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Literatura s názorem
Fawaz A. Gerges
ISLÁMSKÝ STÁT
Cesta k moci

Stefan Zimmer (ed.)
KELTOVÉ
– mýtus a realita

Jaké jsou kořeny vzniku Islámského stá
státu, jeho strategie a nečekaného úspěchu? Může se vzestup podobných skupin
opakovat? Na tyto a další závažné otázky
odpovídá jeden z nejvýznamnějších světových expertů na problematiku muslimského extremismu. Aktuálně vyznívají autorova slova o tom, že i když bude IS vojensky
poražen, nepřestane existovat. Pouze změní svou strategii a stáhne se do podzemí,
kde bude čekat na další šanci. Váz., 320 s., 348 Kč

John Archibald
1+1=1
Rovnice života
a symbiotická ®evoluce

Kniha čtivě seznamuje čtenáře-neodborníka s tím, co to vlastně znamená žít ve století biotechnologií a v čem spočívá ono
„kouzlení“ vědců s DNA. Autor, jeden z nejlepších světových odborníků, také uvažuje o smyslu tohoto progresivního odvětví biologie. Vedle teoretických odpovědí
na otázku, kdo jsme a kde jsme se tu vzali,
se dají poznatky biotechnologie využít zcela prakticky v oblasti medicíny, průmyslu či
kriminalistiky. Váz., 240 s., 318 Kč

P. G. Wodehouse
NEDOSTIŽNÝ
KOMORNÍK
Další humorný román nesmrtelného Wodehouse se tentokrát odehrává v Hollywoodu
na počátku 30. let. Když při
leteckém neštěstí zemřela mexická filmová hvězda proslulá
bujarým životem Carmen Floresová, koupí její dům hvězda
němého filmu Adéla Corková. V domě po slavné filmové
hvězdě zbyl deník plný šťavnatých drbů. Kdo se ho zmocní a rázem se stane boháčem?
Váz., 184 s., 248 Kč

„Co to znamená, Adélo? Přece nemůžeš propustit Phippse!“
„Že nemůžu? Tak se dobře dívej!“
pravila úsečně.
Tato výzva vrátila Bill v myšlenkách do let společného dětství; kdykoli si to Adéla nějakou zlomyslností zasloužila, dostala žížalu za krk
nebo dobře mířenou ránu některým
vhodným předmětem, jaké se najdou na podlaze dětského pokoje.
„Zešílela jsi? Jsi jako ten bláhový
Ind, který z nevědomosti zahodil
perlu cennější než celé bohatství
jeho kmene! Nejsem tady dlouho,
ale stačilo to, abych zjistila, že Phipps je mezi komorníky naprostá
jednička!“
„Děkuji vám, madam!“
„Je nepřekonatelný! Bez konkurence široko daleko! Dodává lesk tvému domu a všichni okolní plutokrati na Beverly Hills jen bezmocně
skřípou zuby, že nemohou také mít
někoho tak znamenitého. Propustit
ho je absurdní. Jak tě jen taková
zpozdilost napadla?“
Adéla zachovávala kamennou tvář.
„Skončila jsi?“
„Ne docela, ale prosím…“
„Dávám mu výpověď z velmi dobré-

Putování po stopách keltského dávnověku i ryzí současnosti keltské kultury
přináší nová kniha kolektivu německých
odborníků. Autoři se věnují mimo jiné
osudům keltských skupin v průběhu staletí, jejich jazyku, folklóru či právu. V neposlední řadě se zabývají také aktuální
situací keltského živlu a jeho dodnes
patrným historickým vlivem.
Váz., 256 s., 318 Kč

BUĎ V KLIDU
JSI MÁMA

BUĎ V KLIDU
JSI TÁTA

Dvě roztomilé knížky pro maminky
a táty jsou plné vtipných a výstižných
citátů, které rodiče
rozptýlí a pomůžou
jim přežít ,,nejhor
,,nejhorší chvíle“. A navíc
se u toho usmívat,
jak to umí jen šťast
šťastné maminky a pyšní
tatínkové.
Každá kniha: Váz., 160 s., 128 Kč
ho důvodu. Nepropustila bys člověka, který tráví všechny své volné
chvíle šmejděním v tvé ložnici?“
„Cože dělá?“
„Všetečně šmejdí. Přistihla jsem ho,
když se hrabal v mé šatně. Tvrdil,
že tam zahlédl pavouka.“
„Madam…“
Umlčela ho pánovitým gestem. Její
hlas se chvěl urážkou a vztekem.
„Včera tam byl zas. Domníval se, že
je tam myš. Pavouci a myši v mé
ložnici! I kdyby tam byli, co je mu
do toho? Řekla jsem mu, bude-li dál
strkat nos do mých věcí, dostane
padáka. A dnes ráno před odjezdem
do Pasadeny jsem se vrátila pro kapesník a našla Phippse pod toaletním stolkem, jen zadek mu koukal,
tyčil se jako náhorní plošina v Mohavské poušti. Máte to do konce
týdne, Phippsi. Já dost snesu, ale
abych měla ložnici dohromady s komorníkem, to na mně nechtějte!“
pravila s rukou na klice a pak bouchla dveřmi a opustila scénu.
Zvuk zabouchnutých dveří dozníval, zatímco se Bill snažila dát si to
nějak dohromady. Phipps stál nehybně tam, kde ho zastihl úvod
Adélina projevu, a stále vypadal

jako boxer po zásahu na solar.
„Co to, proboha, všechno znamená,
Phippsi?“
Phipps se probouzel jen zvolna,
jako Šípková Růženka. Jeho tvář
byla bledá a ztrhaná.
„Dovolila byste, abych se trochu napil z vaší whisky, madam? Já tedy
normálně nepiju, ale tohle mi dalo
zabrat.“
„Jen si dejte…“
„Děkuji, madam.“
„Můžete mi to tedy nějak vysvětlit?“ Hleděla na něho zpytavě a káravě. „Neznamená to snad, že jste
se přece jen vrátil na scestí, ačkoli
jste mi tvrdil, že jste s tím vším nadobro skoncoval?“
„Ne, ne, madam, nic takového!“
„Tak proč jí lezete do šatníků a pod
toaletní stolky?“
„Já… Já jsem tam něco hledal, madam.“
„To mi došlo. Ale co to bylo?“
Opět ji podrobil váhavě zkoumavému pohledu a nakonec se rozhodl
promluvit, a to hlasem příslušně
ztlumeným, podle zásady, že stěny
mají uši.
„Ten deník nebohé slečny Floresové,
madam.“
[ukázka z textu]
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Čtení na léto

Žádejte u svého knihkupce.

editorial

Foto © SAF

Vážení a milí čtenáři!
Před 10 lety zemřel Ingmar Bergman (14. 7.
1918 – 30. 7. 2007), švédský filmový, televizní a divadelní režisér, producent, scenárista
a spisovatel. Bergman natočil celkem 62 filmů, z toho 38 hraných filmů pro kina, 20 televizních filmů, 3 dokumenty a 1 krátký film.
K naprosté většině z nich si napsal i scénář,
kromě toho napsal asi tucet dalších scénářů
pro jiné režiséry. Řadu svých scénářů vydal
v literární podobě jako tzv. filmové povídky –
česky jich vyšlo celkem 19. Je také autorem dvou autobiografií – Laterna magica a Obrázky;
první je o jeho životě, druhá o filmech. Na DVD u nás vyšlo 24 Bergmanových filmů. K nejslavnějším patří Sedmá pečeť, Lesní jahody, Pramen panny, Jako v zrcadle, Hosté Večeře
Páně, Mlčení, Persona, Hodina vlků, Hanba, Šepoty a výkřiky, Scény z manželského života,
Tváří v tvář, Hadí vejce, Podzimní sonáta, Fanny a Alexander. Tři filmy byly oceněny Oscarem za nejlepší cizojazyčný film: Pramen panny, Jako v zrcadle a Fanny a Alexander. Sám
Bergman byl vedle mnoha jiných ocenění pětkrát nominován na Oscara za scénář a třikrát
za režii, nikdy ho však nezískal. V divadle režíroval více než 170 her, a to jak klasický světový
dramatický repertoár (Shakespeare, Molière, Čechov, Ibsen, Strindberg aj.), tak moderní
hry (např. P. O. Enquista aj.); několik her natočil také pro televizi. Je též autorem filmové
verze Mozartovy opery Kouzelná ﬂétna. Od roku 1961 byl Bergmanovým dvorním kameramanem Sven Nykvist (1922–2006), dvakrát oceněný Oscarem za kameru za Bergmanovy
filmy Šepoty a výkřiky a Fanny a Alexander. Proslulá je také Bergmanova častá spolupráce s herci Harriet Anderssonovou, Bibi Anderssonovou, Erlandem Josephsonem, Ingrid
Thulinovou, Gunnarem Björnstrandem či Maxem von Sydowem a především s norskou
herečkou Liv Ullmannovou – hrála v deseti Bergmanových filmech, byla také několik let jeho
životní partnerkou a múzou, mají spolu dceru Linn, spisovatelku, a Liv režírovala dva filmy
podle Bergmanových scénářů, Soukromé rozhovory a Nevěru. Jen jednou Bergman spolupracoval se slavnou švédskou herečkou a hollywoodskou hvězdou Ingrid Bergmanovou,
a to na filmu Podzimní sonáta (shodou okolností poslední, pátá Bergmanova manželka byla
také Ingrid). Česky vyšlo několik knih o Bergmanovi (velká monografie o celém jeho životě
a díle nám však stále chybí), dvě autobiografické knihy Liv Ullmannové Proměny a Cesty
života a autobiografie kameramana Svena Nykvista Úcta ke světlu. Osobně mám z jeho filmů nejraději Lesní jahody, Sedmou pečeť, Pramen panny, Mlčení, Personu, Šepoty a výkřiky, Podzimní sonátu a především Fanny a Alexandera z roku 1982, tříhodinovou (v televizní
verzi pětihodinovou) rodinnou fresku z počátku 20. století, do níž Bergman vložil jak své
zážitky z dětství, tak národní tradice i švédskou mystiku či svoji lásku k divadlu; sám napsal,
že tento film má dva literární kmotry: E. T. A. Hoﬀmanna a Charlese Dickense.
MILAN ŠILHAN
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knižní tipy
365 příběhů z Bible

Pierrot svědkem velkých dějin

Pro každý den v roce najdeme v knize krátký příběh
z Bible, převyprávěný pro dětské posluchače.

Malý chlapec, který ještě spoustu věcí a souvislostí nechápe. Teta, která pracuje pro nebezpečného muže kdesi v rakouských Alpách. A všude kolem zuří druhá světová válka…
Pierrot je šestiletý kluk žijící ve Francii s francouzskou matkou
a německým otcem. Otec prošel peklem první světové války,
která ho navždy poznamenala. Noční můry řeší alkoholem
a nekonečnými hádkami se ženou. Pierrot, i přes občasný
strach z napjaté situace doma, žije spokojený sen o šťastném
dětství, nejvíce ve společnosti neslyšícího kamaráda Anshela.
Pak náhle zasáhne válka a osud. Pierrot ztratí oba rodiče a domov. Je umístěn do sirotčince poté, co jej – z pro něj nepochopitelných důvodů – odmítne adoptovat Anshelova rodina. Důvod je bohužel nasnadě, Anshelova rodina je židovská a dospělí se
obávají, co s nimi bude. Pierrot se nakonec ze sirotčince dostane ke své tetě Beatrix,
která pracuje jako hospodyně v Alpách, kdesi na Berghofu. Ano, v sídle samotného
Hitlera se počne odvíjet dobrodružství, které Pierrotovi jednou provždy změní život…
Chlapec na vrcholu hory (přeložil Petr Štádler, vydalo Brio) je dalším románem z pera
irského autora Johna Boyna, v němž se zabývá mašinérií války pohledem nevinného
dítěte a tím, co s lidmi dělá přístup k moci či touha po ní. Pierrot byl zpočátku hodný
a slušný, dobře vychovaný chlapec. Pozornost a důležitost, jichž si užíval na Berghofu,
jej však změnily, zkazila ho moc a šance na ještě větší moc. Nechal toho muže, kterého
znal celý svět, aby mu změnil jméno a donutil ho ke zločinům, jichž bude po zbytek
života litovat. Příběh začíná rokem 1936 a končí s koncem války. V epilogu pak Pierrot
ve zkratce dospívá a hledá své ztracené kořeny a klid pro ztrápenou duši. Kniha je,
podobně jako předešlý Chlapec v pruhovaném pyžamu, nevšedním čtenářským zážitkem. Pierrot se stal nechtěně svědkem velkých dějinných událostí minulého století.
Jeho příběh si John Boyne sice vymyslel a nasadil na osudy skutečně žijících lidí, ale
můžeme si být jisti, že v obávaném alpském hnízdě žádný takový chlapec nevyrůstal?
HELENA HERYNKOVÁ

Sally Ann Wrightová

váz., 224 s., 399 Kč

Kniha radosti
Eduard Martin

Známý autor sesbíral radostné i méně veselé
příběhy, na nichž nám chce ukázat, jak lze z každé
události a v každém prostředí vykřesat jiskřičku
radosti.
brož., 133 s., 169 Kč

Psychologie a kult „já“
Paul C. Vitz

Autor si bere na mušku humanistickou psychologii,
a to pro její tendenci nabízet se jako Cesta neboli
stát se náboženstvím bez Boha, jehož středem je
člověk.
brož., 252 s., 349 Kč
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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
ČUNÍKŮV NEOBYČEJNÝ DENÍK
Emer Stamp

HLEDÁNÍ DRAČÍ ZEMĚ:
CESTA K MOŘI

LÉTO S AFRODITOU

HRABĚ ŠPORK

Kim Greenová

Román z osmnáctého století
Josef Svátek
Počátek 18. století znamená v Čechách
nové utužení absolutistické vídeňské politiky. Na mnoha českých panstvích vládne
tvrdou rukou cizí šlechta. V náboženské
oblasti usiluje řadu desetiletí o moc
jezuitský řád, který podporuje násilnou
rekatolizaci navzdory
umírněnějšímu stanovisku jiných církevních
hodnostářů. Císař Karel
VI. se snaží prosadit tzv.
pragmatickou sankci,
která znamená jen další
oklešťování stavovských
práv českého království.
Stefanos, 357 Kč

Čuník nechce nic jiného, než lenošit a hrát
si se svými kamarády Kačerem a Krávou
a jíst pomyje. Protože pomyje jsou super,
nejlepší a tááák dobroučké. Jenomže mu
nic nikdy nevyjde podle plánu, a tak se
mu pořád stávají úplné šílenosti. Proto si
musel začít psát už třetí deník. Ano, Čuník
je zpátky a tentokrát to
bude vážně pozoruhodné! Můžete se těšit na
zbrusu nová dobrodružství a čerstvou dávku
čuníčtiny!

Jan Bodrov
Kniha obsahuje stírací los s kódem ke
stažení nové písně od Divokýho Billa a možností výhry jednoho ze 150 CD Tsunami.
Vydej se i ty společně se sedmi přáteli na
fantastickou výpravu plnou neuvěřitelných
dobrodružství. Vykroč skrze v temnotu
vnořenou zem Nového
Korbotu, dobytou temným vládcem nad zlem,
černou nocí a tmavým
dnem, pánem Tajronem
- zlým tvorem, jež jako
jediný počal s křížením
několika druhů magií.

Čtyři generačně odlišné ženy z různých
koutů světa, které se neznají a mají jedno
společné: každá má problém se svými
blízkými. Nezávisle na sobě ho řeší prázdninovým dobrodružstvím na řeckém ostrově
Korfu. Chytře a vtipně napsaný příběh
s překvapivým rozuzlením, který se čte
jedním dechem. Knižní
novinka Kim Greenové
Léto s Afroditou je
skvělé prázdninové čtení
co nejen pobaví, ale
také kniha, která otevírá
ženám oči v tom, co je
opravdu důležité.

MOBA, 239 Kč

Bodrov Jan, 495 Kč

Sofa Books, 348 Kč

STÍRACÍ LOSY

ŠUMAVA… HRANICI
PŘECHÁZEJTE PO PŮLNOCI

Kerstin Ekmanová
Třetí díl severské ságy, odehrávající se na
dalekém švédském severu. Na jejím počátku se roku 1916 vydává mladá porodní
asistentka Hillevi do kraje Jämtland. Na to,
co ji čeká, není připravena. Kraj neprostupných lesů a černých jezer je odlehlý a drsný,
síly přírody ohromné a nepředvídatelné.
Lidé tu žijí v chudobě
a nevědomosti, ve světě,
v němž jsou stále živé
mýty a pověry. I přesto
zde Hillevi nachází
přátelství, porozumění
a lásku. Stírací losy navazují na knihy Vlčí kůže
a Poslední pramen.
MOBA, 349 Kč

Vilém Hrach
Zdálo by se, že o osudech šumavských
převaděčů přes hranici tvořenou železnou
oponou i těch, kteří se sami pokusili o útěk,
bylo již „vše“ napsáno. Tato knížka vás ale
přesvědčí, že tomu tak není.
Jednotlivé příběhy jsou navzájem provázány
jak tematikou, tak
i prolínáním osudů jejich
protagonistů. A vylíčeny
jsou nejen dramaticky, ale i mimořádně
kultivovaným literárním
jazykem.
Cattacan, 299 Kč

VYTVÁŘENÍ HOJNOSTI

NOVÉ HRŮZOSTRAŠNÉ POHÁDKY

Vytvořte si tolik bohatství, kolik si vaše
srdce přeje

Jiří Žáček

Deepak Chopra
Hojnost je zážitek, ve kterém jsou naše
potřeby naplněny a naše touhy spontánně
vyplněny. Vnímáme radost, zdraví, štěstí
a vitalitu v každém momentu své existence.
Jak jich dosáhnout? Zásady vyjádřené v této
audioknize se primárně vztahují k vytvoření
neomezeného hmotného bohatostí, ale lze je
aplikovat na kteroukoli
oblast.
Interpret: Aleš Zbořil
Tympanum,
299 Kč

Audio CD

Děti, které se rády bojí doma pod peřinou,
se mají na co těšit! Josef Somr opět vypráví
o dracích, loupežnících, jednoočkách, trojočkách a dalších strašidelných bytostech. Ale
buďte bez obav – Jiří Žáček svým výběrem
textů a jejich dokonalým převyprávěním
nikterak nepřekročil hranice laskavosti pohádkového světa, které už dlouho posouvají
tvůrci různých animovaných televizních
příběhů určených
dětským divákům
za únosné meze.
Interpret: Josef Somr
Tympanum,
239 Kč

Audio CD
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duchovní nauk y
bud dh ismus;
z e n; isl ám;
h i n du ismus
RINPOČHE, Sogjal
Tibetská kniha o životě a smrti
Praha: Argo, 2017, 3. vyd., 487 s.,
váz. 398 Kč
Fenomenální dílo lze chápat jako
úvod do buddhistického nazírání
duchovní skutečnosti. Seznamuje
čtenáře s meditačními technikami, osvětluje fenomény karmy
a znovuzrození, radí, jakým způsobem se připravit na cestu ke smrti.
ISBN 978-80-257-1545-1

jó ga
LYSEBETH, André van
Jóga mysli

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 262 s.,
brož. 298 Kč
Sedmá, posmrtně vydaná autorova
kniha se nezaměřuje na tělesná cvičení, ale na lidskou mysl.
ISBN 978-80-257-2072-1

LYSEBETH, André van
Učím se jógu

Praha: Argo, 2017, 2. vyd., 272 s.,
brož. 218 Kč
Autorovo dílo se setkalo se širokým
ohlasem proto, že se neomezuje jen
na povrchní popis pozic, ale snaží se
zájemci předat samu podstatu jógy.
ISBN 978-80-257-2104-9

společenské
vědy; osvěta
pr ávo
HEJČ, David;
BAHÝĽOVÁ, Lenka
Opatření obecné povahy v teorii
a praxi

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
272 s., váz. 490 Kč
První publikace na českém trhu, která
nabízí ucelené zpracování právního
institutu opatření obecné povahy.
ISBN 978-80-7400-276-2

PETROV, Jan;
VÝTISK, Michal;
BERAN, Vladimír a kol.
Občanský zákoník. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
3120 s., váz. 4990 Kč
První komentář občanského zákoníku v jednom svazku.
ISBN 978-80-7400-653-1

sbo r n í k y
HANUŠ, Jiří a kol.
Jak mohou přežít hodnoty?

Brno: Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2017, Quaestiones quodlibetales, 1. vyd., 117 s., brož. 149 Kč
Sborník z konference pořádané CDK
ve spolupráci se Senátem PČR v listopadu 2016.
ISBN 978-80-7325-426-1

stu d i e
HOŠEK, Pavel
Evangelium podle Jaroslava
Foglara

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, 1. vyd., 203 s.,
brož. 198 Kč
Originální a čtivě napsaná kniha
známého teologa a religionisty
představuje „fenomén Foglar“ z náboženského hlediska.
ISBN 978-80-7325-427-8

věštby;
h o rosko py
KRUMLOVSKÁ, Olga
Horoskopy 2018

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
Horoskopy jsou vypracovány nejen
pro základních 12 znamení, ale i pro
tzv. dekany, jimiž autorka rozděluje
každé znamení na tři podznamení.
ISBN 978-80-7243-966-9

matematické
a přírodní vědy
př í ručk y
SUCHÁ, Michaela
Zelená kosmetika

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 288 s.,
váz. 369 Kč
Kniha vznikla z touhy po kosmetice,
kterou si doma vyrobíte s láskou a za
použití surovin, které vyhovují právě
vám a které jsou v Česku snadno
dostupné.
ISBN 978-80-264-1516-9
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Hannah, Jana, Daniela. Holky z vývařovny.
ISBN 978-80-264-1515-2

umění; hudba
k atalog
k v ýstavě
TOKOŠ, Vlastislav
Darja Čančíková – Pokaždé jinak

Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2017, 1. vyd., 16 s., 20 Kč
Katalog-skládačka ke stejnojmenné
výstavě pořádané GVU v Náchodě.
ISBN 978-80-87069-78-3

učebnice
základní školy
o bč ansk á
nauk a
VALENTA, Milan;
MÜLLER, Oldřich;
HAVLÍNOVÁ, Ivana
Občanská výchova 7

Ilustr. L. Urbánek, Praha: Albra
(SPL – Práce), 2017, 1. vyd., 144 s.,
brož. 149 Kč
Učebnice pro 7. ročník ZŠ a nižší
ročníky víceletých gymnázií je součástí nové ediční řady (6. až 9. roč.).
Její stěžejní linii tvoří didaktizované
příběhy propojené v seriál.
ISBN 978-80-7361-108-8

zemědělství

př í ručk y
MAY, James
Chlaporatoř

Z angl. přel. M. Hauliš, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 256 s., váz. 298 Kč
Autor se rozhodl připomenout
staré dobré mužské dovednosti
v domácnosti i přírodě a zkusit vymyslet i pár nových.
ISBN 978-80-257-1953-4

zdravotnic tví
kuchař k y
SALEH, Hannah;
HANNOVÁ, Daniela;
PATOČKOVÁ, Jana
Život je raut

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 299 Kč
Život je raut, na který nás nikdo
nepozval. I přesto jsme přišly.

BOUDA, Jiří
Deník Jiřího Boudy

Plzeň: Cykloknihy, 2017, 1. vyd.,
224 s., váz. 399 Kč
Faksimile prvního deníku z poutní
cesty do Santiaga de Compostela,
na kterou se J. Bouda vydal na kole
od kostela sv. Matěje v Praze–Dejvicích.
ISBN 978-80-87193-39-6

CUNNINGS, Liba
Takhle velká ryba

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 299 Kč
To není Kanada viděná okénkem
business class z výšky deseti tisíc metrů nad zemí. V této knize je Kanada
skutečná.
ISBN 978-80-7557-060-4

FIALOVÁ, Hana
Paříž pro pokročilé

Praha: Garamond, 2017, 1. vyd.,
240 s., brož. 285 Kč
V knize plné fotografií nás autorka,
opravdová znalkyně Paříže, seznamuje s málo známými místy francouzské metropole.
ISBN 978-80-7407-361-8

JOHN, Jaromír
Večery na slamníku

RUBÁŠOVÁ, Petra
Bylinky české zahrádky. Příručka
pro pěstitele, bylinkáře i kuchaře

technické vědy

cesto pisy

česk á klasik a

z ah r ádk ář i

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 160 s.,
brož. 299 Kč
Vše, co potřebujete vědět o bylinkách
a jejich zpracování. Zahradních
i volně rostoucích. Popisy, léčivé
či chuťové vlastnosti, požadavky
potřebné k růstu, jak a v čem je
pěstovat.
ISBN 978-80-264-1517-6

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 349 Kč
Druhá část knihy o životě, vítězstvích
a zradě Carla Zbytka, který pracoval
během války v Londýně pro budoucího generála Bartíka a po návratu
do vlasti pro československé ministerstvo vnitra.
ISBN 978-80-7243-965-2

krásná literatura
autobiografie
ČERNÝ, Michal
Cesta vojáka. Příběh českého
výsadkáře: Od výcviku po
zahraniční mise

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 168 s.,
váz. 249 Kč
Autor zachytil nejen život v armádě,
tvrdou dřinu a povinnosti, které
vojenská služba obnáší, ale i osobní
život táty a manžela.
ISBN 978-80-264-1519-0

DROGBA, Didier;
BECKERMANOVÁ, Debbie
Oddanost

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 384 s.,
váz. 329 Kč
Příběh legendy světového fotbalu.
D. Drogba se v autobiografické knize
ohlíží za svou sportovní kariérou
a životem, který nebyl tak snadný, jak
by se na první pohled mohlo zdát.
ISBN 978-80-7577-056-1

biog r afi e
JURMAN, Olin
Dvojitý agent – Zrada a pomsta
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Edit. T. Lojdová, Brno: Host, 2017,
Česká knižnice, 1. vyd., 450 s., váz.
369 Kč
Cyklus 44 drobných povídek, monologů, scének, epistolárních vyprávění,
reportážních črt a esejů vychází
poprvé souborně v kriticky ověřeném
vydání.
ISBN 978-80-7491-941-1

NĚMCOVÁ, Božena
Babička

Koment. J. Janáčková. Edit. R. Adam,
Brno: Host, 2017, Česká knižnice,
zde 2. vyd., 312 s., váz. 299 Kč
Babička B. Němcové neodmyslitelně
patří do kanonického fondu naší národní literatury.
ISBN 978-80-7491-983-1

d ete k tivk y;
k r im i
DUDEK, Oldřich
Kde je touha, bývá ouha!

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 269 Kč
Kniha vtipných detektivních příběhů
pojednává o ženách a mužích, kteří
se v určitém bodě svého bytí ocitají
v podivné prázdnotě, kdy najednou
neví, co vlastně mají se svým životem
dělat dál.
ISBN 978-80-7243-968-3

JAMES, Peter
Na dveře klepe smrt

Z angl. přel. S. Pavlíček, Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 408 s., váz. 349 Kč

Rockovou superstar Gaiu pronásleduje posedlý fanoušek či fanynka...
ISBN 978-80-7243-967-6

MILITKÁ, Hana
Vražedný lov

Praha: Agentura Krigl, 2017, 1. vyd.,
196 s., váz. 199 Kč
Třetí detektivní román uvádí na
scénu kapitána Váchala. Krásná
studentka Eva se ocitne v atraktivním
prostředí mezi modelkami. Kdo má
na svědomí nečekané úmrtí?
ISBN 978-80-88104-26-1

VESTE, Luca
Krvavé lži – Nic nezůstane
utajeno

Z angl. přel. J. Krist, Praha: Brána,
2017, 1. vyd., 336 s., váz. 299 Kč
Když jsou nalezeny mrtvé televizní
hvězdy Chloe a Joe, jsou vyšetřováním jejich vraždy pověřeni detektiv inspektor Murphy a detektiv
seržant Rossiová.
ISBN 978-80-7243-963-8

ese j e; úvahy
PAMUK, Orhan
Jiné barvy

Z tureč. přel. P. Kučera, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 536 s., váz. 398 Kč
Výběr z esejů, které Pamuk napsal
v průběhu necelých 30 let, má jako
ústřední témata dvě autorovy největší
vášně: knihy a Istanbul.
ISBN 978-80-257-2036-3

fe j eto ny
JOGHEEOVÁ, Magda
Je na kostele stále pět?

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 184 s.,
váz. 248 Kč
Fejetony a sloupky o zvířatech,
lidech, levé mozkové hemisféře,
Francii, Havaji, České Lípě i Českém
Dubu, léčivém dubu, děravém kýblu,
džungli, spolucestujících, kufrech...
ISBN 978-80-257-2114-8

h isto r ick é
rom ány
HYKISCH, Anton
Věřte císaři

Ze sloven. přel. M. Zelinský, Brno:
Host, 2017, 1. vyd., 440 s., váz.
349 Kč
Historický román o císaři Josefu II. Je
možné udělat miliony lidí šťastnými
— a to rychle, bez lásky a často i proti
jejich vůli?
ISBN 978-80-7577-041-7

KLABAL, Daniel
Isidorias

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 416 s.,
váz. 329 Kč
Román z Blízkého východu a řeckých
ostrovů se odehrává se na přelomu
16. a 17. století, kdy byla Konstantinopol v moci Turků a křesťané
mnoha zemí žili pod osmanskou
nadvládou.
ISBN 978-80-7577-093-6

KLEYPAS, Lisa
Chladnokrevný ničema

Ilustr. M. Černá. Z angl. přel. J.
Pacnerová, Praha: Baronet, 2017,
1. vyd., 384 s., váz. 329 Kč
Devon Ravenel, nejkouzelnější
hříšník Londýna, právě zdědil titul
hraběte. Ke společenskému vzestupu

bibliografie
však patří i nežádoucí povinnosti…
a nemálo překvapení.
ISBN 978-80-269-0591-2

KÖRNEROVÁ, Hana Marie
Hodina po půlnoci

Ilustr. M. Černá, Praha: Baronet,
2017, zde 1. vyd., 648 s., váz. 349 Kč
Francie, advent 1811. Dcera pařížského notáře Fabiena Maréchalová
spěchá za umírajícím otcem, riskuje
cestu za tmy a její kočár je v husté
vánici přepaden...
ISBN 978-80-269-0565-3

KÖRNEROVÁ, Hana Marie
Znamení jednorožce

Ilustr. M. Černá, Praha: Baronet,
2017, 1. vyd., 272 s., váz. 279 Kč
Historie, dobrodružství, romantika,
napětí. To všechno nabízí autorčin
nový román odehrávající se v polovině 18. století ve Francii.
ISBN 978-80-269-0614-8

po e z i e
DANĚK, Václav
Žihadýlka

Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 90 Kč
Pro mnohé čtenáře V. Daňka, autora
dnes už úctyhodného díla povýtce
expresivní a milostné lyriky, budou
tahle jeho veskrze satirická Žihadýlka
určitým překvapením.
ISBN 978-80-7304-205-9

MARHOUL, Alois
Adresa dočasného pobytu

Praha: Agentura Krigl, 2017, 1. vyd.,
88 s., váz. 168 Kč
Básník posílá touto sbírkou čtenářům
dopis, v němž je ukryto poselství
o starostech, radostech, obavách
i nadějích lidí této planety.
ISBN 978-80-88104-24-7

poví d k y
MYŠKOVÁ, Ivana
Bílá zvířata jsou velmi často
hluchá

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 208 s.,
váz. 269 Kč
Postavy této knihy jsou si dobře
vědomy svých slabostí a za své viny
očekávají spravedlivý trest.
ISBN 978-80-7577-067-7

próz a
CAVE, Nick
Píseň z pytlíku na zvratky

Z angl. přel. B. Hýsek, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 148 s., váz. 228 Kč
Píseň z pytlíku na zvratky je uměleckou kronikou Nickova turné
s kapelou Bad Seeds po 22 severoamerických městech během léta 2014.
ISBN 978-80-257-2060-8

př í b ě hy
JANOCH, Petr
Fénixové českých zámků. Deset
příběhů neobyčejných lidí, kteří
se rozhodli zachránit chátrající
dědictví našich předků a pustili
se do rekonstrukce zámku

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
112 s., brož. 199 Kč
Kniha dokumentuje výjimečné počiny
neobyčejných lidí, kteří měli tu odvahu a vrhli se do opravy zchátralých
českých zámků.
ISBN 978-80-253-3213-9

r e po r tá že
ROTH, Joseph
Cesta do Ruska. Fejetony,
reportáže, poznámky v deníku
1919–1930

Z něm. přel. P. Váňa, Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury,
2017, 1. vyd., 264 s., brož. 298 Kč
Bolševické Rusko 20. a 30. let 20.
století vábilo mnoho spisovatelů
a umělců jako místo, kde proběhla
zásadní reforma společností a kultury. Jedním z nich byl i J. Roth.
ISBN 978-80-7325-422-3

rom ány
ARMENTROUT, Jennifer L.
Plamen v nás

Ilustr. Ricardo. Z angl. přel. R. Heitelová, Praha: Baronet, 2017, 1. vyd.,
368 s., váz. 329 Kč
Jillian Limové se během několika
hodin obrátil život vzhůru nohama.
Ve stejný večer, kdy jí zlomila srdce
její dětská láska Brock Mitchell, se
její svět neodvolatelně změnil vinou
cizince se zbraní v ruce....
ISBN 978-80-269-0622-3

CIMICKÝ, Jan
Blanický rytíř

Ilustr. E. Křižka, Praha: Baronet,
2017, 1. vyd., 248 s., váz. 259 Kč
Román je naplněn vzpomínáním
a prožitky člověka, který se snaží porozumět světu a jeho vlastní život se
přitom dramaticky změní.
ISBN 978-80-269-0568-4

D’APRIX SWEENEY, Cynthia
Polštář
Z angl. přel. D. Petrů, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 364 s., váz. 378 Kč
Každá rodina má svoje problémy,
zvlášť když jsou ve hře peníze. Sourozenci Plumbovi se už léta téměř
nestýkají, každý má svůj život plný
vlastních starostí...
ISBN 978-80-257-2089-9

DECLERCK, Patrick
Běsi, co mě sužují

Z franc. přel. T. Kybal, Brno: Host,
2017, 1. vyd., 237 s., váz. 279 Kč
Dětství v Bruselu. Škola, kde jsem
otupělý nudou pozoroval oknem, jak
prší. Víkendy v Ostende se stínem Jamese Ensora na dosah ruky. Babička
byla šílená. Charcotovská hysterička.
ISBN 978-80-7577-034-9

HANNAY, Barbara
Návrat na Moonlight Plains

Ilustr. K. Klawiter. Z angl. přel. I.
Čejková, Praha: Baronet, 2017,
1. vyd., 376 s., váz. 299 Kč
V roce 1942, když jednotky japonské
armády ohrožují severní Austrálii
a chystají se napadnout Townsville,
posílá dědeček mladou Kitty Martinovou do vnitrozemí na farmu Moonlight Plains...
ISBN 978-80-269-0577-6

JEFFRIES, Sabrina
Stříbrná labuť

Z angl. přel. D. Šimonová, Praha:
Baronet, 2017, 1. vyd., 328 s., váz.
299 Kč
Nejnovější hvězda londýnského divadla, Annabella Taylorová, přezdívaná
fanoušky „Stříbrná labuť“, tajně touží
najít svého šlechtického otce, který
před lety opustil matku i ji...
ISBN 978-80-269-0603-2
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JOHNSON, Alissa
Jako pravá dáma

Z angl. přel. L. a T. Havlíkovi, Praha:
Baronet, 2017, 1. vyd., 376 s., váz.
299 Kč
Winnefred Blytheová žije od 13 let
v chudobě se svou guvernantkou
a přítelkyní Lilly Illestoneovou ve
skotském sídle Murdoch House...
ISBN 978-80-269-0571-4

KENNEDY, Elle
Plán

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. Z. Ľalíková, Praha: Baronet, 2017, 1. vyd.,
392 s., váz. 329 Kč
Sabrina Jamesová má svoji budoucnost přesně naplánovanou:
nejdřív promoce, potom práva
a práce v nemilosrdné advokátní
kanceláři...
ISBN 978-80-269-0585-1

LIŠKA, Eugen jr.
Stvoření

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 269 Kč
Kronika soukromé apokalypsy.
Čmelák je na světě už skoro deset let,
a přece si tu pořádně nezvykl. Snad
je to tím prostředím uplácaným ze
sídlištní šedi, snad lidmi, kteří tu uvízli
na mělčině svých snů.
ISBN 978-80-7577-054-7

LLORENTE, David
Miluju tě, protože mě živíš

Ze špaň. přel. D. Škodová, Praha:
Argo, 2017, 1. vyd., 256 s., váz.
328 Kč
Madrid netvoří jen historické
památky a kouzelné uličky, ale také
čtvrti, do nichž turista nanejvýš zabloudí a rodilý Madriďan se do nich
vypraví jen v případě nevyhnutelné
nutnosti.
ISBN 978-80-257-1931-2

NOCOUROVÁ, Markéta
Hříšný polibek smrti

Praha: Eroika, 2017, 1. vyd., 232 s.,
brož. 247 Kč
Každému – i tomu nejobyčejnějšímu
– člověku se v životě musí něco stát,
říká jedna z postav románu. A to platí
i pro hlavní hrdinku Helenu.
ISBN 978-80-87409-36-7

OAKESOVÁ, Stephanie
Posvátné lži Minnow Blyové

Z angl. přel. A. Kalinová, Brno: Host,
2017, 1. vyd., 367 s., váz. 329 Kč
Keviniáni připravili sedmnáctiletou
Minnow téměř o všechno: o 12 let
života, rodinu i o schopnost důvěřovat. A když se vzepřela, vzali jí
také ruce.
ISBN 978-80-7577-027-1

QUICK, Amanda
Eclipse Bay – Léto

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. D.
Čermáková, Praha: Baronet, 2017,
1. vyd., 296 s., váz. 299 Kč
Do Eclipse Bay přichází léto, a mezi
Harteovými a Madisonovými opět
přituhuje...
ISBN 978-80-269-0597-4

VALPY, Fiona
Navždy po francouzsku

Z angl. přel. Z. Selementová, Praha:
Baronet, 2017, 1. vyd., 192 s., váz.
249 Kč
Sara má před sebou pět svateb –
jen tu vlastní ne, i když po ní tolik
toužila. Snoubenec Gavin totiž
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zbaběle utekl – a způsobil to jeden
zatoulaný pes…
ISBN 978-80-269-0594-3

málo, co po válce ze světa zbylo, halí
šero nukleární zimy.
ISBN 978-80-7577-055-4

WURMOVÁ, Monika
Nesmíš mě milovat – Prokletý
tanzanit

DICK, Philip K.
Simulakra

Z něm. přel. H. Mojžíšová, Praha:
Brána, 2017, 1. vyd., 304 s., váz.
299 Kč
Děj knihy je pokračováním úspěšného románu Nesmíš mě milovat –
Barvy lásky.
ISBN 978-80-7243-969-0

rom ány pro
ž e ny
CARTLAND, Barbara
Láska v ohrožení

Ilustr. M. Černá. Z angl. přel. K.
Volná, Praha: Baronet, 2017, 1. vyd.,
136 s., váz. 199 Kč
Když dobrodruh a voják Drogo
Forde dorazí na pokraji vyčerpání
do Ampuly, hlavního města Kozanu,
malého království na břehu Černého
moře, musí předat svým nadřízeným
informace o tajných plánech ruských
nepřátel...
ISBN 978-80-269-0600-1

roz h ovo ry
Dějiny AMU ve vyprávěních

Z angl. přel. R. Tschorn, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 206 s., brož. 248 Kč
Vítejte ve Spojených státech amerických a evropských. Po třetí světové
válce se USA spojily s Německem,
aby čelily třem dalším velmocem:
Francouzské říši, Lidové čínské
republice a Černé Africe.
ISBN 978-80-257-2096-7

LEBBON, Tim
Vetřelec vs. Predátor –
Armagedon

Z angl. přel. D. Chodilová, Praha:
Baronet, 2017, 1. vyd., 312 s., váz.
299 Kč
Ve vesmíru zuří nelítostná bouře
a nad osudem celého lidstva se stahují čím dál temnější mraky...
ISBN 978-80-269-0562-2

PECINOVSKÝ, Josef
Vládce Arestonu

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 368 s.,
brož. 299 Kč
Areston přivítal nové poutníky a opět
se vydává do hlubin vesmíru. Ovšem
mnohé se změnilo...
ISBN 978-80-7557-054-3

Edit. L. Krátká, M. Franc, Praha:
AMU, 2016, 1. vyd., 309 s., brož.
369 Kč
Publikace postihuje „genia loci“
AMU v jednotlivých obdobích
její existence a načrtává aspekty
ovlivňující její fungování a kreativní potenciál jejích pracovníků
v 2. polovině 20. století.
ISBN 978-80-7331-398-2

REČKOVÁ, Jana
Protože se stmívá

FISCHL, Viktor
Hovory s Janem Masarykem

ROGERS, Cam
Quantum Break – Nulový stav

Praha: Garamond, 2017, 1. vyd.,
184 s., brož. 240 Kč
Nejedná se o rozhovor v pravém
slova smyslu, ale spíše o originální
a věrné zachycení myšlenek J. Masaryka.
ISBN 978-80-7407-372-4

PROCHÁZKOVÁ, Zdenka;
KADLECOVÁ, Pavlína
Procházka životem

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
Česká herečka se zamýšlí nad svým
zajímavým životem, nad tím, jak se
v jeho průběhu změnil svět, přístup
k lásce, k přátelství, jak se změnily
vztahy mezi ženami a muži.
ISBN 978-80-7243-964-5

sci-fi; fantasy
ANDERSOVÁ, Charlie Jane
Všichni ptáci na nebi

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 520 s.,
váz. 399 Kč
Vydejte se poznat světy, v nichž vám
pouťové atrakce mohou ukrást duši,
mrtví se vracejí a ne jenom na kus
řeči, lidé vedou válku s hořícími brouky, kteří pálí úrodná pole na popel...
ISBN 978-80-7557-059-8

Z angl. přel. P. Kotrle, Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 432 s., váz. 379 Kč
Jack Joyce se 6 let snažil uniknout svému životu, času, šílenství svého bratra
Willa. Will zkonstruoval stroj času, který má potenciál zachránit lidstvo...
ISBN 978-80-269-0523-3

th r i lle ry
HOFFMAN, David E.
Špion za miliardu dolarů

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 360 s.,
váz. 369 Kč
Šéf moskevského CIA tankuje benzín,
když mu neznámý muž vhodí na
sedadlo obálku. To byl první kontakt
s nepřátelskou stranou...
ISBN 978-80-264-1518-3

MABERRY, Jonathan
Akta X – Nikomu nevěř

Z angl. přel. M. Pohl, Brno: Host,
2017, 1. vyd., 423 s., váz. 349 Kč
Temně zábavný příběh o střetu magie
s technologií, o životě a lásce ve světě
stojícím na pokraji apokalypsy.
ISBN 978-80-7577-026-4

Z angl. přel. L. Mikulka, Praha:
Baronet, 2017, 1. vyd., 416 s., váz.
449 Kč
Akta X byla znovu otevřena a výsledkem je série 15 příběhů z pera
různých autorů, v nichž se na scénu
vracejí agenti Mulder a Scullyová.
ISBN 978-80-269-0606-3

BAREŠ, Pavel
Projekt Kronos

STINE, R. L.
Nebuď dlouho vzhůru

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 568 s.,
váz. 369 Kč
Být hrdinou není ve skutečnosti ani
zdaleka takové, jak se o tom píše
v komiksech… Píše se rok 2052 a to

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. R.
Heitelová, Praha: Baronet, 2017,
1. vyd., 248 s., váz. 279 Kč
Lisu Brooksovou pronásledují dnem
i nocí noční můry a halucinace.

bibliografie
Mohla je způsobit hrůzostrašná
nehoda, kvůli které strávila dlouhou
dobu v nemocnici?
ISBN 978-80-269-0588-2

v z pom í n k y
UZEL, Radim
Můj dědeček

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 152 s.,
váz. 159 Kč
Autentické vzpomínky vedle bezstarostných chlapeckých let zachycují
studium na lékařské fakultě a nabízejí unikátní srovnání medicínské
praxe z dob Rakouska-Uherska
s dneškem.
ISBN 978-80-7557-061-1

literatura pro
děti a mládež
báje a pověsti
PETIŠKA, Eduard
Staré řecké báje a pověsti

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz. 348 Kč
Příběhy z řecké mytologie převyprávěné pro děti a mládež.
ISBN 978-80-257-2091-2

dobrodružství
PILKEY, Dav
Kapitán Bombarďák

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 136 s.,
váz. 179 Kč
Čtvrťáci a třídní šašci George a Harold stvořili toho největšího superhrdinu v historii jejich základky – a teď
ho dokonce oživili!
ISBN 978-80-269-0617-9

z n o v i n e k k 7. 8 . 2 0 17 119 t i t u l ů
Lea miluje zvířata. Když její mamka
získá místo ředitelky v zoologické zahradě, splní se jí ten nejkrásnější sen.
A navíc jsou prázdniny!
ISBN 978-80-264-1484-1

MACUROVÁ, Katarína
Lily a Momo

Ilustr. K. Macurová, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 40 s., váz. 199 Kč
Lily by si tak ráda hrála, ale nemá
s kým. Jednoho dne dostane ohromný balík. Co v něm asi je? Něco…
nebo někdo? Překvapení...
ISBN 978-80-00-04725-6

MARTIŠKOVÁ, Petra
Hastrmanka Evelínka a zlatá
rybka

Ilustr. Z. Študlarová, Praha: Brána,
2017, 1. vyd., 128 s., váz. 299 Kč
To se ví, že každý správný hastrman
musí umět spoustu věcí. A to je
přesně to, co malou hastrmanku Evelínku ani za mák nebaví...
ISBN 978-80-7243-970-6

MATERNA, Dan; SOURALOVÁ, Veronika
Rok s retrívrem

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 104 s.,
váz. 299 Kč
Psí smečka, to jsou zlatí retrívři Rupert, Tedík a Oliver. Přidejte k nim
kluka Kryštofa a máte po celý rok
zaděláno na všelijaká dobrodružství
a rošťárny.
ISBN 978-80-264-1520-6

PENNERS, Bernd
Pofoukáme, zalepíme!

h ry

Ilustr. H. Löhlein, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 16 s., váz. 249 Kč
Pejsek si poranil tlapku, opička má
bouli na hlavě a ovečka poškrábané
bříško. Dokážeš je uzdravit?
ISBN 978-80-00-04583-2

KALÁBOVÁ, Naděžda
Hry pro malé cestovatele

Veselé schovávačky s kouzelnou
baterkou

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
136 s., brož. 169 Kč
Užitečná pomůcka na dlouhé cesty
autem, vlakem, letadlem či autobusem.
ISBN 978-80-253-3219-1

le po r e l a

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 42 s.,
kroužk., 249 Kč
S veselými schovávačkami zažiješ
plno zábavy a vyzkoušíš si, jaký máš
postřeh. Při pátrání ti pomůže kouzelná baterka, která odhalí všechny,
kteří se skrývají ve tmě!
ISBN 978-80-253-3074-6

BŘEZINOVÁ, Ivona
Ráno v trávě

WOLDOVÁ, Gunilla
Ema ve školce

Ilustr. J. Marešová, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 12 s., 89 Kč
Co se děje ráno v trávě? Mají i květiny
budíček, rozcvičku, myjí se, češou,
oblékají se či snídají? Představte si, že
ano! Poznávací leporelo.
ISBN 978-80-00-04727-0

POPPROVÁ, Andrea
O makovém semínku

Ilustr. A. Popprová, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 12 s., 99 Kč
Martínek pomáhá mamince válet
těsto na preclíky. Ale než je maminka dá péct, posype je tmavými
kuličkami. Copak to je? Poznávací
leporelo.
ISBN 978-80-00-04726-3

Ilustr. G. Woldová, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 32 s., váz. 199 Kč
Ema chodí do školky ráda. Nejvíc si
hraje s Nelou, i když se občas pošťuchují. V knížce jsou dva příběhy –
Ema ve školce a Ema u doktora.
ISBN 978-80-00-04723-2

Zábavné schovávačky s kouzelnou baterkou

Ilustr. E. Migliardo, Praha: Fragment,
2017, 1. vyd., 42 s., kroužk., 249 Kč
S veselými schovávačkami zažiješ
plno zábavy a vyzkoušíš si, jaký máš
postřeh. Při pátrání ti pomůže kouzelná baterka, která odhalí všechny,
kteří se skrývají ve tmě!
ISBN 978-80-253-3073-9

pro dě ti

pro m l áde ž

GESSLEROVÁ, Tatjana
U nás doma v zoo: Slůně bez
maminky

KORMAN, Gordon
Lenoch

Ilustr. J. Hartmann, Brno: CPress,
2017, 1. vyd., 144 s., váz. 199 Kč

Z angl. přel. J. Stárková, Praha:
Baronet, 2017, 1. vyd., 224 s., váz.
229 Kč

Cameron Boxer dovedl svůj tzv.
životní styl do dokonalosti: ve škole
prolézá s odřenýma ušima a veškerý
svůj volný čas tráví hraním videoher
ve speciálně upravené suterénní
místnosti.
ISBN 978-80-269-0582-0

MASKAME, Estelle
Víš, že tě miluju?

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
352 s., brož. 299 Kč
Seznámit se s novou rodinou vlastního otce, kterého jste neviděli několik
let, to nezní jako lákavé prázdniny
v Kalifornii!
ISBN 978-80-253-3218-4

WATT, Erin
Papírová princezna

Z angl. přel. Z. Ľalíková, Praha:
Baronet, 2017, 1. vyd., 336 s., váz.
299 Kč
Ella Harperová se v prvé řadě snaží
přežít. Po smrti matky zůstala
sama… Dokud se neobjevil Callum
Royal...
ISBN 978-80-269-0611-7

pro ško l ák y
PAPOUŠKOVÁ, Eva; MIKLÍNOVÁ, Galina
Prázdninový sešit – Čtyřka na
Moruši

Plzeň: Fraus, 2017, 1. vyd., 24 s.,
brož. 79 Kč
Procvičovací sešit s komiksem a zajímavými úkoly pro děti, které půjdou
do 4. ročníku.
ISBN 978-80-7489-380-3

pro začínající
č te nář e
LEDVINKOVÁ, Václava
Čti+ Klikaté příhody ze Zaječí
hůrky (7–9 let)

Plzeň: Fraus, 2017, 1. vyd., 24 s.,
brož. 79 Kč
Pohádkové příběhy pro malé čtenáře s úkoly pro rozvoj čtenářské
gramotnosti.
ISBN 978-80-7489-365-0

LEDVINKOVÁ, Václava
Čti+ Ušaté příhody ze Zaječí
hůrky (7–9 let)

Plzeň: Fraus, 2017, 1. vyd., 32 s.,
brož. 79 Kč
Pohádkové příběhy pro malé čtenáře s úkoly pro rozvoj čtenářské
gramotnosti.
ISBN 978-80-7489-366-7

RAUNEROVÁ, Dana
Čti+ Dvoumetrová jahoda
(7–9 let)

Plzeň: Fraus, 2017, 1. vyd., 16 s.,
brož. 79 Kč
Básničky pro malé čtenáře s úkoly
pro rozvoj čtenářské gramotnosti.
ISBN 978-80-7489-367-4

př í bě hy
FAULKNER, William
Strom přání

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
váz. 199 Kč
Malá Dulcie se v den svých narozenin
vzbudí a v pokoji najde cizího chlapce. Po kratším přemlouvání se s ním
vydá na neobyčejný výlet, na němž se
splní nejedno přání.
ISBN 978-80-00-04713-3
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sci-fi; fantasy
AARONOVITCH, Ben
Řeky Londýna – Čarojízda

Z angl. přel. R. Klíčník, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 128 s., brož. 298 Kč
Čarojízda je nejnovější dobrodružství
londýnského policisty Petera Granta.
Grant patří k velmi zvláštní londýnské
policejní jednotce. Je na plný úvazek
policistou, na částečný čarodějem.
ISBN 978-80-257-2131-5

HAY, Sam
Stella a noční skřítkové –
Zoubkové zlodějky

Z angl. přel. J. Stárková, Praha:
Baronet, 2017, 1. vyd., 104 s., váz.
169 Kč
Když Stella zjistí, že musí nosit brýle,
je z toho nešťastná. Ale nejenže jí
nové brýle moc sluší a bezvadně se
s nimi čte, navíc jsou kouzelné.
ISBN 978-80-269-0580-6

LUPER, Eric
Lovci klíčů – Tajemství špiónů

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha:
Baronet, 2017, 1. vyd., 120 s., váz.
179 Kč
Cleo a Evan mají tajemství. Je to
sbírka knih tak nebezpečných, že
se musí držet pod zámkem. Ve
stránkách jedné z nich jim zmizela
kamarádka...
ISBN 978-80-269-0609-4

MLYNOWSKI, Sarah;
MYRACLE, Lauren;
JENKINS, Emily
Kouzla vzhůru nohama

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha:
Baronet, 2017, 1. vyd., 176 s., váz.
199 Kč
Nory Horaceové je 9 let. Je vynalézavá, statečná, umí se proměnit
v mnoho různých zvířat. Když
propadne na akademii kouzel, musí
nastoupit do státní školy...
ISBN 978-80-269-0574-5

MLYNOWSKI, Sarah;
MYRACLE, Lauren;
JENKINS, Emily
Kouzla vzhůru nohama –
Kamínky a balvany

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha:
Baronet, 2017, 1. vyd., 184 s., váz.
199 Kč
Ve škole kouzel se dějí podivné věci –
a může za to předmět, zvaný kouzla
naruby! Ano, Marigold zmenšila Lacey Clenchovou na velikost hmyzu.
ISBN 978-80-269-0619-3

PEARSONOVÁ, Mary E.
Falešný polibek

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz. 299 Kč
Království Morrigan je plné tradic
a příběhů o dávném světě. Princezna
Lia je ale nesnáší. Svatba s někým,
koho nikdy nepotkala? Kvůli zajištění
politického spojenectví?
ISBN 978-80-7544-331-1

PILKEY, Dav
Nejmocnější robot Rickyho
Ricotty

Z angl. přel. D. Čermáková, Praha:
Baronet, 2017, 1. vyd., 130 s., váz.
179 Kč
Ricky Ricotta je malý chytrý myšák
s brýlemi a bez přátel. Jednoho dne
napadne město obrovský robot ovládaný ďábelským vědátorem...
ISBN 978-80-269-0618-6

ROWLINGOVÁ, J. K.
Harry Potter a Kámen mudrců

Z angl. přel. V. Medek. Ilustr. J.
Duddle, Praha: Albatros, 2017, 3.
vyd., 336 s., váz. 299 Kč
Až do svých jedenáctých narozenin
si o sobě Harry myslel, že je jen
obyčejný chlapec. Pak ale dostal soví
poštou dopis, kterým byl zván ke studiu na prestižní soukromé Škole čar
a kouzel v Bradavicích...
ISBN 978-80-00-04724-9

SHOWALTEROVÁ, Gena
Alenka v říši zombií

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
328 s., brož. 269 Kč
Kdyby Alence Bellové někdo řekl, že
se jí úderem srdce změní život, vysmála by se mu. Přesně to se ale stalo.
ISBN 978-80-253-3217-7

ZAGTOON
Kouzelná Beruška a Černý
kocour: Zlolustrátor

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 249 Kč
Marinette vypadá jako obyčejná středoškolačka, ale skutečnost je úplně jiná.
Marinette žije dva životy: když zrovna
nesní o své tajné lásce Adrienovi, je superhrdinkou jménem Beruška.
ISBN 978-80-264-1526-8

hudebniny
DVOŘÁK, Antonín
Slovanská rapsodie č. 1 pro
orchestr op. 45, č. 1. Partitura

Edit. R. Simon, Praha: Bärenreiter
Praha, 2017, BA 10401, 1. vyd., 84 s.,
brož. 510 Kč
Slovanské rapsodie op. 45 napsal A.
Dvořák v průběhu roku 1878. V urtextové edici vychází nyní Slovanská
rapsodie D dur. K partituře je možno
koupit kompletní orchestrální hlasy.
ISMN 979-0-2601-0471-6

KABELÁČ, Miloslav
Dvě fantazie op. 32. Varhany

Edit. J. Hora, Praha: Bärenreiter
Praha, 2017, Souborné kritické
vydání děl Miloslava Kabeláče,
svazek V/12, H 8028, 1. vyd., 28 s.,
brož. 249 Kč
První varhanní fantazii vytvořil M.
Kabeláč v roce 1957. V následujícím
roce zkomponoval fantazii druhou
a později spojil obě do jednoho opusu. Společně vycházejí obě skladby
poprvé.
ISMN 979-0-2601-0776-2

ŠPORCL, Pavel
Kde domov můj. Virtuozní
variace pro housle sólo

Praha: Bärenreiter Praha, 2017, H
8039, 1. vyd., 16 s., brož. 180 Kč
Přední český houslista P. Šporcl
věnoval své virtuózní variance na českou národní hymnu pro sólové housle Kde domov můj „své rodné zemi“
a v roce 2016 je nahrál na CD.
ISMN 979-0-2601-0846-2

v ysokoškolská
skripta;učebnice
foto g r afi e
BATCHEN, Geoffrey
Obraz a diseminace. Za novou
historii pro fotografii

bibliografie
Praha: AMU, 2016, 1. vyd., 163 s.,
brož. 159 Kč
Fotografie jako bytostně hraniční
fenomén osciluje mezi pomíjivým
a trvalým, dynamickým a statickým,
zjevným a skrytým, vědou a magií,
pravdou a fikcí, dokumentem a monumentem, informací a věcí.
ISBN 978-80-7331-409-5

lesn ic t ví
TOMÁNEK, Jaroslav
Lesní cesty – cvičení

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2017, 1. vyd., 120 s., brož. 210 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2752-8

m é d ia
DVOŘÁK, Tomáš a kol.
Temporalita (nových) médií

Praha: AMU, 2016, 1. vyd., 282 s.,
brož. 269 Kč
Kolektivní monografie je věnována
vztahu médií a temporality s důrazem
na proměny chápání a zkušenosti
času způsobené nástupem tzv.
nových médií.
ISBN 978-80-7331-425-5

pe dag o g i k a;
d idak ti k a
OBST, Otto
Obecná didaktika

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 2. vyd., 178 s., brož.

Studijní opora je určena všem kategoriím učitelů sekundárních škol,
kteří se na svoji profesi připravují
ve všech formách studia na PdF UP
v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5141-1

př í ručk y
Studijní plány PEF 2017/2018

Praha: Česká zemědělská
univerzita, 2017, 1. vyd., 115 s.,
brož. 49 Kč
Publikace je určena pro uchazeče
o studium na Provozně ekonomické
fakultě ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2763-4

sbo r n í k y
Current Issues in Performance
Analysis
Edit. A. Jochmanová, Brno: JAMU,
2017, 1. vyd., 152 s., brož. 210 Kč
Sborník v angličtině.
ISBN 978-80-7460-111-8

DOUCEK, Petr a kol.
Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia
Fakulty informatiky a statistiky
Vysoké školy ekonomické
v Praze
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 60 s., CD
Sborník prací účastníků vědeckého
semináře doktorského studia ze dne
9. 2. 2017.
ISBN 978-80-245-2199-2

z n o v i n e k k 7. 8 . 2 0 17 119 t i t u l ů
Konference studentských
vědeckých prací

Edit. H. Kolářová, E. Sovová, Olomouc: Univerzita Palackého, 2017,
1. vyd., 140 s., brož.
Neprodejný sborník z konference.
ISBN 978-80-244-5154-1

Teritoria umění 2016. Vědecká
konference doktorandů uměleckých škol

Edit. P. Zvěřina, Praha: AMU, 2016,
1. vyd., 127 s., brož. 169 Kč
Konference Teritoria umění je
platformou pro prezentaci výsledků
odborné vědecké práce doktorandů
českých uměleckých škol (AMU,
UMPRUM, AVU, JAMU).
ISBN 978-80-7331-418-7

Trendy ve vzdělávání 2017:
Sborník abstraktů mezinárodní
konference

Edit. J. Dostál, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2017, 1. vyd., 98 s., brož.
Sborník obsahuje rozšířené abstrakty
účastníků 15. ročníku mezinárodní
vědecko-odborné konference.
ISBN 978-80-244-5152-7

Živá hudba 2016, č. 7. Časopis
pro studium hudby a tance
Edit. I. Oplištilová, Praha: AMU,
2016, 1. vyd., 172 s., brož. 149 Kč
Sedmé číslo časopisu pro studium hudby a tance navazuje svým
obsahem, formálním i výtvarným
pojetím na dosavadních šest čísel
obnoveného časopisu.
ISBN 978-80-7331-428-6

Máte doma psího mazlíčka, či zlomyslnou kočičí
potvoru, která si vás otočila kolem prstu? Čtete
rádi veselé vyprávění
o trampotách někoho
jiného?
Tak právě pro vás je tato
knížka, která pobaví celou rodinu. Dějově
jde o bezpočet veselých příběhů a komických scén, do nichž se nic netušící docent
H. dostává díky své zvířatomilné manželce,
jejíž nebezpečné kvality v tomto směru
nedokázal dohlédnout a správně vyhodnotit, když k tomu byl ještě čas …
Rozměr 145 × 205 mm, 208 stran, brožovaná,
ilustrace, cena: 229 Kč

Krakonoš a kámen mudrců
Petr Nuckolls

Ústřední postava této knihy, JUDr. Slavomír Krákoš,
přezdívaný Krakonoš, je
uprostřed své poklidné
advokátní praxe v okresním městě zapleten
do „her“ zločinců ochotných pro osobní prospěch obětovat i životy nevinných lidí. Aniž
by k tomu tento v podstatě „obyčejný“ člo-

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 160 s., brož.
Titul je výsledkem soutěže o nejlepší
diplomovou práci s evropskou tematikou.
ISBN 978-80-245-2200-5

BENDOVÁ, Helena
Umění počítačových her

Praha: AMU, 2016, 1. vyd., 354 s.,
brož. 299 Kč
Autorka hledá odpověď na otázku,
zda jsou počítačové hry uměním, a to
prostřednictvím celé řady specifičtějších otázek.
ISBN 978-80-7331-421-7

HEJLOVÁ, Vendula
Bezdrátová senzorová síť
pro monitoring ovzduší ve
středu města Olomouce
(E-BOSS)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 60 s., brož.
Autoreferát v rámci seriálové řady
GEOINFO-CARTO-THESES – autoreferáty disertačních prací.
ISBN 978-80-244-5162-6

JANOŠKA, Zbyněk
Využití P systémů pro modelování prostorových jevů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 52 s., brož.
Autoreferát v rámci seriálové řady

Milan Dušek

Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 521 052, 465 525 322
www.oftis.cz
E-mail: vydavatelstvi@oftis.cz

Marcella Marboe

ANTAL, Jarolím
Laboratoř Evropské unie 2/2016

Tuhá jako hašlerka

OFTIS Ústí nad Orlicí
Utrpení docenta H.
aneb Jak (ne)zvládnout
manželku a jiná zvířata
(díl I. Lov a domestikace)

stud i e

Tuhá jako hašlerka je další soubor krimi povídek
inspirovaných
skutečnými případy. Autor je
soustřeďuje do fiktivního
regionu ve východních
Čechách, kde jsou protagonisty na straně zákona
kriminalisté v čele s kriminálním komisařem Bémem, a jde mu více o oběti trestných činů, než o oslavu krutosti a zákeřnosti pachatelů, jak bylo zvykem, postižení
většinou nikoho nezajímají.
Rozměr 145 × 205 mm, 152 stran, brožovaná,
Cena: 169 Kč

věk zavdal sebemenší příčinu, je po něm
vyhlášeno celostátní pátrání. S hrůzou se
dovídá, že je důvodně podezřelý ze třech
vražd. Stává se tak protagonistou série
poutavých a napínavých příběhů.
Rozměr 145 × 205 mm, 160 stran, brožovaná,
cena: 179 Kč

Černá hodinka
Jiří Mach

Ve své nové knížce se
autor opět nechal inspirovat starými kronikami,
ale i prameny víceméně
úředního
charakteru.
Využívá například purkrechtních knih, pramenů
memoárové povahy, kronik obecních i specializovaných jako třeba
kroniky mlýnů na Zlatém potoce.
Sto dvacet příběhů, historek a vyprávění
z Orlických hor rozdělil do deseti tematických okruhů, které vždy dvanáct příběhů
volně spojují. Zastřešujícím momentem je
pak rámec „černých hodinek“, který může
sloužit i jako inspirativní moment pro
čtenáře. Příběhy obsahují snad všechna
myslitelná obsahová zaměření. Najdeme
zde příhody veselé, smutné až tragické,
některé jsou laděné do hororové atmosféry, některé svým charakterem inklinují spíše do oblasti nejrůznějších klípků. Zkrátka
všechno to, co se za starých dob při „černých hodinkách“ vyprávělo a semlelo.
Rozměr 150 × 210 mm, 152 stran, vázaná,
ilustrace Karel Štětina, cena: 199 Kč

Odložené hříchy

Lubomír Macháček
Je zima, měsíc leden,
z oblohy se sypou už týdny tuny sněhu. Při jeho
odklízení narazí správce
domu na ženu zamrzlou
v ledu. Její tělo je přikryté andělskými křídly.
Komisař Viktor Madlenka
ji dobře zná, jde o Sáru R., kterou miloval
a která zmizela za záhadných okolností 6. prosince, kdy se jako anděl chystala
s čertem a Mikulášem obcházet rodiny
a rozdávat mikulášskou nadílku. Když je
při pátrání po pachateli postřelen posléze
i sám komisař a rukou vraha zahynou další
oběti, klade si otázku, zda jde o vyřizování
osobních účtů, nebo o tajné obchody s lukrativními pozemky …
Rozměr 150 × 210 mm, 224 stran, pevná
vazba, cena: 219 Kč
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GEOINFO-CARTO-THESES –
autoreferáty disertačních prací.
ISBN 978-80-244-5161-9

ZAJÍČKOVÁ, Lenka
Geoinformační přístup správy
prostorových dat o veřejné hromadné dopravě na úrovni kraje

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 56 s., brož.
Autoreferát v rámci seriálové řady
GEOINFO-CARTO-THESES – autoreferáty disertačních prací.
ISBN 978-80-244-5160-2

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

Odznaky a heraldika
maltézského řádu

Michal Sklenář – Tomáš Urban
V této knize nalezne čtenář výklad symboliky nejstaršího rytířského řádu
s nepřerušenou kontinuitou. Publikace se věnuje
řádovým oděvům, řádovým odznakům a vyznamenáním a řádové
heraldice. V českém jazyce vychází poprvé
ucelenější příručka, která má přehledným
způsobem a s využitím obrazového doprovodu ukázat jejich rozmanitost, současné
uspořádání a význam.
Rozměr 145 × 205 mm, 96 stran, brožovaná
s chlopněmi, cena: 149 Kč

Krajina duše

NOVINKA

Marc Chagall (překlad Danuše Kšicová)
Pod tímto názvem vychází v parafrázích z ruštiny překladatelky Danuše Kšicové soubor veršů
jednoho z nejvýznamnějších zjevů moderního malířství 20. století.
Rusko-francouzský malíř
a grafik Marc Chagall, narozený v židovské části běloruského Vitebska, psal verše
po celý život. Originály celé řady básní se
ztratily v neklidné době při četných změnách autorova pobytu, řada těch, které
napsal později, byla inspirována vzpomínkami na jeho rodiště, sourozence, matku
i první ženu Bellu. Ve verších II. světové války vyjadřuje svůj odpor k násilí a k osudu
svého pronásledovaného národa.
Rozměr 105 × 148 mm, 80 stran, pevná vazba

PŘEDSTAVUJEME NOVINKY
NAKLADATELSTVÍ ANAG
216 str.
319 Kč
brož.
kód 5813

496 str.
439 Kč
brož.
kód 5803

120 str
279 Kč
stolní „kalendář“
kód 5844
448 str.
389 Kč
brož.
kód 5859

152 str.
249 Kč
brož.
kód 5815

52 karet
229 Kč
krabička
kód 5834

LETNÍ TIPY

249 Kč

279 Kč

299 Kč

299 Kč

99 Kč
299 Kč

199 Kč

269 Kč

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

Antilopa a pavián. Co je to za
nesourodý pár? Nenech se zmýlit,
je to sehraná dvojka. Přátelství
lze nalézt úplně všude!

Geniální šachistka na stopě
zločinů v detektivním příběhu
Ireny Obermannové

Bezpečí, nebo soukromí?
Bestsellerový román,
kvůli kterému už napořád
budete mít dojem, že se
někdo dívá

Napínavý špionážní
thriller z pera bývalého
zahraničního korespondenta
BBC v Číně

Jedna vražda.
Jeden ztracený obraz.
A tři ženy, které znají
pravdu. Novinka
od nejčtenějšího
francouzského autora

www.albatrosmedia.cz

žebříček

nejprodávanější knihy

tiŠtěnÉ knihY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 17. 7. až 23. 7. 2017

beletrie
1. Radka Třeštíková osm Motto
2. Paula Hawkinsová do vody Ikar – Euromedia Group
3. Jo Nesbø Žízeň Kniha Zlín
4. Patrik Hartl malý pražský erotikon Bourdon
5. Patrik Hartl okamžiky štěstí Bourdon
6. Jaroslav Kalfař kosmonaut z Čech Plus
7. Patrik Hartl Prvok, Šampon, tečka a karel Bourdon
8. Shari Lapena manželé odvedle Knižní klub – Euromedia Group
9. Elena Ferrante Geniální přítelkyně Prostor
10. Karel Kryl Prózy Torst

populárně naučná
1. Hedwig Maria Stuberová vaříme slané i sladké Ikar – Euromedia Group
2. Petr Wohlleben tajný život stromů Václav Kazda
3. kol. jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty
4. Anselm Grün, Tomáš Halík svět bez Boha NLN
5. Tomáš Kosačík Břicháč tom – jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i vY! Tomáš Kosačík
6. Tomáš Kosačík Břicháč tom & lucie – tajemství naší kuchyně Tomáš Kosačík
7. kol. rychlé obědy Apetit
8. Marek Herman najděte si svého marťana MH
9. J. Lakosil, M. Dubánek, T. Fic nové putování po československém opevnění 1935–1989 Mladá fronta
10. Oliver Le Carrer Atlas prokletých míst Nakladatelství 65. pole

pro děti a mládež
1. Jeﬀ Kinney deník malého poseroutky 11 – všechna sláva… CooBoo
2. Sylvie Bézuel encyklopedie larousse – Zvířata Knižní klub – Euromedia Group
3. David Walliams nejhorší děti na světě Argo
4. Rotraut Susanne Bernerová léto Paseka
5. Zdeněk Svěrák tiché šlapací království Grada Publishing
6. Ivana Peroutková Anička v zahradě Albatros
7. Michala Šmikmátorová, Pavla Šmikmátorová malý mezinárodní šéfkuchař CPress
8. kol. Polámal se mraveneček B4U publishing
9. Rachel René Russelová deník mimoňky 10 Mladá fronta
10. J. K. Rowlingová Fantastická zvířata a kde je najít Albatros
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

e-knihY

Červen 2017 Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, eReading.cz, alza.cz)
1. Radka Třeštíková osm Motto
2. Jo Nesbø Žízeň Kniha Zlín
3. Jaroslav Kalfař kosmonaut z Čech Plus
4. Liou Cch’-sin Problém tří těles Host
5. Christina Laurenová Božský Jota
6. Chris Carter hovor se smrtí BB/art
7. Henning Mankell italské boty Host
8. Radka Třeštíková Bábovky Motto
9. Radka Třeštíková to prší moře Motto
10. Vlastimil Vondruška husitská epopej v. MOBA
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Jan H. Vitvar

Julia Shawová

Iluze paměti: Falešné vzpomínky
a proč jim věříme

Rocková knížka o muži, který zdaleka ne vše natírá narůžovo.
Neokázalý pohled na Černého témata, obsese, průšvihy a přínosy.
Publikace, doprovázená množstvím dosud nepublikovaných
fotografií a dalších archivních materiálů, je nejen příběhem jednoho
vzdorovitého autora, ale i příběhem vývoje české společnosti.
236 stran • 399 Kč

Stává se vám, že najednou zapomenete, co jste chtěli udělat?
Forenzní psycholožka Julia Shawová ve své knize zkoumá různé
způsoby, kterými nás mozek vodí za nos. Staví na skutečných
případech falešných přiznání, přiznání ke zločinům, jež se nikdy
nestaly, ukradených vzpomínek cizích lidí a bludech všeho druhu.
přeložil Petr Holčák
288 stran • 329 Kč

Timothy Snyder

Josef Schovanec

Tyranie:
20 lekcí z 20. století

Vítejte v Autistánu

Jeden z předních historiků přichází po zásadních knihách
Krvavé země a Černá zem s příspěvkem k aktuální debatě
o dalším osudu liberální demokracie. Ukazuje, že kolaps
společnosti, demokracie a morálky i naše osobní selhání
v podmínkách politických krizí nejsou nic nepředstavitelného.
přeložil Martin Pokorný
120 stran • 168 Kč

Josef Schovanec, muž s autismem a s doktorátem z filozofie, nás
zve na originální cestu po nejrozmanitějších zemích, o nichž díky
svým bezprostředním zkušenostem a neokázalému úsudku
dokáže vyprávět fascinující věci. Není divu, že ho milují čtenáři
i účastníci jeho zábavných přednášek po celém světě.
přeložila Šárka Belisová
200 stran • 199 Kč

paseka.cz • facebook.com/pasekanakladatelstvi • instagram.com/knihypaseka

David Černý – Fifty Licks

LETNÍ HUBNUTÍ
s Břicháčem Tomem

PRODÁNO

270 000
VÝTISKŮ!

Způsob hubnutí, který se stal
senzací a inspiroval statisíce lidí.
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.

