBN 978-80-7489-484-8

Dupalová, Alena;
Skazíková, Pavla
Zeměpis s nadhledem 8 pro ZŠ
a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 68 s.,
brož. 89 Kč
Univerzální pracovní sešit pro výuku
zeměpisu v 8. ročníku základní školy
a odpovídajícímu ročníku víceletých
gymnázií. Není vázán na konkrétní
učebnici. Obsahuje různě obtížné
úkoly, test ke každému většímu tematickému celku.
ISBN 978-80-7489-486-2

Kadlecová, Kateřina;
Dupalová, Alena
Zeměpis s nadhledem 9 pro ZŠ
a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 52 s.,
brož. 89 Kč
Univerzální pracovní sešit pro výuku
zeměpisu v 9. ročníku základní školy
a odpovídajícímu ročníku víceletých
gymnázií. Není vázán na konkrétní
učebnici. Obsahuje různě obtížné
úkoly, test ke každému většímu tematickému celku.
ISBN 978-80-7489-487-9

Kohoutová, Alice
Zeměpis s nadhledem 7 pro ZŠ
a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 68 s.,
brož. 89 Kč
Univerzální pracovní sešit pro výuku
zeměpisu v 7. ročníku základní školy
a odpovídajícímu ročníku víceletých
gymnázií. Není vázán na konkrétní
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učebnici. Obsahuje různě obtížné
úkoly, test ke každému většímu tematickému celku.
ISBN 978-80-7489-485-5

spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
AKCE
Dolejšová, Eva
Parkourista

Praha: Yoli, 2019, 192 s., váz. 259 Kč
Pohyb, svoboda, poznání… To je
parkour!
ISBN 978-80-242-6336-6

Macho, Milan
Fotbal – Historie od počátku do
současnosti

Praha: Universum, 2019, 600 s., váz.
599 Kč
Renomovaný sportovní autor Milan
Macho ve své knize popisuje historii
fotbalu od jeho počátků až po současnost.
ISBN 978-80-7617-911-0

Palouš, Jan A.
Mušketýři s hokejkou

Praha: Edice ČT, 2019, váz. 269 Kč
Fascinující příběh našich prvních
hokejistů vyprávěný svěže a s humorným nadhledem Janem Paloušem,
který dal na mezinárodním turnaji
v Chamonix roku 1909 historicky
první českou reprezentační branku
v ledním hokeji.
ISBN 978-80-7404-330-7

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Allen, Tom;
Holdingová, Deirdre
Arménie

Překl. Futera, Jakub, Brno: Jota,
2019, 424 s., brož. 578 Kč
Arménie z edice Bradt obsahuje veškeré potřebné informace pro úspěšnou
cestu a popisuje nejen všechny nejoblíbenější památky, ale také ty, které se
nacházejí mimo běžné turistické trasy...
ISBN 978-80-7565-567-7

Křinec

Nymburk: Kaplanka, 2019, 1. vyd.,
44 s., brož. 50 Kč
Turistický průvodce městyse Křinec
a okolí.
ISBN 978-80-87523-26-1

Sliva, Viktor
Brněnské maličkosti. Znovu za
okružní třídou

Brno: Vakát, 2019, 112 s., brož.
Kde byste v Brně hledali Rudolfinum,
Marianum, Augustineum, Norbertinum či Vincentinum? Všimli jste si
někdy, že antický bůh Merkur je na
jednom z brněnských domů znázorněn jako žena?
ISBN 978-80-907721-0-6

TUR ISTI K A
Lukeš, Zdeněk
Psí vycházky 6.

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 184 s., váz. 239 Kč
Šesté Psí vycházky nás zavedou
do části Bubeneč v okolí budovy Aka-
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demie výtvarných umění, dokončené
na počátku dvacátého století.
ISBN 978-80-7422-712-7

jazykověda;
literární vědy
G R AM ATI K A
Hovorková, Martina
Přehledná anglická gramatika
s nadhledem

Plzeň: Fraus, 2019, 3. vyd., 180 s.,
brož. 189 Kč
Třetí vydání oblíbené přehledné anglické gramatiky v novém.
ISBN 978-80-7489-551-7

JA Z YKOVĚ DA
Kestřánková, Marie Boccou;
Kopicová, Kateřina;
Šnaidaufová, Gabriela
Čeština pro cizince B1
Praha: Edika, 2019, 616 s., brož.
499 Kč
Učebnice je jedinečná tím, že obsahuje komplexní látku pro nácvik
češtiny na prahové úrovni B1.
ISBN 978-80-266-1477-7

SBO R N Í K Y
Mikešová, Jekatěrina
Sborník textů a cvičení z praktického ruského jazyka pro
2. roč. bakalářského studia

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 84 s.,
236 Kč
Sborník textů a cvičení z praktického
ruského jazyka je určen především
studentům 2. ročníku bakalářského
studia, jejichž oborem je ruština.
ISBN 978-80-244-5483-2

Mikešová, Jekatěrina
Sborník textů a cvičení z praktického ruského jazyka pro 3.
roč. bakalářského studia

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 82 s.,
231 Kč
Sborník textů a cvičení z praktického
ruského jazyka je určen především
studentům 3. ročníku bakalářského
studia, jejichž oborem je ruština.
ISBN 978-80-244-5484-9

Mikešová, Jekatěrina
Sborník textů a cvičení z praktického ruského jazyka pro
1. roč. magisterského studia

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 94 s.,
272 Kč
Sborník textů a cvičení z ruského
jazyka je určen především studentům
navazujícího studia oboru ruská filologie a překladatelství.
ISBN 978-80-244-5482-5

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Chinmoy, Sri
Tady a teď – s dřevěným stojánkem. Život je zlatá příležitost
Překl. Bernardová, Abhejali, Zlín:
Madal Bal, 2019, 1. vyd., 55 s.,
135 Kč

Sada 55 aforismů pro naplňující život
a využití každého okamžiku. Život je
zlatá příležitost a tyto kartičky nám
připomínají, že každý okamžik je
výjimečný a záleží na nás, jak ho prožijeme a využijeme.
ISBN 978-80-88324-04-1

BIOG R AFI E
Čornej, Petr
Jan Žižka

Praha: Paseka, 2019, 844 s., váz.
790 Kč
Velká Žižkova biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby
představuje táborského hejtmana
v netradičním světle.
ISBN 978-80-7432-990-6

Kratochvíl, Radim
Ecce homo Forman. Miloš Forman pohledem blízkých kolegů
a přátel

Praha: Mladá fronta, 2019, 352 s.,
váz.
Kniha přináší možnost seznámit
se se slavným režisérem očima
lidí, kteří měli to štěstí s ním
spolupracovat, anebo s ním nějaký
čas pobýt napříč dekádami celého
jeho života.
ISBN 978-80-204-5531-4

Sigmund, Stanislav
Pozor pálí Sigi!

Praha: Olympia, 2019, 232 s., váz.
459 Kč
Horst Siegl prožil nádhernou fotbalovou kariéru, ve které dokázal
rozdávat radost nejen svými výkony
a góly, ale uměl stmelit ve fotbale
tolik důležitou partu v kabině. Průřez
jeho fotbalovými léty nabízí právě
tato knížka.
ISBN 978-80-7376-586-6

Stone, Irving
Agónie a extáze

Překl. Feltová, Daniela, Brno: Jota,
2019, 660 s., váz. 598 Kč
Michelangelo Buonarroti byl
všestraný génius. Jeho umění dodnes
ovlivňuje myšlení lidí po celém světě.
Jen malé množství z nich ale zná jeho
skutečný příběh.
ISBN 978-80-7565-440-3

CESTO PISY
Berge, Bjorn
Země, které zmizely

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 240 s., váz.
399 Kč
Bjorn Berge vezme čtenáře na dobrodružnou objevitelskou cestu do
celého světa.
ISBN 978-80-7473-918-7

Dejmek, Jindřich
Tanzanie

Praha: Libri, 2019, 184 s., brož.
Kniha se snaží českému čtenáři
prezentovat alespoň základní sumu
historických, elementárních procesů
a informací, jež vřazuje do širšího
kontextu nejen afrického, ale také
do relace východní Afriky s Evropou
a dalšími částmi světa.
ISBN 978-80-7277-579-8

Jelínek, Marek
Dobroběžník mezi světy

Brno: CPress, 2019, 184 s., váz.
349 Kč
Dobrodruh Marek podal jednoho
dne v dobře placené práci výpověď

bibliografie
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a rozhodl se splnit si sen a projet na
koloběžce celý svět.
ISBN 978-80-264-2835-0

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY

DE TE K TIVK Y,
KRIMI

Anderson, Rachael
Snoubenec mé sestry

Překl. Václavů, Kristina, Brno: Host,
2019, 528 s., váz. 399 Kč
V osmém dílu detektivní řady o oddělení Q autor odhaluje Asadovu
pohnutou minulost.
ISBN 978-80-275-0137-3

Praha: Baronet, 2019, 240 s., váz.
279 Kč
Prudence Giffordová odjakživa věděla, že je domluvený sňatek její starší
sestry Sophie se synem souseda,
lordem Knavem. Ale jako budoucí
spisovatelka romantických příběhů
vždycky tvrdila, že by se lidé měli brát
pouze z velké lásky.
ISBN 978-80-269-1228-6

Christie, Agatha
Smrt na Nilu

Budil, Ivo
Darwinova dcera

Adler-Olsen, Jussi
Oběť 2117

Praha: Kalibr, 2019, 312 s., váz.
299 Kč
Smrt na Nilu z roku 1937 patří k nejznámějším detektivkám Agathy Christie, sama autorka ji řadila ke svým
nejoblíbenějším dílům.
ISBN 978-80-7617-900-4

DIVADELNÍ HRY
Havel, Václav
Largo desolato

Praha: Artur, 2019, 1. vyd., 100 s.,
brož. 210 Kč
Leopold Kopřiva, doktor filozofie,
který je vmanipulován do role „hrdiny“, na konci Havlovy hry z roku
1975 vykřikne: „Dejte mi všichni
pokoj!“ Largo desolato je dramatickým obrazem „absurdní doby“, doby
normalizace.
ISBN 978-80-7483-107-2

Molière
Měšťák šlechticem

Překl. Novák, J. Z., Praha: Artur,
2019, 1. vyd., 120 s., brož. 210 Kč
Ve své úspěšné komedii se Molière
vysmívá zbohatlickému prodejci
sukna Jourdainovi, který se chce stát
šlechticem. Jeho hlouposti a nezřízené touhy zneužívá zchudlý šlechtic
hrabě Dorant, který z něho ždímá
peníze.
ISBN 978-80-7483-097-6

Preissová, Gabriela
Gazdina roba

Praha: Artur, 2019, 2. vyd., 76 s.,
brož. 198 Kč
Příběh krajčířky Evy a její nešťastné
lásky patří k stále živému odkazu
českého realistického dramatu. 26.
svazek edice D.
ISBN 978-80-7483-112-6

Shakespeare, William
Sen svatojánské noci

Překl. Bejblík, Alois, Praha: Artur,
2019, 1. vyd., 108 s., brož. 210 Kč
Jedna z nejoblíbenějších a nejčastěji
uváděných Shakespearových her. Příběh odehrávající se za jedné čarovné
noci plné kouzel, záměn, nedorozumění, příběh poblázněných milenců,
krále a královny elfů i dojemný pohled na řemeslníky.
ISBN 978-80-7483-108-9

ESE J E , ÚVAHY
Feministky nenosí růžovou
a jiné lži

Překl. Exnerová, Nika, Praha: CooBoo, 2019, 344 s., váz. 399 Kč
Inspirativní sbírka esejí známých žen,
pro které feminismus něco znamená.
ISBN 978-80-7544-907-8

Praha: Olympia, 2019, 304 s., váz.
289 Kč
V napínavém příběhu s nečekaným
rozuzlením nahlédneme prostřednictvím životních příběhů řady reálných
a fiktivních osobností do devatenáctého a dvacátého století.
ISBN 978-80-7376-582-8

Eisen, Norman L.
Poslední palác

Překl. Foitová, Sára, Praha: Argo,
2019, 400 s., váz. 398 Kč
Norman Eisen se v roli amerického
velvyslance vrátil do země, z níž jeho
matka uprchla před holokaustem.
Když se nastěhoval do pražské
velvyslanecké rezidence, ke svému
překvapení objevil na stěnách pod
nábytkem schované svastiky.
ISBN 978-80-257-2981-6

Faber, Michel
Sto devětadevadesát schodů

Praha: Argo, 2019, 200 s., váz.
Co udělá člověk sužovaný hrůznými
nočními můrami? Siân se rozhodne,
že musí na čerstvý vzduch, a tak se
nechá zaměstnat na archeologických
vykopávkách ve whitbyském opatství.
ISBN 978-80-257-2979-3

Hardach, Sophie
Svědectví modrých koní

Překl. Trávníčkovi, Libuše a Luboš,
Praha: Pavel Dobrovský – BETA s.r.o.,
2019, 1. vyd., 320 s., váz. 349 Kč
Silný příběh o životě ve stínu Berlínské zdi. Sourozenci Tobi a Ella bydlí
v Londýně, dětství však prožili ve
Východním Berlíně. Tato část jejich
životů je ale zahalena tajemstvím.
ISBN 978-80-7593-077-4

Harrod-Eagles, Cynthia
Za války, 1916: Země mých snů

Překl. Macháčková, Marie, Praha:
Brána, 2019, 336 s., váz.
Třetí volné pokračování epické rodinné ságy sleduje další osudy rodiny
Hunterových. Píše se rok 1916 a je
čím dál jasnější, že konec války, která
měla původně trvat jen pár měsíců, je
v nedohlednu.
ISBN 978-80-7617-913-4

Hlavinková, Lucie
Kdo šije u Podolské?

Praha: Motto, 2019, 200 s., váz.
249 Kč
Osudy slavného salonu v 50. letech.
Salon Podolská býval v dobách své
největší slávy spojován s elegancí
a luxusem.
ISBN 978-80-267-1646-4

Jindra, Jaromír
Proroctví staré vědmy

Praha: Fortuna Libri, 2019, 272 s.,
váz. 299 Kč
V době, kdy přichází z Velké Moravy
patnáctiletý Bořivoj, aby se stal knížetem kmene Čechů, kdosi zavraždí
v Zabrušanech bratra Dragy a současně se pokusí zabít jejího snoubence Mojslava.
ISBN 978-80-7546-237-4

Jodorowsky, Alejandro
Bouncer

Překl. Klíčník, Richard; Podaný,
Richard, Praha: Argo, 2019, 416 s.,
váz. 998 Kč
Jodorowského scénář nás zavádí
do doby po konci občanské války,
kdy někteří vojáci Jihu sice pateticky
vyhlašují pokračování v boji za ideály
Konfederace, ale my otřeseně sledujeme, jak se propadají jen k nízkým
osobním cílům a k násilí.
ISBN 978-80-257-3018-8

Johns, W.E.
Biggles od velbloudích stíhaček

Praha: Prostor, 2019, 436 s., váz.
Biggles, který je i přes mladý věk zkušeným pilotem, bojuje za první světové války se svým letadlem na frontě
ve Francii. Boje jsou často nelítostné
a kruté, přesto si hrdina udržuje osobitý smysl pro humor a nepostradatelný nadhled.
ISBN 978-80-7260-430-2

Kane, Ben
Střet impérií

Praha: Vyšehrad, 2019, 440 s., váz.
399 Kč
Po bitvě u Zamy se Římané už vidí
v roli neporazitelné velmoci starověkého světa.
ISBN 978-80-7601-202-8

Kornová, Carmen
Dcery nové doby. Sága jednoho
století – díl první

Praha: Prostor, 2019, 416 s., brož.
Příběh čtyř přítelkyň narozených kolem roku 1900 a žijících v Hamburku
je bohatou rodinnou ságou odvíjející
se na pozadí dvou světových válek
a tragických německých dějin 20.
století.
ISBN 978-80-7260-436-4

Liviero, Gemma
Stezka v troskách

Překl. Zvěřinová, Zdeňka, Praha:
Kalibr, 2019, 368 s., váz. 399 Kč
Srpen 1945. Ital Stefano se snaží
dostat domů přes válkou zničené
Německo. Cestou se ujme malého
chlapce, jehož matka zemřela, a Stefano ho nechce nechat napospas
neznámému osudu.
ISBN 978-80-7617-987-5

Morrisová, Heather
Cilčina cesta

Brno: CPress, 2019, 336 s., váz.
349 Kč
Návrat silného příběhu z Osvětimi
nyní z pohledu nejvýraznější vedlejší
postavy.
ISBN 978-80-264-2813-8

Mouginová, Véronique
Kudy projde jehla

Praha: Argo, 2019, 400 s., váz.
Tomas, řečený Tomi, problémový
levák, palice dubová, drzoun a šikula,
je v roce 1944 ve věku čtrnácti let
s celou rodinou odvlečen z rodného
Maďarska do koncentračního tábora.
ISBN 978-80-257-3011-9
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Procházka, Jiří W.
Rédl

Praha: Edice ČT, 2019, 228 s., váz.
289 Kč
Píše se konec roku 1992 a vojenský
prokurátor Roman Rédl řeší největší
případ své kariéry – vede trestní
stíhání proti bývalé hlavě StB Alojzi
Ferencovi.
ISBN 978-80-7404-329-1

Riches, Antony
Centurioni 2: Útok

Vaňková, Ludmila
Přemyslovci – Zrození království
Praha: Šulc – Švarc, 2019, 480 s.,
váz. 499 Kč
Zrození království se odehrává
v době bojů mezi přemyslovskými
knížaty o český trůn.
ISBN 978-80-7244-445-8

Vrbová, Alena
Pod kardinálskou pečetí

Překl. Kovács, Petr, Praha: BB art,
2019, 376 s., váz. 299 Kč
Na rýnském pomezí vypukla totální
válka. Nový náčelník Batavů povolal
zpět batavské kohorty, ještě před
nedávnem hrdé vojáky Říma.
ISBN 978-80-7595-306-3

Brno: Jota, 2019, 368 s., váz. 328 Kč
Kniha zavede čtenáře do posledních
tří desetiletí 18. století. V roce 1772
přichází do Čech polský šlechtic Jan
Jiřík Kiowski, který prchá před pronásledováním ze své rozbouřené země.
Útočištěm i novým domovem se mu
stává Praha.
ISBN 978-80-7565-564-6

Rollingerová, Romana
Ke Gogolovi a zpátky

Whitton, Hana
Sága rodu Reissových

Schlink, Bernhard
Předčítač

Whitton, Hana
Vyzvědačka jeho veličenstva

Brumovice: Carpe diem, 2019,
268 s., brož.
Podzim roku 1989 a po něm hektická
první léta devadesátá. Otevřené hranice, oceán nových možností a příležitostí. Taková je základna nového
románu z prostředí studentského
(nejen).
ISBN 978-80-7487-279-2

Překl. Kafka, Tomáš, Praha: Odeon,
2019, 8 vyd., 184 s., váz. 279 Kč
Na samém počátku Schlinkova románu stojí událost ryze osobní, ne–li
přímo soukromá: totiž onemocnění
žloutenkou. V jeho průběhu však dojde k přesahu, který se bezprostředně
dotýká osudu a svědomí jednoho
z největších evropských národů.
ISBN 978-80-207-1930-0

Schottová, Hanna
Fany byla při tom

Praha: Ikar, 2019, 264 s., váz. 279 Kč
Historický román zasazený do českých zemí konce 18. a první poloviny
19. století je ságou pozoruhodného
rodu Reissových a přibližuje prostředí české obrozenecké společnosti i reálných historických osobností, které
tvořily naše dějiny.
ISBN 978-80-249-4021-2

Praha: Olympia, 2019, 176 s., váz.
299 Kč
Na stránkách této knihy ožívá skutečná historická postava Aphra Behnová, anglická básnířka a překladatelka
– jedna z vůbec prvních žen v Anglii,
která se živila výhradně svým psaním.
ISBN 978-80-7376-590-3

Woolfová, Virginia
Paní Dallowayová

Praha: Pikola, 2019, 88 s., váz.
229 Kč
Píše se rok 1989 v Lipsku a Fany se
otočil svět vzhůru nohama.
ISBN 978-80-7617-908-0

Překl. Hilská, Kateřina, Praha:
Odeon, 2019, 216 s., váz. 299 Kč
Londýnské jitro, červen 1923. Paní
Clarissa Dallowayová jde do květinářství pro výzdobu na svůj dnešní
večírek.
ISBN 978-80-207-1918-8

Sparks, Nicholas
Zápisník jedné lásky

Žáček, Jan
Vrah rodu císařského

Spooner, Meagan
Sherwood

H O RO RY

Praha: Ikar, 2019, 160 s., váz. 259 Kč
Poutavý milostný příběh se odehrává
roku 1946 v Jižní Karolíně. Válečný
veterán Noah Caulhoun se po druhé
světové válce vrací domů, aby začal
nový život a obnovil zašlou krásu starého venkovského domu na plantáži.
ISBN 978-80-249-4040-3

Praha: CooBoo, 2019, 352 s., váz.
329 Kč
Když lady Marian zjistí, že Robin
padl, neví, co bude dál. Když byla
zaslíbená právě jemu, byla svobodná,
mohla si žít po svém a vzepřít se
pravidlům společnosti. Teď je sama
a neznamená nic.
ISBN 978-80-7544-906-1

Štarková, Hana Frištenská
Každému jeho Izrael

Praha: Brána, 2019, 200 s., váz.
279 Kč
Autorka, jejíž otec byl Žid, vypráví
pozoruhodné příběhy tří reálných lidí,
kteří byli Židé, narodili se a kus svého
života prožili v bývalém Československu a všichni z něj následně odešli.
ISBN 978-80-7617-882-3

Praha: Olympia, 2019, 168 s., váz.
Vztah Rudolfa II. a Kateřiny Stradové
byl všeobecně znám. Z tohoto svazku
nakonec přišlo na svět několik potomků, avšak jediným opravdu známým se stal Juan Caesar d´Austria,
prvorozený syn, do něhož vkládal
Rudolf II. mnoho nadějí.
ISBN 978-80-7376-591-0

Joshi, S.T.
Černá křídla Cthulhu 1

Praha: Laser, 2019, 416 s., váz.
399 Kč
Dílo H. P. Lovecrafta inspiruje umělce
už celá desetiletí. Stephen King o Lovecraftovi prohlásil, že je „největším
tvůrcem klasického hororu dvacátého
století“.
ISBN 978-80-7617-843-4

HUMO R
Švandrlík, Miloslav
Muž s kanadským trávníkem

Praha: Epocha, 2019, 1. vyd., 136 s.,
váz. 159 Kč
Povídka Muž s kanadským trávníkem
patří mezi polozapomenuté literární

bibliografie
počiny legendárního spisovatele
a humoristy Miloslava Švandrlíka.
V roce 1963 vycházela jako „román
na pokračování“ na stránkách středočeského deníku Svoboda.
ISBN 978-80-7557-225-7

Toy_Box
Žena filmového kritika

Praha: Listen, 2019, 112 s., váz.
Facebookové příspěvky Ženy filmového kritika, jejichž autorka za
ně byla nominovaná na prestižní
literární cenu Magnesia Litera, jsou
vtipným, ironickým i nekompromisně sebeironickým nahlédnutím do
rodinného soužití.
ISBN 978-80-7617-925-7

KOM I K SY
Moore, Alan; Burrows, Jacen
Providence
Překl. Hauliš, Marko, Praha: Argo,
2019, 592 s., váz. 1298 Kč
Velký opus velmistra komiksového
média Alana Moora vrhá světlo na
dodnes neprozkoumané hrůzyplné aspekty děl H. P. Lovecrafta.
Opulentní hororový komiks je jedna
z nejobsáhlejších knih věnujících se
znepokojujícím motivům Lovecraftova díla.
ISBN 978-80-257-3019-5

Prokůpek, Tomáš
Generace 89

Praha: CPress, 2019, 168 s., váz.
349 Kč
Antologie Generace 89 přináší reprezentativní výběr z tvorby těchto
scenáristů a výtvarníků, nabízí průřez
dobově oblíbenými žánry a zároveň
ukazuje, jakých vizuálních podob
český a slovenský komiks na přelomu
osmdesátých a devadesátých let
nabýval.
ISBN 978-80-264-2815-2

Seluk, Nick
Srdce a Mozek

Kirstenová, Carly
Carrie Kirsten: 3 principy

Praha: CPress, 2019, 168 s., váz.
299 Kč
V této knize se vám ukážu z jiné
stránky, kterou jste dosud neměli
možnost poznat. Dozvíte se, co jsem
na internetu nikdy nesdílela. Prozradím vám, s čím jsem posledních pár
let mimo obrazovku bojovala.
ISBN 978-80-264-2808-4

Klápště, Jan
Vnímavý pozorovatel

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 324 s., váz. 349 Kč
Touto knížkou bere čtenář do ruky
výbor z prací prof. Jana Klápště,
archeologa a skvělého historika,
jehož dílo po desítky let oživuje naše
průhledy do světa středověku.
ISBN 978-80-7422-673-1

Koláček, Luboš Y.
Neslavná mládí slavných

Praha: Olympia, 2019, 192 s., váz.
299 Kč
Kniha přináší unikátní pohled na to,
jak studovaly významné osobnosti
našich i světových dějin a že ani ti největší géniové nebyli právě nejlepšími
žáky a studenty pod sluncem.
ISBN 978-80-7376-588-0

Kosatík, Pavel
100 x Václav Havel

Praha: Universum, 2019, 208 s., váz.
229 Kč
100 slavných i méně známých,
ale důležitých výroků Václava
Havla. Vět, které vstoupily do dějin
a o kterých má smysl přemýšlet
i dnes. Čítanka Havlových výroků
s komentářem a výkladem, která
Václava Havla přibližuje dnešním
čtenářům.
ISBN 978-80-7617-929-5

Kröhnová, Julia
Módní salon

Brno: Zoner Press, 2019, 144 s.,
brož. 289 Kč
Oblíbený zábavný komiks, New
York Times bestseller, o vztahu mezi
emotivním srdcem a jeho racionálním
protějškem, mozkem.
ISBN 978-80-7413-412-8

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, 464 s., váz.
Jedno století, tři ženy a velký sen –
sen o sametu a hedvábí, o svobodě
a lásce. Zlatá dvacátá léta dvacátého
století, velkolepé módní kolekce a…
Coco Chanel.
ISBN 978-80-759-3084-2

LEG E N DY,
MÝ T Y, POVĚSTI

Kryl, Jan Karel;
Sližová, Radka
Karel Kryl – Zpověď

Green, Dan; Lyttleton, Dan
Mýty a legendy pro unavené
rodiče a jejich děti

Brno: Jota, 2019, 224 s., váz.
Na stránkách bohatě ilustrované
knížky Dana Greena ožívají starobylé
mýty a legendy z celého světa. Tradiční příběhy vyprávěné netradiční
formou seznamují čtenáře s duhovými hady, kyklopy, draky i odvážnými
hrdiny.
ISBN 978-80-7565-569-1

OSO B N OSTI
Harris, Anastázie
Královská revoluce: Kate
a Meghan

Praha: Mladá fronta, 2019, 248 s.,
váz.
Ambiciózní Kate a Meghan už dokázaly rozdělit dřív nerozlučné královské bratry. Co bude dál?
ISBN 978-80-204-5505-5

Olomouc: Fontána, 2019, 96 s., brož.
278 Kč
Česká i zahraniční společnost zná velmi dobře repertoár Karla Kryla, jeho
postoje vůči totalitnímu režimu i vůči
polistopadovým reformám. Kniha
Zpověď odhaluje slavného písničkáře
v naprosto novém světle, dává nahlédnout do zákulisí rodiny.
ISBN 978-80-7336-993-4

Kubišová, Marta;
Tichý, Zdeněk A.;
Ježek, Václav a kol.
Je to marný, je to marný, je to
marný

Praha: Olympia, 2019, 160 s., váz.
299 Kč
Publikace vychází k třicátému výročí
listopadu 1989, v jehož průběhu se
dvě statečné dámy vrátily na pódia
i televizní obrazovky, odkud je komunistický režim po srpnové okupaci
vystrnadil.
ISBN 978-80-7376-585-9

z n o v i n e k k 2 0 . 1. 2 0 2 0 5 3 2 t i t u l ů
McNicoll, Susan
Ženy gangsterů

Brno: CPress, 2019, 160 s., váz.
299 Kč
Svět gangsterů a mafiánů Ameriky
30. let nepatřil jen mužům. Jeho
nedílnou součást tvořily i ženy –
krásné, odvážné a často bezmezně
zamilované a schopné pro své muže
obětovat vše.
ISBN 978-80-264-2832-9

Pankhurstová, Kate
Úžasné ženy, které změnily svět

Praha: Pikola, 2019, 32 s., váz.
259 Kč
Knížka představuje třináct silných
a inspirativních žen, které se nebály
následovat svůj talent, svá srdce a své
sny, a dosáhly tak úžasných věcí.
ISBN 978-80-7617-927-1

Světlezelené chvilky s Hrabalem

Nymburk: Kaplanka, 2019, 1. vyd.,
64 s., váz. 120 Kč
Ke svým sedmdesátinám jsem se rozhodl soustředit do jednoho svazečku
ty nejzajímavější okamžiky, včetně
světlezelených chvilek, jak on je nazval, celkem osmnáct příběhů, které
jsem s Bohumilem Hrabalem zažil.
ISBN 978-80-87523-27-8

Škvorecký, Josef
Útěky – Lída Baarová. Život
české herečky, jak jej podle jejího
vyprávění zapsal Josef Škvorecký
Praha: Brána, 2019, 4 vyd., 320 s.,
váz. 349 Kč
Čtenářsky vděčné vzpomínky talentované, obdivované, ale i nenáviděné
české herečky, která se proslavila nejen svou krásou a filmovými rolemi,
ale i vztahem s nacistickým ministrem
propagandy Josephem Goebbelsem.
ISBN 978-80-7617-905-9

Štorkán, Karel
Kronika katů Mydlářů

Praha: Šulc – Švarc, 2019, 512 s.,
váz. 499 Kč
Kronika katů Mydlářů zaznamenává ve třech knihách Meč magistra
medicíny, Kati ve službách císařů
a Katova vinice, které vycházejí
poprvé společně, výjimečný příběh
vzdělance, lékaře a popravčího mistra Jana Mydláře.
ISBN 978-80-7244-446-5

Taussig, Pavel
Jan Werich. FILMfárum

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 224 s., váz.
299 Kč
Jan Werich byl dle vlastních slov
zarputilým kinomolem. Žel, v poválečném čase to nebyla oboustranná
láska, u filmu nacházel jen nepatrně
příležitostí. Zato nezapomenutelných.
ISBN 978-80-7473-916-3

Vašák, Vašek
Osobnosti mezi řádky

Praha: Jan Vašut, 2019, 248 s., váz.
299 Kč
Mezi řádky lze mnohdy nalézt ledacos – v této knize ovšem mezi řádky
najdete třicet osobností, známých
i méně známých, v každém případě
osobností inspirativních, se zajímavými životními a pracovními osudy.
ISBN 978-80-7541-171-6

Wágner, Martin
Siberia

Praha: Paseka, 2019, 208 s., váz.
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Siberia is shrouded in mystery as is
the origin of its name. It is a vast territory where political prisoners and
scientists, who receive Nobel Prizes
for their discoveries, live in extreme
conditions.
ISBN 978-80-7637-033-3

PO E Z I E
Džibrán, Chalíl
Prorok. Zahrada Prorokova

Překl. Merhaut, Boris; Merhautová,
Eliška, Praha: Vyšehrad, 2019, 144 s.,
váz. 199 Kč
Básnické prózy významného libanonského spisovatele a malíře Chalíla
Džibrána jsou dnes už proslaveným
poselstvím moudrosti a lásky.
ISBN 978-80-7601-198-4

Lovelace, Amanda
O čarodějnici, která se nenechala
upálit
Překl. Formánková, Anna, Praha:
Yoli, 2019, 208 s., brož. 259 Kč
Druhá sbírka básní Amandy Lovelace, oceněná Goodreads Choice
Award za rok 2018. O čarodějnici:
hrdé, nezávislé, nadpozemsky silné
a především nezničitelné.
ISBN 978-80-7617-947-9

Malý, Radek
Ofélie a její sestry. Motiv utonulé
dívky v evropské a české poezii
Brno: Host, 2019, 160 s., brož.
Spojení ženství, vody a smrti. Kniha
Ofélie a její sestry je výsledkem několikaletého odborného zájmu Radka
Malého o tento motiv a jeho zobrazení v evropské literatuře.
ISBN 978-80-7577-907-6

Notaro, Klára
Tři paní plavou v řece

Praha: Literární salon, 2019, 1. vyd.,
104 s., brož. 180 Kč
Básnický debut Kláry Notaro Tři
paní plavou v řece můžeme označit
výrazem epická poezie. Její básně
vyprávějí příběhy, které se odehrávají
v Čechách a Francii, a to v Paříži i na
francouzském venkově.
ISBN 978-80-87811-08-5

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Funcke, Amelie;
Rachow, Axel
Jakou otázku máte nejradši?

Praha: Portál, 2019, 200 s., brož.
299 Kč
Jedním ze základních nástrojů při
činnostech, jako je trénink nebo
facilitace skupin, je schopnost klást
vhodné otázky.
ISBN 978-80-262-1531-8

POVÍ D K Y
Jakeš, Václav
Nekonečno

Praha: Epocha, 2019, 168 s., váz.
Pětatřicet povídek s přesností laserového paprsku vyhledává zjevné
i skryté kontury skutečnosti.
ISBN 978-80-7557-228-8

Pavlásek, Lukáš
Soutěž jedlíků

Praha: Brána, 2019, 160 s., váz.
Kniha Soutěž jedlíků obsahuje 18
povídek z pera oblíbeného českého
komika Lukáše Pavláska. Humorně

laděné příhody zachycují absurdní,
ale zároveň lidské situace ze života.
ISBN 978-80-7617-983-7

Vavřička, Jan;
Procházka, Jiří Walker;
Březina, Michal a kol.
Vostrá krása

Český Krumlov: Martin Štefko, 2019,
1. vyd., 224 s., brož. 199 Kč
Vostrá krása je sbírka sci–fi, fantasy
a hororových povídek, které spojuje
lehčí nebo intenzívnější erotická
linka. Sbírku sestavil Jan Vavřička,
provozovatel serveru Vanili.cz.
ISBN 978-80-88067-14-6

Ve jménu Brožova!. Fantasy
povídky z larpu Zlenice

Praha: Straky na vrbě, 2019, 1. vyd.,
288 s., brož. 195 Kč
Dobrodruzi... Kamkoli přijdou, nikdo
už je nevystrnadí! A tak v zarostlém
dolu na jíl vyrostl: Srub... Hrstka
srubů... Osada... Kolová hradba...
Krčma Perla... Zvonice... Kamenné
hradby... Strážnice... Chrámy mnohabožstev... Lázně... Blízký přístav...
Město Brožov spolklo údolí.
ISBN 978-80-88346-01-2

Viewegh, Michal
Povídky o manželství a o sexu

Praha: Ikar, 2019, 272 s., váz. 349 Kč
Spisovatel Oskar si po rozvodu zvyká
na samotu a staromládenecký život
– a obojího si užívá se všemi slastmi,
ale i strastmi.
ISBN 978-80-249-4041-0

PRÓZ A
Kemrová, Martina;
Balgová, Barbora
V nejlepším věku

Brno: CPress, 2019, 128 s., váz. 249 Kč
Jste žena a zmáhá vás někdy deprese
z běžícího času? Padesátka je super
(nebo aspoň hodně dobrá).
ISBN 978-80-264-2858-9

Namdžu, Čo
Kim Čijong – ročník 82

Brno: Host, 2019, 180 s., váz.
Každý z nás zná nějakou Kim Čijong… Postava Kim Čijong, obyčejné
třicátnice, je korejským čtenářům —
a zejména čtenářkám — důvěrně známá. O věrohodnost jejího příběhu se
autorka nemusí nijak zvlášť snažit.
ISBN 978-80-7577-958-8

Wach, Miloslav
Merja: na modrém kameni

Praha: Literání salon, 2019, 1. vyd.,
88 s., 180 Kč
Druhá sbírka Miloslava Wacha
Merja: na modrém kameni přináší
jemnou a vlídnou lyriku, za svou
prostotou ukrývající mnohotvará
tajemství.
ISBN 978-80-87811-09-2

PŘ Í BĚ HY
Cognetti, Paolo
Nikdy nevystoupat na vrchol

Překl. Flemrová, Alice, Praha: Odeon,
2019, 128 s., váz.
Co znamená vydat se do hor a nikdy
nevystoupat na vrchol? Ve své nejnovější knize Paolo Cognetti vypráví
o cestě jako touze po sebepoznání,
o kroužení kolem smyslu vlastní pouti, o úniku i návratu, o snaze nechat
se fyzicky prostoupit krajinou.
ISBN 978-80-207-1927-0

bibliografie
Černý, Pavel
Černý mezi černými a jiné
kapitoly z instruktorských cest
kolem světa

Praha: Mladá fronta, 2019, 312 s.,
váz.
Mgr. Pavel Černý, pplk. v. v.,
realizoval bezpočet výcviků
policejních speciálních jednotek
nejen v Evropě, ale například také
v Číně, Afghánistánu, Kongu,
Mexiku, Togu, Indii, Kuvajtu,
Vietnamu, Ghaně, Gruzii či Egyptě.
ISBN 978-80-204-4856-9

Kessler, Zoë
Královna chaosu

Překl. Diestlerová, Petra, Praha:
Portál, 2019, 192 s., brož. 339 Kč
O ADHD se mluví jako o výlučně
mužské záležitosti. Hyperaktivní?
Přece muži! Nezvládají svůj život?
Přece muži! Zoë to ale vidí jinak.
ADHD k ní patří, zjistili ho, až když
už byla dospělá, a ona se s ním musí
nějak vypořádat.
ISBN 978-80-262-1541-7

MacVean, Duncan
Moji pacienti mají čtyři nohy

Praha: CPress, 2019, 240 s., váz.
299 Kč
Pracovat jako zvěrolékař neznamená
jen přijímat pacienty – chlupaté,
opeřené či šupinaté – na veterinární
klinice.
ISBN 978-80-264-2810-7

Platzová, Magdalena
Máme holý ruce

Praha: CPress, 2019, 152 s., váz.
269 Kč
Sametová revoluce z pohledu studentky.
ISBN 978-80-264-2796-4

Šibík, Jan; Matulová, Daniela;
Palán, Aleš
Návrat do divočiny
Praha: Prostor, 2019, 272 s., váz.
497 Kč
V knize Raději zešílet v divočině přinesl autor rozhovory s šumavskými
samotáři, nyní přináší své zamyšlení
nad tím, co mu tři roky se samotáři
daly, čím ho tito lidé nejvíc oslovili
a proč je má tak rád.
ISBN 978-80-7260-437-1

Šibík, Jan; Palán, Aleš
Raději zešílet v divočině

z n o v i n e k k 2 0 . 1. 2 0 2 0 5 3 2 t i t u l ů
Možná že svět občas potřebuje události, které námi otřesou a probudí
nás. V naší vesnici jsem takovým
budíčkem já. Pokaždé když vstoupím
do obchodu, připomenu všem zákazníkům, že nám nebe může kdykoli
spadnout na hlavu.
ISBN 978-80-7593-080-4

Atkinsonová, Kate
Neuzavřené případy

Praha: Argo, 2019, 248 s., váz.
Soukromý detektiv Jackson Brodie
nemá jednoduchý život. Manželka se
s ním rozvedla a jeho dcerku teď vychovává cizí hejhula, bolí ho zuby a má
protivnou sekretářku. Navíc většinu
času tráví poněkud nudným sledováním (domněle) nevěrných manželek.
ISBN 978-80-257-3046-1

Bakke, Gunstein
V očekávání

Praha: Argo, 2019, 192 s., váz.
V románu Gunsteina Bakkeho V očekávání se spojují tři příběhy. Vítěz Ceny
Evropské unie za literaturu v 2012
Vydání knihy podpořila Nadace norské
literatury v zahraničí NORLA.
ISBN 978-80-257-3016-4

Barnett, David M.
Filmový klub osamělých srdcí

Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 1. vyd.,
472 s., váz. 369 Kč
V duchu předešlého bestselleru Major Tom a modrý anděl nás ve svém
druhém románu David M. Barnett
seznamuje s neobvyklými postavami,
které je těžké si nezamilovat.
ISBN 978-80-7593-082-8

Bittlová, Monika
Nech to plavat

Překl. Dresia, Ivana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA s.r.o., 2019,
1. vyd., 230 s., brož. 289 Kč
Zábavný román od autorky bestsellerů Moniky Bittlové o třech velmi
odlišných ženách a jejich cestě ze
životních krizí, o síle pospolitosti,
hledání i nalézání lásky a šílené kráse
života.
ISBN 978-80-759-3081-1

Boyle, William
Jak oškubat mafiány a zůstat
na živu

ROM ÁNY

Překl. Bíla, Tomáš, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 1. vyd.,
376 s., váz. 349 Kč
Pytel peněz, vdova po mafiánovi, její
vnučka a vysloužilá pornohvězda na
útěku před psychopatem s kladivem.
Humor a noir v jednom – ideální
volba (nejen) pro fanoušky Quentina
Tarantina.
ISBN 978-80-7593-083-5

Mierswa, Annette
Instagirl

Brycz, Pavel
Kdo se bojí, nesmí do školy

Praha: Prostor, 2019, 5 vyd., 376 s.,
váz. 497 Kč
Již páté vydání úspěšného titulu vychází na luxusním italském křídovém
papíře, opět s plnobarevnou obálkou.
ISBN 978-80-7260-435-7

Praha: Jan Vašut, 2019, 200 s., brož.
Sdílet svůj život online je snadné.
A díky pár pěkným fotkám můžete
získat úspěch i spoustu fanoušků.
Nebo snad přátel? Příběh středoškolačky Isi (neboli Easy) je napínavou
eskapádou o skutečném i falešném
přátelství.
ISBN 978-80-7541-034-4

Ahava, Selja
Věci, které padají z nebe

Překl. Švec, Michal, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 248 s.,
váz. 269 Kč

Dezenhall, Eric; Russo, Gus
Nejlepší nepřátelé

Praha: CPress, 2019, 352 s., váz.
399 Kč
Strhující životní osudy uprostřed hry
stínů špionážního světa. Studená
válka, Washington, D.C. Jack „Kovboj“ Platt a Genadij Vasilenko. Agent
CIA proti agentovi KGB. Na první
pohled jsou oba nesmiřitelní a tvrdí,
na druhou stranu mají v sobě něco,
co je spojuje.
ISBN 978-80-264-2826-8

Donátová, Uljana
Matka v trapu

Praha: Motto, 2019, 224 s., váz.
249 Kč
Sylvie má dobré místo, krásné děti,
za manžela nadaného malíře.
ISBN 978-80-267-1650-1

Dotlačil, Jakub
Až zhasneme

Brno: Host, 2019, 1. vyd., 295 s.,
brož. 329 Kč
Možná jste chtěli mít avantgardní kapelu, studovat literaturu a milovat se,
ale nakonec jste jen kamínkem v multilevelové pyramidě. Román Jakuba
Dotlačila Až zhasneme se vrací do
„divokého mejdanu“ mytizovaných
devadesátých let.
ISBN 978-80-7577-970-0

Flanagan, John
Hraničářův učeň – Souborné
brožované vydání 1 – 14

Praha: Egmont, 2019, brož. 2290 Kč
Will vyrůstá v opatrovně pro nalezence na hradě Redmontu. Sní o tom, že
se jednou stane rytířem, ale kvůli své
drobné postavě se musí tohoto snu
vzdát. Zklamaného Willa vezme do
učení hraničář Halt.
ISBN 978-80-252-4773-0

Green, John
Hledání Aljašky

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Yoli, 2019, 256 s., váz. 299 Kč
Románový debut dnes už známého
Johna Greena je strhujícím vyprávěním o dospívání a hledání sama sebe.
ISBN 978-80-7549-828-1

Harrison, Harry
Na západ od ráje

Překl. Janda, Martin, Praha: Laser,
2019, 3. vyd., 640 s., váz. 499 Kč
„Když dinosauři vládli Zemi…“
V tomto díle, vysoce hodnoceném
čtenáři i kritikou, jí stále ještě vládnou. Vesmírná katastrofa, která před
65 miliony let ukončila éru praještěrů, se ve světě tohoto románu nikdy
nestala.
ISBN 978-80-242-6344-1

Hoangová, Helen
Konkurz na nevěstu

Praha: Pikola, 2019, 64 s., váz.
199 Kč
Když Emilovi přijde prázdný dopis
od dědečka Leopolda z Hrobu, maminka má podezření, že dědu trápí
Alzheimer.
ISBN 978-80-7617-830-4

Překl. Sigmundová, Kateřina, Praha:
Fortuna Libri, 2019, 304 s., váz.
349 Kč
Khai Diep necítí téměř nic. Trochu
podráždění, když mu někdo přemístí
věci, spokojenost, když mu do poslední položky sedí účetní knihy.
ISBN 978-80-7546-234-3

Čapek, Karel
Bílá nemoc

Hollinghurst, Alan
Sparsholtova aféra

Praha: Artur, 2019, 4 vyd., 96 s.,
brož. 198 Kč
Drama o třech aktech ve 14 obrazech. Čtvrté vydání.
ISBN 978-80-7483-113-3

Překl. Marková, Michala, Praha:
Odeon, 2019, 1. vyd., 544 s., váz.
499 Kč
Je tu „starý dobrý“ Hollinghurst,
jak ho známe z dřívějška, autor se

21

drží svého tématu i formy. Klasická
struktura pěti obsáhlých částí
zachycuje vždy jednu konkrétní
situaci nebo události, které se
odehrávají v mnohaletém časovém
odstupu.
ISBN 978-80-207-1929-4

Hooverová, Colleen
Bez naděje

Překl. Jašová, Jana, Praha: Yoli, 2019,
384 s., brož. 299 Kč
Když se sedmnáctiletá Sky seznámí
s Deanem Holderem – možná jediným klukem, jehož provází ještě horší
pověst než ji – něco se v ní změní.
ISBN 978-80-7617-957-8

Hooverová, Colleen
Ztracená naděje

Překl. Jašová, Jana, Praha: Yoli, 2019,
336 s., brož. 299 Kč
Colleen Hooverová okouzlila čtenáře
románem Bez naděje, příběhem
toho, co se stalo, když dívka jménem
Sky potkala dávno ztraceného přítele
z dětství, Deana Holdera.
ISBN 978-80-7617-958-5

Irving, John
Pravidla moštárny

Překl. Košťál, Miroslav, Praha:
Odeon, 2019, 624 s., váz. 449 Kč
Uprostřed jabloňových sadů v úrodné krajině státu Maine leží podivný
svět, v němž začíná odysea Homera
Wellse.
ISBN 978-80-207-1932-4

Johnsonová, Maureen;
Myracleová, Lauren;
Green, John
Sněží, sněží... – Tři sváteční
romance

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Yoli, 2019, 264 s., brož. 259 Kč
Sníh o Vánocích je hezká věc, ale
čeho je moc, toho je příliš.
ISBN 978-80-242-6361-8

Kang, Han
Bílá kniha

Marsonsová, Angela
Skryté karty

Překl. Kunová, Jana, Praha: Kalibr,
2019, 376 s., váz.
Na elitní soukromé škole Heathcrest
dojde k tragickému úmrtí třináctileté
žákyně. Zdánlivě jasný případ
sebevraždy inspektorku Kim
Stoneovou těžce zasáhne, protože
nestačila na místo dorazit včas
a dívku zachránit.
ISBN 978-80-7617-965-3

McManusová, Karen M.
Dva tajemství neudrží

Praha: Yoli, 2019, 312 s., brož.
299 Kč
Pro fanoušky Ostrých předmětů
nebo seriálu Riverdale.
ISBN 978-80-7617-888-5

Mlynářová, Marcela
V padesáti na začátku

Praha: Brána, 2019, 200 s., váz.
279 Kč
Život rozvedené matky s dětmi je
jako jízda na lochnesce – krátké
vzestupy, prudké pády, jízda bez
zastavení stále vpřed, leč v uzavřeném kruhu.
ISBN 978-80-7617-948-6

Musilová, Anna
Tamařino souhvězdí

Praha: Yoli, 2019, 320 s., brož.
299 Kč
Život devatenáctileté Liv se ani
trochu neubírá směrem, kterým by
si přála.
ISBN 978-80-7617-976-9

Novotný, Aleš
Pamatuj na smrt

Praha: Yoli, 2019, 408 s., brož.
299 Kč
První český young adult slasher! Středoškoláci Adam a Martin vyrůstali
u prarodičů v Praze. Teď se ale stěhují
na maloměsto, k otci kriminalistovi,
který se k nim léta nehlásil.
ISBN 978-80-7617-721-5

Překl. Ben-Ari, Petra, Praha: Odeon,
2019, 184 s., váz. 259 Kč
Bílá kniha je intimní meditací o barvě.
Náladu uvozuje výčet bílých věcí: sůl,
sníh, led, měsíc, rýže, vlny, magnólie.
Zároveň jde o autobiograficky laděné
rozjímání nad smrtí vypravěččiny
sestry, která zemřela dvě hodiny po
narození.
ISBN 978-80-207-1926-3

Olsberg, Karl
Chlapec v bílé místnosti

Kracíková, Jindřiška
Králova třetí žena

Renshawová, Winter
PS: Chybíš mi

Praha: CPress, 2019, 400 s., váz.
399 Kč
Bohatému městskému státu na kenaanském pobřeží vládl mladý a schopný král. Mír své zemi, ležící v ohnisku
zájmu velkých říší, zajistil sňatkovou
politikou. Toužil však po úplné nezávislosti a po prosperitě.
ISBN 978-80-264-2816-9

MacMillanová, Gilly
Chůva

Překl. Polochová, Markéta, Praha:
Kalibr, 2019, 368 s., váz. 399 Kč
Malá Jo zbožňuje chůvu Hannah víc
než svoji matku, a tak když jedné noci
Hannah beze stopy zmizí, holčička je
naprosto zničená. O třicet let později
se Jo vrací do rodičovského domu a je
nucena čelit svému složitému vztahu
s matkou.
ISBN 978-80-7617-921-9

Praha: Jan Vašut, 2019, 240 s., brož.
Manuel se zcela bez paměti probudí
v uzavřené bílé místnosti. Neví, kdo
je, neví, jak se sem dostal. Jediným
jeho vodítkem je počítačový hlas jménem Alice, s jehož pomocí má přístup
na internet.
ISBN 978-80-7541-026-9

Překl. Ziecinová, Žaneta, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., 2019,
1. vyd., 240 s., váz. 299 Kč
Nový romantický příběh úspěšné
autorky ze série PS. Drahá Melrose,
když jsem tě viděl poprvé, byla jsi jen
cizí holka. Podruhé už jsi se mnou bydlela. A při třetím setkání jsi mi dala
jasně najevo, že se staneš tím největším trnem v oku, jaký jsem kdy zažil.
ISBN 978-80-7593-079-8

Rezková, Milada
To je metro, čéče!

Praha: Paseka, 2019, 168 s., váz.
Pražské metro určitě znáte vy, vaše
babička i máma. Třeba s ním každý
den jezdíte do školy, do práce nebo
na nákup. Ale víte, že je to místo plné
zajímavostí, tajemství, nápadů a dobrodružství?
ISBN 978-80-7432-944-9

bibliografie
Riderová, Catherine
Polibek v Londýně

Praha: CooBoo, 2019, 248 s., brož.
269 Kč
Londýn, týden před Vánoci. Prožijte
romantické Vánoce v Londýně!
ISBN 978-80-7544-908-5

Černý obchod s ohroženými květinami s postupujícím vymíráním druhů
závratně vzrostl. Cena, jakou byli
někteří sběratelé ochotni zaplatit
za jedinou sazenici, nabyla často až
zvrácených rozměrů.
ISBN 978-80-207-1928-7

Ringlandová, Holly
Ztracené květiny Alice Hartové

Toman, Marek
Nutrie

Překl. Grygová, Bronislava, Brno:
Jota, 2019, 392 s., váz. 398 Kč
Příběh lásky, ztráty, zrady a očistné
síly, který se odehrává v mytické krajině střední Austrálie.
ISBN 978-80-7565-568-4

Soukupová, Petra
Klub divných dětí

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 152 s., váz.
349 Kč
Sametová revoluce pronikla až na
farmu podnikavého Milana. Jeho
nutrie ji nadšenecky přijmou za svou
s nadějí, že už se nebudou nosit kožešiny, ale samet!
ISBN 978-80-7473-915-6

Brno: Host, 2019, 216 s., váz.
Mila, Petr, Katka a Franta jsou divní.
Nebo si to o nich aspoň ostatní myslí.
hlavně takových, v nichž provokuje
ostatní. Na začátku nejsou ani přátelé, spíš divné děti, co spolu tráví
čas. Pak ale společně naplánují útěk
z domova.
ISBN 978-80-275-0129-8

Toyne, Simon
Chlapec, který viděl

Sparks, Nicholas
Spřízněná duše

Tylerová, Anne
Běh času

Překl. Stuchlá, Dana, Praha: Ikar,
2019, 312 s., váz. 299 Kč
Hope Andersonová stojí na své životní křižovatce. Je jí třicet šest, s přítelem chodí již šest let a svatební plány
jsou v nedohlednu.
ISBN 978-80-249-4015-1

Steel, Danielle
Jako v pohádce

Překl. Brožová, Eva, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 272 s., váz. 299 Kč
Camilla vyrostla v Napa Valley, obklopená kouzelnými rodinnými vinicemi.
Po promoci na Stanfordu se vrací
domů, aby rodičům pomohla řídit
jejich malé, ale proslulé vinařství.
ISBN 978-80-249-4067-0

Steklač, Vojtěch
Pekelná třída a tábor zdrcených
srdcí

Překl. Filípek, Jiří, Praha: Olympia,
2019, 128 s., váz. 229 Kč
A je to tu zas! Jen se Bořík vymotá
z jedné lapálie, už lítá v další, a s ním
i všichni jeho kamarádi. Vše vlastě
začíná, když Aleš dostane pozvánku
na obezitologii a dál už se to jenom
nabaluje.
ISBN 978-80-7376-584-2

Světlá, Karolína
Vesnický román

Brno: Host, 2019, 280 s., váz.
První český román — Vesnický román! Je tomu právě 150 let, co kniha
opustila Grégrovu tiskárnu. A ačkoli
se tehdy zdálo směšné, že by se žena
stala spisovatelkou, Karolina Světlá
předstihla všechny české prozaiky.
ISBN 978-80-7577-997-7

Šindelářová, Renata
Můj svět v tobě

Praha: Literární strom, 2019, 184 s.,
váz. 229 Kč
Můj svět v tobě je příběh o tom, že
i když se někdy zdá, že vše už je ztraceno, pořád nám zbývá naděje.
ISBN 978-80-906902-7-1

Šindelka, Marek
Chyba

Praha: Odeon, 2019, 2. vyd., 248 s.,
váz. 279 Kč

Praha: Kalibr, 2019, 456 s., váz.
399 Kč
Solomon Creed netuší, kdo je a odkud pochází. Jediná stopa je štítek
v saku, na němž je zmíněno jméno
krejčího a adresa v jižní Francii.
ISBN 978-80-7617-903-5

Překl. Nejedlá, Marcela, Praha: Ikar,
2019, 264 s., váz. 299 Kč
Willa Drakeová si přesně pamatuje
zásadní okamžiky svého života: když
jí bylo 11, opustila ji matka. Když jí
bylo 21, vzdala se svých akademických ambicí a přijala nabídku k sňatku. Když jí bylo 41, došlo k nehodě,
která z ní udělala vdovu.
ISBN 978-80-249-4066-3

Verner, Martin
Čas utrpení

Praha: BB art, 2019, 392 s., váz.
Podomní prodejce klenotů Jerome
Burnel se na chvíli stal hrdinou.
Zabránil několikanásobné vraždě,
ale sebe tím zničil. Jeho život se
ocitl v troskách. Obvinili ho ze
sexuálního deliktu, zavřeli do
vězení, mučili.
ISBN 978-80-7595-305-6

Vitásková, Alena
Krvavé slunce pod gilotinou

Praha: Olympia, 2019, 272 s., váz.
Kniha „Krvavé slunce pod gilotinou“
je dokumentární román popisující
prorůstání nevolených struktur
a zájmových skupin do politiky, státní
správy, policie, justice.
ISBN 978-80-7376-581-1

ROZH OVO RY
Etzler, Tomáš; Šídlo, Jindřich
Kdo ví, kde budu zítra

Praha: Vyšehrad, 2019, 184 s., váz.
299 Kč
Jak to dopadne, když si uznávaný
komentátor Jindřich Šídlo sedne s Tomášem Etzlerem, spolupracovníkem
americké CNN a bývalým reportérem
České televize v Číně, a povídají si
o novinařině?
ISBN 978-80-7601-203-5

Havel, Václav; Michnik, Adam
Podivná doba. Rozhovory
Adama Michnika s Václavem
Havlem
Praha: Paseka, 2019, 260 s., váz.
Poprvé se setkali v roce 1978 na tajné
schůzce na vrcholcích Krkonoš jako
nepřátelé komunistického režimu.
ISBN 978-80-7637-026-5

z n o v i n e k k 2 0 . 1. 2 0 2 0 5 3 2 t i t u l ů
SCI-FI, FANTASY
Aaronovitch, Ben
Zvony Londýna

Praha: Argo, 2019, 304 s., brož.
Muž bez tváře, pachatel mnoha
vražd, podvodů a zločinů proti lidskosti, byl demaskován a je na útěku.
Peter Grant, londýnský detektiv a čarodějnický učeň, nyní hraje klíčovou
roli v bezprecedentní operaci bezpečnostních sil.
ISBN 978-80-257-3030-0

Abercrombie, Joe
Půl světa

Praha: Laser, 2019, 424 s., brož.
359 Kč
Trnka se narodila, aby bojovala. Jenže
když při cvičení zabije svého soupeře,
zjistí, že jí všichni nadávají do vrahů.
Osud vloží její život do rukou otce
Jarviho, který projíždí země Moře
střepů a hledá spojence proti čím dál
nebezpečnějšímu nejvyššímu králi.
ISBN 978-80-7617-985-1

Barrows, Eddy;
Martinez, Alvaro;
Tynion IV, James
Batman Detective Comics 5:
Život v osamění

Praha: BB art, 2019, 144 s., brož.
Batmana léta sužovaly myšlenky na
smrt Tima Drakea, mladého hrdiny,
jenž jako Red Robin bojoval po jeho
boku. Tim Batmanovi pomáhal sestavit tým, který se spolu s Temným rytířem staral o bezpečnost v Gothamu.
ISBN 978-80-7595-308-7

Cch´-Sin, Liou; Do, Hana
Kulový blesk

Brno: Host, 2019, 450 s., váz.
Divoce imaginativní scifi román od
autora bestsellerové trilogie Vzpomínka na Zemi.
ISBN 978-80-275-0004-8

French, Jonathan
Šedí bastardi

Překl. Vrábelová, Hana, Brno: Host,
2019, 461 s., váz.
Žij v sedle. Zemři na divočákovi.
Taková je víra poloorků obývajících
zemi Lot.
ISBN 978-80-7577-959-5

Gibson, William
Neuromancer

Překl. Rauvolf, Josef, Praha: Laser,
2019, 336 s., váz.
Case, jeden z nejlepších „kovbojů
kyberprostoru“, kteří se pohybují ve
virtuálním vesmíru, udělal chybu, za
kterou byl surově potrestán. Za neloajalitu vůči zaměstnavatelům platí
poškozením nervového systému.
ISBN 978-80-7617-760-4

Glass, Adam a kol.
Sebevražedný oddíl 3: Smrt je
jen pro pitomce

Praha: BB art, 2019, 144 s., brož.
399 Kč
Po smrtícím souboji s Regulusem
– vůdcem rozsáhlé teroristické organizace Bazilišek – je Sebevražedný
oddíl na dně. Jeho velitel Deadshot
se obětoval pro svou tajnou milenku
Harley Quinn a Jo–Jo i Voltaic padli
rukou členů vlastního týmu.
ISBN 978-80-7595-309-4

Kay, Guy Gavriel
Poslední záblesk slunce

Praha: Laser, 2019, 440 s., váz. 399 Kč
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Na severu nepřežije nic jemného
a měkkého. Muži i ženy zde čelí nepřízni přírody a země, se kterou jsou
však po generace spojeni. Po staletí
Earlové z Vinmarku drancovali na
svých dračích lodích země Cyngaelů
a Anglcynů.
ISBN 978-80-7617-986-8

Mack, David
Star Trek: Discovery – Nejtěžší
chvíle. Star Trek: Discovery

Překl. Marek, Jakub, Praha: Laser,
2019, 1. vyd., 344 s., brož. 359 Kč
Během služby na palubě hvězdné
lodi Shenzhou je poručík Michael
Burnhamová, pozemšťanka vychovaná a vzdělávaná Vulkánci, povýšena
na dočasného prvního důstojníka.
ISBN 978-80-7617-405-4

Miéville, China
Jizva

Praha: Laser, 2019, 644 s., váz. 499 Kč
Na palubě záoceánské lodi je do rozvíjející se novokrobuzonské kolonie
Nova Esperium převážena skupina
vězňů a otroků, jejichž těla byla
přetvořena do groteskních biologických podob.
ISBN 978-80-7617-960-8

VanderMeer, Jeff
Borne

Překl. Bakič, Pavel, Praha: Argo,
2019, 340 s., váz.
Strhující román z blízké budoucnosti
od autora oceňované trilogie Jižní
Zóna se odehrává v nebezpečných
rozvalinách někdejšího města,
v nichž obezřetně shání obživu mladá
Rachel.
ISBN 978-80-257-3028-7

Ward, J. R.
Zloděj

Praha: Baronet, 2019, 440 s., váz.
399 Kč
Poté, co se Bratrstvo spojilo s Bandou bastardů, je víc než kdy dřív
odhodláno vymazat Vyhlazovací
společnost z povrchu země.
ISBN 978-80-269-1100-5

Weber, David
Stín vítězství

Překl. Engliš, Jiří, Frenštát pod
Radhošťem: Polaris, 2019, 872 s.,
brož. 449 Kč
Občas věci nevyjdou tak, jak se
plánují. Mesanský blok má plán, na
kterém pracuje už celá staletí. Plán na
přeměnu galaxie a genetické vylepšení – svým způsobem – lidské rasy.
ISBN 978-80-7332-428-5

TH R I LLE RY
Braithwaiteová, Oyinkan
Má sestra je sériový vrah

Překl. Štádler, Petr, Brno: Host, 2019,
216 s., váz.
Román o lásce, o Lagosu a o tom, že
krev je hustší než voda. A hlavně se
hůř odstraňuje z koberce.
ISBN 978-80-7577-982-3

Celtová, Adrienne
Pozvání k ohni

Překl. Hanus, Ondřej, Brno: Host,
2019, 1. vyd., 280 s., váz. 329 Kč
Podmanivý příběh o nebezpečném
milostném trojúhelníku, inspirovaný
nechvalně známým manželstvím
Vladimira Nabokova, v sobě ukrývá
fascinující psychologický thriller.
ISBN 978-80-7577-996-0

Poznanski, Ursula
Stín

Překl. Vosičková, Lenka, Praha:
Kalibr, 2019, 328 s., váz.
Únos. Tři vraždy. A jeden dávný
pachatel… Muž, kterého našli hrozivě
znetvořeného v jeho bytě. Porodní
asistentka, kterou někdo utopil – dva
případy, které musí vyřešit Beatrice
Kasparyová, vyšetřovatelka oddělení
vražd salcburské policie.
ISBN 978-80-7617-822-9

Roslund, Anders
Tři hodiny

Překl. Kloučková, Karolína, Praha:
Kalibr, 2019, 424 s., váz. 399 Kč
Švédský bestsellerista Anders Roslund
přichází s dalším mimořádně akčním
a drásavě aktuálním thrillerem.
ISBN 978-80-7617-963-9

V ZPOM Í N K Y
Holeček, Lukáš
Věčný oheň

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 320 s., váz.
Edice pamětí Antonína Matuly
(1885–1953) představuje osobnost
úředníka působícího na ministerstvu
školství a národní osvěty mezi lety
1919–1944.
ISBN 978-80-7422-680-9

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Castell, Sebastien de
Divotvůrce 5: Královnovrah

Praha: Egmont, 2019, 480 s., váz.
399 Kč
Po souboji na poušti Kellen nechtěně
potřísní daromanskou vlajku svou
krví. Strážcům zákona nyní nezbývá
než ho za takový čin zatknout. Několik dní předtím, než je Kellen postaven před královnu, aby byl odsouzen
k smrti, dostane od spoluvězně
podivnou radu.
ISBN 978-80-252-4742-6

Foglar, Jaroslav
Dobrodružství v Zemi nikoho

Praha: Albatros, 2019, 272 s., brož.
389 Kč
Na počátku tohoto dobrodružství
stojí odpozorovaný večerní rozhovor
morseovkou z jednoho okna do
druhého.
ISBN 978-80-00-05681-4

Freund, Wieland;
Ende, Michael
Rodrigo Raubíř a neohrožený
Špunt

Překl. Somogyi, Viola, Praha: Portál,
2019, 184 s., váz. 349 Kč
Příběh o odvaze a strachu a o tom, že
ne vždy jsou věci takové, jaké se na
první pohled mají zdát.
ISBN 978-80-262-1536-3

Hunterová, Erin
Volání divočiny (4): Poslední
rozlehlá divočina

Praha: Albatros, 2019, 280 s., brož.
249 Kč
Čtvrtý díl strhující série od autorky Zákona smečky a Kočičích válečníků. Lusa,
Kallika, Ujurak a Toklo konečně doputovali do cíle: Poslední rozlehlé divočiny.
ISBN 978-80-00-05674-6

bibliografie
Chapmanová, Linda
Kouzelný jednorožec: Silnější
než kouzlo

Brno: CPress, 2019, 88 s., brož.
199 Kč
Soumrak sice většinu času vypadá
jako obyčejný poník, ale pokaždé
když Laura pronese slova tajného
zaříkadla, promění se v kouzelného
jednorožce a společně pak létají po
světě…
ISBN 978-80-264-2855-8

Kesslerová, Liz
Emily Vichrná a pirátský princ

z n o v i n e k k 2 0 . 1. 2 0 2 0 5 3 2 t i t u l ů
Praha: Albatros, 2019, 56 s., váz.
249 Kč
Pytlík a Flaška se potkají na dětské
oslavě. Padnou si do oka, ale krutý
osud je náhle rozdělí. Následující
dobrdružství Pytlíka i dlouhé putování Flašky mohou čtenáři sledovat prostřednictvím výjimečného formátu
oboustranné knížky.
ISBN 978-80-00-05676-0

Paulová, Lucie
Zozomba

Překl. Horynová, Jana, Praha: Albatros, 2019, 256 s., váz. 229 Kč
Po minulém dobrodružství čeká
Emily, její rodinu a přátele za
odměnu plavba na luxusní výletní
lodi.
ISBN 978-80-00-05665-4

Praha: CPress, 2019, 200 s., váz.
299 Kč
Napínavý příběh o odvaze a síle
skutečného přátelství. Quido a Frida
nejsou tak docela kamarádi, když ale
o víkendu ve starém domě u hřbitova
odemknou tajemné dveře, začne
jejich velké dobrodružství.
ISBN 978-80-264-2822-0

Kid, Books
Já, drak z Konce

Sendak, Maurice
Tam, kde žijí divočiny

Překl. Juklová, Kateřina, Brno:
Computer Press, 2019, 128 s., brož.
199 Kč
Draka z Konce by chtěl každý porazit.
Málokomu se to ale povede. A tak
se drak Braise skoro pořád jenom
nudí a o dobrodružstvích může
jenom snít.
ISBN 978-80-251-4984-3

Kubašta, Vojtěch
Dobrodružství broučka Sluníčka

Praha: Albatros, 2019, 12 s., 199 Kč
Kdo by nechtěl poznat Sluníčka? Malého broučka s červenými krovkami
a černými puntíky. Malí i velcí z lesa,
louky i ti z dětských pokojíčků.
ISBN 978-80-00-05562-6

Kubašta, Vojtěch;
Klugarová, Alena
Sluníčkova dobrodružství

Praha: Albatros, 2019, 80 s., váz.
249 Kč
Začtěte se do bláznivých dobrodružství Sluníčka a jeho přátel z lesa!
ISBN 978-80-00-05563-3

Landsman, Dominik
Kapitán Adorabl a bambitka
černokněžníka Vorána

Praha: Pikola, 2019, váz. 299 Kč
Toto je příběh ze Sedmimoří… …
vlastně teda jako druhý příběh ze
Sedmimoří. A jako takový má určitá
pravidla: Všeho víc! Víc výbuchů, víc
přestřelek, víc dostaveníček holek
s klukama… ale to by asi nebyl ten
příběh ze Sedmimoří, ne?
ISBN 978-80-7617-914-1

Macurová, Katarína
Medvídek a potopa světa

Praha: Albatros, 2019, 32 s., váz.
269 Kč
Prožijte s medvídkem jeho nečekané
zahradní dobrodružství.
ISBN 978-80-00-05689-0

Neuhausová, Nele
Šarlota a vysněný kůň 6: V dobrém i zlém
Brno: CPress, 2019, 288 s., váz.
229 Kč
Prázdniny skončily, Šarlota konečně
začíná znovu trénovat s Won Da
Piem. Velká dávka dobrodružství
v dalším díle bestselletové série.
ISBN 978-80-264-2824-4

Novotná, Anna
Pytlík a flaška

Překl. Jařab, Jan, Praha: Meander,
2019, 48 s., váz. 348 Kč
O chlapci, který se dostal do země,
v níž žijí divočiny, a stal se jejich
králem. Kluk Max trápí zvířátka! Ale
dostane se do země, kde žije divá
zvěř – příšery, jaké ještě nikdy neviděl. A co se stane?
ISBN 978-80-7558-096-2

Šindelářová, Renata;
Drobný, Libor
Tajemství pokladu svatého
Václava

Praha: Portál, 2019, 128 s., brož.
199 Kč
Vojta a Klárka jsou opět tady a s nimi
i nový dobrodružný příběh o cestě za
pokladem svatého Václava.
ISBN 978-80-262-1511-0

Tesařová, Olga
Podivuhodná dobrodružství
Maria a Marka

Praha: Albatros, 2019, 56 s., váz.
249 Kč
Poznejte Benátky v jiném čase!
V době, kdy Benátky jsou rušným obchodním přístavem, Mariovi učaruje
socha okřídleného lva stojícího na
sloupu na náměstí Svatého Marka.
ISBN 978-80-00-05682-1

Thompson, Craig
Kosmo knedlíci

Praha: Paseka, 2019, 320 s., váz.
Pro Violet je rodina tou nejdůležitější
věcí v celé galaxii. Když se její táta
ztratí během nebezpečného úkolu,
vydává se ho hledat v doprovodu
nových kamarádů.
ISBN 978-80-7637-024-1

Townsendová, Jessica
Divomor

Praha: Albatros, 2019, 496 s., váz.
429 Kč
Morrigan sice zlomila svou smrtící
kletbu a vykonala nebezpečné zkoušky, ale její cesta k Nikdyuši a všem
jeho tajemstvím teprve začala.
ISBN 978-80-00-05677-7

Walliams, David
Nejhorší děti na světě – BOX

Překl. Pokorná, Alena; Volhejnová,
Veronika, Praha: Argo, 2019, 844 s.,
flexovazba , 859 Kč
Jste připraveni setkat se s nejhoršími
dětmi na světě? Dárkové balení
tří dílů.
ISBN 978-80-257-3026-3

H RY

PO E Z I E

Apex Legends – 100% neoficiální
základní průvodce

Nejedlý, Jan; Plachý, Jaromír
Tři naháči na tryskáči

Překl. Jiříček, Petr, Praha: Egmont,
2019, 64 s., váz. 249 Kč
Vrhněte se díky této komplexní
příručce směle a v plné zbroji do
fenomenální battle royale hry Apex
Legends!
ISBN 978-80-252-4721-1

Hen, Irving Le
Únikovka: Vězni v Nadzemním
světě

Brno: Computer Press, 2019, 240 s.,
brož. 299 Kč
Společně se svými přáteli, Alexem
a Pinou, objevíte v Minecraftu tajemnou zprávu: „Zajal jsem váš svět,
který je nyní mým vězněm!
ISBN 978-80-251-4987-4

Minecraft – Hráčská kolekce 2

Praha: Egmont, 2019, 104 s., váz.
799 Kč
Průvodce farmařením, Průvodce
světem lektvarů a čarování,
Průvodce světem miniher
a Průvodce pro přežití v oceánech
– nenechte si ujít atraktivní balení
čtyř knížek určených pro odvážné
dobrodruhy.
ISBN 978-80-252-4776-1

My Little Pony – Hravá knížka

Praha: Egmont, 2019, 10 s., 299 Kč
Twilight Sparkle naplánovala, že
uspořádá kouzelnou oslavu pro
všechny poníky. Zábava se 16
magnety!
ISBN 978-80-252-4527-9

Roblox – Nejlepší bojové hry

Překl. Mařík, Jakub, Praha: Egmont,
2019, 96 s., váz. 249 Kč
Roblox je plný vzrušujících her,
které vás staví proti jiným ctihodným
soupeřům.
ISBN 978-80-252-4716-7

Spider–Man – Čtení s maskou
Praha: Egmont, 2019, 26 s., brož.
159 Kč
Zamaskujte se jako Spider–Man!
ISBN 978-80-252-4710-5

KOM I K SY
Král, Jiří
Komiks Jirka Král 2

Praha: Pikola, 2019, 264 s., váz.
399 Kč
Pokračování výběru toho nejlepšího
z komiksů JIRKA.
ISBN 978-80-7617-996-7

Šinkai, Makoto
To bylo tvé jméno. 2

Praha: Egmont, 2019, 180 s., brož.
229 Kč
Cesty osudu jsou nevyzpytatelné.
Pokračování slavného příběhu pro
milovníky anime a mangy. Už několik
měsíců si Taki vyměňoval tělo s Micuhou, ale to nečekaně skončilo.
ISBN 978-80-252-4664-1

LE PO R E L A
Miler, Zdeněk
Veselá kapela (kostka)

Praha: Pikola, 2019, 14 s., lepor.,
59 Kč
Oblíbené leporelo – kostka o 14
ilustracích.
ISBN 978-80-242-6313-7
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Praha: Meander, 2019, 20 s., 198 Kč
Hodně štěstí, málo pláče a do roka
kudrnáče! To se přeje nevěstě a ženichovi na svatbě. Když se pak narodí
kudrnáči hned tři, je to trojnásobná
legrace. Když se pak narodí kudrnáči
hned tři, je to trojnásobná legrace.
ISBN 978-80-7558-098-6

Wernisch, Ivan
Střelnice

Praha: Meander, 2019, 20 s., 198 Kč
Bác a bác! A vše se třese ve starém
plechovém lese, celé dny a celé roky
sypou se do lesa roky, je tu broků
po kolena.
ISBN 978-80-7558-099-3

PO HÁD K Y
Aladin

Praha: Egmont, 2019, 28 s., váz.
169 Kč
Chudý chlapec Aladin touží po lepším
životě pro sebe a svého nerozlučného
společníka, opičáka Abua.
ISBN 978-80-252-4700-6

Ariel – Malá mořská víla

Praha: Egmont, 2019, 28 s., váz.
169 Kč
Oblíbené pohádky s 3D efektem!
Mořská víla Ariel touží po životě
na souši.
ISBN 978-80-252-4696-2

Braswell, Liz
Disney – Co kdyby... Část tvého
světa

Praha: Egmont, 2019, 352 s., brož.
369 Kč
Uplynulo pět let, kdy mořská čarodějnice překonala malou mořskou
vílu a připravila přitom krále Tritona
o život.
ISBN 978-80-252-4709-9

Hulpach, Vladimír
Bylo nebylo

Praha: Albatros, 2019, 272 s., váz.
499 Kč
Vzhůru za pohádkami z celého světa!
Bylo nebylo… je víc než výmluvný název sbírky sedmdesáti pohádek z celého světa. Chcete potkat indiánskou
princeznu, proletět se na létajícím
koberci, nebo přelstít rohatého a všemi mastmi mazaného čerta?
ISBN 978-80-00-05708-8

Jakubíčková, Jana;
Popprová, Andrea
Čteme spolu – Pohádky ze
sluneční zahrádky

Praha: Fragment, 2019, 64 s., váz.
199 Kč
Projděte se zahradou zalitou hřejivými slunečními paprsky, zaposlouchejte se do bzučení včel a osvěžte se
u tiše bublajícího potůčku.
ISBN 978-80-253-4472-9

Kouzelné čtení – Lví král

Praha: Egmont, 2019, 28 s., váz.
169 Kč
Simba je roztomilé lvíče, které má
celý život před sebou. Oblíbené pohádky s 3D efektem!
ISBN 978-80-252-4695-5

Kouzelné čtení – Toy Story

Praha: Egmont, 2019, 28 s., váz.
169 Kč

Kovboj Woody a ostatní hračky si
žili spokojeně v Andyho pokoji. Pak
jednoho dne dostane Andy novou
hračku, astronauta Buzze Raket’áka,
a všechno se rázem změní.
ISBN 978-80-252-4701-3

Kyzlink, Stephanie;
Mrázková, Eva
České pohádky pro malé děti –
němčina

Praha: Edika, 2019, 160 s., váz.
369 Kč
V knize najdete nejznámější české
pohádky ve dvou jazykových verzích,
v češtině a v němčině.
ISBN 978-80-266-1475-3

Ledové království

Praha: Egmont, 2019, 28 s., váz.
169 Kč
Oblíbené pohádky s 3D efektem!
Sestry Anna s Elsou vyrostly odloučené jedna od druhé.
ISBN 978-80-252-4702-0

Ledové království 2 – Příběh
podle filmu

Praha: Egmont, 2019, 64 s., váz.
249 Kč
K Else promlouvá záhadný hlas! Ledové království je zase tady!
ISBN 978-80-252-4745-7

Mrázková, Eva
České pohádky pro malé děti

Brno: CPress, 2019, 104 s., váz.
269 Kč
Bohatě ilustrovaná kniha, kde nemůže chybět perníková chaloupka,
Budulínek, Červené karkulka, neposlušná kůzlátka nebo třeba hrneček,
co umí vařit tu nejsladší kaši na světě.
ISBN 978-80-264-2817-6

Nosov, Nikolaj
Neználkovy příhody

Překl. Korejs, Milan, Praha: Pikola,
2019, 4 vyd., 216 s., váz. 359 Kč
Neználkovy příhody patří mezi oblíbené knížky mnoha generací malých
českých čtenářů a jsou vydávány
pravidelně znovu a znovu.
ISBN 978-80-242-6317-5

Perrault, Charles
Čtyři francouzské pohádky

Praha: Artur, 2019, 64 s.
Pohádky Mistr kocour aneb Kocour
v botách, Popelka, Kudrnatý Jean
a Víly s ilustracemi Heleny Zmatlíkové. Pro děti od čtyř let.
ISBN 978-80-7483-110-2

Zacharník, František
Princezna Písnička

Praha: CPress, 2019, 64 s., váz.
Bylo jednou jedno království, ale nebylo to království jen tak ledajaké!
ISBN 978-80-264-2828-2

Zobačová, Hana
Žil byl kdysi kdesi

Praha: Portál, 2019, 72 s., váz.
199 Kč
Kniha plná klasických pohádkových
bytostí, jako jsou princové, králové,
draci, princezny a komtesy, vychází
ze zásad genetické metody výuky
čtení.
ISBN 978-80-262-1540-0

PRO DĚ TI
Balharová, Kamila
Vyjmenovaná slova hrou –
Kvarteta

bibliografie
Praha: Fragment, 2019, 56 s., 249 Kč
Zvládnout vyjmenovaná slova nemusí být těžké.
ISBN 978-80-253-4466-8

Beer, Hans de
Lední medvídku, znáš cestu?

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Pikola, 2019, 32 s., váz. 199 Kč
Malý lední medvídek Lars rád poznává svět. Jednou na svých cestách
potká i malého sibiřského tygra
Thea, který se ztratil a nemůže najít
své rodiče.
ISBN 978-80-242-6329-8

Bentleyová, Sue
Kouzelné štěňátko – Chlupatý
zázrak

Lopatová, Žofie, Praha: Fragment,
2019, 120 s., váz. 169 Kč
Nový příběh ze série o kouzelných
zvířátkách, která umí vykouzlit dětem
úsměv na rtech.
ISBN 978-80-253-4464-4

Braunová, Gudrun;
Schellerová, Anne;
Hageová, Anike
Koně a jezdectví – Moje oblíbená
knížka
Praha: Pikola, 2019, 104 s., váz.
299 Kč
Chcete se dozvědět co nejvíce o koních a ponících?
ISBN 978-80-7617-967-7

Burdová, Anna
Čteme s radostí – Natálka a svět
vzhůru nohama

Praha: Fragment, 2019, 72 s., váz.
229 Kč
Podporujte přirozený rozvoj čtenářských dovedeností svých dětí. Díky
komplexnímu čtenářskému systému
z nakladatelství Fragment budou číst
jako draci!
ISBN 978-80-253-4471-2

Csicsely, Lukáš
Báchrobky

Praha: Pop – Pap, 2019, 60 s., váz.
490 Kč
Báchrobky přináší historky z děsuplných míst, do kterých vás uvede Havran, který kráká “krásakrása”, neboť
tato místa náramně miluje! Potkáte
tu první katyni, neposednou bludičku
nebo mlsného psa s kostlivcem!
ISBN 978-80-907386-4-5

Csicsely, Lukáš
Pouťovky

Praha: Pop – Pap, 2019, 76 s., váz.
490 Kč
Povídačky z centrifugy, autodromu,
zrcabliště a hrůzyhauzu.
ISBN 978-80-907386-5-2

Čapek, Josef
Povídejme si, děti!

Praha: Pikola, 2019, 72 s., váz.
199 Kč
Veselé rozprávky, které poukazují
na drobné dětské chyby a nepěkné
vlastnosti, jsou dokladem autorova
důvěrného a laskavého vztahu k dětem a jejich vnímání světa.
ISBN 978-80-7617-821-2

Čarek, Jan; Miler, Zdeněk
O veselé mašince

Praha: Albatros, 2019, 12 s., 129 Kč
O oblibě půvabného leporela pro
nejmenší svědčí jeho opakované
vydávání.
ISBN 978-80-00-05561-9

Danielsová, Lucy
Nemocnice pro zvířátka:
Zraněný lišák

Praha: CPress, 2019, 104 s., váz.
249 Kč
Kamarádi Amélie a Sam milují
zvířata.
ISBN 978-80-264-2819-0

Drijverová, Martina
Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř

Praha: Albatros, 2019, 72 s., váz.
199 Kč
Bývaly doby, kdy Jeník Placka neměl
Sylvu rád. Ostatně kdo četl knížku
Sísa Kyselá, ví o tom své.
ISBN 978-80-00-05678-4

Filipi, Tomáš;
Konečná, Sabina
Škodíci

Praha: Albatros, 2019, 36 s., 229 Kč
Pozor, vyhlašuje se pátrání! Hledaní
živočichové jsou roztodivných velikostí, tvarů i pokrytí těla, používají
nenechavé packy, mlsné zobáky či
nabroušená kusadla.
ISBN 978-80-00-05672-2

Francová, Mariana;
Moravec, Ondřej
Zastávky

Praha: Pop – Pap, 2019, 72 s., váz.
490 Kč
Povídačky ze zastavárny snů.
ISBN 978-80-907386-6-9

Franková, Astrid
Neviditelný Vítek

Překl. Skryjová, Anna, Praha: Albatros, 2019, 96 s., váz. 199 Kč
Vítek má rád počítání. Na čísla je totiž
vždycky spoleh. Každý matematický
problém má své řešení. Jenže stěhování, nová škola a noví kamarádi – to
je něco úplně jiného! A tak se stane,
že se Vítek při představování před
třídou zakoktá.
ISBN 978-80-00-05668-5

Garcia, Karina
Karina Garcia – Vyšší level DIY
Sliz

Praha: Egmont, 2019, 80 s., brož.
199 Kč
Popusť uzdu své fantazii s 15 úplně
novými recepty na sliz od úspěšné
a slavné YoutTuberky Kariny Garcii!
ISBN 978-80-252-4704-4

Havel, Jiří
Malované čtení: Jak šla želva
do světa

Praha: Pikola, 2019, 72 s., váz.
199 Kč
I v dalším díle Malovaného čtení
najdou děti oblíbené říkanky
a krátká humorná vyprávění Jiřího
Havla, v nichž jsou vybraná slova
nahrazena veselými obrázky Lenky
Vybíralové.
ISBN 978-80-7617-442-9

Havlíčková, Jana;
Eichlerová, Ilona;
Hegerová, Vendula
Najdu Edu na posedu

Praha: Portál, 2019, 96 s., brož.
249 Kč
Hledání rozdílů je úkol, který mají
všechny děti v oblibě. Kromě zrakové
pozornosti a diferenciace si však
děti v této knize procvičí především
výslovnost, tvorbu vět, vyjadřování, logické myšlení, postřeh a smysl
pro rým.
ISBN 978-80-262-1510-3
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Hladký, Marek; Hladká, Jitka
Halóóó, tady Lucifa!
Praha: Egmont, 2019, 160 s., váz.
199 Kč
Co všechno může dokázat takový
mobilní telefon? Ve světě mobilů
a sociálních médií číhá nečekané
nebezpečí.
ISBN 978-80-252-4760-0

Hobb, Robin
Kroniky Deštné divočiny – Dračí
domov

Kožíšek, Josef
Polámal se mraveneček

Praha: Albatros, 2019, 12 s., lepor.,
229 Kč
Dnes už klasické leporelo vypráví
příběh o malém mravenečkovi, který
je celý polámaný.
ISBN 978-80-00-05086-7

Kratochvíl, Miloš;
Francová, Sylva
Skřítek z obrovy kapsy

Překl. Štorch, Filip; Kozák, Jan,
Praha: Fragment, 2019, 560 s., váz.
399 Kč
Pouť zubožených draků a jejich
lidských průvodců do ztraceného
dračího domova pokračuje.
ISBN 978-80-253-4473-6

Praha: Pikola, 2019, 104 s., váz.
259 Kč
Jejda a Helemes jsou podařená dvojka! Jeden je tak malý, že se vejde do
kapsy, ale zato pěkně chytrý. Druhý
je velký jako hora, ale někdy tak trochu… pomalejší.
ISBN 978-80-7617-792-5

Holasová, Aneta Františka
Motýl, který neuměl létat

Lapuss, Stéphane
Tajný život mazlíčků

Praha: Albatros, 2019, 12 s., lepor.,
229 Kč
Humorné a poučné leporelo o tom,
jak se dělá hedvábí. Co udělá bourec
morušový, když zjistí, že neumí létat,
a hrozně by si přál vzlétnout?
ISBN 978-80-00-05199-4

Hughesová, Susan
Ať žijí štěňata: Pozor na Cvrčka!

Praha: CPress, 2019, 96 s., váz.
199 Kč
Katka, Mája a Gábina opět dostaly na
starost malé štěně.
ISBN 978-80-264-2820-6

Chick, Bryan
Tajná zoo – Hrozba stínů

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Fragment, 2019, 264 s., váz. 299 Kč
Jaká tajemství se skrývají v temných
stínech? Druhý díl dobrodružné
série, po jejímž přečtení se po zoo začnete rozhlížet úplně jinýma očima.
ISBN 978-80-253-4465-1

Cholewińska-Szkoliková,
Aniela
Míša a její malí pacienti: Roztomilý uprchlík

Brno: CPress, 2019, 48 s., váz.
169 Kč
Poznejte Míšu, sympatickou sedmiletou holčičku, která vede veterinární
kliniku. Krásné barevné ilustrace na
každé straně.
ISBN 978-80-264-2854-1

Chudožilov, Petr
Myší knížka

Praha: Albatros, 2019, 96 s., váz.
299 Kč
Renomovaný autor Petr Chudožilov
se vrací k nejmladším čtenářům
s oceňovanou, nesentimentálně
poetickou knížkou, která vychází
v překladu samotného autora po
dvaceti letech od prvního vydání
v němčině.
ISBN 978-80-00-05661-6

Kondo, Marie
Kiki a Jax. Příběh o zázračné síle
přátelství

Překl. Jakobsson, Pavla, Praha: Pikola, 2019, 1. vyd., 40 s., váz. 229 Kč
Kiki a Jax jsou nejlepší kamarádi, ale
oba jsou naprosto rozdílní. Kiki věci
ráda sbírá. Jax věci rád třídí. Dokáží si
ve chvíli, kdy věci začnou překážet jejich přátelství, najít prostor pro to, co
jim vždycky přinášelo radost – jeden
pro druhého?
ISBN 978-80-242-6330-4
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Překl. Řihánková, Jitka, Brno: Jota,
2019, 48 s., váz. 198 Kč
Kdyby se vám páníček vrátil každý den
až večer, co byste celý den dělali? Napřed byste asi hezky čekali. Pak byste
šli prozkoumat obsah ledničky. Možná
byste si pozvali kamarády, psy, kočky,
křečky nebo králíky, abyste si zapařili.
ISBN 978-80-7565-577-6

Luciani, Brigitte
Pan Jezevec a paní Liška 1 –
První setkání

Praha: Egmont, 2019, 32 s., váz.
199 Kč
Věděli jste, že když některá zvířata
přijdou o svou noru, s klidem se zabydlí v domě někoho jiného?
ISBN 978-80-252-4749-5

Luciani, Brigitte
Pan Jezevec a paní Liška 2 –
Rušná domácnost

Praha: Egmont, 2019, 32 s., váz.
199 Kč
Jezevci jsou pomalí a rozvážní. Lišky
jsou hlučné a zbrklé. Jezevci milují
pořádek, lišky binec. Rozhodně
nemají nic společného. Když Rézinka
s maminkou Margaritou přijdou
o příbytek, poskytne liškám střechu
nad hlavou pan Jezevec.
ISBN 978-80-252-4750-1

Milému vnoučátku

Praha: Egmont, 2019, 12 s., 169 Kč
Věděli jste, že na nebi je jedna hvězdička, která plní všechna přání?
ISBN 978-80-252-4718-1

Möllerova, Anne
Můj první atlas zvířat

Překl. Kolezsar, Michal, Praha: Albatros, 2019, 24 s., brož. 229 Kč
Říše zvířat, to je jedno tajemství za
druhým.
ISBN 978-80-00-05519-0

Neobyčejná zvířata – Mistři lovu

Praha: Fragment, 2019, 32 s., váz.
169 Kč
Seznamte se mrštnými a nebezpečnými predátory!
ISBN 978-80-253-4206-0

Neobyčejná zvířata – Mistři
úniku

Praha: Fragment, 2019, 32 s., váz.
169 Kč
Poznejte experty na neviditelnost!
ISBN 978-80-253-4205-3

Nieländer, Peter
Popeláři jedou

Praha: Albatros, 2019, 16 s., brož.
229 Kč
Jak popeláři pracují? Jak to vypadá
uvnitř popelářského vozu? Kam se
odpad odváží? Jak odpad vzniká
a jaké druhy odpadu známe?
ISBN 978-80-00-05518-3

Pabstová, Ingrid
Moje nejmilejší příběhy o zvířátkách

Praha: Pikola, 2019, 160 s., váz.
259 Kč
Polní myška Cilka si poradí ve všech
svízelných situacích.
ISBN 978-80-7617-724-6

Scheunemannová, Frauke
Jezevčíkovo štěstí

Praha: Ikar, 2019, 216 s., váz. 259 Kč
Katastrofický alarm u jezevčíka Herkula! Jeho nejlepší přítel, kocour pan
Felix odešel do věčných lovišť. A jeho
rodina pro něho není příliš velkou
útěchou.
ISBN 978-80-249-4024-3

Smolík, Honza
Liška Kuliška

Praha: Pikola, 2019, 80 s., váz.
259 Kč
V lese Švihlese, kolem rybníka Hloubavce, je rušno!
ISBN 978-80-7617-959-2

Smolíková, Klára
Začarovaný Hvozd – Příběh dětí
z Končiny
Praha: Pikola, 2019, 80 s., váz.
259 Kč
Slyšeli jste někdy o Končině, kde
všechny cesty končí a dál pokračuje
jen Hvozd obývaný lesními duchy?
ISBN 978-80-7617-847-2

Standishová, Ali
Malér jménem Bella

Praha: Fragment, 2019, 168 s., váz.
249 Kč
Když se Bella jako malé chlupaté
štěně ocitne v rodině s mnoha dětmi,
nepřeje si nic jiného, než mezi ně
zapadnout.
ISBN 978-80-253-4476-7

Šanda, Michal
Kosáku, co to máš v zobáku?

Praha: Meander, 2019, 20 s., 198 Kč
Kdyby nebohá žížala tušila, kam
se vydává, zůstala by raději skrytá
v zemi, mezi kořínky petrklíčů
a mějemi. Datel si udiveně ťuká na
čelo: Tuk! Ťuk! Ťuk! Mezi ptáky se
jí zachtělo? Orlí let. Ostříží zrak.
Dravčí spár.
ISBN 978-80-7558-105-1

Tetourová, Marie
Čteme s obrázky – Nejznámější
přísloví

Praha: Fragment, 2019, 56 s., váz.
199 Kč
Podporujte přirozený rozvoj čtenářských dovedeností svých dětí. Díky
komplexnímu čtenářskému systému
z nakladatelství Fragment budou číst
jako draci!
ISBN 978-80-253-4478-1

Turner, Matt
Hmyzí rekordmani: Úžasný
hmyz

Praha: CPress, 2019, 32 s., váz.
199 Kč
Nejenže na světě žije v každém okamžiku deset trilionů hmyzích jedinců,
ale jsou zde již téměř 400 milionů let!

bibliografie
Věděli jste, že všichni mravenci světa
váží více než veškeří lidé?
ISBN 978-80-264-2821-3

Velíšek, Martin; Starý, Milan
Můj stát. Putování za prezidenty

Praha: Pikola, 2019, 168 s., flexovazba , 259 Kč
Kolik měla naše republika prezidentů? Kým byli? Jaký význam měli a mají
pro náš stát? Seznam se se všemi
prezidenty naší republiky od prvního
prezidenta T. G. Masaryka až po současnou hlavu státu Miloše Zemana.
ISBN 978-80-7617-849-6

Žáček, Jiří; Miler, Zdeněk
Krtek a rozdíly

Praha: Pikola, 2019, lepor., 99 Kč
Osmý z řady příběhů pro nejmenší
čtenáře o tom, co všechno umí neposedný krteček a jeho zvířecí kamarádi, se zaměřuje na pět smyslů a na
poznávání protikladů.
ISBN 978-80-242-6314-4

PRO DÍVK Y
Cabotová, Meg
Princezna na horách

Praha: Pikola, 2019, 304 s., váz.
259 Kč
Olivii bude brzy třináct. A co víc, konečně už začíná zvládat „princeznování“. Nejvyšší čas, protože její sestře
Mie se mají každou chvíli narodit
dvojčata.
ISBN 978-80-7617-950-9

Cazenove, William
Ségry 3: Ona si začala!

Praha: Pikola, 2019, 48 s., váz.
199 Kč
Wendy je moje starší ségra. Já se jmenuju Majda a jsem mladší.
ISBN 978-80-7617-837-3

Kopecká, Tereza
Emin vánoční deník

Praha: CPress, 2019, 104 s., váz.
299 Kč
Chcete vědět, jak si předvánoční přípravy užívají dnešní malé slečny? Nakoukněte do jejich deníčků! Ovšem,
pokud vám to dovolí.
ISBN 978-80-264-2829-9

Parvela, Timo
Ella v Laponsku

Překl. Štollová, Alžběta, Praha:
Portál, 2019, 136 s., váz. 249 Kč
Ella a celá její třída vyhrála pobyt na
sluncem zalité pláži kdesi u moře. Tak
proč jim kapitán letadla přeje při vzletu šťastnou cestu do Laponska?
ISBN 978-80-262-1546-2

Samová, Virginy L.
Deník odhodlané prudilky 1:
Fany a její rady

Praha: Pikola, 2019, 272 s., váz.
279 Kč
Nevím, jak to vidíte vy, ale podle mě
je život příšerná nuda.
ISBN 978-80-7617-912-7

Sovák, Jan
Mít křídla nestačí

Praha: Slovart, 2019, 64 s., brož.
249 Kč
Dům u kanadského města Calgary
na úpatí Skalistých hor. Jezero, kam
se slétají divoké kachny. Dvě kachny
Coffee a Cream neboli Káva a Smetana, což na ně přesně sedělo. Malá
holka Adrianne, máma a táta.
ISBN 978-80-7529-874-4
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Stewnerová, Tanya
Takhle se na koni neskáče!

Praha: Pikola, 2019, 200 s., váz. 199 Kč
Lili se učí jezdit na koni a nemůže se
toho nasytit!
ISBN 978-80-7617-869-4

Wilkinsová, Catherine
Můj školní muzikál a jiné
pohromy

Lásková, Veronika, Praha: Pikola,
2019, 1. vyd., 224 s., váz. 199 Kč
Jessica se nemůže dočkat, až kamarádům poví o dalším ze svých úžasných
nápadů pro jejich komiksový časopis!
Jenže ji nikdo neposlouchá, protože
všichni mají plnou hlavu chystaného
školního muzikálu.
ISBN 978-80-7617-961-5

PRO K LUK Y
Pospíšilová, Zuzana
Štěpánův podivuhodný stroj

Praha: Portál, 2019, 64 s., váz. 225 Kč
Štěpán je neobyčejně zvídavý kluk.
Všechno ho zajímá, všemu chce přijít
na kloub. Jakmile je v jeho dosahu
nějaký přístroj, hned zkoumá, jak
funguje a jak by se ho dalo využít. Na
otázku, čím by chtěl být, bez váhání
odpoví: „Budu vynálezcem!“
ISBN 978-80-262-1537-0

PRO M L ÁDE Ž
Gaarder, Jostein
Sofiin svět

Praha: Albatros, 2019, 448 s., váz.
299 Kč
Román o dějinách filosofie. Norský
učitel kombinací zdánlivě neatraktivních témat, jako jsou dějiny filosofie
a příběh dospívání patnáctileté dívky,
vytvořil knížku, která slaví mezi čtenáři neuvěřitelný úspěch.
ISBN 978-80-00-05679-1

Kovář, Karel
Kovy – iPohádka

Brno: BizBooks, 2019, 184 s., váz.
349 Kč
Co se stane, když se pohádkové království připojí k internetu? Novodobá
pohádka z pera známého youtubera
Kovyho.
ISBN 978-80-265-0901-1

Sekaninová, Štěpánka
Slavná zvířata slavných

Praha: Albatros, 2019, 96 s., váz.
299 Kč
Nejen děti touží po živém mazlíčkovi,
ale i význační umělci, panovníci, vojevůdci napříč historií měli svá zvířátka.
ISBN 978-80-00-05670-8

Sekaninová, Štěpánka;
Sedláčková, Jana
Malovaná příroda. Barvy
v přírodě

Praha: Albatros, 2019, 32 s., váz.
269 Kč
Příroda hraje všemi barvami. Ale jak
vlastně taková zelená chutná? Jak
voní modrá nebo růžová? Který zvuk
by mohly připomínat? Věděli jste, že
spousta jemných barevných odstínů
má svá jména po rostlinách, zvířatech
nebo nerostech?
ISBN 978-80-00-05671-5

Till, Jochen
Lucifer junior 4 – Zapeklité
pátrání

Překl. Burešová, Dagmar, Praha: Jan
Vašut, 2019, 220 s., váz. 249 Kč

Lucifer starší zmizel a není po něm
ani stopy! Strýček Gabriel ale sám
vedení pekla nezvládne. Když se
zjistí, že se Lucifer objevil ve Francii,
vydává se ho Lucin – tedy Lucifer
junior – se svými přáteli hledat.
ISBN 978-80-7541-173-0

SCI-FI, FANTASY
Larwood, Kieran
Legenda o Podkinovi Jednooušku
Praha: Albatros, 2019, 216 s., váz.
269 Kč
První díl velkolepé zvířecí fantasy
ságy Pět říší!
ISBN 978-80-00-05675-3

Plants vs. Zombies BOX žlutý

Brno: Computer Press, 2019, 256 s.,
brož. 499 Kč
Nate, Patrice, cvok Dave a rostliny
opakovaně čelí Zombossovi v čele
armády zombií.
ISBN 978-80-251-4988-1

Sebastian, Laura
Vládkyně kouře

Praha: CPress, 2019, 408 s., brož.
329 Kč
Theo už nenosí korunu z popela. Vzala si nazpátek svůj právoplatný titul
a prince Sórena jako rukojmí. Její lidé
ale zůstali v císařově moci. Nyní ji od
nich a jejího trůnu dělí tisíce mil. Aby
je získala zpátky, bude potřebovat
armádu.
ISBN 978-80-264-2823-7

Torday, Piers
Ztracený mág

Praha: Fragment, 2019, 288 s., váz.
299 Kč
Pokud si to dokážeš představit, tak
to existuje. Někde… Hold Letopisům
Narnie od jednoho z nejtalentovanějších britských autorů současnosti.
ISBN 978-80-253-4474-3

hudebniny
HUD E BN I NY
Janáček, Leoš
Věc Makropulos

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd., 670 s., váz. 9400 Kč
Nová, urtextová edice Janáčkovy
předposlední opery Věc Makropulos
rekonstruuje premiérovou verzi díla,
která zazněla 18. 12. 1926 v brněnském Národním divadle za přítomnosti skladatele.
ISBN 979-0-2601-0862-2

Kabeláč, Miloslav
Čtyři preludia op. 48

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd., 44 s., brož. 195 Kč
Čtyři preludia pro varhany vznikla na
podnět festivalu Pražské jaro a v roce
1966 se stala volitelnou skladbou při
Mezinárodní varhanní soutěži Pražského jara.
ISBN 979-0-2601-0892-9

Martinů, Bohuslav
Concerto da camera H 285,
Rhapsody-Concerto H 337

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd., 224 s., váz. 5400 Kč
Koncerty zastoupené v tomto svazku
Souborného vydání děl Bohuslava
Martinů /BMCE/ reprezentují dvě
odlišná stylové etapy tvorby Bohusla-
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va Martinů. Concerto da camera pro
housle a smyčcový orchestr s klavírem a tympány.
ISBN 979-0-2601-0905-6

Michna, Adam z Otradovic
Loutna česká

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd., 16 s., brož. 295 Kč
Sbírka 13 písní pro 2 hlasy, 2 housle,
3 violy a basso continuo na slova
skladatele; zpěvní texty česky s anglickým překladem, partitura, particello, party houslí, viol a continua
včetně vypracovaného varhanního
partu.
ISBN 979-0-2601-0800-4

Michna, Adam z Otradovic
Loutna česká

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd., 28 s., brož. 125 Kč
Nejznámější písňová sbírka českého
baroka Loutna česká Adama Michny
z roku 1653 obsahuje 13 strofických
písní, z nichž každá je uvedena instrumentálním ritornelem.
ISBN 979-0-2601-0899-8

Putování od středověku po
současnost

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd., 60 s., brož. 260 Kč
Sborník obsahuje 68 osvědčených
skladeb z období typických pro zobcovou flétnu (středověk, renesance,
baroko, současnost). Publikace je
určena mírně či středně pokročilým
hráčům.
ISBN 979-0-2601-0891-2

Sommer, Lukáš
Chci být kytaristou

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd., 36 s., brož. 260 Kč
Snadné kytarové skladby mladého
českého skladatele a kytaristy Lukáše
Sommera (* 1984) jsou založeny na
nejnovějších trendech v hudební praxi. Album reflektuje některé moderní
výukové postupy, zvláště tzv. bezpalcovou techniku hry v levé ruce.
ISBN 979-0-2601-0877-6

vysokoškolská
skripta; učebnice
CH E M I E

LI NGVISTI K A
K problematice čtení a psaní
odborného textu

Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
2. vyd., 63 s., brož. 87 Kč
Druhé vydání studijního textu.
Tento text vznikl pro potřeby výuky
předmětů Úvod do odborného stylu
a Úvod do studia a základy odborného stylu v rámci oborů zajišťovaných
Katedrou filozofie a společenských
věd FF UHK.
ISBN 978-80-7435-752-7

SOCIO LOG I E
Gorčíková, Kateřina;
Východská, Helena
Člověk a jeho svět – Společnost
4 pro ZŠ (nová generace) –
příručka učitele

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 164 s.,
brož. 399 Kč
Příručka učitele vám bude dobrým
pomocníkem a průvodcem učebními
materiály pro Společnost 4. Provede
vás každou kapitolou a poradí, jak
jednotlivé stránky efektivně využít
při výuce.
ISBN 978-80-7489-413-8

ZDRAVOTNICTVÍ
Lebl, Jan;
Bláhová, Květa;
Fencl, Filip
Pediatrická propedeutika

Praha: Galén, 2019, 3. vyd., 246 s.,
brož. 990 Kč
Třetí, přepracované a rozšířené
vydání původní učebnice pediatrické
propedeutiky, kterou připravil kolektiv zkušených odborníků z 2. a 3.
lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.
ISBN 978-80-7492-442-2

Ventruba, Pavel;
Rob, Lukáš;
Martan, Miloslav
Gynekologie

Praha: Galén, 2019, 356 s., brož.
1200 Kč
Již třetí, doplněné a přepracované
vydání oblíbené učebnice je koncipováno jako výchozí text pro pregraduální výuku gynekologie a obsahuje
základy všech jejích podoborů.
ISBN 978-80-7492-426-2

Bartovská, Lidmila;
Randová, Alena
Fázová rozhraní, koloidy a nanosystémy

Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2019, 1. vyd., 300 s., brož.
350 Kč
Skripta Fázová rozhraní, koloidy
a nanosystémy jsou rozdělena na
tři tématické celky: fyzikální chemie
fázových rozhraní, vlastnosti disperzních soustav a popis disperzních
soustav.
ISBN 978-80-7592-050-8

K YN O LOG IE
Koringová, Mel
Výcvik štěněte den po dni

Praha: Esence, 2019, 256 s., brož.
399 Kč
Jak si pejska vybrat? Jak před jeho
příchodem zabezpečit byt a zahradu?
Kolik spánku štěně potřebuje a jak ho
správně nakrmit?
ISBN 978-80-7617-867-0

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.

Lednové novinky
Co viděla dívka
na druhém břehu?

Otevřená zpověď
mladé matky
o pádu, složité léčbě
i návratu

Strhující příběh plný
rodinných tajemství.

VYCHÁZÍ 27. 1.

V zapadlém hostinci na břehu
Temže se schyluje k výjimečným
událostem. Štamgasti si nad pivem
vypravují historky, když tu se
rozrazí dveře a v nich stojí cizinec
s tělíčkem mrtvé dívenky v náručí.
O několik hodin později se dítko
opět vrátí mezi živé. Je to zázrak?
Kouzlo? Nebo lze vše racionálně
vysvětlit? Dívky se chtějí ujmout tři
rodiny. Nemůže však patřit všem –
a proto dřív, než se ukáže její pravá
totožnost, vyplavou na povrch mnohá
další tajemství.

Budoucnost lesa
je v jejich tlapkách

Kočičí válečníci se
vracejí v další sérii!
Ostrodráp vyslechne z úst Hvězdného klanu zlověstné proroctví, které
ho varuje, že kočičím klanům hrozí
dosud nepoznané nebezpečí. Mladý
válečník se proto spolu s několika
přáteli vydává na výpravu do
neznámých končin, aby zachránil
les před zničením. Bude potřebovat
veškerou odvahu svých válečnických
předků, protože blížící se zkáza
může jeho domovinu doslova vyrvat
z kořenů. Ať už ho ale čeká cokoli,
Ostrodráp se od osudu nenechá
hladit proti srsti!

Poslední sklenička…
dnes už popáté.
Kniha podle blogu, který
získal cenu Magnesia Litera.

VYCHÁZÍ 30. 1.

Michaela Duffková je mladá matka,
která se rozhodla otevřeně promluvit
o své závislosti na alkoholu i o složité
léčbě. Chcete vědět, proč je tak těžké
přiznat si problém s pitím? Proč není
překážkou závislosti ani malé dítě?
Co bylo autorce motivací k léčbě a jak
vypadal první rok po ní? Všechny
odpovědi přináší otevřená a přímá
zpověď abstinující alkoholičky.

Princezna,
nebo čarodějka?
Špatná volba ji
může stát život
Princezna Aurélie je mocnou
čarodějkou. Jak by ale mohla být
šťastná v království, které magii
brutálně potlačuje? Své schopnosti
však nemůže skrývat navždy,
proto uprchne do jiného království.
Nachází si zde přátele, zdokonaluje
se v kouzlení a začíná něco cítit
k muži, s nímž by nikdy vládnout
nemohla. Když ji dostihne kruté
nebezpečí, musí se rozhodnout
– zůstane v utajení, nebo přizná
královskou krev a pokusí se
zachránit své milované?

Některá rozhodnutí
nelze vzít zpět
Život Seliny Lennoxové je nekonečný
večírek, který má jediný cíl: vyhnout
se nudné budoucnosti, kterou jí
naplánovali její bohatí rodiče. Jedné
noci však vstoupí do jejího života
chudý malíř Lawrence Weston a Selina
si je jistá, že našla to, co celou dobu
hledala – pravou lásku. Když ji však
postihne tragédie, musí zvolit mezi tím,
co je bezpečné, a tím, co je správné.

VYCHÁZÍ 30. 1.
www.albatrosmedia.cz

Novinky z nakladatelství
Čo Namdžu
Kim Čijong —
ročník 82
Téměř každý ve svém
okolí zná nějakou tu
„Kim Čijong“, která
od dětství postupně
zažívá ústrky i zjevnou
diskriminaci. Její příběh je
zároveň příběhem všech
korejských žen.
289 Kč

Překladová beletrie

Daniel Prokop
Slepé skvrny
Známý publicista
a sociolog zkoumá
problémy současného
Česka i světa. Neřešená
chudoba a exekuce,
nerovné vzdělávání
a omezené životní šance —
to vše souvisí s klesající
důvěrou v demokracii.

ází
Vych a
dn
23. le

329 Kč

Petra Dvořáková

Populárně-naučná

Vrány

Nová kniha od autorky bestselleru Chirurg.
Dvanáctiletá Bára se právě nachází na prahu
dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání,
ale také živelná povaha. S nástupem puberty se
konflikt mezi její spontánností a touhou matky po
nekomplikovaném životě dramaticky prohlubuje.
Zvlášť v kontrastu s její starší sestrou. Čím
více chce Bára svou přirozenost realizovat, tím
úporněji se její okolí snaží tyto potřeby ovládnout.
Jenže Bára svoji válku v zákopech nerozumění
stále prohrává. Jedinými spojenci se jí tak stávají
vrány hnízdící před okny v parku.

Takis Würger
Stella
Příběh Židovky Stelly,
oběti nevýslovných
krutostí, kterou posléze
nutili působit nevýslovné
krutosti jiným. Drsné,
ale citlivé vyprávění z
nacistického Německa
založené na skutečných
událostech.

299 Kč

299 Kč

Česká beletrie

Překladová beletrie

hostbrno.cz

žebříček

n e j p r o d á v a n ě j š í t i t u l y r o k u 2 0 19

KNIHKUPECKÝ ŽEBŘÍČEK SČKN 2019
beletrie
1. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
2. Alena Mornštajnová Hana Host
3. Jo Nesbø Nůž Kniha Zlín
4. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon
5. Filip Rožek Gump: Pes, který naučil lidi žít Kontrast
6. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Bourdon
7. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
8. Jonas Jonasson Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby… Panteon
9. Robert Bryndza Smrtící tajnosti Cosmopolis
10. Robert Bryndza Kanibal z Nine Elms Cosmopolis

populárně-naučná
1. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život u pr**le Omega
2. Žofie Kanyzová Lunární kalendář 2020 Krásné paní Krásná paní
3. P. Kolář, R. Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
4. T. Kosačík, L. Kosačíková Nejjednodušší plán 29 dní T. Kosačík
5. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
6. Tomáš Kosačík Nejjednodušší recepty T. Kosačík
7. Zdeněk Pohlreich Taková normální kuchařka Sevruga
8. Serhii Plokhy Černobyl Jota
9. Ladislav Zibura Prázdniny v Evropě BizBooks
10. R. Vaněk, J. Vaňková Sladké poklady české a moravské kuchyně Prakul

pro děti a mládež
1. Karel Kovář Kovy – iPohádka BizBooks
2. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 14 CooBoo
3. Jeff Kinney Deník báječného kamaráda CooBoo
4. Ransom Riggs Sirotčinec sl. Peregrinové: Mapa dní Jota
5. Christopher Paolini Poutník, čarodějnice a červ Fragment
6. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
7. Sarah J. Maasová Království popela CooBoo
8. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 13 CooBoo
9. Jeff Kinney Deník malého poseroutky Albatros
10. Vojtěch Matocha Prašina – Černý merkurit Paseka
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Listopad 2019 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Jo Nesbø Nůž Kniha Zlín
2. Robert Bryndza Kanibal z Nine Elms Cosmopolis
3. Jussi Adler – Olsen Oběť 2117 Host
4. Jan Kotouč Císař v exilu Fantom Print
5. Robert Galbraith Smrtící bílá Kniha Zlín
6. Elle Kennedy, Sarina Bowen My Baronet
7. Vlastimil Vondruška Mstitel z Jenštejna MOBA
8. Jeffery Deaver Hra na nikdy Domino
9. Tim Weaver Žena mého života Mystery Press
10. Alex Drescher Odplata Fantom Print
30

NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázaná | 456 stran | 499 Kč

vázaná | 458 stran | 449 Kč

brožovaná | 232 stran | 249 Kč

brožovaná | 192 stran | 299 Kč

vázaná | 272 stran | 369 Kč

vázaná | 192 stran | 199 Kč

brožovaná | 144 stran | 129 Kč

vázaná | 112 stran | 79 Kč

brožovaná | 144 stran | 129 Kč

vázaná | 144 stran | 129 Kč

brožovaná | 144 stran | 129 Kč

vázaná | 112 stran | 79 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.

VAŘTE CHYTŘE,
ZDRAVĚ A JEDNODUŠE.

Zlo se skrývá
v každém z nás...
www.kniha-mesice.cz

www.novinka-mesice.cz

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.

