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Žádejte u svého knihkupce.

Ilustrace Martina Matlovičová
Lukas dostal k šestým narozeninám neobyčejného kocourka. Je to to nejlepší, co se mu mohlo
stát. Lukas a kocourek jsou pořád spolu. Lukas
ví, že jeho kocourek není jako ostatní kočky – je
si jistý, že rozumí všemu, co mu říká. Jednoho
rána se ale Lukas probudí a po kocourkovi jako
by se slehla zem. Hledá a hledá, ale kocour beze
stopy zmizel. Tatínek chce Lukase utěšit, a tak
mu řekne, že kocourek se odstěhoval do Dešťového království. Jak se ale odtamtud vrátí?
váz., 112 str., 285 Kč

(Ukázka z knihy)
Tak začal Lukasův nový život s kocourkem jménem Uhlík.
Lukas si brzy všiml, že od chvíle, co se v domě objevil
Uhlík, je všechno úplně jinak. Uhlík ho každé ráno budil.
Když měl dojem, že Lukas spí už moc dlouho, vyskočil
na postel a lehl si mu na obličej. Lukas, který ještě tvrdě
spal, zaslechl předení a pak se pomalu probudil a otevřel
oči. Kočičí kožíšek byl hebký, Uhlík voněl listím a deštěm.
Jediná potíž byla v tom, že se Uhlík se neřídil hodinami. Klidně dokázal Lukase vzbudit třeba už ve čtyři
ráno. Lukas se mu snažil vysvětlit, že je příliš
brzy, že chce ještě spát. Uhlík si ale pořád
chtěl hrát, a když si Lukas přetáhl
hl
pokrývku přes hlavu, kocourek pořád
tahal za prostěradlo a kousal Lukase
do prstů na nohou. Potom pomohlo
jediné – Lukas musel vstát, jít do
kuchyně a nalít kocourkovi mléko
do misky, která stála na podlaze
vedle sporáku.

obchod.portal.cz

NOVINKA
„Přibližně jednou za dvacet let se objeví kniha, která naprosto změní váš způsob myšlení... a tato je jednou z nich.“
Tom Kenyon.

JUDI SION
TOM KENYON
ARKTURIÁNI
STRÁŽCI MLÉČNÉ DRÁHY
Nechejte se (u)nést myšlenkami a tóny nejvyspělejší civilizace v
naší Galaxii.
Arkturiáni jsou výjimečné, odvážné a velmi rozvinuté bytosti.
Podle jejich slov jsou již od dávných dob strážci a ochránci lidstva a Mléčné dráhy.
V knize vypráví osm z nich – lékař, vědec, ákášický knihovník,
mistr meditace, válečník, Sanat Kumara, Ješua ben Josef a Marie Magdalena – o tom, odkud pocházejí, jaký je jejich úkol a jak
podporují lidstvo i Zemi.
Součástí knihy je CD s arkturiánskými zvukovými kódy, jež obsahuje dvě zvukové meditace:
První se jmenuje Nakura. Usnadňuje meditaci, která je úžasným,
jemným a snadným nástrojem ke zkoumání jiných dimenzí, vstupem přes „kura“, což znamená přes bránu k věčnosti.
Druhá meditace je Arkturiánská regeneze. Přibližuje posluchači
kolísání světla v arkturiánské Komoře regeneze, což je komora
znovuzrození na arkturiánské vesmírné lodi. Při této kontemplaci můžete procítit, jak vibrace zvukových vzorců Komory regeneze resonují celým vaším tělem. Jsou to biologické odpovědi
na světelnou infuzi, jíž se vám poslechem dostává.

www.anch-books.eu
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Vážení a milí čtenáři!
V květnu oslavil osmdesátiny americký spisovatel Thomas Pynchon (nar. 8. 5. 1937),
jeden z nejzáhadnějších spisovatelů současnosti. Žije v naprostém ústraní a se světem komunikuje výhradně prostřednictvím svých děl. Dosud vydal osm románů
(česky vyšly tři a jeden se chystá) a jednu
sbírku raných povídek (vyšla i česky); publikuje většinou s mnohaletými pauzami.
První román V. vydal v roce 1963. O tři
roky později vyšla Dražba série 49 (1966, č. 1991 v časopise Světová literatura, knižně
2004) a poté až po sedmileté odmlce vrcholné dílo, téměř osmisetstránkový román
Duha gravitace (1973, č. 2007), vyznamenaný Národní knižní cenou. Až po sedmnácti
letech vyšel další román, Městečko Vineland (1990, č. 1997). Mezitím vydal Pynchon
pouze soubor pěti raných povídek Pomalý učeň (1984, č. 1999). Rozsáhlý román
Mason & Dixon, psaný angličtinou 18. století, vyšel v roce 1997, po devítileté pauze
vyšel tisícistránkový román Dni navzdory (2006). Skrytá vada vyšla v roce 2009 (zfilmována Paulem Thomasem Andersonem v roce 2014) a Výkřik techniky v roce 2013
(české vydání chystá Argo). Ve své tvorbě Pynchon experimentuje s různými literárními
styly a zabývá se mnoha tématy – od světových dějin přes spiklenecké teorie po matematiku. Je řazen k předním představitelům literární postmoderny. Jelikož se Pynchon
straní veřejného života, kupí se kolem něj řada fám. Některými kritiky je dokonce považován za pseudonym jiného autora, případně jsou jména jiných autorů považována
za pseudonym jeho. Např. v roce 1976 byla v časopise Soho Weekly News zveřejněna
domněnka, že Thomas Pynchon je ve skutečnosti J. D. Salinger. Pynchonova odpověď
byla lakonická: „Not bad. Keep trying.“ („To nezní špatně. Zkoušejte to dál.“). Pynchon
namluvil sebe sama v 10. epizodě 15. řady seriálu Simpsonovi. Jednalo se o první ověřené veřejné vystoupení po čtyřiceti letech. Jeho postava má na hlavě papírový pytlík…
Je vůbec neuvěřitelné, jak silná je generace amerických spisovatelů 30. let, kolik významných a světoznámých autorů se v té době narodilo: Gregory Corso (1930–2001),
John Barth (1930), E. L. Doctorow (1931–2015), Toni Morrisonová (1931), nositelka
Nobelovy ceny za literaturu, Tom Wolfe (1931), Donald Barthelme (1931–1989), John
Updike (1932–2009), Susan Sontagová (1933–2004), Philip Roth (1933), Cormac
McCarthy (1933), Sylvia Plathová (1933–1963), N. Scott Momaday (1934), Ken Kesey (1935–2001), Annie Proulxová (1935), Paul Zindel (1936–2003), Larry McMurtry
(1936), Tom Robbins (1936), Richard Bach (1936), Don DeLillo (1936), Alfred Uhry
(1936), John Kennedy Toole (1937–1969), Raymond Carver (1938–1988) nebo Joyce
Carol Oatesová (1938).
MILAN ŠILHAN
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JUAN GABRIEL VÁSQUEZ
Když má literatura nějaké země jednoho světově proslulého velikána, jsou ostatní spisovatelé – a mnozí jistě neprávem – v jeho stínu
a čtenáři mají často pocit, že jiný spisovatel
z té země snad ani neexistuje. Takovým příkladem je literatura kolumbijská a jméno Gabriel García Márquez, autor románu Sto roků
samoty, nositel Nobelovy ceny za literaturu.
Z Márquezova stínu se nyní pokouší vyjít jeho
krajan Juan Gabriel Vásquez (1973), který
se prosadil svým třetím románem Hluk padajících věcí (2011, č. Paseka 2015), za který
získal prestižní International IMPAC Dublin Literary Award 2014. V Pasece nyní
vyšel, opět v překladu Anežky Charvátové, další Vásquezův román Reputace
(2013). Autor ho osobně představil 10. dubna v Praze v Institutu Cervantes,
kde mluvil mj. i o Márquezovi a jeho nejslavnějším díle a také o tom, jakou tradici a dá se říci i moc mají v Kolumbii karikaturisté (karikatura je „žihadlo, ale
napuštěné medem“). Jeden z nich, fiktivní Javier Mallarino, je hlavní postavou
Reputací. Je mu pětašedesát, je žijící legendou kolumbijské politické satiry, už
léta nežije v Bogotě, ale v horách, je rozvedený a má dceru, která si žije svůj
život a s oběma rodiči se stýká jen málo. Mallarino každé ráno po pročtení novin
nakreslí karikaturu a odešle ji do deníku, s nímž už dlouhé roky spolupracuje.
Mallarina zastihneme na začátku románu v den, kdy v divadle převezme na
slavnostní akci vysoké státní vyznamenání. Tam si s ním domluví schůzka mladá
novinářka a druhý den dorazí k Mallarinovi domů. Brzy se však ukáže, že nejde
o novinářku, že to byla jen záminka, jak se dostat do Mallarinova domu. Mladá
žena totiž kdysi v tom domě už jednou byla,
jako malá holčička, kamarádka Mallarinovy
dcery. Mallarino tehdejší události vytěsnil
z paměti a nyní se k nim musí vrátit, vzpomenout si. Dávná událost je dokladem toho,
jakou může mít karikatura moc, jak může
ovlivnit lidské osudy, poznamenat je, dokonce
je i zničit. Vždyť „nejvíc karikovaným lidem nevadilo to, že se uvidí se svými nedostatky, ale
že je tak uvidí ostatní: jako když vyjde na světlo
nějaké tajemství…“
Fenomén paměti a vzpomínek zajímá
výborného vypravěče Vásqueze trvale, je
přítomen i v Hluku padajících věcí. Zatímco
Reputace možná víc než samotným příběhem
s otevřeným koncem zaujmou autorovými
úvahami o paměti a umění karikatury, Hluk
padajících věcí je zdařilým dílem po všech
stránkách – dějem, postavami, stylem, vykreslením složité kolumbijské historie posledních
zhruba čtyřiceti let. Hlavní hrdina, mladý advokát Yammara, pátrá po záhadné minulosti
svého známého, pilota Ricarda Laverdeho,
který byl zavražděn v roce 1996 pár měsíců
poté, co byl propuštěn z vězení, kde si odseděl
dvacet let. Při atentátu byl Yammara zraněn,
což s sebou nese dlouhodobé následky, jež
mají vliv i na jeho manželství. Yammara odjede z Bogoty za Laverdeho dcerou, aby se seznámil s příběhem jejích rodičů
a vyrovnal se i s vlastními strachy a běsy, jež ho pronásledují od chvíle, kdy se po
těžkém zranění probral v nemocnici…
Tvorbu Juana Gabriela Vásqueze se vyplatí sledovat a doufejme, že se v češtině dočkáme i jeho dalších knih.
MILAN ŠILHAN

FANDÍME
BLOGERKÁM
KŘEST
A AUTOGRAMIÁDA
7. 6. 2017 od 17.00
Knihkupectví Dobrovský
OC Arkády Pankrác, Praha

KŘEST
A AUTOGRAMIÁDA
15. 6. 2017 od 17.00

Palác knih Luxor,
Václavské náměstí, Praha
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Stárnout se dá i do krásy. Takže klid a nohy vzhůru!
ukázka z knihy Já, bloggerka
Stárnutí a tloušťka je postrach dnešní
doby, zejména pro ženy. Bohužel, minimálně to stáří, nás nemine žádnou. Ale
proč nás z něj jímá taková hrůza? Kde se
to v nás vzalo? Všecky dnešní reklamy na
mládí a štíhlost totiž jasně podtextově křičí: Staré = nežádoucí. Tlusté = nezdravé
a nemoderní. Manželé málokdy odcházejí
za starší milenkou. Pokud tedy vůbec.
Pocit křivdy v nás opět může budit dojem, že je potřeba být mladší a štíhlejší.
Stáří nejen že je nežádoucí a neatraktivní,
ale v dnešní hyper-zrychlené společnosti
vlastně ani ne příliš respektované a vážené. Jenže mu neujde nikdo. Nebylo
by tedy lepší se vymanit z masmediální masírky, z koloběhu sprintu za tím
abstraktním pojmem „být IN“? Už TO
samo o sobě by nám, myslím, ušetřilo
pěkných pár vrásek. Stárnout se dá i do
krásy, v klidu a beze stresu z přibývajících
vrásek. Ano, tomu věřím.
Zatím nejsem v té fázi, že bych z toho
skákala nadšením, ale chci se učit vidět na
přibývajícím věku pozitiva. Brát jej s odporem mi totiž život nezjednoduší a v boji
proti vráskám stejně nepomůže.
A pozitiva jsou tam, kde je umíme vidět.

Kde je vidím já?
1. Čím déle jsem na světě, tím více mám
načtených módních magazínů, vyzkoušených typů líčení, stejně jako jsem prošla
několika módními vlnami. S přibývajícími
lety tedy víc odhadnu, co mi opravdu sluší.
Být starší tak znamená být krásnější.

2. Čím déle jsem na světě, tím více mám
zkušeností, přečtených knih a těžce vydobyté životní moudrosti – metodou pokus
omyl. Některé věci jsou k nezaplacení. Čím
starší, tím chytřejší.
3. Sex? Co si budeme povídat, ve dvaceti
žena nemůže mít skutečnou páru o vlastním
těle a o tom, co se s ním dá všecko dělat.
U žen je kvalita sexu s věkem vzestupná.

Na vrcholu prý po třicítce, ale opravdu
prožitý až v padesáti. No, s vrcholem souhlasím – o zbytku budu moct mluvit, až
k němu jednou dojdu. Takže čím starší,
tím kvalitnější sex.

4. Kolik znáte mladých holek, které jsou
oblečené/nalíčené tak, že se vám chce brečet, když je potkáte na ulici? A naopak
kolik znáte čtyřicátnic, které by je s přehledem strčily do kapsy, a to jak na přehlídkovém mole, tak u chlapů? Já celkem
dost. A YES – není to o věku. Krása a vkus
nejsou zaručeny mládím.
5. I vyhlazená mladá tvářička s outfitem
podle posledního výkřiku módy vás může
znudit k smrti. Skutečné mládí je o duchu.
A humor je něco, co okolí vždycky bude
vyhledávat a preferovat. Víc než minimální
počet narozeninových letokruhů.
Takže co z toho plyne? Kašlu na stáří –
chci být svá. Chci zvládat věci s nově
nabytými zkušenostmi, pyšnit se tím,
kolik jsem toho v životě stihla a dokázala,
a vypadat čím dál líp – ať už jsou vrásky
a nějaké to kilo navíc pro tento svět přijatelné, či nikoli.

co | kde | kdy
Foto © SAF

CENA JIŘÍHO ORTENA 2017
Cena Jiřího Ortena je určena autorovi prozaického či básnického díla napsaného
v českém jazyce, kterému v době vydání díla není více než 30 let. Toto prestižní
ocenění s dlouholetou tradicí se uděluje od roku 1987, od roku 2009 jej organizuje
Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). Vítěz obdrží šek na 50 000 Kč.
Partnerem Ceny Jiřího Ortena 2017 je Magistrát hl. m. Prahy. Cena je udělována
s podporou Ministerstva kultury ČR. Tradičním sponzorem je tiskárna Akcent. Odborná porota pracovala ve složení: Josef Chuchma (předseda), Olga Stehlíková, Michal Jareš, Vratislav Maňák a Radek Malý. Jméno letošní vítězky Zuzany Kultánové
bylo slavnostně vyhlášeno 11. 5. ve Velkém sále Průmyslového paláce na veletrhu
Svět knihy Praha 2017. Dalšími nominovanými byli Dominik Melichar za sbírku
básní Schýlené tělo (Dauphin) a Jan Nemček za sbírku básní Proluka (Perplex).
Zuzana Kultánová byla oceněna za novelu Augustin Zimmerman (Kniha Zlín),
a to za sugestivní, literárně neodvozený obraz Prahy druhé poloviny 19. století a několika tragických osudů v ní. Augustin Zimmermann, hlavní protagonista novely, jejíž děj
se odehrává v 60. letech 19. století, představuje až archetypální model nešťastného
člověka. Zatímco svět kolem něj prodělává prudké změny průmyslové revoluce, produkuje a prosperuje, jeho rodina se potýká s existenční krizí, jež se v důsledku jeho
alkoholismu a bezútěšného pokusu uspět v novém světě stále zhoršuje. Augustinova
nevyjasněná minulost, podivný neklid a lstivá povaha vrhnou temný stín na celou rodinu, která zabředává do stále větší beznaděje a propadá se hlouběji na společenské
dno, odkud není cesta zpět. Děj tragicky vyvrcholí v tehdejším vyhoštěném pražském
Josefově, místě bídy, jež bylo po staletí uzavřeným židovským ghettem. Novela debu-

tující prozaičky je inspirována skutečným
příběhem Augustina Zimmermanna
a jeho dětí, autorce se však podařilo na
pozadí historických událostí a kulis staré
Prahy zachytit nadčasový příběh o bláhové touze hlavní postavy vymanit se ze
své přirozenosti a temných vášní, jež mají
za následek řadu osudových chyb.
Zuzana Kultánová (1986, Uherský
Brod) vystudovala bohemistiku na Ostravské univerzitě a v současné době žije
a pracuje v Praze. Vedle svého civilního
zaměstnání působí také jako literární publicistka a kritička.
„V tvorbě je pro mě nejzajímavější člověk sám ve své složitosti a často osamělosti. Myslím, že člověk je to, co by mělo stát ve středu literatury. Člověk a jeho
osobní úděl je to, co mě zajímá a nepřestává fascinovat. Důležitým aspektem,
s nímž se snažím pracovat, je jazyk. Je to pro mě nekonečný, a přitom omezený
nástroj dorozumívání a popisování stavu světa a člověka. Věřím, že slovo má nekonečnou moc i bezmoc. Pokud mnou má pohnout literární dílo, musí se mnou
pohnout jazyk, jímž je napsáno. Velkou inspiraci nacházím v poezii, a to konkrétně
v české poezii, kterou mám velmi ráda,“ říká o své tvorbě Zuzana Kultánová.
Kompletní informace najdete na www.cenajirihoortena.cz

VÝROČNÍ CENY VYDAVATELSTVÍ
MLADÉ FRONTY ZA ROK 2016

VÝROČNÍ CENY NAKLADATELSTVÍ
VYŠEHRAD ZA ROK 2016

V měsíci 72. výročí založení vydavatelství Mladá fronta se na veletrhu Svět knihy
Praha 2017 ve čtvrtek 11. 5. uskutečnilo slavnostní předávání Výročních cen vydavatelství Mladá fronta. Divize Knihy vydavatelství Mladá fronta ocenilo autory
v celkem sedmi kategoriích. Vítězové jednotlivých kategorií byli vybráni z více než
200 knih vydaných v roce 2016. Letos byla již pošesté vyhlášena Literární cena
Arnošta Lustiga, kterou uděluje vydavatelství Mladá fronta a dědicové Arnošta
Lustiga. Cenu předala Eva Lustigová, dcera A. Lustiga, a Hana Hnátová, sestra A.
Lustiga. Pořadem provázel slovem i hudbou Jan Burian.

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 udělilo nakladatelství Vyšehrad na knižním veletrhu Svět
knihy Praha výroční ceny za rok 2016 těmto oceněným:
 Jindřichu Manďákovi za překlad knihy John Harta Tíha nenávisti
 Renátě Fučíkové za výtvarné zpracování knihy Shakespeare
 Marii Ryantové za původní práci Polyxena z Lobkovic
 Jaroslavu Vrbenskému za dlouholetý přínos pro nakladatelství a za vedení
ediční řady Základní teologická témata

Udělené výroční ceny v jednotlivých kategoriích:
 Původní česká próza – Milena Štráfeldová: Trestankyně
 Překlad – Vratislav Jiljí Slezák: Čarovná hora Thomase Manna
 Dětská literatura, text – Jana Jůzlová: Světoví Češi
 Dětská literatura, ilustrace – Galina Miklínová: Vombat Jirka
 Ediční počin – Pavel Kosatík: Češi 1918–1992 / Devět komiksů na motivy seriálu České století
 Nejprodávanější kniha roku 2016 – Ladislav Špaček: Dědečku, už chodím do školy
 Literární cena Arnošta Lustiga – Petr Kotyk, Světlana Kotyková: Krásně jsem
si početl

Kniha Růže ve sněhu,
Kateřina Lutherová, rozená z Bory – žena, která se
odvážila vést vlastní život,
pojednává o jeptišce, která
se seznámila s reformačním
učením Martina Luthera
a opustila klášter. Dostala se
do okruhu reformátorových
přátel, kde se s Lutherem
seznámila a po čase se vzali.
Martin Luther působil ve
Wittenbergu. Tam za jeho života žil malíř Lucas Cranach. Autorka čtenáře populárně seznamuje i s tvorbou Mistrova výtvarného díla. Kniha vychází k 500. výročí Lutherovy reformace církve.

KDO SPRÁVNĚ ODPOVĚDĚL
A VYHRÁL?
V Knižních novinkách č. 9-10/2017 jsme se vás ptali, která z uvedených básnických
skladeb nepochází z pera excentrického básníka T. R. Fielda.
Správná odpověď je: Erteple v šifonéru
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce a zasíláme jim knižní
odměnu: Eva Hlaváčková (Letohrad), Alena Ječmenová (Hluboká n. Vlt.), Pavel
Novotný (Nové Město n. Met.).

Přeložil Marek E. Světlík | 176 stran | doporučená cena 190 Kč
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SVĚT KNIHY PRAHA 2017
23. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy
Praha (Průmyslový palác, Výstaviště Praha Holešovice, 11. až 14. května 2017) přichystal pro návštěvníky zajímavé novinky, jež byly většinou velmi pozitivně přijaty.
Ke stávajícím vystavovatelům se připojila i některá z menších specializovaných nakladatelství, která si připravila vlastní prezentaci jak vystavování knih, tak programu
ve speciálním stanu. Festivalová část se rozšířila také do reprezentativních prostor
Lapidária. Oživení se dočkala i plocha před Průmyslovým palácem, kde příchozí
na veletrh kromě nových možností občerstvení nalezli kreativně pojatý infopoint
s minigalerií a čítárnou. Program ve spolupráci s Centrem moderního umění DOX
probíhal rovněž v nové literární vzducholodi Gulliver. Prahu mohli zájemci o literární
pamětihodnosti našeho hlavního města objevovat formou sedmi procházek.
Odborný program byl v letošním roce zaměřen především na překlady
a prezentaci české literatury v zahraničí. V několika diskusích vystoupili zástupci
zahraničních nakladatelství, jež českou literaturu vydávají, dále bohemisté, kteří ji
překládají a rovněž literární agenti, nabízející české autory v zahraničí. Součástí odborného programu bylo také setkání organizačního výboru, jenž připravuje české
hostování na Lipském knižním veletrhu 2019, s pozvanými německými nakladateli.
Hlavní expozici tvořila prezentace Kreativních měst literatury UNESCO, jež
souvisela s tématem Genius loci v literatuře s podtitulem M(ě/í)sto v hlavní
roli. V rámci odborného programu přijela do Prahy, která se rovněž titulem pyšní,
čtveřice zahraničních zástupců Kreativních měst literatury UNESCO sdílet své
zkušenosti a představit inspirativní příklady z Krakova, Lvova, Barcelony a Nottinghamu. Další města – Dublin, Heidelberg, Lublaň a Óbidos – byla na veletrhu
prezentována svými autory.
V rámci druhého stěžejního tématu Kniha jako objekt byla uspořádána řada
výstav. V přilehlém Lapidáriu byla kromě řady programů možnost zhlédnout expozice nejkrásnějších knih světa, objekty Elišky Čabalové, práce vítěze kategorie
nejlepší ilustrátor Czech Grand Design Michala Bačáka a dále výstavu Na křídlech
múzy – Umělci a knihy ze sbírek Národního muzea. Výstavy byly rovněž v prostoru Průmyslového paláce, kde si návštěvníci mohli např. také sami na replice
středověkého knihtisku vyrobit list z Bible kralické.
Třetí tematický celek tvořily Audioknihy. Ve speciálním prostoru se návštěvníci mohli zaposlouchat do nejzajímavějších knižních titulů načtených známými českými herci. Zároveň v sále audioknih proběhl bohatý program pořádaný
Asociací vydavatelů audioknih.

Mezi další tematické bloky, jež mají tradičně výbornou návštěvnost, patřily
pořady pro děti a mládež, fantasy & sci–fi, Vaříme s knihou a projekt prezentace
německojazyčné literatury Das Buch.
Mezi nejlépe navštívené pořady patřila čtení spisovatelů Johna Boynea a Uriho Orleva, kteří se sešli také ke společné debatě v Památníku ticha na Nádraží
Bubny, či bestselleristek Corinne Hofmannové a Karine Tuilové. Pozornost díky
svým postojům a názorům upoutal i čínský disident Liao I-wu.
Svět knihy Praha 2017 v číslech
Statistika literárního festivalu: Počet účinkujících: 636. Počet programů: 486.
Počet výstav: 20. Počet zemí a regionů – účinkující v programech: 27 (Belgie,
Česko, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Kanada, Maďarsko, Makedonie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA, Velká
Británie).
Statistika veletrhu: Počet vystavovatelů: 396. Počet stánků: 205. Plocha:
3.412 m2. Počet registrovaných odborných návštěvníků: 682. Počet akreditovaných novinářů: 237. Počet návštěvníků: 44.000. Počet zemí a regionů – vystavovatelé: 31 (Bělorusko, Česko, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Indonésie,
Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Skotsko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Tchaj-wan, Ukrajina, USA, Velká Británie).
Celkem na veletrh a festival přijeli hosté z 33 zemí světa.
Podle tiskové zprávy Světa knihy
foto © SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ
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První díl celosvětově úspěšné série
špionážních románů od Warda Larsena,
který je všeobecně považován za nástupce
Fredericka Forsytha, Roberta Ludluma nebo
Daniela Silvy.
Pro mladou americkou lékařku Christinu měla být plavba přes Atlantik splněním snu o životním dobrodružství.
Skutečnost je ještě dramatičtější: v ledových vodách oceánu
spatří muže, který z posledních sil zápasí o život. Když ho
zachraňuje, ještě netuší, že brzy půjde o život i jí.
David Slaton je totiž kidon, izraelský zabiják na nebezpečné misi. Zmocní se plavidla a nasměruje je k novému
cíli, pobřeží Cornwallu. Christině nezbývá nic jiného, než se
nedobrovolně stát partnerkou profesionálního vraha, protože brzy vyjde najevo, že se společně se Slatonem stala rukojmím ve vysoké hře o získání moci na Středním východě.
Klíčem k vítězství je nalezení záhadně zmizelé lodi, která
skrývala smrtonosný náklad. Kam zmizel? Slaton je odhodlán zjistit pravdu a s chladnokrevnou precizností se pouští
do pátrání po muži, který by mohl přivést svět na pokraj
nevratné katastrofy.

Jeli asi hodinu po opuštěných vedlejších silnicích vinoucích se venkovskou krajinou. Slaton odbočoval, aniž nahlédl do mapy. Předem si
naplánoval tři únikové trasy. První vedla na východ po A30 – rychlá, ale
bylo by ho odevšad vidět. Druhá by ho dovedla na východ po méně frekventovaných silnicích. Poslední mířila na západ k izolovanému výběžku
Land’s End. Něco podobného by žádný pronásledovatel nečekal, tohle by
byla ta poslední klička, kterou by uprchlík zvolil, protože by si tím podstatně omezil následné možnosti.
Ohlédl se po své spolucestující. Zdálo se, že je v šoku. Seděla schoulená u dveří, v očích měla nepřítomný skelný výraz. Ten pohled už David
zažil mockrát a v nejrůznějších situacích – bitevní pole, věznice, nemocnice. Všechno místa, kde trauma zraňovalo lidskou mysl i tělo. Obvykle
mu to nevadilo.
„Je mi líto, že jsem se před chvílí choval tak drsně,“ omluvil se. „Neměl jsem čas něco vysvětlovat.“
Nepromluvila, ani se nepohnula.
„Říkám, že je mi to líto,“ zopakoval.
Tentokrát se na něj podívala. „Líto?“ zašeptala. „Vám je to líto?“ Bez
nejmenšího varování se na něj vrhla a zasypala ho ranami vířících pěstí,
při nichž Slaton jen tak tak nesjel ze silnice.
„Co je vám líto?“ křičela. „Že jste v motelu zabil člověka? Nebo že jste
zabil i jiné? Kolik jich bylo?“
Slaton mlčel.
„Proč mi nemůžete dát pokoj?“ Znovu se ohnala a pěst sklouzla po
klíční kosti.
Chladně se na ni podíval, z koutku úst mu vytékala stružka krve.
„Už jste skončila?“
„Ne!“ zařvala a z očí jí vytryskly slzy.
„Vrátil jsem se, protože mi došlo, že ti dva nebo jiní jim podobní po
vás půjdou.“
Christina se pohrdavě zasmála. „No jasně, přišel jste mě zachránit.“
„Ne, přišel jsem kvůli nim. Potřeboval jsem je najít a věděl jsem, že
po vás budou pátrat. Zjistil jsem, kde jste se ubytovala, a čekal jsem tam.“
Přimhouřila oči usilovnou snahou pochopit. „Co ode mě chtěli? Co
je to za lidi? Anebo bych se spíš měla zeptat, kdo jste vy?“

„Zabil jsem pouze jednoho z nich,“ opáčil lhostejně a podíval se do
zpětného zrcátka, „a to byla nehoda.“
„Aha. Byla to nehoda, že jste ho kopl do obličeje tak tvrdě, až jste mu
zlomil vaz. Podle vás je to docela v pořádku, že?“
„Takové věci se stávají.“
„Tam, kde žiju já, se nestávají!“
„A co si myslíte, že by s vámi provedli, kdybych se neukázal?“ vyštěkl.
Odpověď Christina neznala. Stáhla se do koutku a přitiskla se ke
dveřím.
„Tohle je prostě šílenost,“ řekla nakonec. „Dva chlapi, které jsem v životě neviděla, se vydávají za policisty a vyslýchají mě. Když zjistím, že lžou,
chtějí mě zabít. A potom mě zachrání… další šílenec, který se vrátil.“
Hleděla na něj a její oči prosily o jednoduché vysvětlení. To jí ovšem
Slaton nabídnout nemohl.
„Takže teď jste něco jako můj hrdina?“ rýpla si. „Splatil jste mi dluh
za to, že jsem vás vytáhla z Atlantiku? Proč mám dojem, že ještě nejsme
vyrovnaní? Kdybych vás náhodou nenašla, byla bych teď tisíce kilometrů
odtud, v půli cesty do New Yorku. Moje největší starost by byla, jestli si
otevřít k obědu fazole, nebo sekanou. Místo toho mě honí cizí lidé po cizí
zemi a vyhrožují mi. A místní policie mě považuje za blázna.“
„Heleďte, zachránila jste mi život a já jsem vám za to vděčný. Přál
bych si, abyste do toho nebyla zatažená, ale teď už s tím nic nenadělám.“
„Tak vy byste si přál, abych do toho nebyla zatažená?“ zeptala se nevěřícně. „Zmocnil jste se mé lodi! A potom… Potom jste někoho zabil a
namířenou pistolí jste mě donutil nastoupit do auta!“
„V tom motelu jsem opravdu neměl čas vám cokoliv vysvětlovat.
Musel jsem vás odtamtud co nejrychleji dostat pryč. Nebylo to tam bezpečné.“
„A teď jsem v bezpečí?“
„Nejste,“ odpověděl. „Zatím ještě ne.“
(Ukázka z knihy.)

Nakladatelství DOMINO

SOCIOLOGICKÉ NAKL ADATELST VÍ (SLON)

Tato kniha se snaží postihnout politické dopady kritického zadlužení malých obcí v České republice. Autor upozorňuje na možné
příčiny a podmínky, které mohou v důsledku zadlužení vést až
k potenciálnímu zhroucení malých obcí. Vychází z empirické studie
tří malých kriticky zadlužených obcí Karlovarského kraje (Bublavy,
Nebanic a Pramenů). Pracuje rovněž s daty, která získal na základě
dotazování starostek a starostů Karlovarského kraje.
Právě malé obce mohou být kvůli svým finančním možnostem zranitelné, jelikož hospodaří s nízkými příjmy a jsou tudíž nuceny financovat obecní rozvoj z cizích zdrojů. V případě nákladných
a chybných investic mohou pak obecní dluhy nabýt kritických hodnot, které místní samosprávy nejsou schopny splácet, a na obce
bývá uvalena exekuce. Kritické zadlužení negativně ovlivňuje jak
rozsah poskytování veřejných služeb občanům, tak podobu místní
demokracie.
–

–
–
–
–

Proč je pro Českou republiku významná právě zkušenost malých
obcí? Jaké důsledky má kritická zadluženost malých obcí pro jejich občany?
Jak je vláda České republiky připravena na kritické zadlužení
obcí a jaký recept nabízí pro jeho řešení?
Jak kritická zadluženost ovlivňuje podobu místní demokracie?
V čem a jak se liší kriticky zadlužené malé obce od ostatních
malých obcí Karlovarského kraje?
Jakou zkušenost lze získat z příkladu dluhem dlouhodobě paralyzované obce Prameny?

Jakub Hornek je interním doktorandem na Katedře politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Věnuje se tématu komunální politiky, v rámci něhož se zaměřuje na
problematiku malých obcí. Publikuje v odborných recenzovaných časopisech.

Doporučená cena 666 Kč

Politické dopady zadlužování
malých obcí v České republice

Miroslav Hroch:
Hledání souvislostí.
Eseje z komparativních dějin Evropy
Tato kniha je určena každému, koho zajímá minulost nejen jako pestrá mozaika událostí, ale jako
složitý a rozporuplný proces. Autor
se domnívá, že historik by měl také
vysvětlovat velké historické proměny,
z nichž vyrůstá naše současnost.
Ve dvaceti esejích své knihy hledá
příčinné vztahy, které se těmito proměnami proplétaly.

Jakub Hornek

Přináší zajímavé knihy právě pro vás

Jakub Hornek:
Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice.
Případová studie Karlovarského kraje 2010–2014
Tato kniha se snaží postihnout politické dopady
kritického zadlužení malých obcí v České republice. Autor upozorňuje na možné příčiny a podJakub Hornek
mínky, které mohou v důsledku zadlužení vést až
Politické dopady
zadlužování malých
k potenciálnímu zhroucení malých obcí. Kritické
obcí v České republice
zadlužení negativně ovlivňuje jak rozsah poskytování veřejných služeb občanům, tak podobu místní
demokracie.
Případová studie Karlovarského
kraje 2010–2014

EDICE STUDIE

ISBN 978-80-7419-232-6
338 stran, doporučená cena 339 Kč

Erazim Kohák:
Oheň a hvězdy. Filosofická zamýšlení
nad morálním smyslem přírody
Jak se rýmuje život, svět a mé
místo v nich? Jak vstupuje do
světa Dobro a jak může být i Zlo?
To jsou jedny z otázek, které si
profesor Erazim Kohák klade
ve své meditativní knize Oheň
a hvězdy. Příroda je mu místem
hlubokého otevření se světu,
životu, lásce a porozumění.
ISBN 978-80-7419-236-4
316 stran, doporučená cena 330 Kč

Jiří Navrátil:
Od ekonomické globalizace
k „válce proti terorismu“.
Proměny českého levicového
aktivismu na počátku 21. století
Kniha analyzuje vývoj
českého alterglobalizačního a protiválečného
aktivismu mezi lety
2002 a 2009. Zaměřuje
se především na období
útlumu tohoto hnutí
a jeho transformaci
na alterglobalizační
subkulturu na straně jedné a na součást „protiradarové“ koalice na straně
druhé. Studie má rovněž obecnější
ambici představit současné přístupy ke
studiu sociálních hnutí.
ISBN 978-80-7419-245-6
178 stran, doporučená cena 399 Kč

A. Miltová & J. Ryba

ISBN 978-80-7419-242-5, 349 stran, doporučená cena 666 Kč

Pavol Frič (ed.):
Občanský sektor v ohrožení?
Publikace se soustřeďuje na analýzu
modernizačních procesů v občanském sektoru. Autory zajímá profesionalizace občanských organizací
a individualizace občanské participace, které se prolínají se strategickými procesy evropeizace a budování
participační demokracie. Hledají odpovědi na otázku,
co se v jednotlivých segmentech občanského sektoru
aktuálně děje.
ISBN 978-80-7419-243-2
288 stran, doporučená cena 460 Kč

Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann,
Georgi Derluguian a Craig Calhoun:
Má kapitalismus budoucnost?
Nadcházející desetiletí přinesou překvapivé otřesy a obrovské
výzvy. Některé budou vypadat nově, některé docela staře. Mnohé
z nich budou doprovázeny nebývalými politickými dilematy
s obtížným rozhodováním. Naskytnou se též příležitosti k tomu,
aby se věci dělaly jinak, než jak to činily předchozí generace.
Pětice autorů v této knize na základě svých sociologických znalostí světových dějin zkoumá, jaké asi tyto výzvy a příležitosti
budou, a diskutuje o nich.
ISBN 978-80-7419-235-7
258 stran, doporučená cena 380 Kč

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON) Jilská 1, 110 00 Praha 1
Objednávky: tel.: 222 220 025, e-mail: slon@slon-knihy.cz
Vyžádejte si zasílání informací o novinkách e-mailem! Podrobné informace
o vydaných a připravovaných titulech: www.slon-knihy.cz

Vítání nové knihy Jana Kellera
Evropské rozpory ve světle migrace
se koná v pondělí 5. června od 17 hodin
v kavárně prodejny Academia na Václavském náměstí
za účasti autora a místopředsedy AV ČR Pavla Barana.
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Tokijské květy

Vladimír Socha
DINOSAUŘI V ČECHÁCH
Kniha oblíbeného autora, jehož blog byl
nominován na Magnesii Literu, přináší ucelený
a čtivý pohled na historii objevů zkamenělých
pozůstatků různých pravěkých tvorů, které se
do dnešní doby našly na území Čech, Moravy
a Slezska. Díky významným paleontologickým
objevům minulých let můžeme s určitostí
prohlásit, že i my, Češi, máme své vlastní
dinosaury! Bohatě ilustroval Vladimír Rimbala.
Váz., 200 s., 338 Kč

Český jezuita Ludvík Armbruster prožil v Japonsku
téměř půl století, do vlasti se vrátil po pádu totality.
Svou zkušenost a životní moudrost nabízí s noblesou,
vtipem a pochopením pro jinakost druhého.
váz., 321 s., 349 Kč

Boží vůle: bludiště, nebo cesta?
Veronika K. Barátová

Úsměv ve správnou chvíli dokáže prolomit ledy v mezilidských vztazích.
Často je to právě úsměv, který stojí na počátku přátelství, spolupráce
nebo i manželství. Smích nejen stmeluje rodiny a pracovní týmy, ale
také pronikavě ovlivňuje řadu tělesných funkcí a slouží tělu jako signál,
že je možné se uvolnit. Smích je starší než řeč a je vrozený. O příznivých
účincích smíchu na duševní i tělesné zdraví je přesvědčena řada lékařů
v různých částech světa; někteří dokonce smích a humor systematicky
využívají při léčbě. Jedná se tedy o téma, jemuž stojí zato věnovat
pozornost a důkladně se jím zabývat. Tato kniha je praktická, čtivá
a srozumitelná. Najdete v ní mimo jiné více než 50 způsobů, jak prozářit
a proteplit svůj život smíchem, i když právě nesvítí slunce a nemáte to
lehké. Díky zájmu čtenářů vychází již v pátém vydání.

LÉČIVÁ MOC SMÍCHU

M U D r. KA R E L N E Š P O R , C S c .

MUDr. KAREL NEŠPOR, CSc. (1952), promoval
v r. 1976 na lékařské fakultě, v letech 1977–1978
působil v Ústavu fysiologických regulací ČSAV
a pak přešel do Psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích, kde do roku 2016 pracoval jako primář
mužského oddělení pro léčbu závislostí. Od roku
2017 pracuje jako emeritní primář. Prodělal dlouhodobý výcvik v psychoterapii, v roce 1981 atestoval
v psychiatrii, v roce 1984 složil nástavbovou
atestaci v oboru léčení závislostí a v roce 1998 získal funkční atestaci
z psychoterapie. Od roku 1991 spolupracuje se Světovou zdravotnickou
organizací a je národním koordinátorem Evropského akčního plánu
o alkoholu. V roce 1992 absolvoval studijní pobyt v USA a téhož roku
obhájil kandidaturu za soubor dříve publikovaných prací o léčbě závislostí. Tým expertů preventivního programu FIT IN, který vedl, obdržel
v roce 1996 prestižní národní cenu Vladimíra Vondráčka za nejlepší práci
na téma „Psychiatrické a psychologické problémy dospívání“. Od 80. let
publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech, je autorem
kolem sto čtyřiceti odborných prací a autorem nebo spoluautorem
zhruba třiceti knih.

M U D r. KA R E L N E Š P O R, C S c.

Karel Nešpor
LÉČIVÁ MOC
SMÍCHU
Knížka oblíbeného českého psychiatra vychází
již v 5. vydání. V praktické a čtivé příručce
najdete mimo jiné více než 50 způsobů,
jak prozářit a proteplit svůj život smíchem,
i když právě nesvítí slunce a nemáte to lehké.
Brož., 176 s., 198 Kč

DOTISK

Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem
Aleš Palán, Ludvík Armbruster

LÉČIVÁ MOC

smíchu
SMÍCH A ZDRAVÍ n VZTAHY n PRÁCE n VÝCHOVA

brož., 107 s., 139 Kč

Jerome Klapka
Jerome
O PSECH,
ZLODĚJÍCH,
STRÁŽNÍKOVI
I JINÁ VYPRÁVĚNÍ
Všichni, kdo mají rádi vyprávění zábavných
příběhů se rádi zaposlouchají do hlasu
oblíbeného interpreta Martina Dejdara,
který čte text Jak jsme se rozhodli psát román
z knížky O psech, zlodějích, strážníkovi i jiná
AUDI  KNIHA
vyprávění o čtveřici přátel, kteří svůj román
tvoří na palubě hausbótu a při vybírání hlavní hrdinky si vyprávějí historky.
1 CD ve formátu MP3, 249 Kč
5. VYDÁNÍ

www.ivysehrad.cz

Chce Bůh všechno, co se nám v životě stane? Je Boží
vůlí, že člověk trpí? Podobné otázky si zaslouží naši
pozornost, protože odpovědi na ně formují náš pohled
na Boha, na život s ním a na život obecně.

n

Bible pro batolata

2. VYDÁNÍ

Starý a Nový zákon
Kris Hirschmannová (ed.), Kate Daviesová (ilust.)

VYŠEHRAD

Bible pro batolata obsahuje přes dvacet nejznámějších
biblických příběhů ze Starého i Nového zákona.
Jednoduché texty jsou doprovázeny bohatými
ilustracemi.

O

leporelo, 46 s., 259 Kč
objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz
telefon: 384 420 295 | pro knihkupce: http://f.kna.cz/

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

SRÁČI

DŮM MYŠEK – CIRKUS

VÍTEJTE V AUTISTÁNU

Benjamin Black

Richard Price

Karina Schaapman

Josef Schovanec

Během zimy roku 1599 přijíždí do Prahy
učenec Christian Stern, aby zkusil své štěstí
na císařském dvoře. Hned první noc zabloudí do Zlaté uličky a narazí tam na tělo mladé ženy. Přepychové šaty zavražděné svědčí
o jejím původu, stejně jako zlatý medailon
na proříznutém hrdle… Christian se rázem
ocitá ve spleti intrik
dvořanů. A nebezpečné
smyčky se kolem něj
utahují od chvíle, kdy
císař Rudolf II. usoudí,
že tenhle doktor filozofie je tvorem u dvora
nevídaným: je mužem,
jemuž se dá důvěřovat.
MOBA, 299 Kč

V devadesátých letech byl Billy Graves
jedním z policistů zvyklých čelit zločinu
v Jižním Bronxu podle hesla „účel světí
prostředky“. Poté co mu postup pokazilo
neúmyslné postřelení chlapce, pracuje jako
seržant v manhattanské noční hlídce připravující podklady pro vyšetřovatele v denní
službě. Když se ukáže,
že zavražděný muž, ke
kterému je Billy povolán
na nádraží Penn Station,
byl kdysi podezřelým
v nevyřešeném případu
vraždy dítěte, Billy se
rozhodne obnovit spojení se starými kolegy.
Paseka, 299 Kč

Myšky Sam a Julie se seznámily v Domě
myšek, kde obě bydlí. Ačkoli jsou každá
úplně jiná, vlastně naprosté opaky, stala se
z nich nerozlučná dvojka. Když se tedy Julie
a její maminka vydávají na letní putování
s cirkusem, Julie o tom Samovi všechno píše
v dopisech. Jak je to tam barevné a napínavé. Jak si našla kamaráda klauna Enrika. Jak
se přátelí s akrobatkou
Sylvanou, která umí
neuvěřitelné kousky na
visuté hrazdě. A Sam?
Ten zase píše jí o tom,
co je nového v Domě
myšek, který nikdy nespí.

Přízračná stanice londýnského metra, orientální bazar, exotická gastronomie Balúčistánu…
Josef Schovanec, muž s autismem a s doktorátem z filozofie, nás v souboru krátkých
svižných textů zve na originální cestu po
nejrozmanitějších zemích, o nichž díky svým
bezprostředním zkušenostem a neokázalému
úsudku dokáže vyprávět.
Dozvíme se, v čem jsou
mu blízké muslimské
kraje a proč je mu nejlépe
na Dálném východě.
Poznáme, jaké hřbitovy
na něj udělaly dojem,
a objevíme chrám vyznavačů zoroastrismu.
Paseka, Pasparta, 199 Kč

TŘI KRÁLOVÉ

Odbojová činnost legendární skupiny
a vysílací místa Sparta I a Sparta II

Jiří Padevět
Publikace provede čtenáře po místech spojených s legendární odbojovou organizací
Tři králové. Navštíví místa, na kterých připravovali výbušniny a ilegálně vysílali Josef
Mašín, Václav Morávek a Josef Balabán,
ale také řada jejich
spolupracovníků. Zvláště
v případě vysílacích míst
radiostanice Sparta
I se jedná o zapomenuté hrdiny, které tato
kniha snad důstojně
připomene.
Academia, 225 Kč

Meander, 398 Kč

STÝSKÁNÍ ZAŽEHNÁNO

BAREVNÝ ZÁVOJ

SCOTLAND YARD

Soňa Červená

William Somerset Maugham

Alex Grecian

Operní pěvkyně a herečka Soňa Červená
rekapituluje po svých devadesátých narozeninách právě dovršené čtvrtstoletí od
návratu ze světových scén do vlasti. Ačkoli
vše směřovalo ke klidnému odpočinku,
po čtyřicetileté operní kariéře v Německu,
Rakousku, Švýcarsku, Francii, Anglii a USA
a po činoherním
působení v Hamburku,
New Yorku, Hongkongu
a Sydney se jí doma
otevřely další, nečekané
umělecké možnosti.

Děj románu, který poprvé vyšel v roce
1925, se odehrává v koloniální Číně. V jeho
centru stojí manželský pár – oddaně milující
introvertní muž, povoláním lékař, a jeho
žena, dívka z anglické lepší rodiny, která
do manželství vstoupila bez lásky, zato se
snahou změnit prostředí a své společenské
postavení. V důsledku
odhalené manželčiny nevěry dojde ke
krizi a žena je donucena
odjet s manželem do
čínského vnitrozemí,
kde propukla epidemie
cholery.

Academia, 375 Kč

Prostor, 297 Kč

Interpret: Martin Sláma
Londýn 1889. Hrůzovláda Jacka Rozparovače
skončila, další éra násilí začíná. Tým vyšetřovatelů vražd čelí útoku – v kufru na nádraží
se najde tělo inspektora Littlea a nastává
závod s časem. Londýn je městem na pomezí nové éry – v salonech měšťanských domů
se vedou debaty a technický pokrok kráčí
kupředu, ale chudina stále živoří. Inspektor
Day, do Londýna přibyl
nedávno z venkova,
pochybuje, že tohle město někdy pochopí a že je
dost chytrý, aby vraždu
vyřešil.
Tympanum
399 Kč
Audio CD

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

bibliografie
duchovní nauk y
bud dh ismus;
z e n; isl ám;
h i n du ismus
OSHO
Návrat ke zdroji. Rozpravy
o zenu
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ruchu. Pomocníkem, který poradí,
proč se turisté té které kultury chovají
neobvykle či zvláštně.
ISBN 978-80-7552-619-9

fi nan ce
STÁDNÍK, Bohumil
Financial engineering of bonds

Z angl. přel. D. Krhutová, Olomouc:
Fontána, 2017, 1. vyd., 312 s., brož.
378 Kč
Zen je zkušenost, nikoli dogma. Zkušenost, která přesahuje hranice racionální mysli a proniká do supra-racionální úrovně vědomí.
ISBN 978-80-7336-863-0

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 153 s., brož. 369 Kč
Kniha představuje vybranou finančně-inženýrskou problematiku
z oblasti dluhopisových nástrojů,
včetně praktických aspektů. Je určena
pro anglicky mluvící zájemce o danou
problematiku.
ISBN 978-80-245-2179-4

k ř esťanst ví

m anag e m e nt

AMORTH, Gabriele
S růžencem v ruce

MÜHLFEIT, Jan
Pozitivní leader

Z ital. přel. J. Brož, Praha: Paulínky,
2017, 1. vyd., 160 s., flexo, 199 Kč
Slavný exorcista Gabriele Amorth se
v této knížce se čtenáři dělí o svou
zkušenost s růžencem jako s jednou
z nejdůležitějších modliteb jeho
života. Jednotlivá tajemství růžence
doprovází svými zamyšleními.
ISBN 978-80-7450-253-8

BARÁTOVÁ, Veronika K.
Boží vůle: bludiště, nebo cesta?

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, Katecheze do kapsy, 1. vyd.,
112 s., brož. 139 Kč
Je Boží vůlí, že člověk trpí? Jestliže
Bůh nezpůsobuje utrpení, proč ho
dopouští? Má pro náš život předem
určený plán? Je Boží vůle čitelná
v každé životní situaci? Chce Bůh
všechno, co se nám v životě stane?
ISBN 978-80-7195-993-9

HOUKAL, Jan
Biřmování. Cesta ke křesťanské
dospělosti

Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 136 s.,
brož. 195 Kč
Kniha uznávaného autora katechetických knih pro děti zpracovává důležitou křesťanskou iniciační svátost
biřmování, které je jakousi duchovní
posilou pro vstup mladého člověka
na cestu křesťanské dospělosti.
ISBN 978-80-262-1201-0

OMARTINIOVÁ, Stormie
Síla modlitby za vaše dospělé
děti

Praha: Paulínky, 2017, 1. vyd., 220 s.,
váz. 259 Kč
I když je dětěm osmnáct, odmaturují a odejdou z domu, rodičovské
povinnosti tím nekončí. Zdá se, že
odteď můžete dělat vše, o čem jste
snili, a kvůli výchově dětí jste na to
dosud neměli čas.
ISBN 978-80-7450-259-0

ekonomika
cestovní ruch
KLÍMOVÁ, Monika
Interkulturní specifika a cestovní
ruch
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 108 s., brož. 220 Kč
Publikace může být pomocníkem
zejména pro manažery hotelu,
cestovních kanceláří, ale i pro průvodce a další pracovníky cestovního

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz. 399 Kč
Věděli jste, že pozitivní přístup
navyšuje produktivitu až o jednu
třetinu? Bývalý prezident evropského
Microsoftu shrnul své mnohaleté zkušenosti ve vedení lidí do čtyř kroků.
ISBN 978-80-265-0591-4

personalistika
FRISCHMANN, Petr; ŽUFAN, Jan
Personalistika ve službách

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 220 s., brož. 345 Kč
Monografie se věnuje aplikaci teorie
personálního řízení ve specifickém
odvětví služeb.
ISBN 978-80-7552-714-1

po dn i k án í
JANATKA, František a kol.
Podnikání v globalizovaném
světě

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 340 s., brož. 450 Kč
Kniha představuje praktickou učební
pomůcku zejména pro studenty
ekonomických oborů. Autoři v knize
vykládají vztah podnikání a globalizace velmi komplexně, reflektují nejen
finanční a ekonomické, ale rovněž
prostorové ad.
ISBN 978-80-7552-754-7

př í ručk y
KOVALÍKOVÁ, Hana
Vnitřní směrnice pro podnikatele
2017 + CD
Olomouc: Anag, 2017, 13. aktual.
vyd., 456 s., brož. 589 Kč
Povinností každé účetní jednotky
je nejen tvorba vnitřních směrnic,
ale také jejich úprava na základě
legislativních změn. Vzhledem ke
značným změnám zákonů je publikace upravena podle legislativy platné
pro rok 2017.
ISBN 978-80-7554-074-4

úče tn ic t ví
BERÁNEK, Petr
Cizí měny a kurzové rozdíly
v podvojném účetnictví – výklad
a řešené příklady 2017
Olomouc: Anag, 2017, 7. aktual.
vyd., 256 s., brož. 379 Kč
Publikace se věnuje účtování cizích
měn v účetnictví podnikatelů a ne-
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státních neziskových organizací a je
vlastně jedinou ucelenou knihou, která pro nestátní neziskové organizace
tuto problematiku řeší.
ISBN 978-80-7554-081-2

společenské
vědy; osvěta
antropologie
LÉVY-BRUHL, Lucien
Myšlení člověka primitivního

Z franc. přel. J. Vacek, Praha: Argo,
2017, 2. vyd., 360 s., váz. 259 Kč
Klasická práce uznávaného francouzského znalce pravěké i současné
primitivní kultury.
ISBN 978-80-257-2086-8

arch eo log i e
GOJDA, Martin
Archeologie a dálkový výzkum

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
470 s., váz. 750 Kč
Publikace přináší u nás dosud
nejkomplexněji pojatý pokus
o syntézu širokého spektra témat
v oblasti dálkového archeologického
průzkumu lidských sídel a krajiny
v minulosti.
ISBN 978-80-200-2644-6

a stro log i e
BAUER, Erich
Karma rodiny. Síla předků –
astrologická rodinná terapie

Z něm. přel. M. Kuprová, Olomouc:
Fontána, 2017, 1. vyd., 204 s., brož.
328 Kč
Správným krok k vypořádání s minulostí je postavit se jí čelem. Pro očistu
je cesta do minulosti bezpodmínečně
nutná. Jen tam může člověk požádat
o dovolení, aby se mohl zbavit tíživého břemene.
ISBN 978-80-86179-93-3

druhá světová
válka
PADEVĚT, Jiří
Tři králové. Odbojová činnost
legendární skupiny a vysílací
místa radiostanic Sparta
I a Sparta II

Praha: Academia, 2017, Průvodce,
1. vyd., 172 s., brož. 225 Kč
Publikace provede čtenáře po
místech spojených s legendární
odbojovou organizací Tři králové.
Navštíví místa, na kterých připravovali výbušniny a ilegálně vysílali
Josef Mašín, Václav Morávek a Josef
Balabán, ale také řada jejich spolupracovníků.
ISBN 978-80-200-2677-4

esote r i k a
SITCHIN, Zecharia
Ztracená kniha Enkiho. Vzpomínky a proroctví mimozemského boha
Z angl. přel. J. Kozák, Olomouc:
Fontána, 2017, 1. vyd., 312 s., brož.
388 Kč
Stane se minulost naší budoucností?
Je lidstvo předurčeno k opakování
událostí, které se přihodily na jiné
planetě, daleko od naší Země?
ISBN 978-80-7336-784-8
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h isto r i e
DRÁBIK, Jakub
Fašista. Příběh sira Oswalda
Mosleyho

Praha: Academia, 2017, Historie,
1. vyd., 504 s., brož. 450 Kč
Sir Oswald Mosley patří mimo
jakoukoli pochybnost k nejpozoruhodnějším postavám britských
dějin 20. století. V britské a v menší
míře též v evropské politice byl totiž
přítomen prakticky po celé dlouhé
století.
ISBN 978-80-200-2679-8

Hradec Králové

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 919 s., váz. 899 Kč
Území města ležícího na soutoku
Labe a Orlice bylo osídleno už
v prehistorických dobách. Do 16.
století spadá renesanční rozkvět
města. Vznik pevnosti na konci 18.
století nadlouho ovlivnil vzhled města
i život jeho obyvatel.
ISBN 978-80-7422-504-8

CHALUPA, Jiří
Dějiny Španělska

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 752 s., váz. 559 Kč
Pozornost je soustředěna na klíčové
události, epochy a postavy španělské
historie a u těchto témat je nabídnuto hned několik možných pohledů
a hodnocení.
ISBN 978-80-7422-525-3

JIRÁSEK, David
Historie českých speciálních
sil. Jednotky zvláštního určení
1957–2001

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
344 s., váz. 549 Kč
Kniha popisuje vznik a vývoj tuzemských jednotek zvláštního určení
od konce druhé světové války až do
současnosti, s důrazem na jednotky
hloubkového a speciálního průzkumu.
ISBN 978-80-204-4396-0

podářsko-politické záměry československých vlád v prvních sedmi letech
existence samostatné Československé republiky.
ISBN 978-80-245-2182-4

ŽÁČEK, Pavel
Vlasovci v boji za Prahu

Praha: Academia, 2017, 1938–1953,
1. vyd., 548 s., brož. 395 Kč
Edice je nejrozsáhlejším a nejpodrobnějším souborem dokumentů
vztahujících se k průběhu Pražského
povstání a pomoci dobrovoleckých
jednotek českému hnutí odporu
v závěrečných okamžicích druhé
světové války.
ISBN 978-80-200-2674-3

h ry; nápady;
t vo ř ivost
ČERVINKA, Jiří
Hurá na tábor! Táborové náměty, hry a příroda
Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz. 295 Kč
Prakticky zaměřená publikace nabízí činnosti, hry a přírodní náměty
určené pro nejrůznější typy táborů
(skautské, turistické, zálesácké
apod.) včetně stále oblíbenějších
táborů příměstských.
ISBN 978-80-262-1178-5

k n i h ovn ic t ví
MATOUŠKOVÁ, Jiřina
Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně
v Kroměříži. Miscellanea

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 190 s., brož.
Monografie je posledním svazkem
pětidílného cyklu publikací mapujících francouzsky psané tisky v unikátním knihovním fondu arcibiskupské
knihovny na zámku v Kroměříži.
ISBN 978-80-244-5048-3

kultur n í
d ě j i ny

MOJŽÍŠ, Milan
Československé legie 1914–
1920. Katalog k výstavám Československé obce legionářské

HRABAL, Jiří a kol.
Švejk ve střední Evropě

NIEDHAMMER, Martina
Jen pro peníze? Pražské židovské
elity v 19. století – skupinová
biografie

logo pe d i e

Praha: Epocha, 2017, 2. vyd., 456 s.,
váz. 545 Kč
Katalog tvoří bohatě ilustrovaný
základní přehled o boji za čs. národní
nezávislost v letech 1914–1920.
ISBN 978-80-7557-052-9

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 262 s., váz. 299 Kč
Třebaže velkoměšťanské židovské
rodiny tvořily počátkem 19. století
procentuálně jen malou část pražské
židovské obce, hrály významnou roli
jak v životě „židovského města“, tak
i v širším rámci nežidovské Prahy.
ISBN 978-80-7422-512-3

VÁŇA, Daniel
Hospodářsko-politické záměry
prvních československých vlád
na pozadí přijatých bankovních
zákonů (1918–1925)

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 127 s., brož. 232 Kč
Předmětem zájmu autora jsou hos-

Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2017, 1. vyd., 202 s.,
brož. 149 Kč
Kolektivní monografie zachycuje odraz známé literární postavy dobrého
vojáka Švejka v různých uměleckých
a kulturních projevech v kontextu
střední Evropy.
ISBN 978-80-87895-86-3

TUČKOVÁ, Jitka
Říkej si a hraj. Metodická příručka a cvičení pro prevenci poruch
výslovnosti
Ilustr. P. Koubská, Praha: Portál,
2017, 1. vyd., 64 s., brož. 169 Kč
Metodická příručka pro rodiče, logopedy a učitelky v MŠ.
ISBN 978-80-262-1176-1

m ag i e;
alchym i e;
o kultismus
CUNNINGHAM, Scott
Keltská přírodní magie Wicca

bibliografie
Z angl. přel. V. Glogarová, Olomouc:
Fontána, 2017, 1. vyd., 240 s., brož.
358 Kč
Všechny aspekty wiccanského učení
jsou popsány tak, že nejenže nepotřebujete žádné zasvěcení od knězů či
mistrů, ale můžete si i vytvořit vlastní
variaci této prastaré víry, která vychází ze spojení s přírodou a osobní
a radostné oslavy života.
ISBN 978-80-7336-026-9

chtěl. Pak to všechno zahodil, stal se
dobrovolně nezaměstnaným, odjel
na dva měsíce na Kubu a sepsal
ztracenému kamarádovi intimní
dopis s návodem, jak toho může dosáhnout i on.
ISBN 978-80-265-0593-8

OWUSU, Heike
Rituály VooDoo v praxi. Magická cvičení rituální ochrany

UZEL, Radim
Nevěra a co s ní

Olomouc: Fontána, 2017, 1. vyd.,
280 s., brož. 368 Kč
Voodoo je magické umění, které
silou vůle ovlivňuje skutečnost. Svět,
který nás obklopuje, je jen zrcadlem
našeho vědomí.
ISBN 978-80-7336-065-8

m e d itace
HOFFMANN, Ulrich
Jak meditovat?

Z něm. přel. S. Hoskovcová, Praha:
Jan Vašut, 2017, 1. vyd., 80 s., brož.
149 Kč
Osobní pracovní sešit k doplňování
s nácvikem těch nejdůležitějších metod, které vám pomohou uvědomit
si sebe sama a dosáhnout uvolnění
a všímavosti.
ISBN 978-80-7541-038-2

motivačn í
př í ručk y
BURKEMAN, Oliver
Protijed. Štěstí pro ty, kteří
nemohou vystát pozitivní myšlení

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 248 s.,
brož. 299 Kč
Dá se žít spokojeně i ve světě, který
vůbec nemáme pod kontrolou?
Protijed přináší originální přístup
k osobnímu rozvoji – konečně pochopíte, že koncept štěstí je fatální
omyl. Co to je štěstí?
ISBN 978-80-265-0594-5

JELÍNEK, Marian;
JETMAROVÁ, Kamila
Neztraťte motivaci v době
blahobytu

Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 240 s.,
brož. 299 Kč
Základním tématem knihy známých
koučů je rozpor mezi naším vnějším
životním blahobytem a vnitřním světem, respektive pocitem spokojenosti
s vlastním životem.
ISBN 978-80-262-1196-9

SUCHÁ, Jitka;
JAROLÍMOVÁ, Eva
Trénink paměti pro seniory

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 152 s.,
brož. 199 Kč
Kniha je zaměřena na tematiku procvičování paměti a dalších kognitivních
funkcí jako je slovní zásoba, koncentrace pozornosti, logika, kreativita,
zrakově-prostorové schopnosti, a to
zejména u seniorské populace.
ISBN 978-80-266-0570-6

ŠÍMA, Pavel
Na plné koule

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 296 s.,
brož. 349 Kč
Peníze, ženy, úspěch, láska, SUVčko.
V 28 měl všechno, co kdy od života

par tn e r sk é
v z tahy
Praha: Epocha, 2017, 2. přeprac.
vyd., 152 s., brož. 169 Kč
Náš přední sexuolog zúročil v knize
zkušenosti ze své mnohaleté poradenské praxe. Píše o nich poučeně,
lehce a s odpouštějícím nadhledem.
Vždyť nevěra má nejméně tolik
podob jako láska.
ISBN 978-80-7557-049-9

pe dago g i k a;
d i dak ti k a
BEZDĚKOVÁ, Libuše;
KUBECOVÁ, Markéta
Rozvíjíme výtvarné dovednosti
a fantazii dětí
Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2017, 1. vyd., 142 s., brož.
399 Kč
Publikace poslouží jako užitečná
příručka k podpoře vzdělávacích
oblastí Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce a Dítě
a společnost nejen v MŠ.
ISBN 978-80-7496-274-5

BLÁHOVÁ, Krista
Rozvíjíme děti s využitím příběhů a veršů

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2017, 1. vyd., 147 s., brož.
359 Kč
Publikace poslouží jako užitečná příručka k podpoře vzdělávacích oblastí
Dítě a jeho psychika – poznávací
schopnosti a funkce a Dítě a svět
nejen v MŠ.
ISBN 978-80-7496-275-2

BRÉDA, Jiří;
ČAPEK, Robert;
DANDOVÁ, Eva a kol.
Třídní učitel jako kouč

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2017, 1. vyd., 125 s., brož.
345 Kč
Publikace rozvíjí dovednosti
třídního učitele v oblasti budování
třídního kolektivu, věnuje se
využití koučinku pro vedení žáků,
nastavení spolupráce asistenta
pedagoga ve třídě a seznamuje ho
s legislativou.
ISBN 978-80-7496-293-6

BUDÍKOVÁ, Jaroslava;
GARDOŠOVÁ, Juliana
Rozumím sobě, poznávám
ostatní

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2017, 1. vyd., 110 s., brož.
390 Kč
Publikace je věnována zejména
dětem předškolního a mladšího
školního věku, ale také jejich
pedagogům a rodičům. Zaměřuje
se na rozvoj emoční a sociální
stránky dítěte, jeho orientaci ve
vztazích s dospělými i vrstevníky
ve skupině.
ISBN 978-80-7496-296-7

z n o v i n e k k 2 9. 5 . 2 0 17 3 6 0 t i t u l ů
ČAPEK, Jan a kol.
Jak budovat dobrý vztah s rodiči
žáků. Tipy a náměty pro třídní
učitele

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2017, 1. vyd., 116 s., brož.
345 Kč
Publikace se zabývá vztahem školy
a rodiny, jak řešit výchovné a výukové
problémy žáků s rodiči, jaká mohou
být očekávání z obou stran a v neposlední řadě nastavení spolupráce
s PPP, poradenskými pracovníky,
školou a rodiči.
ISBN 978-80-7496-295-0

ČAPEK, Robert;
NAVAROVÁ, Sylvie;
ŽENATOVÁ, Zdenka
Žák v krizové situaci. Tipy
a náměty pro třídní učitele

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2017, 1. vyd., 142 s., brož.
345 Kč
Publikace napomáhá třídnímu učiteli
diagnostikovat problémy a ukazuje
cestu, jak pracovat s žákem v krizové
situaci.
ISBN 978-80-7496-294-3

KENDÍKOVÁ, Jitka
Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami. Kuliferda
a jeho svět – praktická příručka
s pracovními listy a metodickými
pokyny

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2017, 1. vyd., 140 s., brož.
390 Kč
Základní definice používaných pojmů, informace o legislativě spojené
se vzděláváním dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí nadaných, obecný metodický návod, jak
s publikací pracovat aj.
ISBN 978-80-7496-271-4

KLEMENT, Milan;
DOSTÁL, Jiří;
BÁRTEK, Květoslav
Perception and Possibilities of
ICT Tools in the Education from
the Teachers‘ Perspective
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 172 s., brož.
Studie v angličtině.
ISBN 978-80-244-5093-3

KLEMENT, Milan;
DOSTÁL, Jiří;
KUBRICKÝ, Jan
ICT nástroje a učitelé: adorace,
či rezistence?

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 324 s., brož.
Monografie je zaměřena na problematiku využívání ICT nástrojů v práci
učitelů ZŠ a SŠ.
ISBN 978-80-244-5092-6

KROPÁČKOVÁ, Jana;
SPLAVCOVÁ, Hana
Dvouleté děti v předškolním
vzdělávání. Od podzimu do zimy
Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2017, 1. vyd., 170 s., brož.
365 Kč
Publikace je věnována v první řadě
učitelkám a ředitelkám MŠ, je velmi
vhodným studijním materiálem pro
budoucí učitelky MŠ, mohou ji využít
i studenti bakalářských studijních
programů Učitelství pro MŠ ad.
ISBN 978-80-7496-270-7

KUPCOVÁ, Zuzana a kol.
Činnosti ke svátkům a tradicím

12

v předškolním vzdělávání

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2017, 1. vyd., 270 s., brož.
459 Kč
Publikace se zaměřuje na možnosti
využití lidových tradic, významných
dní či státních svátků, které se u nás
obvykle slaví, a nabízí inspiraci pro
pedagogickou práci s dětmi v předškolních zařízeních.
ISBN 978-80-7496-292-9

KUSÁ, Jana
Psychodidaktické aspekty
procesu produkce textu

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 126 s., váz.
Monografie Psychodidaktické aspekty procesu produkce textu zachycuje
přímou souvislost mezi procesem
psaní a kognitivními funkcemi žáků
druhého stupně základní školy.
ISBN 978-80-244-5102-2

LIPNICKÁ, Milena
Poradenská činnost učitele
v mateřské škole

Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 199 Kč
Určitá míra svépomoci učitelů v poradenské práci určitě nevymizí. Vždyť
odborníci pořád nejsou po ruce
a také knih či metodických příruček
s tímto zaměřením moc není.
ISBN 978-80-262-1179-2

ŠMELOVÁ, Eva a kol.
Individualizace ve výchově
a vzdělávání dětí předškolního
věku
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 154 s., brož.
Monografie vznikla jako výstup
z projektu s názvem: Proces individualizace ve výchově a vzdělávání
dětí předškolního věku,
č. IGA_PdF_2016_004.
ISBN 978-80-244-5115-2

TĚTHALOVÁ, Marie
ŠPL 25 – Hravá grafomotorika.
Pro praváky i leváky

Ilustr. P. Koubská, Praha: Portál,
2017, 1. vyd., 64 s., brož. 159 Kč
Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj
grafomotorických dovedností. Předškolní děti, jimž jsou pracovní listy určeny, se stávají spoluautory hravých
a veselých obrázků.
ISBN 978-80-262-1189-1

pr ávo
CIHLÁŘ, Jiří
Vojenské trestní právo ve Francii
v letech 1789 až 1815

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 162 s., váz. 242 Kč
Čtivě psaná publikace si klade za
cíl představit francouzské vojenské
trestní právo za napoleonských válek.
ISBN 978-80-261-0667-8

DVOŘÁK, David;
MACHUREK, Tomáš;
NOVOTNÝ, Petr a kol.
Zákon o zadávání veřejných
zakázek. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
1320 s., váz. 2390 Kč
Dvacetkrát novelizovaný zákon
č. 137/2006 Sb. nahrazuje zákon.
č. 134/2016 Sb., který mj. také nově
začleňuje původní zákon č. 139/2006
Sb., o koncesních smlouvách a koncesním.
ISBN 978-80-7400-651-7

GRYGAR, Jiří
Zákon o vyšších soudních
úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 104 s., váz. 209 Kč
Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního
zastupitelství je dlouhodobě opomíjeným právním předpisem v oblasti
organizace soudů a státních zastupitelství.
ISBN 978-80-7552-706-6

IŠTVÁNEK, František;
SIMON, Pavel;
KORBEL, František
Zákon o odpovědnosti za
škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem.
Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 376 s., váz. 719 Kč
Komentář přináší ucelený výklad
jednotlivých ustanovení s relevantní
judikaturou.
ISBN 978-80-7552-521-5

KOTÁSEK, Josef
Zákon směnečný a šekový.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
2. vyd., 456 s., váz. 880 Kč
Komentář k zákonu směnečnému
a šekovému je praktickou příručkou,
kterou využije odborná veřejnost
i studenti. Nové vydání obsahuje
překlad zákona do angličtiny
a němčiny.
ISBN 978-80-7552-543-7

MOLEK, Pavel
Základní práva. Svazek první –
Důstojnost
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 552 s., váz. 795 Kč
Kniha rozebírá právo na život,
zákaz mučení a nelidského
a ponižujícího zacházení či trestu
a ochranu soukromí a rodinného
života.
ISBN 978-80-7552-167-5

PELIKÁN, Martin
Zajištění a utvrzení dluhu v praxi
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 416 s., váz. 549 Kč
Formou praktických příkladů, vzorů
a tabulek seznamuje autor čtenáře
s instituty používanými v právní praxi
k zajištění a utvrzení dluhu, kterými
jsou například ručení, finanční záruka, směnka, zástavní právo, smluvní
pokuta ad.
ISBN 978-80-7552-192-7

PODHRÁZKÝ, Milan
Přehled judikatury z oblasti
školství

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
2. vyd., 508 s., váz. 770 Kč
Výběr téměř 350 judikátů
zahrnuje rozhodnutí Soudního
dvora EU, Evropského soudu pro
lidská práva, Ústavního soudu,
Nejvyššího soudu a Nejvyššího
správního soudu, jakož i vybraná
rozhodnutí vrchních, krajských
a okresních soudů.
ISBN 978-80-7552-504-8

POLIŠENSKÁ, Petra;
FEBEROVÁ, Radka
Musíš znát... Pozemkové právo
a právo životního prostředí

bibliografie
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 192 s., brož. 270 Kč
Praktická studijní pomůcka poskytuje
čtenáři přehled nejdůležitější judikatury pozemkového práva a práva
životního prostředí za období let
2014 až 2016.
ISBN 978-80-7552-729-5

PŘIKRYL, Vladimír;
ČECHOVÁ, Jana
Zákon o pojišťovnictví.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 500 s., brož. 995 Kč
Komentář k zákonu o pojišťovnictví
podrobně a srozumitelně rozebírá
problematiku pojišťoven a zajišťoven.
ISBN 978-80-7552-546-8

RIGEL, Filip;
BOUŠKA, Michal;
MLYNÁŘ, Robin
Zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 292 s., váz. 540 Kč
Malá rozpočtová pravidla jsou
právním předpisem, který se dosud
nedočkal komentářového zpracování, ačkoliv je důležitým a denně
používaným právním předpisem pro
územní samosprávu.
ISBN 978-80-7552-592-5

SVOBODA, Karel a kol.
Náklady řízení

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
296 s., váz. 490 Kč
Publikace poskytuje ucelený přehled
o problematice nákladů civilního
soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají
odpovědi při řešení praktických
problémů v této oblasti.
ISBN 978-80-7400-650-0

SYRUČEK, Vladimír;
SABOTINOV, Vencislav;
MORAVCOVÁ, Marie
Vzory rozhodčího řízení – tuzemské řízení, obchodní spory
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 200 s., brož. 450 Kč
Kniha přináší ucelený soubor
vzorů pokrývajících celou materii
rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní
upomínku, přijetí funkce rozhodce,
rozhodčí žalobu až po samotný
rozhodčí nález, resp. jeho uložení
u obecného soudu.
ISBN 978-80-7552-418-8

ÚZ č. 1187 Trestní předpisy.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 464 s.,
brož. 199 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
26 předpisů rozdělených do sedmi
kapitol: trestní předpisy, výkon trestu
odnětí svobody, zabezpečovací
detence, výkon vazby, probační a mediační služba, oběti trestných činů
a rozhodnutí prezidenta republiky
o amnestii.
ISBN 978-80-7488-219-7

ÚZ č. 1188 Insolvence, ochrana
hosp. soutěže. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 240 s.,
brož. 99 Kč
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících ochranu
tržních i netržních subjektů. Velkými
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změnami byl od minulého vydání
dotčen zejména insolvenční zákon
a zákon o insolvenčních správcích,
a to s účinností od 1. 7. 2017.
ISBN 978-80-7488-220-3

ÚZ č. 1189 Zemědělství, vinařství. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 544 s.,
brož. 279 Kč
Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších
zákonů, z nichž 8 bylo od minulého
vydání změněno, a to i vícekrát.
Velké změny nastaly v zákoně o vinohradnictví a vinařství, v zákoně
o hnojivech, v plemenářském zákoně
či v lesním zákoně.
ISBN 978-80-7488-221-0

ÚZ č. 1190 Spotřební daně, líh,
paliva. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 240 s.,
brož. 109 Kč
Nové vydání publikace obsahuje
aktuální text zákona o spotřebních
daních, který byl změněn v souvislosti
s přijetím nové úpravy ochrany zdraví
před škodlivými účinky tabákových
výrobků a alkoholu, ad.
ISBN 978-80-7488-222-7

ÚZ č. 1191 Poplatky – správní,
soudní, místní. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 176 s.,
brož. 79 Kč
Zákon o správních poplatcích byl od
minulého vydání 13x novelizován,
četnými změnami byl rovněž dotčen zákon o soudních poplatcích.
V publikaci dále najdete poplatky
rozhlasové a televizní, za znečišťování
ovzduší ad.
ISBN 978-80-7488-223-4

ÚZ č. 1192 Obce, kraje, hl. m.
Praha. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 320 s.,
brož. 137 Kč
Rozsáhlý soubor 23 předpisů
v úplném znění je rozdělen od čtyř
kapitol: územní samospráva, úředníci
územních samosprávných celků,
obecní policie, ostatní předpisy.
Všechny změny jsou zvýrazněny
tučně.
ISBN 978-80-7488-224-1

ÚZ č. 1193 Autorské právo,
průmyslová práva. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 224 s.,
brož. 99 Kč
Publikace obsahuje autorský zákon,
který prošel k 20. 4. 2017 významnou
novelizací. Další zákony: zákon
o ochraně průmyslových vzorů,
o užitných vzorech, o ochranných
známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích ad.
ISBN 978-80-7488-225-8

VOJTEK, Petr
Přehled judikatury ve věcech
náhrady škody II. Odpovědnost
státu za škodu způsobenou
nesprávným výkonem veřejné
moci
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 664 s., váz. 995 Kč
Z téměř 700 vybraných soudních
rozhodnutí je největší pozornost
věnována § 31a zákona o odpovědnosti za škodu, tedy „zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou
újmu“.
ISBN 978-80-7552-361-7

průvo d ce
KRUŠYNSKA, Olena
Zakarpatí. Průvodce bývalou
Podkarpatskou Rusí

Praha: Academia, 2017, Průvodce,
1. vyd., 575 s., brož. 395 Kč
Kniha je kulturně-historickým
průvodcem po Podkarpatské Rusi
(dnes ukrajinská Zakarpatská oblast). Jsou v ní představeny všechny
nejdůležitější architektonické
památky: hrady, pevnosti a zámky,
historická zástavba měst, městeček
a vesnic, zděné kostely, cerkve
i synagogy ad.
ISBN 978-80-200-2647-7

př í ručk y
DOBROZEMSKÝ, Václav;
STEJSKAL, Jan
Nevýdělečné organizace v praxi

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
2. aktual. vyd., 304 s., váz. 417 Kč
Publikace pomůže při řešení různých
životních situací z oblastí práva, daní
a účetnictví nestátních neziskových
organizací.
ISBN 978-80-7552-476-8

psych o log i e
BETTELHEIM, Bruno
Za tajemstvím pohádek. Proč
a jak je číst v dnešní době

Z angl. přel. L. Lucká, Praha: Portál,
2017, 1. vyd., 416 s., váz. 529 Kč
Dodnes vysoce uznávanou prací
amerického psychoanalytika rakouského původu B. Bettelheima
se stala jeho kniha Za tajemstvím
pohádek. V ní autor tvrdí, že je
nezbytné, aby se děti v raném věku
setkávaly se světem klasických
pohádek.
ISBN 978-80-262-1172-3

DOLEJŠ, Martin a kol.
Agresivita u českých adolescentů
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 88 s., brož.
Odborná monografie pojednává
o jednom velmi významném psychologickém fenoménu, a tím je lidská
agresivita a agrese.
ISBN 978-80-244-5022-3

FEUERSTEIN, Reuven;
FALIK, L. H.;
FEUERSTEIN, R. S. a kol.
Myslet nahlas – mluvit nahlas.
Přístup k rozvoji řeči

Z angl. přel. V. Pokorná, Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 208 s., váz. 375 Kč
Feuersteinova metoda zlepšuje poznávací dovednosti člověka a jeho
schopnost organizace informací.
Podle autora není inteligence neměnnou strukturou, ale je možné s ní
pracovat a rozvíjet ji.
ISBN 978-80-262-1168-6

GRÜN, Anselm
Proměň se! Odvaha stát se
novým člověkem

Z něm. přel. J. Hubková, Praha:
Portál, 2017, 1. vyd., 120 s., brož.
199 Kč
Zaklínadlem moderní doby je změna
– v životě, zaměstnání, ve vztazích,
v řízení podniku. A. Grün však varuje
– změna sugeruje přesvědčení, že
to, co bylo, je špatné, a teprve nyní
přichází s něčím novým konečně to
dobré.
ISBN 978-80-262-1188-4

13

CHOPICH, Erika J.;
PAUL, Margaret
Uzdravení vaší osamělosti. Jak
najít lásku a celistvost s pomocí
vašeho vnitřního dítěte

Olomouc: Fontána, 2017, 1. vyd.,
272 s., brož. 378 Kč
Autoři vám ukáží, jak se můžete spojit
se svým vnitřním dítětem a jak díky tomuto spojení můžete ukončit své sebedestruktivní vzorce myšlení a jednání,
překonat své strachy a konflikty a rozvinout si naplňující vztahy.
ISBN 978-80-7336-871-5

JUNG, Carl Gustav
Aspekty mužství

Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 248 s.,
brož. 379 Kč
Jung vlastní psychologický přístup
považoval za své „osobní vyznání“,
a tak není divu, že i jeho způsob,
jakým pojednává o mužství, je způsobem, jak se vyrovnat s komplikovaným vztahem k vlastnímu otci.
ISBN 978-80-262-1187-7

LOWEN, Alexander
Jazyk těla. Tělesná dynamika
charakterových struktur

Z angl. přel. H. Antonínová, Praha:
Portál, 2017, 1. vyd., 408 s., váz.
535 Kč
Kniha je základním textem bioenergetické analýzy včetně charakterové
typologie z bioenergetické perspektivy. Autor zde popisuje metodu jak
pro odborníky, tak pro laiky.
ISBN 978-80-262-1185-3

OSHO
Krása lidské duše

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 1. vyd., 256 s., váz. 269 Kč
Osho vybízí čtenáře, aby kultivovali
vlastní názor a nepřebírali myšlenky
okolí. Mistr Osho hovoří i o různých
situacích ze svého života, zpochybňuje zažité vzorce myšlení a odpovídá
na důležité otázky osobitým a provokativním způsobem.
ISBN 978-80-7306-910-0

VALENTA, Milan;
HUMPOLÍČEK, Pavel a kol.
Hra v terapii

Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 256 s.,
brož. 399 Kč
Hra je již zavedeným terapeutickým
prostředkem, který pomáhá odžít
a zpracovat situace, které člověk prožil, případně mu pomáhá připravit se
na věci, které ho čekají.
ISBN 978-80-262-1190-7

sbo r n í k y
Výchova k dobru. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 14.–15. ledna 2016 na
Pedagogické fakultě Univerzity
Hradec Králové
Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 92 s., CD
Sborník z konference.
ISBN 978-80-7435-661-2

so ciáln í
pr áce
FONTANA, David
Sociální dovednosti v praxi

Z angl. přel. A. Zavadilová, Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 136 s., brož. 249 Kč
Jak dobře vás znají ostatní? Jak dobře
znáte lidi, se kterými pracujete? Co

můžete udělat pro zlepšení svých
sociálních dovedností? Kniha jde
pod povrch mechanického souboru
dovedností a nabízí promyšlená
a praktická vodítka.
ISBN 978-80-262-1197-6

LUDÍKOVÁ, Libuše a kol.
Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními
potřebami

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 208 s., brož.
Práce je výstupem dlouhodobé
výzkumné činnosti. Problematika
kvality života osob se speciálními potřebami je zde zkoumána z rozličných
úhlů pohledu.
ISBN 978-80-244-5059-9

socio log i e
KELLER, Jan
Evropské rozpory ve světle
migrace

Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 2017, Knižnice Sociologické
aktuality, 1. vyd., 227 s., váz. 249 Kč
Kniha reaguje na současnou
migrační krizi, ale ta není jejím
hlavním tématem, pojednává
o hlubších strukturních napětích
a rozporech skrytých v základech EU.
ISBN 978-80-7419-249-4

spo lečn ost
FIALA, Petr
Rozum a odvaha. Jak čelit
současným výzvám a krizím
Evropy

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 132 s., brož. 185 Kč
Rozum a odvaha jsou podle P. Fialy
dvě klíčové vlastnosti potřebné
k tomu, abychom efektivně čelili
současným výzvám a krizím Evropy,
od chaotické migrace a klesající
bezpečnosti občanů až po další směřování Unie po brexitu.
ISBN 978-80-7485-131-5

FINKIELKRAUT, Alain
Jedině to je přesné. Úvahy
o společenských proměnách
současné Francie

Z franc. přel. J. Seidl, Brno:
Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2017, 1. vyd., 270 s.,
brož. 249 Kč
Francie, podobně jako celá Evropa,
se v posledních letech mění k nepoznání. Jak máme těmto proměnám
rozumět? Jak se v novém světě vyznat
a co očekávat?
ISBN 978-80-7325-421-6

stud i e
CAKIRPALOGLU, Panajotis;
ŠMAHAJ, Jan;
DOBEŠOVÁ
CAKIRPALOGLU, Simona
Šikana na pracovišti v České
republice. Teorie, výzkum
a praxe

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 176 s., váz.
Kniha reflektuje velmi aktuální téma
a jejím cílem je podat systematický
přehled založený na výsledcích
aktuálních výzkumů na pomezí
psychologie práce a organizace,
sociální psychologie a psychologie
osobnosti.
ISBN 978-80-244-5080-3

bibliografie
EICHLER, Jan a kol.
Evropská bezpečnost. 25 let po
skončení studené války

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 271 s., brož. 262 Kč
Monografie se zaměřuje na
vymezení pojmů bezpečnostní
a strategická kultura, pod jejichž
úhlem jsou zkoumány hlavní
bezpečnostní hrozby a rizika, jimž
čelí Evropa 25 let po skončení
studené války.
ISBN 978-80-245-2171-8

HODAŇ, Bohuslav
Spolupráce projektového servisu
s řešitelem projektu
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 174 s., brož.
Publikace je poslední ze čtyř na sebe
navazujících monografií zabývajících
se problémy projektové činnosti
realizované v oblasti projektů evropských fondů.
ISBN 978-80-244-5073-5

HORNEK JAKUB
Politické dopady zadlužování
malých obcí v České republice.
Případová studie Karlovarského
kraje 2010–2014

Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 2017, Studie, 1. vyd., 249 s.,
váz. 666 Kč
Kniha se snaží postihnout politické
dopady kritického zadlužení malých
obcí v ČR.
ISBN 978-80-7419-242-5

MAJEROVÁ, Hana
Vnímání osoby se zrakovým
postižením v kontextu specifik
představivosti

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 188 s., brož.
Publikace se zabývá fenoménem
percepce v kontextu představivosti
u osob v situaci zrakového postižení.
ISBN 978-80-244-5052-0

MATULAYOVÁ, Tatiana a kol.
Motivace k dobrovolnictví
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 112 s., váz.
Tématem monografie je motivace
k dobrovolnictví. Monografie
představuje výsledky dvou kvalitativních a jednoho kvantitativního šetření, které potvrdily mix
altruistické i egoistické motivace
k dobrovolnictví v sociálních
službách.
ISBN 978-80-244-5110-7

NAVRÁTIL, Jiří
Od ekonomické globalizace
k „válce proti terorismu“.
Proměny českého levicového
aktivismu na počátku 21. století

Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 2017, Studie, 1. vyd., 178 s.,
váz. 399 Kč
Kniha analyzuje vývoj českého alterglobalizačního a protiválečného
aktivismu mezi lety 2002 a 2009.
ISBN 978-80-7419-245-6

NEDOROSTKOVÁ, Tereza
Paralelní aktivity na Kubě

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 192 s., váz.
Kniha mapuje aktivity na Kubě, které
se vymykají kontrole současného
režimu, a analyzuje způsob, jakým
fungují. Tato práce představuje dva

druhy činností skupin aktivistů na
Kubě.
ISBN 978-80-244-5106-0

RYCHNOVSKÁ, Lucie;
ADAM, Robert a kol.
Karel Havlíček ve světle korespondence

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 178 s., brož. 179 Kč
Cílem monografie, která vychází
v úzké souvislosti s právě zahajovanou šestisvazkovou edicí
Havlíčkovy korespondence, je naznačit zmíněnou rozmanitost tohoto
materiálu a s ní i variabilitu přístupů
k jeho analýze.
ISBN 978-80-7422-542-0

ŘEŘICHOVÁ, Vlasta a kol.
Úroveň čtenářských strategií
patnáctiletých žáků na konci
základního vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 202 s., brož.
Monografie prezentuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit úroveň
čtenářských strategií patnáctiletých
žáků na konci jejich základního
vzdělávání.
ISBN 978-80-244-5061-2

SNYDER, Timothy
Tyranie: 20 lekcí z 20. století

Z angl. přel. M. Pokorný, Praha:
Paseka, 2017, 1. vyd., 120 s., váz.
168 Kč
Jeden z předních intelektuálů současnosti, historik Timothy Snyder,
přichází po velkých historických pracích Krvavé země a Černá zem s příspěvkem k aktuální debatě o dalším
osudu liberální demokracie.
ISBN 978-80-7432-838-1

SOBKOVÁ, Petra;
ÖBRINK HOBZOVÁ, Milena;
TROCHTOVÁ, Ludmila S.
Odrazy emocí v postojích
k imigrantům
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 128 s., brož.
Monografie se zabývá emocemi
a postoji k cizincům. Na pozadí
terminologie z oblasti multikulturní
výchovy objasňuje roli médií v postojích k imigrantům, dále definuje
emoce a představuje sociální funkci
emocí.
ISBN 978-80-244-5078-0

SUCHÁ, Jaroslava;
DOLEJŠ, Martin
Agresivita, depresivita,
sebehodnocení a impulzivita
u českých adolescentů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 96 s., váz.
Monografie se primárně zabývá
fenoménem agresivity a jejími souvislostmi s depresivitou,
impulzivitou a sebehodnocením
u dospívajících mezi 15–19 lety.
Z celkové sledované populace bylo
do výzkumného šetření zapojeno
2378 respondentů.
ISBN 978-80-244-5044-5

ve ř e j ná
spr áva
KRBOVÁ, Jana
Strategické plánování ve veřejné
správě
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 144 s., vá, 220 Kč

z n o v i n e k k 2 9. 5 . 2 0 17 3 6 0 t i t u l ů
Publikace se nezabývá pouze otázkami tvorby strategických plánů, ale
nabízí široké možnosti uplatnění strategického plánování v oblasti státní
správy a samosprávy.
ISBN 978-80-7552-587-1

STEJSKAL, Jan a kol.
Teorie a praxe veřejných služeb

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 280 s., váz. 349 Kč
Monografie se opírá o rozsáhlý
seznam použité domácí i zahraniční
literatury a je doplněn příklady
případových studií, čímž celý text
dostává zcela jinou dimenzi v propojení teoretických částí s empirickými
souvislostmi.
ISBN 978-80-7552-726-4

v ýro čn í
zpr áv y

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2016
Edit. J. Holásková, M. Korhoň,
Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2017, 1. vyd., 59 s., brož.
Výroční zpráva obsahuje statistické
ukazatele a výčet nejdůležitějších
činností knihovny za rok 2016.
ISBN 978-80-7053-318-5

ž ivotn í st yl
HUFFINGTONOVÁ, Arianna
Spánková revoluce. Transformujte svůj život noc po noci

Z angl. přel. D. Rieschlová, Praha:
Práh, 2017, 1. vyd., 316 s., váz.
330 Kč
Chceme-li něčeho docílit, je občas
potřeba se na to vyspat! Nacházíme se uprostřed krize způsobené
spánkovou deprivací, která má dalekosáhlé důsledky – pro naše zdraví,
pracovní výkon, vztahy a také pro
naši spokojenost.
ISBN 978-80-7252-681-9

matematické
a přírodní vědy
botan i k a
KNAUEROVÁ, Marta;
DRNKOVÁ, Jana
Atlas bylin

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 144 s.,
brož. 249 Kč
V knize naleznete více než 100 planě
rostoucích druhů, které můžete najít
v naší přírodě od časného jara až do
pozdního podzimu. Rostliny jsou
řazeny v knize abecedně, vždy podle
barvy květů.
ISBN 978-80-266-1096-0

stud i e
PETŘÍK, Petr;
MACKOVÁ, Jana
Krajina a lidé

Praha: Academia, 2017, Průhledy,
1. vyd., 174 s., váz. 325 Kč
Současné změny klimatu si žádají
změny v přístupu k naší krajině.
Té krajině, ve které žijeme a která
nám poskytuje obživu. Publikace,
na níž se podílelo přes 70
pracovníků převážně z vědeckých
institucí, seznamuje s výzkumem
a udržitelným hospodařením
v české krajině.
ISBN 978-80-200-2695-8
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technické vědy

zdravotnic tví

d ig itáln í
foto g r afi e

alte r nativn í
m e d icí na

EDWARDES, Guy
Naučte se fotografovat dobře
– Krajiny

WEIDINGER, Georg
Tradiční čínská medicína. Pro
pacienty i lékaře

SIPES, Todd
Urban fotografie. Jak fotografovat a upravovat snímky
opuštěných míst

c viče n í

Brno: Zoner Software, 2017, 1. vyd.,
144 s., váz. 350 Kč
Vedle působivých fotografií je na knize
cenný zejména „lidský“ přístup autora,
který dokáže podat informace bez zbytečného mentorování, srozumitelným
a přitom profesionálním způsobem.
ISBN 978-80-7413-351-0

Z něm. přel. M. Hubáček, Olomouc:
Fontána, 2017, 1. vyd., 392 s., váz.
468 Kč
Čínská medicína je z 80 procent
životosprávou, z 10 procent akupunkturou a ze zbylých 10 procent
bylinnou medicínou. A životospráva
znamená způsob, jakým prožíváme
každý den.
ISBN 978-80-7336-873-9

Brno: Zoner Software, 2017, 1. vyd.,
312 s., váz. 499 Kč
Urban fotografie – fotografování
člověkem opuštěných míst, která
postupně chátrají, ale přesto s sebou
často nesou nostalgii vzpomínek na
jejich starou slávu nebo připomínku
dob dávno minulých.
ISBN 978-80-7413-352-7

SCHWINDT, Peter
Zdravá záda. Rolfing

i n fo r m ati k a;
i n fo r m ačn í
systé my

k l asick á
m e d icí na

SVATÁ, Vlasta
Audit informačního systému

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 3. aktual. vyd., 157 s., brož.
378 Kč
Cílem publikace je poskytnout teoretické základy, vysvětlit základní
východiska a pravidla profese auditora IS a podat přehled o základních
regulacích a institucích, které mají na
vývoj profese zásadní vliv.
ISBN 978-80-245-2168-8

př í ručk y
DUŠEK, Ondřej
Kutíme s Ondrou Kutilem

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 120 s.,
váz. 299 Kč
Jak na drobné opravy v domácnosti,
které lze zvládnou svépomocí, jednoduše a levně, vám prozradí kniha
vycházející z populárního pořadu
televize Stream.cz Ondra Kutil.
ISBN 978-80-264-1446-9

PAVLIČOVÁ, Šárka
Brože pro malé i velké

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 349 Kč
Praktický průvodce tvorbou 25
originálních broží včetně dvou sad
se sponkou, čelenkou, prstýnkem
a ozdobou na krk.
ISBN 978-80-264-1429-2

so f t war e
WOOD, Brian
Adobe Illustrator CC. Oficiální
výukový kurz

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
512 s., brož. 690 Kč
Chcete co nejrychleji ovládnout
novou verzi Illustratoru? Pak zvolte
knihu, která je garantována tvůrci
tohoto programu.
ISBN 978-80-251-4862-4

Olomouc: Fontána, 2017, 1. vyd.,
186 s., brož. 328 Kč
Zdravá záda jsou symptomem zdraví
a vitality. Nová metoda práce s tělem,
tzv. rolfing, nabízí zcela nový pohled
na funkci těla a pohybu.
ISBN 978-80-7336-019-1

HOŘEJŠÍ, Jan a kol.
Dětská gynekologie

Praha: Mladá fronta, 2017, Aeskulap,
1. vyd., 304 s., váz. 490 Kč
Monografie našich předních specialistů
v oboru je praktickým návodem, který
se snaží poskytnout ucelené informace
o příčinách, symptomech a léčbě nejčastějších patologických stavů v gynekologii dětí a dospívajících.
ISBN 978-80-204-4027-3

TEPLAN, Vladimír
Nefrologické minimum pro
klinickou praxi

Praha: Mladá fronta, 2017, Aeskulap,
2. přeprac. a dopl. vyd., 320 s., váz.
420 Kč
Stručně, srozumitelně a jednoduše didakticky pojatá monografie
kapesního formátu umožní čtenáři
rychlou orientaci a doplnění aktuálních poznatků pro jeho každodenní klinickou praxi.
ISBN 978-80-204-4370-0

kuchař k y
GALASSOVÁ, Eleonora
Jak chutná Dolce vita. Klasické
i moderní recepty z Říma

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 499 Kč
Recepty pro každou příležitost: od
rychlých a poctivých snídaní a živých
pokrmů al fresco až po improvizované, ale působivé občerstvení na
party pro přátele a romantické večeře.
ISBN 978-80-7529-291-9

HESS, Reinhardt
Grilování – 100 žhavých nápadů
od burgerů po žebírka

Z něm. přel. J. Borecká, Praha: Jan
Vašut, 2017, 1. vyd., 160 s., váz.
349 Kč
Léto, přátelé, grilování – a více než
75 receptů pro pohodové odpoledne
a večer na zahradě, terase nebo
balkoně.
ISBN 978-80-7541-072-6

bibliografie
LUŽNÁ, Dagmar
Makrobiotické nedělní vaření
(včetně DVD). Chutné recepty
na každou neděli v roce

Olomouc: Anag, 2017, 4. uprav. vyd.,
252 s., brož. 399 Kč
Kniha nabízí zajímavé a chutné
recepty na každou neděli v roce –
můžete si uvařit podle ročních
období, připravit chutné jídlo
podle makrobiotických zásad
z přirozených potravin, tedy plodů,
které pole a zahrady kolem nás
nabízejí.
ISBN 978-80-7554-079-9

ZACHOVÁ, Zuzana
Bezlepková cukrárna. Zdravé
dobroty pro dobrou náladu
v každém ročním období

z n o v i n e k k 2 9. 5 . 2 0 17 3 6 0 t i t u l ů
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 130 s., váz.
Odborná monografie zpracovává
inovativní formou klíčové aspekty
podpory a využití zraku u osob se
zrakovým postižením. Publikace
představuje jak teoretická východiska, tak praktické aplikace.
ISBN 978-80-244-5096-4

Lehce se uvolněte a dopřejte si relaxaci díky vybarvování 78 klasických
keltských mandal a severských
uzlových vzorů v této knize. Můžete
k tomu použít jakékoli své oblíbené
pastelky či barvy.
ISBN 978-80-7336-870-8

umění; hudba

učebnice
základní školy

dě j i ny um ě n í

česk ý ja z yk

BERANOVÁ, Věra
Dějiny v umění. Umění v dějinách

KENDÍKOVÁ, Jitka
Český jazyk. Vzděláváme žáky
se speciálními vzdělávacími
potřebami na 2. stupni ZŠ

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 124 s.,
váz. 249 Kč
Kniha plná receptů sladkých
bezlepkových dobrot, jaké vás jen
napadnou!
ISBN 978-80-264-1440-7

Praha: Balt-East, 2017, 1. vyd.,
195 s., váz. 440 Kč
Soubor textů dokumentuje autorčin
zájem o umění, ale stejně tak o historii. Svým studiem a celým zaměřením
vnímá, chápe a taky hodnotí umění
vždy ve vztahu k dějinám.
ISBN 978-80-88065-00-5

sbo r n í k y

hu dba

eti k a

Přeshraniční spolupráce
zdravotnických záchranných
služeb

SILNÁ, Ingrid
Hudba v olomouckých spolcích
v letech 1918–1939

NOVOTNÁ, Hana;
ŠPAČKOVÁ, Eva
Etická výchova 2

Edit. L. Štich, Plzeň: Západočeská
univerzita, 2017, 1. vyd., 32 s., váz.
Sborník ze stejnojmenné konference.
ISBN 978-80-261-0701-9

zdravotnické
př í ručk y
BRENNAN, Richard
Příručka Alexanderovy techniky
– Převezměte kontrolu nad
držením těla a svým životem

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 144 s.,
brož. 329 Kč
Příručka Alexanderovy techniky
vysvětluje, jak snížit hladinu stresu, a tím dosáhnout šťastnějšího
a naplněnějšího životního stylu,
a prozrazuje, jak Alexander došel ke
svému unikátnímu objevu.
ISBN 978-80-7554-078-2

GALLAND, Leo
Jak překonat alergie. Změna
životního stylu a posílení
imunity

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 1. vyd., 336 s., váz. 299 Kč
Alergie se vyskytují čím dál častěji
a vyvolávají i potíže, které bychom
s nimi nespojovali. Kniha hledá cesty,
jak situaci zvrátit změnami ve výživě
a životním stylu.
ISBN 978-80-7306-909-4

GUILLAIN, France
Metoda France Guillain – Žijte
vyrovnaně

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 256 s.,
brož. 319 Kč
Dbejte o svou stravu, mozek se vám
za to odmění. To, co se děje v našem
žaludku, ovlivňuje naše duševní
schopnosti a inteligenci. Náš mozek
váží pouhá 2 % z celkové tělesné
hmotnosti, ale sám zhltá 20 % toho,
co sníme.
ISBN 978-80-7554-080-5

RŮŽIČKOVÁ, Veronika;
KROUPOVÁ, Kateřina;
KRAMOSILOVÁ, Zuzana
Zrakový trénink a jeho podmínky

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 300 s., váz.
Kniha seznamuje čtenáře se spolkovým hudebním životem v Olomouci od vzniku samostatného
československého státu do vyhlášení
protektorátu Čechy a Morava
(1918–1939).
ISBN 978-80-244-5079-7

o b r a zové
pu b li k ace

Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe,
2017, 1. vyd., 76 s., brož. 345 Kč
Publikace přináší náměty pro výuku
českého jazyka pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním znevýhodněním.
ISBN 978-80-7496-272-1

Ilustr. L. Ernýgrová, Praha: Albra
(SPL – Práce), 2017, 1. vyd., 100 s.,
brož. 169 Kč
Učebnice Etická výchova 2 pro 3., 4.
a 5. ročník ZŠ navazuje na pracovní
učebnici Etická výchova 1. Koncepci
této učebnice tvoří motivační příběh
z běžné ZŠ, výprava do říše fantazie,
hry i netradiční úkoly.
ISBN 978-80-7361-107-1

MÍČEK, Tomáš
Magická místa Země

BLANDO, Jared
Naučte se kreslit – Fantasy
a RPG mapy. Kartografie pro
fanoušky fantasy krok za krokem
Brno: Zoner Software, 2017, 1. vyd.,
128 s., váz. 399 Kč
Profesionální kartograf a umělec
J. Blando vás v knize provede
tvorbou fantasy a RPG map krok
za krokem.
ISBN 978-80-7413-339-8

Homage to Sutnar

Edit. V. Aubrecht, Š. Grygar, Plzeň:
Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 36 s., váz.
Katalog studentských prací Fakulty
designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni.
ISBN 978-80-261-0690-6

MOTZEL, Cleopatra
Keltské spirituální mandaly.
Keltské ornamenty pro vnitřní
klid
Olomouc: Fontána, 2017, 1. vyd.,
72 s., brož. 348 Kč

Turistický průvodce Sicílií a Liparskými ostrovy.
ISBN 978-80-7541-008-5

c viče n í;
posi lován í

OBŮRKOVÁ, Eva
Výlety s dětmi na jižní a východní
Moravě

EVANS, Nick
Bodybuilding – anatomie

Brno: CPress, 2017, 2. přeprac. vyd.,
240 s., váz. 499 Kč
Praktická publikace, která vás povede
úsilím při zvyšování svalové hmoty,
posilování a zpevňování celé postavy,
aniž byste potřebovali trenéra.
Obsahuje 100 cviků na strojích, s činkami, expandéry, ale i bez pomůcek.
ISBN 978-80-264-1451-3

j e z d ec t ví
KRÄMER, Monika
Jezdectví

Z něm. přel. L. Smrčková, Praha: Jan
Vašut, 2017, 1. vyd., 128 s., brož.
199 Kč
Naučit se jezdit na koni může být
docela jednoduché, když předem
uvážíme několik zásadních věcí.
Všem důležitým tématům se věnuje
tato kniha.
ISBN 978-80-7236-999-7

jóga
ANDERS-HOEPGEN, Marcel
Škola hathajógy – Cvičení pro
začátečníky i pokročilé

Z něm. přel. M. Hubáček, Olomouc:
Fontána, 2017, 1. vyd., 152 s., váz.
428 Kč
Stručný a přesný popis jógových
cvičení ve čtyřech stupních – od začátečníků až po pokročilé.
ISBN 978-80-7336-875-3

spo r tovn í
akce

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 284 s.,
váz. 999 Kč
Ve třetí knize zamýšlené pentalogie
se fotograf T. Míček zaměřuje na
magická místa, jež vytvořila velká
umělkyně „matka příroda“.
ISBN 978-80-7529-328-2

v ý t var n é
um ě n í

sport
a tělov ýchova

SOELDNER, David
Z Londýna do Ria

NOVOTNÁ, Hana;
ŠPAČKOVÁ, Eva
Etická výchova 2 – pracovní sešit
Ilustr. L. Ernýgrová, Praha: Albra
(SPL – Práce), 2017, 1. vyd., 100 s.,
brož. 99 Kč
Pracovní sešit doplňuje učebnici
Etická výchova 2 pro 3. 4. a 5.
ročník ZŠ. Jednotlivé nápadité
úkoly odpovídají kapitolám
v učebnici. Sešit je vybaven
černobílými funkčními ilustracemi
a samolepkami „smajlíků“.
ISBN 978-80-7361-106-4

ja z ykové
uče bn ice
LEXOVÁ, Petra;
TŮMOVÁ, Jitka
Anglický jazyk. Vzděláváme
žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami na 2. stupni ZŠ

Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe,
2017, 1. vyd., 74 s., brož. 345 Kč
Publikace přináší náměty pro výuku anglického jazyka pro žáky se
zdravotním postižením a zdravotním
a sociálním znevýhodněním.
ISBN 978-80-7496-273-8

15

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 375 s.,
váz.
Už počtvrté po skončení čtyřletého
cyklu (2013–2016) vychází ve
spolupráci s Českým paralympijským
výborem reprezentativní obrazová
publikace mapující vystoupení českých handicapovaných sportovců
na nejprestižnějších mezinárodních
akcích.
ISBN 978-80-7557-051-2

tur istick é
průvo d ce
JEPSON, Tim
Florencie a Toskánsko. Velký
průvodce National Geographic

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 336 s.,
brož. 590 Kč
Naše vydavatelství pro vás ve spolupráci se světoznámým nakladatelstvím National Geographic připravilo
aktualizované vydání jedinečného
turistického průvodce Florencií a Toskánskem.
ISBN 978-80-264-1435-3

NESTMEYER, Ralf
Sicílie a Liparské ostrovy

Z něm. přel. Z. Vlačihová, Praha: Jan
Vašut, 2017, 5. vyd., 128 s., brož.
229 Kč

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 136 s.,
váz. 299 Kč
Jste na jižní či východní Moravě a hledáte tipy na to, jak si tuto krásnou oblast Česka užít s dětmi naplno? Dávají
vaše děti přednost pohádkovým
hradům a zámkům nebo raději řádí
v herních centrech či vylezou na každou rozhlednu?
ISBN 978-80-264-0145-2

POHUNEK, Jan;
POHUNKOVÁ, Iva
Kam za koupáním

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 299 Kč
Knížka nabízí nepřeberné množství
tipů na to nejlepší koupání v Česku.
ISBN 978-80-264-1430-8

SASSE, Dörte
Island

Z něm. přel. R. Horká, Praha: Jan
Vašut, 2017, 2. vyd., 132 s., brož.
229 Kč
Turistický průvodce Islandem.
ISBN 978-80-7541-090-0

jazykověda;
literární vědy
ja z ykové
př í ručk y
MACÍKOVÁ, Olga;
MLÝNKOVÁ, Ludmila
Základy ekonomické španělštiny

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 384 s.,
brož. 499 Kč
Tato moderní a praktická učebnice
nabízí materiály pro osvojení
a procvičení ekonomické španělštiny
v mluvené a písmené podobě.
Učebnici využijete pro přípravu ke
zkoušce z obchodní španělštiny
Madridské obchodní a průmyslové
komory na úrovni B2.
ISBN 978-80-266-1094-6

ja z ykově da
BLÁHA, Ondřej a kol.
Lexikální rusismy v současné
češtině

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 122 s., váz.
Monografie podává obraz o inventáři a fungování lexémů ruského
původu v současné češtině. Skládá
se ze tří částí – jádrem je část
prostřední, glosář rusismů v současné češtině, obsahující celkem
917 hesel.
ISBN 978-80-244-5074-2

KOŘENSKÝ, Jan
Proměny myšlení o řeči na
rozhraní tisíciletí

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 254 s., brož.
Publikace vychází v rámci grantu
Inovace studia obecné jazykovědy
a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami. reg.
č. CZ.1.07/2.2.00/28.0076.
ISBN 978-80-244-4281-5

bibliografie
li ngvisti k a
BENEŠOVÁ, Martina
Text Segmentation for Menzerath-Altmann Law Testing

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 156 s., váz.
Menzerath-Altmannův zákon je označován jako uplatnitelný na širokém
spektru jazyků, a je tudíž považován
za jazykovou univerzálii. Tato monografie sumarizuje naznačeným způsobem následný výzkum založený na
dalších pilotních experimentech.
ISBN 978-80-244-5112-1

BLÁHA, Ondřej
Poznámky k morfologickému
vývoji češtiny

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 144 s., brož.
Monografie vystihuje na základě
statistické analýzy vybraných českých
textů ze 14. až 20. století některé
vývojové změny v morfologickém
systému češtiny.
ISBN 978-80-244-5077-3

ČECHOVÁ, Marie
Život s češtinou

Praha: Academia, 2017, Lingvistika,
1. vyd., 392 s., váz. 385 Kč
Kniha navazuje na předchozí titul
Řeč o řeči, čerpá materiál z živé
řečové praxe, a to běžné, mediální,
odborné a školské. Zachycuje řečové
jevy v jejich dynamice, všímá si posunů v jejich užívání v konfrontaci s jevy
systémovými.
ISBN 978-80-200-2694-1

CHOLODOVÁ, Uljana
Lingvokulturní analýza východoslovanských písňových textů (na
materiálech obřadových písní)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 272 s., váz.
Publikace je zaměřená na analýzu
ukrajinských obřadových písní
v kontextu východoslovanského
písňového dědictví. Do excerpčního
materiálu autorka zahrnuje obřadové
písňové texty různých žánrů a také
neobřadové lyrické písně.
ISBN 978-80-244-5071-1

KOVÁŘÍKOVÁ, Dominika
Kvantitativní charakteristiky
termínů

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 136 s., brož. 149 Kč
Kniha představuje novou metodu
automatického vyhledávání termínů
v odborných textech, která je založena na data miningu, tedy na vytěžování informací z velkých objemů
(korpusových) dat.
ISBN 978-80-7422-561-1

POSPĚCHOVÁ, Zuzana
Tónové změny v moderní
čínštině ze sociolingvistické
perspektivy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 262 s., váz.
Prozodie je v moderní hovorové
čínštině jevem, který má v realizaci
řeči značný vliv. Tato práce se zabývá
prozodickými rysy, a to s využitím
metodologie prof. Švarného. Jedná
se o zkoumání počtu slabik v segmentu ad.
ISBN 978-80-244-5072-8

STLUKA, Martin;
ŠKRABAL, Michal
Lifka a czban. Sborník příspěvků

k 70. narozeninám prof. Karla
Kučery

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, Studie z korpusové lingvistiky,
sv. 25, 1. vyd., 186 s., brož. 189 Kč
Svazek je věnován spoluzakladateli
Českého národního korpusu, prof.
K. Kučerovi, který v roce 2017 oslaví
své významné životní jubileum (nar.
1947).
ISBN 978-80-7422-563-5

VYKYPĚL, Bohumil
Problems of Etymology

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 84 s., brož. 89 Kč
Studie v angličtině.
ISBN 978-80-7422-555-0

lite r ár n í
př í ručk y
ENGELBRECHT, Wilken
Louis Couperus: Spisovatel
gentleman

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 240 s., brož.
Tým katedry nederlandistiky na
olomoucké UP se rozhodl postupně
představit českému čtenářskému
publiku důležité nizozemské a vlámské autory. Prvním je L. Couperus
(1863–1923).
ISBN 978-80-244-5055-1

sbo r n í k y
Deutsch an der Grenze. Sborník
z konference Deutsch an der
Grenze, Schönsee, 13. 4. 2012

Edit. M. Voltrová, T. Stahl, C. Tonsern, Plzeň: Západočeská univerzita,
2017, 1. vyd., 200 s., brož.
Sborník z konference.
ISBN 978-80-261-0443-8

Literarische Texte im DaFUnterricht. Stundenkonzepte
für Mittelschulen und
Gymnasien

Edit. E. Mehnert, M. Voltrová, J. Průcha-Wittmann, Plzeň: Západočeská
univerzita, 2017, 1. vyd., 140 s., váz.
Sborník Katedry německého jazyka
ZČU v Plzni.
ISBN 978-80-261-0659-3

krásná literatura
autobiografie
ANCELOTTI, Carlo
Klidné vedení

Z angl. přel. M. Lžička, Praha: Mladá
fronta, 2017, 1. vyd., 248 s., váz.
349 Kč
Carlo Ancelotti je jeden z nejlepších
fotbalových trenérů historie,
o čemž svědčí například pět trofejí
Ligy mistrů. Ale jeho styl vedení
svěřenců je zcela odlišný od
agresivních či divadelních výstupů,
které s oblibou předvádějí jeho
trenérští rivalové.
ISBN 978-80-204-4243-7

ENGLE, Charlie
Ultramaratonec. Memoáry

Z angl. přel. G. Rieschlová, Praha:
Práh, 2017, 1. vyd., 304 s., váz.
330 Kč
Strhující příběh muže, který se
běháním dostal z drogové závislosti
a jako první přeběhl Saharu.
ISBN 978-80-7252-689-5

z n o v i n e k k 2 9. 5 . 2 0 17 3 6 0 t i t u l ů
MELIŠOVÁ, Tereza
Dítě jménem Kuba

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 176 s.,
váz. 249 Kč
Nahlédněte do života blogerky, svobodné maminky a neúnavné parťačky
jejího malého syna Kuby. O tom,
že starat se sama o malého klučinu
je fuška. O tom, že lze být těhotná
pět měsíců, ale porodit až v měsíci
devátém.
ISBN 978-80-264-1445-2

O‘LEARY, John
Zapálený

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 256 s.,
brož. 299 Kč
Někdy uděláte jen jednu chybu
a zničíte si celý život. A někdy
dostanete druhou šanci – když
si ji vybojujete! Získat svůj život
zpět se podařilo autorovi knihy
Zapálený Johnu O‘Learymu, který
v devíti letech utrpěl popáleniny
celého těla.
ISBN 978-80-265-0595-2

biog r afi e
BROŽ, Miroslav
Soukromé války Heleny
Petránkové

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 136 s.,
brož. 169 Kč
Dramatický životní příběh první ženy
v historii naší armády, která dosáhla
nejvyšší vojenské hodnosti – plukovnice v záloze.
ISBN 978-80-7557-042-0

SAGREDO B., Francisco
Pellegriniho metoda

Ze špan. přel. R. Bičíková, Brno:
Host, 2017, 1. vyd., 320 s., váz.
299 Kč
Životní cesta chilského trenéra,
který se dostal až na samý vrchol
mezinárodního fotbalu. Kniha sleduje
čtrnáct let profesionální hráčské
a šestadvacet let trenérské kariéry
Manuela Pellegriniho.
ISBN 978-80-7577-057-8

ŠVÁB, David
Jan Koller: pohádka o Honzovi

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 249 Kč
Příběh dvoumetrového hodného
Honzy, kterému se odmalička posmívali kvůli jeho výšce. On ji však
poctivou dřinou proměnil ve svou
hlavní přednost a vypracoval se
v jednoho z nejlepších střelců české
reprezentace.
ISBN 978-80-7505-649-8

dete k tivk y;
k r im i
AARONOVITCH, Ben
Prokleté domovy

Z angl. přel. M. Žáček, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 262 s., brož. 298 Kč
Začíná to jako obvykle – mrtvolou.
Ale kdo v tom má tentokrát prsty?
Běžný sériový vrah, nebo společník
zvráceného kouzelníka známého pod
přezdívkou Muž bez tváře?
ISBN 978-80-257-2087-5

BERAN, Ladislav
Rendez-vous s vrahem

Brno: Moba, 2017, Původní česká detektivka, 1. vyd., 272 s., váz. 249 Kč
Nová galerka už dávno nemá ten
glanc, na němž si zakládalo podsvětí
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30. let. Už nehraje na „ukecanou“,
ale žádá vyložit důkazy pěkně na
stůl. Právě tak to bylo v případu
vraždy mladé ženy u otavské loděnice...
ISBN 978-80-243-7469-7

ČEŠKA, Stanislav
Smrt poctivého lichváře

Brno: Moba, 2017, Původní česká detektivka, 1. vyd., 280 s., váz. 249 Kč
Za detektivem Berkou přichází jeho
dávná láska z doby, kdy byl ještě
kapitánem kriminálky Veřejné bezpečnosti. Její manžel před pár dny
beze stopy zmizel cestou do práce
a policejní pátrání nepřináší žádné
hmatatelné výsledky.
ISBN 978-80-243-7470-3

FINCH, Paul
Znesvětitel

Z angl. přel. Z. Pernicová, Ostrava:
Domino, 2017, 1. vyd., 448 s., váz.
349 Kč
I ten nejzrůdnější zločin může zprvu
vypadat jako nešťastná náhoda.
V předvánočním čase se dá zažít
ledacos. Třeba zemřít velmi bizarním
způsobem: zazděný v komíně, na
sobě kostým Santa Clause.
ISBN 978-80-7498-207-1

HÉNAFF, Sophie
Lúzři: Tým v nemilosti

Z franc. přel. H. Beguivinová, Praha:
XYZ, 2017, 1. vyd., 304 s., váz.
299 Kč
Šéf pařížské justiční policie,
takzvané Šestatřicítky, dostane
skvělý nápad: sestavit tým lúzrů,
alkoholiků, homosexuálů, pisálků,
zkrátka všech těch, kteří jsou sice
k ničemu, ale nemohou dostat
vyhazov.
ISBN 978-80-7505-658-0

HUDEČEK, Ivo
Netuctový případ, Zločin
v nočním expresu

Ilustr. D. Böhm, Praha: Plus, 2017,
1. vyd., 232 s., váz. 269 Kč
Jednoho rána kráčí finanční rada
Dolnopolský do svého úřadu a najde
botu. Na tom by nebylo nic podivného, pokud by v té botě nebyla
i noha... Nález obuté končetiny a potažmo celého lidského těla změní
panu Dolnopolskému život.
ISBN 978-80-259-0638-5

McDERMIDOVÁ, Val
Mimo hranice

Z angl. přel. R. Damová, Praha: BB/
art, 2017, 1. vyd., 336 s., váz. 299 Kč
Rozlousknutím každého odloženého
případu je učiněno zadost spravedlnosti. Někdy pomůže i kuriózní
náhoda. Nezletilý řidič při jízdě
v ukradeném autě skončí v kómatu.
Rutinní test DNA se stane zdánlivě
jednoduchým klíčem...
ISBN 978-80-7507-689-2

PRICE, Richard
Sráči

Z angl. přel. P. Dominik, Praha:
Paseka, 2017, 1. vyd., 360 s., váz.
299 Kč
V polovině devadesátých let byl Billy
Graves jedním ze skupiny policistů
zvyklých čelit zločinu v Jižním Bronxu
podle hesla „účel světí prostředky“.
Vyhlídky na postup mu pokazilo
neúmyslné postřelení desetiletého
chlapce...
ISBN 978-80-7432-821-3

SANDFORD, John
Extrémní oběť

Z angl. přel. R. Zetka, Praha: BB/art,
2017, 1. vyd., 304 s., váz. 299 Kč
Kvůli narůstajícím sporům s vedením
opustil Lucas Davenport minnesotský Státní kriminalistický úřad a po
mnoha letech je náhle bez práce.
Pověst špičkového vyšetřovatele mu
však zůstala, a to i v nejvyšších politických kruzích.
ISBN 978-80-7507-688-5

ese j e; úvahy
MÁRAI, Sándor
Herbář

Praha: Academia, 2017, Paměť,
1. vyd., 270 s., váz. 350 Kč
Sbírka užitečných rad pro život.
Propojil je s filozofií stoiků, a tak se
sloučily dva proudy: obyčejná lidská
moudrost a vybroušený filozofický
náhled na život. Vzniklo dodnes aktuální dílo pro přemýšlivého čtenáře.
ISBN 978-80-200-2710-8

h isto r ick é
rom ány
BLACK, Benjamin
Zkrotit vlka

Z angl. přel. J. Jašová, Brno: Moba,
2017, 1. vyd., 320 s., váz. 299 Kč
Během kruté zimy roku 1599 přijíždí
do Prahy mladý učenec Christian
Stern, aby zkusil své štěstí na dvoře
výstředního císaře Rudolfa II. Hned
první noc v opilosti zabloudí do Zlaté
uličky a narazí tam na tělo mladé
ženy.
ISBN 978-80-243-7617-2

CORNWELL, Bernard
Plamenonosič

Z angl. přel. J. Beneš, Praha: BB/art,
2017, 1. vyd., 288 s., váz. 299 Kč
Od prvního dne, kdy mi byl Bebbanburg zrádně ukraden, jsem
snil o tom, že ho znovu získám. Mí
předci vybudovali mocnou pevnost
na skále nad mořem. Bebbanburg je
nedobytný a patří mně. V Británii trvá
nejistý mír.
ISBN 978-80-7507-687-8

JINDRA, Jaromír
Spiklenci z lásky

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 269 Kč
Staroměstský měšťan Viktorín
z Grafenfelsu chce zachránit svého
přítele, novoměstského radního Eliáše Rozýna z Javorníka, uvězněného
v souvislosti se vzpourou českých
stavů proti císaři Ferdinandovi...
ISBN 978-80-7243-960-7

KÖRNEROVÁ, Hana Marie
Císařská vyhlídka

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Hermína po tragickém roce 1794
přebývá v ústraní na východočeském
panství. Provinční život ji však začíná
nudit, zvláště ve chvíli, kdy se její sestra s manželem přesouvají do Toskánska, kde zdědili rodinné sídlo.
ISBN 978-80-243-7471-0

NIEDL, František
Ve službách mocných

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 299 Kč
Někdejší johanitský rytíř Wolfram
Katzinger z Olšové se s řádem

bibliografie
johanitů rozchází. Je ale vůbec možné
opustit řád bez ztráty cti? Wolfram
navíc zvažuje možnost vstoupit do
služeb krále Jana Lucemburského...
ISBN 978-80-243-7473-4

O‘BRIENOVÁ, Anne
Králova konkubína

Z angl. přel. B. Kukulišová, Praha:
BB/art, 2017, 1. vyd., 380 s., váz.
299 Kč
Alice Perrersová, narozená v roce
1348, kdy řádil mor, opuštěná a vychovaná v tísnivé atmosféře kláštera,
odmítla stát se jeptiškou v přesvědčení, že ji čeká lepší osud. Stala se
milenkou anglického panovníka
Eduarda III.
ISBN 978-80-7507-678-6

VONDRUŠKA, Vlastimil
Husitská epopej V. Za časů
Ladislava Pohrobka

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 624 s.,
váz. 439 Kč
Pátý díl začíná klíčovým zlomem v zápase mezi katolíky, kteří se snaží o návrat ke starým pořádkům, a kališníky,
vedenými mladým Jiřím z Poděbrad,
který obsadí Prahu. Doba klidu končí
a rozhoří se domácí válka.
ISBN 978-80-243-7472-7

h o ro ry
BATES, Jeremy
Les sebevrahů Aokigahara

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 464 s.,
váz. 389 Kč
Hororový román, ve kterém se jednoduchá exkurze do míst, kde „údajně“
straší, promění v noční můru, když
lidé začnou umírat nápadně nepřirozeným způsobem.
ISBN 978-80-7505-661-0

DARK, Jason
Dračí chrám

Z něm. přel. M. Küchler, Brno: Moba,
2017, John Sinclair, 1. vyd., 50 s.,
brož. 44 Kč
Kerenga strnul, nečekal takový zvrat.
Pohled na nepřítele byl děsivý, o jeho
úmyslech se nedalo pochybovat.
Shimada, mýtus a legenda, postava
z bájí a pověstí, stál před ním. Postava šířící odnepaměti děs a hrůzu
a také smrt.
ISBN 978-80-243-7688-2

h umo r
CAMPBELL, Jen
Divné hlášky z knihkupectví

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 120 s.,
váz. 249 Kč
Když Jen Campbellová začala sepisovat svoje zkušenosti se zákazníky
knihkupectví na blogu, netušila,
jaký úspěch zaznamenají. Postupem
času se hlášky mimoňských podivínů
dostaly z obrazovky počítače na
papír.
ISBN 978-80-264-1438-4

CORRELL, Gemma
Škarohlídův průvodce životem.
Kresby plné pochybných rad
a neseriózních informací o životě

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 104 s.,
brož. 249 Kč
Hroutíte se? V lásce prohráváte?
Pořád se všeho bojíte? Nic vám
nevychází? Divíte se, že ještě vůbec
žijete? Autorka knihy vám ukáže, že
by mohlo být mnohem hůř.
ISBN 978-80-265-0592-1
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kom i k sy
AZZARELLO, Brian;
CHIANG, Cliff; AKINS, Tony
Wonder Woman 2: Odvaha
Z angl. přel. M. D. Antonín, Praha:
BB/art, 2017, 1. vyd., 144 s., váz.
599 Kč, brož. 399 Kč
Wonder Woman by udělala cokoliv,
aby zachránila život (a duši) lidem,
kteří jsou jí drazí. Teď si kvůli tomu
musí projít peklem. A zpět. Doslova.
ISBN 978-80-7507-614-4 (váz.),
978-80-7507-613-7 (brož.)

MORICE, Marta
Rozvědčík

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 298 s.,
váz. 298 Kč
Rozvědčík, autorský komiks Marty
Morice, odhaluje zákulisí velkých
historických událostí. Hlavní hrdina,
Mirek Polreich, rezident zpravodajské služby Československé mise při
OSN v letech 1965 – 1969 se podílel
jako mediátor...
ISBN 978-80-257-2071-4

VAUGHAN, Brian K.;
STAPLES, Fiona
Sága 4

Z angl. přel. R. Podaný, Praha: BB/
art, 2017, 1. vyd., 144 s., brož.
399 Kč
Alaně se splnil sen: stala se herečkou v poloilegálním virtuálním šou
známém jako Otevřený okruh. Ale
splněná přání jsou pěkné potvory,
a tak i tahle práce má svoje háčky…
a ne zrovna malé.
ISBN 978-80-7507-679-3

legendy; mýty;
pověsti
LANDA, Gertrude
Nejkrásnější židovské pohádky
a legendy

Z angl. přel. M. Koupilová, Praha:
Portál, 2017, 1. vyd., 320 s., brož.
285 Kč
Půvabná a milá knížka je souborem starých židovských pohádek
a legend, krásně převyprávěných pro
anglické prostředí spisovatelkou Gertrude Landovou. Její zpracování se
v anglosaském světě stalo klasickým
a je stále vydáváno.
ISBN 978-80-262-1194-5

lite r atur a
fak tu
Doctor Who – Obrazový průvodce seriálem Pán času

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 176 s.,
váz. 499 Kč
Bohatě ilustrovaný průvodce světem
seriálu – nyní aktualizovaný a rozšířený, s novou postavou Doktora.
ISBN 978-80-7529-223-0

DOIDGE, Norman
Váš mozek se dokáže uzdravit.
Pozoruhodné případy léčby
a uzdravení využívající neuroplasticity mozku

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 408 s.,
brož. 399 Kč
Inspirující kniha, která mění pohled na
náš mozek, je pokračováním bestselleru Váš mozek se dokáže změnit. Věda
jménem neuroplasticita vyvrací představu, že lidský mozek je neměnný.
ISBN 978-80-264-1432-2

FLEMINGOVÁ, Jacky
Potíže se ženami

Z angl. přel. L. Kárníková, Praha:
Dokořán, 2017, 1. vyd., 128 s., váz.
198 Kč
Mohou být ženy geniální, nebo na to
mají příliš krátké ruce? Proč jsme se
ve škole učili jen o dvou či třech významných ženách? Co dělaly všechny
ty ostatní?
ISBN 978-80-7363-827-6

HESEMANN, Michael
Setkání s mimozemšťany.
Kontakty s UFO

Z něm. přel. I. Kraus, Olomouc:
Fontána, 2017, 1. vyd., 320 s., brož.
438 Kč
Pokud se pozemšťané opravdu
setkali s mimozemšťany, jedná se
o nejnapínavější a nejdůležitější téma
ufologie. O jejich existenci se totiž už
vůbec nedá pochybovat.
ISBN 978-80-7336-865-4

KUNDRA, Ondřej;
LINDNER, Tomáš
Můj syn terorista

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 216 s.,
váz. 299 Kč
Teroristy se nestávají jen
muslimové. Nikdo není vůči
riziku džihádismu imunní. Tato
zkušenost může potkat každou
rodinu. O. Kundra z Respektu
s kolegou T. Lindnerem líčí příběhy
Evropanů, kteří odešli bojovat za
Islámský stát.
ISBN 978-80-265-0605-8

LAUDIN, Radek
Po stopách českých filmů
a pohádek

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
168 s., brož. 229 Kč
Zažijte atmosféru zámků, po kterých
se procházely Popelka nebo princezna Lada. Vstupte zkrátka do míst,
která důvěrně znáte, ale osobně jste
je ještě nenavštívili.
ISBN 978-80-253-3159-0

SEABROOK, John
Stroj na hity. Uvnitř hudební
továrny

Praha: 65. pole, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 348 Kč
Objevná kniha přesvědčivě odkrývá
fascinující zákulisí hudebního průmyslu. V posledních dvou desetiletích
se objevil nový druh písní – až neodbytně chytlavé hity.
ISBN 978-80-87506-86-8

n ove ly
TANIZAKI, Džuničiró
Tajná historie pána z Musaši,
Mateřská bylina jošinská

Z japon. přel. T. Jurkovič, Praha:
Argo, 2017, 1. vyd., 264 s., váz.
298 Kč
Dvě brilantní novely mistra
moderní japonské prózy Džun’ičiróa Tanizakiho, navzájem spojené
jak autorovou zálibou v historických mystifikacích, tak jeho hledáním ideálních ženských postav
jako hybatelek nejen japonských
dějin a kultury.
ISBN 978-80-257-1861-2

VIKOVÁ, Bjorg
Malé klíče, velké pokoje

Z nor. přel. studenti nor. na FF UK,
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2017,
Scholares, 1. vyd., 232 s., váz. 269 Kč
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Norská spisovatelka Bjorg Viková je
jednou z nejvýznamnějších představitelek norské feministické literatury.
Kromě novel napsala také romány,
věnovala se dramatu, rozhlasovým
hrám i dětské literatuře a obdržela
mnoho literárních ocenění.
ISBN 978-80-87855-94-2

po e z i e
KLÍMA, Miroslav
Na Slupi 8

Příbram: Pistorius & Olšanská, 2017,
Scholares, 1. vyd., 80 s., váz. 119 Kč
Sbírka Na slupi 8 je komponovaným cyklem básní, v němž
konkrétní pražský dům se svou
minulostí slouží jako projekční plocha. Vytváří tak jakýsi pestrý obraz
soudobého světa a různých variant
našich životů.
ISBN 978-80-87855-93-5

OHNISKO, Milan
Světlo v ráně

Brno: Druhé město, 2017, 1. vyd.,
82 s., brož. 199 Kč
M. Ohnisko má smysl pro detail
a ví, že jako za prchavostí skrývá se
věčnost, za detailem celý svět. Má
k němu úctu. Je to úcta k ubývání,
skoré sporosti, zániku. Až chvějivá
bázeň. Jemnocit vzbuzující melancholii.
ISBN 978-80-7227-394-2

UHER, František
Nýbrž naopak

Praha: Balt-East, 2017, 1. vyd., 58 s.,
váz. 200 Kč
Sbírka básní autora téměř osmi
desítek knih, detektivních románů
a povídek.
ISBN 978-80-88065-05-0

po pul ár n ě
naučná
BETLACH, Jan;
HEJNA, Petr; ŠTEINER, Ivo
Pitva. Historie poznávání
lidského těla

Praha: Galén, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 350 Kč
Populárně naučná kniha nabízí procházku historií poznávání lidského
těla. Je určena široké čtenářské
veřejnosti, která hledá informace
a poučení o tématu v dnešní době
poněkud nepohodlném a odsouvaném.
ISBN 978-80-7492-297-8

poví d k y
BENDEROVÁ, Aimee
Tvrdohlavá stvoření

Z angl. přel. posluchači translatologického semináře na FF UK, Příbram:
Pistorius & Olšanská, 2017, Scholares, 1. vyd., 136 s., váz. 189 Kč
Soubor povídek Aimee Benderové
Tvrdohlavá stvoření přináší celkem
15 svérázných příběhů odehrávajících se v podivuhodných světech.
ISBN 978-80-87855-91-1

SONNERGAARD, Jan
Poslední neděle v říjnu a jiné
temné příběhy

Z dán. přel. studenti dánštiny FF UK,
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2017,
Scholares, 1. vyd., 128 s., váz. 169 Kč
Povídky Jana Sonnergaarda v Dánsku
způsobily malou revoluci. Do té doby

tu žánr povídky platil za zaprášenou
a lehce trapnou záležitost pro intelektuály, Sonnergaard zasáhl i ty, kteří
knihy vlastně nečtou.
ISBN 978-80-87855-92-8

próz a
CALVINO, Italo
Neviditelná města

Z ital. přel. V. Hořký, Praha: Dokořán, 2017, 3., zde 2. vyd., 144 s.,
váz. 249 Kč
Ve slavné knize vypráví Marco Polo
na dvoře Kublaj chána postupně
o městech, nazvaných exotickými
ženskými jmény, vypráví o místech,
která navštívil, i těch imaginárních.
ISBN 978-80-7363-832-0

FOUSEK, Josef
Buďme k sobě vlídní. Myšlenky,
historky, básně a texty písní
v pořadech Českého rozhlasu 2
Praha – nedělní Dobré jitro

Praha: Brána, 2017, 4. vyd., 192 s.,
váz. 249 Kč
Nové vydání úspěšné knihy oblíbeného spisovatele, vypravěče, písničkáře,
textaře a básníka, která obsahuje to
nejlepší z jeho povídání v Nedělních
dobrých jitrech.
ISBN 978-80-7243-952-2

HESSE, Hermann
Pouť do Země východní

Z něm. přel. V. Slezák, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 80 s., brož. 179 Kč
Autobiograficky laděná povídka
Pouť do Země východní bývá mnoha
literárními historiky považována za
prolog Hry se skleněnými perlami.
ISBN 978-80-257-2074-5

př í bě hy
MARTIN, Eduard
Kniha radosti

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 136 s., brož. 169 Kč
Eduard Martin přijímá život jako
příležitost přinášet radost, usmívat se
na lidi kolem, umět potěšit, podělit
se o svou laskavou životní moudrost.
V této sbírce příběhů zachytil radostné i méně veselé příběhy svých
bližních.
ISBN 978-80-7195-686-0

NEWMARKOVÁ, Amy
Slepičí polévka pro duši –
O kočkách a lidech. 101 hebkých
příběhů o malých zázracích,
škodolibosti a radosti

Z angl. přel. B. Bartoňová, Praha:
Práh, 2017, 1. vyd., 400 s., brož.
299 Kč
Kočky. Kolik mají tváří. Umí být
hodné, přítulné, k sežrání. Ale dokážou nás také pořádně potrápit. V této
úžasné kolekci 101 příběhů, které
napsal sám život, je najdete všechny.
Určitě i tu vaši.
ISBN 978-80-7252-677-2

SVENSEN, Henrik
Uhranuti výšinami

Z nor. přel. J. Vrbová, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 308 s., váz. 298 Kč
Henrik Svensen, geolog a milovník
hor s poetickou duší, múzicky založený, jehož fascinují hory. Rád by
sobě i nám svou knihou odpověděl
na otázky, proč si lidé hory postupně
oblíbili, přestože je děsily a nechápali,
proč se k nim přibližovat.
ISBN 978-80-257-2067-7

bibliografie
rom anti k a
BIRKNER-MAHLEROVÁ,
Frieda
Láska ve tvých očích

Z něm. přel. L. Lacinová, Brno:
Moba, 2017, FBM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Stará Mrs Stephenová byla poněkud
drsná a většinou doslova nevlídná.
Nenáviděla východní vítr, stejně jako
příbuzné. To bylo ovšem vzájemné.
A protože se jí ten anglický vítr přímo
hnusil, přivítal s radostí zprávu o nečekaném dědictví...
ISBN 978-80-243-7609-7

COURTHS-MAHLEROVÁ,
Hedwiga
Evino štěstí

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2017, HCM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Hrabě Udo ztratil matku před lety,
když dala život dcerušce. Tenkrát už
mu bylo dvacet let a chystal se odejít
na univerzitu do Bonnu. Nakrátko to
odložil, aby stál otci po boku v době
smutku. Jeho otec velmi těžce nesl
ztrátu milované ženy.
ISBN 978-80-243-7604-2

DÉRYOVÁ, Ilona
Polibkem ji přesvědčil

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2017, Šlechtické romance,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Všechno začalo, když Ulrich Heidebrink, mladý šéf obrovských
strojírenských závodů, seděl ráno
u snídaně a četl noviny. Upoutal ho
titulek: Blesk podpálil ateliér!
ISBN 978-80-243-7608-0

Láska je mocná

Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno:
Moba, 2017, Dr. Stefan Frank,
2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Doktor Stefan Frank onemocněl! Ta
zpráva se Polesím rozšířila jako lavina
a všichni pacienti oblíbeného lékaře
se ustaraně ptali, co bude. Brzy se
ukázalo, že doktor Frank bude několik týdnů mimo službu.
ISBN 978-80-243-7684-4

MAYBACH, Viola
Osudná fotografie

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2017, Zlatá růže, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Kněžna Elisabeth a kníže Leopold
von Sternberg se stali před několika
týdny oběťmi strašlivé nehody. Zanechali po sobě syna, patnáctiletého
prince Christiana von Sternberg,
kterému se říkalo ‚malý kníže‘...
ISBN 978-80-243-7682-0

MAYBACH, Viola
Prodám zámek s princeznou

Z něm. přel. N. Kudrnáčová, Brno:
Moba, 2017, Zámecké lásky, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
„Teto Sofie, tady je Stephanie!“
„Dítě,“ zvolala baronka von Kant
užasle. „Tak dlouho jsme o tobě nic
neslyšeli! Doufám, že se nic nestalo?“
„Ještě ne, ale brzy se něco stane. Musím prodat zámek...“
ISBN 978-80-243-7691-2

STEPHANOVÁ, Sabina
Odstrkovaný

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2017, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč

Ještě před šesti týdny byl Patrik
malý veselý chlapec, který si sebevědomě získával místo ve svém
malém světě. Ale teď, co byla jeho
maminka přeložena do Drážďan,
změnil se Patrikův smích v hluboký
smutek.
ISBN 978-80-243-7687-5

WILD, Dunja
Lež jedné noci

Z něm. přel. H. Smolaková, Brno:
Moba, 2017, Dětská sestra Angelika,
2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
„Vy chcete, abych vás seznámil
s nočním životem v Mnichově?“
Doktor Thomas Hohmann upřel
nevěřícný pohled na svou sestřenici,
hezkou sestru Angeliku, která se
jen silou vůle držela, aby se nahlas
nerozesmála.
ISBN 978-80-243-7603-5

WINTEROVÁ, Norma
Má jediná útěcha

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2017, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Ztracená a zrazená! Hela s hrůzou
zjistila, že muž, kterého nadevše milovala a jehož dítě nosí pod srdcem,
si vzal jinou.
ISBN 978-80-243-7606-6

rom ány
CALVINO, Italo
Když jedné zimní noci cestující

Z ital. přel. J. Pelán, Praha: Dokořán,
2017, 2., zde 1. vyd., 256 s., váz.
349 Kč
Román Když jedné zimní noci cestující je rafinovaným beletristickým
dílem, je to „kniha o knihách“,
i o sobě samé. Kombinují se zde dvě
narativní linky.
ISBN 978-80-7363-833-7

CAMUS, Albert
Mor

Z franc. přel. M. Tomášková, Praha:
Garamond, 2017, 5. vyd., 250 s.,
váz. 290 Kč
O Moru si A. Camus poznamenal
do svého Zápisníku, že má ráz
„mytického příběhu“. Mytický
a filozofický význam nese
především epidemie sama – lze ji
chápat jako alegorii okupačních
let, ale i jako samo zkonkretizované
absurdno.
ISBN 978-80-7407-354-0

ČERNÁ, Jaroslava
Sekaná s malinama

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 232 s.,
váz. 249 Kč
Mladá, šťastná a bezstarostná Alice
píše erotické romány, zatímco na
stárnoucí učitelku češtiny Hedviku
dopadají s přibývajícím věkem
všechny možné problémy a starosti
s manželem, trpícím demencí.
ISBN 978-80-264-1450-6

ĎURANOVÁ, Mária
Všichni to vědí

Ze sloven. přel. H. Mojžíšová, Praha:
Brána, 2017, 1. vyd., 232 s., váz.
249 Kč
Dana je úspěšná a ambiciózní
rozvodová právnička, která je
přesvědčená o tom, že svůj život má
naprosto pod kontrolou. O to víc ji
zasáhne, když ji manžel opustí pro
jinou ženu.
ISBN 978-80-7243-955-3

z n o v i n e k k 2 9. 5 . 2 0 17 3 6 0 t i t u l ů
ERSKINOVÁ, Barbara
Dům ozvěn

Z angl. přel. P. Klůfová-Štechová,
Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 384 s.,
brož. 299 Kč
Veliký starodávný dům na anglickém
venkově získala Joss Grantová jako
dědictví po matce, kterou nikdy
nepoznala. Když se s manželem
a malým synkem do bývalého rodinného sídla přistěhují, začnou se
dít záhadné věci...
ISBN 978-80-7243-954-6

FERRANTE, Elena
Příběh nového jména. Geniální
přítelkyně – díl druhý

Z ital. přel. A. Flemrová, Praha:
Prostor, 2017, 1. vyd., 424 s., brož.
397 Kč
Ve druhém dílu tetralogie Geniální
přítelkyně italské autorky je přesvědčivě zachyceno období mládí dvou
přítelkyň Eleny a Lily, objevování
vlastního těla a sexuality. Toto téma
rezonuje s historickým pozadím děje.
ISBN 978-80-7260-357-2

GAARDER, Jostein
Loutkář

Z nor. přel. J. Vrbová, Praha: Plus,
2017, 1. vyd., 248 s., váz. 249 Kč
Akademik a lingvista Jakop je natolik
osamělý, že navštěvuje pohřby cizích
lidí. Na smutečních hostinách se
dává do řeči s pozůstalými. Díky své
sečtělosti a jazykové pohotovosti
si pokaždé vymyslí příběh, který jej
k nebožtíkovi váže...
ISBN 978-80-259-0634-7

HAWDON, Lindsay
Jákobovy barvy

Z angl. přel. P. Krámková, Ostrava:
Domino, 2017, 1. vyd., 376 s., váz.
349 Kč
Pokud na vás hluboce zapůsobil
Schindlerův seznam, Sophiina volba
nebo Nabarvené ptáče, pak byste
si neměli nechat ujít ani tento silný
a emotivní román.
ISBN 978-80-7498-173-9

LOUDA, Josef
Láska (ne)slučitelná se životem

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 269 Kč
Umělecký fotograf Dodo Dalou je při
náhodném setkání okouzlen enigmatickou atraktivní rusovláskou. Aby získal její přízeň, využije nejen své fotografické umění, ale i erektivní pilulky,
což ho však málem stojí život...
ISBN 978-80-7243-953-9

MAUGHAM, William
Somerset
Barevný závoj

Z angl. přel. P. Pokorný, Praha:
Prostor, 2017, 1. vyd., 304 s., brož.
297 Kč
Děj románu se odehrává v britské
koloniální Číně. V jeho centru stojí
mladý manželský pár, který je tvořen
odlišnou dvojicí – oddaně milujícím
introvertním mužem, povoláním
lékařem, a jeho ženou, dívkou z anglické lepší rodiny.
ISBN 978-80-7260-355-8

OAKLEYOVÁ, Collen
Stačí jen dotyk

Praha: Fortuna Libri, 2017, 1. vyd.,
352 s., váz. 349 Kč
Jubilee Jenkinsová odmalička trpí nevšední chorobou: má alergii na lidský
dotyk. Poté co na střední škole má-
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lem přišla o život po prvním polibku,
odešla do ústraní a začala žít svůj
život v naprostém osamění.
ISBN 978-80-7546-100-1

PECH, Miroslav
Cobainovi žáci

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 200 s.,
váz. 198 Kč
Pokud jste si mysleli, že po pádu
komunismu má už mládež život růžový a možnosti neomezené, tak to
jste dost mimo. Bezejmenný hrdina
Cobainových žáků nás provede od
idylického dětství přes základku a učňák až do dospělosti.
ISBN 978-80-257-1896-4

REIDOVÁ, Taylor Jenkins
Jediné pravé lásky. Kolikrát
můžete milovat doopravdy?

Z angl. přel. J. Mandelíková, Praha:
Mladá fronta, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz. 289 Kč
Emma a Jesse jsou spolu od střední
školy. Vybudují si společný život, vezmou se a pracovně spolu procestují
svět. V den prvního výročí svatby se
však s Jessem zřítí vrtulník do Tichého oceánu a on je po nějakém čase
prohlášen za mrtvého.
ISBN 978-80-204-4326-7

RITTER, Petr
Zde žili

Zvole u Prahy: Nakladatelství Andrej
Šťastný, 2017, 1. vyd., 296 s., váz.
299 Kč
Zde žili je ve skutečnosti dvojromán.
Odehrává se v několika dějových
pásmech, v jejichž středu se ocitá
Franěk Podhajský, stárnoucí právník,
dříve prokurátor, státní zástupce
a dnes privátní advokát.
ISBN 978-80-86739-68-7

RŮŽIČKA, Jan
Jedu na ty nohy!

Ilustr. P. Urban, Praha: Mladá fronta,
2017, 1. vyd., 344 s., váz. 279 Kč
Víte, že švestky a banány si můžete
obléct? Že bagrem se dá najíst?
Že z tkaniček můžete vyrobit most
a nákladní Pragovku naučit číst
noviny? Pokud ano, pak nejspíš
máte za sebou základní vojenskou
službu…
ISBN 978-80-204-4397-7

SCOTTOVÁ, Joanna
Velká cesta Armanda de Pottera.
Tajuplný příběh z luxusní
cestovní kanceláře na přelomu
století
Z angl. přel. J. Mandelíková, Praha:
Mladá fronta, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 299 Kč
V roce 1905 se turistický průvodce
a amatérský sběratel starožitností
jménem Armand de Potter záhadně
ztratí u pobřeží Řecka. Tělo se nikdy
nenajde a jeho ženě Aimée nezbývá,
než aby se sama postarala o jeho
záležitosti.
ISBN 978-80-204-4354-0

SEETHALER, Robert
Celý život

Z něm. přel. M. Půček, Praha: Plus,
2017, 1. vyd., 120 s., váz. 229 Kč
Útlý román Celý život patří
k vzácným knihám, které připomínají
důstojnost prostého života a nenápadné hrdiny, pro něž hodnoty jako
skromnost, pracovitost a obětavost
nejsou jen slova.
ISBN 978-80-259-0635-4

SEKYRKA, Pavel
Nedosáhneš na dno

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 289 Kč
Román zavede čtenáře do jihočeského Písku roku 1991. Zde se začínají
odvíjet osudy několika postav, které
jsou vlivem porevolučních událostí
nuceny stanout tváří v tvář 50 let starým událostem.
ISBN 978-80-7243-946-1

SCHWABOVÁ, V. E.
Neobyčejní

Z angl. přel. L. Houdek, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 368 s., váz. 358 Kč
Victor a Eli, dva samotáři, kteří se
poznali na studiích, brzy zjistí, že
je pojí společná vášeň k nebezpečí
a zážitkům blízkým smrti a také že
při vhodných příležitostech dokážou dobře rozvíjet své mimořádné
schopnosti.
ISBN 978-80-257-2045-5

WELSH, Irvine
Porno

Z angl. přel. K. Lederová-Crooks,
Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 576 s.,
váz. 398 Kč
Hrdinové Trainspottingu se vracejí na
místo činu, do Edinburghu: Mark Renton z Amsterdamu, Simon Williamson
z Londýna, Frank Begbie z vězení... Leith je příliš malý, než aby na sebe nenarazili. Všichni jsou o pár let starší...
ISBN 978-80-257-2056-1

WOODOVÁ, Monica
Jeden kluk z milionu

Z angl. přel. O. Bártová, Praha: Plus,
2017, 1. vyd., 344 s., váz. 299 Kč
Otec-kytarista, syn se zálibou
v Guinnessových rekordech a 104letá
stařenka. Jak to jde dohromady?
Tichý chlapec se sblíží s prastarou
podivínskou paní, která k sobě dřív
nikoho nepustila. On se od ní učí řeči
ptáků, ona se učí řídit auto.
ISBN 978-80-259-0636-1

sci-fi; fantasy
BRADBURY, Ray
Ilustrovaný muž

Z angl. přel. J. Emmerová, Praha:
Plus, 2017, 1. vyd., 272 s., váz.
299 Kč
Bezejmenný vypravěč se setká s Ilustrovaným mužem a nahlédne do
výjevů, které se mu odehrávají před očima. Ty po svém vylíčí – osmnáct příběhů, osmnáct ilustrací. Jedinečná sbírka
povídek je milníkem v žánru sci-fi.
ISBN 978-80-259-0637-8

CLARKE, Arthur C.
2010: Druhá vesmírná odysea

Z angl. přel. Z. Volný, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 315 s., váz. 298 Kč
Ke kosmické lodi Discovery, osamoceně plující hlubokým vesmírem
od doby, co David Bowman prošel
„Hvězdnou bránou“, se vydává nová
mezinárodní expedice. Jedním z cílů
výpravy je objasnění tragických událostí, které se na Discovery odehrály.
ISBN 978-80-257-2093-6

HAENSEL, Hubert
Člověk k rozpůlení

Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba,
2017, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Odvlečen na skapalm prožívá Pozemšťan peklo.
ISBN 978-80-243-7681-3

bibliografie
HAMILTONOVÁ, Laurell K.
Krvavé koleno

Praha: Epocha, 2017, 2. vyd., 368 s.,
váz. 299 Kč
V 5. díle má lovkyně upírů Anita Blakeová práce nad hlavu. Musí vyřešit dva
úkoly, při nichž i ona sama začne přemýšlet o tom, zda nejsou nad její síly...
ISBN 978-80-7557-045-1

LU, Marie
Půlnoční hvězda

Z angl. přel. O. Duha, Praha:
Talpress, 2017, 1. vyd., 301 s., brož.
249 Kč
Adelina Amouteru už má dost
utrpení. Obrátila se zády k těm, kteří
ji zradili, a dosáhla konečné pomsty:
vítězství. Její vláda jako Bílé vlčice je
triumfální, ale její krutost roste s každým vítězstvím.
ISBN 978-80-7197-643-1

LUKJANĚNKO, Sergej
Vasiljev
Šestá hlídka

Z ruš. přel. I. Dvořáková, Praha:
Argo, 2017, 1. vyd., 352 s., brož.
298 Kč
Moskevské ulice přestaly být bezpečné. Upíři opět útočí na nevinné
lidi. Ve jménech obětí se ukrývá zašifrovaný vzkaz určený pouze pro světlého Antona. Kdo ale vzkaz poslal?
ISBN 978-80-257-2088-2

MEDEK, Leonard
Dobrodruh IV. Ďáblova
obrazárna

Ilustr. J. M. Šouflová, J. Pekárek,
Praha: Straky na vrbě, 2017, Česká
fantastika, 1. vyd., 544 s., váz. 340 Kč
Říká se, že dobrý obraz ukáže víc než
zrcadlo. Také se říká, že každý malíř
alespoň jednou v životě namaluje obraz pro potěchu Ďábla. A Ďábel prý
takové obrazy schraňuje v pekelné
obrazárně...
ISBN 978-80-87364-67-3

PECINOVSKÝ, Josef
Útěk z Arestonu

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 360 s.,
brož. 299 Kč
Po 4 letech na Arestonu je ze Sršně
zcela jiný muž. Prošel si peklem
vesmírného vězení, zažil zrady i zvůli
mocných a nyní je opět nucen začít
od začátku.
ISBN 978-80-7557-050-5

REGNIER, Sandra
Panův tajemný odkaz – Dračí
proroctví

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
296 s., váz. 299 Kč
Felicity ještě pořádně nezpracovala
myšlenku, že je předurčená zachránit
říši elfů, když ji ti samí elfové obviní
z vraždy a vymažou ji z knihy proroctví...
ISBN 978-80-253-3158-3

REYNARD, Sylvain
Temný Říman

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Poslední díl fantasy trilogie. Opět
se setkáváme s Raven, florentským
princem a ostatními upíry, Gabrielem
a Julií. William vede válku proti jiným
upírům i Kurii, Raven bojuje o život
své sestry i o svou tajemnou lásku.
ISBN 978-80-7505-657-3

TUČKA, Daniel
Pelyněk I.

z n o v i n e k k 2 9. 5 . 2 0 17 3 6 0 t i t u l ů
Ilustr. T. Kučerovský, L. Šimečková,
Praha: Straky na vrbě, 2017, Česká
fantastika, 1. vyd., 416 s., váz. 250 Kč
Epocha vzducholodí, paromobilů
a mechanických knih je na pokraji
zkázy. Podaří se našim hrdinům
odhalit tajemství ztracené elektřiny
nebo zvítězí šáh ovládající záhadné
síly pelyňku?
ISBN 978-80-87364-64-2

HOZNAUER, Miloš
Lodní kufr

th r i lle ry

Praha: Dokořán, 2017, 1. vyd.,
176 s., váz. 249 Kč
Oblíbený češtinář a vynikající učitel,
který ovlivnil několik generací studentů, po celý život schraňoval své
texty do lodního kufru. Nyní svůj
kufr znovu otevřel a vybral z něj
vzpomínky na nejzásadnější chvíle
svého života.
ISBN 978-80-7363-825-2

CONNOLLY, John
Vlk v pasti

HOZOVÁ, Hana
Vandal a já aneb Kůň pro radost

Z angl. přel. M. Verner, Praha: BB/
art, 2017, 1. vyd., 352 s., váz. 299 Kč
Městečku Prosperous se daří, i když
ostatní trpí. Jeho obyvatelé jsou bohatší než ostatní, budoucnost jejich
dětí se zdá zajištěná. Důsledně se
straní všech lidí přicházejících zvenčí
a své vlastní chrání.
ISBN 978-80-7507-680-9

DOBBS, Michael
Dům z karet

Z angl. přel. P. Horák, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 344 s., váz. 358 Kč
Dům z karet patří k nejlepším politickým thrillerům historie. Vydán byl
v roce 1989 a okamžitě se dočkal obrovského úspěchu u čtenářů i u kritiků. Pojednává o machiavellistickém
a bezskrupulózním politikovi Francisi
Urquhartovi.
ISBN 978-80-257-2061-5

ESKENS, Allen
Pohřbený život

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Joe Talbert měl na hodinu literatury
sepsat životopis někoho neznámého.
A rozhodl se pro Carla Iversona,
umírajícího usvědčeného vraha. Během jejich rozhovorů Joeovi dojde, že
byl Carl odsouzen neprávem...
ISBN 978-80-7505-650-4

CHILD, Lee
Večerní škola

Z angl. přel. I. Harrisová, Praha: BB/
art, 2017, 1. vyd., 336 s., váz. 349 Kč
Píše se rok 1996, Jacku Reacherovi
je 35 let a dosud slouží v americké
armádě. Po jedné úspěšné akci se má
hlásit ve večerní škole. To je ovšem
jen krytí pro přísně utajenou bezpečnostní akci...
ISBN 978-80-7507-686-1

THOR, Brad
Cizí agent

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
Hrozba velkých teroristických útoků
se stupňuje, nikdo není v bezpečí.
CIA proto do akce povolává Scotta
Harvatha. Bývalý příslušník Navy
SEALs nyní pracuje u zpravodajské
agentury, vykonávající tajné operace
z rozkazu prezidenta.
ISBN 978-80-264-1436-0

v zpom í n k y
ČERVENÁ, Soňa
Stýskání zažehnáno

Praha: Academia, 2017, Paměť,
1. vyd., 406 s., váz. 375 Kč
Operní pěvkyně a herečka Soňa Červená rekapituluje po svých devadesátých narozeninách právě dovršené
čtvrtstoletí od návratu ze světových
scén do vlasti.
ISBN 978-80-200-2707-8

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
200 s., váz. 259 Kč
Knížka zachycuje autorčiny vzpomínky
na sedm let radostí i starostí, kdy jí byl
zlatohřívák Vandal nejen společníkem
na vyjížďkách, ale i terapeutem, přítelem a velkou koňskou láskou.
ISBN 978-80-204-4389-2

HRYNIEWICZ, Bohdan
Moje chlapecká válka: Varšava
1944

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 280 s.,
váz. 299 Kč
Jedinečný autentický pohled na heroické i tragické Varšavské povstání
a zároveň strhující osobní výpovědí
chlapce, který dospíval v trýznivém
období druhé světové války.
ISBN 978-80-264-1437-7

PECINA, Pavel
Chrousti na zábradlí balkónu.
Vzpomínky na dětství

Praha: Ekopress, 2017, 1. vyd.,
220 s., váz. 250 Kč
Knížka je prvním pokusem P. Peciny
o jakousi beletristickou faktografii
nebo faktografickou beletrii a měla
by být prvním dílem jeho zoologických „vzpomínek na život“.
ISBN 978-80-87865-36-1

STEHLÍK, Pavel
Já, voják v Afghánistánu. Vzpomínky českých veteránů

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 168 s.,
váz. 249 Kč
Jsem obyčejný člověk jako vy. Jsem ale
také voják. Voják z Afghánistánu. Zažil
jsem toho ve válce hodně a řeknu vám
vše tak, jak to je. Po pravdě.
ISBN 978-80-264-1431-5

VAŇKOVÁ, Ludmila
Život na rozhraní věků

Praha: Šulc – Švarc, 2017, 1. vyd.,
448 s., váz. 449 Kč
Vlastní životopis L. Vaňkové začíná
jako román o dětském ráji. Její otec
byl ředitel několika finančních ústavů
a později člen nejužšího vedení
České národní banky. V jeho bohaté
knihovně se záhy seznamovala s literaturou a historií...
ISBN 978-80-7244-397-0

weste r ny
HAYES, Rex
Apačská poušť

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Ten Apač ležel na horké zemi a jeho
snědé, polonahé tělo mělo stejnou
barvu jako ta pustina. Pozoroval skupinu jezdců táhnoucí na východ. Ve
večerním slunci byli dobře vidět. Bylo
to patnáct bílých mužů v modrých
uniformách...
ISBN 978-80-243-7683-7
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KIRBY, John
Donovanova banda

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Dry Fork bylo klidné městečko. Až
na záhadného Bronca Tomlina, který
měl poblíž koňský ranč, neměl šerif
Webb Matlock s nikým problémy.
Jenže pak se všechno změnilo...
ISBN 978-80-243-7690-5

KIRBY, John
Zabiják z Laramie

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Jim Kelly věděl, že pokud se zpráva
o pokladu rozšíří, bude to znamenat
konec rudého lidu. Byl odhodlán
udělat cokoli, jen aby tomu zabránil...
ISBN 978-80-243-7611-0

SCOTT, William
Muž bez tváře

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož.
39 Kč
Byl to neskutečný, málem groteskní
pohled. Obličej toho muže se
podobal měkkému kusu jílu, který
se pomalu roztéká na slunci. Jericho
Brown procitl, když dívka dlouze
vykřikla. Ležel na zádech...
ISBN 978-80-243-7607-3

SCOTT, William
Zabiják

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož.
39 Kč
Ten kůň popocházel bezcílně z místa
na místo. Nebylo se čemu divit, když
vláčel konec uzdy po zemi. Muž na
něm se držel v sedle jen z posledních
sil...
ISBN 978-80-243-7685-1

UNGER, G. F.
Bozemanská stezka

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Drango Lonekid odhodil karty,
aniž si je prohlédl, vstal a suše řekl:
„Končím, jsem tady hotov!“ Sáhl po
penězích a chtěl je schovat. „Nemůžete přestat uprostřed hry,“ namítal
jeden z hráčů...
ISBN 978-80-243-7605-9

UNGER, G. F.
Gila Paso

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2017, G. F. Unger - Nejlepší
westerny, 1. vyd., 80 s., brož.
Bývalý kapitán konfederační armády
Tim Brolin se za každou cenu snaží
najít půvabnou ženu, která se o něj
starala v zajateckém lazaretu...
ISBN 978-80-243-7612-7

UNGER, G. F.
Legenda Bobřího údolí

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Jim Chance zastavil svého nádherného hřebce na kraji močálu. Vzpomínky na mládí ho skoro přemohly.
Tady chytil prvního bobra.
ISBN 978-80-243-7610-3

UNGER, G. F.
Připraven zemřít

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Bat Shamokin jel poprvé krajem, kterého se sice zmocnil, ale ještě ho ne-

znal. Jel celý den a krátce po východu
slunce pozoroval tábor v údolí. Muži
tam dole cejchovali dobytek. Byli to
čtyři lovci mavericků.
ISBN 978-80-243-7689-9

UNGER, G. F.
Štvanec Kellahan

Z něm. přel. M. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Ben Kellahan prodal v Torilu čtyři
dobré koně, dostal však od agenta
poštovní linky jen sto dolarů. Ale sto
dolarů bylo v těch mizerných časech
po válce skoro tak velkých jako sto
kol od vozu.
ISBN 978-80-243-7686-8

WARNER, Hal
Johnsova cesta

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Dopadl jen dva členy té bandy. Nelítostného Nolana Burdetta a mladého
Jesse Kincaida. Ale to nejnebezpečnější byla pro zástupce Macka
Johnse kořist ve výši 12 tisíc dolarů.
Věděl, že ty peníze přilákají zbytek
desperátů jako med grizzlyho.
ISBN 978-80-243-7602-8

literatura pro
děti a mládež
d ete k tivn í
př í bě hy
GARDNEROVÁ, Sally
Zmizení Šimona Šťopky. Vílí
detektivní kancelář

Ilustr. D. Roberts. Z angl. přel.
V. Kadlec, Praha: Mladá fronta, 2017,
1. vyd., 224 s., váz. 249 Kč
Známá vílí detektivní kancelář Křídla
a spol. má pořádný problém. Tedy…
Vlastně několik pořádných problémů.
Za prvé tu máme nezvěstného obra
Šimona Šťopku, který zmizel beze
stopy a nechal po sobě opuštěnou
obří dcerku.
ISBN 978-80-204-4359-5

KONEČNÝ, Jaromír
Tuhej tulipán. Detektivka pro
mladý

Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 200 s.,
brož. 279 Kč
Napínavý příběh pro starší čtenáře je
prvním dílem volné série originálních
detektivek pro mládež. Hlavní hrdina,
šestnáctiletý Leon, se dostane na
šikmou plochu a skončí ve vězení pro
mladistvé.
ISBN 978-80-262-1206-5

dobrodružství
BACCALARIO, Pierdomenico;
PERCIVALE, Tommaso
50 dobrodružství, která musíte
zažít, než vám bude 14
Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
176 s., brož. 199 Kč
V knize najdeš 50 báječných tipů, jak
zažít věci, na které budeš jistě dlouho
vzpomínat.
ISBN 978-80-253-3156-9

OTČENÁŠEK, Vojtěch
Tauros. Každá duše touží po
svobodě

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 112 s.,
váz. 229 Kč

bibliografie
Hrdinou příběhu ze starověké Kréty
je mladík Aristo, kterého čeká nebezpečná zkouška v podobě skákání
přes býka. Kdo v této disciplíně
uspěje, je považován za dospělého
muže. Chlapec bojuje s nepřízní
osudu...
ISBN 978-80-266-1092-2

SMITH, Alex T.
Bruno před kamerou. Neobyčejný pejsek s neobyčejným
životem!

Z angl. přel. J. Hejná, Praha: Mladá
fronta, 2017, 1. vyd., 104 s., brož.
179 Kč
Se svým věrným kamarádem panem
Žmolkofuskou po boku si Bruno
vyzkouší spoustu různých filmových
profesí a geniálním nápadem
dokonce zachrání lidoopa uvízlého
na střeše!
ISBN 978-80-204-4178-2

h ry
KAFKA, Jan
Bloudiště – Ani Bloudi nezabloudí!

Praha: Česká televize – Edice ČT,
2017, 1. vyd., 128 s., brož. 149 Kč
Bludiště i bloudiště, hry, kvízy i soutěž o ceny! Rozum do hrsti a oči na
šťopky – zábava nepočká! Vyhrává
každý, kdo odpoví správně!
ISBN 978-80-7448-067-6

PELÁNEK, Radek
Šifry pro děti

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 169 Kč
Více než 100 rozmanitých šifer
čeká na odvážlivce, který se pokusí
prolomit jejich tajný kód! S trochou trpělivosti by se to však mělo
podařit nakonec každému. Šifry
jsou uspořádány a označeny podle
obtížnosti.
ISBN 978-80-266-1070-0

Super Mario Run. Nezávislá
a neoficiální Hráčova příručka

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
80 s., brož. 199 Kč
V příručce najdete tipy, triky a návody, jak ovládnout všechny tři
herní režimy (World Tour, Toad
Rally a Kingdom Builder) a stát
se opravdovým mistrem v Super
Mario Run!
ISBN 978-80-251-4867-9

kom i k sy
LEŽÁK, Zdeněk
Marie Terezie a její Habsburkové. Komiksový příběh největší
české panovnice
Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 399 Kč
Dobře vládnout nemusí jen muži.
A já jsem jediná žena, která kdy
usedla na český trůn. Od dětství
jsem se připravovala, že budu královnou. Přesvědčila jsem všechny,
kteří o mně pochybovali, že na to
mám.
ISBN 978-80-266-1069-4

Malý princ a Hadova planeta
(24.)

Z franc. přel. V. Sysalová, Praha:
Mladá fronta, 2017, 1. vyd., 48 s.,
váz. 199 Kč
Malý princ s Liškou brázdili vesmírem
křížem krážem a pomáhali obyvatelům jiných planet v boji se zlým

Hadem. Nyní se ocitá v nebezpečí
samotná planeta Malého prince,
zejména její obyvatelka, princova
milovaná přítelkyně Růže.
ISBN 978-80-204-2614-7

ZEP
Titeuf. Má mě ráda?

Z franc. přel. L. Janda, Praha: Mladá
fronta, 2017, 1. vyd., 48 s., váz.
229 Kč
Přál bych si, aby vyčistili oceány, aby
se tolik neválčilo a v jídelně dávali víc
čokoládovýho pudinku. Přál bych si,
aby zrušili konec světa a taky zkoušku
z plavání. Přál bych si, aby mě šíleně
milovala…
ISBN 978-80-204-4211-6

le po r e l a
STACHO, Miro
Stavební stroje

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 12 s.,
89 Kč
Víte, jaké existují stavební stroje?
Vydejte se s naším leporelem po staveništi a poznejte, jak vypadá pásový
bagr, jeřáb, buldozer, zarovnávač
a spousta dalších stavebních strojů.
ISBN 978-80-264-1443-8

po e z i e
STARÁ, Ester; STARÝ, Milan
Každý bulí nad cibulí

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 249 Kč
Kolik má tma očí? Jak to dopadne,
když se had ožení? K čemu potřebuje
postel chapadla? Co se stane alergikovi, když sní kiwi? A jak vypadá
Ježíšek? Známá autorská dvojice
navazuje na nejlepší českou tradici
poezie pro děti.
ISBN 978-80-7432-791-9

ZAHRADNÍČEK, Jan
Ježíškova košilka

Ilustr. V. Vlková, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 64 s., váz. 239 Kč
Tato rozsahem nevelká sbírka veršů
křesťansky orientovaného básníka,
který se stal obětí komunistických
perzekucí, se poněkud vymyká
jeho ostatním dílům. Je totiž určena
dětskému čtenáři. V deseti epických
skladbičkách nám autor odhaluje
veliká tajemství.
ISBN 978-80-00-04680-8

po hád k y
LAINESOVÁ, Jaroslava
Pohádky Matky přírody

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 96 s., váz.
249 Kč
Proč medvědi v zimě spí? Proč kopřiva pálí? Proč kukačka nemá hnízdo?
Odpovědět na zvídavé dětské otázky
vám pomohou poutavé příběhy
z této knihy.
ISBN 978-80-266-1098-4

STARÁ, Ester
Koho sežere vlk? 7 pohádek, jak
je znáte i neznáte
Ilustr. M. Starý, Praha: 65. pole,
2017, 1. vyd., 64 s., váz. 298 Kč
Sedm pohádek, jak je znáte i neznáte, v podobě malovaného čtení.
Ježibaba si brousí zuby na Jeníčka,
možná i Mařenku, dědek s bábou
a celou jejich partou mají zálusk na
řepu, Otesánek slupne, na co přijde.
A koho sežere vlk?
ISBN 978-80-87506-89-9

z n o v i n e k k 2 9. 5 . 2 0 17 3 6 0 t i t u l ů
po pul ár n ě
naučná

připomínat? Otevři tuto knížku
a hurá do toho! Čeká na tebe 16
zvířat.
ISBN 978-80-264-1447-6

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 112 s.,
brož. 249 Kč
Proměň svou kuchyň na špičkovou
laboratoř! Nepotřebuješ k tomu
žádné drahé vybavení ani speciální
chemikálie – vystačíš si s tím, co najdeš doma.
ISBN 978-80-264-1448-3

ŠMIKMÁTOROVÁ, Pavla
České dějiny mají své hrdiny

Fantastické experimenty v kuchyni. The Exploratorium

FUČÍKOVÁ, Renáta; MALÝ,
Radek
Franz Kafka. Člověk své i naší
doby

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 104 s.,
váz. 299 Kč
Výpravná kniha o nejslavnějším pražském rodákovi Franzi Kafkovi přibližuje jeho život a dílo všem, kdo chtějí
podrobněji poznat jeho svět. Ožívá
v ní svět pražské německy psané
literatury, svět jeho zájmů, rodiny
a přátel a jeho příběhů.
ISBN 978-80-7252-674-1

KUPČÍK, Lubomír
Velká indiánská kniha – Hau
kóla! 50 návodů k výrobě indiánských předmětů

Ilustr. L. Kupčík, Praha: Mladá fronta,
2017, 1. vyd., 104 s., váz. 329 Kč
Jak skutečně vypadali indiáni a indiánky severoamerických plání?
Jak se oblékali, zdobili, česali, čím
lovili zvěř, jaké měli hudební nástroje
a s čím si hrály indiánské děti? Jak se
pomalovat jako Sioux?
ISBN 978-80-204-4066-2

SCHAMP, Tom
Celý svět v obrázcích

Z vlám. přel. V. Havlíková, Praha:
Mladá fronta, 2017, 1. vyd., 62 s.,
váz. 399 Kč
Tahle kniha vás vezme za srdce, jen
jak ji otevřete. Žádnou podobnou jste
totiž ještě nikdy neviděli a nedrželi
v rukou. Nebojte se malého počtu
stran – každá z nich by vydala na
celou knihu.
ISBN 978-80-204-4399-1

SOCHA, Piotr
Včely

Z pol. přel. M. Harasimowicz, Praha:
Slovart, 2017, 1. vyd., 72 s., váz.
399 Kč
Přijměte pozvání do kouzelného
království včel! Podívejte se zblízka,
jak vypadají, nahlédněte do jejich
domova, seznamte se s jejich zvyky.
ISBN 978-80-7529-333-6

SULZENBACHEROVÁ,
Gudrun
Zapomenutá řemesla a život na
venkově

Z něm. přel. D. Eisenmannová,
Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 64 s.,
váz. 249 Kč
Co se děje v kovárně? Jak se šijí boty?
Jak vzniká ze lnu plátno a z vlny
loden? Jak se připravuje máslo? Jak
se peče chleba?
ISBN 978-80-7529-350-3

SVOBODOVÁ, Jana
Zoohrátky se zvířátky

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 104 s.,
váz. 299 Kč
Chceš proniknout do říše zvířátek,
které potkáš v ZOO, a vyrobit si
půvabné drobnosti, které ti je budou
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Ilustr. P. Navrátilová, Brno: CPress,
2017, 1. vyd., 72 s., brož. 199 Kč
Zajímáte-li se o historii naší země
a chcete se o ní dozvědět více, je tento pracovní sešit určen právě pro vás.
Každá z 5 kapitol obsahuje 6 kreslených dějepisných zajímavostí.
ISBN 978-80-264-1441-4

Tak chutná duha. Dětská
kuchařka – 20 receptů z ovoce
a zeleniny

Z angl. přel. H. Marková, Praha:
Mladá fronta, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 249 Kč
Dopřejte dětem vyzkoušet si, jestli
je vaření jejich parketa, a hravou
formou je naučte jíst a zamilovat si
ovoce a zeleninu. Kuchařka pro děti
obsahuje více než 20 receptů, jejichž
hlavními hrdiny jsou různé druhy
ovoce a zeleniny.
ISBN 978-80-204-4246-8

pro d ěti
AYRESOVÁ, Honor; BOYLEOVÁ, Renita
Dobrou noc s Biblí

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 96 s., váz. 269 Kč
Je to krásná chvíle, když večer děti
ulehnou do postýlek a rodiče či
prarodiče jim začnou číst… Bibli na
dobrou noc si mohou číst a prohlížet
spolu, možná se stane pravidelnou
součástí večerní modlitby v rodině.
ISBN 978-80-7195-968-7

BRAUNOVÁ, Petra
Dům doktora Fišera

Ilustr. P. Lemonier, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 152 s., váz. 249 Kč
Podivín doktor Fišer do svého domu
obehnaného plotem s ostnatým drátem nikoho nepouští. Když se Petrův
otec zmíní, že pro doktora pracuje,
probudí v synovi zvědavost. V domě
na kopci prý bydlí nějaký kluk. Nikdo
ho ale nezná...
ISBN 978-80-00-04686-0

BŘEZINOVÁ, Ivona
Ďasík a Ďáblík. Zvou na výpravu
do dávné Prahy!
Ilustr. B. Kyšková, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 64 s., váz. 269 Kč
Kdo jsou ta pitvorně šklebící se
stvoření, co právě sestoupila na zem
z Prašné brány? Ďasík a Ďáblík, oživlé kamenné sochy, které se dovedou
přenést do dávných dob! Dvojčata
Berenika a Bertík jsou v Praze na
školním výletě...
ISBN 978-80-00-04685-3

CLARY, Julian
Oprsklovi: Zachránci zvířat

Ilustr. D. Roberts. Z angl. přel. J.
Hejná, Praha: Mladá fronta, 2017,
1. vyd., 296 s., váz. 279 Kč
Hyení rodinka Oprsklových si už
nějaký ten pátek spokojeně žije
v Londýně v převleku za lidi. Když
se ovšem po zvířecí říši rozšíří zvěsti
o jejich laskavosti, začnou se na zápraží jejich nenápadného předměstského domku zjevovat další a další
tvorové...
ISBN 978-80-204-4020-4

ČTVRTEK, Václav
O makové panence a motýlu
Emanuelovi

Ilustr. G. Dubská, Praha: Albatros,
2017, 3. vyd., 24 s., váz. 159 Kč
Maková panenka nosí červenou
sukni, která se podobá rozkvetlému
vlčímu máku. Stará se o makové
pole, kde je pořád spousta práce.
Ráda tancuje, a tak jednou vyzve
k tanci smutného motýla Emanuela s cylindrem na hlavě a hůlkou
v ruce.
ISBN 978-80-00-04681-5

FINCHOVÁ, Kate
Hotel U Zvířátek – Vzhůru na
výstavu!

Ilustr. J. S. Gurney, Brno: CPress,
2017, 1. vyd., 88 s., brož. 149 Kč
Magda a Karlík se v hotelu U Zvířátek starají o nejrůznější mazlíčky.
A jejich nejnovější host je skutečně
jedinečný! Štístko je totiž malý
vodicí kůň.
ISBN 978-80-264-1442-1

HABERSTOCKOVÁ, Meike
Proč má Eda spoustu času
a dospělí ne?

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
112 s., váz. 229 Kč
Eda chodí do první třídy a má
pořád spoustu volného času. Stíhá
dělat všechno, na co má chuť. Jeho
maminka naopak vůbec čas nemá.
A Edu to trápí.
ISBN 978-80-253-3108-8

KOLBOVÁ, Suza
Čoko a Keks. Hlava plná neplech
Ilustr. N. Dullecková. Z něm. přel.
J. Kudělková, Praha: Mladá fronta,
2017, 1. vyd., 136 s., váz. 259 Kč
Nový domov? Shetlandským poníkům Čokovi a Keksovi se to pranic
nelíbí. Ale šéfová dostala místo daleko od toho starého, a tak se všichni,
dvounožci i čtyřnožci, musí stěhovat.
ISBN 978-80-204-4313-7

KROLUPPEROVÁ, Daniela
Policejní křeček a zámecký zloděj
Ilustr. E. Sýkorová-Pekárková, Praha:
Albatros, 2017, 1. vyd., 56 s., váz.
199 Kč
Policejní křeček? Ano, skutečně
existuje! Jmenuje se Bruno a bydlí
u druháka Jirky. Přednedávnem jeho
skvělý policejní čich odhalil skupinu
zlodějů aut. V místní zámecké galerii
je právě teď výstava nádherných
šperků.
ISBN 978-80-00-04687-7

PEROUTKOVÁ, Ivana
Anička v zahradě

Ilustr. E. Mastníková, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 136 s., váz. 189 Kč
Letní prázdniny utíkají jako voda,
a Anička jejich začátek strávila na
řece. Byl to báječně dobrodružný
i trochu nebezpečný týden, vždyť
sjela na kánoi Lužnici! Teď se Anička
chystá k babičce na vesnici. Chodila
tam jeden rok do školy...
ISBN 978-80-00-04684-6

PETROVÁ, Simona
Lišák Ferina

Ilustr. Z. Študlarová, Praha: Brána,
2017, 1. vyd., 144 s., váz. 299 Kč
V Černém lese v doupěti ve skále Kamenné srdce žije lišák Ferina, slavný
detektiv, na kterého se obracejí
všechna zvířátka.
ISBN 978-80-7243-951-5

bibliografie
RENČ, Ivan
Malý král

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 128 s., váz. 299 Kč
Jsou v mém království dobří
a poctiví lidé? Jsou hodní na děti?
Starají se o ně pečlivě a mají je rádi
nade všechno bohatství? Odpovědi
na takové otázky hledá mladičký
král při šesti výpravách po svém
království.
ISBN 978-80-7195-939-7

TĚTHALOVÁ, Marie
Informatorium 3–8 Speciál
1/2017. Čím budu, až vyrostu?

Ilustr. P. Koubská, Praha: Portál,
2017, 1. vyd., 24 s., brož. 65 Kč
Každé dítě přemýšlí o tom, čím
bude, až vyroste. Děti v pracovním
sešitě najdou řadu profesí a povolání.
Pracovní listy jsou doplněny úkoly,
hádankami a zajímavostmi o jednotlivých profesích.
ISBN 978-80-262-1226-3

VAJSEJTLOVÁ, Barbora
Ať jsou velcí zase malí!

Ilustr. A. Schulz, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 112 s., váz. 199 Kč
Co kdyby se rodiče zase na chvíli stali
dětmi? Na Kubu s Luckou nemají
rodiče vůbec čas. Ale to se rázem
změní, když děti dostanou od skřítka
Alfonse kouzelný zvoneček! Stačí
zazvonit a říct zaklínadlo, a zaneprázdnění rodiče si zase začnou hrát
jako děti…
ISBN 978-80-00-04679-2

Vtipy pro děti

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 104 s.,
brož. 149 Kč
Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá
radost všem.
ISBN 978-80-264-1433-9

pro d ívk y
SHEPARDOVÁ, Sara
Perfekcionistky: Hodné holky

Z angl. přel. A. Školníková, Praha:
BB/art, 2017, 1. vyd., 256 s., váz.
249 Kč
Pěti krásným nadaným studentkám
posledního ročníku střední školy
Beacon Heights High se život změnil
doslova ze dne na den. To když jedné
noci někdo zabil jejich spolužáka
Nolana, kterého všechny upřímně
nenáviděly.
ISBN 978-80-7507-670-0

pro k lu k y
MERES, Jonathan
Svět podle Norma 6: Může
potřebovat restart

Z angl. přel. R. Podaný, Praha: BB/
art, 2017, 1. vyd., 200 s., váz. 249 Kč
Proč jenom musel Norm usnout
rovnou na hodině dějepisu? A když
už za to dostal jako trest domácí cvičení, proč ho neudělal? A když už ho
neudělal, proč místo toho nešel jezdit
na kole? Samé záhady...
ISBN 978-80-7507-674-8

pro m l ád e ž
BOYNE, John
Chlapec v pruhovaném pyžamu.
Dva malí kluci na opačných
stranách velkého plotu
Z angl. přel. J. Stuchlíková, Praha:
Slovart, 2017, 2. vyd., 184 s., váz.
249 Kč

z n o v i n e k k 2 9. 5 . 2 0 17 3 6 0 t i t u l ů
Brunovi se nechce opouštět starý
dobrý pokojíček, školu a kamarády
v Berlíně a stěhovat se do nového,
osamělého a ponurého domu
v tajemném místě jménem Aušvic.
S kým si tady Bruno bude hrát?
ISBN 978-80-7529-290-2

CARTEROVÁ, Ally
V tajných službách 2: Čestný
špionský

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
200 s., brož. 199 Kč
Cammie Morganová – stejně jako
její spolužačky ze školy pro budoucí
tajné agentky – není obyčejná holka.
Její nadání splynout s davem je neuvěřitelné. Přesto si ji minulý semestr
někdo všiml.
ISBN 978-80-253-3121-7

HESSEOVÁ, Monica
Dívka v modrém plášti

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
304 s., váz. 329 Kč
Píše se rok 1943 a v nacisty okupovaném Amsterdamu vládne přídělový
systém. Mladičká Hanneke se ale
vyzná. Na černém trhu se pohybuje
jako ryba ve vodě a dokáže obstarat
většinu věcí, které lidé potřebují.
ISBN 978-80-253-3157-6

Já, JůTuber 4. Sepsáno JůTubery

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 168 s.,
váz. 349 Kč
Zajímá vás, proč Carrie Kirsten
netočí klasická holčičí videa? Jaký je
Johnny Valda v soukromí? Proč nepoužívá Veronika Spurná na YouTube
přezdívku? Jak dlouho na svých
videích pracuje Zachy a proč Vidrail
natáčí v lese?
ISBN 978-80-7544-305-2

OTČENÁŠEK, Vojtěch
Alchymistův učeň

Ilustr. V. Otčenášek, Praha:
Fragment, 2017, 1. vyd., 224 s., brož.
249 Kč
Centrum umění a vědy, ale také
křivolaké uličky a v nich ukryté
alchymistické dílny – to je Praha za
vlády císaře Rudolfa II. Své štěstí sem
přichází hledat chudý chlapec Gluša,
skončí ale na ulici jako žebrák.
ISBN 978-80-253-3145-3

PEROUTKOVÁ, Ivana
Francouzská jízda

Ilustr. A. Oswaldová, Praha: CooBoo,
2017, 1. vyd., 192 s., váz. 229 Kč
Konečně bude zachráněna! Ivaně se
splnil sen – nejenže se dostala na Filozofickou fakultu a studuje divadelní
vědu, ale jede na jazykový kurz do
Francie. Žádná cesta není taková,
jakou si ji představujeme…
ISBN 978-80-7544-310-6

STRAFFI, Iginio
Winx Girl Series – Velká cukrářská soutěž (2)

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 149 Kč
Bloom se připravuje na Velkou
cukrářskou soutěž. Ráda by se nejen
zúčastnila, ale i vyhrála, a tak hledá
vhodnou členku do svého týmu. Ještě
že zná víly pixie! Cara je ta nejlepší
volba.
ISBN 978-80-7544-311-3

TOWNSENDOVÁ, Sue
Hořké zrání Adriana Molea

Z angl. přel. H. Hartlová, Praha:
Mladá fronta, 2017, 4. vyd., 200 s.,
váz. 259 Kč

Pokračování populárního Tajného
deníku Adriana Molea staví svého
hrdinu, obtíženého nelehkým údělem
nepochopeného a vysmívaného intelektuála v obyčejné středoanglické
rodině, před nová rodinná, milostná
i literární trápení.
ISBN 978-80-204-4343-4

WESTOVÁ, Kasie
Náhradní kluk

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 324 s.,
váz. 289 Kč
Když Gia dostane kopačky od svého
přítele na parkovišti těsně před začátkem školního plesu, musí rychle
něco vymyslet. Vždyť svým přátelům
měla tuto noc dokázat, že Bradley
existuje.
ISBN 978-80-7544-312-0

ZHANGOVÁ, Amy
Tady končí svět

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 248 s.,
váz. 269 Kč
Janie a Micah, Micah a Janie. Tak to
bylo už od základní školy, kdy se Janie
přistěhovala do domku vedle Micaha
a stala se z nich nerozlučná dvojice.
Janie tvrdí, že Micah je všechno, co
ona není.
ISBN 978-80-7544-294-9

příkladů? Nemůžeš se už na žádnou
učebnici ani podívat?
ISBN 978-80-266-1095-3

ŽKV
Trénuj svůj mozek – úroveň 2

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 159 Kč
Roztočte mozkové závity na nejvyšší
obrátky a vyzkoušejte si, jak vám to
pálí! Hlavolamy, rébusy a hádanky
sestavila organizace Mensa s cílem
naučit děti myslet kreativně a hravě
a podpořit tak jejich přirozený talent
a nadání.
ISBN 978-80-253-3117-0

pro začínající
čtenáře
NOVÁKOVÁ, Iva
První čtení s počítáním. Luštění
pro malé čtenáře počtáře

Ilustr. I. Nováková, Praha: Portál,
2017, 1. vyd., 64 s., brož. 159 Kč
Autorský pracovní sešit je tvořený tematickými dvoustránkami, na kterých
si dítě procvičí jednak čtení s porozuměním a dále sčítání a odčítání do 20
bez přechodu přes desítku.
ISBN 978-80-262-1191-4

pro n e jm e nší

př í b ě hy

KÝROVÁ, Dagmar
Pohozené kšandy kamaráda
Standy

KALETOVÁ, Lucie
Josefína a bytosti. Legendy
Slovanů ožívají!

Ilustr. A. Žabková, Praha: 65. pole,
2017, 1. vyd., 64 s., váz. 198 Kč
Leží tu had? Ne! Vždyť jsou to jen
pohozené kšandy kamaráda Standy.
Hravé a vtipné básně D. Kýrové pro
nejmenší i jejich rodiče doprovázejí pestré a nápadité ilustrace A.
Žabkové.
ISBN 978-80-87506-88-2

pro
př e dško l ák y
KOŠKOVÁ, Lenka
Grafomotorická cvičení pro
předškoláky

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 189 Kč
Pracovní sešit je určený všem předškolákům, které brzy čeká nástup do
první třídy a tam i jejich vlastní školní
pero a doopravdické psaní. Jednoduchá koncepce stránek.
ISBN 978-80-266-1097-7

RESCHOVÁ, Stanislava
Mraveneček na cestách

Ilustr. V. Hegerová, Praha: Portál,
2017, 1. vyd., 64 s., brož. 195 Kč
Knížku určenou zejména předškolákům a dětem mladšího školního
věku tvoří krátké příběhy malého
mravenečka, který chce poznat svět.
Několikrát se vydává na cestu, jednou
pěšky, jindy stopem, pomocí hmyzího
letadélka či plavbou.
ISBN 978-80-262-1202-7

pro ško l ák y
DAARK, Demonge
Znič to!

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 176 s.,
váz. 189 Kč
Máš za sebou den plný písemek
a zkoušení? Dostal jsi 10 úkolů, jeden
výživnější než druhý, máš se naučit
500 nových slovíček a vyřešit 105
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Ilustr. J. Šouflová, Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd., 392 s., váz. 349 Kč
Když na vás začnou hovořit duše
stromů, když vás smradlavý obr
chce odnést na záhadné místo v lese
a před tím ještě sní všechno jídlo
z lednice – máte dvě možnosti...
ISBN 978-80-204-4138-6

RYDVAL, Slávek;
ŠŤASTNÁ, Leona;
VÁCLAVEK, Petr
Dubánci – příběhy jednoho roku
Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 120 s.,
váz. 249 Kč
Víte, že dubánci skutečně existují?
Jak jinak vysvětlíte, že držíte v ruce
knihu plnou jejich příběhů? Knihu
o životě tak neskutečném, že o něm
nemáte ani ponětí. O životě mezi
korunami dubů…
ISBN 978-80-264-1439-1

SUTHERLAND, Tui T.
Psí průšviháři – Retrívr věčně
na útěku

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
160 s., brož. 149 Kč
Patrik nikdy netoužil mít psa. Když
ale do jeho života vstoupí hravý retrívr Marlin, je nadšený. Od prvního
okamžiku se z nich stane nerozlučná
dvojka. A to doslova.
ISBN 978-80-253-3114-9

CARSONOVÁ, Rae
Po zemi bloudím dál

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 329 Kč
Lee Westfallová kolem sebe umí vycítit zlato. Zlaté žíly hluboko v zemi,
malé valounky v proudu řeky. Díky
tomu dokáže uživit svou rodinu
i během třeskutých zim. Zlato pro ni
znamená teplo, život a domov...
ISBN 978-80-7544-293-2

GIEROVÁ, Kerstin
Třetí stříbrná kniha snů

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 392 s.,
váz. 329 Kč
Jaro v Londýně je za dveřmi a Liv
Silberová stojí před zásadními
problémy. Lhala Henrymu. Záležitost
se sny je čím dál nebezpečnější. Artur
přišel na kloub tajemstvím snového
světa, a tak může páchat neskutečné
zlo.
ISBN 978-80-7544-307-6

HAMILTONOVÁ, Alwyn
Poušť v plamenech

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 288 s.,
brož. 299 Kč
Pouštní písek má v kostech. Jejím
domovem je Prachov, odkud ale musí
utéct! Když se Amání setká s Jinem,
tajemným a neskutečně přitažlivým
cizincem, ví, že našla svou cestu ven.
ISBN 978-80-7544-313-7

HOCKINGOVÁ, Amanda
Políbená ledem. Kroniky Kaninu
– Příběh ze světa Tryllů

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 299 Kč
Bryn Avenová se odmítá vzdát snu
sloužit království, které miluje. Tento
sen ji přivede až do paláce Skojarů,
jehož národ potřebuje ochránit před
brutálním nepřítelem.
ISBN 978-80-7544-309-0

CHABOT, Jacob
Skullboy a šílená armáda

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
104 s., brož. 199 Kč
Drzí roboti! Opičí pomocníci, kteří
nikomu nepomáhají! Nezvládnutelné
tuříny! To vše a mnohem víc na vás
čeká v dobrodružstvích šílené armády. Vede ji sám Skullboy, nejgeniálnější byznysmen.
ISBN 978-80-251-4866-2

LARSSONOVÁ, Asa;
KORSELLOVÁ, Ingela
Dech smrti

sci-fi; fantasy

Ilustr. H. Jonsson. Ze švéd. přel.
M. Voslářová, Brno: Host, 2017,
PAX, 1. vyd., 200 s., váz. 249 Kč
Sedmý díl série PAX pro mladé čtenáře. Nebojte se čarodějnic. Hlavně ne
těch, které máte v sobě. Čím dál víc
lidí v Mariefredu trpí nemocí s podivnými příznaky. Objevil se snad ve
městě záhadný Moroděj?
ISBN 978-80-7577-058-5

ARSDALE, Peternelle van
Bestie je zvíře

LEAVITTOVÁ, Lindsey
Sbohem, princové!

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz. 329 Kč
Jako dítě se Alys rýmovačkám
o Bestii smála a strach, který vyvolávaly příběhy o čarodějnicích, ji
mrazil jen příjemně. Pak ale jednoho
dne přišly. Ty dvě. A s celou vesnicí
a dosavadním bezstarostným životem byl konec.
ISBN 978-80-7529-275-9

Z angl. přel. M. Krýslová, Praha: BB/
art, 2017, 1. vyd., 240 s., váz. 249 Kč
Desi Bascombová se díky svým mimořádným magickým schopnostem
a nadání poradit si s každým problémem stala miláčkem agentury Façade. Je vůbec nejmladší dívkou, co
kdy postoupila na úroveň tři a získala místo stálé dvojnice princezny.
ISBN 978-80-7507-666-3

bibliografie
LEGO® Nexo Knights™ – Monstroxova kniha

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
96 s., váz. 369 Kč
Radujme se, veselme se – Kniha
příšer byla poražena! Ovšem pozor,
má to háček. Vrátila se, převtělila se
do mraku, který si říká Monstrox, a je
teď ještě ďábelštější než kdy předtím.
ISBN 978-80-264-1411-7

LEGO® Ninjago – Dotek času

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
32 s., brož. 199 Kč
Naši hrdinové se v báječném dobrodružství utkají se zbrusu novými
protivníky. Mistra Wu dostihnou jeho
minulé souboje a Kai, Nya, Jay, Cole,
Zane a Lloyd teď musejí bojovat
s novými nepřáteli – Časovými
dvojčaty.
ISBN 978-80-264-1416-2

MAASOVÁ, Sarah J.
Dvůr mlhy a hněvu

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 664 s.,
brož. 369 Kč
Feyre překonala překážky, které jí
bránily k návratu na Jarní dvůr. Ovšem
za příliš vysokou cenu. Dle dohody
musí trávit vždy část roku u Rhysanda,
knížete Půlnočního dvora.
ISBN 978-80-7544-306-9

MERCEROVÁ, Sienna
Moje ségra je upír 7 – Z pekla
štěstí

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 200 s.,
brož. 199 Kč
Ivy a Olivia jsou nadšené, protože
sestra jejich matky je pozvala, aby
strávily nějaký čas na jejím ranči. Ale
teta neví nic o existenci upírů, a když
Ivy vyděsí jejího oblíbeného koně,
který se ztratí, musí ho dívky bezpodmínečně najít.
ISBN 978-80-7544-268-0

Minecrafťákův svět: 202 skvělých tipů a triků

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
96 s., brož. 199 Kč
Uvnitř této knihy naleznete 202
skvělých a užitečných tipů, triků,
vychytávek a rad, které vám odhalí
netušené možnosti Minecraftu. Jedná
se o opravdové perličky, na něž nenarazíte v žádné jiné příručce.
ISBN 978-80-251-4865-5

Minecrafťákův svět: Aktivity,
hry, samolepky

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
56 s., brož. 199 Kč
Konečně je zde kniha, která vás
vtáhne přímo do úžasného světa
Minecraftu! Najdete v ní nespočet
různých aktivit – osmisměrky, rébusy,
bludiště, spojovačky a křížovky
a dozvíte se spoustu zajímavostí.
ISBN 978-80-251-4868-6

MULL, Brandon
Spirit Animals – Příběhy Velkých
strážců
Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
184 s., váz. 249 Kč
Vlk Brigan, leopardice Uraza,
panda Dží a sokolice Essix – čtyři
Padlí. Dávno předtím, než přišli
na svět jako spirituální zvířata,
obývali divoká zákoutí světa jako
Velcí strážci, nejmocnější tvorové
v Erdasu.
ISBN 978-80-253-3160-6

MUNCASTEROVÁ, Harriet
Isadora jede na prázdniny

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
120 s., brož. 169 Kč
Isadora Měsíčková je naprosto výjimečná holčička. Jak by taky ne, když
tatínek je upír a maminka víla. Isadora podědila od obou něco. Miluje
noc, netopýry a černou barvu, ale

z n o v i n e k k 2 9. 5 . 2 0 17 3 6 0 t i t u l ů
taky přírodu, svoji kouzelnou hůlku
a růžovou.
ISBN 978-80-253-3161-3

THORPEOVÁ, Kiki
Víly Nevíly: Než zazvoní

Ilustr. J. Christyová, Brno: CPress,
2017, 1. vyd., 104 s., váz. 229 Kč
Je první školní den a Gábi se nemůže
dočkat, až bude všechno vyprávět
vílím kamarádkám. Dokonce si našla
novou kamarádku, která miluje víly
stejně jako ona!
ISBN 978-80-264-1042-3

vysokoškolská
skripta; učebnice
ja z ykové
př í ručk y
VESELOVSKÁ, Ludmila
English Morphology Syllabi
for the Lectures, Examples and
Exercises

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 2. vyd., 120 s., váz.
This text has been written to assist
students of English in their work in
the course of English Syntax in the
B.A. programme of English philology.
It assumes a solid knowledge of English grammar.
ISBN 978-80-244-5130-5

VESELOVSKÁ, Ludmila
English Morphosyntax Syllabi
for the Lectures, Examples and
Exercises
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 2. vyd., 138 s., váz.
This text has been written to assist
students of English in their work in
the course of English Syntax in the

B.A. programme of English philology.
It assumes a solid knowledge of English grammar.
ISBN 978-80-244-5129-9

v ýro čn í
z pr áv y

Čtyři komorní kantáty v tomto svazku
vznikly ve skladatelově intenzivním
tvůrčím období let 1955–1959 na
texty M. Bureše. Jsou tematicky i jazykově spjaty s českým prostředím,
výrazně však přesahují regionální
kontext.
ISMN 979-0-2601-0835-6

Výroční zpráva Fakulty
zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni za rok
2016

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 65 s., váz.
Výroční zpráva Fakulty
zdravotnických studií ZČU v Plzni za
rok 2016.
ISBN 978-80-261-0685-2

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

hudebniny
MARTINŮ, Bohuslav
Otvírání studánek, H 354.
Legenta z dýmu bramborové
nati, H 360. Romance
z pampelišek, H 364. Mikeš
z hor, H 375. BMCE, svazek
VI/2/3 – velká partitura
v plátěné vazbě
Překl. A. Prentis. Edit. V. Zouhar,
Praha: Bärenreiter Praha, 2016,
BA 10575-01, 1. vyd., 248 s., váz.
4800 Kč

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.

Upozornění
UPOZORNĚNÍ K BIBLIOGRAFII KN 11/2017
Dovolujeme si vás upozornit, že z provozních a technických důvodů
jsme nebyli schopni zcela výjimečně zajistit u bibliografie KN 11/2017
obvyklou redakční úpravu a korektury. Za případné chyby či nepřesnosti se omlouváme. Děkujeme za pochopení
Redakce KN

MODLITBA ZA ČERNOBYL
vdov po likvidátorech, mužů, kteří se podíleli na odstraňování škod, lidí, kteří se vrátili do
tzv. Pásma, stranických funkcionářů, odborníků na jadernou fyziku, výpovědi fotografa,
novinářky či režisérky; nejsmutnější jsou vyprávění devíti- až šestnáctiletých dětí na konci
knihy. Je to obžaloba komunistické totalitní moci, která stavěla nejlepší jaderné elektrárny
na světě a nepřipouštěla jakoukoli možnost podobné katastrofy, obžaloba nejvyššího vedení tehdejšího Sovětského svazu včetně Michaila Gorbačova, kteří tajili skutečné následky
výbuchu, vše zlehčovali, vše měli údajně pod kontrolou, mlčeli, jen aby se mohli krátce po
katastrofě odehrát oslavy Prvního máje a 9. května. Na místo katastrofy bylo vysláno 800 tisíc vojáků základní služby a tzv. likvidátoři, jejichž průměrný věk byl 33 let. Bez jakýchkoli
ochranných prostředků, nebo jen velice skromných, tito mladí muži, chlapci, nebo otcové
malých dětí, likvidovali požár a jeho následky. Lidé v okolí nebyli nijak varováni, dál jedli
potraviny pod radioaktivním mrakem, děti si hráli venku, milenecké dvojice se procházeli
v lese či na louce. Evakuace obyvatel z nejpostiženějších oblastí pak byla další ranou: vše nechat na místě a okamžitě odejít. Město Pripjať nedaleko Černobylu je dnes městem duchů,
kde se přemnožili psi, vlci, kočky a divoká prasata a kam se pořádají turistické zájezdy…
Alexijevičová však zaznamenává také obyčejné lidské životy, lásku, strach z nemocí
a postižení dětí, smutek ze ztráty blízkých i domova, statečnost mužů, kteří šli tam, kam
je poslali, aniž si uvědomovali nebezpečí, jaké jim hrozí, zoufalou bezmoc těch mála uvědomělých fyziků a dalších, kteří marně varovali. A nejpozoruhodnější je, jak i z této knihy
vysvítá portrét ruského člověka, ruské duše. Když funkcionáři naslibují lidem, že bude dost
vodky a salámu, tak jim to stačí, „to je jejich základní vztah k národu“. – „Jsme fatalisti. Nic
nepodnikáme, neboť věříme, že nějak bylo a nějak bude. Věříme v osud. Máme takové
dějiny… Každá generace zakusila válku… Krev… Jak můžeme být jiní? Jsme fatalisti…“
MILAN ŠILHAN

Série výbuchů, která 26. dubna 1986 zničila reaktor a budovu 4. energobloku černobylské atomové elektrárny, je největší technologickou
katastrofou 20. století. Černobyl leží na severu Ukrajiny nedaleko
od hranic s Běloruskem a pro malé Bělorusko, které má 10 milionů
obyvatel (pětina jich žije ve dvoumilionové metropoli Minsku), byl výbuch elektrárny národním neštěstím. „Za druhé světové války zničili
němečtí fašisté na běloruském území 619 vesnic i s obyvatelstvem. Po
Černobylu přišla země o 485 vesnic a osad: 70 z nich už je navždycky
pohřbeno pod zemí. Za války zahynul každý čtvrtý Bělorus, dnes žije každý pátý na zamořeném území. To představuje 2,1 milionu lidí, z toho 700 tisíc dětí.“ Tato otřesná fakta uvádí
hned na začátku své knihy Modlitba za Černobyl běloruská spisovatelka Světlana Alexijevičová (1948), nositelka Nobelovy ceny za literaturu (2015); knihu přeložil Milan Jungmann,
překlad doplnil a upravil Libor Dvořák, vydalo nakladatelství Pistorius & Olšanská. Kniha se
skládá z výpovědí desítek lidí, svědků černobylské katastrofy, těch, kteří se musí vyrovnávat
s jejími následky či těch, kteří marně varovali obyvatele v okolí. Autorka nepíše o Černobylu,
ale „o světě Černobylu“. „Osud je život jednoho člověka, kdežto dějiny jsou životem nás
všech,“ vysvětluje Alexijevičová. „A já chci dějiny líčit tak, abych neztratila ze zřetele lidský
osud… Osud jednoho člověka… Někdy jsem měla dojem, že zaznamenávám budoucnost…“
Kniha má podtitul Kronika budoucnosti, protože ti, kteří likvidovali požár elektrárny
a sami na to pak většinou doplatili životem, tito „hrdinové nové historie“, jak je autorka
nazývá, „zachránili něco víc než svou vlast – zachránili život sám. Čas života. Živý čas.“ –
„Hrdinové Černobylu mají jeden pomník… Je to lidskýma rukama zbudovaný sarkofág,
do nějž uložili jaderný oheň. Pyramida dvacátého století.“ (Dodejme, že až loni byl tento
sarkofág konečně zakryt novou obloukovou strukturou.) Následují otřesné výpovědi
22

Křest knihy Davida Llorenteho Miluju
tě, protože mě živíš.
Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10,
Praha 1

25. 5. 19.30 hod.

Křest komiksu Truchlivý amoret Pra
žský, Cafe v Lese

29. 5. 19.00 hod.

Křest knihy Zemřít na jaře Ralfa Rot
hmanna, Goethe-Institut Praha,
Masarykovo nábř. 32, Praha 1

1. 6. 18.00 hod.

Argonauti před objektivem – vernisáž
výstavy portrétů autorů Arga
vybraná z fotograﬁí Richarda Klíčníka
, Galerie Výtoň, Na Výtoni 2, Praha 2

NÍ

24. 5. 19.00 hod.

, Krymská 12, Praha 10

Kniha
měsíce
května

RALF ROTHMANN: Zemřít na jaře
Přeložil Tomáš Dimter, ISBN 978-80-257-2118-6, 248 Kč

Svým posledním románem Zemřít na jaře postavil Ralf
Rothmann pomník nezletilým německým vojákům,
které Hitler nuceně naverboval v samotném závěru
druhé světové války. Kniha je velkolepým obrazem
o zmrzačených životech a traumatech mladinkých vojáků,
jedinečným románem o otcích a synech, nadšeně přijatým
čtenáři i kritiky. Rothmann text vystavěl na skutečném
příběhu svého otce. Hrdiny románu jsou dva sedmnáctiletí
kamarádi, které v únoru 1945 pošlou na frontu. Walter
se stane řidičem zásobovací jednotky, Fiete, který bojuje
přímo v první linii, dezertuje. Brzy ho však chytí a odsoudí
k trestu smrti, a Walter se náhle ocitá v popravčí četě se
zbraní namířenou na svého nejlepšího kamaráda...

Ralf Rothmann

NÍ
UB

PAL

DENÍK

Milíčova 13, Praha 3, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
argo@argo.cz, www.argo.cz
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Šumění deště bylo tišší. Ve vesnici dozněl tón zvonu a on mu podal lahev, přitáhl si deku pod bradu a opřel si mu hlavu o rameno.
Walter si lokl kořalky, která jej pálila
v krku, v žaludku, ale přesto jej nezahřála. Zadržel dech a zavřel oči,
když náhle pocítil kamarádovu ruku, jak se samozřejmě, bez ohledu
na námitky dotýká jeho tváře, krku
a hrudníku. Bylo to němé ujištění,
zřejmě úplně poslední, a on odvrátil
hlavu, aby skryl slzy.
Fiete se znovu rozkašlal. „Vzpomínáš si ještě na toho nemocnýho
psa v Malente, Ato? Toho prašivýho
pouličního čokla, pěna mu šla z tlamy? Jak se potácel přes dvůr učiliště
s krví podlitýma očima a jak všichni
křičeli a mazali pryč? Člověče, to byl
ale macek! Jeho upachtěný oddychování znělo, jako by spolkl něco
žhavýho. A najednou jsem tam stál
úplně sám, zády u zdi, a on se ke
mně belhal jako učiněnej ďábel.
Vzpomínáš si?“

Knihy na

elství A RG O
kladat

Venku letěly do vzduchu střely
se stopovkou a Walter přikývl. Fiete vyplivl trochu hlenu. „Málem jsem
omdlel strachy. Proč já? blesklo mi
tenkrát hlavou. Proč zrovna já, zatraceně? Všichni čuměli z bezpečí
zpoza oken a já už se vlastně viděl
mrtvej nebo v nemocnici a pomyslel jsem si – ale to byl spíš pocit než
myšlenka: „Jo, počkat, a proč vlastně ne? Proč ne já? To jsem si fakt
myslel. A najednou mě zalil pocit
svobody, Ato, jakej jsem ještě nikdy nezažil; najednou mi bylo úplně
lehko. Necítil jsem žádnej strach nebo mnohem menší, a tenhle pekelnej čokl, ten chudák pes, se opravdu otočil…“ Zavrtěl hlavou, vyfoukl
nosem trochu vzduchu. „Šílený, co?
Byl by mě snadno vyřídil.“
Walter, který mu lahev vrátil, nic
neříkal, nevěděl, co říct, a on do sebe obrátil zbytek pálenky a odhodil
lahev na hromadu řepy, ale nerozbila se; žádný cinkot nebyl slyšet.
Přesto se několik bulv dalo do po-

o
e mim
můžet

jiné na
jít na

hybu, tupý zvuk, který zněl jako dřevo nebo kosti a po němž se zvedl
oblak prachu. Byl šedohnědý a nesl
se sklepem, světlo svíček, byla cítit
kořenitá, sluncem vysušená zemina,
podzim sklizně, a Fiete se k němu
zase přivinul, zavřel oči.
Dýchal ztěžka a tiše supěl, krční
tepna mu rychle pulzovala; Walter
cítil mladíkovo vnitřní chvění, strach.
Sloupl si z prstů vosk a naslouchal:
V chodbě ani zvuk. Zmlkla i děla na
druhém břehu řeky a oba zřejmě
na slámě na okamžik usnuli. Každopádně jemu, studenou zeď v zádech, připadalo hvízdání kdesi pod
řepou jako syčení a pískání mokrých
polínek v táborácích z dětství a trhl
sebou, když přes něj přítel přehodil
kus své deky. „Třeseš se,“ zašeptal.
V tom okamžiku cvakl klíč v zámku. Spodní hrana pokroucených
dveří dřela o udusanou podlahu,
a tenký plech vyztužený železnými
úhelníky se vyboulil a s bouchnutím
se zase vrátil do původního stavu.

w w w. k
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ROBERTO BOLAÑO
Vzdálená hvězda

PETR HRUŠKA
Nevlastní

Přeložila Anežka Charvátová,
198 Kč

168 Kč

Útlý román Vzdálená hvězda vznikl
rozpracováním posledního příběhu
Nacistické literatury v Americe.
Vypravěč líčí se směsí hrůzy
a fascinace několik epizod ze života
básníka, s nímž se seznámil počátkem 70. let na básnické
dílně a pak se s ním znovu setkal až po Pinochetově puči –
vlastně ne s ním, ale s jeho „vzdušnou poezií“, verši psanými
na oblohu tryskami letadla. Pátrání po tom, kdo tento
básník-válečný pilot vlastně je, co znamená umění pro život
a kolik cizích životů je někdo svému svéráznému umění
ochoten obětovat, tvoří páteř vyprávění plného odboček
dalších příběhů.

DE N

HOLLY SMALEOVÁ
Geek Girl 2: Modelka
mimo mísu
Přeložila Veronika Volhejnová,
279 Kč
Harriet už ví, že modeling ji nezmění,
nestane se díky němu oblíbenou,
nepřestane být geek, šprtka
a mimoňka. Už ví, že být jediný lední
medvěd uprostřed deštného pralesa,
není tak strašné. Ví taky, že průměrný člověk sní za rok tunu
jídla, třebaže se její těhotná nevlastní máma ze všech sil snaží
toto množství překonat. Co však neví, je, co s ní bude, až se
její nevlastní sourozenec narodí. Už teď se rodiče nezabývají
skoro ničím jiným než miminkem. Proto Harriet ráda přijme
nabídku pracovat jako modelka v Tokiu.

Sbírka Petra Hrušky je v mnohém
mimořádná. Snad u žádného jiného
autora české poezie se nesetkáme
s něčím podobným: jedna postava
procházela po více než dvacet let
důsledně všemi Hruškovými knihami,
zjevovala se na chvíli a zase mizela se svojí znepokojivou
energií a osudem. Adam. V žádné hlavní roli, jen trochu
přestárlé dítě, trochu odjakživa dospělý, postával neohrabaně
na okrajích básníkova světa jako podivná výčitka, lítost i výzva.
Hořce a ironicky označován jako „samozřejmě nevlastní“.
Kdo to sakra je a proč se tak umanutě vrací, provázen vždy
groteskním nezdarem i vzdorem…

ISABELLE ARTUSOVÁ
Malý japonský krámek
Přeložila Milena Fučíková, 258 Kč
V současné Paříži dojde k osudovému
setkání líbezné gejšy s neohroženým
samurajem. Gejšou je ve skutečnosti
nefalšovaná Francouzka z předměstí,
jež se našla v postavě tradiční
japonské společnice s nalíčenou tváří
a v hedvábném kimonu. Jmenuje se
Pamela a živí se prodejem bonsají v Malém japonském krámku
na levém břehu Seiny. Samurajem není nikdo jiný než Thad,
mladý muž z bretaňského venkova, jehož živí dobře placené
zahraniční mise na hraně zákona. Pamela i Thad v dětství
propadli americkým televizním seriálům (ona spíše Dallasu,
on Kung fu) a tímto prizmatem vnímají skutečnost i rodící
se milostné vzplanutí.

DAWN FRENCHOVÁ
Rosiina metoda

MARTA JOGHEEOVÁ
Je na kostele stále pět?

Přeložil Jiří Pilucha, 298 Kč

55 fejetonů a sloupků

Komický román o ženě, která až
do svých osmatřiceti let říkala
ne, a teď chce najednou všechno
dohonit. Excentrická anglická
učitelka Rosie se rozhodne přijmout
místo v bohaté newyorské rodině
Wilder-Binghamových, kde bude dělat paní k dětem,
osmiletým dvojčatům Thomasi Wilder-Binghamovi Třetímu
a Kembleovi Wilder-Binghamovi Juniorovi. Ukáže se však,
že v luxusním, citově chladném a morálně vypulírovaném
prostředí, kde mají všichni a všechno své určené místo, se
nejen nedá pracovat s dětmi, ale nedá se tam skoro dýchat.

248 Kč
Fejetony a sloupky o zvířatech, lidech,
levé mozkové hemisféře, Francii,
Havaji, České Lípě i Českém Dubu,
léčivém dubu, děravém kýblu, džungli,
spolucestujících, kufrech, pitomém
syndromu, kterým autorka trpí,
a o všem, co tvoří její svět…

KIM GORDON
Holka v kapele

CLARE BENNETTOVÁ
Deníček prince George

Přeložil Rani Tolimat, 348 Kč

Přeložila Michala Marková, 298 Kč

Kim Gordon se proslavila hlavně
jako zpěvačka, basistka a jedna
z hlavních tváří rockové skupiny Sonic
Youth. Ta patřila k nejúspěšnějším
a nejvlivnějším kapelám nezávislé
americké scény – nebýt jich, nikdy
by pravděpodobně nevznikla třeba
slavná Nirvana, o vlně sebevědomého dívčího hudebního
hnutí Riot Grrls (Lush, L7 apod.) ani nemluvě. K Sonic Youth
neoddělitelně patřily nejen zpětné vazby, ruchy a disonance,
ale také manželství obou hlavních postav kapely, Kim
a sólového kytaristy Thurstona Moorea.

Prince George je malý velký muž
a světová celebrita číslo jedna, která se
už teď připravuje na svou roli vládce
britského impéria. V královské rodině
však opět čekají přírůstek, George
dostane bratříčka nebo sestřičku.
Jak se s tím nejvlivnější dítě světa vypořádá? S anglickým
smyslem pro ironii a uměřenost? Se suchým humorem?
Anebo s nedůstojným řevem a nudlí u nosu? A jak jenom
vysvětlit týmu rádců a poradců, že miminka nenosí čáp, ale
Santa Claus? Karel Hynek Mácha, Adrian Mole i Bridget
Jonesová se mohou jít klouzat.

ÍK

Z ARGO
novinek

HUMPHREY CARPENTER
J. R. R. Tolkien: Životopis

TUOMAS KYRÖ
Mrzout

Přeložila Stanislava Pošustová,
328 Kč

Přeložila Ema Stašová, 248 Kč

Carpenterův životopis J. R. R. Tolkiena
vyšel poprvé v roce 1977 a dočkal
se řady reedic. Je považován za
autorizovanou biograﬁi, protože
vznikal v osobním kontaktu se
samotným Tolkienem a jeho rodinou.
Autor měl přístup k pozůstalosti, Tolkienovým zápiskům
a korespondenci, hovořil s jeho přáteli. Díky tomu jeho kniha
poprvé zpřítomnila čtenářům do té doby spíše záhadnou
osobnost autora Hobita a Pána prstenů, knih, které se v době
práce na tomto životopisu už dávno staly klasikou známou po
celém světě.

JAMES MAY
Chlaporatoř

Hlavní hrdina této knihy je mrzout. Ne,
on je něco víc, on je Mrzout. Soused
a jediný kamarád mu umřel, manželka
je v domově s pečovatelskou službou
a doktor mu řekl, že jestli nezmění
životosprávu, ucpou se mu žíly. Ale
on dobře ví, že to nejsou tuky a cholesterol, co mu je ucpává.
Stačí upustit páru a žíly budou jako nové – člověk si prostě
potřebuje pořádně zanadávat. Na sníh, na syna, na kojící
matky, na frontu v lékárně, na všechny ty zbytečné novoty…
na život. „To jsem se zas jednou dožral…“ hartusí Mrzout,
ale my se popadáme za břicho.

Kniha užitečných věcí

BEN AARONOVITCH,
ANDREW CARTMEL
Řeky Londýna – Čarojízda

Přeložil Marko Hauliš, 298 Kč

Přeložil Richard Klíčník, 298 Kč

James May si jednoho dne řekl, že
opravdoví muži ze světa v posledních
pětadvaceti letech skoro vymizeli
a nahradili je feministé. Rozhodl se
s tím něco udělat, a sice připomenout
staré dobré mužské dovednosti
v domácnosti i přírodě a zkusit vymyslet i prár nových, ať už
jako praktické zlepšováky všedního života, staré řemeslné
dovednosti nebo ulítlé nápady, z nichž kdovíjaký užitek
neplyne, ale každý nezženštělý chlap z nich má radost jako
malý kluk. Návody a vychytávky jsou popsány vtipně a jasně,
a přestože není nutné zkoušet úplně všechno, co je tu
předvedeno, pořád je to zábavné čtení.

Další magický případ Petera Granta –
tentokrát v KOMIKSU! Grant patří
k velmi zvláštní londýnské policejní
jednotce. Je na plný úvazek policistou,
na částečný čarodějem. Pracuje na
velmi neobvyklých zločinech – na těch, které zavánějí magií
a nejrozmanitějšími podivnostmi, které vyhřezávají z temného
londýnského podsvětí. Zatím poslední případ začíná na
první pohled dokonale neškodným autem a jeho záhadným
vražedným řáděním – bez řidiče. A než se stihnete vzpamatovat,
je na scéně bosenský uprchlík, nejstrašidelnější auto v Anglii,
partička teenagerů sjetých ketaminem a zejména – prostá
dřevěná židle s nepěkně temnou minulostí…

JAMES STAFFORD
A KOL.
Truchlivý amoret pražský

MŒBIUS
& JODOROWSKY
Andělské drápky

Přeložila Jana Fischerová, 348 Kč

Přeložil Richard Podaný, 598 Kč

Xavier Truchlivý Sněžný, protagonista
komiksu Jamese Stafforda Truchlivý
amoret pražský, je vpravdě rozporuplný hrdina: barokní andělíček, který
ovšem přišel na svět v renesanci
(konkrétně na dvoře císaře Rudolfa II).; bytost s tváří dítěte
a hořkou moudrostí starce; něžný milovník i zuřivý bojovník,
a především: oddaný ochránce Prahy. Své milované město
už zachránil víckrát, než si dokáže vzpomenout – mimo jiné
před rozběsněným Golemem (s nímž se ovšem poté spřátelil)
či před zombie inkarnací Alexandra Velikého a jeho armádou
živých mrtvol.

V sérii eroticko-pornograﬁckých kreseb,
nazvané Andělské drápky, komiksový
mág Moebius provedl sám na sobě
exorcismus, jímž ze sebe chtěl vyhnat
všechny sexuální běsy. A Alexandro Jodorowsky kolem jeho
výtvarných děl utkal znepokojující surreálný příběh dívky, která
po otcově smrti prochází pohlavním i duchovním zasvěcením.
Už v samotném názvu cítíme neřešitelné snoubení násilí
a něhy, ducha a těla, krásy a krutosti.

PHILIP K. DICK
Simulakra

VLADIMÍR TUMANOV
Brouk Řehořík

Přeložil Robert Tschorn, 248 Kč

198 Kč

Pozoruhodné politické sci-ﬁ od
velmistra tohoto žánru. Vítejte
ve Spojených státech amerických
a evropských. Po třetí světové válce
se USA spojily s Německem, aby čelily
třem dalším velmocem: Francouzské
říši, Lidové čínské republice a Černé
Africe. V čele konglomerátu stojí
prezident der Alte, ale skutečnou moc drží „permanentní první
dáma“ Nicole Thibodeuxová. Ta však už dávno zemřela a roli
Nicole sehrávají další a další ženy. A co když prezident vůbec
není člověk, ale android?

Kniha Brouk Řehořík je parodií na
známou povídku Franze Kafky Proměna
a objevují se v ní narážky na slavné
osobnosti světové psychoanalýzy,
což sice ocení spíše případní dospělí
čtenáři, ale děti se bez ohledu na
to budou u téhle knihy bavit přímo
královsky. Malý Řehořík Švábík se jednoho rána probudí
a zjistí, že se proměnil v brouka. Na rozdíl od Řehoře Samsy
z Kafkovy povídky ho tahle proměna nijak nesouží, naopak
okamžitě dostane bezpočet nápadů, jak své mrňavosti využít
a ještě si přitom užít spoustu legrace.

Dotisk
úspěšného
titulu

Argo
TOP 10
DUBEN

JEREMY CLARKSON: Léta s Top Gear
Přeložil Marko Hauliš, ISBN 978-80-257-1099-9, 398 Kč

Další dotisk skvělé Clarksonovy knihy, které se prodalo již
více než 11 tisíc výtisků. V knize Léta s Top Gear se nám
dostává potěšení číst špičkovou novinařinu a osobité názory
na nejrůznější automobily a automobilový průmysl, ale nejen
to; také se nám tu otevírá „svět podle Clarksona“, ostrov
vtipu, ironie a střízlivého občanského myšlení, stavícího
do nelichotivého světla svět evropských zákazů a příkazů,
všeobecného opatrnictví a politické korektnosti. Kniha
obsahuje výbor autorových sloupků, vycházejících mezi lety
1993 a 2011 v prestižním automobilovém časopise Top Gear.

1. Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková 6. Michael Dobbs
POSTEL HOSPODA KOSTEL

DŮM Z KARET

2. Nick Cave

7. Ralf Rothmann

3. Dawn Frenchová

8. Alejandro Jodorowsky, Moebius

4. Clare Bennettová

9. Philip K. Dick

PÍSEŇ Z PYTLÍKU NA ZVRATKY

ZEMŘÍT NA JAŘE

ROSIINA METODA

ANDĚLSKÉ DRÁPKY

DENÍČEK PRINCE GEORGE

SIMULAKRA

5. Holly Smaleová

10. Ben Aaronovitch, Andrew Cartmel

GEEK GIRL 2: MODELKA MIMO MÍSU

Nové
vydání

ŘEKY LONDÝNA – ČAROJÍZDA

ANDRÉ VAN LYSEBETH: Učím se jógu
Přeložil Jaroslav Keliš, ISBN 978-80-257-2104-9, 218 Kč

Po mnoha letech úpěnlivých přání čtenářů vychází reedice
základních jogínských příruček. André Van Lysebeth za svého
života vydal šest knih; Učím se jógu je jeho první svazek
věnující se základním ásanám, u nichž jsou vždy popsány
jejich jednodušší i složitější varianty. Autorovo dílo se setkalo
se širokým ohlasem nejen v rodné Belgii, ale i v mnoha
dalších zemích. To proto, že Van Lysebeth se neomezuje jen
na povrchní popis jednotlivých pozic, ale snaží se zájemci
předat samu podstatu jógy. Už na prvních stránkách
klade autor důraz na zdánlivě nepodstatné detaily
(relaxace, dýchání, soustředění), které však tvoří
s ásanami nedílný celek.
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Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 8. 5. až 14. 5. 2017

beletrie
1. Jo Nesbø Žízeň Kniha Zlín
2. Vlastimil Vondruška Husitská epopej V. 1450–1460 MOBA
3. Michal Viewegh Bůh v renaultu Druhé město
4. Shari Lapena Manželé odvedle Knižní klub – Euromedia Group
5. Terry Pratchet Pastýřská koruna Alpress
6. Elena Ferrante Příběh nového jména Prostor
7. Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková Postel, hospoda, kostel Argo
8. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
9. Lars Kepler Lovec králíků Host
10. Nick Cave Píseň z pytlíku na zvratky Argo

populárně naučná
1. Timothy Snyder Tyranie: 20 lekcí z 20. století Paseka / Prostor
2. Petr Ryska Praha neznámá II Grada Publishing
3. Jiří Padevět Tři králové Academia
4. Meik Wiking Hygge – Prostě šťastný způsob života Jota
5. Hubert Wolf Případ Sant’Ambrogio Prostor
6. Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
7. Peter Wohlleben Citový život zvířat Václav Kazda
8. Pavel Žáček Vlasovci v boji za Prahu Academia
9. Tatjana Wehmeyer Lexikon – Šunka, salámy a spol. Rebo Productions CZ
10. Václav Minář Autoškola 2017 Grada Publishing

pro děti a mládež
1. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 11 – Všechna sláva... CooBoo
2. Ransom Riggs Povídky podivných Jota
3. Michal Černík Kykyryký 1: Kohoutek budí svět Knižní klub – Euromedia Group
4. Tom Schamp Celý svět v obrázcích Mladá fronta
5. Tereza Vostradovská Hravouka Běžíliška
6. Zdeněk Svěrák Tiché šlapací království Grada Publishing
7. Kiera Cassová Koruna CooBoo
8. Ivana Peroutková Anička v zahradě Albatros
9. Aino-Maija Metsola Barvy – Okénko k otvírání na každé stránce k mání! Baobab & GplusG
10. Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

E-KNIHY

Duben 2017 Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, eReading.cz, alza.cz)
1. Peter May Černé světlo Host
2. Lars Kepler Lovec králíků Host
3. Marek Herman Najděte si svého marťana MH
4. Elle Kennedy Plán Baronet
5. Jane Harperová Sucho Host
6. Sarah J. Maas Dvůr mlhy a hněvu CooBoo
7. Peter May Výjimeční lidé Host
8. Ben Aaronovitch Prokleté domovy Argo
9. Peter May Kritik Host
10. Bianca Bellová Jezero Host
30

NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázaná, 336 stran, 299 Kč

vázaná, 288 stran, 299 Kč

brožovaná, 72 stran, 199 Kč

vázaná, 96 stran, 129 Kč

brožovaná, 512 stran, 199 Kč

brožovaná, 256 stran, 69 Kč

brožovaná, 352 stran, 399 Kč

brožovaná, 144 stran, 149 Kč

brožovaná, 192 stran, 99 Kč

brožovaná, 192 stran, 99 Kč

vázaná, 194 stran, 149 Kč

polstrovaná, 96 stran, 149 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.

Detektivka pro mladý

Jaromír Konečný
Hlavní hrdina, šestnáctiletý Leon, se dostane
na šikmou plochu a skončí ve vězení pro mladistvé. Po propuštění začne pracovat v květinářství, kde hned první den doslova zakopne
o mrtvolu – a pro policii je podezřelým číslo
jedna. S Laurou, dcerou šéfa, se pouští do pátrání po skutečném vrahovi. Bláznivé dobrodružství může začít…
brož., 200 s., 279 Kč

Ukázka z knihy
Květinářství dřímá v liduprázdný ulici kousek od
řeky. Ve dvou výkladních skříních to kvete jak na
hřbitově. Uvnitř ani noha. Že by polední přestávka?
Zmáčknu kliku, dveře se otevřou. „Haló!“ křiknu.
Chce se mi dodat: „Zloději jsou tady,“ ale jen se zahihňám a jdu dovnitř.
Někdo tu přece bejt musí, když nemají zamčeno, no
ne? Je tu teda dost tma. Sakra! Co to je? O něco
jsem zakopl. Zvednu to a chci si to prohlídnout,
když vtom si všimnu něčeho úplně jinýho. „Zatraceně!“ vyhrknu nahlas. „Co tady dělá ta mrtvola?“

obchod.portal.cz

