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Vážení a milí čtenáři!
Zdá se, že literatuře vládnou ženy. Je
známo, že zvláště beletrii čtou ženy
a dívky mnohem víc než muži a chlapci. A úspěšných spisovatelek u nás i ve
světě bychom také našli požehnaně.
Ještě víc se mi toto zdání potvrdilo
při pohledu na výsledky letošních
cen Magnesia Litera. Ženské jméno
zaznělo při vyhlašování cen 5. dubna
2016 celkem desetkrát. Šest kategorií
(a jednu z velké části) z celkových deseti ovládly knihy, jejichž autorkami jsou
ženy. Knihou roku se stal román Daniely Hodrové Točité věty. Literu za prózu
vyhrála Anna Bolavá s románem Do tmy. Litera za literaturu faktu patří knize Vše
pro dítě! Válečné dětství 1914–1918 Mileny Lenderové, Martiny Halířové a Tomáše Jiránka. Litera za nakladatelský čin patří Barboře Baronové a Ditě Pepe za
knihu Intimita. Za překlad byla oceněna Iveta Mikešová, která z polštiny přeložila
Pískový vrch Joanny Batorové. DILIA Litera pro objev roku putovala do rukou
Blanky Jedličkové za knihu Ženy na rozcestí. Kosmas cenu čtenářů získala Aňa
Geislerová a její kniha P.S. A muži? Literou za poezii byl oceněn Ladislav Zedník
(Město jeden kámen), Literu za knihu pro děti a mládež vyhrál Robin Král (Vynálezárium) a blogem roku se stal blog Tomáše Prince Humans of Prague. Jak
zjistíte na této stránce, také nominace na Cenu Jiřího Ortena, určenou pro autory
do 30 let, letos opanovaly výhradně ženy. Příklady ze světa: Prestižní americkou
Pulitzerovu cenu za prózu získalo od roku 2000 již šest spisovatelek. A Nobelovou
cenou za literaturu bylo za posledních patnáct let oceněno pět spisovatelek včetně
vítězky loňské, Světlany Alexijevičové.
Osobně musím říci, že knihy ženských autorek čtu poměrně hodně. Například
mezi své nejoblíbenější básníky počítám Emily Dickinsonovou, Annu Achmatovovou, Marinu Cvetajevovou a Ingeborg Bachmannovou, od níž mám velice rád
i povídky a eseje. Z českých spisovatelek mám rád Boženu Němcovou, Danielu
Hodrovou, Sylvii Richterovou, Alenu Wagnerovou, Moniku Zgustovou či Radku
Denemarkovou. A z literatury světové Jane Austenovou, Virginii Woolfovou, Toni
Morrisonovou, Alice Munroovou, Sarah Watersovou, Marilynne Robinsonovou,
Margaret Atwoodovou, Isabel Allendeovou, Marguerite Durasovou, Elfriede
Jelinekovou, Hertu Müllerovou, Wisławu Szymborskou, Olgu Tokarczukovou,
A. S. Byattovou, Zadii Smithovou či Hilary Mantelovou. Líbí se mi, že ženy přece
jen píší trochu jinak než muži, vybírají si často jiná témata a mají na ně přirozeně
odlišný pohled. Takže: ať žijí spisovatelky a čtenářky, ať žije literatura!
MILAN ŠILHAN

Helena Černohorská O trudném konci Marie Večeřové a korunního prince
Rudolfa (Bylo nebylo) – za konzistentní styl, nečekanou starosvětskost a vlídnou
jinakost.
Zuzana Lazarová Železná košile (Fra) – za napětí mezi racionální konstrukcí
a surrealistickým východiskem, které „drží krajnosti na uzdě“.
Sára Vybíralová Spoušť (Host) – za suverénní a originální vypravěčský typ, který
překračuje hranice současné mladé české prózy.
Laureát bude slavnostně vyhlášen 12. 5. v 17.00 ve Velkém sále Průmyslového
paláce na veletrhu Svět knihy Praha 2016.
Autorské čtení všech tří nominovaných proběhne 3. května 2016 od 18.00
v Kavárně Ponrepo (Bartolomějská 291/11, 110 00, Praha 1).

Kniha ti sluší
Součástí kampaně Kniha ti sluší, kterou k letošním
oslavám Světového dne knihy a autorských práv připravil Svaz českých knihkupců a nakladatelů, je i facebooková fotosoutěž pro všechny fanoušky knih, která
probíhá až do půlnoci 22. dubna 2016. Ze snímků vyberou
organizátoři 14 nejpopulárnějších, tedy těch, které obdrží nejvíce
„lajků“. Jejich autoři pak získají poukázky do e-shopů www.albatrosmedia.cz, www.bux.cz,
www.kosmas.cz, www.knihkupectvi-papyrus.cz a www.kniha.cz v hodnotě 500 až 3 000 Kč.
Odměnu v rámci kampaně Kniha ti sluší však může dostat každý, kdo si v týdnu od
18. do 23. dubna koupí knihu v některém z partnerských knihkupectví. Jako dárek za nákup obdrží speciální CD autorského čtení s názvem Kniha ti sluší, na němž známí současní spisovatelé načetli ukázky ze své tvorby. Do projektu se touto formou zapojil jeden
z nejprodávanějších českých spisovatelů Michal Viewegh i populární glosátorka Halina
Pawlowská, oba pro CD načetli úryvky ze svých nejnovějších knih. Svou tvorbu představují
také držitelé cen Magnesia litera Radka Denemarková, Petra Soukupová, Petr Stančík
a básník Bogdan Trojak. Dále jsou na CD zastoupeni botanik a fejetonista Václav Větvička,
cestovatel Josef Formánek a spisovatelé Václav Kahuda a Michal Šanda. Slavnostní křest
CD proběhl 18. 4. v knihkupectví Knihy Dobrovský na Václavském nám. v Praze.
Tento dárek budou moci čtenáři získat i na akcích, které jako součást kampaně Kniha
ti sluší uspořádají knihovny po celé republice. Ve formátu MP3 jej ke stažení dostane
také každý, kdo si na e-shopech Alza, Audioteka či Kosmas koupí některou z elektronických knih či audioknih.
Kampaň má letos rovněž charitativní charakter. Knihkupci a knihovníci unikátní CD
pro své čtenáře nakupují. Takto získané prostředky poputují do organizací Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu a Nadace Leontinka, které je využijí na zpřístupňování
knih lidem se zrakovým postižením.
„Oproti loňskému ročníku, kdy jsme nabízeli čtenářům za nákup knih slevu, jsme
se letos rozhodli pro elegantnější řešení. Dárek v podobě audio CD vnímáme jako skutečnou odměnu. Navíc celou akcí podporujeme šíření současných knih k těm, kteří k nim
mají ztížený přístup,“ hodnotí poslání kampaně předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.
Mediálními partnery projektu jsou Český rozhlas Radiožurnál a regionální Deník.
www.knihatislusi.cz
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Smějte se

Prskejte, slzte smíchem…
…ale hlavně u čtení nejezte a nepijte!

Nová kniha M. M. Cabicara plná legračních příhod s jeho čtyřletou dcerou

Kniha Chybějící říše se zabývá územím Blízkého a Středního východu, tedy prostorem bývalé Osmanské říše a perské říše. Kniha
o tomto rozsáhlém území, rozkládajícím se na třech kontinentech,
zahrnuje dávnější, nedávnou minulost, současnost a náčrt možné
budoucnosti. Nejvíce pozornosti je věnováno Turecku, Saúdské Arábii, Egyptu, Íránu, ale také Izraeli a okrajově i některým osobnostem. Toto velké území, oplývající ropou a plynem, je dnes osudově
dezintegrované. Kniha vzbudila zájem i mezi diplomaty zmíněných
krajin, a to kvůli své aktuálnosti. Samozřejmě jsou zde probírány
i otázky finanční, náboženské, širší mezinárodní souvislosti a v neposlední řadě i finanční krize. Nechybí ani současná migrační krize,
která se přímo dotýká celé Evropy. Kniha není o beznaději, poskytuje možná optimistická východiska do budoucnosti pro celý svět.

aurech

houl

Kuchař básníKem básníK Kuchařem

voji „Múzu“ ve svém rodišti, v mam. Počátek sedmdesátých let prožil
telové školy. Zde založil Klub přátel
bící se svými výtvory v internátním
sovic, kde se oženil, postavil dům,
vše ve spolupráci s jedinou ženou,
se jako provozní, zástupce ředitele
d roku 1990 provozuje gastrobazar.
eských. Doma buduje jezírka na své
ce, miluje svoji ženu a píše a píše a - .
dní, tentokrát už z jedenácté sbírky,
ech.

Nakladatelství Agentura KRIGL, Praha si Vás dovoluje pozvat na křest knihy

Kuchař básníKem

Alois MArhoul

, připravil pro čtenáře této knížky
ónů i úvah. Nachází nové verze bibtýká se i aktuálních problémů souemného sdílení, ztišení se a pokory.
v nevážném.

pravda

DÍTĚ ŠKOLKOU
POVINNÉ

Milan Bielik: Chybějící říše

básníK Kuchařem
Alois MArhoul

Aloise MArhoulA

Kuchař básníKem
básníK Kuchařem
spojený s autogramiádou a besedou s autorem.
Hosté, kteří též rádi vaří:
Ondřej Hník – vysokoškolský pedagog, spisovatel, básník
Michal Brabenec – vyučený kuchař, více jak 45 let vlastní restauraci v Anglii
Moderuje Jiří Halberštát, zazpívá Helena Kriglová.

Akce se koná ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 17.00 hodin
v knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1.
Těšíme se na příjemné setkání!

V nakladatelství Agentura KRIGL, Praha vyšla kniha
Iva Hoňková: Veselé pastelky kuklinky Zuzinky
A4, 44 stran, brožované, cena 99,- Kč

Jak čůrají nevěsty
Další nálož úsměvných a hlavně
vtipných příhod s nyní již čtyřletou Viki. S touto knížkou se budete
chlámat, řehtat a slzet smíchy. A nepůjde to zastavit. Je dokonce možné,
že po přečtení několika kapitol se
budete celý den přiblble usmívat
a nevěřícně kroutit hlavou...
184 stran

199 Kč
DÍTĚ ŠKOLKOU
POVINNÉ
Humorné příhody očima
odvážného otce
Jedinečné, často neuvěřitelné, ale
i běžné příhody, které prožívají
všichni dospělí, jejichž dítě začalo chodit do školky. Rozpustilé
příběhy tříleté Viky jsou podané
autorem, který má dar vidět humor všedních situací a vystihnout
každodenní zážitky tak, až vám dají
pocit, že v tom nejste sami!

184 stran

199 Kč

www.krigl.cz

Spisovatelka a výtvarnice Iva Hoňková napsala a ilustrovala řadu knižních
publikací, např. Můj pohádkový Herbář, Mami, tati, chci být rybářem, Pověsti
o čertech… Své obrazy a ilustrace maluje ručně, zejména akvarelovou
technikou. Velmi jsou ceněny její obrázky starých automobilů a letadel.
Jedním z jejích projektů je i pohádkový svět strašidýlek, z rodného
kraje Poodří, kde žije a tvoří. — Pracovní sešit Veselé pastelky kuklinky
Zuzinky je rozdělen do čtyř kapitol podle ročních období. Obrázky jsou
rozkreslené ve čtyřech krocích. Motivy jsou od jednoduchých až po
složité. Tento sešit je malou školičkou kreslení nejen pro děti, ale pro
všechny, kteří by rádi chtěli kreslit a neví, jak na to.

Rozverné příběhy si získaly statisíce příznivců a ti se shodují v jednom:

„Při čtení nejezte ani nepijte!
A pokud vaše dítě spí, zamkněte se
ře.“
s knihou za čtvery polstrované dve

Informace z redakce
Záznam o vydané knize uveřejněný v bibliografii Knižních novinek, která
slouží nejen nakladatelům a knihovnám, ale i knihkupcům a čtenářům, můžete
doplnit barevnou reprodukcí obálky za zvýhodněnou cenu 500 Kč. (K uvedené ceně se účtuje 21 % DPH)
Knihy plné emocí
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Program čestného hosta
a severská literatura
14.00–14.25

čtvrtek 12. 5.
11.00–11.50

Slavnostní zahájení severské
expozice

S201

12.30–12.55

S201
Prezentace knihy inuitských pověstí
O Igimarasussukovi, který jedl
své ženy

13.00–13.50

ČTENÁŘSKÝ SÁL
Workshop pro začínající překladatele
(nejen) ze severských jazyků

14.30–14.55

S201
Eat&Read Nordic – scénické čtení
ze severské literatury

15.00–15.50

Setkání s Katjou Kettu

LITERÁRNÍ SÁL

16.00–16.25

Křest audioknihy Porodní bába
od Katji Kettu

S201

16.30–16.55

S201

17.00–17.25

S201

Minikurz norštiny
Křest románu Arta Paasilinny
Nejdelší chobot ve Finsku

pátek 13. 5.
10.30–10.55

Minikurz dánštiny

S201

11.00–11.50

VELKÝ SÁL
Norská dětská literatura – beseda
s Josteinem Gaarderem (Sofiin
svět), Siri Pettersenovou (Havraní
kruhy) a Jørnem Lierem Horstem
(Záhada mloka)

12.00–12.25

S201
Jostein Gaarder, Siri Pettersenová
a Jørn Lier Horst – autogramiáda

12.30–12.55

S201
Eat&Read Nordic – scénické čtení
ze severské literatury

13.00–13.50

LITERÁRNÍ SÁL
Severská literatura psaná ženami
– beseda s Majgull Axelssonovou
(Dubnová čarodějka), Lottou
Lundbergovou (Nultá hodina),
Dorthe Norsovou (Na hraně) a Elinou
Hirvonenovou (Až vyprší čas)

S201
Majgull Axelssonová,
Dorthe Norsová a Lotta Lundbergová
autogramiáda

10.00–11.50

S201

14.00–14.50

11.00

Johanna Sinisalo: Jádro Slunce
autogramiáda

S202

KOMORNÍ SÁL
Alena a Jaroslav Klempířovi: Knihy,
knihovny a knižní kultura v Grónsku

14.30–14.55

Prezentace knihy Psaní je práce
lenochů. Mudrosloví Laponska

S201

15.00–15.50

VELKÝ SÁL
Temné vize budoucnosti – beseda
s Kasparem Collingem Nielsenem
(Dánská občanská válka 2018–2024),
Johannou Sinisalo (Ne před slunce
západem; Jádro Slunce)
a Anttim Tuomainenem (Léčitel)

16.00–16.25

Kaspar Colling Nielsen, Johanna
Sinisalo a Antti Tuomainen
autogramiáda

S201

16.30–16.55

S201
Křest antologie finské fantastiky
Lesní lišky a další znepokojivé
příběhy

17.00–17.50

LITERÁRNÍ SÁL
Hvězdy severské krimi – setkání
s Yrsou Sigurðardóttir (Mrazivé
světlo, Led v žilách, Ohnivý anděl,
Pamatuji si vás všechny), Jørnem
Lierem Horstem (Na zimu zavřeno)
a Anttim Tuomainenem (Léčitel,
Moje temné srdce)

17.00–17.50

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Knut Hamsun: Hlad – debata

18.00–18.20

S201
Jørn Lier Horst, Yrsa Sigurðardóttir
a Antti Tuomainen – autogramiáda

POŘAD MIMO VÝSTAVIŠTĚ

19.00

STudENTSKÝ KLub CELETNÁ
(CELETNÁ 20, PRAhA 1)
Severský literární večer

sobota 14. 5.
10.00–11.50

VELKÝ SÁL
Severská čtenářská výzva – finále
vědomostní soutěže

Dopoledne s Andersenem
workshop pro děti

S201

13.00–13.25

S201

Ulf Stark: Kouzelné tenisky
mého kamaráda Percyho

13.00–13.50

LITERÁRNÍ SÁL
Do hlubin severských dějin – Katja
Kettu (Porodní bába, Sběratel
dýmek Kim Leine (Proroci z fjordu
Věčnosti) a Sjón (Syn stínu,
Měsíční kámen, Múza z lodi Argó)

14.00–14.25

Katja Kettu, Kim Leine a Sjón
autogramiáda

Minikurz švédštiny

S201

S201

16.00–16.50

LITERÁRNÍ SÁL
Setkání s Josteinem Gaarderem

17.00–17.25

12.30–12.55

Soutěž o nejlepší recenzi
na severskou knihu – slavnostní
vyhlášení

15.30–15.55

Bengt Pohjanen: Faravidova říše

S201

17.00–17.50

VELKÝ SÁL
Nicol Galeová: Moderní severská
architektura

18.00–18.50

Čtení z děl Fredrika Backmana

S201

neděle 15. 5.
9.30–10.20

Hrátky s Paxem

S201

10.00 – 10.50

LITERÁRNÍ SÁL
Buchty a loutky – Norská pohádka

10.30–10.55

Minikurz finštiny

S201

14.00–14.50

SÁL ROSTEME S KNIhOu
Yrsa Sigurðardóttir – beseda
s islandskou královnou krimi

11.00–11.50

14.00–14.50

AuTORSKÝ SÁL
Gorila a já – scénické čtení
Lukáše Hejlíka z knihy Fridy Nilsson

12.00–12.25

14.30–14.55

13.00–13.25

S201

14.00–14.25

L207

14.30–14.55

S201

S201
Prezentace knihy inuitských pověstí
O Igimarasussukovi, který jedl
své ženy

14.30–15.30 VAŘÍME S KNIhOu – FOyER
Chutě švédského léta
pořad o vaření

15.00

L104
Yrsa Sigurðardóttir – autogramiáda

15.00–15.50

SÁL ROSTEME S KNIhOu
Švédské knihy pro děti a mládež

15.00–15.50

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Přednáška Heleny Březinové
o díle dánského spisovatele
H. Ch. Andersena

15.00–15.50

MALÝ SÁL
Markéta Hejkalová: Mika Waltari
a islám

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Blogeři doporučují severskou
literaturu
S201
Eat&Read Nordic – scénické čtení
ze severské literatury

Minikurz islandštiny
Mrazení v uších – severské
detektivní audioknihy
#ReadNordic Farewell
POŘADY MIMO VÝSTAVIŠTĚ

17.00

KAVÁRNA dIVAdLA ARChA
(NA POŘÍČÍ 26)
Norské drama a divadlo – debata

19.00

dRužSTEVNÍ KAVÁRNA ROh
(u bOžÍCh bOjOVNÍKů 3, PRAhA 3)
Skandinávie pohledem příchozích
– přistěhovalecká literatura

Fenomén krimi
16.00–16.50

čtvrtek 12. 5.
17.00–18.00

FANTASy & SCI-FI
David Zábranský, Josef Pecinovský,
Lukáš Vavrečka, Jan Sviták, Přemysl
Krejčík, Jiří W. Procházka a Tereza
Exnerová: Detektivka psaná
za výkladní skříní

18.00–19.00

FANTASy & SCI-FI
Daniela Kovářová: Cesta od sci-fi
k ministerské židli a zpátky nejen
ke sci-fi, ale i k detektivce

KOMORNÍ SÁL
Obrození české detektivky – beseda
Ivy Procházkové a Michala Sýkory

16.30–17.00

L001

17.00

L824

Jan Žáček: Vraždy české
Josef Mareš – autogramiáda

17.00–17.50

LITERÁRNÍ SÁL
Hvězdy severské krimi – setkání
Yrsou Sigurðardóttir, Jørnem Lierem
Horstem a Anttim Tuomainenem

17.00–17.50

pátek 13. 5.
14.00–14.50

ČTENÁŘSKÝ SÁL
Michal Sýkora: Ještě není konec

16.00–16.50

ČTENÁŘSKÝ SÁL
Prix Bohemia Radio Autor

AuTORSKÝ SÁL
Sonda do duše masových a
sériových vrahů s psychopatologem
Andrejem Drbohlavem

18.00–18.20

S201
Jørn Lier Horst, Yrsa Sigurðardóttir
a Antti Tuomainen – autogramiáda

sobota 14. 5.

16.00–16.50

13.00

Milan Macho: Fotbal v drápech
smrti – autogramiáda

L002

13.00–13.50

VELKÝ SÁL
Hvězdy české krimi:
Michaela Klevisová, Josef Klíma,
Štěpán Kopřiva a Michal Sýkora

14.00–14.50

Sandra Brown – beseda

VELKÝ SÁL

14.00–14.50

SÁL ROSTEME S KNIhOu
Yrsa Sigurðardóttir – beseda
s islandskou královnou krimi

15.00

L104
Yrsa Sigurðardóttir – autogramiáda

15.00

L002

15.00

S202

Jan Bauer – autogramiáda
Sandra Brown – autogramiáda

ČTENÁŘSKÝ SÁL
Historie českého zločinu

16.00–17.00

FANTASy & SCI-FI
Detektivky z českých luhů a hájů:
Klára Smolíková, Jiří W. Procházka,
Štěpán Kopřiva a Pavel Renčín

16.00–17.00

L001

17.00

L824

Jan Cimický: Případy doktora
Dvořáka
Bronislava Janečková
autogramiáda

18.00–18.50

LITERÁRNÍ SÁL
Lovci lebek od Hany Hindrákové
a Jiřího Johánka

neděle 15. 5.
14.00–14.25

Mrazení v uších – severské
detektivní audioknihy

L207

město jako literární kulisa
pátek 13. 5.
11.00–11.50

SÁL ROSTEME S KNIhOu
Město jako literární kulisa
vyhlášení výsledků literární soutěže

16.00–16.50

Margo Rejmer: Kniha Bukurešt.
Prach a krev – autogramiáda

S101

17.00–17.50

KOMORNÍ SÁL
Margo Rejmer a Kateřina Tučková:
Zraněná města

14.00–14.50

18.00–18.50

14.00–15.00

KOMORNÍ SÁL
Zdeněk Lukeš: Praha Václava Havla

ČTENÁŘSKÝ SÁL
Daniela Šafránková: Bydlim
v Nuslích
FANTASy & SCI-FI
Kladivo na čaroděje jde do finále

15.00–15.45

sobota 14. 5.
12.00–12.50

KOMORNÍ SÁL
Vzbouřená města: Varšava 1944 /
Vratislav 1981

Autoři série Kladivo na čaroděje
autogramiáda

P615

16.00–16.50

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Příběhy měst – beseda s Milošem
Urbanem, Josefem Strakou, Josefem
Hrdličkou a Janem Malurem

neděle 15. 5.
15.00–16.00

FANTASy & SCI-FI
Františka Vrbenská a Anna Šochová:
Město jako kulisa fantastiky

Pořady Pro děti a mládež
13.00–13.50

SÁL ROSTEME S KNIhOu
Jak Jičín přišel k Václavu Čtvrtkovi

čtvrtek 12. 5.
9.30–10.30

10.00–10.50

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Tomáš Němeček a Tomáš Chlud
beseda

11.00–11.50

10.00–11.00

11.00–11.50

P208

13.00–13.50

LITERÁRNÍ SÁL
Divadelní a hudební představení
Do Sýrie nejen za pohádkou

14.00–15.00

L203

10.30–11.00

10.00–10.50

14.00–15.00

Pavlína Šmucerová, Kristýna
Sataryová: Kočkomalovánky

P208

10.30–11.30

L213

11.00

L002

Thomas Brezina a kamarádi
z Klubu Tygrů

10.00–10.50

ČTENÁŘSKÝ SÁL
Literárně-výtvarný workshop
na téma Generál Maurice Pellé

10.30–11.30

Michaela Fišarová: A–Ž půjdeš
do školy

10.30–11.30

Bezpečně na internetu

P208

L213

11.00–11.50

LITERÁRNÍ SÁL
Divadelní představení Vyprávěj
svůj příběh

11.00–11.50

SÁL ROSTEME S KNIhOu
Ivona Březinová: Řvi potichu, brácho

11.30–12.30

Vratislav Maňák: Expedice
z pohlednice

P208

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Představení dětského časopisu
Kamarádi

Ivona Březinová – autogramiáda

14.30–15.30 VAŘÍME S KNIhOu – FOyER
Eva Taková: Kuchyně. Dětem
vstup povolen

Karel IV. v knížkách pro děti

Bezpečně na internetu
Josef Quis: Detektiv Koumes
autogramiáda
O smrti smrťoucí

P208

10.00–10.50

SÁL ROSTEME S KNIhOu
S Bářiným Kouzelným atlasem
putování časem za Strašidláři

10.00–10.50

P208
Sandra Vebrová: Ducháčkovic rodina

11.00

pátek 13. 5.
9.30–10.30

FANTASy & SCI-FI
O komiksech s Bublifukem

AuTORSKÝ SÁL
Ladislav Špaček – beseda

11.00–11.30

Martina Drijverová: Duchové
na mé lodi

11.00–11.30

Ladislav Špaček – autogramiáda

11.00–11.50

LITERÁRNÍ SÁL
Petra Braunová: Johana s dlouhýma
nohama
SÁL ROSTEME S KNIhOu
Město jako literární kulisa
vyhlášení výsledků literární soutěže

11.00–11.50

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Lenka Pecharová: Zábavně
Po stopách Karla IV.

11.00–12.00

FANTASy & SCI-FI
Dan Černý aneb Kreslíme s Pevností

11.00–12.00
L711
P208

L301

VELKÝ SÁL
Norská dětská literatura – beseda
s Josteinem Gaarderem (Sofiin
svět), Siri Pettersenovou (Havraní
kruhy) a Jørnem Lierem Horstem
(Záhada mloka)

P409
Pavel Koutský: Šotek a atlas zvířat

11.30–12.15

P208

12.00

L002

Mistr E – Pohádková etiketa
s Ladislavem Špačkem
Jan Lebeda – autogramiáda

12.00–12.25

S201
Jostein Gaarder, Siri Pettersenová
a Jørn Lier Horst – autogramiáda

12.00–12.50

SÁL ROSTEME S KNIhOu
Soutěž Náš svět – vyhlášení
výsledků literární soutěže

12.15–13.00

Vincent a Bóďa – Dobrodružství
v Benátkách

P208

13.00–13.50

10.00–11.50

Dopoledne s Andersenem
workshop

S201

14.00–14.50

AuTORSKÝ SÁL
Gorila a já – scénické čtení
Lukáše Hejlíka

SÁL ROSTEME S KNIhOu
SOUBOJ ČTENÁŘŮ – soutěž
ve znalosti obsahu knih

11.00

L824
Luděk Munzar a František Novotný
autogramiáda

14.00–14.50

13.00–13.50

11.00–11.50

SÁL ROSTEME S KNIhOu
Herkules a strašidla – kočičí příběh
Alžběty Dvořákové

14.00–14.50 KLub KNIžNÍCh ŠAMPIONů

11.00–11.50 KLub KNIžNÍCh ŠAMPIONů

14.00–15.00

AuTORSKÝ SÁL
Japonský fenomén jménem manga

14.00–15.00

L113
Marko Čermák: Poslední romantik

14.00–15.00

P208
Ivana Peroutková a její nová Anička

15.00–15.50

ČTENÁŘSKÝ SÁL
Knihovna nejen plná knih

15.30

L304
Jiří Žáček, Jana Vacková: Hádanky
a luštěniny do školy a na prázdniny

16.00–17.00

Dítě školkou povinné
Martina M. Cabicara

L203

sobota 14. 5.
10.00–10.50

AuTORSKÝ SÁL
František Novotný, Karel Franta:
Čertoviny + CD Setkání s Karlem
Čapkem

10.00–10.50 KLub KNIžNÍCh ŠAMPIONů

Ponrepo dětem – Lunapark filmových
vynálezů

10.00–11.00

FANTASy & SCI-FI
O komiksech s Bublifukem

Hana Jelínková a Vendula Hegerová:
Žeryk to spočítá

11.00–12.00

P409

Wifina 2

12.00–12.50

Křest knihy Veroniky Válkové
Karel IV.

MALÝ SÁL

L203
Lenka Rožnovská – autogramiáda

15.00

L711
Autogramiáda ilustrátorů dětských
knížek

15.00–15.50

12.00–12.50

Děti (se) fotí dobře – workshop

ČTENÁŘSKÝ SÁL
Ostrov snění – barevné putování
po Tchaj-wanu na stránkách příběhu
kmene Atayalů

13.00–13.25

S201 – STŘEdNÍ hALA
Ulf Stark: Kouzelné tenisky mého
kamaráda Percyho

13.00–13.50

SÁL ROSTEME S KNIhOu
Cesta pohádkovým labyrintem

13.00–13.50 KLub KNIžNÍCh ŠAMPIONů
Vyrobte si audioknihu
s Jiřím Lábusem

SÁL ROSTEME S KNIhOu
Švédské knihy pro děti a mládež

15.00–15.50 KLub KNIžNÍCh ŠAMPIONů
15.00–16.00

Naděžda Munzarová: Starý sad

L203

P409

17.00–18.00

9.30–10.20

10.00–10.50

LITERÁRNÍ SÁL
Buchty a loutky – Norská pohádka

10.00–11.00

P208
Jaroslava Černá: Klárka a Zahrada
splněných přání

10.00–14.00 KLub KNIžNÍCh ŠAMPIONů
Jak přežít v kostce – dílna pro děti

11.00–11.50

VELKÝ SÁL
Luis Sepúlveda: O rackovi a kočce,
která ho naučila létat

11.00–12.00

16.00–16.50

12.00–12.50

16.00–16.50 KLub KNIžNÍCh ŠAMPIONů
Alžběta Göbelová: Flip, flip, flipbook!

L203
Autogramiáda Zuzany Pospíšilové

Šárka Váchová: Tajemství srdce
aneb Pohádka o dvou královstvích

S201

Hrátky s Paxem

LITERÁRNÍ SÁL
Setkání s Josteinem Gaarderem
SÁL ROSTEME S KNIhOu
RAKETA – nový časopis pro děti

L203

neděle 15. 5.

16.00–16.50

16.00–17.00

13.30–14.30

SÁL ROSTEME S KNIhOu
Uvedení knihy o filmu Tři oříšky
pro Popelku s účastí režiséra
Václava Vorlíčka

Autogramiáda Lubora Falteiska

Roztanči svou Popelku – filmová
a výtvarná dílna NFA

MALÝ SÁL
Jak zábavně a efektivně procvičit
angličtinu doma i ve škole?

17.00–17.50

SÁL ROSTEME S KNIhOu
Berta a Ufo – Neobyčejné přátelství
AuTORSKÝ SÁL
Dagmar Langová: Rytířské pohádky
a tajemství starých alchymistů

12.30–13.30

Kreativní dílny s Harry Potterem

P208

13.00

L824
Dagmar Langová – autogramiáda

Fantasy & sci-Fi
čtvrtek 12. 5.
12.00–13.00

FANTASy & SCI-FI
Jak se stát redaktorem Pevnosti
a získat bohatství i slávu

13.00–14.00

FANTASy & SCI-FI
Františka Vrbenská: Proměny
hrdinky v žánru

14.00–15.00

FANTASy & SCI-FI
České autorky fantastických žánrů:
Vilma Kadlečková, Františka
Vrbenská, Hanina Veselá
a Petra Neomillnerová

16.00–17.00

FANTASy & SCI-FI
Míla Linc a Klára Smolíková:
Spisovatel nebo knihovník?

18.00–19.00

FANTASy & SCI-FI
Daniela Kovářová: Cesta od sci-fi
k ministerské židli a zpátky nejen
ke sci-fi, ale i k detektivce

pátek 13. 5.
11.00–12.00

FANTASy & SCI-FI
Dan Černý aneb kreslíme s Pevností

12.00–12.50

VELKÝ SÁL
Dmitry Glukhovsky: Metro 2033,
Metro 2034, Metro 2035,
Budoucnost – beseda

12.00–13.00

FANTASy & SCI-FI
Areston Josefa Pecinovského

13.00

S202
Dmitry Glukhovsky: Metro 2033,
Metro 2034, Metro 2035,
Budoucnost – autogramiáda

16.30–16.55

S201
Křest antologie finské fantastiky
Lesní lišky a další znepokojivé
příběhy

14.00–15.50

13.00–13.45

17.00–18.00

Autoři série Kladivo na čaroděje
autogramiáda

P615
Josef Pecinovský – autogramiáda

13.00–14.00

FANTASy & SCI-FI
Františka Vrbenská a Zuzana
Houšková: Antologie ženské
fantastiky

14.00–15.00

FANTASy & SCI-FI
Marek Dobeš, Štěpán Kopřiva
a Alexandr Rusevský: Byl jsem
mladistvým filmařem

15.00–15.50

VELKÝ SÁL
Temné vize budoucnosti – beseda
s Kasparem Collingem Nielsenem,
Johannou Sinisalo a Anttim
Tuomainenem

15.00–15.50

KOMORNÍ SÁL
Markus Heitz a Trpaslíci popáté

15.00–16.00

FANTASy & SCI-FI
S Pevností nejen do světa
Hry o trůny

18.00–19.00

FANTASy & SCI-FI
Kdy bude poslední Mycelium?
beseda s Vilmou Kadlečkovou

sobota 14. 5.
10.00–10.50

SÁL ROSTEME S KNIhOu
Warcraft v Česku (opět) vládne!

11.00

Johanna Sinisalo: Jádro Slunce
autogramiáda

11.00–12.00

FANTASy & SCI-FI
10 let české sci-fi/fantasy knižní
řady Agent John Francis Kovář

FANTASy & SCI-FI
XB-1: fantastický časopis během
fantastických let

12.00–13.00

16.00–16.25

13.00–13.45

Kaspar Colling Nielsen, Johanna
Sinisalo a Antti Tuomainen
autogramiáda

16.00–17.00

S201

FANTASy & SCI-FI
Fantastické audioknihy od českých
vydavatelství

S202

FANTASy & SCI-FI
Kroniky karmínových kamenů,
Bruncvík a Dobrodruh
P615
Tereza Matoušková – autogramiáda

13.00–14.00

FANTASy & SCI-FI
Jak se dělá audiokniha. Křest
audioknihy z cyklu Koniáš

14.00–15.00

FANTASy & SCI-FI
Kladivo na čaroděje jde do finále

LITERÁRNÍ SÁL
Marcela Remeňová: Rodina / Osm
světů – slavnostní křest knihy

15.00–15.45

P615

15.00–16.20

VELKÝ SÁL
Předávání Cen Akademie science
fiction, fantasy a hororu

17.00–18.00

FANTASy & SCI-FI
Sexuální fantastika v přednášce
Radima Uzla

18.00–19.00

FANTASy & SCI-FI
Fantastické knihy roku 2016

neděle 15. 5.
10.00–11.00
Edice Pevnost

FANTASy & SCI-FI

11.00–12.00

FANTASy & SCI-FI
Český steampunk vypouští páru

12.00–13.00

FANTASy & SCI-FI
František Kotleta – řezník české
literatury

13.00–14.00

FANTASy & SCI-FI
Fantastický svět Asterionu

14.00–15.00

FANTASy & SCI-FI
Fantastické weby v české digitální
kotlině

15.00–16.00

FANTASy & SCI-FI
Město jako kulisa fantastiky

KNIHA MĚSÍCE

vázaná, 80 stran, 299 Kč

700. VÝROČÍ
NAROZENÍ KARLA IV.
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.

MAJÍ MOC ZMĚNIT BUDOUCNOST
A ZACHRÁNIT SVĚT...
Vynalézavý
NEBO HO ZNIČIT
thriller od ikony
žánru sci-ﬁ

Představte si, že letíte letadlem, které je nuceno nouzově přistát.
Po havárii, kterou společně s vámi přežijí jen někteří cestující, navíc
zjistíte, že svět je odlišný od toho, který jste před několika hodinami
opustili… Tak začíná tajemné dobrodružství, které bude mít dopad
na celé lidstvo.

www.albatrosmedia.cz

Žánrovými cenami ověnčené sci-ﬁ Ve službách Spravedlnosti si klade zásadní otázky, hýří originálními nápady a představuje silnou
a neotřelou hrdinku, která se ocitá ve vyhnanství kdesi v mrazivém
vesmírném zapadákově. Kdysi byla součástí impéria ovládajícího
celou galaxii, měla téměř neomezenou moc a k dispozici tisíce vojáků. Nyní následkem zrady o své výlučné a vlivné postavení přišla.
Stojí před ní nejen nelehký úkol přijmout novou situaci, ale také
řada nezodpovězených otázek. A především v ní hoří neovladatelná touha po pomstě..

www.albatrosmedia.cz
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Po úspěchu své první knihy kreslených
vtipů o papeži Františkovi Člověk František se Gerhard Mester pustil do jejího
pokračování. Známý karikaturista ukazuje,
jak papež vnáší nový elán do života církve,
jak pojmenovává typické nešvary jejích
dítek, ale hlavně dodává naději a šíří
autentickou radost z evangelia.
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Soudce
Brenner
neváhá,
Obsahují
nepochyb
podstatno
uje. Jeho
u substan
verdikt b
rozsudky
ci sprave
y měl ko
jsou neo
d
lnosti – či
ru
novat i p
třesitelné
prosincov
st
é soudco
řípad zav
.
é noci na
vo svědo
ra
žd
ě
p
n
mí. Takov
usté ulici,
ého obch
Evan může
v němž p
ý
o
d
n
ík
být právě
a nalezen
olicejní in
tak náhod
ého jedn
spektor s
vyškolen
é
ným svěd
ým vrahe
nepříjem
k
e
ným jmén
m
m
. Od soud
, jako chy
rozsudek
em
ce Brenn
trým, poli
neočekáv
era se vša
cejní zkuše
á. Neoče
soudního
k v tomto
ností
kávají je
procesu v
p
ří
j
p
p
a
o
dě sprave
li
ci
stupují in
sté ani B
soudci so
d
livý
tervence,
rennerův
uhrou ná
nátlak, sk
nadřízený
hod ve st
ryté výhrů
. Do
ejnou dob
Psycholo
žky, vydír
u vstupuje
gicky de
ání. Navíc
do života
tailně p
a vině, je
tajemná že
ropracov
ž dokáže
na.
aný příb
vrhat dlo
ěh o sv
uhé stíny
ědomí, s
přesahují
pravedln
cí i několi
osti
k desetile
tí.

NOVINKY VYDAVATELSTVÍ AKCENT
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KONTAKT: tel. 568 844 553, 568 842 815; e-mail: akcent@vydavatelstviakcent.cz;

www.facebook.com/knihyakcent; www.vydavatelstviakcent.cz
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GRÜN, Anselm
Půst

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016, Malý duchovní život,
4. vyd., 72 s., brož. 129 Kč
Autor pojednává půst z různých
hledisek – biblického, lékařského,
psychologického, ale především poukazuje na oprávněnost a nezbytnost
půstu pro duchovní růst člověka.
ISBN 978-80-7195-904-5

KODET, Vojtěch
Jeho rány nás uzdravily

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 2. vyd., 56 s.,
brož. 79 Kč
Modlitba křížové cesty nemá za
cíl navodit nám smutek a depresi.
Naopak, jde o jedinečný způsob,
jak všechno těžké a bolestivé v našem životě propojit s Ukřižovaným
a s mocí jeho lásky, jak otevřít naše
rány hojivému oleji jeho milosrdenství.
ISBN 978-80-7195-764-5

LACHMANOVÁ, Kateřina
Jeho milosrdenství je věčné

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 16 s.,
brož. 29 Kč
Kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí
a Hospodinovu milosrdenství ať hledí
porozumět. (Žl 107,43)
ISBN 978-80-7195-918-2

LACHMANOVÁ, Kateřina
O milosrdenství

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 4. vyd., 88 s.,
brož. 139 Kč
Knížka obsahuje 40 krátkých úvah,
inspirovaných výroky Písma, svatých
i nesvatých, zkrátka těch, kdo poznali
Boží lásku a uvěřili v ni.
ISBN 978-80-7195-903-8

LACHMANOVÁ, Kateřina
Z Deníčku svaté Faustyny. S Korunkou k Božímu milosrdenství

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016, 1. vyd., 16 s., brož. 29 Kč
Dcero má, napiš znaveným duším
o mém milosrdenství. (D 1146)
ISBN 978-80-7195-919-9

MAIN, John
Ticho a hluboký klid. Křesťanská
meditace na každý den

Z angl. přel. B. Hrobařová, Praha:
Vyšehrad, 2016, Duchovní život,
1. vyd., 304 s., váz. 248 Kč
J. Main sepsal několik knih
o kontemplativní modlitbě, předkládaný soubor je však jediný, v němž
je podstata jeho učení shrnuta
v jediném svazku. Klíčové pasáže
z Mainových hlavních děl jsou zde
prakticky uspořádány do 365 meditací na každý den.
ISBN 978-80-7429-645-1

VLKOVÁ, Gabriela
Bůh milosrdný, nebo trestající?

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 99 Kč
Bůh Starého zákona trestá, jeví se
jako krutý, zatímco Bůh Nového zákona odpouští, tedy je milosrdný. Ale
je tomu tak doopravdy?
ISBN 978-80-7195-747-8
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teo log i e

m ar k eti ng

OEMING, Manfred
Úvod do biblické hermeneutiky.
Cesty k pochopení textu

OLINS, Wally
Brand New. Nová podoba
značek

Praha: Vyšehrad, 2016, Studium,
2. vyd., 264 s., váz. 298 Kč
Německý teolog se pokouší podat
přehled všech současných způsobů
výkladu Bible a vyváženě je zhodnotit.
Ke každému z nich uvádí jeden příklad
interpretace biblického oddílu Starého
zákona a jeden zákona Nového.
ISBN 978-80-7429-524-9

ekonomika
dan ě
HOLUBOVÁ, Olga
Osvobození od DPH – vybrané
oblasti včetně § 56 zákona
o DPH

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
2. rozšíř. a aktual. vyd., 144 s.,
váz. 219 Kč
Druhé vydání knihy je obohaceno
o několik nových rozhodnutí Soudního dvora EU z roku 2015. Rozšiřuje
a aktualizuje tematiku osvobození
dodání nemovitých věcí od DPH v návaznosti na změněná ustanovení § 56
zákona o DPH.
ISBN 978-80-7552-082-1

fi nan ce
KALOUDA, František
Finanční analýza a řízení
podniku

Praha: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2016, 2. vyd., 322 s.,
váz. 360 Kč
Publikace si zachovává fokus na
finanční řízení podniku. Kontinuita
je zachována, i pokud jde o aplikaci
výsledků původních vědeckých a výzkumných aktivit.
ISBN 978-80-7380-591-3

MÁLEK, Jiří a kol.
Advanced Methods of Quantitative Finance
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2015, 1. vyd., 118 s., brož.
Publikace v angličtině.
ISBN 978-80-245-2132-9

m anag e m e nt
COVEY, Stephen R.
7 návyků skutečně efektivních
lidí

Praha: Management Press, 2016,
3. vyd., 376 s., brož. 439 Kč
Kniha seznamuje s návyky, jež jsou
základem vytvoření harmonické,
cílevědomé a integrované osobnosti
a jež nám umožňují, abychom jednali
co možná nejefektivněji nejen v pracovním, ale i v osobním životě.
ISBN 978-80-7261-403-5

DOHNALOVÁ, Marie a kol.
Lidské zdroje v sociálních
podnicích

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 188 s., váz. 270 Kč
Monografie seznamuje s problematikou sociálních podniků jako
subjektů sociální ekonomiky. Autorky
vymezují tuto oblast spojovanou se
třetím sektorem a zaměřují se na
otázku lidských zdrojů.
ISBN 978-80-7552-060-9

Z angl. přel. P. Havlíček, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 299 Kč
Jaká je budoucnost značek a brandingu? Znamená globalizace, že různorodost a jedinečnost budou působením
obřích nadnárodních společností
postupně vymazány ze světa?
ISBN 978-80-7529-047-2

společenské
vědy; osvěta
eti k a
HUBER, Wolfgang
Etika. Základní otázky života

Z něm. přel. P. Babka, Praha: Vyšehrad, 2016, Teologie, 1. vyd., 256 s.,
váz. 328 Kč
Renomovaný německý evangelický
teolog vychází ve svém shrnutí
etiky od situací a problémů každodenního života. Postupně se
věnuje 20 základním etickým
tématům.
ISBN 978-80-7429-642-0

fi lozo fi e
DRUMMOND, Norman
Síla tří

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016, Orientace, 1. vyd.,
224 s., brož. 299 Kč
V každém z nás je hluboko ukryta
touha cítit se přijatý, někam patřit
a vědět, na co se mohu spolehnout –
mít ucelený systém prověřených
a vyzkoušených hodnot.
ISBN 978-80-7195-846-8

FOERSTER, Heinz von;
PÖRKSEN, Bernhard
Pravda je vynález lhářů. Rozhovory skeptiků

Z něm. přel. Z. Dan, Praha: Pragma,
2016, 1. vyd., 192 s., brož. 180 Kč
Jak skutečná je skutečnost? Jsou naše
představy o světě pouze výmysly,
nebo se shodují s vnější realitou? Je
možné poznat pravdu? O tom debatují fyzik a filozof H. von Foerster
a vědec zabývající se problematikou
médií B. Pörksen.
ISBN 978-80-7349-484-1

HORÁK, Otakar
Filozofické poradenstvo / kritika
Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2015, Přirozený svět,
1. vyd., 236 s., brož. 269 Kč
Studie ve slovenštině.
ISBN 978-80-87895-31-3

SOKOL, Jan
Člověk jako osoba. Filosofická
antropologie

Praha: Vyšehrad, 2016, Moderní
myšlení, 1. vyd., 280 s., váz. 298 Kč
Kniha je souhrnem přednášek
přednesených pro budoucí učitele
a vychovatele na UK v Praze.
ISBN 978-80-7429-682-6

gastro n om i e
MERHAUT, Marek
Národní kultura stravování
a kulturní difuze
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Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
1. vyd., 152 s., váz. 230 Kč
Kniha mapuje vývoj české gastronomie od středověku až po současnost.
ISBN 978-80-7552-077-7

h isto r i e
DOLEŽALOVÁ, Eva a kol.
August Sedláček in the Age of
Digital Humanities

Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 116 s., brož. 100 Kč
Studie v angličtině.
ISBN 978-80-7286-267-2

DVOŘÁK, Jan
Vrchnostenské město v zasazení
do širších struktur. Studie s edicí
pramenů
Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2015, Historie, 1. vyd.,
316 s., brož.
Publikace je zamýšlena jako
pendant k monografii s názvem
Vrchnostenské město v raném
novověku – Vztahy k vrchnosti
a venkovskému zázemí na příkladu
Svitav v 17. století, která vyšla
v Brně roku 2013.
ISBN 978-80-87895-28-3

FERENCOVÁ, Hana;
CHMELAŘOVÁ, Veronika;
KOHOUTOVÁ, Jitka a kol.
Proměny konfesijní kultury.
Metody – témata – otázky

Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2015, Historie, 1. vyd.,
378 s., brož.
Kolektivní monografie představuje výzkum zejména doktorských,
ale i magisterských studentů
několika univerzit věnovaný
studiu náboženství a konfesijní
problematiky.
ISBN 978-80-87895-23-8

HOŘEJŠ, Miloš;
KŘÍŽEK, Jiří
Zámek s vůní benzínu. Automobily a šlechta v českých zemích
do roku 1945
Praha: Mladá fronta, 2015, 1. vyd.,
280 s., váz. 399 Kč
Spojení šlechty a automobilu nám
okamžitě evokuje největší myslitelný
luxus na čtyřech kolech. Co ale
skutečně víme o minulosti tohoto
vztahu?
ISBN 978-80-204-3930-7

CHODĚJOVSKÁ, Eva;
ŠIMŮNEK, Robert a kol.
Historický atlas měst České
republiky. Svazek č. 28 – Zlín

Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 50 s., váz. 470 Kč
Zlín představuje specifický typ
továrního města a je celosvětově chápán jako urbanistický
fenomén.
ISBN 978-80-7286-269-6

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch
Dějiny psané Římem

Praha: Garamond, 2016, 1. vyd.,
404 s., brož. 99 Kč
Staletí historie Říma od jeho vzniku
po rozpad impéria v r. 476 nebyla
nikdy zpracována tak poutavě jako
v této legendární knize slovenského historika, která inspirovala
nejednoho čtenáře ke studiu antických kultur.
ISBN 978-80-7407-287-1

kultur n í
d ě j i ny
POSPÍŠILOVÁ, Jana;
ALTMAN, Karel a kol.
Děti v Brně. Kapitoly
o dětství ve městě
pod Špilberkem

Brno: Doplněk, 2015, Regiony,
1. vyd., 176 s., váz. 330 Kč
Život a kultura brněnských dětí z různých sociálních vrstev i rozličných
míst značně heterogenní moravské
metropole v době od posledních
desetiletí 19. století do poloviny
20. století.
ISBN 978-80-7239-322-0

VEČERKOVÁ, Eva
Obyčeje a slavnosti v české
lidové kultuře

Praha: Vyšehrad, 2016, Kulturní
historie, 1. vyd., 512 s., váz. 398 Kč
Publikace podává ucelený etnologický a kulturně historický pohled na
lidové obyčeje a slavnosti v českých
zemích, vázané na roční období
a data v kalendáři.
ISBN 978-80-7429-627-7

lo g i k a
LUKASOVÁ, Alena a kol.
Formální logika
a sémantický web

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 262 s., brož.
Odborná publikace věnující se otázkám formální logiky a sémantického
webu.
ISBN 978-80-261-0408-7

ŠEBELA, Karel
Variace na témata Aristotelské
logiky. Dějiny a současnost

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 128 s., brož.
Publikace věnovaná logice.
ISBN 978-80-261-0566-4

logo pe d i e
NOVOTNÁ, Ivana
Logopedické vymalovánky.
Logopedická cvičení
pro děti od 4 do 7 let

Ilustr. M. Růžek, Brno: Edika, 2016,
2. vyd., 64 s., brož. 129 Kč
Logopedické vymalovánky jsou
určeny především předškolákům
a začínajícím školákům, kterým činí
potíže správná výslovnost některých
hlásek.
ISBN 978-80-251-2517-5

motivačn í
př í ručk y
COHEN, Alan
Kurz zázraků snadno
a srozumitelně. Cesta
od strachu k plné lásce

Z angl. přel. V. Faktor, Praha:
Pragma, 2016, 1. vyd., 224 s., brož.
198 Kč
Kurz zázraků – spirituální myšlenkový
systém, který nás formou samostudia
učí, jak správně milovat a odpouštět –
upoutal mysli a srdce milionů lidí.
Kurz přináší vnitřní mír tam, kde
doposud vládl strach a bolest.
ISBN 978-80-7349-491-9

MAXWELL, John C.
Úspěch 101

bibliografie
Z angl. přel. Z. Gazur, Praha:
Pragma, 2016, 1. vyd., 144 s., brož.
160 Kč
Kniha poukazuje na zásadní
součásti celku jménem úspěch.
Autor ukazuje, jak přesně takový
úspěch vypadá. Zároveň nabízí
konkrétní kroky a způsoby, které
vám pomohou překonat překážky,
které se nachází na cestě k dosažení
úspěchu.
ISBN 978-80-7349-486-5

RAITEN-D‘ANTONIO, Toni
Principy králíčka Sameťáčka.
Cesta ke svobodě

Praha: Pragma, 2016, 1. vyd., 200 s.,
brož. 220 Kč
Kniha je průvodce, který vám pomůže stát se skutečnými – být skutečně
sami sebou, věrni svým nadějím
a tužbám, upřímní k lidem, které
milujete, i k ostatním, a to s pomocí
jednoduché moudrosti klasického
dětského příběhu.
ISBN 978-80-7349-080-5

pe dag o g i k a;
d idak ti k a
LACINA, Lubor;
ROZMAHEL, Petr;
KOMINÁCKÁ, Jitka
Příručka mentoringu. Posilování
mentorských kapacit pedagogů
Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 204 s., váz. 245 Kč
Publikace se zabývá problematikou
mentoringu a budování mentorských kapacit a má ambici být
příručkou pro implementaci mentoringu a budování mentorských
kapacit, včetně zvládání edukačních
změn.
ISBN 978-80-7485-067-7

pr ávo
GŘIVNA, T. a kol.
Sbírka klauzurních prací
z trestního práva hmotného
a procesního

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
4. rozšíř. a uprav. vyd., 360 s.,
brož. 375 Kč
Čtvrté vydání sbírky bylo oproti
předchozímu rozšířeno o pět nových
zadání. Dosavadní příklady byly
revidovány podle právního stavu
k 31. 1. 2016.
ISBN 978-80-7552-085-2

KINDL, Milan;
ROZEHNAL, Aleš
Nový občanský zákoník – Úskalí
věcných práv

Praha: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2016, 1. vyd., 260 s.,
váz. 290 Kč
Publikace je určena především
právní praxi. Má upozornit na nové
a nezvyklé situace (a problémy),
které přináší nový občanský zákoník i některé právní předpisy
přijaté v souvislosti s ním v oblasti
věcných práv.
ISBN 978-80-7380-517-3

ŠMIHULA, Daniel
Vojenská služba,
politické práva a občianstvo

Praha: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2016, 1. vyd., 244 s.,
váz. 290 Kč
Studie ve slovenštině.
ISBN 978-80-7380-592-0

VYMAZAL, Lukáš
Zástavní právo v novém občanském zákoníku

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
2. vyd., 516 s., váz. 670 Kč
Kniha obsahuje podrobný výklad
úpravy zástavního práva v novém
občanském zákoníku, a to včetně
vybrané – nadále použitelné – judikatury.
ISBN 978-80-7478-996-0

průvo d ce
KARELOVÁ, Magdalena
Kam za živou vodou

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 299 Kč
Objevte s tímto zbrusu novým průvodcem zázračné studánky, léčivé
a minerální prameny, zapomenuté
i věhlasné lázně či duchovní místa
s vodou spojená.
ISBN 978-80-264-1010-2

LENKOVÁ, Jitka
Tajemná místa Česka

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 384 s.,
váz. 399 Kč
Naše země se sice nepyšní tak
proslulými záhadnými památkami
jako jsou britský Stonehenge nebo
peruánské Machu Picchu, ale přesto
lze v Čechách a na Moravě najít
řadu míst, která mají svá tajemství,
připomínající nejhlubší minulost
daného kraje.
ISBN 978-80-7505-312-1

sbo r n í k y
Castellologica bohemica 15

Edit. Z. Gersdorfová, P. Menšík,
Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 182 s., brož. 249 Kč
Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou
a referativní službu, která se týká
problematiky českých opevněných
sídel.
ISBN 978-80-261-0571-8

Etické a sociální aspekty
v oblasti vzdělávání
a pedagogickém výzkumu

Edit. D. Šafránková, L. Podroužek,
J. Slowík, Plzeň: Západočeská
univerzita, 2016, 1. vyd., 414 s., CD
Sborník z XXIII. konference České
asociace pedagogického výzkumu
konané ve dnech 16. až 18. 9. 2015
v Plzni.
ISBN 978-80-261-0551-0

Genius loci českého
jihozápadu X

Edit. S. Marková, Plzeň:
Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 168 s., brož.
Sborník z konference konané
3. a 4. 11. 2015 v Muzeu jižního
Plzeňska v Blovicích.
ISBN 978-80-261-0599-2

Historická dílna IX. Sborník
příspěvků přednesených
v roce 2014

Edit. L. Špačková, J. Stočes, Plzeň:
Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 208 s., brož. 176 Kč
Sborník příspěvků přednesených
na semináři Historická dílna na
Fakultě pedagogické ZČU v Plzni
v roce 2014. Cílem sborníku je
prezentace aktuálního historického výzkumu.
ISBN 978-80-261-0575-6
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Historická dílna X. Sborník
příspěvků přednesených
v roce 2015

Edit. L. Špačková, J. Stočes, Plzeň:
Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 207 s., brož. 176 Kč
Sborník příspěvků přednesených
na semináři Historická dílna na
Fakultě pedagogické ZČU v Plzni
v roce 2015. Cílem sborníku je
prezentace aktuálního historického
výzkumu.
ISBN 978-80-261-0576-3

stud i e
HOFERKOVÁ, Stanislava;
PELCÁK, Stanislav
Budoucí časová perspektiva
pubescenta

Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 154 s., brož.
Monografie představuje výsledky
výzkumu, který mapuje životní
a školní perspektivu žáka na
2. stupni ZŠ, doplňuje ho výsledky
drobné sondy zaměřené na cíle
a plány žáka na 2. stupni ZŠ.
ISBN 978-80-7435-630-8

RASZKOVÁ, Tereza
Edukace a reedukace trvale
pracovně nezařaditelných
v českých věznicích

Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 135 s., brož.
Monografie blíže charakterizuje
skupinu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných v českých
věznicích, zejména s ohledem na
možnosti edukace a reedukace,
a poukazuje na specifika zacházení
s těmito vězni.
ISBN 978-80-7435-632-2

SKÁKALOVÁ, Tereza
Sluchová vada a její dopady
v dospělém věku

Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 288 s., brož.
Publikace se zabývá problematikou sociálních dopadů sluchové
vady na dospělého člověka
a shrnuje aktuální teoretické
poznatky týkající se osob se
sluchovým postižením a postojů
společnosti vůči nim.
ISBN 978-80-7435-628-5

SOKOLOVÁ, Marcela;
FRANĚK, Marek;
MOHELSKÁ, Hana a kol.
Strategický koncept využití
intelektuálního kapitálu
v procesech přeměny
současné společnosti

Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 978 s., brož.
Recenzovaná monografie.
ISBN 978-80-7435-638-4

THER, Philipp
Nový pořádek na starém
kontinentě. Příběh
neoliberální Evropy

Z angl. přel. Z. Schwarzová, Praha:
Libri, 2016, 1. vyd., 360 s.,
váz. 390 Kč
Pád Berlínské zdi v roce 1989
dal vzniknout experimentu
obrovských rozměrů. Tento experiment ovlivnil celou Evropu:
národy, které do té doby tvořily
východní blok, byly přetvořeny,
aby vyhovovaly západnímu neoliberálnímu systému.
ISBN 978-80-7277-541-5
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matematické
a přírodní vědy
fyzika
EINSTEIN, Albert
Smysl relativity

Předml. B. Greene. Z něm. přel.
J. Novotný, Praha: Vyšehrad, 2016,
1. vyd., 168 s., váz. 268 Kč
Kniha jako celek umožňuje nahlédnout do Einsteinovy filozofie
a pochopit důvody, proč se odchýlil
od hlavního proudu fyziky.
ISBN 978-80-7429-537-9

z ah r ádk ář i
SCHACHTOVÁ, Mascha
Pohoda na balkóně. Rady pro
začátečnice

Z něm. přel. R. Žaludová, Praha: Slovart,
2016, 1. vyd., 160 s., brož. 399 Kč
Těší vás pestré květy, máte chuť na
výtečné ovoce nebo na lahodnou
zeleninu? Místo pro ně najdete všude!
I na tom nejmenším balkóně nebo ve
vnitrobloku! Důležitá je vlastní radost.
ISBN 978-80-7529-043-4

technické vědy

stud i e

autoško l a

LANZA, Robert;
BERMAN, Bob
Biocentrismus. Život
a vědomí jako klíče
k pochopení skutečné
povahy vesmíru

WEIGEL, Ondřej
Autoškola 2016. Pravidla,
značky, testy

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 220 s., brož. 269 Kč
Autoři důsledně vycházejí z poznatků moderní vědy – zejména
kosmologie, astronomie, kvantové
fyziky, teorie relativity a biologie –
a úzkostlivě se vyhýbají duchovním
i náboženským postojům i filozofickým sporům.
ISBN 978-80-7485-068-4

zemědělství
ch ovate l st ví
KOČOVÁ, Jana
Výmarský ohař. Historie –
Chov – Výcvik

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
304 s., váz. 299 Kč
Výmarští ohaři se v posledních letech těší velké oblibě. Myslivci jsou
vyhledáváni pro svou všestrannost.
Jejich přátelská a oddaná povaha
i elegantní vzhled nachází stále
více příznivců i mimo loveckou
kynologii.
ISBN 978-80-204-4033-4

pěstite l st ví
MAQUIEROVÁ, Kay
Někdo to rád pálivé.
Úplný průvodce pěstováním,
sklízením a uchováváním
chilli papriček

Z angl. přel. K. Ježková, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 144 s., váz.
299 Kč
Praktická příručka pro všechny milovníky pálivých pochoutek prozradí
zájemcům vše, co potřebují vědět,
chtějí-li si vypěstovat vlastní chilli
papričky.
ISBN 978-80-7529-101-1

WONG, James
Pěstujeme dobrou chuť.
Rady a finty, jak vylepšit chuť
vlastní úrody

Z angl. přel. J. Stárková, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 499 Kč
Zklamala vás někdy chuť vašich čerstvě sklizených rajčat? Autor nabízí
jedinečný, vyzkoušený a osvědčený
postup, který vyžaduje méně úsilí
než obvyklé pěstební techniky –
jinými slovy: s minimem námahy
maximum chuti.
ISBN 978-80-7529-026-7

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 344 s.,
brož. 169 Kč
Učebnice je určena pro žáky autoškol,
běžné řidiče i řidiče referentských
vozidel, kteří si potřebují zopakovat
pravidla provozu na silničních komunikacích, naučit se nové dopravní značky i předpisy a otestovat své znalosti.
ISBN 978-80-264-1023-2

ručn í pr áce
BOUQUERELOVÁ, Catherine
Pleteme pro miminka

Z angl. přel. J. Dovcová, D.
Eisenmannová, Praha: Slovart, 2016,
1. vyd., 160 s., váz. 299 Kč
Kromě návrhů na oblečení zde naleznete nápady, jimiž zkrášlíte a doplníte
dětský pokoj, ale i takové, které vytvoří praktické zázemí pro maminku.
ISBN 978-80-7529-109-7

so f t war e
MYSLÍN, Josef
Scrum. Průvodce agilním
vývojem softwaru

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
168 s., brož. 299 Kč
Chcete pracovat efektivněji v týmu? Potřebujete flexibilně reagovat na změny,
které provází vývoj produktu? Nasaďte
do vývojového procesu nejznámější
agilní metodu, přejděte na SCRUM.
ISBN 978-80-251-4650-7

stave b n ic t ví
Náš dům XXX – Rodinné domy
s dotací

Praha: Atelier Náš dům, 2016,
1. vyd., 132 s., brož. 94 Kč
V katalogu najdou zájemci 17, resp.
34 nových rodinných domů, které
jsou prezentovány vždy ve dvou
architektonických návrzích vzhledu
(Klasik a Trend), dalších 30 bungalovů
a 120 patrových rodinných domů
a informace o dotačním programu
Nová zelená úsporám.
ISBN 978-80-905824-3-9
NÁŠ DŮM XXX

RODINNÉ DOMY
S DOTACÍ
A

T

E

L

I

E

R

ISBN 978-80-905824-3-9

94 Kč

www.nasdum.cz

4,95€
DŘEVOSTAVBA

VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO

PÁLENÁ CIHLA

bibliografie
zdravotnic tví
alte r nativn í
m e d icí na
ZUCKER, Martin; OBER,
Clinton; SINATRA, Stephen T.
Uzemnění – zdraví prospěšný
objev všech dob. Načerpejte
energii a sílu Země!

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 276 s.,
brož. 299 Kč
Načerpejte energii a sílu Země! Žijte
více v kontaktu se Zemí, využívejte jejího přírodního povrchového náboje!
Pomocí jednoduchých pomůcek
a způsobů, třeba jen chůzí naboso, se
Země dotýkejte, spojujte s ní – tedy
uzemňujte se.
ISBN 978-80-264-1009-6

z n o v i n e k k 1 8 . 4 . 2 0 16 1 8 5 t i t u l ů
Kuchařka je určena těm, které postihlo
onemocnění slinivky. Autorka vychází
ze svých letitých odborných zkušeností dietní sestry (pracovnice IKEMu).
ISBN 978-80-7429-679-6

nápoj e
ROSENOVÁ, Kara M. L.
Šťávy pro zdraví: čistí, léčí
a povzbudí

Z angl. přel. R. Korečková, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 299 Kč
Špatně spíte? Máte šedivou pleť? Cítíte, že vám chybí jiskra? Zastavte se.
Pročistěte si tělo. A získejte zpět svoje
zdravé já. Kniha vám odhalí 50 odborně sestavených výživných receptů
na chutné a povzbuzující nápoje.
ISBN 978-80-7391-232-1

k l asick á
m e d icí na

zdravotnické
př í ručk y

GRIM, Miloš; DRUGA,
Rastislav a kol.
Základy anatomie 2.
Kardiovaskulární
a lymfatický systém

NOVÝ, Jiří; MAŠEK,
Jiří; SENETA, Libor a kol.
EKG v přednemocniční péči.
Kazuistiky

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 117 s.,
brož. 390 Kč
Druhý díl Základů anatomie obsahuje
informace o kardiovaskulárním
a lymfatickém systému.
ISBN 978-80-7492-235-0

LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ,
Marcela
Rehabilitace po náhlé cévní
mozkové příhodě

Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 182 s.,
brož. 350 Kč
Následky cévní mozkové příhody
jsou velmi různorodé a vyžadují
intenzivní neurologickou rehabilitaci,
která by měla začít již během akutní
fáze onemocnění.
ISBN 978-80-7492-225-1

MADAR, Jindřich; ULČOVÁGALLOVÁ, Zdenka a kol.
Imunologie a imunopatologie
lidské reprodukce. Vybrané
kapitoly

Praha: Mladá fronta, 2016, Aeskulap,
1. vyd., 152 s., brož. 350 Kč
Popudem k napsání publikace,
na níž se podíleli naši přední
odborníci z oblasti imunologie
a reprodukční medicíny, je rostoucí počet důkazů, že nesprávná
funkce imunity v reprodukční soustavě je jednou z klíčových příčin
poruch plodnosti.
ISBN 978-80-204-3901-7

SAMKOVÁ, Klára a kol.
Sekundární glaukomy. Vybrané
kapitoly

Praha: Mladá fronta, 2016, Aeskulap,
1. vyd., 184 s., brož. 360 Kč
Monografie mapuje současné
poznatky diagnostiky a léčby
sekundárních glaukomů nejrůznější
etiologie.
ISBN 978-80-204-3943-7

kuchař k y
MILATOVÁ, Růžena; WOHL,
Petr
Kuchařka při onemocnění
slinivky
Praha: Vyšehrad, 2016, Kuchařky,
2. vyd., 96 s., brož. 158 Kč

Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 88 s., kroužk.
Publikace obsahuje 30 vybraných
kazuistik nemocných ošetřených
výjezdovými skupinami Zdravotnické
záchranné služby Královéhradeckého kraje.
ISBN 978-80-7435-581-3

PETROUŠOVÁ, Lenka a kol.
Pneumokoková onemocnění
u dospělých osob. Případy
z klinické praxe
Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 65 s.,
brož.
Účelová publikace firmy Pfizer.
ISBN 978-80-7492-229-9

umění; hudba
architek tur a
KURIAL, Antonín;
KOVÁŘŮ, Věra; KUČA, Jan
Katalog lidové architektury.
Část desátá – Okres Třebíč

Brno: Barrister & Principal, 2015,
1. vyd., 112 s., váz. 245 Kč
Další svazek cenného souboru
plánů lidových staveb na Moravě,
tentokrát z bývalého okresu
Třebíč.
ISBN 978-80-7485-062-2

d ivadlo
ČERMÁK, Vladimír
Antigona, Beckett, Kafka.
Myšlenkové souřadnice

Edit. J. Kovalčuk, Brno: JAMU, 2015,
Úvahy a názory, 1. vyd., 106 s.,
brož. 45 Kč
Svazek obsahuje Čermákovy texty
vztahující se k divadlu a dramatu.
V této ucelené podobě tak vycházejí
(editorským přispěním J. Kovalčuka)
poprvé.
ISBN 978-80-7460-088-3

ROUBAL, Jan
Divadlo jako neodhozený
žebřík. Texty o autorském,
alternativním a studiovém
divadle

Brno: JAMU, 2015, 1. vyd., 306 s.,
brož. 226 Kč

Texty, shromážděné v prvním
svazku prací J. Roubala k tématu autorského, alternativního
a studiového divadla, jsou esencí
autorova permanentního myšlení
o divadle.
ISBN 978-80-7460-085-2

hud ba
SLIMÁČKOVÁ MICHÁLKOVÁ, Jana
Přehled skladatelů varhanní
hudby

Brno: JAMU, 2015, 1. vyd., 230 s.,
brož. 116 Kč
Přehled zpracovává skladatele hlavních varhanních oblastí
Evropy, tj. Itálie, Španělska,
Velké Británie, Nizozemí, Belgie,
Francie, Německa, Rakouska
a českých zemí.
ISBN 978-80-7460-089-0

v ý t var n é
um ě n í
HORÁČEK, Radek
Umění bez revolucí? Proměny
soudobého výtvarného umění

Brno: Barrister & Principal, 2015,
1. vyd., 280 s., váz. 295 Kč
Kniha zkoumá jednu z možností, jak přistupovat k dějinám
moderního a současného umění.
Autor se snaží upozornit, že ve vývoji umění spíše převládají prvky
dlouhodobé.
ISBN 978-80-7485-066-0

ŠIKLOVÁ, Lucie
Poslední obrazy

Brno: Barrister & Principal, 2015,
1. vyd., 128 s., brož. 195 Kč
Vedle exkurzu představujícího ikonická exempla posledních obrazů ze
světových dějin umění se v jednotlivých rozborech kniha zaměřuje na
české malíře tvořící především ve
20. století.
ISBN 978-80-7485-064-6

WAYCOTT, Flora
Splň si své sny

Praha: Pragma, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 148 Kč
Nech sebou proudit svou tvořivost a vybarvuj uklidňující obrázky plné půvabu a krásy! Ptáci,
motýli, lesní kamarádi, mořští
tvorové, oblohy zalité měsíčním
světlem a další čekají na vaši
uměleckou vizi!
ISBN 978-80-7349-488-9

učebnice
základní školy
česk ý ja z yk
SUCHÁ, Romana
Slovní druhy s čertíkem
Kvítkem. Cvičebnice
pro žáky ZŠ + kouzelné kartičky

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 48 s.,
brož. 179 Kč
Čertík pro vás připravil cvičení
na určování slovních druhů. Ale
nejen to! Čertík Kvítko má další eso
v rukávu. Vyčaroval pro vás kouzelné karty. Nebudete s nimi hrát
klasické karetní hry, ale stejně to
bude zábava.
ISBN 978-80-266-0909-4
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střední školy
účetn ic t ví
MRKOSOVÁ, Jitka
Účetnictví 2016. Učebnice pro
střední a vyšší odborné školy

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 304 s.,
brož. 229 Kč
Zvládejte účetní kličky s úsměvem.
Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co
se týká účtování, a to v aktuálním
znění od 1. 1. 2016.
ISBN 978-80-266-0885-1

sport
a tělovýchova
spo r tovn í
př í ručk y
STILWELL, Alexander
Cesta k vojenské zdatnosti.
Nároky výcviku v ozbrojených
silách

Z angl. přel. M. Lžička, Praha: Mladá
fronta, 2016, 1. vyd., 192 s., kroužk.,
299 Kč
Osvojte si vrcholovou zdatnost
a poměřte se s nejtvrdšími bojovníky
světa díky souboru testů tělesné
zdatnosti u vojenských jednotek
různých zemí.
ISBN 978-80-204-3906-2

tur istick é
průvo d ce
DILLMANN, Hans-Ulrich
Dominikánská republika

Z něm. přel. A. Kavinová, Praha: Jan
Vašut, 2016, 3. vyd., 128 s., brož.
199 Kč
Dominikánská republika s nádhernými palmovými plážemi a celoročně teplým podnebím splňuje
prázdninové sny prochladlých
Evropanů.
ISBN 978-80-7541-001-6

MÜLLER-WÖBCKE, Birgit
Dubaj, Emiráty, Omán

Z něm. přel. A. Kavinová, Praha: Jan
Vašut, 2016, 4. vyd., 128 s., brož.
199 Kč
Exotické nákupy, dobrodružství v písečné poušti, koupání v Perském zálivu nebo v Indickém oceánu. Dubaj,
Spojené arabské emiráty a Omán
sjednocují komfort s arabským
duchem.
ISBN 978-80-7541-003-0

jazykověda;
literární vědy
ja z ykové
př í ručk y
2000 nejpoužívanějších an
glických slov. Anglictina.com

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 249 Kč
Pokud v cizím jazyce ovládáte 2000
nejfrekventovanějších slov, můžete
již velmi efektivně komunikovat!
Na CD najdete slovíčka ve formátu
MP3.
ISBN 978-80-266-0883-7

CONRAD, Joseph
Srdce temnoty. Anglictina.com
Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 200 s.,
brož. 299 Kč
Dvojjazyčné vydání slavné novely.
ISBN 978-80-266-0882-0

ja z ykově da
VEPŘEK, Miroslav
Komparativní tvarosloví
staroslověnštiny a staré češtiny

Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2015, Paleon, 1. vyd.,
131 s., brož.
Monografie je zaměřena na
srovnávací formální tvarosloví dvou
jazyků a jejich vývojových stádií, které
se obvykle stávají spíše objektem
samostatných analýz.
ISBN 978-80-87895-32-0

lite r ár n í
h isto r i e
FÖRSTER, Josef; PODAVKA,
Ondřej; SVATOŠ, Martin
Historia litteraria v českých
zemích od 17. do počátku
19. století
Praha: Filosofia, 2016, 1. vyd., 362 s.,
brož. 240 Kč
Kniha pojednává o vývoji
a proměnách konceptu historia
litteraria (dějiny vzdělanosti, Gelehrtengeschichte) v českých zemích
a jeho představitelích „od Balbína
k Cerronimu“.
ISBN 978-80-7007-444-2

lite r ár n í
stud i e
ŠOLIĆ, Mirna
Slovo a obraz: Karel Čapek
a žánr cestopisu

Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2015, Litera Libera,
1. vyd., 182 s., váz.
Monografie se zabývá Čapkovými
cestopisy z hlediska žánrového experimentu.
ISBN 978-80-87895-26-9

krásná
literatura
afo r ismy;
rče n í; citát y
Buď v klidu. Je ti teprve 40

Praha: Vyšehrad, 2016, Dárkové publikace, 1. vyd., 160 s., brož. 128 Kč
Další z oblíbených sbírek vtipných
citátů a bonmotů je tentokrát určena
všem nastávajícím čtyřicátníkům. Vše,
co jste kdy chtěli vědět o středním
věku, a báli jste se zasmát.
ISBN 978-80-7429-649-9

biog r afi e
BÉRIAULT, Yves
Boží svědek v propasti zla. Život
Etty Hillesum

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, Osudy, 1. vyd.,
136 s., brož. 219 Kč
Etty Hillesum (1914–1943) byla mladá holandská Židovka, která zahynula na podzim roku 1943 v Osvětimi.
Její deníky a dopisy, jež po válce vyšly

bibliografie
knižně, patří mezi nejvýznačnější
duchovní svědectví 20. století.
ISBN 978-80-7195-860-4

h isto r ick é
rom ány

d e te k tivk y;
k r im i

AITCHESON, James
Ve znamení meče

CIMICKÝ, Jan
Ve stínu draka

Ilustr. E. Křižka, Praha: Baronet,
2016, 1. vyd., 256 s., váz. 259 Kč
Ve Vltavě u Karlova mostu se objeví část lidského těla a je jasné,
že zjistit o koho se jedná, bude
velice těžké. Mordparta kriminální
služby stojí opět před těžkým
úkolem...
ISBN 978-80-269-0301-7

COLE, Martina
Dobrý život

Z angl. přel. H. Čapková, Praha:
Domino, 2016, 1. vyd., 432 s., váz.
329 Kč
Cain Moran je legendou londýnského podsvětí. Má všechno, co si jen
člověk může přát. Tedy... dlouho si
to myslel. Pak ale potkal mladičkou
Jenny, kterou na rozdíl od všech
ostatních nezajímá jeho postavení
ani peníze.
ISBN 978-80-7498-004-6

DEAVER, Jeffery
Tanečník

Z angl. přel. J. Kobělka, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 504 s.,
váz. 339 Kč
Geniální kriminalista Lincoln
Rhyme a mladá policistka Amélie
Sachsová, kteří se čtenářům poprvé
představili ve Sběrateli kostí, řeší
další zapeklitý případ: během 45
hodin musejí vypátrat profesionálního vraha, přezdívaného
Tanečník.
ISBN 978-80-7498-142-5

SIMENON, Georges
Maigretův omyl a další příběhy

Praha: Garamond, 2015, zde 1. vyd.,
304 s., brož. 79 Kč
Výbor přináší 13 detektivních případů slavného komisaře Maigreta,
které se odehrávají v Paříži i za
hranicemi francouzské metropole.
ISBN 978-80-7407-256-7

SVEEN, Gard
Poslední poutník

Z nor. přel. D. Mrázová, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 495 s., váz. 349 Kč
Jak souvisí vražda bývalého odbojáře
s kosterními pozůstatky z 2. světové
války? Kdo byla Agnes Gernerová,
krásná dívka, která přijela do Osla na
podzim roku 1939?
ISBN 978-80-7491-525-3

e rotick á
lite r atu r a
CLAYTONOVÁ, Alice
Poslední výkřik. Vyvrcholení
příběhu Nabíječe a Roštěnky...

Z angl. přel. J. M. Doležalová, Praha:
Mladá fronta, 2016, Erotic, 1. vyd.,
120 s., brož. 199 Kč
Další krok v životech Caroline a Simona se zdá být logický – cinknutí
skleničkami, svatební závoj a ulička
posetá okvětními lístky růží... Je však
tím pravým ořechovým i pro tenhle
nekonvenční pár?
ISBN 978-80-204-3872-0

Z angl. přel. P. Pachlová, Praha: Vyšehrad, 2016, Čtení ke krbu, 1. vyd.,
432 s., váz. 368 Kč
První díl historické trilogie z doby
těsně po normanském vítězství na
britských ostrovech. Hlavní hrdina
Tancred bojuje na straně Normanů,
kteří nemají ani tři roky po rozhodující bitvě u Hastings (1066) své panství
v Anglii jisté...
ISBN 978-80-7429-616-1

DUMAS, Alexandre
Paní z Monsoreau

Praha: Garamond, 2016, zde 1. vyd.,
384 s., brož. 99 Kč
Hrabě de Bussy, přívrženec
mladšího králova bratra, se
řízením osudu setká s krásnou
Dianou De Meridor a rozhodne se
ji vymanit z vlivu hraběte de Monsoreau, který se nečestně pokouší
získat její ruku...
ISBN 978-80-7407-293-2

LLOBREGAT, Jordi
Vesaliovo tajemství

Ze špan. přel. L. Hazaiová, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 463 s., váz.
349 Kč
Záhady, intriky a nečekané zvraty
tkají předivo napínavého příběhu
s překvapivým rozuzlením. Barcelona, jaro 1888. Město žije přípravami na Světovou výstavu. Radostnou
atmosféru však kazí strach...
ISBN 978-80-7491-542-0

MOSTECKÝ, Jaroslav
Lars, Šťavnatá lebka

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 472 s.,
váz. 299 Kč
Helgi Troll a Leif, dědic dánského
trůnu, prchají po prohrané bitvě
nepřátelskou krajinou. Ale nezoufají
si, protože společnost jim dělá hlava
mercijského krále Ethelreda, která
má Leifovi zajistit trůn...
ISBN 978-80-7425-287-7

POUILLON, Fernand
Divoké kameny

Z franc. přel. a dosl. D. Molčanov,
Praha: Vyšehrad, 2016, 1. vyd.,
240 s., váz. 248 Kč
Historický román je zasazen do
prostředí vznikajícího středověkého
opatství Thoronet na jihu Francie. Lyrická meditace o svrchovaném Řádu,
o stavitelském umění, jež v sobě spájí
všechna ostatní, o nezlomné víře.
ISBN 978-80-7429-688-8

SCHULZ, Karel
Kámen a bolest

Praha: Garamond, 2015, zde 1. vyd.,
514 s., brož. 99 Kč
Nedokončený životopis Michelangela Buonarrotiho patří
k nejlepším českým historickým
románům vůbec. Na pozadí umělcova příběhu autor barvitě líčí atmosféru renesanční Itálie, prostředí
plného kontrastů.
ISBN 978-80-7407-241-3

korespondence
HLADKÝ, Ladislav a kol.
Korespondence T. G. Masaryk –
Slované. Jižní Slované

z n o v i n e k k 1 8 . 4 . 2 0 16 1 8 5 t i t u l ů
Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 597 s., váz. 360 Kč
Publikace představuje samostatný
svazek v rámci edice Korespondence TGM, kterou již řadu let vydává
Masarykův ústav a Archiv AV ČR.
ISBN 978-80-7286-266-5

lite r atur a
fak tu
GEOFF, Colvin
Lidé jsou podceňováni. Co ani
nejchytřejší počítače nikdy
nebudou umět
Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 232 s., brož. 389 Kč
Budoucnost nepatří technokratům, ale lidem se srdcem. Existují
pádné důkazy o tom, že technický
pokrok má podíl na stále rostoucí
nezaměstnanosti, pomalém růstu
mezd ad.
ISBN 978-80-7261-402-8

WEBB, Brandon;
MANN, John David
Rudý kruh

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 392 s.,
váz. 399 Kč
Zážitky B. Webba z nejelitnější odstřelovačské jednotky na světě vešly
do legend. V knize Rudý kruh nabízí
unikátní a fascinující pohled specialisty tajných operací na vnitřní fungování americké branné moci.
ISBN 978-80-264-0999-1

po e z i e
APOLLINAIRE, Guillaume
Alkoholy

Praha: Garamond, 2015, zde 1. vyd.,
160 s., brož. 69 Kč
G. Apollinaire (1880–1918), francouzský básník a dramatik po matce
polského původu. Do dějin poezie
zasáhl nejvíce svými sbírkami Alkoholy (1913) a Kaligramy (1918).
ISBN 978-80-7407-277-2

KAPOUN, Karel
Básník. Básník dnes málem
zapomenutý

Brno: Barrister & Principal, 2015,
1. vyd., 400 s., váz. 295 Kč
Výbor z díla K. Kapouna (1902–
1963) obsahuje nejen básně, ale
i dobové fotografie, výstřižky z novin,
kresby, plakáty, dopisy a jiné dochované materiály.
ISBN 978-80-7485-065-3

KRAUSOVÁ, Dana
V ranních zahradách

Ilustr. A. Vítová, Praha: MAC, 2016,
1. vyd., 104 s., váz. 259 Kč
Sbírka básní D. Krausové má výsostně existenciální rozměr. Jeho
souřadnicemi jsou samota, vrženost
člověka do její temnoty, úzkost
z osamění.
ISBN 978-80-86783-73-4

NERUDA, Jan
Hřbitovní kvítí, Písně kosmické,
Prosté motivy

Praha: Garamond, 2015, zde 1. vyd.,
192 s., brož. 69 Kč
J. Neruda (1834–1891), básník, prozaik, novinář a literární kritik, jedna
z největších osobností české literatury 19. století. Soubor tří básnických
sbírek asi nejlépe charakterizuje
Nerudovo básnické dílo.
ISBN 978-80-7407-275-8
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RADOMĚŘSKÁ, Terezie
Opadané listy platanů.
Abgefallene Blätter der Platanen
Brno: Barrister & Principal, 2015,
1. vyd., 112 s., brož. 145 Kč
T. Radoměřská (1969) studovala historii, český jazyk a později teologii na
UK v Praze. Žije v Praze a ve Vídni.
Sbírka veršů inspirovaná japonskými
haiku vznikla v době pětiletého pobytu autorky v Berlíně.
ISBN 978-80-7485-061-5

RIMBAUD, Arthur
Má bohéma

Z franc. přel. V. Nezval, Praha:
Garamond, 2015, zde 1. vyd., 200 s.,
brož. 69 Kč
Výbor ve vynikajících Nezvalových
překladech přináší nejslavnější
Rimbaudovy básně Má bohéma,
Samohlásky či Opilý koráb ad.
ISBN 978-80-7407-276-5

SKÁCEL, Jan
A znovu láska

Praha: Vyšehrad, 2016, Verše, 3., zde
2. vyd., 80 s., váz. 168 Kč
A znovu láska je posledním dílem
J. Skácela a její podoba měla být původně trochu jiná. Vybrané milostné
básně z vydaných sbírek měla doplňovat tvorba nová, od tohoto záměru
však upustil.
ISBN 978-80-7429-699-4

WHITMAN, Walt
Stébla trávy

Praha: Garamond, 2015, zde 1. vyd.,
176 s., brož. 69 Kč
Walt Whitman (1819–1892) byl americký básník a žurnalista. Nejznámější
sbírku Stébla trávy (1855) postupně
vydal v sedmi edicích a doplňoval ji
o nové básně.
ISBN 978-80-7407-278-9

poví d k y
BRIKCIUSOVÁ, Anna
Eutanazie

Jinočany: H+H Vyšehradská, 2016,
1. vyd., 122 s., brož. 185 Kč
Povídkový soubor violoncellistky,
básnířky a spisovatelky pocházející z rodiny se širokým kulturním
zázemím je jejím knižním debutem.
Obsahuje nerozsáhlé povídkové
texty plné fantazie, humoru, ironie
i sebeironie.
ISBN 978-80-7319-116-0

př í b ě hy
BIZOT, Thierry
Křesťan v záběhu

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 192 s.,
brož. 249 Kč
Kniha neobsahuje složité teologické
úvahy, ale svěžím i humorným způsobem podané prožitky všedního dne:
problém v práci, nečekané setkání,
rozhovor…
ISBN 978-80-7195-853-6

rom ány
COLEMAN, Rowan
Matkou ze dne na den

Z angl. přel. K. Palowská, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 416 s., váz.
349 Kč
Bezvýhradná láska existuje. Jen
člověk musí mít koho milovat. Sophie
a Carrie byly kamarádky od dětství,
ale během posledních let se jedna

druhé ztratily. Carrie se rozhodla
pro rodinný život v malém městě,
zatímco Sophie buduje kariéru
v Londýně...
ISBN 978-80-7498-130-2

GATTIS, Ryan
Šest dní hněvu

Z angl. přel. L. Mikolajková, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 408 s., váz.
349 Kč
Příběhy odehrávající se uprostřed
nepokojů, které se rozpoutaly v Los
Angeles v důsledku jednoho z nejznámějších a nejbouřlivějších soudních
procesů 90. let.
ISBN 978-80-7491-488-1

KAFKA, Franz
Proces

Praha: Garamond, 2015, zde 1. vyd.,
232 s., brož. 69 Kč
Na svém románu Proces začal Kafka pracovat již v roce 1914, prvního vydání se však toto dílo dočkalo
až po autorově smrti, roku 1925.
Zavádí nás do fantomatického,
a přesto přesně viděného světa.
ISBN 978-80-7407-295-6

LAWRENCE, David Herbert
Milenec lady Chatterleyové

Praha: Garamond, 2015, zde 1. vyd.,
408 s., brož. 69 Kč
Román anglického spisovatele z roku
1928 byl ve Velké Británii do roku
1960 zakázán kvůli údajně pornografickému obsahu. Pravdou je, že
se autor v textu nijak nevyhýbá erotickým scénám a na svou dobu je líčí
značně otevřeně.
ISBN 978-80-7407-236-9

MITCHELL, David
Hybatelé

Z angl. přel. L. Pavlovská, Praha:
Mladá fronta, 2016, 2., zde 1. vyd.,
352 s., váz. 339 Kč
Okinawa, Tokio, Hong Kong,
Mongolsko, Petrohrad, Londýn
a nakonec New York. Jednotlivé
příběhy na sebe často až s téměř
nepostřehnutelnou jemností
navazují a vzájemně se překrývají
a nabízejí tak velký čtenářský
zážitek.
ISBN 978-80-204-3998-7

ŠTRÁFELDOVÁ, Milena
Trestankyně. Příběh Růženy
Vackové

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
376 s., váz. 299 Kč
R. Vacková prožila v komunistických věznicích 15 let. Přesto je
její jméno veřejnosti málo známé.
Román Trestankyně přibližuje
její život na pozadí „šťastného“
20. století.
ISBN 978-80-204-3999-4

rom ány
pro ž e ny
ARMENTROUT, Jennifer
Navždy s tebou

Ilustr. Ricardo. Z angl. přel. R. Heitelová, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
352 s., váz. 299 Kč
Dvěma nespoutaným duším změní
život jedna noc… V něco prostě
věříte, přestože jste to nikdy nezažili.
Například v lásku. Někde tam venku
je. Možná i pro Stefanii, která pracuje
v tréninkovém centru bojových umění...
ISBN 978-80-269-0307-9

bibliografie
CARTLAND, Barbara
Milenci v Londýně

Ilustr. M. Černá. Z angl. přel.
K. Volná, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 144 s., váz. 199 Kč
Krásná Lanthia Grenvilleová
přijíždí do Londýna, aby si nakoupila elegantní šaty na důležitou
společenskou událost. Nezkušená
dívka z venkova, která zná svět jen
z příběhů a své fantazie, se těší na
dobrodružství...
ISBN 978-80-269-0298-0

CONTRERAS, Claire
Kaleidoskop srdcí

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
Estelle se zvolna vynořuje z kalných
vod tragédie, kterou pro ni byla
předčasná smrt snoubence. Vrací
se k práci ve své umělecké galerii,
prodává dům, kde jí Wyatta všechno
připomíná, znovu navazuje společenské styky…
ISBN 978-80-269-0299-7

KENEDY, Elle
Návrh

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. Z. Ľalíková, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
424 s., váz. 329 Kč
Hanna Wellsová si je ve všech oblastech života jistá v kramflecích, až
na sex a svádění. Jestli chce upoutat
pozornost kluka, do kterého se zakoukala, musí vystoupit ze své ulity
a udělat všechno, co bude potřeba,
aby si jí všiml…
ISBN 978-80-269-0310-9

KOLEE, S. H.
Láska a lítost

Ilustr. M. Černá. Z angl. přel. J. Stárková, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
352 s., váz. 299 Kč
Madison a Logan jsou kamarádi od
vysoké školy. Vždycky k sobě měli
blízko, a v jednu chvíli dokonce
zvítězí nad jejich přátelstvím vzájemná fyzická přitažlivost. Nenaplněný romantický vztah však ukončí
sebevražda Madisoniny důvěrné
kamarádky...
ISBN 978-80-269-0304-8

LONNING AARO, Selma
Už budu!

Z nor. přel. A. Sobotková, Praha:
XYZ, 2016, 1. vyd., 216 s., brož.
229 Kč
Julie už od svého „poprvé“ předstírá vyvrcholení. Jednoho dne se
však rozhodne, že toho už bylo
dost a zamkne se v ložnici se
zásobou potravin na několik dní,
dětským olejem a Mr. Rabbitem –
vibrátorem s třicetidenní zárukou
na orgasmus.
ISBN 978-80-7505-326-8

spisy
GRUŠA, Jiří
Prózy II. Dílo Jiřího Gruši,
svazek III

Brno: Barrister & Principal, 2015,
takto 1. vyd., 430 s., váz. 345 Kč
Svazek obsahuje romány Dotazník
aneb Modlitba za jedno město a přítele (1975) a Doktor Kokeš – Mistr
Panny (1980). Komentář sleduje
genezi Grušova Dotazníku v souvislostech, v nichž ji zaznamenala
v 70. letech Státní bezpečnost.
ISBN 978-80-7485-063-9

z n o v i n e k k 1 8 . 4 . 2 0 16 1 8 5 t i t u l ů
th r i lle ry
KEPNES, Caroline
Skrytá těla

1. poloviny 20. století, elegantní,
chytrý a vtipný.
ISBN 978-80-7349-490-2

Z angl. přel. J. Netolička, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 464 s., váz.
359 Kč
Joe Goldberg, šarmantní antihrdina
s vražednými sklony, se i ve svém
dalším příběhu snaží najít dokonalou
lásku. Za každou cenu...
ISBN 978-80-7498-118-0

literatura pro
děti a mládež

LUDLUM, Robert
Bourneova totožnost

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
24 s., brož. 199 Kč
Kolem rytířů Nexo Knights se neustále děje něco nového! Připoj se k jejich
dobrodružství, vyřeš hádanky, rébusy
a různé tvořivé úlohy a pomoz svým
oblíbeným hrdinům bojovat se zlou
Knihou příšer a jejím pomocníkem
Jestrem.
ISBN 978-80-251-4638-5

Z angl. přel. K. Šmejkal, Ostrava:
Domino, 2016, 2. vyd., 752 s., brož.
349 Kč
Ten muž má paměť úplně prázdnou.
Ví jen to, že se probral z bezvědomí
v ordinaci lékaře na francouzském
pobřeží, že má tělo proděravělé
kulkami a tvář změněnou plastickou
operací...
ISBN 978-80-7498-143-2

LUDLUM, Robert
Bourneovo ultimátum

Z angl. přel. D. Míček, Ostrava:
Domino, 2016, 2. vyd., 808 s., brož.
349 Kč
Během slavnosti v malém městečku,
kam byli pozváni záhadným telegramem, se dva muži stávají svědky
brutální vraždy. Telegram byl podepsán jménem Jason Bourne...
ISBN 978-80-7498-154-8

LUDLUM, Robert
Bourneův mýtus

Z angl. přel. M. Havlen, Ostrava:
Domino, 2016, 2. vyd., 817 s.,
brož. 349 Kč
V jednom kabaretu v Hongkongu
se objeví jméno vepsané do louže
lidské krve. Jméno, které chtěl celý
svět zapomenout: Jason Bourne.
Legendární zabiják brutálně zavraždil
čínského vicepremiéra...
ISBN 978-80-7498-153-1

MAY, Peter
Sál smrti

Z angl. přel. F. Drlík, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 399 s., váz. 329 Kč
Margaret Campbellová a Li Jen
ve 3. díle čínských thrillerů.
V hromadném hrobě v Šanghaji je nalezeno 18 znetvořených
a rozřezaných ženských těl. Li
je na místo činu vyslán, protože
objevené mrtvoly mohou souviset
se starou nevyřešenou vraždou
v Pekingu.
ISBN 978-80-7491-569-7

v zpom í n k y
HAHN, Hans „Assi“
Zajatcem v Rusku 1943–1949

Z něm. přel. J. Ohlídal, Praha: Elka
Press, 2016, Militaria, 1. vyd., 216 s.,
váz. 329 Kč
Dosud česky nikdy nevydané vzpomínky německého stíhače z 2. světové války.
ISBN 978-80-87057-25-4

LOOS, Lina
Kniha bez názvu

Z něm. přel. Z. Dan, Praha: Pragma,
2016, 1. vyd., 288 s., brož. 220 Kč
Lina Loos byla první manželkou
A. Loose, družkou E. Friedella
a F. T. Csokora a blízkou přítelkyní
P. Altenberga. Kniha je nezastřeným
a vášnivým pohledem na Vídeň

h ry
Lego® Nexo Knights™ – Připrav
se, pozor, lep!

om alován k y
Kočičí omalovánky

Edit. Y. Mamonova, Brno: Edika,
2016, 1. vyd., 64 s., brož. 129 Kč
Kniha potěší všechny milovníky
omalovánek, kteří mají slabost pro
kočky. Najdete v ní spoustu roztomilých koťat, vážných kocourků
a hravých kočiček, kteří netrpělivě
čekají na vybarvení.
ISBN 978-80-266-0907-0

Soví omalovánky

Edit. Y. Mamonova, Brno: Edika,
2016, 1. vyd., 80 s., brož. 129 Kč
Kniha potěší všechny milovníky
omalovánek, kteří mají slabost pro
sovy. Najdete v ní spoustu roztomilých opeřených tvorů, kteří netrpělivě
čekají na vybarvení.
ISBN 978-80-266-0908-7

po hád k y
LUKEŠ, Rudolf
Hornické pohádky

Ilustr. A. Vörös, Brno: Edika, 2016,
1. vyd., 112 s., váz. 249 Kč
Kniha vypráví o permonících Světýlkovi a Fousovi z dolu Řimbaba.
ISBN 978-80-266-0884-4

po pul ár n ě
naučná
KALINOVÁ, Daniela
Proč chtěl ptakopysk
do Solopisk aneb Vybraná slova
pro vybíravé děti

Ilustr. M. Krkošek, Praha: Mladá
fronta, 2016, 1. vyd., 128 s., brož.
259 Kč
Učit se nazpaměť vyjmenovaná
slova není zrovna vrchol zábavy, ale
je třeba je znát. Proč si tedy tuhle
činnost nezpestřit něčím, co nás
pobaví a zároveň nám pomůže zapamatovat si lépe všechna ta měkká
i a tvrdá y?
ISBN 978-80-204-3768-6

KROLUPPEROVÁ, Daniela;
KRATOCHVÍL, Miloš
Draka je lepší pozdravit aneb
o etiketě. Nové vydání

Ilustr. M. Vydrová, Praha: Mladá
fronta, 2016, 2. uprav. vyd., 176 s.,
váz. 259 Kč
Slušnému chování je potřeba se
učit již od útlého věku. Aby ale děti
neodradily suché poučky či odtažité
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kárání, rozhodli se autoři učit je etiketu prostřednictvím příběhů.
ISBN 978-80-204-3846-1

pro d ěti
CLARY, Julian
Oprsklovi

Ilustr. D. Roberts. Z angl. přel.
J. Hejná, Praha: Mladá fronta, 2016,
1. vyd., 280 s., váz. 279 Kč
Pan a paní Oprsklovi jsou navlas
stejní jako vy nebo já: bydlí
v pěkném domku na předměstí, mají
práci (třeba vymýšlení vtípků do humorných přáníček) a rádi se smějí.
Je tu ovšem maličkatý rozdíl: jsou to
totiž hyeny.
ISBN 978-80-204-3953-6

JOHNSON, Pete
Jak si vycvičit rodiče

Ilustr. N. Catlow. Z angl. přel.
E. Brožová, Praha: Mladá fronta,
2016, 1. vyd., 176 s., váz. 219 Kč
Kdo by nebyl nešťastný z rodičů!
Louis už si přímo rve vlasy. Chodí
do nové školy a jeho rodiče se začali
chovat naprosto příšerně. Jako by se
teď zajímali jen o to, jak mu jde učení
(nic moc) a do jakých kroužků chce
chodit (do žádných!).
ISBN 978-80-204-3150-9

OTČENÁŠEK, Vojtěch
Dům pro myšku Elišku. Projdi se
mnou nejznámější stavby
Ilustr. V. Otčenášek, Brno: Edika,
2016, 1. vyd., 112 s., váz. 249 Kč
Eliška není obyčejná myš. Na rozdíl
od členů své rodiny je zvídavá a touží
po dobrodružství. Kniha je určena
pro děti od 8 let. Čtenář se seznámí
s historickými stavbami z celého
světa.
ISBN 978-80-266-0906-3

SMITH, Alex T.
Bruno na venkově. Neobyčejný
pejsek s neobyčejným životem!
Z angl. přel. J. Hejná, Praha: Mladá
fronta, 2016, 1. vyd., 104 s., brož.
179 Kč
Z poklidné procházky v přírodě, na
kterou se pejsek Bruno vypraví se
svým nejlepším kamarádem panem
Žmolkofuskou, se brzy vyklube náročný den na statku.
ISBN 978-80-204-3954-3

pro d ívk y
FRY, Sonali; VALENZA,
Valeria
Buď módní návrhářkou.
Anglicky a česky

Z angl. přel. J. Stárek, Praha: Pragma,
2015, 1. vyd., 100 s., brož. 160 Kč
V knize najdete kostýmy princezen,
superhrdinů, pirátů a mnohých
dalších! Kniha obsahuje hravé
instrukce, které budou inspirovat
mladé tvořivce k vytváření jejich
vlastního oblečení a k dokončení
zábavných aktivit.
ISBN 978-80-7349-489-6

OOMENOVÁ, Francine
Lena Notýsková se vydává na
cestu

Z nizozem. přel. J. Broekman-Minářová, Praha: Mladá fronta, 2016,
1. vyd., 208 s., váz. 229 Kč
Lena je dvanáctiletá holka z Amsterdamu, která má často hlavu plnou
otázek. A proto má vždycky po ruce
notýsek, do kterého si zapisuje úplně

všechno, co ji napadne. Ale to je
přísně tajné!
ISBN 978-80-204-3821-8

RUSSELLOVÁ, Rachel Renée
Deník mimoňky: Tvůj vymazlený
mimózní deníček

Z angl. přel. J. Hejná, Praha: Mladá
fronta, 2016, 1. vyd., 288 s., váz.
259 Kč
Nikki Maxwellová si už od začátku
školního roku píše deníček, který s sebou nosí, kudy chodí. A právě proto
ji tak překvapí, když ho najednou nemůže najít! Nikki nezbude nic jiného
než se pustit do pátrání...
ISBN 978-80-204-3996-3

pro m l ád e ž
BRAHMACHARIOVÁ, Sita
Artyčoková srdíčka

Z angl. přel. B. Hajná, Praha: Slovart,
2016, 1. vyd., 304 s., váz. 249 Kč
Neobyčejně poctivě a vnímavě
napsaný román zkoumá křehkou
rovnováhu – která se někdy mění
v nespravedlnost – mezi životem
a smrtí, ale především oslavuje
přátelství, kulturu a život.
ISBN 978-80-7529-015-1

NELSONOVÁ, Jandy
Dám ti slunce

Z angl. přel. V. Volhejnová, Praha:
CooBoo, 2016, 1. vyd., 360 s., váz.
299 Kč
Některým lidem je prostě souzeno
potkat se ve stejném příběhu. Jude
a její dvojče Noah jsou si neuvěřitelně blízcí. Když je jim 13, Jude pochopí, že je krásná a Noah zas, že
je gay. Noah má kromě své sestry
už jen jedinou lásku: kreslení.
ISBN 978-80-7544-055-6

pro
př e dško l ák y
NOVOTNÁ, Ivana
O škole. Hravé úkoly s povídáním pro předškoláky

Ilustr. J. Quis, Brno: Edika, 2016,
1. vyd., 64 s., brož. 149 Kč
Kniha je určena všem dětem,
které se připravují ke vstupu do
školy, jejich rodičům a pedagogům v MŠ.
ISBN 978-80-266-0886-8

sci-fi; fantasy
BLACKOVÁ, Jess
Strážkyně krystalů: Kouzelný
jednorožec

Ilustr. C. Hulmeová, Brno: CPress,
2016, 1. vyd., 80 s., brož. 149 Kč
Zapomenutá půda v babiččině
domě láká Evu a jejího kamaráda
Oskara. Vkradou se do zapovězeného podkroví, když babička
spí. Eva vezme do ruky malou
křišťálovou figurku jednorožce,
která zafunguje jako brána do
jiného světa.
ISBN 978-80-264-1003-4

BUSSELLOVÁ, Darcey
Malá baletka: Rosa a měsíční
kámen

Ilustr. K. Mayová. Z angl. přel.
E. Brožová, Praha: Mladá fronta,
2016, 1. vyd., 96 s., váz. 169 Kč
Rosa má skládat první baletní zkoušky, ale je si jistá, že všechno půjde
hladce. Právě v polovině zkoušek,

bibliografie
když několik věcí pokazí a připadá
jí, že to bude jen horší, ji kouzelné
baletní střevíčky odnesou do Země
kouzel.
ISBN 978-80-204-3747-1

čerstvých 16 a přišel čas vybrat,
do které frakce chce patřit, které ctnosti se chce na celý život
odevzdat.
ISBN 978-80-7544-058-7

CORDEROYOVÁ, Tracey
Abraka babra 3 – Strašlivě
strašidelný večírek

ROTHOVÁ, Veronica
Rezistence

Z angl. přel. K. Chocholová, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 144 s., brož.
179 Kč
Trocha kouzlení ještě nikoho
nezabila. Když se ale dýně na
halloweenské oslavě vymknou
kontrole, když dostane parta plyšáků chuť na piknik a z nudné hodiny
plavání se stane vodní rodeo, musí
Pandora svou babičku a její kouzelnou hůlku přece jenom trochu
brzdit.
ISBN 978-80-7391-902-3

HOWARDOVÁ, A. G.
Zrcadlení

Z angl. přel. M. Stárková, Praha:
CooBoo, 2016, 1. vyd., 392 s., váz.
399 Kč
Po zdrcující bitvě na školním plese
přijala Alyssa své divé šílenství a rozhodla se bojovat za oba světy, které
miluje – za svět lidí i za Říši divů.
I když to znamená, že musí vyzvat
Červenou na závěrečný souboj plný
podvodů a intrik.
ISBN 978-80-7544-057-0

MOHNOVÁ, Isabella
Mia a já: Největší přání

Z angl. přel. E. Dubcová, Praha:
CooBoo, 2016, 1. vyd., 128 s., brož.
149 Kč
Sotva si Mia na internátu ve Vincentovi našla opravdového kamaráda,
je zase povolána do Centopie. Zlá
Panthea stále ohrožuje kouzelnou elfí
říši. Malý pan Phuddle však vlastní
podivuhodný hudební nástroj –
trumptus.
ISBN 978-80-7447-964-9

MOHNOVÁ, Isabella
Mia a já: Vítejte v Centopii!

Z angl. přel. E. Dubcová, Praha:
CooBoo, 2016, 1. vyd., 128 s., brož.
149 Kč
Mia je vlastně úplně normální dívka.
Má ovšem tajemnou knihu o říši Centopii. A pak se stane zázrak: Mia se
octne uprostřed téhle kouzelné říše –
jako elfka, která dokonce umí mluvit
s jednorožci!
ISBN 978-80-7447-965-6

ROSENOVÁ, Lucy
Mimoni – Kdo je tady šéf?

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 139 Kč
Miliony let Mimoni putovali po
Zemi a hledali toho největšího
padoucha, pro kterého by mohli
pracovat. Během své honby za nejlepším pánem sloužili dinosaurům,
králům, a dokonce i nestvůrám.
Ovšem žádný z nich jim dlouho
nevydržel.
ISBN 978-80-264-1011-9

ROTHOVÁ, Veronica
Divergence

Z angl. přel. R. Kolebáčová, Praha:
CooBoo, 2016, 2. vyd., 344 s., brož.
249 Kč
Chicago, budoucnost. Obyvatelé
města, které obklopuje jen močál a obepíná ostnatý drát, jsou
rozděleni do 5 frakcí. Beatrice je

Z angl. přel. R. Kolebáčová, Praha:
CooBoo, 2016, 2. vyd., 352 s., brož.
249 Kč
Měl to být pro Tris šťastný
a slavnostní den, ale všechno
dopadlo úplně jinak. Po krvavé
tragédii mezi frakcemi vzrůstají
konflikty a nad společností se
vznáší válka. Tris se musela rozhodnout už jednou – a teď ji čeká
další volba.
ISBN 978-80-7544-076-1

SEGEL, Jason;
MILLER, Kirsten
Noční můry!

Ilustr. K. Kwasny. Z angl. přel.
D. Chodilová, Praha: XYZ, 2016,
1. vyd., 376 s., váz. 299 Kč
Charlie Laird, žák sedmé třídy
z malého městečka jménem
Cypřišový Potok, se už tři měsíce
pořádně nevyspal. Sotva začne dřímat, ocitne se v divném světě, kde
se to hemží čarodějnicemi, skřety,
hady, upíry...
ISBN 978-80-7505-313-8

SNIDER, Brandon T.
Mimoni – Sněží!

Ilustr. E. Miller, Brno: CPress, 2016,
1. vyd., 32 s., váz. 149 Kč
Kevinovi, Stuartovi a Bobovi se
podaří vyváznout z ledového
vězení i zachránit ostatní Mimoně a můžou si tak bezstarostně
užívat zimních radovánek. Kopou
tunely, budují iglú a staví úžasné
sněhuláky.
ISBN 978-80-264-1012-6

WALLACH, Tommy
Všichni jsme hleděli vzhůru

Z angl. přel. J. Doležalová-Montorio,
Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
Než se objevil ten asteroid, nechali
jsme se škatulkovat: sportovec,
vyvrhel, flákač, snaživec. Pak jsme
se podívali vzhůru a všechno se
změnilo. Říkají, že tu bude za dva
měsíce...
ISBN 978-80-7544-059-4

v ysokoškolská
skripta; učebnice
d ivadlo
Koncept kulturních a kreativních
průmyslů pohledem studentů
divadelního manažerství
Brno: JAMU, 2015, 1. vyd., 302 s.,
brož. 222 Kč
Publikace předkládá souhrn akademických (magisterských a bakalářských) prací absolventů oboru divadelní manažerství Divadelní fakulty
JAMU v Brně.
ISBN 978-80-7460-087-6

REPAŠSKÁ, Lucia
Dekompozičné princípy v inscenačnej tvorbe

Brno: JAMU, 2015, Výběrová řada
doktorských spisů, 1. vyd., 166 s.,
brož. 168 Kč

z n o v i n e k k 1 8 . 4 . 2 0 16 1 8 5 t i t u l ů
Práce reaguje na povahu a charakter divadelní tvorby v okruhu
nezávislých performančních aktivit
a pokouší se v odborných intencích
reflektovat jeden z nejaktuálnějších
proudů současného divadla. Ve
slovenštině.
ISBN 978-80-7460-086-9

d o pr ava
GAŠPARÍK, Miroslav;
GAFF, Milan
Manipulační a dopravní technika
Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 112 s., brož. 200 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2619-4

e ntomo log i e
NAKLÁDAL, Oto
Entomologie obecná a systematická

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 256 s., brož. 290 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2602-6

g eom etr i e
KUPČÁKOVÁ, Marie
Tvořivá geometrie 1. Modely
základních prostorových útvarů
Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 26 s., brož.
Skripta PřF UHK.
ISBN 978-80-7435-629-2

MARUŠÁK, Róbert;
KAŠPAR, Jan
Hospodářská úprava lesů II.

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 120 s., brož. 200 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2617-0

PEŠKOVÁ, Vítězslava;
ČÍŽKOVÁ, Dana
Lesnická fytopatologie

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 109 s., brož. 190 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2603-3

PODRÁZSKÝ, Vilém;
ŠRÁMEK, Vít; BALÁŠ,
Martin a kol.
Výživa a hnojení lesních porostů
Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 91 s., brož. 170 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2597-5

ŠTÍCHA, Václav
Lesní hospodářství

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 265 s., brož. 290 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2613-2

TOMÁNEK, Jaroslav
Projektování lesních cest –
cvičení

ja z ykové
uče bn ice

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 139 s., brož. 240 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2610-1

ČAPKOVÁ, Halka a kol.
English for Business and
Economics 2

VACEK, Stanislav; REMEŠ,
Jiří; BÍLEK, Lukáš a kol.
Pěstování přírodě blízkých lesů

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 136 s., brož. 94 Kč
Učebnice angličtiny.
ISBN 978-80-245-2133-6

lesn ic t ví
JAKUŠ, Rastislav;
HOLUŠA, Jaroslav;
BLAŽENEC, Miroslav
Principy ochrany dospělých
smrkových porostů před
podkorním hmyzem

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 198 s., brož. 250 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2605-7

KUŽELKA, Karel;
MARUŠÁK, Róbert;
URBÁNEK, Vilém
Dendrometrie

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 122 s., brož. 190 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2600-2

LUKÁŠOVÁ, Karolina;
HOLUŠA, Jaroslav
Invazní druhy hmyzu na lesních
dřevinách

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 91 s., brož. 190 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2606-4
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Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 153 s., brož. 210 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2596-8

VACEK, Stanislav;
ULBRICHOVÁ, Iva;
PODRÁZSKÝ, Vilém a kol.
Obhospodařování antropogenně
poškozených lesů
Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 263 s., brož. 290 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2595-1

lo g i k a
ČÍHALOVÁ, Martina
Studentův průvodce kurzem
Klasická logika

pr ávo
HRIB, Michal
Vybrané pojmy z právních
předpisů k myslivosti

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 66 s., brož. 150 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2607-1

SOVOVÁ, Olga; CÍSAŘOVÁ,
Dagmar
Rodina v novém soukromém
právu
Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 107 s., brož.
Skripta UHK.
ISBN 978-80-7435-569-1

účetn ic t ví
SKÁLOVÁ, Jana
Sbírka příkladů účtování
o cenných papírech

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 100 s., brož. 230 Kč
Skriptum je určeno pro studenty
kurzu Účtování o cenných papírech.
Obsahuje části věnované pohledu investora do cenných papírů i emitenta
cenných papírů ad.
ISBN 978-80-245-2131-2

zdravotnictví
BUNEŠOVÁ, Věra
Cvičení z hygieny a zdravotní
nezávadnosti potravin

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 62 s., brož. 105 Kč
Vysokoškolská skripta
ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2632-3

žur nalisti k a
KŘÍTKOVÁ, Soňa; KOUDELKOVÁ, Petra
Ekonomická žurnalistika
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 100 s., brož. 226 Kč
Publikace je zaměřena na dva specifické vědní obory, a to ekonomii
a žurnalistiku. Od základních pojmů
přes historický vývoj jednotlivých
typů médií až do soudobé situace
v mediálním světě.
ISBN 978-80-245-2129-9

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 176 s., brož.
Průvodce základy klasické logiky.
ISBN 978-80-261-0567-1

m anag e m e nt
FUCHS, Jan
P&L Food Retail

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 70 s., brož. 191 Kč
Publikace umožňuje detailní pohled
na fungování moderní retailové
společnosti. Konkrétně jsou popsány
jednotlivé procesy.
ISBN 978-80-245-2130-5

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.

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

5. 4. 18.00 hod.

Křest knihy Mezi vilami Justina Qui

7. 4. 17.00 hod.

Autogramiáda Markét y Baňkové, Knih

20. 4. 18.00 hod.

Křest knihy Daniely Šafránkové Byd

21. 4. 18.00 hod.

Křest knihy Alice Horáčkové 7x ve ved
lejší

27. 4. 17.00 hod.

Křest knihy Josefa Kariky Černá hra

28. 4. 18.00 hod.

Křest komiksu Zátopek autorů Jana
Nováka a Jaro

Kniha
měsíce
dubna

NÍ

nna. Lužický seminář, Praha
kupectví Kosmas, OC Avion, Ostrava

lim v Nuslích, Cafe Damu, Karlova 26,

Praha

úloze, Café Jedna, Dukelských hrdinů 47,
Praha

, Palác knih Luxor, Václavské nám. 41, Prah

a

míra 99, Černá labuť, Praha

NATHAN FILER: Šok z pádu

Přeložila Kateřina Novotná
ISBN 978-80-257-1738-7, 298 Kč

Matthew je mladík, jemuž se před lety zabil bratr a on
teď čím dál víc propadá schizofrenii. Prochází terapií, jejíž
součástí je i samotné psaní, a dozvídá se o světě, o sobě
a o lidech kolem sebe nečekané věci. Bez ohledu na
závažnost onemocnění a prostředí, do něhož nás Matthew
zavádí, není kniha vůbec depresívní, pochmurná či „těžká“ –
právě naopak. Je to půvabný, smutný a citlivě uchopený
příběh, psaný s nadhledem inteligentního kluka, který
si ze sebe umí udělat legraci.

Holka s panenkou
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Měl bych říct, že nejsem poctivý člověk. Někdy se snažím být, ale často nejsem. Takže když na mě přišla
řada, abych zavřel oči a počítal do
sta – švindloval jsem. Stál jsem na
místě, kde se mělo stát, když na vás
přišla řada s počítáním, což znamená u kontejnerů na tříděný odpad,
vedle obchodu s grily na jedno použití a náhradními kolíky ke stanům.
A kousek dál je – ukryté za vodovodním kohoutem – místo zarostlé vysokou trávou.
Jenže si nevzpomínám, že bych tam
stál. Moc ne. Takové podrobnosti si
člověk už nepamatuje, že ne?
Nepamatujete si, jestli jste stáli
u kontejnerů na tříděný odpad nebo
o kousek dál, na cestičce ke společným sprchám, a jestli tam ten vodovodní kohout doopravdy byl.
Teď už neslyším rozčilený křik racků
a necítím ve vzduchu slanou vůni. Už
nepálí horké odpolední slunce, koleno se mi nepotí pod čistým bílým obvazem a v popraskaných strupech mě
neštípe opalovací krém. Už neprožívám
ten nejasný pocit nespoutané svobody. A taky si vlastně nepamatuju –
i když tím už nic nespravím –, kdy jsem
se rozhodl podvádět a otevřel oči.

Knihy nak

lství A RG O
ladate

Byla asi tak v mém věku, se zrzavými vlasy a pihovatou tváří.Lem
krémových šatů měla zašpiněný, jak
klečela v hlíně, a tiskla k sobě malou
hadrovou panenku s umouněným růžovým obličejíkem, hnědými vlněnými vlásky a černými blyštivými knoflíky místo očí.
Nejdřív ji něžně položila do přerostlé trávy vedle sebe. Panenka jako by si
v ní hověla, s rukama rozhozenýma do
stran a hlavou lehce podloženou. Mně
se aspoň zdálo, že si v ní hoví.
Byli jsme tak blízko u sebe, že jsem
slyšel dlabání a škrábání, jak začala
klackem rozbíjet ztvrdlou zem. Mě ale
nezpozorovala, ani když odhodila klacek a ten mi skoro přistál na špičkách
prstů, volně trčících z příšerných umělohmotných sandálů. Vzal bych si tenisky, ale znáte mou mámu. Tenisky, dneska, když je tak krásně. To ne. Celá ona.
Kolem hlavy mi bzučela vosa, což
obvykle stačilo k tomu, abych začal
zuřivě mávat rukama kolem sebe,
ale netrouﬂ jsem si. Ani jsem se nehnul, abych tu holku nevyrušil, protože
jsem nechtěl, aby o mně věděla. Teď
už hrabala prsty a holýma rukama vybírala suchou zem, dokud díra nebyla
dost hluboká. Potom si pečlivě očistila
prsty od hlíny, zvedla panenku a dvakrát ji políbila.

o
e mim
můžet

jiné na
jít na

Tohle mám pořád před očima, jako by se to stalo včera – ty dvě pusy,
jednu na čelo a jednu na tvář.
Zapomněl jsem říct, že ta panenka měla na sobě kabát – jasně žlutý,
s černým knoﬂíkem z umělé hmoty
vpředu. Tohle je zásadní, protože ta
holka potom rozepnula knoﬂík a kabát
jí sundala. Provedla to hodně rychle
a nacpala si ho vpředu za šaty. Občas – ve chvílích jako tahle – , když
myslím na ty dvě pusy, jako bych je
doslova cítil.
Jednu na čele.
Druhou na tváři.
Co se stalo pak, si už tak dobře nevybavuju, protože to splynulo s mnoha
jinými vzpomínkami a přehrávalo se to
tolika různými způsoby, že nedokážu
oddělit skutečnost od představ
a vlastně ani nevím, jestli je v tom
rozdíl. Takže ani přesně nevím, kdy
se dala do pláče nebo jestli už plakala dřív. A nevím, jestli zaváhala,
než hodila poslední hrst hlíny. Vím
ale, že když byla panenka zaházená
a hlína zarovnaná, skláněla se nad
ní, tiskla k sobě žlutý kabátek a vzlykala. Utěšit holku není pro devítiletého kluka snadná věc. Zvlášť když
ji nezná a vlastně vůbec neví, co se
stalo.
Vložil jsem do toho všechno.
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DAVID NOBBS
Jsi to ty?

KATRI LIPSONOVÁ
Kosmonaut

Přeložil David Petrů, 348 Kč

Přeložil Vladimír Piskoř, 248 Kč

Tragédie se dějí pořád, i tehdy, když
se hned vedle odehrává komedie.
Můžete jet na výlet a v první vesnici za
městem přejet kočku, v tu chvíli káně
na louce sezobne krtka a za zatáčkou
to do vás napálí SUV. Tedy ne do vás,
ale do paní Hollinghurstové, takže z Jamese Hollinghursta
je vdovec. Netuší, kam jeho žena jela, ale velmi se diví, že si
s sebou vzala střevíce na jehlovém podpatku. A má starosti
s pohřbem. Jak se takový pohřeb vlastně dělá? A co když vás
vaše sekretářka chce speciálně utěšit a nedá si to vymluvit?

Román o nenaplněných snech,
outsiderství, beznaději a bezmoci,
ale také o lásce a přátelství. Serjoža,
středoškolák, syn obyčejné ženské
a alkoholického darmošlapa, má od
dětství velký sen – chtěl by se stát
kosmonautem. Ne proto, aby vzlétl
ke hvězdám, které rád pozoruje, ale aby se z vesmíru alespoň
jednou podíval na celou zeměkouli. Kniha obdržela Cenu
deníku Helsingin Sanomat za nejlepší prvotinu 2008 a v témže
roce postoupila i do nejužší nominace na cenu Finlandia.

DE N

ALEX GRECIAN
Černý kraj

ARTURO PÉREZ-REVERTE
Dumasův klub

Přeložila Jitka Fialová, 298 Kč

Přeložila Anežka Charvátová,
389 Kč

Když v hornické vesnici v Černém
kraji zmizí beze stopy tři členové
jedné rodiny a nedlouho poté najde
místní děvčátko v ptačím hnízdě
lidské oko, požádá místní strážmistr
o pomoc londýnský Scotland Yard.
Inspektor Walter Day a seržant Nevil Hammersmith však
netuší, co je čeká. Musí bojovat nejen s nepřízní živlů, ale
i s pověrčivostí místního obyvatelstva, které upřímně věří,
že pták je znamením smrti a že pod zemí má doupě krvavá
příšera. Navíc se celá vesnice pomalu, ale jistě propadá
do neprobádané sítě starých štol. Než policisté s pomocí
dr. Kingsleyho rozluští záhadu Černého kraje, musí odhalit
nejedno temné tajemství a osvědčit, že mají nejen nervy,
ale i svaly ze železa.

HILARY MANTELOVÁ
Zavraždění Margaret
Thatcherové
Přeložila Michaela Marková, 248 Kč
Tento povídkový soubor uznávané
a oceňované autorky vyvolal v Británii
skandál – jedná se sice o sbírku textů
vesměs publikovaných časopisecky,
ale titulní povídka vyšla v tomto
souboru poprvé. Mantelová se za znevážení britské ikony
dočkala nevybíravých útoků, jenomže kritici jako by nebrali na
vědomí, že v povídce se sice objevuje Margaret Thatcherová
a míří se na ni puškou, ale že Mantelové jde o něco jiného –
popsat křehkou vazbu mezi nesourodými hrdiny povídky.
Křehké pouto mezi lidmi, důvěrnost, která se někdy přiblíží
k lásce, ale může se snadno rozplynout, je ostatně společným
tématem všech povídek tohoto souboru, byť se odehrávají na
rozličných místech a mezi rozličnými aktéry.

Na počátku byla vražda a rukopis
jedné kapitoly Tří mušketýrů. Ověření
pravosti rukopisu vezme nájemný
lovec knih Lucas Corso jako melouch
k větší zakázce: má vypátrat, který ze
tří zdánlivě identických exemplářů vzácného tisku ze 17. století
je pravý – a lze jím vyvolat ďábla. Corso se zprvu lehce
přiživuje na závislosti těch, pro koho jsou knihy přímo drogou.
Pak se však ocitne v osidlech tajemného plánu a čelí smrti,
kterou začne kdosi rozsévat podle scénáře jak vystřiženého
z Dumasových románů. Do cesty se Corsovi navíc postaví
krásná dívka – anděl, či ďábel? Autor rozehrává umnou partii,
v níž splývají hranice mezi literaturou, černou magií, hrou
a realitou, a drží čtenáře v napětí až po překvapivý závěr.

EUDORA WELTYOVÁ
Zlatá jablka
Přeložila Martina Knápková,
298 Kč
Fiktivní mississippské městečko
Morgana je zabydleno vskutku
jedinečnými postavičkami. King
MacLain se jako mytologický satyr
zjevuje v okolních lesích a svádí místní
ženy, stárnoucí německá učitelka klavíru
slečna Eckhartová se v okamžiku agónie
uchyluje ke žhářství a po uši zamilovaný malarik Loch Morrison
pozoruje dalekohledem dostaveníčka jisté nezdárné žákyně
s neznámým námořníkem. To ale není zdaleka všechno – dojde
také na tonoucí sirotky na dívčím táboře, batolata polykající
knoﬂíky, zákeřné komáry či zlopověstné klavírní besídky. Je
snad celá Morgana pouhá fata morgana?

WILLIAM SAROYAN
O neumírání

DANIELA ŠAFRÁNKOVÁ
Bydlim v Nuslích

Přeložil Josef Schwarz, 248 Kč

248 Kč

Jak zachytit nezachytitelné? Jak
pojmenovat to, co se děje mezi
narozením a smrtí? Jak uchopit „věčně
prchavý okamžik“? Právě takové otázky
si William Saroyan klade ve své knize
vzpomínek, meditací a úvah. Formou
otázek a odpovědí, reálných či ﬁktivních rozhovoru vede
dialog s novinářem, s vlastními dětmi, s ideálním čtenářem,
se sebou samým, ba dokonce se svou smrtí, kterou potkal
ve snu.

„Atypický, kompozičně pozoruhodný
román Bydlim v Nuslích je druhou
knihou výtvarnice Daniely Šafránkové.
Je spleten ze tří dějových linií – tří
samostatných pramenů, které se
vzájemně prolínají a v závěru vytvoří
jeden jediný proud. Nejsilnější
z pramenů čtenáře zavede do současného jihočeského
městečka Lázně Toužim: zpoza oceánu sem přijíždí expert
na srdeční choroby, doktor Černý. Zdá se ale, že nejde
o ledasjakého „srdcaře“ – možná jde o čerta na misi za
hříšnými dušemi. Jeho přítomnost v městečku rozvíří
zapomenutá dramata, vytvoří dramata nová a krásný doktor
poslouží místním obyvatelům jako zrcadlo, v němž se odrážejí
jejich představy, touhy a nesplněná přání.
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FRANTIŠEK KAVKA
Karel IV.

JEAN FLORI
Richard Lví srdce

398 Kč

Přeložil Dušan Špitálský, 478 Kč

Historie života velkého vladaře
Monograﬁe Karel IV. Historie života
velkého vladaře, poprvé vydaná
v roce 1998, je zdařilým pokusem
o komplexní zachycení života i doby
Karla IV. od jeho politických počátků
v severní Itálii až po jeho diplomatickou cestu do Francie na
sklonku života. Kavka v ní barvitým způsobem líčí nejen Karlovu
zahraniční politiku jako římského císaře, ale zároveň se věnuje
i jeho způsobu vykonávání vlády a reprezentace moci v Českém
království. Stranou přitom neponechává ani Karlovu literární
činnost, jež byla ve své době v panovnickém prostředí zcela
ojedinělá a v níž se odrážely panovníkovy pokusy představit
sebe sama jako Bohem vyvoleného vladaře, jenž své zkušenosti
předává prostřednictvím návodných rad svým nástupcům.

WIDUKIND Z CORVE
Dějiny Sasů
Přeložila Kateřina Spurná, 238 Kč
Widukind z Corvey, saský kronikář
a historik 10. století (asi 925–975),
sepsal kroniku Res gestae saxonicae
sive annalium libri tres (Činy Sasů aneb
tři knihy dějin), v níž vylíčil dějiny Sasů
od mytických počátků a dobytí nového
teritoria až do své současnosti. Widukind se soustředí hlavně
na dobu vlády Jindřicha I. Ptáčníka a Oty I. Velikého a jeho
zprávy představují mnohdy jediný dostupný zdroj informací
pro některé tehdejší události. Přestože se věnuje především
saským reáliím, nalezneme v jeho kronice také zmínky
o Čechách.

Král a rytíř

Monograﬁe je věnována rytíři par
exellence, anglickému králi Richardu I.
Jeanu Florimu se podařilo vytvořit
brilantní portrét tohoto krále
opředeného mýty a legendami, v němž
neváhal odkrýt ani temné či skrývané stránky Richardovy
osobnosti (prchlivost, sklony k homosexualitě) a zároveň
vykreslit dějiny rytířské mentality 12. století.

ÁRON Z HŮRKY
O Igimarasussukovi, který
jedl své ženy

Inuitské pověsti očima Árona
z Hůrky (1822–1869)
Přeložil Zdeněk Lyčka, 398 Kč
Sbírku inuitských pověstí doprovázejí
ilustrace Árona z Hůrky (1822–1869),
grónského umělce, který jako první
vylíčil tyto drsné příběhy ze zorného úhlu původních obyvatel
Arktidy. Největším kladem knihy je maximálně autentické
zachycení grónské lidové slovesnosti, a to nikoli zvenčí, ale
očima rodilého pozorovatele.

PAOLO BACIGALUPI
Vodní nůž

NEIL SMITH
Třinácté nebe

Přeložil Richard Podaný, 398 Kč

Přeložila Dominika Křesťanová,
298 Kč

V budoucím světě deptaném změnami
klimatu a suchem se i sníh z hor
mění v déšť a déšť se vypařuje
dřív, než dopadne na zem. Když se
vynoří zprávy o zdroji vody, který
by zcela změnil situaci, vyšle Las
Vegas svého elitního vodního nože
Angela Velasqueze do Phoenixu,
aby vše prošetřil. Angel se setká se zkušenou novinářkou
Lucy Monroeovou, která hledané tajemství zná. Jenže Angel
nepátrá jen po vodě, Lucy sebou nenechá jen tak orat –
a smrt jednoho nenáviděného vodního nože by byla jen
nízkou cenou, kdyby šlo o to, jak si zajistit životadárný
říční tok.

Je první týden školního roku a Oliver
Dalrymple, neoblíbený a vysmívaný
outsider, který je posedlý biologií
a chemií, stojí u své šatní skříňky
a v duchu si přeříkává periodickou
tabulku. To je poslední, co si pamatuje,
když se náhle probudí a zjistí, že se ocitl v podivném nebi
zvaném Město a určeném jen pro třináctileté. Brzy se dalším
nebešťanem stane jeho spolužák Johnny a přináší s sebou
první kousíček do obrazu, který se hrdina snaží složit, aby se
dozvěděl, jak a proč zemřel.

JAMIE THOMPSON
Vesmírný kapitán 1

MARK LOWERY
Jak mi kobliha
s marmeládou zničila život

Přeložila Veronika Volhejnová,
298 Kč

Přeložil Jiří Popel, 259 Kč

Opačný konec galaxie

Harryho Greena unesou v den jeho
čtrnáctých narozenin mimozemšťané,
a když se vzbudí na jejich kosmické
lodi, zjistí, že všichni mimozemšťané
jsou fuč. Společnost mu dělají jen klonovaná dvojčata údajně
královského rodu Alf a Bet a rozbitý počítač trpící vážnou
poruchou chování. A pak je tady ještě černý pasažér... Je
to pěkné kvítko, nejhledanější zločinec v celé galaxii. Tohle
jsou zkrátka Harryho nejhorší narozeniny v životě. Jak jen se
pro všechno ve vesmíru dostane zpátky na Zem? Chytrou,
vtipnou, svižně dobrodružnou knížku napsal Jamie Thomson,
nositel prestižní Ceny Roalda Dahla a autor série o Temném
pánovi.

Máte-li rádi břitký, suchý anglický
humor, nemusíte ani být dítě, abyste si
zamilovali příběhy kultovního britského
humoristy Marka Loweryho. Hlavní
hrdina jeho nové knihy, Roman, je třídní lůzr, suchar a typický
mamánek s děsně trapnou maminkou, která ho přehnaně
opečovává. Roman v ničem zvlášť nevyniká, ale pozor: miluje
koblihy, zvlášť ty s malinovou náplní. A právě koblihou celý
příběh začíná a taky končí. Kobliha potají ukrytá v kapse bundy
rozpoutá celou sérii nešťastných příhod, které milému hrdinovi
udělají ze života peklo na zemi. Skvělé!

Dotisk
úspěšného
titulu

Argo
TOP 10
BŘEZEN

MILOŠ URBAN
Michaela ISBN 978-80-257-1768-4, 178 Kč
Nové vydání jednoho z prvních textů Miloše Urbana. S. je
zločinec na útěku. Doposud vyvázl z každé pasti, kterou mu
nastražila policie. Když se však dostane do ženského kláštera
v horách a je mu poskytnut azyl, zjišťuje, že přežít tu v klidu
jediný týden spolu s pěti mladými ženami a jednou tajemnou
bytostí může být nad lidské schopnosti – a že při tom brzy
jde o život. Malý erotický horor je určen čtenáři mužského
pohlaví a libertinského založení, a sám autor Michaelu lapidárně
charakterizuje takto: „Je to příběh, který začíná jako pubertální
fantazie a končí jako postpubertální noční můra.“

1. Douglas Adams, Gareth Roberts

6. Jean Flori

2. Ben Aaronovitch

7. Hilary Mantelová

3. Alex Grecian

8. David Nobs

4. Alice Horáčková

9. Paolo Bacigalupi

DOCTOR WHO – SHADA

MĚSÍC NAD SOHO

ZAVRAŽDĚNÍ MARGARET THATCHEROVÉ

ČERNÝ KRAJ

JSI TO TY?

7× VE VEDLEJŠÍ ÚLOZE

VODNÍ NŮŽ

5. Kate Atkinsonová

10. Sara Gruenová

BŮH V TROSKÁCH

Nepřehlédněte
v knihkupectvích

RICHARD LVÍ SRDCE

NA BŘEHU JEZERA

JAN NOVÁK, JAROMÍR 99: Zátopek. Když nemůžeš, tak přidej
ISBN 978-80-257-1761-5, 398 Kč

„Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí chlapce od mužů,” říkal
Emil Zátopek. Právě posouvání mezí možností vlastního těla
z něj udělalo fenomenálního běžce a jednoho z nejslavnějších
sportovců historie. Největší úspěchy Emila Zátopka i jeho seznámení
s celoživotní láskou Danou můžeme znovu prožít díky libretu Jana
Nováka a vizuálně opojnému provedení Jaromíra 99.
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Vydáváme ve spolupráci s nakladatelstvím Paseka
a Českým olympijským výborem.

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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FREDRIK BACKMAN
BYLA TADY BRITT-MARIE

ZYGMUNT MIŁOSZEWSKI
HNĚV

MONS KALLENTOFT
VĚTRNÉ DUŠE

Román o tom, jak se lidé ztrácejí, zamilovávají a kopou do všeho, co je kulaté. O druhých šancích, prvních výkopech a o tom, že jedlá soda vyčistí
skoro všechno. O tom, jaké to je mít
předsudky, o ukládání příborů ve správném pořadí a o přírodě vedle silnice. Od
autora bestsellerů Muž jménem Ove a Babička pozdravuje a omlouvá se.

Prokurátoři ani policisté nemají příliš v oblibě případy domácího násilí.
Upřednostňují „opravdové“ zločiny, jako
je vražda nebo krádež, kde je všechno od
začátku jasné a jediným úkolem je zjistit, kdo čin spáchal… Nejsložitější případ
v kariéře prokurátora Szackého je zároveň
i závěrečným dílem trilogie.

Vzduch se chvěje horkem. Žene se letní
bouřka neobvyklé síly. V pečovatelském
domě je nalezen 79letý Konrad Karlsson,
oběšený na šňůře od signalizačního zvonku. Okolnosti ukazují na sebevraždu.
Všichni, kdo Konrada znali, však tvrdí, že
měl i přes zdravotní problémy silnou vůli
žít… Sedmý případ inspektorky Malin
Forsové.

249
ÅSA LARSSONOVÁ,
INGELA KORSELLOVÁ
SLUHOVÉ ZLA
Je prosinec a obyvatelé Mariefredu se
chystají na oslavu svátku svaté Lucie. Jen
málokdo ale tuší, jak děsivá Lucie tentokrát město čeká. Jedna nevinná dětská
hra přivolá nebezpečné návštěvníky. Otevře se brána do jiného světa a v Mariefredu začnou řádit tři duchové. Pátý díl série
PAX pro čtenáře od deseti let.

329

329

JAN SEGHERS
SPIKNUTÍ STARMONEY

GRAHAM MASTERTON
ČERVENÁ LUCERNA

Nad malou vesnicí Schwarzenfels ve východním Hesensku svítá. Vypadá to, že
celý svět spí. Mladý prostitut Süleyman se
stane svědkem toho, jak z cesty do příkopu sjede motorka. Prohledá zavazadla
mrtvého řidiče a najde obálku s fotografiemi. Se snímky, které nikdy neměly vzniknout… Pátý případ komisaře Marthalera.

Na zakrvácené matraci ve špinavém bytě
v Corku leží mrtvý muž. Někdo na něj
zblízka vystřelil a zohyzdil ho k nepoznání. Katie Maguirová však brzy zjistí, že se
jedná o nigerijského pasáka, který pracoval pro šéfa obchodu s bílým masem.
Má hledat vraha, když si zavražděný trest
zasloužil? Třetí díl ze série o komisařce
Maguirové.

Román o Sigmundu Freudovi

Román známé francouzské spisovatelky zpracovává poslední období života Sigmunda Freuda ve
Vídni, kde se pod vlivem nacistů rozšiřuje antisemitismus. Jaké tajemství drží Freuda ve městě,
kde na něj stále neodbytněji doléhá blížící se katastrofa?
brož., 128 s., 229 Kč

obchod.portal.cz

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

DOKOŘÁN
e-shop: www.dokoran.cz

Lidia Ostałowska
Cikán je Cikán
Překlad Lucie Zakopalová, vázaná s přebalem, 176 stran, 249 Kč

Vyjde ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová - Máj.
Romové se vždy lišili od „většinové“ společnosti – fascinovali ji i dráždili. Pronásledování a pokusy o asimilaci jsou v dějinách tohoto národa přítomny už
od středověku, kdy do Evropy přišel. Literární reportáže známé polské reportérky přibližují život Romů v postkomunistických zemích z mnoha perspektiv. Autorka se vydává například mezi Romy do severních Čech, bulharských věznic nebo rumunských ghett.
Vydání publikace bylo podpořeno polským Knižním institutem.

Vyjde 19. 4. 2016

Roger Burrows, Ensor Holiday, Haifa Khawajaová,
John Martineau, Roger Penrose
Křišťálová jeskyně
Geometrické omalovánky vyšší dimenze
Překlad Jiří Pilucha, vázaná bez přebalu, 90 stran,
85 ilustrací, 198 Kč

Zapomeňte na klasické omalovánky dobré leda pro děti. Křišťálová jeskyně skrývá předlohy vytvořené k podněcování a rozvíjení vizuální představivosti. Není do nich předem vložen
žádný obrázek, výjev ani tvar, který byste měli vybarvit – váš
zrak dá vzniknout jedinečnému a neopakovatelnému originálu. V těchto omalovánkách vyšší dimenze je zastoupena celá
škála vzorů, jejichž autory jsou psycholog, matematik, geometr, architektka a matematický fyzik.

Vyjde 26. 4. 2016

Pět nejžádanějších titulů nakladatelství Dokořán

1. Václav Cílek, Pavel Mudra, Zdenka Sůvová a kol.: Střední Brdy - hory uprostřed Čech
2. Clifford A. Pickover: Kniha o fyzice
3. Leo Lionni: Malý modrý a malý žlutý
4. Ayn Randová: Atlasova vzpoura
5. Michael Lewis: Big Short
Nakladatelství Dokořán, s.r.o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5, tel: 257 320 803, fax: 257 320 805, e-mail: dokoran@dokoran.cz

VYCHÁZÍ
21. 4.

VYCHÁZÍ
2. 5.

Luke Pearson
HILDA

Gavriel Savit
ANNA A VLAŠTOVČÍ MUŽ

Raina Telgemeierová
SÉGRY

V. Peška – J. Milfajt
NOVÉ POVÍDÁNÍ
O PEJSKOVI A KOČIČCE

Velké dobrodružství malé
rozumbrady

Pro milovníky Malého prince
a Zlodějky knih

Úsměvný komiks o rodinných
trampotách

Oblíbení hrdinové v příhodách
ze současnosti

Protože je chytrá a zvídavá, dokáže Hilda
vidět to, co ostatní nevidí nebo vidět
nechtějí – trolly, obry, trpaslíky… Vítejte ve
světě severské mytologie, drobných dětských
strachů i velkých vítězství. Hilda je komiks,
který se právem stal klasikou 21. století.

Rok 1939. Annina otce zatkne gestapo
a sedmiletá dívka se náhle ocitá na světě
sama. Pak se ale setká s tajemným mužem,
který rozumí vlaštovčí řeči a dokáže si
poradit s nepřátelskými vojáky i s celou
řadou dalších problémů.

Raina se nemůže dočkat, až bude mít
sourozence. Ale jen do chvíle, než se její
sestřička narodí. Během let se jejich vztah
příliš nelepší, navíc se postupně objeví
mladší brácha a mezi rodiči to začne skřípat.
Zachrání situaci road trip přes Spojené státy?

Nové povídání vás přesvědčí, že pejsek
s kočičkou nezestárli ani po bezmála
devadesáti letech od svého vzniku. V poctě
Čapkovu originálu se oblíbení hrdinové
učí tančit, jdou do kina, stonají,
sportují a nacházejí nové kamarády.

Přeložila Martina Knápková
80 stran, 299 Kč

Přeložila Věra Klásková
208 stran, 249 Kč

Přeložila Michaela Marková
208 stran, 329 Kč

112 stran, 249 Kč

www.paseka.cz
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facebook.com/pasekanakladatelstvi
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VYCHÁZÍ
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VYCHÁZÍ
6. 5.

VYCHÁZÍ
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Oleg Chlevňuk
STALIN

Naoki Higašida
A PROTO SKÁČU

Peter Ackroyd
HAWKSMOOR

Salman Rushdie
DVA ROKY, OSM MĚSÍCŮ
A OSMADVACET NOCÍ

Kde se vzala v člověku taková
zvrácenost?

Unikátní kniha, kterou objevil
David Mitchell

Temný román pro příznivce Eca
i Fayeové

Nespoutaný příběh od moderního
klasika

Badatel Chlevňuk zná sovětské archivy
snad nejlépe ze všech a rukama mu prošly
stovky dosud neznámých pramenů, dopisů,
vzpomínek a deníků. Vznikl aktuální
portrét diktátora, který řeší nespočet
otazníků a přichází s řadou
nových skutečností.

Metodou ukazování znaků na abecední
tabulce odpověděl třináctiletý Japonec
s autismem na osmapadesát otázek,
jež mu ostatní často kladou:
Proč nemůžeš být chvíli v klidu? Proč se
učíš nazpaměť jízdní řády? Co je nejhorší,
když má člověk autismus?

Detektiv Nicholas Hawksmoor vyšetřuje
záhadnou sérii brutálních vražd dětí,
k nimž dochází u kostelů, které v Londýně
18. století postavil architekt Nicholas Dyer.
Střídavě hororový, fantasmagorický i lyrický
román patří k těm, z jejichž kouzla není
lehké se vymanit.

New York zasáhne katastrofální bouře
a převrátí naruby město i život jeho
obyvatel. Je to začátek vlny podivna, která
změní tvář planety a promění ji v bojiště
nadpřirozených sil. Během následujícího
tisíce a jedné noci se v zápase o všechno
utká světlo a temnota.

Přeložila Zlata Kufnerová
432 stran, 449 Kč

Přeložila Anna Křivánková
176 stran, 249 Kč

Přeložila Johana Labanczová
296 stran, 299 Kč

Přeložila Barbora Punge Puchalská
300 stran, 349 Kč

www.paseka.cz

paseka

facebook.com/pasekanakladatelstvi

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
DENÍK RIVKY LIPSZYCOVÉ

TŘI TVÁŘE ANDĚLA

Nalezen v Osvětimi 1945, poprvé vydán 2014.
Čtrnáctiletá Rivka Lipszycová si od října 1943 do
dubna 1944 psala deník v Lodži, nejizolovanějším a nejdéle fungujícím nascistickém ghettu.
Pohledem dospívající dívky popisuje svůj každodenní život. Slova, která
jdou ze srdce, si umějí najít
cestu k srdci druhých. Platí
to i o Rivčiných slovech,
jež málem zůstala navždy
zapomenutá.

Jiří Pehe

MINULOST,
KTEROU NIKDO NEZAPSAL

Dramatické osudy tří generací jedné rodiny
s českými, židovskými a německými kořeny se
v románu Tři tváře anděla prolínají s klíčovými
událostmi 20. století. Tři
rozdílné osobní příběhy,
vyprávěné různým jazykem
i stylem, odrážejí i tři fáze
dějin, jimiž lidská společnost během posledního
století prošla.

Petr Květina a kol.

Práh, 399 Kč

Prostor, 347 Kč

Pavel Mervart, 590 Kč

Co uděláte, když na svatbě své bývalé lásky
v Londýně zjistíte, že ctihodný pradědeček ženicha byl masovým vrahem
domorodců v Kongu?
Napíšete o tom knihu!
S přispěním archeologie
a antropologie může čtenář
nahlédnout pod povrch
psané historie a vidět, že literární prameny nemusí být
nejspolehlivějším zdrojem
informací o minulosti.

PUZZLE

TREST A SMRT

CIZÍ ZEMĚ

Kde lišky dávají dobrou noc III.

Mats Olsson

Charles Cumming

Chaim Cigan
Třetí díl tetralogie Kde lišky dávají dobrou noc
Chaima Cigana, je široce rozehraným příběhem,
jehož hrdinové se pokoušejí pochopit důsledky
experimentu, který byl na
počátku pohybu v čase,
vzniku paralelních světů
a nekonečné řady lidských
kopií. A i zde jsou součástí
autorova vyprávění humor
a erotika.

Harry Svensson je úspěšný novinář s dobře utajovanou zálibou v sadomasochistických sexuálních
praktikách. Rozhodne se pověsit novinářskou
kariéru na hřebík, otevřít si
restauraci v jižním Švédsku
a užívat si života. Jedné noci
náhodou objeví zavražděnou ženu, s odhalením
vraha ale policii pomoct
nedokáže. Zanedlouho dojde k další vraždě. Tentokrát
váže Harryho k mrtvé ženě
tajemství.

Postarší pár Francouzů, kteří tráví vysněnou
dovolenou v Egyptě, někdo brutálně zavraždí.
Několik dní poté proběhne za bílého dne v Paříži
pečlivě naplánovaný únos.
Amelie Leveneová, první
šéfka MI6 v historii, beze
stopy mizí šest týdnů před
tím, než se má ujmout své
funkce, a britská tajná služba má tím pádem vážný
problém...

Torst, 399 Kč

Kniha Zlín, 389 Kč

Vyšehrad, 298 Kč

HILDA

MUŽI V OFFSIDU

ŠPIONÁŽNÍ PŘÍPADY

Luke Pearson

Karel Poláček

Michal Lukeš

Modrovlasá holčička Hilda žije se svou maminkou na samotě v domku na úpatí magické hornaté krajiny. Protože je chytrá a zvídavá, dokáže
vnímat to, co ostatní nevidí
nebo vidět nechtějí – trolly,
obry, trpaslíky... Vítejte ve
světě severské mytologie,
světě, který nás láká, abychom se v něm zas a znovu
zabydlovali a vraceli se do
dob, kdy se největší dobrodružství mohlo odehrát
během stanování v dešti.

Humorný obraz typického českého fotbalového
obecenstva z doby před 2. světovou válkou.
Autor ve své knize mistrně zachytil hráčskou
hantýrku, ovzduší klubového prostředí i psychologii,
zvyklosti a mravy pravověrných fotbalových fanoušků. Svéráznou atmosféru
kolem fotbalových hřišť líčí
prostřednictvím komického
příběhu dvou nadšených
žižkovských fanoušků.

Většina lidí si práci tajných služeb představuje
jako velice romantickou činnost, plnou odvážných
činů a dobrodružství. Vlastní realita je však mnohem prozaičtější a všednější.
Podstatou práce tajných
služeb a jejich špionů je
získat co nejvíce informací,
které se protivník naopak
snaží utajit. Špionážní případy z období první republiky
nejsou z tohoto hlediska
jiné, přesto jsou však do
určité míry unikátní.

Paseka, 299 Kč

Maťa
228 Kč

TO NEMYSLÍTE VÁŽNĚ,
PANE FEYNMANE!

ČAS OPOVRŽENÍ

SKRYTÁ TĚLA

Sága o Zaklínači II.

Caroline Kepnes; Interpret: Jan Zdražil

Richard P. Feynman

Andrzej Sapkowski

Vzpomínky jednoho z nejvýznamnějších světových fyziků nám poskytují možnost pochopit,
proč právě on dokázal zaujmout studenty i všechny,
kteří se s ním setkali. Kniha
vyšla v kompletní podobě
doplněné o šest kapitol.

Druhá část legendární Sapkowského ságy o zaklínači Geraltovi a jeho sudbě – Ciri z Cintry.
Svět zachvátily plameny běsnící války. Čarodějové intrikují a Ciri, prchající před smrtelným nebezpečím, se ocitá daleko od Geralta i Yennefer.
Sama, opuštěná, ztracená
– s pocitem, že byla zrazena těmi, kterým bezmezně
věřila.

Joe Goldberg, šarmantní antihrdina s vražednými sklony, se i ve svém dalším příběhu
snaží najít dokonalou lásku. Za každou cenu.
Když Joe za tragických okolností přišel o svou
přítelkyni Beck, dospěl k zoufalému přesvědčení,
že už nikdy nebude schopen milovat. Pak ale
začala v jeho knihkupectví
pracovat Amy Adamová
a Joe zjišťuje, že se ve svém
chmurném úsudku mýlil.

Tympanum
399 Kč

Tympanum
399 Kč

Aurora, 279 Kč

Academia, 250 Kč

Audio CD

Audio CD

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

S U K – č t e m e v š i c h n i 2 0 15
Ve středu 6. dubna 2016 proběhlo v Památníku národního písemnictví na Strahově vyhlášení výsledků 23. ročníku celostátní soutěže „Suk – čteme všichni“,
ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2015. Hlavním
organizátorem akce bylo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. A to ve spolupráci s Klubem dětských knihoven. Tato akce je
jedinou celostátní anketou, která reflektuje novinky v oblasti literatury pro děti
a mládež.
Do ankety se zapojilo téměř dva tisíce mladých čtenářů. Ceny byly předány za
přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů a zástupců dětských čtenářů z celé republiky.
Zároveň byly uděleny Ceny učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství, Ceny
knihovníků a Cena Noci s Andersenem. Na závěr se uskutečnila velká autogramiáda oceněných tvůrců českých knih pro děti.

Jiří Dvořák Havětník | ilustrovala Daniela Olejníková (Baobab)
Renáta Fučíková Praha v srdci (Práh)
Ivana Peroutková Kristián a kocour Teo
ilustrovala Barbora Kyšková (Albatros)
Klára Smolíková H.U.S. (Hus úplně světovej)
ilustroval Lukáš Fibrich (Kalich)
Cena Noci s Andersenem
Klára Smolíková Na hradě Bradě
ilustroval Honza Smolík (Albatros)
(podle tiskové zprávy)

Cena dětí
1. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 9: Výlet za
všechny peníze (CooBoo)
2. Jan Lebeda Medovníček detektivem
ilustrovala Zdeňka Študlarová (Brána)
3. Rick Riordan Bohové Olympu – Krev polobohů
(Fragment)

Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP
1. Miloš Kratochvíl Zajatci stříbrného slunce | ilustrovala Iku Dekune (Triton)
2. Jiří Černý, Jana Jůzlová Světoví Češi | ilustroval Jiří Fixl (Mladá fronta)
3. Olga Černá Klárka a 11 babiček | ilustrovala Alžběta Skálová (Baobab)
Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
(uděluje porota učitelů bez rozlišení pořadí):
Olga Černá Klárka a 11 babiček | ilustrovala Alžběta Skálová (Baobab)

n o v i n k y z n A k L A DAT E L S T v Í P R AG M A

Antoine de Saint-Exupéry
ŠTĚSTÍ

Malá, útlá knížka plná krásných citátů z pera
Antoine de Saint-Exupéryho, je vhodná pro
každého, kdo si oblíbil tuto nezapomenutelnou postavu nejenom francouzské, ale i
světové literatury. Na osmačtyřiceti celobarevných stranách plných originálních autorových
ilustrací z prvního vydání Malého prince
najdeme životní moudrost, kterou se můžou
chlubit jen tak výjimečná díla, jakým je právě
Exupéryho opus magnum.

Dariusz Kortko – Judyta Watoła
RELIGA
Životní příběh nejslavnějšího kardiochirurga
v době Solidarnośći

Profesor Zbigniew Religa. Muž, který v roce
1987 provedl první úspěšnou transplantaci srdce
v Polsku. Nevěřící, ale pro své pacienty "svatý".
Toto je kniha o svatém, který hodně pije, kouří,
kleje, bývá nespravedlivý, ale zároveň je bezprostřední, upřímný a veselý. A nesnesl by, kdyby mu
někdo stavěl pomník ze samých ctností. Možná
nebyl svatým, ale velikánem byl určitě.

Heinz von Foerster - Bernhard Pörksen
PRAVDA JE VYNÁLEZ LHÁŘŮ

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

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

		TIŠTĚNÉ knihy

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 28. 3. až 3. 4. 2016

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

Aňa Geislerová P.S. Ikar – Euromedia Group
Wilbur Smith, Giles Kristian Zlatý lev Alpress
Marie Doležalová Kafe a cigárko Domino
Paula Hawkins Dívka ve vlaku Ikar – Euromedia Group
Táňa Keleová-Vasilková Touhy Noxi
E. L. James Grey XYZ
Simon Mawer Provazochodkyně Kniha Zlín
Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
Michael Žantovský Ochlazení Prostor
Agnès Martin-Lugand Šťastní lidé čtou a pijou kávu Motto

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

Marie Kondo Zázračný úklid Knižní klub – Euromedia Group
Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
Karel Nešpor Kudy do pohody Portál
Tomáš Kosačík Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma Tomáš Kosačík
Antónia Mačingová Zhubněte jednou provždy Antónia Mačingová
Markéta Pravdová (ed.) Čeština nově od A do Ž Academia
Jarmila Klímová, Michaela Fialová Proč a jak psychosomatika funguje? Progressive consulting
Tomáš Radil Ve čtrnácti sám v Osvětimi Academia
Jan Hajšman Brdy opět otevřené – průvodce Starý most
Marek Herman Najděte si svého marťana Hanex
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Já, JůTuber 2 CooBoo
Daniel Gogo Štrauch Gogo – kluk z internetu Tatran
Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
Já, JůTuber CooBoo
Ledové království – Nejkrásnější kolekce příběhů Egmont ČR
A. Audhild Solbergová Válka proti Superkrávám Host
Edita Plicková Dlouhý, Široký a Bystrozraký Axioma
Jana Svobodová Budulínek Axioma
Renata Frančíková Jak šlo vejce na vandr Axioma
Rotraut Susanne Bernerová Jaro Paseka

 ěkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
D
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz
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		 Březen 2016 Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, alza.cz, databook.cz)
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Michael Žantovský Ochlazení Prostor
Simon Mawer Provazochodkyně Kniha Zlín
Ben Aaronovitch Měsíc nad Soho Argo
Kristina Ohlssonová Lotosové blues Kniha Zlín
Bernard Minier Kruh XYZ
E. L. James Grey XYZ
Ian Manook Jerúldelger Kniha Zlín
Lincoln Child Bílý oheň BB art
Kristina Ohlssonová Andělé strážní Kniha Zlín
Bernard Minier Mráz XYZ
30

352 stran
brožovaná

449 Kč
obj. kód 5644

584 stran
brožovaná

559 Kč
obj. kód 5676

432 stran
brožovaná

489 Kč
obj. kód 5648

808 stran
vázaná

659 Kč
obj. kód 2596

1424 stran
brožovaná

569 Kč
obj. kód 2592

656 stran
brožovaná

519 Kč
obj. kód 5667

584 stran
559 Kč
kroužková vazba obj. kód 5657

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

208 stran
brožovaná

289 Kč
obj. kód 5658

432 stran
649 Kč
kroužková vazba obj. kód 2396

Celý sortiment již vydaných knih
nakladatelství ANAG najdete ve všech dobrých
knihkupectvích po celé ČR.
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Literatura s názorem
Franco Cardini
CHALÍFA A ZÁPAD
Kořeny terorismu
a pokrytectví Západu

Kdo je chalífa, jaké proměny tato instituce prodělala až k dnešním maskovaným
hrdlořezům s černou vlajkou? Jaký je podíl
Západu, zvláště Spojených států amerických, na dnešní situaci? Jak lze vyřešit,
lze-li vůbec, zdánlivě neřešitelný izraelsko-palestinský konflikt? Čím přispívá
do dnešní debaty o zásadních otázkách
papež František? Kniha Franka Cardiniho je bohatým zdrojem podnětů k hlubšímu přemýšlení o souvislostech toho, co celý svět každý
den s hrůzou sleduje v médiích.
Brož., 176 s., 228 Kč

Jiří M. Havlík
JAN FRIDRICH
Z VALDŠTEJNA
Arcibiskup a mecenáš
doby baroka

Jan Fridrich (Bedřich) z Valdštejna (1642–
1694) patří k významným postavám českých dějin. Představoval nejvyšší autoritu
českého duchovenstva – organizoval rekatolizaci, mj. prostřednictvím spolupráce
s církevními řády. Pražský arcibiskup ale
stál také v centru kulturního dění. Shromáždil okolo sebe umělce, literáty i hudebníky. Jeho život a působení
ukazuje kulturní a politický vývoj českého státu a církve v období,
které zdaleka nebylo jen dobou „temna“.
Váz., 288 s., 328 Kč

Viktor Dyk
KRYSAŘ
Novelu doprovází cyklus ilustrací Jaroslava Šerých. Příběh vychází ze středověké německé pověsti o krysaři, který
poté, co nedostane zaplaceno za to, že
vyvedl z města krysy, odvede místním
obyvatelům děti. Viktor Dyk však zpracoval původní látku po svém a jádrem
je milostný příběh, který se rozvine mezi
krysařem a dívkou Agnes, jež mu ve městě
poskytne přístřeší. Nově objevené štěstí
osamělého poutníka a psance však nemá
dlouhého trvání a příběh spěje k dramatickému vyvrcholení.
Váz., 176 s., 228 Kč

Joseph Roth
JOB
Román prostého člověka

V dalším vydání vychází román o osudech Mendela Singera a jeho rodiny v carském Rusku na přelomu 19. a 20. století
a posléze v emigraci ve Spojených státech.
Zdánlivě jednoduchý, klasicky vyprávěný
příběh je plasticky podaným svědectvím
o životě předválečné východoevropské
židovské komunity. Mendelův zápas s osudem však zároveň přerůstá ve všelidské
podobenství o ztrátě, naději a věrnosti tradici v moderním světě
a naléhavě tak promlouvá i k dnešnímu čtenáři.
Váz., 224 s., 188 Kč

P. G. Wodehouse
VELKÉ PENÍZE

Charlotte Brontëová
JANA EYROVÁ

Humoristický román Velké peníze se
do jisté míry vymyká z profilu typického
Wodehouse. Snad proto, že byl napsán
v době hospodářské krize po roce 1929
a autor tentokrát neignoruje společenské vření. Hned v první kapitole se čtenář
seznámí se zásadou, že kdo chce splácet
své dluhy, nikam to v životě nedotáhne.
Na konci příběhu máme tentokrát tři
šťastné dvojice, neboť kapitalista Frisby
podlehne osobnímu kouzlu nemajetné
aristokratky a skoncuje se svým zarputilým
staromládenectvím.
Váz., 224 s., 248 Kč

Čtenářsky velmi oblíbený román z viktoriánské éry vypráví příběh osiřelé Jany, která
po neradostném dětství u krutých příbuzných a pobytu v sirotčinci touží najít své
štěstí. Nastoupí jako vychovatelka v domě
bohatého pana Rochestera, do kterého
se zamiluje, a její city jsou opětovány. Zdá
se, že společnému štěstí nestojí nic v cestě,
avšak postupně se ukáže, že Janin vyvolený
má svá temná tajemství.
Čte Gabriela Vránová.
CD ve formátu MP3, 249 Kč

Jan Zíma
ZPÍVÁME SI
O ZVÍŘÁTKÁCH
Ilustrace Milada Kudrnová.
Zpěvník dětských písniček
s hravými texty o zvířátkách
a výraznými melodiemi. Každou
písničku doprovází půvabná ilustrace a notový záznam. Součástí
knihy je CD s písněmi nazpívanými dětskými hlasy.
Váz., 48 s., 298 Kč

 KNIHA
AUDIO

Sally Nortonová
101 VĚCÍ,
KTERÉ MUSÍTE STIHNOUT,
NEŽ VÁM BUDE PĚT
Vtipně napsaná knížka v krátkých kapitolkách líčí všechny neskutečné věci, jichž
jsou děti v raném věku schopny. Pokud
by děti vašich známých náhodou nevěděly, jak na to, Sally Nortonová jim ráda
poradí – vždyť je celá řada věcí, které musí
stihnout, než jim bude pět.
Váz., 128 s., 148 Kč

