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EDIČNÍ PLÁN 2018 – 2. POLOLETÍ
KLASICI
Maria Montessori
ABSORBUJÍCÍ MYSL
Vývoj a výchova dětí od narození do šesti let podle
Marie Montessori.
Alfred Adler
ČLOVĚK, JAKÝ JE
Adlerovo stěžejní dílo a učebnice individuální
psychologie.

MANAGEMENT
Mark Goulston
DOMLUVIT SE DÁ S KAŽDÝM
Techniky úspěšné komunikace, testy, tipy, otázky
a příběhy z praxe.

Arnold van Gennep
PŘECHODOVÉ RITUÁLY
Systematické studium rituálů.
José Ortega y Gasset
VZPOURA DAVŮ
Slavná kniha úvah, které vycházely v novinách od
roku 1927.

PSYCHOLOGIE
Grady Klein, Danny Oppenheimer
PSYCHOLOGIE
Zábavný komiksový úvod do psychologie, chování
a vnímání.
Radim Ress, Alexander Riechers
DIALOG S NEVĚDOMÍM
Popis metody voice dialogue doplněný řadou
kazuistik.

POPULÁRNĚ-NAUČNÁ
LITERATURA
Jochen Mai
JAK JSEM ŠEL PRO MLÉKO
A VRÁTIL SE S KOLEM
Praktická a zábavná kniha nejen pro ty, kdo mají
problémy s rozhodováním.

BELETRIE, LITERATURA
FAKTU, PŘÍBĚHY
Carrie Cariello
JAKOU BARVU MÁ PONDĚLÍ?
Jak autismus jednoho z pěti dětí změnil rodinu
k lepšímu.

SPEKTRUM
Ruth Ammann, Verena Kast,
Ingrid Riedel (ed.)
KNIHA OBRAZŮ
Originální malby a kresby z archivu Institutu C. G.
Junga vytvořené pacienty.
Stephen Joseph
AUTENTICITA
Pohled na psychologii autentického života včetně
rad a cvičení.
Sue Johnson
DRŽME SE PEVNĚ
Párová terapie zaměřená na emoce, určena
terapeutům i laikům.

Andrea Hejlskov
NÁŠ VELKÝ ÚTĚK
Skutečný příběh švédské rodiny, která na rok odešla
na samotu v lesích.
Kay Redfield Jamison
NEKLIDNÁ MYSL
Příběh bipolární poruchy – autentická zpověď
i odborný vhled psychiatričky.
Irvin D. Yalom
STÁVÁM SE SÁM SEBOU
Známý terapeut vzpomíná na klienty, kolegy a na
knihy, které napsal.
Elias Hirschl
STOVKA ČERNÝCH ŠICÍCH STROJŮ
Ironický román plný absurdního humoru o tom,
kdo je tu vlastně blázen.

Heinz-Peter Röhr
SEBEÚCTA U DĚTÍ
Jak ji pěstovat a chránit sebevědomí u dětí.

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Karel Neubauer a kol.
KOMPENDIUM KLINICKÉ
LOGOPEDIE
Diagnostika a terapie poruch komunikace, vývoj
a aplikace nových postupů.
Uta Reimann-Höhn
ADHD A ADD V DOSPÍVÁNÍ
Popis obtíží s ADHD a ADD, doporučené postupy
a řešení.

Jon Gordon
TESAŘ
Příběh pro úspěch(ané) o nadčasových principech.

SPIRITUALITA

Romana Suchá
HRAVÉ BÁSNIČKY PRO KLUKY
A HOLČIČKY
Hravé básničky propojené s gesty pro nejmenší.

Sarah Simms Rosenthal
NEDOSTUPNÝ OTEC
Jak mohou dcery zvládnout narušený vztah s otcem
a vést uspokojivý život.

Zdeněk Šimanovský, Alena Tichá,
Tereza Staňková
LIDOVÉ PÍSNIČKY
A HRY S NIMI 2 + CD
Pokračování oblíbeného titulu představuje téměř
sto lidových písní.

HRY A TRÉNINKY
Klára Cingrošová, Klára Dvořáková
JAK JSME VAŘILI A JEDLI
Aktivizační kniha k procvičování paměti s kvízy,
opakováním a tipy.
Holger Dambeck
PŘIJDOU TŘI LOGICI DO BARU…
Sto nejhezčích logických hádanek z různých knih
a internetových stránek.
Aleš Kaplan
SPORTUJEME (NEJEN)
NA DĚTSKÉM TÁBOŘE
Aktivity, rady a návody pro organizování činností
pro děti.
Doris Dahlin, Maggan Hägglund
STŮJTE SI ZA SVÝM
„Pracovní sešit“ pro citlivé jedince – kombinace
klasického rádce s osobní výpovědí.

PRO DĚTI – BELETRIE,
HRY, TVOŘIVOST
Jana Zajícová
BŮH JE TADY!
Jak vést rozhovory o křesťanských tématech
s menšími dětmi.
Marek Kita
ČEKÁNÍ NA VÁNOCE
28 „zastavení“ v adventní době, v nichž jsou dětem
představeny postavy Starého zákona.
Lucie Emmerová
ČERNOBÍLÉ PRÁZDNINY
Příběh o Honzíkovi, zvláštní tetě, tajemném světě
pod pařezem s překvapením nakonec.

Bruno Ferrero
BALZÁM PRO DUŠI
Soubor duchovních příběhů a zamyšlení známého
salesiánského autora.

Timo Parvela
ELLA A KAMARÁDI
Další veselá dobrodružství Elly a jejích přátel, pana
učitele a záhadného spolužáka.

Pavel Vojtěch Kohut
PRVOUKA VNITŘNÍ MODLITBY
Jak probírat svůj život s Bohem podle sv. Terezie z Ávily.

Lenka Zemanová,
Michaela Bergmannová
FI A FLO
Vědecký i fantastický příběh o skloňování
podstatných jmen.

Rudy Simone
ASPERGERHOLKA
Výpovědi dívek a žen s Aspergerovým syndromem.

Rami Shapiro
UMĚNÍ MILUJÍCÍ LASKAVOSTI
Rabín přijímá buddhistický koncept milující
laskavosti a spojuje ho s podněty dalších spiritualit.

SOCIÁLNÍ PRÁCE

ŽIVOTNÍ STYL

Terezie Hradilková a kol.
PRAXE A METODY RANÉ PÉČE V ČR
Průvodce sociálním modelem.

Mattias Stølen Due
PEČUJTE O SVŮJ VZTAH
Kudy vede cesta k pozitivní změně partnerského vztahu.

www.portal.cz

Anke Precht
NA VNITŘNÍ VLNĚ
Jak neztratit mentální energii, příklady a podněty
pro zamyšlení.

Ľuboslav Paľo
HALÓ, HALÓ, PANÍ KOČKO!
Úchvatně ilustrovaný humorný příběh o myších
brášcích.
Daniela Krolupperová
SNĚHOVÁ VÍLA
Jednoduchý vánoční příběh pro malé čtenáře,
vhodný jako první čtení.
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Jiří W. Procházka, Klára Smolíková
PŘÍPAD ZTRACENÉHO KONĚ
Napínavý detektivní příběh s úkoly, které otestují
logické myšlení a pozornost.

RÁDCE PRO RODIČE
A MLÁDEŽ
Hans Rath, Edgar Rai
88 VĚCÍ, KTERÉ BYSTE MĚLI
STIHNOUT SE SVÝM DÍTĚTEM,
NEŽ VYLETÍ Z HNÍZDA
Tipy zkušených otců, jak dětem zajistit
nezapomenutelné zážitky.
Bev Cobain
KDYŽ UŽ NA NIČEM NEZÁLEŽÍ
Rádce pro dospívající s depresí a poruchami nálad.
Susan Cain
TICHÁ SÍLA
Zpověď autorky i výpovědi introvertních dětí
a dospívajících, užitečné tipy, rady pro rodiče.

VÝCHOVA 3–8
Martina Mazánková
INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Děti s PAS, ADHD a handicapem v MŠ, příklady
z praxe, doporučení pro učitele.
Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková
LOGOPEDICKÉ HRY
PRO VĚTŠÍ DĚTI
Křížovky, kvízy a luštěnky na procvičování
výslovnosti pro děti 7–12 let.
Olga Zelinková
UČÍME SE POČÍTAT
Pracovní listy pro prevenci dyskalkulie.
Miroslava Baxová
ABY NÁS TO SPOLU BAVILO
CELÝ ROK
Prožitkové učení v MŠ, vychází z příběhů a pohádek,
písniček, říkadel, hádanek, atd.
Ivana Rochovská, Dagmar Krupová
VĚDCI V MATEŘSKÉ ŠKOLE 2
Aktivity na témata: teplo, chlad, magnetizmus,
elektřina, tání a tuhnutí, rozpouštění, vypařování.
Hana Voščeková
OD PODZIMU DO LÉTA POHÁDKA
K NÁM PŘILÉTÁ
Roční projekt pro MŠ vycházející z RVP.

obchod.portal.cz

DOKONALÝ ŽIVOT?
MOŽNÁ DOKONAL Á
LEŽ...
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editorial

tip šéfredaktorky

Hra s minulostí

Vážení a milí čtenáři,
letošní literární léto je, jak by řekl Bohumil
Hrabal, poněkud rozmarné. Ukazuje nám obě
strany života, věci dobré i špatné.
V červenci nás v redakci zastihla zpráva, že
zemřela spisovatelka Marta Davouze. Nemohli
jsme tomu uvěřit. Ještě v únoru, kdy přijela do
Prahy představit svou novou knihu Celej Franz!,
sršela obvyklým, lehce sarkastickým humorem a byla plná elánu. V letošním čtvrtém čísle
Knižních novinek jsme z tohoto setkání přinesli rozhovor (najdete ho v našem
elektronickém archivu na www.sckn.cz), v němž se Marta netajila plány na napsání neobvyklého průvodce po své milované Bretani, která jí v posledních letech
přinesla novou lásku i chuť do života. Jejího jistě svérázného průvodce se už ale
nedočkáme.
Na veselejší letní notu zahrála zpráva o kulatých devadesátinách spisovatele
Pavla Kohouta. Nejenže mu přejeme všechno nejlepší, ale zároveň si ceníme toho,
že právě Knižním novinkám poskytl obsáhlý rozhovor, který si můžete přečíst na
straně 7.
V srpnu se nedá zapomenout na události roku 1968, zvláště v letošním „osmičkovém“ roce. Nakladatelství Universum vydalo knihu s všeříkajícím názvem
1968 očima 50 slavných osobností. Jiřina Bohdalová, Yvetta Simonová, Karel
Vágner, Felix Slováček, Gustav Oplustil a další, každý z nich má jiné zážitky, jiné
vzpomínky. V dnešní rozhoupané době je to opravdu zajímavé čtení. V příštím
vydání Knižních novinek se této knize budeme věnovat více, ale už teď se po ní
můžete v knihkupectví ohlížet.
A když už jsem v úvodu zmiňovala Bohumila Hrabala, ráda bych vás upozornila na vydání knihy Bohumil Hrabal – autor v množném čísle (vydává Host).
Literární vědec a pedagog Jakub Češka se probírá Hrabalovým dílem, přemýšlí,
srovnává, vysvětluje a přináší nový úhel pohledu na tvorbu i život slavného spisovatele.
Letošní rozmarné léto ještě nekončí. Užijme si volných dnů, odpočiňme si,
čtěme (já už se nemůžu dočkat knihy povídek herce Toma Hankse) a nechme se
překvapit, co nám léto ještě přinese.
Jana Marxtová
Motto čísla: „Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí.
Ne že by byl, ale já ho pořád tak vidím.“
Bohumil Hrabal

Pro milovníky příběhů, v nichž se mísí skutečnost s autorovou fantazií, je kniha Heydrich,
Geli a Eva (vydává Moba) to pravé. Autor,
válečný veterán pplk. v záloze Jan Minář je
zárukou, že fakta zasazená do románového obrazce jsou správná a proto si při čtení
poutavého příběhu ani neuvědomujete, že jste
si oprášili znalosti z historie, v tomto případě
z předválečného Německa. Děj se totiž odehrává v letech 1931–1937, tedy v období před
Mnichovskou dohodou. Lákavá a fantazii pobízející obálka knihy naznačuje, že hybatelem
příběhu je žena. A ne ledajaká. Jde o třiadvacetiletou Angelu Raubalovou, zvanou Geli. Byla
mladá, krásná, ale to nejzajímavější na ní bylo,
že byla neteří Adolfa Hitlera. A navíc ji obestíralo dráždivé tajemství. Šeptalo
se totiž, že její vztah ke strýčkovi Adolfovi přesahuje příbuzenské hranice.
A právě to se jí stalo osudným. Nacisté totiž šeptandu o vůdcově podivné lásce
rozhodně nepotřebovali. Proto, když byla Geli ve svém bytě nalezena mrtvá
s pistolí u ruky, okamžitě se objevily spekulace, že byla jednoduše odklizena
ze scény. Verzi, že šlo o sebevraždu, věřil málokdo. Ačkoli nacističtí „čističi“
v čele s Reinhardem Heydrichem dělali, co mohli, pochyby zůstaly stejně jako
nepohodlní čmuchalové, kteří chtěli odhalit pravdu. Jakou roli v případu sehrálo letadlo, které na Štědrý den roku 1937 havarovalo na Šumavě a na jehož
palubě všichni zahynuli? Ano, obě zdánlivě nesourodé události spolu souvisí.
Jenže jak? Ve skutečnosti to nevíme, ale autor si dovolil zaspekulovat, dotvořit
příběh tak, jak se možná stal, ale možná také ne. A to je právě na knize Heydrich, Geli a Eva lákavé, dráždivé. Při jejím čtení se totiž neubráníte myšlence,
co když to takhle nějak skutečně bylo…
JANA MARXTOVÁ

co právě č te

Dana Morávková,
Právě čtu novou knihu paní Vlasty Chramostové
Byl to můj osud. Na přeskáčku II. Jde o pokračování jejích vzpomínek, je to jiné než předchozí
kniha a čte se to jedním dechem. Paní Chramostovou mám moc ráda a společně s Martou
Kubišovou si jí moc vážím jako symbolu odvahy
a svobody.
Nedávno jsem dočetla zajímavou knihu Johana. Jde o příběh dívky, která je
tzv. Husákovým dítětem a sledujeme ji od dětství do dospělosti. Knížku napsaly
hned tři autorky, které se při psaní střídaly a i tím je to zajímavé.
Na dovolenou si beru spíš zábavnou literaturu, teď například novou knížku
Dominika Landsmana. Byl hostem v mém televizním pořadu Tenký led a jako dárek mi dal svou knihu o tom, jak s manželkou a synem jeli na prázdniny. Moc jsem
se pobavila. Pokud má někdo malé dítě a právě se chystá na dovolenou, pak mu
tuhle knížku vřele doporučuji.
Přečetla jsem také knihu Jitky Vodňanské Voda, která hoří, ale mám z ní trochu rozporuplné pocity. Jde totiž o jakýsi deník a já si asi vlastně nechci číst, co jí
psal pan prezident Havel.
Na nočním stolku mám asi osm knih, které postupně čtu. Neumím totiž přeskakovat, rozečíst jednu a začít druhou. Musím je číst pěkně popořadě. Moc času
na ně nemám, ale přečtu je všechny.
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herečka a moderátorka

I KDYŽ SE POŘÁD NĚKDO DÍVÁ,
ZROVNA TEHDY NIKDO NIC NEVIDĚL…
Před sedmi lety unese dva desetileté
chlapce proud příliš daleko od břehu.
A na pevninu se vrátí jen jeden…
Sářin syn Jacob sice před sedmi lety přežil,
ale na své narozeniny, v den neblahého
výročí, zmizí beze stopy. A začínají se
vynořovat nová i stará tajemství a komunita
na poloostrově Sandbank je ochromena
napětím a nezodpovězenými otázkami.
Sára je stále více a více zoufalá a přestává
důvěřovat všem, které zná a kterým dosud
věřila – a dobře dělá…
Co se vlastně před sedmi lety událo? Jak to,
že v komunitě, kde se pořád někdo dívá,
zrovna tehdy nikdo nic neviděl?

Kdo všechno a proč má důvod tajit,
co se doopravdy stalo?

PSYCHOTHR
ILLER
LU C Y
CLARKEOV
É

Kupujte u svého knihkupce nebo na www.cosmopolis.cz

rozhovor

s Pavlem Kohoutem

To byl můj život??
Prozaik, dramatik a básník Pavel Kohout slaví devadesáté narozeniny a při této příležitosti vydává Odeon v novém vydání
jeho rozsáhlé memoáry s názvem To byl můj život??

Když se díváte na dnešní politickou situaci a na
nárůst vlivu komunistů, ačkoli ve volbách výrazně
ztratili, na kroky prezidenta Zemana či na trestně
stíhaného premiéra, co tomu říkáte? Hrozí naší
demokracii nějaké nebezpečí?
Demokracii hrozí nebezpečí pořád, takže je stále
ohrožena. Zažil jsem v roce 1938–39 a v roce 1948
(bohužel i mým přičiněním), jak padla skoro přes
noc a podobně zahynul v roce 1968 zárodek nové.
Ještě strašidelnější je, že skoro legálně uchvátil
Německo Hitler. Držím svým i cizím dětem a vnukům palce, aby nespáchali podobnou sebevraždu.
Pokud byste měl čtenáři doporučit některá svá klíčová díla, aby poznal vaši tvorbu, která by to byla?
Jste na některá obzvlášť pyšný?
Kdo dává přednost „čisté“ literatuře, snadno
si vybere sám, kdo politické, má k dispozici tři
„memoáromány“, jak jsem nazval své pokusy spojit obě.

Režíroval jsem několikrát, abych se naučil pro herce psát, aby se chodili na scénu těšit a ne se zlobit.
Krškův něžný film byl dítě své doby.
Kterých děl z české a světové dramatické tvorby si
obzvláště ceníte?
Mému naturelu nejvíc odpovídaly Dürrenmattova
Návštěva staré dámy a Smrt obchodního cestujícího Arthura Millera a z českých Čapkova Bílá
nemoc.
Máte své oblíbené romány, k nimž se třeba i vracíte?
Právě čtu potřetí v životě čtyřdílný román Tichý
Don, fenomenální, ať už jej opravdu napsal Šolochov, anebo, jak se tvrdí, neznámý ruský autor
v trestaneckém lágru.
Co by čtenář podle vás neměl pominout z české
literatury posledních sta let?
Rozhodně také Haška a Vančuru!
Co zajímavého jste četl v poslední době?
Leccos, čtu hlavně mladé Čechy, jsou přece,
dokud nepřestanu psát, pořád má hlavní konkurence, k níž rád počítám svou dceru Terezu, která
se vdala a jmenuje se teď moudře Boučková...
Jak se vám líbila kniha Fenomén Kohout, kterou
o vás napsal Pavel Kosatík?
Vážím si „Takypavla“ tím spíš, že ji napsal ještě za
mého života.

Kromě Karla Čapka
jste stále jediný
český dramatik, jehož hra se hrála na
Broadwayi (Ubohý
vrah v roce 1976).
Jak k tomu došlo?
Hra byla inscenována různě po Evropě,
nebylo těžké ji objevit. Na mou žádost o výjezd k této,
dost historické, premiéře napsal prezident Gustáv
Husák v druhé půli sedmdesátých let vlastní rukou
NEGATIVNÍ! Ve velkém Barrymore Theater na
Broadwayi se Ubohý vrah hrál sto večerů.

Jako literární postava jste se objevil v románu Michala Viewegha Báječná léta pod psa. Jak se vám
tahle kniha líbí a co říkáte na sebe jako na postavu
z románu či filmu?
Jsem poctěn, protože je to jedna z Michalových
nejlepších knih a ten příběh se – s básnickou licencí – skutečně odehrál. A byl jsem už třikrát na
plátně, sehrán umělci jako Viktor Preiss, David
Matásek a Jiří Dvořák. Ten poslední mne opravdu pobavil, když odjížděje (ve filmu) dobrovolně
do Rakouska, neb mu doma bylo ouzko, pravil
cynicky ke svým (tedy ve filmu, jinak mým) dcerám s cynismem, jaký patří ztroskotancům, že
už za ně nenese odpovědnost, tak ať se o sebe
postarají samy... Typický Kohout, jak ho všichni
známe!

V roce 1962 jste jako svoji první samostatnou divadelní režii uvedl Měsíc nad řekou Fráni Šrámka
v tehdejším pražském Divadle S. K. Neumanna.
Jak vzpomínáte na své další divadelní režie? A jak
se vám líbí filmová verze Měsíce nad řekou od
Václava Kršky?

Na čem pracujete, na co se mohou těšit vaši čtenáři nebo diváci v divadle?
Pro knižní veletrh v Lipsku 2019 připravuji
opulentní výbor ze zmíněných memoárománů,
který se bude jmenovat Z deníků Evropana. Jinak
jsem se stal králem amatérů. K narozeninám mi
7
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Dva otazníky za názvem vašich memoárů jsou
výstižné. Když se tak ohlédnete za svým dlouhým
a bohatým životem a za jeho zákrutami, co vás napadá? Co byste vypíchl jako uzlové body, klíčové
události?
Za názvem To byl můj život?? jsou dva otazníky
jako výraz podivu, že se to do něj vešlo. Zásadní
prožitky: Mobilizace na podzim 1938 (bylo mi
už deset), Heydrichiáda 1942, Pražské povstání
květen 1945, únor 1948, srpen 1968, Charta 77...
Vstup do NATO a vstup do Evropské Unie!

Pavel Kohout se narodil 20. července 1928 v Pra
ze. Na Univerzitě Karlově studoval srovnávací
literaturu. Po období budovatelské poezie a dramatu se v 60. letech přiklonil k reformním komunistům, spolupracoval s různými divadly, byl
domácím autorem Divadla na Vinohradech a stal
se jednou z nejvýraznějších osobností pražského
jara. V roce 1969 byl vyloučen z KSČ. V 70. letech
se ocitl na indexu. Stál u zrodu Charty 77, za což
byl otevřeně šikanován Státní bezpečností. V roce
1978 mu bylo povoleno vyjet s manželkou Jelenou
Mašínovou na pracovní pobyt do Rakouska, kde
měl roční smlouvu s divadlem Burgtheater. Návrat jim však byl znemožněn a oba byli zbaveni
československého občanství. Usadili se v Rakousku, kde v roce 1980 dostali občanství. Po roce
1989 se vrátili do Prahy. Pavel Kohout má za sebou bohaté dílo básnické, dramatické, prozaické
i publicistické, píše též filmové a televizní scénáře.
K nejvýznamnějším divadelním hrám patří Zářijové noci, Taková láska, Třetí sestra nebo Život
v tichém domě. Početné jsou také jeho úspěšné
dramatizace či hry na motivy knižních předloh:
Cesta kolem světa za 80 dní, Josef Švejk nebo
Válka s Mloky. Z prozaických děl uveďme např.
romány Bílá kniha o kauze Adam Juráček, Katyně, Nápady svaté Kláry či Tango mortale.
nastudoval jako už třetí dílo divadelní soubor Jiřího Voskovce v Sázavě nad Sázavou hru Hašler…,
která měla v červnu po pěti sezonách derniéru na
Vinohradech. A ochotníkům v Horních Počernicích jsem dokonce svěřil první uvedení a tedy
opravdu světovou premiéru vlastní divadelní adap
tace vlastního románu Katyně, která se jmenuje
Lízinka.
MILAN VALDEN

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci
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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.

Deon Meyer
Horečka
Nico a jeho otec Willem, přežili epidemii
smrtelného viru, který zasáhl celý svět.
Ač je Nico ještě kluk, díky svému střeleckému
umu a rozvážné povaze se stává ochráncem
svého otce. Willem totiž není bojovník, ale má
vizi: z trosek starého světa chce vybudovat novou
společnost. A tak vzniká Amanzi, komunita, do
které Willem postupně přibírá další členy. Jak se
společenství rozrůstá, začíná čelit čím dál větším
hrozbám. A nejen těm zvenčí, ale i zevnitř.

Leylah Attar
Mlhy Serengeti
Když v nákupním centru ve východní Africe vybuchne bomba, její důsledky svedou
nečekaně dohromady dva naprosté cizince a okolnosti před ně postaví obtížný úkol –
zachránit z vesnic serengetských plání tři děti, které mají větší cenu mrtvé než živé.
Zatímco se snaží poprat s nástrahami, které jim osud klade do cesty, pomalu si
uvědomují, že před nimi stojí ještě těžší výzva...

Soňa Sirotková
Josef I., můj přítel

Linda Castillo
Do posledního dechu

Arnaldur Indridason
Hlas

Vilemína, dcera barona
Bělinského, se už jako dítě setkává
s příštím císařem Josefem I.
Stane se svědkem zázraku, když
syn Lobkowicze vyléčí malého
prince Josefa pouhým dotykem.
Mezi dětmi pak vznikne
přátelství na celý život.

Náčelnice Kate Burkholderová,
řeší tragickou dopravní nehodu,
při níž je usmrcen amiš a jeho
dvě děti. Případ je pro Kate
o to těžší, že jde o rodinu její
nejlepší kamarádky z mládí,
se kterou trávila dětství
ještě jako amiška.

Každé Vánoce proudí do
Reykjavíku turisté, aby prožili svátky
netradičně. Když je ale ve sklepě
hotelu nalezen uškrcený vrátný, zdá
se být po idyle. Záhadnou vraždu
má Erlendur spolu s kolegy
vyřešit tak, aby neznepokojili
mezinárodní klientelu.

Nakladatelství MOBA

rozhovor

s Desmondem Morrisem

roZHovor s DesmonDem morrisem
Nejen o knize Životy surrealistů,, která je plná pikantních perliček i tvrdých faktů psaných s lehkostí.
Desmond Morris žije tak trošku dvojí život. Na
veřejnosti je známý svou profesí zoologa a studiem
lidského chování. Je autorem nespočtu televizních
pořadů a více než šedesáti vědeckých knih, z nichž
jedna, Nahá opice, se oprávněně stala absolutním
bestsellerem po celém světě. Zároveň je však celoživotním surrealistickým umělcem, jenž svá první
výtvarná díla namaloval už jako teenager během
2. světové války. Od té doby dokončil více než
2700 surrealistických děl, která jsou opakovaně
vystavována po celém světě ve veřejných galeriích či
jsou vlastněna soukromými sběrateli. Jeho první samostatná výstava se konala v roce 1948, v roce 1950
vystavoval spolu s Miróem a letos v květnu se otevřela výstava jeho děl v Londýně u příležitosti vydání
knihy Life of the Surrealists. Český překlad tohoto
díla, Životy surrealistů, vydalo nakladatelství Bourdon. Od 30. 3. 2018 je k dostání českému čtenáři
v krásném grafickém zpracování, doplněný 72 fotografiemi umělců a jejich děl, s ručně malovaným
autorovým písmem na obálce.
Co vás vedlo k sepsání Životů surrealistů?
V minulosti jsem své surrealistické aktivity vždy
důsledně odděloval od psaní knih, protože práce
surrealistického umělce musí vycházet přímo z nevědomí a bylo by chybou pouštět se do zkoumání
a historických či vědeckých analýz. Ale přišlo mi jako
velká škoda nezaznamenat všechny své poznatky
a zkušenosti o umělcích, které jsem v minulosti poznal.
Jsem nyní jedním z posledních přeživších z původního

hnutí, takže jsem si prostě sednul a začal
všechny příběhy sepisovat. Neměl
jsem v úmyslu analyzovat jejich
díla, spíše zachytit umělce jako lidské bytosti a popsat způsob, jakým
žili, co milovali, nenáviděli, v čem
uspěli či selhali. Jací byli tito umělci,
kteří tvořili tak úžasná výtvarná díla,
třeba sochařská? Pokračoval jsem ve
psaní, až jsem dokončil celých 95 biografií. Můj vydavatel mě požádal, abych
to číslo dorovnal do stovky, což jsem udělal.
Bylo nicméně rozhodnuto, že kniha by byla
příliš objemná a že nakonec do vydání zahrneme pouze ty nejvýznamnější. Proto tento
výběr v Životech surrealistů.
Zmínil jste, že mezi vašimi příběhy byly také biografie
českých surrealistů, Toyen a Štýrského, které nakonec
do vydání zahrnuty nebyly. Znal jste je osobně?
Bohužel jsem se s nimi nikdy osobně nesetkal. Ale
jejich práci jsem znal a především práci Toyen jsem
mnoho let sledoval a obdivoval.
Trošku nás mrzí, že jejich příběhy ve vašem podání
nebyly do výběru zahrnuty, ale poradili jsme si s tím
vydáním speciální brožury, která je k dostání v limitovaném počtu spolu s celou verzí rozhovorů. Procestoval jste za svůj život 107 zemí, je to tak? Vydal
byste se na cestu i nyní ve svých devadesáti letech?
Třeba do Prahy?
Vždy jsem si přál navštívit Prahu. Je to překrásné
město. Ale bohužel se mi to nikdy nepodařilo a ve
svých letech už opravdu necestuji. Moje žena a já
jsme se potkali v roce 1949 a vzali se v roce 1952.
Jsme spolu tak dlouho, že jsme už jako „jedna osoba“.
Ramóna je nyní upoutaná na lůžku kvůli artritidě a já
se o ni každý den starám, nenechal bych ji samotnou
ani jediný den. Vařila mi více než 60 let a teď je řada
na mě. Pořád se to učím, netrpí jen svou nemocí, ale
také mými ubohými pokusy ve vaření.
Nevím, co na to říci. Je v tom tolik krásného a silného,
zároveň to sdílíte s takovou lehkostí a vtipem. Jak jste
to dokázali, že váš vztah nejen přetrval, ale je stále tak
hodnotný, téměř sedmdesát let?
Mohu mluvit jen sám za sebe. Měl jsem neuvěřitelné
štěstí, že jsem se jako mladý muž zamiloval do někoho,
kdo nebyl jen krásný a inteligentní, ale také si užíval
naše společné noci a měl rád umění a zvířata. Opravdu
jsem nemohl mít větší štěstí.

Joan Miró a Desmond Morris (vpravo)

Máte velké životní zkušenosti a vědecké znalosti,
procestoval jste mnoho zemí a celá ta dlouhá léta
studujete lidské chování. Jaký je dle vašeho názoru
největší rozdíl mezi dnešní dobou a dobou počátku
20. století? Mám na mysli oblast společnosti a politiky či náboženství.
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Když jsem byl mladý, společnost byla mnohem
striktnější a hodně mě bavilo rebelovat. A to jak v umění, tak ve společnosti. Protože dnes je vše dovoleno,
je velice těžké být pro mladého umělce opravdu rebelem. Proti čemu se mohou vzepřít?
Do politiky ani náboženství jsem se nikdy nepletl. Politici by se měli prostě a jednoduše zabývat
pouze tím, jak efektivně řídit naše složité společnosti,

namísto toho, aby se zaobírali nekonečnými souboji
ega a dávali na odiv své postavení. A náboženství?
Ta měla s nástupem 21. století zcela vymizet. Jsou
naprosto zastaralá, ale udržují se a působí nekonečné
konﬂikty.
Jak se vaše priority změnily od časů mládí?
Vždycky bude ještě jeden obraz, který chci namalovat,
ještě jedna kniha, kterou si přeji napsat. Bylo to tak
celých více než sedmdesát let a asi pro tuto nenasytnou zvědavost jsem stále naživu. Pracuji do čtvrté
hodiny ranní a pomyšlení na to, že bych měl odpočívat
a zvolnit, se mi moc nelíbí.
Posíláme tisíce dobrých přání, aby vám vaše zdraví
dovolilo vše, co si dále přejete žít a rozvíjet.
ZUZANA MALINA ČERNOHOUSOVÁ
Speciální vydání brožury Životy surrealistů | Dva medailonky o českých surrealistech a rozhovor s autorem
je možné získat jako dárek k nákupu knihy v knihkupectví LUXOR na Václavském náměstí během trvání
letní výstavy ke knize v Café Luxor.

Jeffrey Eugenides
Z první ruky

Ryan Gattis
Sejf

Působivé příběhy postav
zmítaných soukromými či
kolektivními krizemi zachycené
krásným, přirozeně plynoucím
jazykem dokazují, že Jeffrey
Eugenides, laureát Pulitzerovy
ceny, je nejen mistrným
romanopiscem, ale i povídkářem.

Ricky Mendoza alias Duch
je kasař na straně zákona —
pomáhá policii otevírat trezory
drogových gangů. Když člověku
prochází pod rukama tisíce
neoznačených dolarů, občas
si říká, jaký dobrý skutek by s nimi
mohl vykonat...

329 Kč
Překladová beletrie

349 Kč
Krimi

Kati Hiekkapeltová
Bezbranní

Melba Escobarová
Dům krásy

Druhý díl série s vyšetřovatelkou
Annou Fekete. Na konci mrazivé
zimy se Anna potýká s několika
složitými případy. Práci Anně
nijak neulehčuje fakt, že se jí
případ přistěhovalce Sammyho,
který má být vyhoštěn ze země,
osobně dotýká.

I nablýskané prostředí Domu
krásy se dříve či později znečistí
špínou a krví Bogoty. Kosmetička
Karen si v salonu vyslechne
mnohé intimnosti svých zákaznic.
Tak se také stane klíčovou
svědkyní při vyšetřování vraždy
jedné z nich.

329 Kč
Krimi

299 Kč
Překladová beletrie

M. R. Carey
Chlapec na mostě

Liou Cch’-sin
Vzpomínka na Zemi

Návrat do krvelačného světa
románu Všemi dary obdarovaná.
Záhadná epidemie proměnila
většinu populace v nemrtvé
hladovce. Jedinou nadějí
lidstva jsou doktorka Chanová
a výjimečně inteligentní a zvláštní
chlapec Stephen Greaves.

Epické finále přelomové trilogie.
Pozemšťané i Trisolarané začínají
rovnoprávně koexistovat v míru
bez hrozby vzájemného zničení.
Lidstvo ve zlatém věku má však
sklon k samolibosti. Dosáhne
ke hvězdám, nebo zahyne už
v kolébce?

369 Kč
Fantasy a horor

469 Kč
Sci-fi

Jonathan Skariton
Séance Infernale

Alexandr Brummer,
Michal Konečný
Brno okupované

Obchodník Alex Whitman je
pověřen obtížným úkolem:
vypátrat první hraný film
v dějinách. Osud jeho tvůrce
však obestírají podivné
okolnosti. Pátrání nás zavede do
Edinburghu, kam nás tajemný
film vysílá za čímsi zlověstným.

329 Kč
Překladová beletrie

hostbrno.cz

vychází 31. srpna

Průvodce městem v letech
1968 – 1969
Netradiční průvodce čtenářům
připomene místa spojená
s demokratizačním procesem,
příchodem sovětských vojáků
i s plíživým nástupem normalizace.

269 Kč
Populárně-naučná
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8 klíčů k DuŠevnímu ZDraví PomoCí Cvičení
Christina G. HIBBERT
Je prokázáno, že cvičení zvyšuje dlouhověkost a pomáhá
předcházet různým onemocněním. V poslední době bylo nashromážděno množství dat ukazujících, že fyzická aktivita přispívá rovněž k celkové duševní pohodě. Cvičení snižuje stres
a úzkost, zmírňuje deprese, pomáhá při chronických bolestech
a zvyšuje sebevědomí. Christina G. Hibbert, odbornice na duševní zdraví žen a problémy se sebevědomím, nabízí čtenářům
strategii, jak si udržet vytyčené cíle týkající se kondice, jak překonat motivační výzvy
a překážky a jak si vypracovat cvičební režim prospěšný tělu i duši. Techniky, které autorka zmiňuje, využijí jak čtenáři v každé fázi života, tak na jakékoliv kondiční
úrovni. Ať trénujete pravidelně, nebo jste ještě nikdy necvičili, tato kniha vám pomůže se rozhýbat, vytrvat a udržet si inspiraci, kterou potřebujete, abyste mohli sklízet
plody duševního zdraví podpořeného pravidelným cvičením.
272 stran, brožovaná, 299 Kč

8 KLÍČŮ K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ POMOCÍ CVIČENÍ
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beZ obilovin, beZ bolesti – 30Denní Dieta Pro
oDstranĚní PŘíčin CHroniCkÉ bolesti
BEZ
Dr. Peter OSBORNE
OBILOVIN,
Kniha se zabývá prokázanou souvislostí mezi stravou obsahující
BEZ
lepek a zdravotními obtížemi s následnými chronickými bolestBOLESTI
mi. Uvnitř najdete převratný 30denní bezlepkový program, který
vám pomůže vyléčit se zevnitř. V mnoha případech je chronická
bolest součástí autoimunitního onemocnění a lékaři se až příliš
často přiklánějí k předepisování léků proti bolesti. Doktor Peter
Osborne, přední odborník na potravinové alergie a citlivost na lepek zjistil, že skutečné
řešení často spočívá v tom, co jíte. Autor ukazuje, proč konzumace obilovin způsobuje
záněty tkání v těle, nedostatečnou tvorbu vitamínů a minerálů a spouští autoimunitní reakci, která zapříčiňuje to, že si tělo samo škodí. Díky 30dennímu bezlepkovému
programu odstraníte veškeré zdroje lepku a jemu podobné látky a již během dvou
týdnů zaznamenáte významné zlepšení zdravotního stavu a do měsíce zmizí bolesti.
368 stran, brožovaná, 349 Kč
DR. PETER OSBORNE

Předmluva od JJ Virgin, autorky knihy The Virgin Diet

KLÍČŮ
K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ
POMOCÍ CVIČENÍ

Christina G. Hibbert

g.cz

předmluva od Babette Rothschild

Nový
interaktivní
web

mÉnĚ Je víCe – oDkryJte život, kterÝ CHCete,
PoD nánosem toHo, Co vlastníte
MÉNĚ
Joshua BECKER
JE VÍCE
Většina z nás si uvědomuje, že se obklopujeme příliš mnoha věcmi. Doléhá na nás tíha našeho nepořádku a jsme unaveni neustálým uklízením a organizováním. Ačkoliv nadměrná spotřeba vede
k větším domům, rychlejším autům a dokonalejším technologiím,
nikdy nepřináší štěstí. Zpravidla končí touhou mít ještě víc, což
však přesměruje naše soustředění k věcem, kterých nemusíme
nikdy dosáhnout. Odvádí nás to od skutečného života, který si přejeme žít. Joshua Becker
vám pomůže najít výhody v minimalistickém způsobu života a uvědomit si, jak vás věci,
které vlastníte, odvádí od následování svých snů. Díky této knize budete schopni si vytvořit osobní a praktický přístup k organizaci domova a života, zažít potěšení ze štědrosti
či poznat, proč není nejlepším výsledkem úspornosti čistý dům, nýbrž naplněný život.
240 stran, brožovaná, 299 Kč
Joshua Becker

o naše životy.
h zdrojů‚ které jsou
bychom si přáli žít.

Becker‚ trávil svůj
astnictví nečiní
ěcech‚ které by ho
naplňovaly radostí‚
ích věcí. Jeho kniha

ctví menšího

zakladatel BecomingMinimalist.com

MÉNĚ JE VÍCE

kým břemenem.
neuklizená‚ šuplíky
ejde ani náhodou.

plnění svých snů;

možnost žít

abyste se jím
m‚ čeho se díky němu

Joshua Becker

raněním nepořádku

apy, duchovní a spirituální
minulých životů a podvědomých
is v této knize vám poskytnou
mi sebe.

ntenzivní zkušeností…
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ení. Svět už nyní není děsivým
D. B. z New Jersey

bilku, přišla pouhé čtyři týdny
ti za její vyčištění (minulých
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Osvobození duše

egativních vzorů vašeho života.
e:

čel.

aká úleva po tolika letech.

Robert E. Detzler

P. W. z Floridy

čitelem, poradcem a kazatelem.
jeho žáky používat energii
a přátelům k nalezení většího

určený především
pro „náctileté“ čtenáře.

Odkryjte život‚ který chcete‚
pod nánosem toho‚
co vlastníte

osvoboZení DuŠe
Robert E. DETZLER
„Osvobození duše“ je vaším průvodcem k postupnému vyčištění negativních vzorů vašeho života. Poskytne vám, spolu
s jednoduchými nástroji, vše, co potřebujete: komunikaci
s vaším Vyšším Já, zkoumání minulých životů, odhalí vaše duševní partnery a duchovní původ, přeprogramuje váš život pro
lásku, radost a duchovní účel. Osvobození duše učí duchovní
metodě, která využívá univerzální energie k léčení traumat z minulých životů a podvědomých bloků. Okamžité vyléčení je důkazem naší vlastní božské schopnosti léčit
sami sebe. Toto přepracované vydání obsahuje upravené a dokonce i nové tabulky.
240 stran, brožovaná, 529 Kč

Vytváření databáze
zajímavých knih.
Hodnocení a doporučování
přímo čtenáři samotnými.
A spousta dalších
novinek.
Autorkou postaviček,
jež webem provázejí,
je ilustrátorka
Galina Miklínová.

Osvobození
duše

ROSTEME S KNIHOU

2. vydání

Robert E. Detzler

K A M PA Ň N A P O D P O R U Č E T BY K N I H

Kampaň realizována
za finanční podpory
www.facebook.com/rostemesknihou

žebříček

nejprodávanější knihy

tiŠtĚnÉ kniHy

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 16. 7. až 22. 7. 2018

beletrie
1. Daniel Cole loutkář Knižní klub
2. Alena Mornštajnová Hana Host
3. Michal Viewegh muž a žena Ikar
4. Aleš Palán, Jan Šibík raději zešílet v divočině Prostor
5. Dan Brown Počátek Argo
6. JoJo Moyesová Zakázané ovoce Ikar
7. Josef Formánek Úsměvy smutných mužů Gekko
8. Jo Nesbø macbeth Práh
9. Daniel Cole Hadrový panák Knižní klub
10. Patrik Hartl okamžiky štěstí Bourdon

populárně-naučná
1. Pavel Kolář, Renata Červenková labyrint pohybu Vyšehrad
2. Margit Slimáková velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
3. Erik Tabery opuštěná společnost Paseka
4. Stéphane Garnier Chovejte se jako kočka Triton
5. Elli H. Radingerová moudrost vlků Mladá fronta
6, Don Miguel Ruiz čtyři dohody Pragma
7. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
8. Janina Černá, Jana Dell Plotnárková Cukrfree – kuchařka pro malé i velké Sevruga
9. Marek Herman najděte si svého marťana Hanex
10. Dallas Hartwig, Melissa Hartwigová Jídlo na prvním místě Jan Melvil Publishing

pro děti a mládež
1. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
2. Franchesa Cavallo, Elena Favilli Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky Albatros
3. David Walliams nejhorší děti na světě 2 Argo
4. John Green Jedna želva za druhou Yoli
5. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 12 CooBoo
6. Antoine de Saint-Exupéry malý princ – kapesní vydání Pikola
7. Robert Brooks, Chris Metzen, Matt Burns World of WarCraft- kronika 3 Fantom print
8. Ivana Peroutková valentýnka a narozeniny Albatros
9. Kolektiv vtipy pro děti CPress
10. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky Albatros
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

auDiokniHy

červen 2018

1. Vlastimil Vondruška Husitská epopej vi. MOBA, čte J. Hyhlík
2. Michaela Klevisová Zmizela v mlze Motto, čte K. Kociánová
3. Dan Brown Počátek Tympanum, čte M. Sláma
4. T. M. Logan lži Audioteka, Bookmedia, čte M. Preiss
5. Napoleon Hill síla pozitivního jednání Audioteka, Bookmedia, čte D. Viktora
6. Frederick Forsyth kvintet Tympanum, čte J. Hyhlík
7. Simon Scarrow orlova kořist Audioteka, Bookmedia, čte M. Holý
8. Erik Tabery opuštěná společnost Audioteka, Bookmedia, čte více interpretů
9. Vlastimil Vondruška Zločin na bezdězu Tympanum, čte J. Hyhlík
10. Stephen Hawking stručná historie času Audioteka, Bookmedia, čte F. Švarc
14
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V SRPNU JE TO NA HOUBY

www.KNIHA-MESICE.cz

