12. 11. – 25. 11. 2018

22
ROČNÍK X VII
2018

tip redakce
K rásná p aní Žof ie Kany zové

Doporučuje
deset z deseti
mozků

co právě čte
ilus t rátor ka Renát a Fuč í ková

rozhovory
Tomáš Kos ač í k
Milan Valden
Vlas tina Svátková

knižní tipy
Ctnos ti k rálů

bibliografie
167 t i t u lů

žebříček

Zábavná knížka pro zvídavé
děti o tom, jak funguje
lidský mozek a tělo

707000
771213
9

ISSN 1213-7073

02

nejprodávanější k nihy
a audiok nihy

hostbrno.cz

Chcete přežít (nejen) svátky
a stále být v pohodě?
Nakrmte svůj mozek

5848

Delia McCabe
Tato kniha představuje ten nejlepší návod, jak dostat svůj mozek do prvotřídní
formy a udržet ho zdravý pomocí stravy. V první části knihy vás autorka provede 7
kroky svého programu a ukáže vám, jak vitaminy, minerály, tuky, oleje, sacharidy
a proteiny ovlivňují funkčnost mozku a ve druhé části vám představí chutné, rychlé
a jednoduché recepty, které mohou tvořit základ vašeho nového jídelníčku, a poskytne vám také inspiraci k tomu, jak zrealizovat své vlastní kulinářské nápady.

300 stran, brožovaná, 399 Kč

Jak na to

5940

Augusten Burroughs
Tato průkopnická kniha zkoumá, jak přežít to, co si myslíte, že přežít nemůžete
nebo nedokážete. Pokud jste tlustí a každá dieta u vás selhává,pokud jste ztratili
práci, diagnostikovali vám rakovinu, vždy skončíte s nesprávným typem člověka
nebo sami, pokud věříte, že se proti vám život spikl, pokud jste někdy přemýšleli
nad tím, jak tohle vše přežít… tak tohle je návod, jak na to.

216 stran, brožovaná, 269 Kč

Nový rozumný svět

5860

Ruby Wax
Autorka v této knize vysvětluje, jakým způsobem k nám naše mysl posílá šílené
myšlenky, jako naši vnitřní kritiku, neustále dokola přehrávající: „Nedělej to!“, „Proč
jsi to neudělal!“, „Neudělal jsi...“ a pomáhá nám pochopit, proč sabotujeme své
duševní zdraví, jak funguje náš mozek, a jak můžeme přepnout své myšlení – často
prostřednictvím jednoduchých vědomých technik, abychom nalezli klid v tomto
zběsilém světě.

192 stran, brožovaná, 289 Kč

Pod tlakem

5932

Dave Alred
Tlak je trvale přítomen v našich životech. Tlak stihnout poslední termín, přednést
projev, připravit slavnostní večeři. Jak by náš život vypadal, kdybychom tlak dokázali
využít ve svůj prospěch? Zvládání tlaku je dovednost jako každá jiná. Dokonce i sportovní hvězdy spoléhají na osvědčenou a vyzkoušenou strategii. Mnozí vděčí za svůj
úspěch jednomu muži: Dr. Davu Alredovi, jednomu z nejlepších koučů na světě. Nyní
je připraven podělit se o svých 8 průlomových principů. Princip tlaku vám pomůže být
těmi nejlepšími v práci i doma.

256 stran, brožovaná, 319 Kč

Má půvabná žena v blázinci

Celý sortiment
již vydaných knih
nakladatelství ANAG
najdete
ve všech dobrých
knihkupectvích
po celé ČR.

5938

Mark Lukach
Společný život Marka a Giulie začal jako romance z pohádky. Zamilovali se do sebe
v osmnácti, vzali se ve čtyřiadvaceti a žili si svůj vysněný život v San Francisku. Když bylo
Giulii sedmadvacet, začala trpět děsivými a nenadálými psychotickými změnami, které
ji téměř na měsíc dostaly na psychiatrii. Jeden den byla nabitá životem a vypadala skvěle, další naopak trpěla bludy a sebevražednými sklony, přesvědčená, že její blízcí jsou
v nebezpečí. Časem se Giulia plně zotavila a páru se narodil syn. Avšak brzy po Jonasově narození potkalo Giulii další zhroucení a další pár let poté. Dostali se až na okraj propasti, kde se všechno, co kdysi považovali za samozřejmé, rozplynulo. Příběh křehkosti
mysli a houževnatosti lidského ducha, především však milostný příběh, který vyvolává
zásadní otázky: Jak pečovat o lidi, které milujeme? Pro co a pro koho žijeme?

272 stran, brožovaná, 329 Kč

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

editorial

tip redakce

ŽIJTE PODLE MĚSÍCE

Vážení a milí čtenáři,
je to tady! Podzim je v plné síle, sychravé dny střídají
deštivé, tma se hlásí už v brzkém odpoledni a o víkendech se nám nechce opouštět teplo vyhřátého
domova. Nevím jak vy, ale já si v takových dnech
nejen otevírám dobré knihy, ale také peču a vařím.
Mám pocit, že vůně štrúdlu nebo právě dopečeného koláče domácí atmosféru zútulní ještě víc než
zapálená svíčka. Podzim je tedy pro mě ve znamení
oprašování starých kuchařských knih i nakupování
nových. Při pohledu na žebříček, který uvádíme na straně 30, je jasné, že v tom nejedu
sama. Na předních příčkách totiž trůní hned dvě kuchařské knihy a třetí k ní má blízko,
protože její autorkou je známá propagátorka zdravé výživy. Kolegyně, která se dlouhá
léta zabývá gastronomií a hodně cestuje, mě nedávno překvapila svým postřehem, že
v málokteré zemi se pravidelně vaří a jí doma tak jako u nás. V zahraničí se prý chodí
do restaurací nebo se ohřívají hotová jídla koupená v supermarketech. Ale aby někdo
stál u plotny a vařil pěkně od píky, to se tam často nevidí. U nás trend domácího vaření
naštěstí nemizí a knížky receptů jsou stále bestsellery. Před čtyřmi lety trhala rekordy
kuchařka Ládi Hrušky. Osobně jsem to nechápala, ale prodaly se jí statisíce. Od té doby
jsme se v kvalitě vaření zdá se trochu posunuli a na trhu střídavě kralovali Zdeněk Pohlreich, Roman Vaněk a z žen Jana Florentýna Zatloukalová. Právě teď se na výsluní
vyhřívají knihy Tomáše Kosačíka alias břicháče Toma. Na světě má už pátou a po všech
se na pultech zaprášilo. V rozhovoru na straně 8 si spolu povídáme o tom, že úspěch
jeho knih je především v tom, jak se mu podařilo skloubit dvě věci, dobré jídlo a diety,
tedy to, co neustále řešíme. Že hřešíme. Vidíte, Řešíš/Hřešíš se jmenuje i další úspěšná
kuchařská kniha. Její autorkou je herečka Anna Linhartová. A když už jsme u herců, právě
oni jsou častými autory kuchařek. Jiřina Bohdalová jich má na svém kontě pěknou řádku,
vaří Markéta Hrubešová, vyhlášené jsou cuketové pochoutky Jany Štěpánkové a velkou
hvězdou byla Lenka Holas Kořínková se svými kytičko-zvířátkovými recepty.
U nás rozhodně domácí vaření na ústupu není. Jsme národ jedlíků a knedlíků,
jak se nám občas v zahraničí posmívají. My si z toho ale nic neděláme a vaříme dál.
Není totiž nad to si s rodinou sednout v provoněné kuchyni k dobrému jídlu. Pak
vám ani sychravý podzim náladu nezkazí.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Žádná láska není tak opravdová,
jako láska k jídlu.“
George Bernard Shaw, irský dramatik

Nový rok se nezadržitelně blíží a v knihkupectvích a papírnictvích se nejžádanějším zbožím stávají kalendáře všeho druhu, nástěnné, stolní, do kabelky… Už mnoho let mezi nimi
vyniká svým zpracováním i zaměřením Lunární kalendář Krásné paní. Nabízí zajímavé
rady s ohledem na vliv měsíce na náš život i přírodu. „Když si představíte, že měsíc ovlivňuje tak obrovské množství vody – zvedá přílivy a odlivy v mořích, je logické, že má vliv
i na všechny rostliny a živočichy včetně člověka. Naše tělo se přece skládá z 80 procent
z vody. Jde jen o to, tuhle sílu využít,“ vysvětlovala před časem autorka Lunárního kalendáře, loutkoherečka a výtvarnice Žofie Kanyzová. K nápadu na kalendář ji prý kdysi
nevědomky přivedla její babička, která se podle měsíce řídila. „Vždycky říkala, počkej si na
úplněk, v ten den pij jenom vodu a hned půjde váha dolů.“ Každý rok má kalendář nové
téma a to pro rok 2019 by se autorčině babičce líbilo. Je to totiž „krásná na těle i na duchu“. Najdete tu jídelníček na štíhlou linii, návod na půsty nebo jak pečovat o tělo i ducha.
Společně se stolním kalendářem, který je vytištěn na krásném papíře a je tak
sám o sobě ozdobou domácnosti, vychází i letos speciální rádce Měsíc zahradníkem,
který je určen všem, kdo milují květiny, pěstují kde co a radují se z každého zahradnického úspěchu. Jak už název napovídá, i tady samozřejmě hraje hlavní roli měsíc.
„Z vlastní zkušenosti i od čtenářek vím, jak krásné mohou být kytky pěstované právě
podle lunárních pravidel,“ říká Žofie Kanyzová. V kroužkové vazbě s krásným retro
obrázkem na obalu se skrývají neocenitelné rady, kdy co zasadit, kdy přihnojit nebo
zalévat. A do třetice pod značkou Krásná paní vychází také diář. Je vázaný v plátně
a sluší každé kabelce. Všechny užitečné rady
tak máte pěkně po ruce. Kdo
věří na sílu měsíce, měl by tak
mít pro příští rok ve výběru
diáře a kalendáře jasno.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

RENÁTA FUČÍKOVÁ,
autorka a ilustrátorka

Miluju historii, baví mě dozvídat se podrobnosti
a nové souvislosti. Evropu už jsem prostudovala dvakrát, jednou pro svou knihu Historie Evropy – Obrazové putování a nyní pro knihu, kterou napsali Václav Cílek, Zdenka Sůvová a Jan Sokol. Teď obracím hledáček
jinam, za oceán, do Severní Ameriky. Pracuju na knize
o Češích v USA, bude bohatě ilustrovaná a plná zajímavých detailů. Jako odpočinek mezi prací jsem s chutí vzala do ruky román Zlatý vrch od autora Francise
Souﬀorda. New York první poloviny osmnáctého století mě zajímá, baví a tady je
jeho někdejší atmosféra krásně vykreslená. Byl tehdy plný Holanďanů, ale už pod
anglickou nadvládou. Ospalý přístav, za jehož humny žili ještě indiáni, bílí kolonisté a černí otroci. Abolicionismus, hnutí usilující o zrušení otroctví, byl tehdy ještě
sci-fi. A víc už prozrazovat nebudu, kniha má chytrou pointu. Přečtěte si ji dřív, než
ji někdo zfilmuje, abyste mohli zapojit vlastní představivost.
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Výherci soutěže z KN 20/2018
Správná odpověď soutěže o dva výtisky Máme to rádi zdravě
(Břicháč Tom a Lucie) z čísla 20/2018 Knižních novinek je
c) – Břicháč Tom je autorem 5 knih
Soutěžní výtisky získává: pan Jan Suchan (Hluboká nad Vltavou)
a paní Vladimíra Žížalová (České Budějovice)
Výhercům gratulujeme!
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JSOU VĚCI,
NA KTERÉ
SE NEPŘIPRAVÍTE...

Bestseller
ová
SÉRIE
Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který
vyplavila Temže. Detektiv šéfinspektor Erika
Fosterová a její kolegyně Mossová už tuší, že je
uvnitř nečeká příjemné překvapení… Ale na to,
co doopravdy najdou uvnitř, když se jim zrezivělý kufr podaří na několikátý pokus otevřít,
nemůže být nikdo nikdy připraven…

KDO VŠECHNO BUDE MUSET
NAKONEC JEDNAT
CHLADNOKREVNĚ?

Kupujte na www.cosmopolis.cz
nebo u svého knihkupce

NOVÉ KNIHY Z ARGA
PO MNĚ POTOPA
Sarah Perryová

STŘIH
Nathan Hill

Knihkupec John Cole, podivínpodivínský samotář ve středním věku,
jednoho dne uprostřed dlouhé
vlny veder zavře krám a vydá
se na neohlášenou návštěvu za
bratrem. Cestou se ale auto poporouchá a on se musí vydat pro
pomoc k osamocenému stavení.
Jaké je jeho překvapení, když jej
tam uvítají jako dlouho očekávaočekávaného hosta, mají pro něj připrapřipravený pokoj i prostřený stůl. Co je
to za zvláštní komunitu a co mají
společného s věží u jezera?

Široce rozmáchlý román Nathana Hilla je emocionálním putováním jak po mapě Ameriky
šedesátých let 20. století, tak po
současném světě univerzit, konzumu, médií a popkultury. Důvtipně vystavěné vyprávění sršící
vtipem přivede nezralého hrdinu
k až dickensovsky šokujícímu odhalení. Střih je velký ambiciózní
americký román a hluboký čtenářský zážitek v jednom.

MOŘSKÁ MODLITBA
Khaled Hosseini

TMA
Jozef Karika

Na měsícem osvětlené pláži
otec drží svého spícího syna a
čeká, až pro ně s rozbřeskem
připluje loď. Hovoří k němu o
dávných létech svého dětství,
vzpomíná na dědečkův dům v
Sýrii, vítr ve větvích olivovníků,
mečení babiččiny kozy a hlohlo moz z kuchyně. Vzpomíná také
na rušné město Homs s jeho
přeplněnými uličkami, mešitou
a velkým tržištěm, ve dnech
před tím, než obloha vybuchla
bombami a všichni museli utéct.

Televizní scenárista přijíždí
na osamělou horskou chatu v
pohoří Malá Fatra, kde si chce
oddychnout od hektické práce
a napětí v manželském vztahu,
ale i vychutnat si poklidnou zimzimní atmosféru. Pak se však stane
cosi nečekaného a jeho ozdravozdravný pobyt se změní v děsivou
noční můru.

CO SKRÝVÁ NOC
Kateřina Bažantová

MALOVAT SLUNCE
Petr Nikl

Už jste někdy viděli světélkusvětélkující knihu? Ne? Tak teď máte
možnost si ji pořídit a užít i s ní
spoustu zábavy. Krásné ilustrace
Kateřiny Bažantové jsou viditelviditelné na první pohled, ale když si je
budete prohlížet s baterkou pod
dekou, připravíte si malé kouzlo.
Když totiž světlo po prohlížení
zhasnete, objeví se před vámi
úplně nový, báječný svítící obobrázek. Bude to nejlepší svítící
kniha, kterou budete mít!

Malíř, hudebník, divadelník a literát Petr Nikl vzdal ve své nové
knize poctu mamince, známé
designérce hraček Libuši NikNik
lové. Vzpomínkové rozhovory
matky se synem se prolínají s
originální úvahou o tajemství
umělecké tvorby a s fantazijním, pohádkovým příběhem o
putování za zlatým slunečním
vlasem. Kniha má výjimečnou
minimalistickou grafickou podobu.

298 Kč

198 Kč

398 Kč

498 Kč

248 Kč

248 Kč

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

Tipy pro ježíška

Žádejte u svého knihkupce.

rozhovor

s To m á š e m K o s a č í k e m

HUBNOUT A JÍST ZDRAVĚ JE JEDNODUCHÉ
Tomáše Kosačíka znají čtenáři také jako Břicháče Toma z jeho velmi úspěšných
knih o hubnutí a zdravé výživě, které postavil na vlastních zkušenostech. Má jich
na svém kontě už pět a prodalo se jich více než čtyři sta tisíc. Ta zatím poslední se
jmenuje Máme to rádi zdravě.
Máte za sebou pět knih, je
stále o čem psát, kde brát
nové recepty?
Už po vydání druhé knihy
jsem se cítil trošku vyhořelý tématem. Přece jen jsem
měl dojem, že jsem předal
svůj příběh, a úplně jsem
nevěděl, jak se posunout
dál. Nicméně toto období už mám za sebou a hodně
mě posílilo. Začala mě hodně bavit samotná tvorba
knihy. Realizuju se ve vytváření podkladů pro focení knih, v samotném fotografování… Spousta mých
fanoušků mi posílá své příběhy, zkušenosti, recepty
a při vydání nové knihy mi hned píšou, že se těší na
další. To vše mi dává nové obzory, inspirace a řekl
bych, že mám teď ještě mnohem více nápadů než na
začátku.
V čem je kniha Máme to rádi zdravě jiná než ty předchozí?
Snažím se, abych se držel tématu, se kterým jsem
začal právě u první a druhé knihy. Tedy aby recepty
byly snadné, jednoduché na přípravu a z dostupných surovin. Ani tato pátá kniha nevybočuje ze
stylu mých knih. Ale přece jen jsme s manželkou
chtěli, aby byla trošku jiná. Kvalitou a zpracováním
fotografií jsme se snažili, aby fotky byly na hodně
dobré úrovni a v receptech aby bylo více zeleniny,
trošku méně masa, zkrátka jiných surovin, chutí
a vůní. Řekl bych, že je jiná tím, že je hodně pestrá.
A samozřejmě jsou jídla dost chutná, takže mlsouni
si přijdou na své.
Mnoho lidí se trápí jojo efektem, vám se původní
váha nevrátila, zůstal jste štíhlý. Jak jste to dokázal?

Jojo efekt je následkem diety. Protože spousta lidí se
chce dostat ke štíhlé postavě dietou, jejich snaha na
99 % skončí vždy jojo efektem. Já jsem si mnoha dietami také prošel a vím, že je to cesta, která nevede
ke zdárnému konci. Chtěl jsem zhubnout způsobem,
který bude trvale udržitelný.
Vše je to o tom přijímat vyrovnaný poměr živin,
aby tělo nestrádalo. Tím pádem nemá důvod držet
zásoby tuku a přirozeně se ho zbavuje. Možná to zní
až moc jednoduše na to, aby to fungovalo, ale ono to
jednoduché je!
Co byste poradil lidem, kteří až nyní objevili vaše knihy a chtějí se s vámi pustit do hubnutí?
Poradil bych jim, aby se do toho pustili s čistou hlavou. V dnešní době na nás útočí miliony informací,
které nás přesvědčují o tom, co je správné, co je
dobré, která hvězda podle čeho zhubla, a nás to
znejisťuje. My potom vlastně už nevíme, čemu věřit,
a hlavně nevěříme sobě. Takže věřit hlavně sám sobě,
nenechat se odradit okolím. Jít si svou cestou a dát si
jasný cíl. O tom skoro nikomu neříkat, mít ho v hlavě a to bude úplně stačit. Tímto způsobem můžeme
objevit často i ztracené sebevědomí a nejen hubnutí
se bude dařit.
S čím jste se vy v procesu hubnutí nejvíce potrápil?
Několikrát během hubnutí se mi stalo, že se váha
zastavila. Stále jsem jedl zdravě, snažil se i cvičit,
ale váha třeba měsíc stála. To mě demotivovalo
a měl jsem několikrát chuť se na vše vykašlat. Ale
vrátila mě k tomu opět víra v sebe a svůj systém.
Stačilo se ohlédnout zpět a když jsem viděl, jakou
cestu už jsem ušel, zakousl jsem se, vydržel další
týden bez výsledků a trošku méně na samotné
hubnutí myslel. A to fungovalo velmi dobře. Tělo
najednou zaměřilo pozornost na něco jiného a váha
potom opět skočila o pár
kilo níže.
Co myslíte, že způsobilo tak velký ohlas vašich
knih? O správné výživě
a receptech jich přece
bylo napsáno už tolik.
Když přijdu do knihkupectví a vidím ty stovky
knih o hubnutí, plno kuchařek a do toho naše
knihy mezi nejprodávanějšími, také si tuto otázku často kladu. Ale řekl
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bych, že lidi zaujal můj příběh, který je často podobný
příběhu každého z nás. Všichni chceme mít o pár kilo
méně, ale přitom rádi ujedeme na něčem nezdravém.
To jsem celý já a čtenáři v tom vidí sami sebe. A další
věcí, která popularitě knih pomohla, je, že tento způsob hubnutí opravdu funguje a je lehce pochopitelný
pro kohokoliv. Lidé si mé knížky doporučují i mezi sebou, protože jim to prostě funguje. Pro mě je největší
odměnou, když vidím, že jsem někomu mohl pomoci
k tomu, aby se cítil lépe.
Od receptů na správnou stravu jste si odskočil
k napsání motivační knihy Promrhané dny. Co vás
k tomu vedlo?
Myslím si, že hubnutí je hlavně o hlavě – o psychice.
A to je věc, se kterou pracuji už delší dobu, a řekl
bych, že se můj život v mnoha ohledech vylepšil a vydal jiným směrem. Měl jsem pocit, že tyto myšlenky
mohou mnoha lidem pomoci, když se budou dívat
na svět okolo sebe z trochu jiného úhlu. Byla to spíš
potřeba předat i tyto informace a pro mě výzva si takovou knížku zkusit napsat. Musím říct, že mě toto
téma začalo dost bavit, takže se k němu určitě ještě
vrátím.
Co máte právě teď rozepsáno? Jakým směrem se budete ubírat?
Dostal jsem se do fáze, že mám spoustu nápadů,
a nemám tolik prostoru, abych vše stihl realizovat.
Nicméně chci zůstat stále u vaření, nových receptů
a způsobu, jak lidem pomoci v hubnutí. Zajímá mě
i oblast osobního rozvoje, kde bych rád vydal novou
knihu pod svým civilním jménem. A další věcí je posunout Břicháče na zahraniční trh. Uvidíme, jak se
to vše vyvine.
JANA MARXTOVÁ

NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázané | 3 179 stran | 1 999 Kč

vázaná | 360 stran | 349 Kč

flexo vazba | 224 stran | 349 Kč

vázaná | 280 stran | 299 Kč

brožovaná | 512 stran | 199 Kč

brožovaná | 48 stran | 99 Kč

vázaná | 160 stran | 399 Kč

vázaná | 96 stran | 299 Kč

vázaná | 96 stran | 299 Kč

vázaná | 208 stran | 249 Kč

polstrovaná | 140 stran | 149 Kč

K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz

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

Kate Quinn
Alicina síť

Vlastimil Vondruška
Husitská epopej VII.

Rok 1915. Eve Gardinerová zoufale touží přispět
válečnému úsilí a stává se špionkou.
Charlie St. Clairová o více než třicet let později
hledá svoji sestřenici ztracenou v hrůzách
druhé světové války. Životy obou žen se prolnou
v silném příběhu o přátelství, odvaze a vykoupení.

– Za časů Vladislava Jagelonského
Poslední díl ságy představuje léta, kdy se českým
králem stal Vladislav Jagellonský, jemuž se podařilo
otupit ostří nepřátelské zahraniční politiky, zvláště té
papežovy. Nakonec byl z Čech sejmut cejch kacířství,
neboť po desetiletích bojů byl utrakvismus uznán
všemi církevními autoritami.

Tony Parsons
Na porážku

Alice Broadway
INK - Jiskra

Rozervané království

Na Nový rok je v bohaté londýnské
čtvrti jedna z rodin nalezena mrtvá.
Někdo je odpravil jateční pistolí jako
dobytek na porážce. A jejich nejmladší
dítě se pohřešuje...

Pokračování světové literární senzace
INK – Tajemství kůže krok za krokem
odhaluje tajemství Leořiny rodiny
i celého společenství, kde je vše skryto
pod kůži – jako tetování.

Pokud si král Jan Lucemburský myslel,
že zvítězí, když odstraní hlavu hydry
odbojných českých pánů, mýlil se.
Ronovci, jedni z nejpřednějších českých
rodů, povstali a s nimi další.

Nakladatelství MOBA

František Niedl

PŮVODNÍ ČESKÁ DETEKTIVKA
Nejlepší detektivky od nejlepších autorů
Ladislav Beran
Kriminální případy
ze starého Písku
Ve své knize detektivních
příběhů nás autor, sám emeritní
komisař kriminální služby,
přivádí na sklonku první
republiky do starého Písku,
v němž o zajímavé příhody
není nouze. Oživuje postavy
z okraje společnosti, které osud
zavál na cestu tu většího,
tu menšího zločinu.

NOVINKA!

Stanislav Češka
Dvojitá vražda

NOVINKA!

Když přivolaný policista našel ve sklepě botu, ze které čouhala ženská
noha patřící tělu zasypanému haraburdím, nebylo pochyb o tom, že se
jedná o vraždu. Ve druhém případu to vypadalo pouze na přepadený vůz
bezpečnostní služby převážející miliony korun… Román inspirovaný
skutečnými příběhy, které řešili brněnští kriminalisté.

Milan Růžička
Mrtvá na pranýři

Petr Eidler
Smrt konvertity

Roman Cílek
Pokus o uchopení vánku

Staré české přísloví praví, že neštěstí
nechodí po horách, ale po lidech.
V případě násilné smrti mladé
učitelky a nenápadného ředitele
vlastivědného muzea se toto
pořekadlo vyplnilo doslova děsivě.

Pětadvacetiletý Jiří Stein se
rozhodne radikálně změnit svůj život.
Připravuje se na konverzi k židovství,
víře svých prarodičů. Jiří však náhle
zmizí a ani policie ho nedokáže najít.
Steinův strýc se proto obrací na
soukromého detektiva.

Drobně mžilo. V poručíku Krestovi
to vyvolalo vzpomínku na chvíle,
kdy s tímhle zatraceně ošklivým
případem začínali a on se tehdy
nemohl zbavit dotírajících myšlenek
na verše o podzimu...

bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Mátiková, Anna
Modlitby u stolu

Praha: Paulínky, 2018, 1. vyd., 16 s.,
brož. 35 Kč
Malá knížečka, která se může stát
vhodným pomocníkem pro společné
obědy v rodině nebo různých společenstvích. Obsahuje výběr z modliteb
před jídlem a po jídle, žalm dobrořečení, modlitbu Anděl Páně.
ISBN 978-80-7450-315-3

Wohl, Louis de
Král David

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2018, 328 s., brož. 399 Kč
Ryšavého chlapce krásného vzhledu
si Bůh prostřednictvím proroka
Samuela povolá od stáda, jež jako
nejmladší z osmi bratrů pásl pro
svého otce. Proslaví se, když porazí
nepřemožitelného obra Goliáše.
ISBN 978-80-7566-040-4

TEO LOG I E
Hošek, Pavel
Je to náš příběh. Teologický esej
o vlastenectví a křesťanských
hodnotách české kultury

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2018, 1. vyd.,
2s., 198 Kč
Knížka pojednává o vlastenectví. Jen
málokteré téma vzbuzuje v české
společnosti tolik emocí a sporů,
v současné době snad víc než kdykoli
předtím. A právě v této souvislosti
zaznívá odkaz na dříve opomíjené
křesťanské hodnoty naší kultury.
ISBN 978-80-7325-459-9

ekonomika
DAN Ě
Kobík, Jaroslav;
Kohoutková, Alena
Oblíbené omyly daňových
subjektů a správců daně a jejich
možná řešení – potřetí

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
168 s., 399 Kč
Kniha napsaná dvěma letitými rivaly,
ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11
častých či zajímavých problémových
situací při správě daní.
ISBN 978-80-7598-127-1

Kubátová, Květa
Daňová teorie a politika

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
7. vyd., 272 s., 450 Kč
Kniha poskytuje čtenáři komplexní
přehled o problematice daní — od
otázek daňové teorie přes uspořádání
současných daňových systémů vyspělých zemí až k jejich harmonizaci v EU.
ISBN 978-80-7598-165-3

společenské
vědy; osvěta
ESOTE R I K A
Laszlo, Ervin
Inteligence kosmu

Olomouc: Fontána, 2018, 220 s.,
brož. 358 Kč
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Podle zastaralého a stále běžného
paradigmatu je svět obrovský mechanismus, který funguje v souladu
se známými zákony a pravidly. Nové
paradigma, které se začíná ve vědě
formulovat, nabízí již jinou koncepci.
ISBN 978-80-7336-944-6

E TI K E TA
Čenský, Jan
První dojem. Nikdy nedostanete
druhou šanci udělat první dojem

Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 240 s.,
349 Kč
První dojem rozhoduje o vašem úspěchu či neúspěchu. Vzniká během pár
vteřin při seznamování a ovlivňuje, co
si o vás lidé pomyslí. Zkušená dvojice
lektorů vám vysvětlí pravidla etikety.
ISBN 978-80-265-0811-3

FI LOZO FI E
de Saint-Exupéry, Antoine
Citadela

Praha: Vyšehrad, 2018, 6. vyd.,
440 s., 399 Kč
Bohatství Citadely spočívá především
v neobyčejné intenzitě a hloubce, do
níž Saint–Exupéry postupně proniká
neustálými návraty k základním
tématům lidské existence – lásce, přátelství, věrnosti, službě, společenství
a tvorbě.
ISBN 978-80-7601-030-7

H ISTO R I E
Fukala, Radek
Velká válka s křižáky 1409–
1411. Světla a stíny grunwaldského vítězství

Praha: Epocha, 2018, 248 s., váz.
Bitva svedená 15. července 1410
u Grunwaldu byla jednou z největších
rytířských střetnutí evropského středověku. Proběhla během války mezi
polsko-litevskou unií, v jejímž čele
stál král Vladislav II. Jagello, a řádem
německých rytířů.
ISBN 978-80-7557-136-6

Hájková, Dagmar; Horák,
Pavel; Kessler, Vojtěch a kol.
Sláva republice! Oficiální svátky
a oslavy v meziválečném Československu

Praha: Academia, 2018, 536 s., váz.
585 Kč
Kniha popisuje vznik a fungování československého „státního kalendáře“
a jeho recepci v mnohonárodnostním státu.
ISBN 978-80-200-2870-9

Huber, Florian
Za dveřmi číhají přízraky. Německé rodinné drama poválečné
doby
Praha: Mladá fronta, 2018, 320 s.,
váz. 349 Kč
Po zhroucení třetí říše existovalo poslední místo, které slibovalo bezpečí:
rodina. Platila za jedinou hodnotu,
která bez větší úhony přetrvala
nacismus.
ISBN 978-80-204-4845-3

Jenčík, Milan
Zdivočelé Sudety

Praha: Mladá fronta, 2018, 352 s.,
299 Kč
Bohatě ilustrovaný objevný popis
velkých událostí bouřlivého roku
1938, prohloubený detailním rozborem nasazení jednotek Stráže obrany

z n o v i n e k k 12 . 11. 2 0 1 8 16 7 t i t u l ů

státu v exponovaných pohraničních
oblastech západních Čech.
ISBN 978-80-204-5117-0

kancelář, Česká tisková a kol.
Sto – naše rodinné album

Praha: Paseka, 2018, 216 s., váz. 399 Kč
Do jedné knihy se vešlo sto let, sto
fotografií a sto komentářů. Připomene či odhalí, co podstatného se událo
v každém roce existence naší země
od vzniku Československé republiky.
ISBN 978-80-7432-925-8

Novotný, Robert;
Sommer, Petr
Centrum medievistických studií
v Praze 2008–2018

Praha: Filosofia, 2018, 96 s., brož. 95 Kč
Výroční publikace Centra medievistických studií shrnuje působení tohoto interdisciplinárního pracoviště
v posledním desetiletí, a navazuje tak
na brožuru Centrum medievistických studií.
ISBN 978-80-7007-545-6

Padevět, Jiří
Průvodce protektorátní Prahou

Praha: Academia, 2018, 760 s.,
flexovazba, 595 Kč
Kniha zavede zájemce na místa konspiračních schůzek odbojářů, do bytů
rodin podporovatelů parašutistů
připravujících atentát na Reinharda
Heydricha.
ISBN 978-80-200-2926-3

Pisánská, Kristina
Kniha o městě dam

Praha: Argo, 2018, 312 s., váz. 298 Kč
Kristina Pisánská (1364–1430), která
se díky svému otci lékaři pohybovala
několik let na pařížském francouzském královském dvoře, patří k prvním ženským intelektuálkám, jež ve
svých literárních textech reflektovaly
problematiku života žen.
ISBN 978-80-257-2484-2

Píšová, Ina
Transsibiřská odyssea

Praha: Radioservis, 2018, 160 s.,
brož. 269 Kč
9288 kilometrů. Tolik měří nejdelší
železnice světa, transsibiřská magistrála. Na sklonku první světové války
tuto legendární trať ovládli českoslovenští legionáři, kteří v Rusku bojovali za samostatné Československo
a později proti bolševikům.
ISBN 978-80-87530-58-0

Richter, Karel
Válka začala v Polsku

Praha: Epocha, 2018, 392 s., váz.
299 Kč
Z vyprávění o dramatech druhé
světové války jako by se vytrácel její
tragický začátek, a sice přepadení
Polska jednotkami wehrmachtu,
zoufalý boj pěšáků a jezdců s drtivou
přesilou tanků a letadel...
ISBN 978-80-7557-144-1

Rychlík, Jan
1918 – Rozpad Rakouska–Uherska a vznik Československa

Praha: Vyšehrad, 2018, 1. vyd.,
288 s., 399 Kč
Připomeňte si okolnosti ničivého
konfliktu, který přepsal mapu Evropy.
Historik Jan Rychlík sleduje rozpad
habsburské monarchie nejen z hlediska
národnostních aspirací Čechů a Slováků, ale z pohledu všech jejích národů.
ISBN 978-80-7429-988-9
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Vácha, Dalibor
Bratrstvo. Všední a dramatické
dny československých legií
v Rusku (1914–1918)

Praha: Epocha, 2018, 336 s., váz.
Autor se zabývá především každodenností legionářů v období od léta
1914 do předjaří 1918. Čtenář se tak
dozví, jak žili (a přežili) v ruských zajateckých táborech a co vše je mohlo
motivovat ke vstupu do legií.
ISBN 978-80-7557-137-3

M E D ITACE
Yansheng, Wu
Čínský zen

Praha: Argo, 2018, 200 s., brož.
198 Kč
Chcete dosáhnout štěstí, vnitřního
uvědomění a duchovní stability?
Právě zen, který v sobě zahrnuje
orientální moudrost, vám v tom může
výrazně pomoci. Smyslem zenové
meditace je pročistit mysl tak, aby se
stala průzračnou jako voda.
ISBN 978-80-257-2639-6

Yingning, Chen;
Weiqiao, Jiang
Umění spočinout

Praha: Argo, 2018, 128 s., brož. 198 Kč
Zbavit se stresu, úzkosti, nespavosti,
neklidu a tělesných neduhů si jistě
přejí mnozí z nás. Cvičení, na němž
je tato kniha založena, tedy jinggong,
umění spočinutí, není vlastně nic jiného než meditace.
ISBN 978-80-257-2640-2

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Piroddiová, Chiara
Moje první kniha o domácích
zvířatech

Praha: Slovart, 2018, 48 s., brož.
169 Kč
V kolik hodin budí kohout Tonda
všechna zvířata na statku? Najde
ztracený beránek Ota cestu domů?
Proč je prasátko Matěj takový nešika?
Cvičení a hry na základě principů
montessori pedagogiky.
ISBN 978-80-7529-574-3

Piroddiová, Chiara
Moje první kniha o zahradě

Praha: Slovart, 2018, 48 s., brož.
169 Kč
Kniha dětem na základě principů
montessori pedagogiky hravým způsobem ukáže, co všechno se může
skrývat na zahradě u jejich domu.
ISBN 978-80-7529-573-6

Piroddiová, Chiara
Moje první kniha o zvířátkách
z lesa

Praha: Slovart, 2018, 48 s., brož.
169 Kč
Cvičení a hry na základě principů
montessori pedagogiky seznámí děti
s lesními zvířaty a přinesou jim přitom i spoustu zábavy.
ISBN 978-80-7529-572-9

PR ÁVO
Beran, Karel; Čech, Petr;
Dvořák, Bohumil a kol.
Právní jednání a odpovědnost
právnických osob po rekodifikaci
českého soukromého práva
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 550 Kč

Rekodifikace soukromého práva v ČR
přinesla zásadní změny pro právní
jednání i odpovědnost právnických
osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní
koncepční změně v náhledu na právnickou osobu.
ISBN 978-80-7598-043-4

Pilík, Václav
Podnikatelský pronájem věcí
movitých

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
124 s., 240 Kč
Příručka Podnikatelský pronájem
věcí movitých nabízí relativně stručný
a zároveň ucelený nástin právního
rámce podnikatelského pronájmu
věcí movitých.
ISBN 978-80-7552-975-6

Polčák, Radim
Právo informačních technologií

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
656 s., 1051 Kč
Kniha se věnuje nejdůležitějším tématům současného práva informačních
technologií.
ISBN 978-80-7598-046-5

ÚZ č 1283 Pravidla silničního
provozu. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 432 s.,
179 Kč
Předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především
zákon o silničním provozu, který je
od 1. 10. 2018 významně novelizován, dále je zde aktuální znění zákona
o bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích.
ISBN 978-80-7488-316-3

ÚZ č. 1284 Silniční doprava,
pozemní komunikace, …. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 336 s.,
149 Kč
Soubor 19 předpisů rozdělených do
4 kapitol: silniční doprava, pozemní
komunikace, veřejná přeprava cestujících, dráhy. Podle stavu k 1. 10. 2018.
ISBN 978-80-7488-317-0

PRŮVO DCE
Schrötter, Josef
Železnice v srdci Evropy

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 176 s.,
399 Kč
Kulaté výročí založení Československa je spojeno s dalším významným
milníkem, a to vznikem státních drah,
které hrály důležitou roli v rozvoji
nově vzniklé republiky.
ISBN 978-80-264-2141-2

PSYCH O LOG I E
Burroughs, Augusten
Jak na to – Jak přežít všechno
to, o čem si myslíte, že přežít
nemůžete

Olomouc: Anag , 2018, 1. vyd.,
216 s., brož. 269 Kč
Pokud jste tlustí a každá dieta u vás
selhává, pokud jste štíhlí, ale ne úplně
podle svých představ, pokud jste
ztratili práci, zemřelo vám dítě, máte
diagnózu rakoviny... Tohle je návod,
jak na to.
ISBN 978-80-7554-168-0

Cobain, Bev
Když už na ničem nezáleží

Praha: Portál, 2018, 144 s., brož.
259 Kč

bibliografie
Každý je někdy smutný, sklíčený, bez
nálady, podrážděný. Když ale tyhle
nálady přetrvávají po delší čas a začínají ti bránit v činnostech, které tě
dřív bavily a dělaly ti radost, bylo by
dobré se s někým poradit.
ISBN 978-80-262-1387-1

Exley, Helen
Na cestě k úspěchu: Motivační
citáty na každý den

Praha: Slovart, 2018, 368 s., brož.
249 Kč
Tato kniha vznikla, aby pomohla
z každé hodiny v práci udělat něco
zvláštního. Díky těmto citátům objevíte radost v maličkostech, které vás
posunou o míle kupředu na cestě
k pracovním úspěchům.
ISBN 978-80-7529-552-1

Gennep, Arnold van
Přechodové rituály

Praha: Portál, 2018, 232 s., brož.
369 Kč
Kniha francouzského antropologa,
religionisty a etnologa Arnolda van
Gennepa z roku 1909 patří k jeho
nejznámějším a stala se klasickým
dílem o přechodových rituálech.
ISBN 978-80-262-1374-1

Hu, Barbora
Myšlenky v obraze
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RO D I N NÁ
V ÝCH OVA

kem na hrabání a loučku s čerstvou
trávou.
ISBN 978-80-7541-162-4

Mandausová, Klára
Puberťák. Jak se nezbláznit
a přežít

zemědělství

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 128 s.,
199 Kč
Jednou ráno se probudíte a je tam.
Podivný tvor, kterého nastrčili za vaše
děťátko. Ještě včera to bylo zlatíčko,
pro které maminka představovala
nejvyšší autoritu, a najednou je tu
tahle cizí drzá bytost!
ISBN 978-80-264-2149-8

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Kops, Petr; Kopsová, Kamila
Tygří knihy

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 172 s.,
499 Kč
Knihy přinášejí nový pohled na svět
dětí, jeho vnímání a pochopení.
Jednotlivé díly trilogie na sebe velmi
dobře navazují a čtenářům pomáhají
nahlédnout do vnitřních světů dětí.
ISBN 978-80-266-1325-1

Ž IVOTN Í ST YL

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 136 s.,
199 Kč
V této knížce autorka přináší soubor
krátkých zamyšlení na motivy jógové
filosofie a psychologie, které člověka
podněcují k sebereflexi a vyzývají
k přemýšlení o životě a možnostech,
jak ho žít.
ISBN 978-80-267-1305-0

Bartáková, Nikola
Postav si svou postavu

Ritterová, Zuzana
Od Sněhurky po Kafku. Psychoterapie všedního dne

Kašpar, Tomáš
Chcete peníze? Nechoďte do
práce

Praha: Maxdorf, 2018, 1. vyd., 130 s.,
brož. 245 Kč
Průvodce moderní psychoanalýzou
s důrazem na jednotlivé typy osobností. Místo složitých teoretických výkladů
autorka zvolila typologii založenou dílem na dobře známých pohádkových,
resp. literárních postavách, dílem na
známých osobnostech.
ISBN 978-80-7345-578-1

Wax, Ruby
Nový rozumný svět – Zkrocení
zlé mysli

Olomouc: Anag , 2018, 1. vyd.,
192 s., brož. 289 Kč
Nejúspěšnější britský bestseller, který
představuje zábavný, upřímný a zajímavý pohled na šílenství moderního
života, vysvětluje, proč jsme všichni
jen nepatrnou částí naší mysli. Naučte se rozumět své vlastní mysli.
ISBN 978-80-7554-166-6

R E KO R DY,
Z A J Í M AVOSTI,
KUR IOZ IT Y
Guinness World Records 2019

Praha: Slovart, 2018, 256 s., váz.
599 Kč
V novém vydání Guinness World Records opět přinášíme nejednu kuriozitu.
Seznamte se s nejtalentovanějšími domácími mazlíčky, žasněte nad dechberoucí krásou dinosaurů, obdivujte umělou inteligenci a virtuální realitu.
ISBN 978-80-7529-644-3

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 184 s.,
349 Kč
Existuje mnoho důvodů, proč se
lidé zdráhají začít na sobě pracovat.
A přitom stačí tak málo: srozumitelné
vedení.
ISBN 978-80-264-2146-7

Praha: Návrat domů, 2018, 150 s.,
brož. 233 Kč
Už vás nebaví žít nudný život od
výplaty k výplatě? Raději byste se
vydali na cestu za dobrodružstvím,
úspěchem, naplněným životem, za
nezávislostí a bohatstvím? Výborně.
Tato kniha je vaše jízdenka. Váš zítřek
začíná. Mává vám svobodná zem!
ISBN 978-80-906020-6-9

matematické
a přírodní vědy
B IO LO G I E

Svět pavouků a hmyzu

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 160 s.,
399 Kč
V této fascinující knize se dočteš
nejzajímavější fakta ze světa pavouků
a hmyzu. Detailní ilustrace a nádherné fotografie ti prozradí jejich skrytá
tajemství a umožní pohled do prostředí, v nichž žijí.
ISBN 978-80-264-2135-1

ZOO LOG I E
Linke-Grün, Gabriele; Habartová, Hana
Zakrslý králík

Praha: Jan Vašut, 2018, 48 s., brož.
99 Kč
Cítí se u vás váš zakrslý králíček
dobře? Je šťastný v bytě? Zde najdete
zajímavé nápady přesně podle králičího gusta. Přineste si trochu přírody
i domů. Nabídněte mu krabici s pís-

VČE L AŘ ST VÍ
Kamler, František
Začínáme včelařit

Brno: Brázda, 2018, 72 s., brož.
160 Kč
Zájemcům o včelaření kniha nabízí
základní informace o všem, co by
měl začínající včelař vědět. Úvodní
kapitoly se stručně zabývají biologií
včel a včelstev, což autor podkládá za
velmi užitečné pro pochopení praktických zásahů do včelstev.
ISBN 978-80-209-0426-3

technické vědy
H O B BY
Thomas, Alena
Děláme si to doma sami 3

Brno: Jota, 2018, 224 s., brož. 498 Kč
Rosteme, zrajeme, rozrůstáme se.
Kniha je taková jako naše současné
životy, plná dětí, zahradních skrýší
a bylinkového vyrábění. Tentokrát
se točí kolem toho, co nám roste
kolem našich domů a co běžně třeba
nepoužíváme.
ISBN 978-80-7565-341-3

Vašková, Svatava
Tak chutná hygge

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
176 s., 349 Kč
Ve své třetí kuchařce se foodblogerka Coolinářka zaměřila na rychlé
a chutné večeře. A aby byl zážitek
z jídla dokonalý, propojila své recepty
s dánským konceptem hygge.
ISBN 978-80-253-3885-8

NÁPOJ E
Broom, Dave
Světový atlas whisky

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 336 s.,
990 Kč
Představujeme vám rozsáhlého
průvodce světem whisky od oceňovaného autora, Dava Brooma. Kniha je
doplněná o nádherné fotografie.
ISBN 978-80-264-1983-9

Veselá, Petra Davies;
Židlický, David
Velká kniha o kávě

Praha: Smart Press, 2018, 320 s.,
váz. 699 Kč
Kniha je určena i těm, kteří svou první Knihu o kávě mají – obsahuje zcela
nové fotografie a mnoho nových
informací včetně nových receptů
kávových nápojů.
ISBN 978-80-88244-05-9

MOTOC YK LY

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Yifang, Zhang
Využití tradiční čínské medicíny
při péči o emoční zdraví. Jak
svou mysl i tělo udržovat v souladu za pomocí bylin, přirozené
stravy a akupresury

Praha: Argo, 2018, 184 s., brož.
V této knize se dozvíte, že akupresurou, požíváním některých bylin,
jedením určitých jídel, sdílením pocitů s přáteli a cvičením venku, kde se
vystavíte blahodárné sluneční lázni,
můžete ve svém životě mnohé zlepšit.
ISBN 978-80-257-2638-9

KUCHAŘ K Y
Švecová, Michaela
Fitness recepty. Zdravé a jednoduché

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 208 s.,
399 Kč
Chcete se stravovat zdravěji, ale nevíte
jak na to? Hledáte tipy na zdravá a chutná jídla z běžně dostupných surovin?
Vyzkoušejte některý z téměř sta snadných receptů a budete se cítit skvěle!
ISBN 978-80-264-2140-5
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Praha: Galén, 2018, 64 s.
Publikace Test větné srozumitelnosti v hovorovém šumu nabízí nové
audiologické vyšetření, které dosud
v české podobě chybělo. Obsahuje
nejen konkrétní možnosti testování,
ale také popis vzniku a užití testu
a příklady výsledků u pacientů s poruchami sluchu.
ISBN 978-80-7492-382-1

Doušová, Tereza; Lebl, Jan;
Potužníková, Kristýna a kol.
Vzácná onemocnění u dětí.
Motolské pediatrické semináře 2

Praha: Galén, 2018, 109 s., váz.
Praktický dětský lékař či lékař dětského oddělení nemocnice dnes již
nevystačí s rutinní diagnostikou a terapií běžných zdravotních problémů.
Většina vzácných nemocí je geneticky
podmíněná.
ISBN 978-80-7492-381-4

Hradilková, Terezie a kol.
Praxe a metody rané péče v ČR

Praha: Portál, 2018, brož. 285 Kč
Raná péče představuje významnou
pomoc rodinám dětí s handicapem.
Provází je prvními týdny, měsíci
a roky života dítěte a pomáhá jim
zprostředkovat nebo dokonce sama
zajišťuje komplexní služby v podobě
psychosociální pomoci, rehabilitace...
ISBN 978-80-262-1386-4

Kobrová, Kateřina;
Přibíková, Renata;
Škvor, Jaroslav
Laboratorní diagnostika v praxi
pediatra

Holmstrom, Darwin
Harley–Davidson Kompletní
historie

Praha: Slovart, 2018, 240 s., váz.
999 Kč
Když se řekne motocykl, většina
lidí si velmi pravděpodobně vybaví
motorku podobnou strojům Harley–
Davidson.
ISBN 978-80-7529-589-7

Dlouhá, Olga; Vokřál, Jan
Test větné srozumitelnosti
v hovorovém šumu

PSYCH IATR I E
Jamison, Kay Redfield;
Kopicová, Miroslava
Neklidná mysl

Praha: Portál, 2018, 1. vyd., 184 s.,
brož. 335 Kč
Autorka, uznávaná autorita v oblasti
psychiatrie a léčby bipolární poruchy,
s velkou upřímností, vhledem a moudrostí líčí vlastní zápas s touto nemocí.
ISBN 978-80-262-1383-3

ZDRAVOTNICTVÍ
Bergasa, Ana Maria Lajusticia
Jak přemoci osteoporózu
Olomouc: Fontána, 2018, 112 s.,
brož. 268 Kč
Osteoporóza je onemocnění, které se
projevuje řídnutím kostní tkáně. Postihuje především ženy a silně omezuje
kvalitu života. Ana Maria Lajusticia Bergasa objasňuje, jak toto onemocnění
vzniká a co se proti tomu dá dělat.
ISBN 978-80-7336-925-5

Cingrošová, Klára;
Dvořáková, Klára
Jak jsme vařili a jedli

Praha: Portál, 2018, 160 s., brož.
299 Kč
Kniha pro seniory a všechny, kteří o ně
pečují. Kniha navazuje na Knížku pro
vzpomínání a procvičování paměti
a Vlastivědnou knížku pro vzpomínání
a procvičování paměti a opět propojuje procvičování paměti s reminiscencí.
ISBN 978-80-262-1332-1

Praha: Mladá fronta, 2018, 136 s.,
brož.
Publikace je určena praktickým lékařům pro děti a dorost, ambulantním
specialistům pediatrických oborů
a začínajícím pediatrům dětských
lůžkových zařízení. Cílem je seznámit čtenáře se základy laboratorní
diagnostiky.
ISBN 978-80-204-4957-3

Mayer, Emeran
Druhý mozek. Naše pocity,
rozhodování, zdraví a pohoda
procházející střevem

Praha: Paseka, 2018, 320 s., váz.
289 Kč
Biologické propojení lidské mysli
s trávicí soustavou je přirozené
a nedělitelné. Tuto souvislost sami
instinktivně cítíme při stresu či nervozitě, v lékařství má její využití dávnou
tradici ájurvédskou a čínskou, západní tradici však schází.
ISBN 978-80-7432-807-7

Neumannová, Kateřina;
Kolek, Vítězslav a kol.
Asthma bronchiale a chronická
obstrukční plicní nemoc

Praha: Mladá fronta, 2018, 2. vyd.,
144 s., váz. 360 Kč
Plicní rehabilitace je nedílnou součástí léčby nemocných s chronickou
obstrukční plicní nemocí (CHOPN)
i bronchiálního astmatu.
ISBN 978-80-204-4942-9

Pilařová, Dagmar; Zlatoš,
Vlado; Turnerová, Tina Zlatoš
Supertělo – Manuál k dosažení
zdravého, krásného a vitálního
těla

bibliografie
Praha: Fortuna Libri, 2018, 200 s.,
váz. 499 Kč
Není důležité, kde jste dnes, ale kde
chcete být zítra! Staňte se lepší verzí
sebe sama!
ISBN 978-80-7546-169-8

Trendy soudobé oftalmologie
svazek 11

Praha: Galén, 2018, 156 s., váz.
Již jedenáctý svazek publikační řady
postgraduálních textů Trendy soudobé oftalmologie přináší informace
o nových poznatcích z mnoha oblastí
očního lékařství, které jsou jen málo
dostupné v běžné literatuře.
ISBN 978-80-7492-377-7

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
McCormack, J.B.
Urbex: Krása ztracených míst

Brno: CPress, 2018, 192 s., váz.
1190 Kč
Ve Spojených státech, v Itálii, Rusku
nebo v Číně – tam všude najdeme
stopy dávno zapomenutých snů
pohřbených pod nánosy sutin opuštěných a chátrajících staveb.
ISBN 978-80-264-1986-0

H U DBA
Ono, Yoko
Imagine

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 320 s.,
990 Kč
Jaký příběh stojí za vznikem slavného
alba Johna Lennona Imagine? Kdo
se na legendární desce podílel a jak
všichni aktéři na natáčení vzpomínají? Vstupte do soukromého archivu
Yoko Ono.
ISBN 978-80-264-1981-5

K ATALO G
K V ÝSTAVĚ
Cseres, Jozef; Janoščík,
Václav; Průchová-Hrůzová,
Andrea a kol.
Nula jedna. Jana Bernartová

Liberec: Oblastní galerie v Liberci,
2018, 1. vyd., 146 s., brož. 250 Kč
Kniha vychází jako katalog k výstavě
Jany Bernartové konané v Oblastní
galerii Liberec ve dnech 11. 10.–
25. 11. 2018. Publikace obsahuje jak
texty vztahující se k dosavadní práci
této umělkyně a k výstavě samotné,
tak i obecné studie na téma digitální
umění a nová média.
ISBN 978-80-87707-29-6

spor t
a tělov ýchova
JÓ GA
Chopra, Deepak;
Simon, David
Duchovní zákony jógy. Léčení
těla, mysli a ducha

Olomouc: Fontána, 2018, 216 s.,
brož.
Nezanedbatelné výsledky cvičení jógy,
mezi než lze zařadit větší pružnost
těla, lepší rovnováhu, svalový tonus,
výdrž a vitalitu, ukazují na výjimečnou
sílu této hluboce duchovní praxe.
ISBN 978-80-7336-928-6

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVĚ DA ,
G R AM ATI K A
Exley, Helen
Zdokonalte se v angličtině za
15 minut denně

Praha: Slovart, 2018, 80 s., brož.
249 Kč
Kniha je plná rad a tipů, jak nabýt
sebevědomí při komunikaci v cizím
jazyce, jak reagovat pohotověji a hovořit plynuleji.
ISBN 978-80-7529-377-0

Kavka, Martin;
Škrabal, Michal
Hacknutá čeština

Brno: Jan Melvil Publishing, 2018,
272 s., 239 Kč
Hacknutá čeština přináší výběr
toho nejlepšího, co Martin Kavka
za deset let sesbíral v internetovém
slovníku Čeština 2.0. Společně s lexikografem Michalem Škrabalem
vybral více než 3 000 novotvarů,
které jsou živelnými svědky naší
doby.
ISBN 978-80-7555-059-0

Valina, Ondřej
Ani ryba, ani rak

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
112 s., 169 Kč
Určitě znáte slovní spojení „hodit
flintu do žita“ či „držet palce.“ Možná
ale nevíte, že jde o ustálená slovní
spojení – idiomy. Idiomatická spojení mají často v daném jazyce více
variant, běžně je najdeme i napříč
různými jazyky.
ISBN 978-80-253-3886-5

krásná literatura
B IO G R AFI E
Kříženecký, Jaroslav
Století Miroslava Horníčka.
Herec, spisovatel, dramatik, režisér, výtvarník, fotograf, glosátor
a dobrý člověk
Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 616 s.,
599 Kč
Tato kniha je první dílo, které se
podrobně věnuje celé kariéře i životu
Miroslava Horníčka.
ISBN 978-80-7597-187-6

CESTO PISY
Iturbe, Antonio G.
K otevřenému nebi
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Millar, Paul; Campbell, Stuart
Znovu Skotsko po česku
Praha: Argo, 2018, 220 s., 179 Kč
Autor, který strávil většinu svého
života ve Skotsku, a poslednich
dvacet let ve funkci českého honorárního konzula, stále hledá
nepravděpodobné spojitosti mezi
zemí v srdci Evropy a zemí na jejim
nejvzdálenějším, do Atlantiku vybíhajícím okraji.
ISBN 978-80-257-2666-2

D E TE K TIVK Y,
KRIMI
Bauer, Jan
Smrt podle hvězd

Brno: Moba, 2018, 232 s., váz. 269 Kč
Když v zapadlém koutě Menšího
Města pražského najdou zavražděnou nevěstku Rosálii, nikdo netuší,
že stejně skončí další dívky. Neznámý
vrah si nevybírá. Zabíjí nevěstky, ale
i počestné měšťanské dcerky nebo
dokonce šlechtičny.
ISBN 978-80-243-8322-4

Brownová, Jennifer
Hate List

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
368 s., 349 Kč
Před pěti měsíci střílel Valeriin přítel
Nick na spolužáky v kantýně. Valerie
se ho pokusila zastavit a jeden život
tak zachránila, ale kvůli seznamu,
který pomáhala sepsat, je podezřelá
ze spoluúčasti.
ISBN 978-80-253-3883-4

Goffa, Martin
Primární důvěra

Praha: Mladá fronta, 2018, 216 s.,
váz. 249 Kč
Jak dobře znáte lidi ve svém bezprostředním okolí? Své sousedy, přátele,
spolupracovníky? Tušíte vůbec, kolik
má jejich viditelná slupka vrstev a že
dohlédnete jen do míst, kam vás oni
sami pustí?
ISBN 978-80-204-3813-3

Graftonová, Sue
Y jako… Ypsilon

Praha: BB art, 2018, 400 s., váz.
349 Kč
Pokračování „abecedy zločinu“.
Čtveřice žáků prestižní školy sexuálně
zneužije čtrnáctiletou spolužačku
a vše nafilmuje. Krátce nato se kazeta
se záznamem ztratí a dojde k vraždě
jiné spolužačky.
ISBN 978-80-7595-070-3

Granger, Ann
Mrtvá ve vodě

Praha: Akropolis, 2018, 592 s.,
150 Kč
Dobrodružství a exotika cestopisu
s prvky historického a životopisného
románu.
ISBN 978-80-7470-215-0

Brno: Moba, 2018, 304 s., váz. 319 Kč
Neobvykle deštivá zima rozvodnila
řeky a na pozemku místního spisovatele se objevilo vyplavené tělo dívky
Courtney Higsonové, zavražděné
bodnou ránou do srdce.
ISBN 978-80-243-8297-5

Jazairiová, Pavla
Jiná Afrika

Hunterová, Cara
Někdo blízký

Praha: Radioservis, 2018, 304 s.,
váz. 299 Kč
Známá rozhlasová novinářka Pavla
Jazairiová vydává upravenou a rozšířenou verzi úspěšné knížky z roku
2008 věnované zemím v severní
a západní Africe – Mali, Senegalu,
Alžírsku, Tunisku. Důvodem je aktuálnost tématu.
ISBN 978-80-88286-03-5

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 359 s.,
váz. 359 Kč
První případ inspektora Fawleyho.
Někdo unesl Daisy Masonovou. Vědí,
kdo to udělal. Možná si to ještě neuvědomují. Ale vědí to. Osmiletá Daisy
Masonová beze stopy zmizí z večírku,
který její rodiče pořádají na zahradě
rodinného domu.
ISBN 978-80-7577-697-6
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John, D. B.
Hvězda Severu

Ostrava: Domino, 2018, 450 s., váz.
349 Kč
Před dvanácti lety se Su–min vydala
na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov. Měla před sebou univerzitní studia, vlastně celý život. Ale
pak záhadně zmizela přímo z pláže.
ISBN 978-80-7498-284-2

Kutscher, Volker
Tichý zabiják

Brno: Moba, 2018, 592 s., váz.
399 Kč
Berlín 1930. Smrt zbožňované herečky Betty Winterové přivádí Gereona
Ratha do berlínských filmových
ateliérů. Mladý kolínský komisař působící na berlínském oddělení vražd
brzy pozná stinné stránky hvězdného
prostředí.
ISBN 978-80-243-8298-2

McBain, Ed
Jeho slovo je zákon

Praha: Baronet, 2018, 148 s., brož.
229 Kč
Je leden. Na scéně jsou detektivové
Steve Carella z 87. revíru a jeho partner Bert Kling. Jak rozkrývají případ,
začíná být jasné, že mrtvoly jsou oběti pouliční války gangů mladistvých.
ISBN 978-80-269-0938-5

Minier, Bernard
4 x Bernard Minier – box Mráz,
Kruh, Tma, Noc

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 2424 s.,
1090 Kč
Všechny čtyři knihy francouzské
bestsellerové série s komisařem Martinem Servazem v jednom balení.
ISBN 978-80-7597-119-7

Pospíšilová, Jarmila
Slepá bába

Brno: Moba, 2018, 232 s., váz. 259 Kč
Zkušená advokátka Tereza Vrábelová má za sebou více než dvacetiletou
praxi a zdá se jí, že lidé ji už nemají
čím překvapit. Má dobrou pověst,
žije klidný život, její soukromí je
spořádané, nemá s nikým problémy,
žádné konflikty. Až do jednoho
dne...
ISBN 978-80-243-8324-8

Pouchet, Victor
Proč umírají ptáci

Praha: Paseka, 2018, 192 s., váz.
289 Kč
V normandském městečku popadali
z oblohy mrtví ptáci. Přestože se
zvláštní jev během krátké doby zopakuje ve dvou dalších obcích, zdá se,
že to nikoho nezajímá.
ISBN 978-80-7432-936-4

Puskely, Martin
Vaše tváře zla

Zlín: Kniha Zlín, 2018, 1. vyd., 328 s.,
349 Kč
Během jednoho dne a noci roku
1998 se v rakouském Linci střetávají
a míjejí čtyři muži: vyhořelý učitel,
lékař a zároveň politický kariérista,
chladnokrevný šéf zločineckého gangu a policista.
ISBN 978-80-7473-700-8

Scott, Kylie
Věř mi

Praha: Baronet, 2018, 408 s., váz.
299 Kč
Mládí přináší mnoho nových zážitků:
poprvé jdete za školu, poprvé se

zamilujete, poprvé vám někdo drží
u hlavy zbraň.
ISBN 978-80-269-0944-6

Vaughanová, Sarah
Anatomie skandálu

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 384 s.,
váz. 349 Kč
Vy svému manželovi chcete věřit.
Ona ho chce zničit. Je možné, že ani
po dvanácti letech manželství o svém
partnerovi nevíte vše? Sophiin manžel je obviněn ze znásilnění.
ISBN 978-80-7577-623-5

E ROTICK Á
LITE R ATUR A
James, E. L.
Darker

Praha: Baronet, 2018, 552 s., váz.
449 Kč
Prožijte znovu vášeň Padesáti odstínů
temnoty očima Christiana Greye
prostřednictvím jeho vlastních slov,
zmučených myšlenek, úvah a snů.
E. L. James se vrací do světa Padesáti
odstínů v hlubším a temnějším pohledu na milostný příběh.
ISBN 978-80-269-0947-7

ESE J E , ÚVAHY
Hanuš, Jiří; Suk, Jiří (ed.)
Exilová kniha mého srdce

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 1. vyd., 163 s.,
brož. 198 Kč
Editoři dali autorům (spisovatelům,
historikům, sociálním a literárním
vědcům, filozofům i žurnalistům) toto
zadání: měli napsat kratší a čtivý esej
s cílem připomenou současným čtenářům autory a jejich díla bez ohledu na
omezení ideového charakteru.
ISBN 978-80-7325-460-5

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
de Bernieres, Louis
Prach, který se snáší ze snů

Praha: Plus, 2018, 2. vyd., 456 s.,
399 Kč
Na začátku dvacátého století vyrůstá
Rosie McCoshová se svými třemi
sestrami v idylické domácnosti v Kentu. Čas nevinnosti a dětských her
ovšem přeruší válka. Před mladou
Rosie leží cesta plná nástrah.
ISBN 978-80-259-0974-4

Felton, Mark
Hrad orlů

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 288 s.,
349 Kč
Druhá světová válka, boje na africké
frontě. Díky Rommelovým počátečním úspěchům se v zajetí ocitá
mnoho vysokých důstojníků britské
armády včetně několika generálů.
ISBN 978-80-264-2142-9

Graham, Winston
Poldark – Čtyři labutě

Praha: Baronet, 2018, 560 s., váz.
449 Kč
Ross Poldark, válečný hrdina a majitel cínového dolu, si po svízelném
období konečně užívá těžce nabytého
bohatství i rodinné pohody a přitom
se snaží ulehčit úděl svým chudším
přátelům žijícím v Cornwallu na
sklonku 18. století.
ISBN 978-80-269-0896-8

bibliografie
Gross, Andrew
Záškodník. Poslední naděje,
která světu zůstala

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 360 s.,
399 Kč
2. sv. válka zuří na všech frontách.
Kurt Nordstrum, inženýr z Osla, se
rozhodne změnit svůj život a stane
se součástí protinacistického odboje.
Uprchne do Anglie, kde se podělí
o své znalosti tajného německého
projektu, který probíhá v Norsku.
ISBN 978-80-264-2143-6

Kane, Ben
Orlové v bouři

Praha: Vyšehrad, 2018, 320 s., 349 Kč
Při bojích s Germány ztratily římské
legie své zástavy. Vydávají se tedy
na trestnou výpravu, jejíž cíl je jasný
– získat zpět ztracenou slávu i zlaté
orly. Při neúnavných nájezdech unesou i manželku germánského velitele
Arminia.
ISBN 978-80-7429-989-6

Kinghornová, Judith
Ozvěna soumraku

Brno: Moba, 2018, 352 s., váz.
349 Kč
Poutavý a dojemný příběh nepravděpodobného přátelství mezi paní
a služkou na prahu první světové
války. I přes hrozbu války v Evropě je
roku 1914 budoucnost Pearl Gibsonové zářivá.
ISBN 978-80-243-8320-0

Křístková, Eva;
Erskinová, Barbara
Oheň je tvým osudem

Praha: Brána, 2018, 336 s., brož.
299 Kč
Romantický historický román, jehož
dějištěm je Anglie, Wales a Skotsko
ve 13. století. V dramatickém čase
bojů o trůn se odvíjí dlouhý a pohnutý životní příběh velšské princezny
Eleyne, zrozené za požáru hradu na
ostrově Anglesey.
ISBN 978-80-7584-081-3

Saylor, Steven
Caesarův trůn

Brno: Jota, 2018, 400 s., váz. 378 Kč
Nejslavnější vražda v historii. „I ty,
Brute?“
ISBN 978-80-7565-343-7

Šachová, Miloslava
Proti proudu řeky

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 256 s.,
269 Kč
Purkrabí tajemného Karlova hrádku
marně vyhlíží císaře Karla IV. Čas
neúprosně běží a hrad zasáhne série
podivných úmrtí. Obětí stále přibývá
a tragédie se nevyhne ani rodině
purkrabího.
ISBN 978-80-267-1308-1

Vaňková, Ludmila
Přemyslovci – Trůn patří rytířům

Praha: Šulc – Švarc, 2018, 576 s.,
váz. 499 Kč
Nová řada královských ság Ludmily
Vaňkové Přemyslovci pokračuje třetí
knihou Trůn patří rytířům (1231–
1271) a spojuje romány Zapomenutý
král a Král železný, král zlatý.
ISBN 978-80-7244-423-6

H O RO RY
Knútsdóttir, Hildur
Krvavá zima

Praha: Práh, 2018, 504 s., 209 Kč

z n o v i n e k k 12 . 11. 2 0 1 8 16 7 t i t u l ů
Walking Dead v magických kulisách
Islandu.
ISBN 978-80-7252-775-5

HUMO R
Melišová, Tereza
Svět podle Kuby

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 144 s.,
249 Kč
Tereza je blogerka, charitativně
činná žena, PR manažerka, autorka
téhle knihy, ale především svobodná
maminka malého Kuby. Kuba je malá
neřízená střela.
ISBN 978-80-264-2147-4

Schulman, Eric
Stručnější historie času

Praha: Akropolis, 2018, 208 s., brož.
249 Kč
Schulmanova knížka je klasikou
v oboru humoristické či parodické
vědy a touto klasikou komiky se může
stát i pro českého čtenáře.
ISBN 978-80-7470-174-0

Švandrlík, Miloslav
Nemravná dívka na vdávání

Praha: Epocha, 2018, 208 s., váz.
Česká historie – oblíbené téma Miloslava Švandrlíka – je v jeho podání
vždy trochu za hranicí pojetí, jež známe ze školy. Ani v příběhu knížete Břetislava a sličné Jitky tomu není jinak.
ISBN 978-80-7557-139-7

Zatloukal, Jan
Absolutní blbiny

Slušovice: Monument, 2018, 50 s.,
brož. 150 Kč
Absolutní blbiny byly inspirovány
lidskou slabostí a pokleslými prohřešky, kde hlavními ingrediencemi
jsou ironie a černý humor. To vše
je důkladně promícháno pomocí
absolutních rýmů, homonym a jiných
slovních hříček.
ISBN 978-80-88143-22-2

KOM I K SY
Ležák, Zdeněk
TGM

Praha: Argo, 2018, 110 s., váz.
348 Kč
Tomáš Garrigue Masaryk ve stostránkovém životopisném komiksu vzniká
k příležitosti 80. výročí úmrtí našeho
nejvýznamnějšího státníka 20. století.
Komiks sleduje veřejný i soukromý
Masarykův život a zaměřuje se na
klíčové události jeho života.
ISBN 978-80-257-2606-8

Štěpánek, Jan
Krakatit

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 120 s.,
399 Kč
Komiksová adaptace známého
díla Karla Čapka. Hlavní myšlenka
románu, boj dobra se zlem, který
svádí inženýr Prokop s protivníkem
Daimonem, je nadčasová a velmi
aktuální i dnes.
ISBN 978-80-266-1328-2

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Prchal, Jan
Pověsti z Vysočiny III

Praha: Novela bohemica, 2018,
1. vyd., 158 s., váz. 278 Kč
Třetí, závěrečná kniha příběhů,
v nichž ožívají hastrmani a hejkalové,

divoženky, polednice a čarodějnice,
a také čerti a rarášci. Knihu ilustrovala Marcela Makovská.
ISBN 978-80-87683-93-4

N OVE LY
Pech, Miroslav
Otec u porodu

Praha: Argo, 2018, 168 s., 139 Kč
Miroslav Pech v Otci u porodu opět
dosvědčuje svůj výjimečný talent na
přesné odposlechnutí a reprodukci
jazyka ve všech možných stylových
rejstřících, ať už jde o úsporné dialogy nebo fráze z médií.
ISBN 978-80-257-2669-3

PO E Z I E
Goldstein, Klára
Kenotaf

Nový soubor krátkých duchovních
příběhů a zamyšlení známého salesiánského autora dává opět podněty
pro osobní rozjímání, společnou
četbu nebo jen pro chvíle, kdy potřebujeme potěšit a povzbudit.
ISBN 978-80-262-1384-0

Kábrtová, Lidmila
Místa ve tmě

Burian, Jan
Polemiky, pocty, provokace

Blackhurst, Jenny
Ztichlý dům

Oválská, Jaroslava
Za lyrický subjekt

Horáková, Pavla
Teorie podivnosti

Praha: Vyšehrad, 2018, 80 s., 199 Kč
Jedna z nejkrásnějších sbírek Jaroslava Seiferta, jež hluboce ovlivnila
zejména mladé čtenáře.
ISBN 978-80-7601-031-4

Štětkářová, Ivana
Bez šatů lehčí

Praha: Maxdorf, 2018, 1. vyd., 104 s.,
váz. 195 Kč
V další básnické sbírce Ivany Štětkářové se setkáte s rozličnými lidskými
osudy i se spletitými mezilidskými
vztahy.
ISBN 978-80-7345-576-7

POVÍ D K Y
Bergman, Ingmar
Hodina vlků

Zlín: Kniha Zlín, 2018, 1. vyd., 270 s.,
349 Kč
Existenciálně psychologické povídky,
kterým dominuje téma mezilidských
vztahů, zejména partnerských, vycházejí z Bergmanových stejnojmenných
filmů.
ISBN 978-80-7473-697-1

Drmota, Josef
Sen o srnčí zvěři. Myslivecké
příběhy z Vysočiny

České Budějovice: Dona, 2018,
1. vyd., 192 s., váz. 290 Kč
Soubor 24 povídek, v nichž se známý
autor odborných článků a publikací
vyznává z celoživotní lásky k naší nejhojnější a nejkrásnější zvěři.
ISBN 978-80-7322-211-6

Ferrero, Bruno
Balzám pro duši

Praha: Portál, 2018, 88 s., brož.
149 Kč
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Benjaminová, Chloe
Věštba

PRÓZ A
Praha: Galén, 2018, 223 s., váz. 290 Kč
Doba, kdy byli básníci středem pozornosti veřejnosti, je dávno pryč,
ani o Vrchlického či Nezvala by se
dneska média neprala, ale litovat
toho nemusíme. Ten, kdo chce, může
bez váhání vstoupit do světa poezie,
číst a číst a ...
ISBN 978-80-7492-379-1

Seifert, Jaroslav
Chlapec a hvězdy

ROM ÁNY
Praha: Argo, 2018, 352 s., váz.
348 Kč
Jaký by byl váš život, kdybyste znali
přesné datum své smrti? Je rok 1969
a po Lower East Side v New Yorku se
rozkřikne, že přicestovala věštkyně,
která dokáže každému přesně předpovědět den jeho smrti.
ISBN 978-80-257-2587-0

Brno: Host, 2018, 215 s., váz. 269 Kč
Po experimentální prvotině Koho vypijou lišky přichází Lidmila Kábrtová
se sbírkou volně provázaných povídek, které udivují svou průzračností.
ISBN 978-80-7577-605-1

Brno: Host, 2018, 72 s., brož. 199 Kč
Autorka v knize zkoumá vrstevnatý
„ekosystém“ našeho bytí v různých
podobách, časech a místech. V senzuální lyrice „latinského“ střihu hledá
odpověď na základní otázky lidské
existence.
ISBN 978-80-7577-619-8

Brno: Druhé město, 2018, 100 s.,
váz. 249 Kč
Sbírka debutující Jaroslavy Oválské
(*1989) se ve svých reálných, čtenáři blízkých kulisách tváří bezmála
mimeticky.
ISBN 978-80-7227-408-6

bříško.“ Máš jasný plán na příští měsíce, protože z tebe žádná vycukaná
těhule nebude.
ISBN 978-80-264-2157-3

Praha: Argo, 2018, 360 s., brož.
348 Kč
Vypravěčka Ada Sabová, mladá
vědkyně z „Ústavu mezioborových
studií člověka“, je v mnohém typickou
(nikoli však stereotypní) moderní
intelektuálkou, která se pokouší vybalancovat osobní život a kariéru.
ISBN 978-80-257-2654-9

Johnson, Pete
Už z těch rodičů šílím

Praha: Mladá fronta, 2018, 208 s.,
váz. 259 Kč
Louisův život se obrátí vzhůru nohama. Když jeho otec přijde o práci
a stane se z něj muž v domácnosti,
musí Louis čelit nepoživatelnému
jídlu a všudypřítomným žlutým lístečkům se vzkazy, aby si uklidil pokoj.
ISBN 978-80-204-4850-7

Kraus, Ivan
Soukromý Hollywood

Praha: Academia, 2018, 224 s., brož.
250 Kč
Vzniklá knížka je vlastně trochu náhoda. Původně jsem si chtěl jen udělat
pár poznámek. Ale jak vidím, nějak
se to zvrtlo.
ISBN 978-80-200-2881-5

Pantzar, Katja;
Somogyi, Viola
Sisu: Odolnost, síla a štěstí po
finsku

Praha: Mladá fronta, 2018, 232 s.,
váz. 349 Kč
Autorka žila v Kanadě hektickým
životem mladé ambiciózní ženy
plným stresu. Po přestěhování do
Finska, země svých předků, však poznala, že žít se dá mnohem kvalitněji
a zdravěji.
ISBN 978-80-204-4553-7

Trojanová, Barbara
Deník rostoucího bříška. Poprvé
v tom

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 144 s.,
199 Kč
„Báječně si to užiju, nebudu nic řešit.
Celé těhotenství budu vypadat absolutně božsky, přiberu jen trošku a jen

Ostrava: Domino, 2018, 376 s., váz.
349 Kč
Jmenuji se Emma Cartwrightová.
Ještě před třemi lety jsem byla Susan
Websterová a zabila jsem svého
dvouměsíčního syna Dylana.
ISBN 978-80-7498-294-1

Boček, Evžen
Aristokratka a vlna zločinnosti
na zámku Kostka

Brno: Druhé město, 2018, 176 s.,
111 Kč
Čtvrtý díl úspěšné série humoristických
románů o „poslední aristokratce“.
ISBN 978-80-7227-813-8

Carpenterová, Emily
Prokletí horské dívky

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 352 s.,
349 Kč
Altheu Bellovou trápí předčasná,
tragická smrt matky. Když se vrací
po detoxu do svého domova v Alabamě, nečeká, že ji otec a bratr uvítají
s otevřenou náručí. Ale nepočítala ani
s tím, že ji rovnou nechají zavřít do
léčebny pro duševně nemocné.
ISBN 978-80-7597-185-2

Court, Dilly
Vánoční pohlednice

Praha: Baronet, 2018, 376 s., váz.
329 Kč
Po otcově smrti zůstanou Alici a její
těžce nemocné matce jenom dluhy.
Obě truchlící ženy jsou odkázané jen
na neochotnou podporu nepřející
tety Jane.
ISBN 978-80-269-0941-5

D. Harris, Sabrina
Vizionáři B1/B2. Visionaries –
Men Who Changed the World

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 104 s.,
249 Kč
V knize najdete příběhy šestnácti
úžasných mužů, kteří dokázali odhadnout budoucnost, a ovlivnit tím
životy nás všech. Publikace je určena
pro mírně pokročilé studenty angličtiny, kteří se rádi učí nebo si procvičují
cizí jazyk čtením.
ISBN 978-80-266-1326-8

Ferrando Arjona, Antoni
Velký Joan

Praha: Argo, 2018, 306 s., váz.
Velký Joan může být vášnivý i nesnesitelný, ale je to hrdina dělající čest
legendě o neodolatelném milenci.
Jako poslední člen významné rodiny
pozoruje z rodinného sídla život na
katalánském venkově na přelomu 20.
a 21. století.
ISBN 978-80-257-2547-4

bibliografie
Gillerová, Katarína
Zapomeň na minulost

Praha: Motto, 2018, 2. vyd., 344 s.,
329 Kč
Saša přišla před lety o otce a starší
sestru Mišku, oba zahynuli pod
lavinou v horách. Saša si myslí, že
o tragédii ví všechno, ale stačí celkem
bezvýznamná událost – a ona zjistí,
že všechno bylo trochu jinak.
ISBN 978-80-267-1307-4

Hübl, Ondřej
Hod mrtvou labutí

Brno: Druhé město, 2018, 272 s.,
139 Kč
Je to zneklidňující, drsné i zábavné
čtení.
ISBN 978-80-7227-812-1

Jensenová, Louise
Sestra

Praha: Mladá fronta, 2018, 336 s.,
váz. 349 Kč
Od smrti nejlepší kamarádky Charlie
musí Grace pořád myslet na její
poslední slova: „Grace, udělala jsem
něco strašného. Snad mi odpustíš…“
Rozhodne se vyzvednout a otevřít
schránku, kterou spolu coby patnáctileté dívky zakopaly v lese.
ISBN 978-80-204-4591-9

Jícha, Jan
Ředitel a hydra

Brno: Host, 2018, 450 s., váz. 349 Kč
Kouzla zmůžou všechno — kromě
papírování.
ISBN 978-80-7577-606-8

Keelandová, Vi;
Ward, Penelope
Milá Bridget, chci tě

Praha: Baronet, 2018, 304 s., 199 Kč
Milá Bridget, píšu ti tenhle dopis,
protože je dost nepravděpodobné, že
bych někdy sebral odvahu říct ti to do
očí. Takže tady to je...
ISBN 978-80-269-0957-6

Kinnunen, Tommi
Vystrkov

Praha: Argo, 2018, 372 s., váz.
Slepou devítiletou Helenu pošlou
z rodného městečka na severu Finska
do školy pro nevidomé v Helsinkách.
O 40 let později se na jih přestěhuje
i její synovec, student Tuomas, a oba
zjistí, že toho mají mnoho společného.
ISBN 978-80-257-2583-2

Kleypas, Lisa
Slib

Praha: Baronet, 2018, 125 s., 109 Kč
Andrew, lord Drake, byl vyškrtnut
z otcovy poslední vůle pro svůj zhýralý a prostopášný život. Aby si získal
zpět otcovu přízeň, rozhodne se
předstírat, že se napravil.
ISBN 978-80-269-0954-5

Laurensová, Stephanie
Věrnost

Praha: Baronet, 2018, 336 s., 199 Kč
Markýz Sebastian Cynster dobře ví,
že už mu nezbývá moc času. Pokud
si co nejdřív nevybere manželku,
postarají se o to jeho starší příbuzné.
Ani na plesové sezoně v Londýně bohužel nenajde tu pravou. Pak ho však
o pomoc požádá Drake Varisey...
ISBN 978-80-269-0915-6

Maskame, Estelle
Víš, že… DIMILY trilogie – box
Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
1104 s., 899 Kč

Eden a Tyler jsou jako oheň a voda.
Když Eden spatří svého nevlastního
bratra poprvé, má pocit, že je to ten
nejdrzejší frajírek v LA. Tvrdá fasáda
a úniky do světa večírků ale možná
jen skrývají rány, které Tyler nechce
nikomu ukázat.
ISBN 978-80-253-3884-1

Mendoza, Eduardo
Nesvatí svatí

Praha: Vyšehrad, 2018, 160 s., váz.
289 Kč
Tři obyčejní Barceloňané – tři neobyčejné příběhy pohnutí mysli. Autor
s osobitým smyslem pro humor malé
chvíle a malá gesta přetváří v prozření, která mění životy mnohých
dalších.
ISBN 978-80-7429-812-7

Miklínová, Galina;
Papoušková, Eva
Cílovníci

Praha: Paseka, 2018, 124 s., váz.
269 Kč
Malý Záviš se z Prahy, od rodičů
a tří mladších bratrů, stěhuje do
Poděbrad.
ISBN 978-80-7432-924-1

Pekárková, Iva
Třísky

Praha: Mladá fronta, 2018, 360 s.,
váz.
Může být život postižené ženy na
vozíku úžasně zábavný a plný dobrodružství? Evidentně ano. Šárka,
obyčejná dívka z malého města
v Sudetech, ve dvaadvaceti letech po
nehodě ochrnula. Rozhodla se ale, že
se nepromění v bezmocnou zapšklou
chudinku.
ISBN 978-80-204-4489-9

Pietrantonio, Donatella Di
Navrátilka

Praha: Argo, 2018, 194 s., 169 Kč
Krátký román pojednává o třináctileté holčičce, která je neočekávaně navrácena do své původní chudé rodiny
jako poštovní balík bez jakéhokoliv
vysvětlení či odůvodnění. Poznává
nové rodiče, sestru a bratry.
ISBN 978-80-257-2667-9

Vokurková, Františka Sylva
Zelenější tráva

Praha: Maxdorf, 2018, 190 s., brož.
245 Kč
Serafína je šestnáctiletá holka se
sluchátky v uších a hlavou plnou snů
o návratu do jižní Itálie, kde se narodila a kde zůstal její tatínek, babička
i moře a sad plný olivovníků. Od
svých sedmi let žije v Praze s mladší
sestrou a matkou...
ISBN 978-80-7345-586-6

Walliams, David
Táta za všechny prachy

Praha: Argo, 2018, 456 s., flexovazba, 298 Kč
Dojemný příběh otce a syna, kteří
mezi špatným a zase špatným musí
vybrat menší zlo a nakonec zvítězí
nejen nad zlověstným panem Velikánem, dokazuje, že Walliams se
právem řadí k největším současným
autorům literatury pro děti.
ISBN 978-80-257-2578-8

ROZH OVO RY
Zárybnická, Alena
Zálety Aleny Zárybnické. Blízká
setkání rozhlasového druhu

z n o v i n e k k 12 . 11. 2 0 1 8 16 7 t i t u l ů
Praha: Radioservis, 2018, 160 s.,
brož. 249 Kč
Alena Zárybnická je nejen výraznou
tváří České televize, ale od roku 2015
též oblíbenou moderátorkou a dramaturgyní pořadu Zálety vysílaného
na vlnách Českého rozhlasu Hradec
Králové a Pardubice.
ISBN 978-80-88286-00-4

SCI-FI, FANTASY
Archer, K.C.
Akademie vyvolených

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 384 s., 349 Kč
Dvacetiletá Teddy Cannonová je
vtipná, impulzivní a trochu sebestředná žena. Je vynalézavá. Myslí jí to.
Dokáže lidi odhadnout se zarážející
přesností. Není úplně typická dívka.
Je jasnovidka.
ISBN 978-80-7593-010-1

Correnti, Dario
Stesk po krvi

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 416 s.,
váz. 469 Kč
Z propasti času se vrací chladnokrevný vrah — a žádná žena před ním
není v bezpečí. Městečkem v severní
Itálii otřese několik brutálních vražd.
A policejní vyšetřování se ocitá ve
slepé uličce…
ISBN 978-80-7577-622-8

Fuchs, Oskar
Hitokiri

Praha: Epocha, 2018, 384 s., brož.
299 Kč
Michael Lindner neprožívá zrovna
svoje nejlepší období. Od chvíle,
kdy otevřel kletbou chráněný hrob
slovenského velmože, aby se zmocnil bájného pokladu, vězí až po uši
v problémech.
ISBN 978-80-7557-142-7

Kincaidová, S. J.
Diabolik – Krvavé Impérium

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
352 s., 349 Kč
Nový Imperátor Tyrus usedl na trůn
a s Nemesis po boku chystá velké
změny. Galaktická šlechta se však
nehodlá vzdát starých pořádků a rozehrává hru plnou intrik a lží.
ISBN 978-80-253-3878-0

King, Stephen; King, Owen
Růženky

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 624 s., 479 Kč
V budoucnosti, tak blízké a skutečné,
že se může odehrávat už příštím
okamžiku, se stane něco podivného.
Když ženy usnou, obalí se jemnými
sítěmi, připomínajícími pavučinu,
a znehybní, takže připomínají kokon.
ISBN 978-80-7593-011-8

Lem, Stanislaw
Nepřemožitelný

Představte si, že žijete ve městě, kde
každý dokáže slyšet vaše myšlenky.
Představte si, že jste ustavičně obklopeni myšlenkovým mrakem – Hlukem,
který spojuje mysli všech obyvatel
města a nikdy vás nenechá na pokoji.
ISBN 978-80-7529-561-3

Edinburgh se stává evropskou metropolí hrůzy. Uprostřed hudebního
festivalu rozetne ostrá čepel břicho
charitativnímu pracovníkovi. V mnohatisícovém davu si vraha nikdo
nevšimne.
ISBN 978-80-259-0973-7

Okoraforová, Nnedi
Kdo se bojí smrti

Marrs, John
Když jsi odešel. Chtěla se jen
dozvědět pravdu

Brno: Host, 2018, 396 s., brož. 349 Kč
Daleká budoucnost, Afrika po jaderné katastrofě, genocida sužující
celou oblast.
ISBN 978-80-7577-589-4

Percy, Benjamin;
Elder, Changer the
Green Arrow 2 – Ostrov starých
ran

Praha: BB art, 2018, 144 s., brož.
299 Kč
Ideální start pro nové čtenáře, to
je nová řada: Znovuzrození hrdinů
DC. Green Arrow proti Devátému
kruhu zvítězil, ale zničení celosvětové
zločinecké finanční sítě si vyžádalo
svou daň.
ISBN 978-80-7595-071-0

Staples, Fiona;
Vaughan, Brian K.
Sága 8

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 152 s.,
brož. 399 Kč
Dokonce i vesmír má svůj Divoký
západ – a právě na ten zamíří rodina
Marka a Alany i s těmi přáteli, kteří to
přežili, po tragických událostech ve
válečné zóně na kometě Phang.
ISBN 978-80-7595-069-7

Stephenson, Neal
Sedmeroev

Praha: Talpress, 2018, 620 s., váz.
599 Kč
Měsíc zasáhne záhadný super hustý
(neviditelný) objekt a roztříští ho.
Lidstvo si zprvu oddychne, že o vlásek uniklo zkáze, avšak vědci brzy
zjistí, že trosky se budou dále tříštit
a nakonec se zřítí na Zemi a vyhubí
veškerý život.
ISBN 978-80-7197-688-2

Swallow, James
Let Eisensteinu

Frenštát pod Radhošťěm: Polaris,
2018, 336 s., 149 Kč
Poté, co byl velitel Sedmé roty Gardy
smrti bitevní kapitán Garro svědkem
událostí na Ištvanu III a uvědomil si,
do jaké hry byl bez svého vědomí
zatažen, zmocní se fregaty Eisenstein
a vydá se na Terru varovat Císaře
před Horovou zradou.
ISBN 978-80-7332-400-1

TH R I LLE RY
Carter, Chris
Galerie mrtvých

Praha: Plus, 2018, 4. vyd., 192 s.,
299 Kč
Hvězdolet Nepřemožitelný, vedený
veteránem kosmických letů Horpachem a jeho zástupcem Rohanem,
přistává na neznámé planetě, kde má
za úkol vypátrat ztracenou sesterskou
loď Kondor.
ISBN 978-80-259-0971-3

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 368 s.,
váz. 299 Kč
Detektivové útvaru ultranásilných
zločinů musí spojit své síly s agenty
FBI. Společně s nimi se pak vydávají
po stopě sériového vraha, psychopata, pro kterého vraždy zdaleka nejsou
jen zabíjení – považuje je za druh
umění.
ISBN 978-80-7595-063-5

Ness, Patrick
Naslouchej noži

Fieldsová, Helen
Dokonalá kořist

Praha: Slovart, 2018, 500 s., brož.
389 Kč
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Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 416 s.,
369 Kč

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 368 s.,
349 Kč
Když se Catherine probudí, myslí si,
že si její manžel šel zaběhat. Jenže
Simonovy běžecké boty leží netknutě
u dveří. Nic nechybí, kromě něj.
Catherine ví, že její muž musí mít
potíže.
ISBN 978-80-7597-188-3

Nygardshaug, Gert
Mengele Zoo

Praha: Práh, 2018, 352 s., váz. 369 Kč
Ekothriller. Kniha, která vyšla příliš
brzy – ještě dřív, než ve světě nastal
fenomén severského thrilleru a krimi.
Stala se nejprodávanější norskou knihou a od roku 1989 v Norsku vyšla již
asi dvacetkrát.
ISBN 978-80-7252-769-4

Russell, Craig
Kde se skrývá ďábel

Brno: Jota, 2018, 488 s., váz. 398 Kč
Temný historický thriller z Československa 30. let. Tajuplná psychiatrická
léčebna pro nejnebezpečnější zločince je místo, kde se skrývá ďábel.
ISBN 978-80-7565-340-6

Thilliez, Franck
Atomka

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 400 s.,
349 Kč
Těsně před Vánoci je nalezeno tělo
novináře v mrazáku. Stal se Christophe Gamblin obětí sériového vraha,
kterého sám odhalil? Jedná o stejného zabijáka, který hodil své oběti do
ledových alpských vod?
ISBN 978-80-7597-182-1

Thor, Brad
Použití síly

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 349 Kč
Scot Harvath, agent tajné kontraktorské firmy Carlton Group, je opět
v akci. Když moře vyplaví na italské
pobřeží tělo vysoce postaveného bojovníka ISIS, nastane v CIA panika.
ISBN 978-80-264-2172-6

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.
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né víly!
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rozhovor

s Milanem Valdenem

STO ČESKÝCH KNIH, KTERÉ SI MUSÍTE PŘEČÍST

Kdy a jak se zrodila myšlenka na vytvoření této zajímavé „encyklopedie“?
Nápad jsem dostal ve chvíli, kdy jsem přemýšlel, jak
spojit knihu o literatuře, kterou jsem chtěl už dlouho
napsat, se stým výročím vzniku Československa. A tak
mě napadlo vybrat za každý rok z let 1918–2017 vždy
jednu zásadní knihu a k tomu přidat výčet dalších literárních událostí: co dalšího důležitého v daném roce
vyšlo, kteří spisovatelé se narodili a zemřeli a případně
i jiné události či vybrané literární ceny.
Jak dlouho vám pak sepsání knihy trvalo?
Na knize jsem začal pracovat v dubnu, vytvořil jsem
koncepci, návrh a definitivní seznam stovky děl a nabídnul to Euromedii. Než se ozvali s tím, že knihu
vydají v edici Universum, což bylo v polovině května,
pročítal jsem literaturu a vybrané knihy a dělal si poznámky. V první fázi jsem pak sepisoval faktografickou
část, tedy události, které jsou v knize vždy na levé straně, zatímco na pravé je text o vybrané knize daného
roku. A také jsem shromažďoval obálky knih, které
v publikaci najdete reprodukované. Samotné psaní
jednotlivých textů trvalo od června do srpna. Výhodou bylo, že jsem mohl
psát na přeskáčku, tedy
nejdřív texty o knihách,
které jsem už znal
a přečetl, a mezitím
jsem doháněl, co jsem
dosud neznal nebo si
musel oživit. Kniha byla
zamýšlena k stému výročí republiky, takže se
vše muselo stihnout ke
konci října, kdy měla
vyjít. V září tedy proběhla redakce a pak šla kniha do
tisku. A jsem moc rád, že předmluvu mi napsal spisovatel a dramatik Pavel Kohout.
Podle jakého klíče jste oněch sto knih vybíral?
Snažil jsem se, aby byli zastoupeni ti nejdůležitější
a nejznámější čeští spisovatelé, aby byla zastoupena
jak próza, tak i poezie a drama, ale i něco z dalších žánrů, jako literatura pro děti a mládež, publicistika nebo
deníky. Jsou jména a díla, na kterých se asi většina odborníků i čtenářů shodne a která v žádném podobném
výčtu toho nejlepšího z české literatury prostě chybět
nemohou, jako Hašek, Čapek, Vančura, Seifert, Holan,
Halas, Hrabal, Škvorecký, Kundera, Lustig, Skácel atd.
Pak tu hrálo roli to klíčové, tedy jedna kniha za každý
rok. Skloubit toto hledisko s tím, aby byli zastoupeni
důležití autoři a pokud možno jejich nejlepší díla,

nebylo samozřejmě vůbec jednoduché, a tak nastaly
kompromisy. A nebudu zakrývat, že se sem promítlo
i něco z mých osobních preferencí a že jiný na mém
místě by určitě vybral jiná díla. Nejtěžší byl výběr knih
z posledních patnácti dvaceti let: čas je ještě tolik neprověřil, a tak bylo mým cílem vybrat knihy, o kterých
se mluví, které se čtou, či které byly oceněny významnými literárními cenami.
Bylo to těžké rozhodování vybrat jen jednu knihu
z každého roku? V některém roce jistě vyšlo víc zajímavých knih, které by si ve výčtu zasloužily být.
Ano, někdy to bylo velmi obtížné. Třeba rok 1957: Navzdory básník zpívá nebo Sňatky z rozumu? Nakonec
jsem zvolil Loukotkovou a její nejznámější román a od
Neﬀa jsem zařadil Srpnovské pány z roku 1953. Nebo
rok 1992: Báječná léta pod psa, nejlepší a nejznámější Vieweghova kniha, nebo Zábranovy deníky Celý
život, jedna z nejdůležitějších knih poválečné české
literatury? Zábrana dostal přednost a od Viewegha je
zařazena Vybíjená z roku 2004. A jistě bych takových
příkladů našel víc, některé ročníky jsou opravdu „nabité“ skvělými a důležitými knihami!
Když jste knihu dokončil, neprovázely vás pochybnosti, zda jste na nějakou významnou publikaci nezapomněl?
Ne že bych na nějakou zapomněl, spíš se tam prostě
nedostala, často k mé lítosti. Například mě mrzí, že se
nedostalo na básníky jako Karel Toman či Jiří Wolker,
nebo na prozaiky Jaroslava Putíka, Vladimíra Párala či
Danielu Hodrovou, na Básně noci, resp. Edisona od
Vítězslava Nezvala, na moji oblíbenou Věc Makropulos Karla Čapka, na Neﬀovy Sňatky z rozumu, Fuksova
Spalovače mrtvol, Kunderovu Nesmrtelnost nebo na
Holanovu skladbu Noc s Hamletem či nějakou další
sbírku Jaroslava Seiferta. Ale tito autoři jsou zastoupeni jinými knihami a na všechny se dostat nemohlo; alespoň tedy nechybí ve výčtu vydaných děl za každý rok.
Vy sám jste stovku vámi vybraných knih přečetl?
Nebudu tvrdit, že jsem přečetl všechno, ale velkou většinu ano. Některé již dávno, k některým, jako k Hrabalovi, Kunderovi či Škvoreckému a k řadě básníků, se
po léta opakovaně vracím, jiné jsem přečetl čerstvě,
o jiných jsem musel nastudovat informace z odborné
literatury a z recenzí či rozhovorů s autory. Kdybych na
knize začal pracovat dříve, jistě bych si přečetl i další,
ale všechno se stihnout nedalo. I tak to pro mě bylo
velké rozšíření obzorů a znalostí z české literatury, která je nesmírně bohatá. Také mi pár knih přibylo v mé
knihovně, protože jsem si je právě kvůli psaní pořídil.
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Milan Valden se knihám věnuje v pracovním i osobním čase. Dlouhá léta se o svůj
pohled na literaturu s vámi dělil i na těchto stránkách jako šéfredaktor Knižních
novinek. Jeho přehled je obdivuhodný. Právě vycházející publikace, v níž vybral
sto nejzajímavějších knih za sto let historie republiky, by neměla chybět v žádné
domácí knihovně.

Milan Valden (*1973; rodným jménem Milan
Šilhan) se narodil v Chrudimi, vyrůstal v Pardubicích, v roce 1994 se usadil v Praze, od roku 2018
žije v Pardubicích. Vystudoval Gymnázium v Přelouči a poté vystřídal různá zaměstnání (mj. ve
Východočeském muzeu v Pardubicích, v Národním památkovém ústavu v Pardubicích a později
v Praze, v prodejnách klasické hudby či v knihkupectví). V letech 2005–2018 spolupracoval se
Svazem českých knihkupců a nakladatelů; vytvářel bibliografii nových knižních titulů a psal recenze a články do časopisu Knižní novinky, spravoval
databázi České knihy a podílel se na kampaních
Knihy bez DPH, Knihy mají zelenou a Kniha ti
sluší. V letech 2008–2017 byl šéfredaktorem
Knižních novinek. V roce 2017 byl redaktorem
portálu OperaPlus.cz. Publikoval v časopisech
Host, A2, Biblio, Čtenář a na webu iLiteratura.
cz. Věnuje se literatuře, filmu, divadlu, opeře
a klasické hudbě. Vydal faktografickou publikaci o slavných filmových cenách Oscar – Přehled
výročních cen americké Akademie ﬁlmového
umění a věd (Libri, 2005), populárně-naučnou
knihu Sto slavných děl klasické hudby – Padesát
nejslavnějších skladatelů (Mladá fronta, 2013)
a letos na konci října v Knižním klubu v edici Universum Sto českých knih, které si musíte přečíst
– výběr toho nejlepšího z české literatury za sto
let existence českého státu.
Které z té stovky vybraných děl máte vy sám nejraději?
Z poezie jsou to určitě Jaroslav Seifert, Vladimír Holan, František Halas, Jan Skácel, Karel Šiktanc, Václav
Hrabě a Magorovy labutí písně. Z dramatických děl
mám velmi rád Měsíc nad řekou Fráni Šrámka, Čapkovo R.U.R. a Havlovu Audienci. A z prózy patří mezi
má nejoblíbenější díla Škvoreckého Zbabělci a Příběh inženýra lidských duší, Kunderův Žert, Život je
jinde a Nesnesitelná lehkost bytí, Tovaryšstvo Ježíšovo Jiřího Šotoly, Kohoutova Katyně, Hrabalova Příliš
hlučná samota a Obsluhoval jsem anglického krále,
Fuksova Vévodkyně a kuchařka a Macurova tetralogie Ten, který bude. Velmi rád mám také Čapkovy
Hovory s T. G. Masarykem či deníky Jana Zábrany
Celý život. K největším dílům české literatury pak
samozřejmě řadím i Haškova Švejka či Durychovo
Bloudění.
JANA MARXTOVÁ

Pohodové čtení
na listopad

Žádejte u svého knihkupce.

Jedinečná publikace 100 let sportu je unikátním shrnutím vývoje českého a slovenského úsilí našich sportovců a propagátorů
sportu od roku 1918 do současnosti. Publikace obsahuje souhrnný popis jednotlivých
období a přehled nejdůležitějších událostí
a úspěchů našich sportovců. I těm je zde
věnován prostor v medailonech. Kromě
toho kniha čtenáře jistě potěší bohatou
fotografickou průpravou s množstvím unikátních snímků.

Cena: 499,Ne vše bylo za první republiky takové, jak
bychom si představovali a jak bychom si
přáli. Autoři se zaměřili na ty aspekty první
republiky, které jsou lidem stále předkládány chybně nebo zavádějícím způsobem,
a snaží se je čtenáři přiblížit a poodkrýt tak
skutečnost. Jejich kritický pohled však nesoudí toto období jako celek a v žádném
případě se nesnaží popírat důležitost a význam prvních dvaceti let naší samostatnosti. Moto knihy je jednoduché - nic není jen
černé nebo bílé.

Václavské náměstí, Novoměstská radnice, kostel sv.
Bartoloměje - to jsou jen tři
z mnoha osudových míst,
která popisuje tato kniha
formulovaná jako turistický
průvodce Prahou.

Cena: 499,-

Kritický pohled na některé
události odehrávající se
v době vlády Edvarda Beneše a na jeho úlohu v nich.

Eva Papoušková, Galina Miklínová

Kolektiv

Cílovníci

Sto — Naše rodinné album

Humorná i dobrodružná knížka o klucích,
ze kterých vyrostla skvělá generace. Vynikající
stavitel, slavný filmový režisér, a dokonce
prezident, kterého zná celý svět – ti všichni
se v mládí sešli v poděbradské koleji.

Do vyprávné publikace se vešlo sto let,
sto fotografií a sto komentářů zajímavých
osobností. Připomene či odhalí, co podstatného
se událo v každém roce existence naší země
od vzniku Československé republiky.

Sedmkrát upadnout,
osmkrát vstát
Autor bestselleru A proto skáču se snaží, aby
společnost na lidi s jakýmkoli postižením pohlížela
především jako na lidské bytosti. Čtenář okusí, jak
složitě se autista vypořádává s věcmi, které my
považujeme za samozřejmé.

Emeran Mayer

Druhý mozek
Naše pocity, rozhodování, zdraví a pohoda
procházejí střevem. Druhý mozek je revoluční
a provokativní zprávou o rychle se rozvíjejícím
oboru a zároveň praktickým průvodcem
o propojení naší mysli s trávicí soustavou.

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

Naoki Higašida

co | kde | kdy

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
13. 11. Literární kavárna Dobrovský, Václavské náměstí 22,
Praha. Od 16 hodin tu bude rozhlasová a televizní moderátorka Jolana Voldánová křtít svou knihu Kafe s Jolanou,
která je plná zajímavých rozhovorů. Jako kmotři se představí
Ondřej Sokol, Nikol Štíbrová, Veronika Arichteva a Martina
Pártlová.
13. 11. Palác knih Luxor, Václavské náměstí, Praha. V 17 hodin začne autogramiáda, beseda a autorské čtení z knihy
Vlastiny Svátkové Prostor pro duši.
15. 11. Knihcentrum.cz Smetanovo náměstí 222/8 Ostrava.
Od 16 do 17 hodin se můžete setkat s českým historikem,
publicistou, spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, který
představí svou novou knihu Husitská epopej VII.
16. 11. Knihkupectví Kosmas, OC Karviná, Nádražní 1939/4A.
V 17 hodin startuje autogramiáda foodblogerky Karolíny
Katchaby Hrubešové k její nové knize Recept(y) na zhubnutí:
Cesta za krásným motýlem a Diáři pro Kačabky
19. 11. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2. Od 17.30 proběhne setkání s autory Velkého
knižního čtvrtka – Alešem Palánem, Marií Svatošovou, Pavlem Renčínem, Jakubem Szántó, Pavlem Kosatíkem a Petrem Kolmannem.

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

Obyvatelé obce Verměřovice v 19. a na počátku
20. století
Radim Dušek

Zpracovaný přehled obyvatel této obce oživuje osudy těch, na jejichž život a dílo navazují současné generace. Tato publikace je věnována obyvatelům, kteří ve Verměřovicích žili a pracovali v 19. a na samém počátku 20. století. Měla by se dotknout co možná největšího
počtu verměřovických rodin, kde by mohla vyvolat nejednu diskusi
a u nejstarších i nějakou tu vzpomínku.
Rozměr 145×205 mm, 476 stran, brožovaná, fotodokumentace, cena 200 Kč

Slovník spisovatelů Svitavska

(osobnosti literatury Jevíčska, Litomyšlska,
Moravskotřebovska, Poličska a Svitavska)
Milan Báča
Tato publikace ve 410 slovníkových heslech většinou doplněných
fotografiemi přináší přehled literátů, osobností literatury, které jsou
spjaté s uvedenými regiony. Je zde uvedena i celá řada známých
osobností, např. J. A. Komenský, A. Jirásek, B. Němcová, K. H. Borovský, J. Kainar, J. Karafiát, A. Lustig a další. Tento Slovník spisovatelů
Svitavska navazuje na již dříve vydané Literární toulky po Svitavsku, které kombinují literárního průvodce a literární publicistiku, předkládají náměty na literární procházky, toulky
či putování v literárně bohatém regionu.
Rozměr 145×205 mm, 222 stran, brožovaná, fotodokumentace, cena 279 Kč

Koleje vpředu, koleje vzadu
Pavel Kovář

Autorem doplněné předchozí vydání (2015), rozšířené o další příběhy „nádražních dětí“, vychází v roce oslav výročí 100 let vzniku
ČSR, v jejichž rámci si město Ústí nad Orlicí připomnělo příjezdem
historického parního vlaku také návštěvu prezidenta T. G. Masaryka
na ústecko-orlickém hlavním nádraží. Beletrizované vzpomínky na
dětství prožité v unikátním sepětí poříční krajiny v údolí Tiché Orlice
s přestupní železniční stanicí (pražská a letohradská trať) se točí kolem výpravní budovy nádraží z r. 1874. Navzdory politicky temnému období padesátých

let 20. století vynikají epizody obyvatel a zaměstnanců drážního tělesa a hlavně jejich dětí
nikoli jako kronika smutných dějů, ale dík nekomplikovanému dětskému vnímání spíše
jako snové zachycení leckdy kuriózních minipříběhů skládajících mozaiku stále rychleji
běžící (ne)všednosti dnů.
Rozměr 145×205 mm, 104 stran, brožovaná, cena 110 Kč

Pohádky z Orlických hor IV.
Josef Lukášek

Již čtvrté pokračování předchozích čtenářsky velice úspěšných
pohádkových knížek autora Josefa Lukáška o paní Orlických hor
princezně Kačence, ale i o jejím ctiteli Krakonošovi a o řadě dalších
pohádkových bytostí, o kterých si již v dávných dobách, hlavně za
dlouhých zimních večerů, lidé vyprávěli různé příběhy. Barevné
a černobílé ilustrace Jarmily Haldové malebně dotváří poutavý obsah této pohádkové knížky.
Rozměr 160×240 mm, 200 stran, pevná vazba, ilustrace Jarmila Haldová, cena 230 Kč

Ústí nad Orlicí v proměnách času
Z. Skalický, L. Wochotz, L. Prokeš

Tato obrazová publikace nepřímo navazuje na tři předešlé obrazové publikace o městě Ústí nad Orlicí a nejpřilehlejším okolí. Především milovníci starých dobových fotografií i v této knize ocení
unikátnost některých snímků. V závěru v kapitole Ústí nad Orlicí
v současnosti je zachyceno, jak město a jeho části vyhlížejí v dnešních dnech.
Rozměr 230×280 mm, 120 stran, pevná vazba, cena 290 Kč

Česká Třebová a Velká válka 1914–1918
Martin Šebela

Tato rozsáhlá publikace přináší kromě povšechné části o příčinách
a průběhu světového konfliktu také jeho odezvu v životě České Třebové. Připomíná i některé osobnosti se vztahem k tomuto městu,
jejichž význam překročil jeho hranice ale i celého českotřebovského
regionu. Těžištěm této práce je však snaha přiblížit současné generaci osudy některých řadových občanů, které světová válka rozvála po
všech bojištích na obou stranách fronty a jež je připravila o nejlepší
roky života. V textu byly použity úryvky z korespondence přímých účastníků světového
konfliktu, jejich blízkých v zázemí či další dobové písemnosti. Ve všech případech se jedná o doslovné citace, jež nebyly v zájmu autenticity podrobeny jakýmkoliv gramatickým
úpravám.
26 Rozměr 160×240 mm, 620 stran, pevná vazba, 279 dobových vyobrazení a fotomateriálů

VÝCHOVA
DETÍ
ˇ

po skandinávsku

Tuutikki Tolonen
PŘEKLAD ALŽBĚTA ŠTOLLOVÁ
ILUSTRACE PASI PITKÄNEN

Zábavná, humorná, lehce
strašidelná knížka v sobě spojuje to
nejlepší z Roalda Dahla a Astrid Lindgrenové.
Vypráví příběh obyčejné současné rodiny, jejíž
život se zcela nečekaně obrátí vzhůru nohama, když se u
nich na prahu jednoho dnes objeví vlasatá příšera páchnoucí
močálem, která o sobě tvrdí, že se specializuje na péči o děti a bude
novou chůvou jejich dvou dcer. Autorce se podařilo vytvořit okouzlující
svět, ve kterém skříně mluví a příšery pracují jako chůvy, svět, jenž svou
propracovaností možná připomene svět Harryho Pottera.
Určeno především čtenářům ve věku 8–12 let.
VÁZ., 288 S., 339 KČ

obchod.portal.cz

rozhovor

s Vlastinou Svátkovou

DALA JSEM DO PSANÍ CELOU SVOU DUŠI
Téměř snová fotografie na obalu knížky Prostor pro duši krásně navozuje atmosféru pro to, abyste se společně s autorkou
Vlastinou Svátkovou ponořili do svého nitra. Herečka a spisovatelka v jedné osobě dobře ví, co a proč píše. Každé slovo jí
můžete věřit, prožila ho, cítila.
Mohli bychom vaši knihu
popsat našimi slovy, ale
myslím, že je nejlepší,
když ji čtenářům představíte sama. O čem tedy
kniha je a proč vznikla?
Nejlepší zpětnou vazbu
mi dávají čtenářky. Denně mi chodí zprávy a recenze a já mám při čtení
snad pokaždé husí kůži.
Nikdy by mě nenapadlo, že ta kniha bude mít tak silnou energii, bude jako magnet přitahovat všechny, co
si ji potřebují přečíst právě v ten správný moment, aby
jim pomohla. Povídají si o ní mladé holky i starší dámy.
Každá si tam najde to svoje, protože všechny řešíme
v životě podobně pocity osamocení, strachu, nejistoty,
ale i lásky. Jsou v ní jednotlivé kapitoly jako Sebehodnota, Hranice, Bolest atd. a každá kapitola vám předá
nějakou informaci, která ve vás bude dlouho rezonovat. Není to kniha, kterou přečtete a zapomenete na
ni. Je to kniha, která s vámi zůstane už navždy a v těžkých chvílích bude nápomocna. Vznikla proto, že jsem
vždycky toužila takovou knihu mít u sebe. Malou Bibli,
která mě navede na tu správnou cestu, a já si už nebudu připadat jako divný blázen, který je tady omylem.
Rodily se vám řádky pod rukama snadno nebo jste
pochybovala, přepisovala?
Kniha se rodila dlouho, protože nebyla psaná na

objednávku ani s žádným marketingovým cílem.
Vznikala tak, jak vznikat měla, psala jsem tehdy,
kdy přišla inspirace, nápad, kdy něco zarezonovalo
s mým srdcem a intuicí. Vznikalo dílo, které jsem si
hýčkala, opečovávala ho, dala do něj celou svoji duši.
Ale přepisovala jsem nakonec málo. Protože jsem od
začátku věděla, co chci říct a komu.
Kdo by si ji tedy měl přečíst? Pro koho jste ji psala?
Pro kohokoliv. Myslela jsem na kohokoliv, kdo prožívá v životě něco těžkého, kdo se neumí rozhodnout
jak dál, kdo se trápí v těžkém vztahu, kdo zapomněl na sebe a na to, kdo
je, kdo se nemá rád a netuší proč, na matky, které o sobě pochybují, na
ženy, které milují víc, než
miluje jejich partner, na
děti, kterým chybí láska
a objetí, na všechny, které
krášlí jizvy a vstali ze dna
znovu do života, silnější
než kdykoliv předtím.
Knihu jste si vydala sama,
sama se o ni staráte, sama rozesíláte čtenářům. Proč
jste si přidělala tolik práce?
Zřejmě proto, že jsem netušila, co to vlastně prakticky znamená, vydat si knihu sama. Neměla jsem tu

zkušenost a musela jsem si tím celým projít. Všechno
je to tvrdě vydřené, každou knihu doma podepisuji, píšu věnování, muž mi pomáhá s balením, chodí
třikrát denně s obrovskými taškami na poštu. Spát
chodíme nad ránem a nestíháme se věnovat ničemu
jinému. Aktuálně je to situace tak na dva další zaměstnance, ale všichni okolo mě mi říkají, že si ten
obrovský úspěch mám užít. A mají pravdu. Pro samý
shon a stres zapomínáme vnímat, že to, co se děje
právě teď, se už nikdy nemusí opakovat. Že je to zázrak, na který jsme třeba čekali celý svůj život.

Jste s výsledkem spokojená?
Naprosto. Nemohla jsem knihu napsat líp. Dává naději. A to se nepovede každé knize.
JANA MARXTOVÁ

CTNOSTI KRÁLŮ
svého staršího bratra, tedy se svým synovcem Matou. Cvičil jej, aby se jednou byl schopen postavit císaři, a tak obnovit tak znovu slávu svého rodu. Neprojevuje mu žádný
velký cit, chce, aby malý Mata byl silný po všech stránkách. Jen ve chvíli, kdy malý hoch
onemocní, projeví jednou jedinkrát skutečnou láskyplnou obavu o jeho život. Je velmi
praktické, že v knize je zároveň seznam postav a jejich rodinné vztahy, protože jak je vidět
už z prvních stránek, děj je skutečně spletitý a čtenář neuvyklý asijským jménům se může
ztratit. Autorovi Kenu Liuovi je čtyřicet dva let a má toho už docela dost za sebou. Byl
například daňovým poradcem a velmi ho to bavilo. Napsal dokonce sci-fi povídku o tom,
že by bylo možné rozumět společnosti pomocí parsingu, tedy jakési datové struktury.
Prostě je vidět, že daním autor knížky rozumí. „ Ctnosti králů jsou epickou fantasy, kterou
hýbou daně. Hrají velkou roli v celém příběhu. Takže tyhle části knihy si skutečně užijete,
jen když máte rádi téma daní,“ říká a já mám pocit, že je to opravdu vášnivý daňař. O síle
politiky v rozhovoru říká zajímavou věc: „Existuje myšlenka, že jako vládce nemůžete být
pořád jen hodný, protože pak si vás lidé neváží. Takže cesta, jak dosáhnout úcty lidí, je
nechat proběhnout nějaké opravdu hrozné události a teprve pak do nich vstoupit a být
velkorysý.“ Podle mne většina epických fantasy románů spadne do něčeho podobného,
jako je Pán prstenů, tedy do touhy po „starých dobrých časech“, dávném zlatém věku
a po návratu do něj. Ctnosti králů takové nejsou. Je to spíš kniha o nutnosti změny, nutnosti revoluce a schopnosti adaptace na nové věci.
JARMILA SKOPALOVÁ

Toto je kniha jedinečná v mnoha ohledech: je rozsáhlá, je to
autorova prvotina, je to zřejmě první kniha žánru silkpunk.
Vzhledem k tématu nejstarších čínských dějin, nebo spíše čínských bájí, které autor Ken Liu slýchal jako chlapec, je logické
vysvětlení názvu silkpunk jako punk z oblasti hedvábné stezky.
„Čína byla vždycky v západním světě popisována velmi stereotypně a já chtěl vyprávět příběh, který to vše osvěží. Proto jsem
se rozhodl vytvořit nový svět fantazie, který by byl inspirován
Východní Asií a Čínou, ale ne návodně analogický,“ vysvětluje autor. Vymyslel nové technologie, velké vzducholodi, podmořské lodě a podobně.
A přestože to jsou úplně nové výtvory jeho fantazie, pořád mají nějaký reálný základ v historii. Děj knihy Ctnosti králů (vydává Host) je velmi spletitý, jak se sluší na knížku takové
tloušťky (více než 600 stránek, vhodná na dlouhou dovolenou nebo krátkou podzimní
virózu). I stručných pár vět o ději této silkpunk fantazy přivede budoucího čtenáře do
známých a skutečných období historie Číny: císař Mapidére se rozhodl sjednotit všech
sedm království Dary pod jednu vládu. Klan Zyndu mu dlouho vzdoroval, a tak se rozhodl udělat z něj exemplární příklad a vyvraždil všechny muže do třetího kolene. Jen
stručné vylíčení mučení a vraždění stačí k živým obrazům ve čtenářově fantazii a divokým
snům. Nechal však žít syna vévody, chlapce Finna. Ten uprchl z hradu s maličkým synem
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Jiří Janoušek byl
reportérem Mladého světa,
když navázal kontakt se
zestárlým a nemocným
Janem Werichem a sepsal
s ním dlouhý rozhovor,
první po řadě let, kdy
byl Werich v nemilosti.
Pak pokračovali
v setkáních, a tak vznikly
unikátní rozhovory, které
nám dají nahlédnout
hluboko do Werichova nitra.
A co víc: Jan Werich svěřil
reportérovi, s nímž se
nedlouho před smrtí ohlížel
za svým životem, také
svůj fotograﬁcký archiv.
Díky tomu tato kniha vedle
rozhovorů a dobových
svědectví nejbližších
přátel, zejména Jiřího
Voskovce, přináší na 300
fotograﬁí, které zachycují
Wericha ve všech fázích
života, objevují jeho
neznámou soukromou tvář,
mapují běh jeho života
s úspěchy i nezdary,
nadějemi i zklamáním.
Kniha, kterou musíte mít
ve své knihovně.

PRÁH

jAn WeRicH
zA OPOnOu

Osobní archiv
v jedinečné
knize

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 22. 10. až 28. 10. 2018

beletrie
1. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon
2. Radka Třeštíková Veselí Motto
3. Evžen Boček Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka Druhé město
4. Alena Mornštajnová Hana Host
5. Lars Kepler Lazar Host
6. Zdeněk Svěrák Strážce nádrže Cosmopolis
7. Heather Morrisová Tatér z Osvětimi BizBooks
8. Anne Jacobsová Panský dům a jeho dědictví Knižní klub
9. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
10. Lase Holm Vikingové – pomsta synů Fobos

populárně-naučná
1. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
2. Žofie Kanyzová Lunární kalendář Krásné paní 2019 Krásná paní
3. Lucie Kosačíková, Tomáš Kosačík Máme to rádi zdravě Tomáš Kosačík
4. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
5. Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná Odemykání dětského potenciálu BizzBooks
6. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život na háku Omega
7. Kolektiv Občanský zákoník Sagit
8. Roman Vaněk, Jana Vaňková Maso – Jednoduše & dokonale Prakul
9. Ester Geislerová, Josefína Bakošová Terapie sdílením Listen
10. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks

pro děti a mládež
1. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
2. Sarah J. Maasová Dvůr mrazu a hvězd CooBoo
3. Jaroslav Foglar Hoši od Bobří řeky Albatros
4. David Walliams Babička drsňačka Argo
5. Petr Kolmann, Michal Kocián, Václav Šorel Vzduch je naše moře Argo
6. Zdeněk Ležák TGM Argo
7. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
8. L. Kovářová, J. Lamka, H. Lamková, J. Němeček, J. Poborák, L. Štíplová Dobrodružné příběhy Čtyřlístku: 2001 Čtyřlístek
9. Dominic Walliman Profesor Astrokocour: Křížem krážem lidským tělem Labyrint
10. Jiří Žáček Máte doma velrybu? Šulc – Švarc
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

AUDIOKNIHY

Říjen 2018 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Remigiusz Mróz Nenalezená Audioteka, Bookmedia, čte více interpretů
2. Vlastimil Vondruška Dýka s hadem Tympanum, čte J. Hyhlík
3. Christiane F. My děti ze stanice ZOO Audioteka, Bookmedia, čte více interpretů
4. Andrzej Sapkowski Meč osudu Tympanum, čte M. Finger
5. Sydney George Hopkins Pane Bůh, tady Anna Supraphon, čte B. Hrzánová
6. Jan Mühelfeit, Melina Costi Pozitivní leader Management Press, čte A. Zbořil
7. John Flanagan Čaroděj na severu Audioteka, Bookmedia, čte M. Ruml
8. Vlastimil Vondruška Jáchymovští démoni Tympanum, čte J. Hyhlík
9. Don Miguel Ruiz Čtyři dohody Tympanum, čte J. Dušek
10. Roger Zelazny Pušky Avalonu Walker a Volf, čte L. Ondráček
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Novinky z nakladatelství
Eric Rickstad
Jména mrtvých
dívek
Pokračování bestselleru
Tiché dívky. V odlehlém
městečku v severním
Vermontu kdosi sleduje
studentku Rachel Rathovou.
Ta je přesvědčená, že jde
o stejného muže, který
před lety zabil její rodiče:
Neda Preachera, sexuálního
násilníka a vraha.
Thriller
369 Kč

Jerzy Vetulani,
Maria Mazurková
Alenčin sen aneb
Jak funguje mozek
Bohatě ilustrovaná naučná
kniha zvídavým dětem
srozumitelně a s osobitým
vtipem odhaluje složitá
tajemství fungování mozku
i celého lidského těla.
Doporučuje deset z deseti
mozků!
Pro čtenáře od šesti let
389 Kč

Olivia Kiernanová
Bez dechu

Lars Kepler
Lazar

Úspěšná mikrobioložka
je nalezena oběšená ve
svém domě na předměstí
Dublinu. Vrchní komisařka
Frankie Sheehanová by
případ nejraději uzavřela
jako sebevraždu, ale pitva
odhalí podezřelá zranění
a manžel oběti není nikde
k zastižení.

Nový napínavý případ
komisaře Joony Linny.
Policisté objeví v bytě na
předměstí Osla mrtvého
muže. Zavražděný byl
vykradač hrobů a kanibal.
Jednou z trofejí je i lebka
Summy Linnové, Joonovy
manželky. Stopy vedou
k někomu, kdo má být
dávno mrtvý…

Krimi
349 Kč

Thriller
399 Kč

Jan Hamouz
Poloviční král

Steven Price
Ve svitu plynových
lamp

Pohraničí Erenézie obsadil
nepřítel. Král Trat’Hys vyráží
v čele své armády, aby
ukončil vleklé sousedské
války jednou provždy. Zatím
však netuší, že nejtěžší
bitvu svede s vlastním
synem. Daleko za mořem
se navíc sbírá obří armáda
Rohatých…
Původní česká fantasy
349 Kč

TAKÉ JAKO
AUDIOKNIHA

William Pinkerton, syn
proslulého amerického
detektiva, se vydává do
podsvětí viktoriánského
Londýna v honbě za
legendárním podvodníkem
Edwardem Shadem. Klíč
k jeho polapení drží Adam
Foole, který pátrá po své
ztracené lásce Charlotte.
Překladová beletrie
449 Kč

hostbrno.cz

PŘÍBĚH MUŽE, KTERÝ
PŘEDBĚHL SVOU DOBU

www.

www.novinka-mesice.cz
K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz

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

