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Aleš Palán
JAKO V NEBI, JENŽE JINAK
Aleš Palán, autor bestselleru Raději zešílet v divočině,
přináší setkání s dalšími solitéry žijícími stranou civilizace.
Rok a půl za nimi jezdil do odlehlých oblastí od Chodska po
Bílé Karpaty, od Jizerských hor po Beskydy.
Elena Ferrante
TEMNÁ DCERA
Elena Ferrante i v tomto románě nahlíží do nitra ženy, do
jeho skrytých zákoutí, odkrývá narušené vztahy hrdinky
k její rodině, k partnerovi i k sobě samé a nechá vyplouvat
na povrch dlouho potlačované destruktivní pocity.
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mimo civilizaci přináší pohled do tajuplného světa,
Žantovský Adler Allison Allport Améry
Arsenijević Assmann Assouline Auster
o jehož existenci nic nevíme.
Ballester Barkovová Bedürftig Berďajev
Bergreen Berlin Bernhard Beuysová
Birgus Blaive Blood Bloom Bondy Boorstin
Elena Ferrante
Bostrom Brandes Brando Brodskij Burton
GENIÁLNÍ PŘÍTELKYNĚ – KOMPLET
Calvino Canetti Carrasco Cercas Coblence-Tetralogie Geniální přítelkyně uchvátila čtenáře bezmála
ová Coward Craven Cypkin d’Argens
Daumal Davies Delone Demetz Denny na celém světě a vzbudila zaslouženou pozornost literární
kritiky. Nyní vychází v dárkovém atraktivním balení
Denon Depardieu Doerry Doležal Donne
Doorman Dutka Dvorník Earhart Eizenstat
a za zvýhodněnou cenu.
Englundwww.eprostor.com
Ferguson Ferrante Fishbane
Fonte Forman Formanová Frankielová
Gellately Graeber Grajewski Grebeníčková
Haasis Haffner Hägermann Halberstam
Halbertsma Hamannová Hanák Handke
Harding Hardy Hart Hayek Heideking
Hennetmair Heyse Hilbig Hoell Holt Hoppe
Hrabal Hron Hultkrantz Chalupecký
Chaneyová Chudožilov Jachina Jarkovská
Jellinek Jenkins Ježek Jírů Judt Juvin
Kalinová Kamen Karen Kárník Kaufman
Kerr Kissinger Knipe Kolář Kolečko
Konrád Kosík Kriseová Kroutvor Kubík
Kulka Kyndrová Laclos Lang Langerová
Lanzmann Laqueur Laughland Laurence
Lawson Lester Levitsky Liang Lindsey
Lipovetsky Lipset Lorenzen Luhmann
Lukeš Lustig Macek Maffesoli Mareš
Martínek Maugham Maurois McCormack
30 LET
DÁVÁME
McGowan
Milén Mohn
Moník Müller Nečas
Němcová Nooteboom Nový Nyklová
Osorgin Overmyer
Palán Pažout Pehe
KVALITNÍM
Percy Pithart Pokorný Pondělíček Popp
Popper Porter
Pošová Putík Reagan
KNIHÁM
Rehnicer Reich Rey Ribbat Riefenstahlová
Roden Roszak
Rousseau Rozner Rufin
PROSTOR
Rupnik Satter Savický Sedláčková Seibt
Shaw Schama Schlink Schwanitz Schwanová Sigmund Simenon Simms Skilling
Skleničková Sláma Slouka Snyder Sokolov
Soros Součková Sozanský Sparková Starý
Stasiuk Stiglitz Suk Ševela Ševeljov Šibík
Šimko Šmeljov Štecha Tabori Tajovská
Taraba Tesař Thatcherová Thein Tigrid
Váchal Vaněk Vaszary Vašíček Vávra
Veverka Vial Vilček Volný Wagnerová
Wagnerová Weinstein Weizsäcker Wette
Wiedemann Winder Wolf Wurm Ziblatt
Zimmermann Zischler Zoja Zweig
Žantovský Adler Allison Allport Améry
Arsenijević Assmann Assouline Auster
Ballester Barkovová Bedürftig Berďajev
Bergreen Berlin Bernhard Beuysová

Novinky
Dědické právo
Kompletní pohled
na dědění z hlediska
hmotněprávního,
procesního
a mezinárodního
Martin Šešina,
Ladislav Muzikář,
Petr Dobiáš
Příručka podrobně
a komplexně
zpracovává
problematiku dědictví
a řízení o pozůstalosti
podle aktuální
úpravy hmotného
i procesního práva.

Správní řád
s poznámkami
a judikaturou
4. aktualizované
a doplněné vydání
podle právního stavu
k 1. 7. 2019
Petr Průcha
Čtvrté vydání úspěšné
publikace nabízí oblíbené
poznámkové zpracování
správního řádu, reflektuje
recentní změny v právní
úpravě a přináší
aktualizovaný přehled
související judikatury.

896 stran, váz., 1490 Kč

536 stran, brož., 780 Kč

Trestní
odpovědnost
právnických osob
v České republice

Ochrana
osobnosti,
soukromí
a osobních údajů

Problémy
a perspektivy
Jiří Jelínek
Monografie podrobně
analyzuje vybraná
problematická témata
a otázky právní úpravy
trestní odpovědnosti
právnických osob v ČR,
jejich sankcionování
i řízení proti nim.

P. Mates, M. Valoušek,
E. Fialová, T. Lechner,
M. Hálová, J. Sivák,
O. Sovová, E. Bruna,
M. Brunová
Publikace nahlíží na silně
rezonující problematiku
ochrany osobnosti,
soukromí a osobních
údajů prizmatem
ústavního, občanského
i evropského práva.

384 stran, váz., 690 Kč

432 stran, brož., 590 Kč

Analýza
realitního
trhu

25 let Ústavy
České republiky

Petr Ort
Jedinečná publikace
popisující český realitní
trh se zaměřuje na
všechny jeho zvláštnosti
a přináší informace
nezbytné pro realitní
zprostředkovatele,
developery, stavební
firmy i orgány státní
správy a samosprávy.

Vojtěch Šimíček (ed.)
Příspěvky pestré palety
autorů se zabývají
procesem vzniku Ústavy,
vysvětlují role jeho
přímých aktérů, bilancují
dosud provedené
změny a pojednávají
o ústavním postavení
vlády a soudnictví
či ústavněprávní
inkorporaci politických
stran.

166 stran, brož., 350 Kč

168 stran, brož., 310 Kč
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ŽENY A DOBRODRUŽSTVÍ
BOHUMILA KONEČNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
je tu opět oblíbený Velký knižní čtvrtek, akce, která
v době ekonomické krize měla pomoci knihkupcům upozornit na zajímavé tituly a povzbudit čtenáře k jejich koupi. Dnes už je tenhle knižní svátek
tradicí a koná se i přesto, že nejhubenější časy jsou
za námi. Proč rušit něco, co funguje. Nakladatelé
se mohou pochlubit tím nejlepším ze své produkce a čtenáři nakupují s vědomím, že pokud sáhnou
po některém z „velkočtvrtečních“ titulů, neměli by
litovat. Letos Velký knižní čtvrtek připadá na 17. října a vybráno bylo rovných dvacet knih. Nabídka je zajímavá, pestrá a každé čtenářské srdce si tu najde to své. Pro
děti je tu Tomova půlnoční zahrada, která je považována za mistrovské dílo dětské
literatury, Pád Gondolinu J. R. R. Tolkiena potěší všechny snivé příznivce fantasy a záhadná autorka Elena Ferrante, o níž nikdo neví, co je vlastně zač, bude rozkrývat
složité lidské vztahy a osudy v příběhu Temná dcera. Těším se také na knihu Nebe
nad Jemenem, kterou napsal lékař Tomáš Šebek. Před časem jsem měla možnost se
s ním seznámit, a tak tuším, že jeho zážitky z mise Lékařů bez hranic budou stejně
zajímavé, jako je on sám. Protože mám ráda životopisné knihy, rozhodně si nenechám ujít román Kerri Maherové Debutantka, k jejímuž napsání autorku inspiroval
životní příběh ženy ze slavného rodu Kathleen Kennedyové. Výjimečným titulem je
kniha Ten den – 17. listopad 1989, která vychází u příležitosti třicátého výročí Sametové revoluce. Je věnována jen a jen onomu osudovému dnu a najdete v ní více než
dvě stě přímých svědectví nejen demonstrantů, ale i policistů nebo jen náhodných
kolemjdoucích. Zvědavost určitě bude budit také pokračování velkého hitu Vojtěcha
Matochy Prašina s podtitulem Černý merkurit. I zbývající nabídka Velkého knižního
čtvrtka stojí za přečtení a co víc, vybranou knihu si můžete nechat i podepsat. Opět
se totiž koná setkání s autory, které se 17. října uskuteční v Uměleckoprůmyslovém
muzeu v Praze, o týden později v Knihovně Jiřího Mahena v Brně a za další týden se
autoři vypraví do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Večery už se zase začínají povážlivě prodlužovat, a tak nám všem určitě přijde nabídka Velkého knižního
čtvrtka vhod. S dobrou knihou se to na podzim lépe táhne.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
Kniha je nejlepším přítelem. Jsme knihami
spojeni s duchem všech národů a dob.
Tomáš Garrigue Masaryk
Prezident, filozof a sociolog

Bohumil Konečný, známý také podle přezdívky Bimba, kterou mu v dětství dal
otec, patřil k nejvýraznějším ilustrátorům své éry. Někdejší režim však dělal všechno proto, abychom na něj zapomněli. Díky Janu Hosnedlovi a knize Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného se jeho jméno znovu dostává na výsluní.
Bohumil vystudoval učitelství, ale po roce přešel na Akademii výtvarných
umění, kde působil až do zavření vysokých škol. Pak už skočil rovnýma nohama
do práce, maloval pro ženský časopis Hvězda československých paní a dívek, přispíval do Humoristických listů, spolupracoval s časopisem Mladý hlasatel, ale nevyhýbal se ani pornografickým ilustracím. V roce 1941 ho do svých služeb přijala
firma Baťa, pro niž maloval plakáty, reklamy a vydělával velké peníze. Povídalo
se, že si prý na soukromý večírek v hotelu pozval dokonce Orchestr Karla Vlacha.
Po válce zaznamenal velký úspěch s komiksem Zuzanka její svět a spolupracoval
i s Jaroslavem Foglarem. V 50. letech ho neminula budovatelská éra, kdy vytvořil několik plakátů
poplatných tehdejší době. Kolem roku 1952 ho
od této činnosti zachránila nabídka podniku zahraničního obchodu, pro který vytvořil reklamy
nabízející české zboží v cizině. Někdy v té době
mu do života vstoupil Petr Sadecký, mladý a nadšený fanoušek, kterého Bimba přijal téměř jako
syna. O to těžší pak pro něj byla chvíle, kdy ho
Petr zradil, emigroval a vzal s sebou i jeho kresby, které v Německu prodal za velké peníze.
A nejen to. Plánovaný společný komiks dotvořil
podle svého a z krásné super hrdinky udělal rudou bojovnici Octobrianu, což se sice líbilo na Západě, ale když se to doneslo za
železnou oponu, byly z toho pro Bohumila Konečného jen potíže. Nemohl publikovat, nikdo ho nechtěl zaměstnat. Pomohli mu přátelé, a tak se jeho kresby
objevily například na obalech modelářských letadýlek. Pracovně bohužel už jen
paběrkoval. Zemřel v roce 1990, ale jeho práce žije dál. V Německu například
stále vycházejí slavné Mayovky, na nichž jsou jeho kresby, a v knihovnách najdete
knihy Jaroslava Foglara zdobené jeho ilustracemi. Kniha Ženy a dobrodružství
Bohumila Konečného, která vychází u příležitosti stého narození tohoto výjimečného ilustrátora, ho snad znovu připomene. Zájem si rozhodně zaslouží.
JANA MARXTOVÁ
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Mám moc ráda knihy známého myslitele Osha. Mám
asi jedenapadesát svazků a listuju jimi jako v bibli.
Můžu je otevřít kdekoli, vždycky se začtu a najdu pro
sebe nová moudra. Moc se mi líbí také kniha papeže
Františka. I on je pro mě velkou ikonou. Jednou z mých
nejmilovanějších knížek, kterou jsem nejprve přečetla,
pak jsem ji slyšela v audio verzi a nakonec jsem ji viděla, je Chatrč autora Williama
Paula Younga. To je kniha, která je o všem, o setkání s bohem, o odpuštění, o víře…
Je to krásně napsané a některé věci jsou tam tak vysvětlené, že vám dají odpovědi
i na vaše vlastní otázky. Jsem téhle knížce za mnohé vděčná. Pomohla mi v různých
životních chvílích a můžu ji vřele doporučit. Všechny zmiňované knihy jsou takové
moje srdeční záležitosti. Bohužel, málokdy se mi při mém pracovním tempu stane,
že se začtu tak, aby mě nic nerušilo. Teď v sezóně, kdy mi vychází nová deska a chystám koncert v O2 areně, je to téměř nemožné. Ale já to doženu.
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
16. října KNIHCENTRUM.CZ, Smetanovo nám. 222/8,
Moravská Ostrava
Přednáška a křest knihy Maminko, není mi dobře od zkušeného pediatra MUDr. Ladislava Hanouska. Kmotrou
knihy, která má být spolehlivým pomocníkem rodičů, bude
vedoucí odd. neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Hana Podešvová.
16. října Palác knih Luxor, Václavské náměstí, Praha 1
Známá rozhlasová novinářka Pavla Jazairiová pokřtí v 17
hodin svou knihu pro děti Figaro.
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Unikátní publikace,
jež se zabývá dosud
opomíjeným tématem
– nacistickým
programem
Lebensborn

17. října DOX – Centrum současného umění
a 18. října – Czechitas, Škrobárenská 511/3, Brno-jih
Křest nových knih HELLO RUBY, které připraví děti na počítačovou budoucnost dobrodružnou formou. Přijďte strávit zábavné a vzdělávací
odpoledne se svými dětmi. Čeká Vás plno tvořivých
dílen.
17. října Knihkupectví Cesta, Brno
V 17:30 se koná autogramiáda manželů Vejmělkových k jejich knize Modlím se za svého milého / za
svou milou.
21. října KNIHCENTRUM.CZ, Smetanovo nám. 222/8,
Moravská Ostrava
V 16 hodin přijde představit svou knihu Žij teď populární
moderátor Karel Voříšek.

22. října Palác knih Luxor, Václavské náměstí, Praha 1
Úspěšný anglický spisovatel a autor bestsellerů Tony Parsons se bude podepisovat svým fanouškům od 17 hodin.

Volné pokračování
úspěšné série od
královny švédské krimi.
Odhalte tajemství
švédského maloměsta
krimirománu o ztrátě
a zranitelnosti.

Stovky funky vozidel,
úžasná krajina
a chytře navržené
interiéry dodávek
z celého světa. Pro ty,
kteří vědí, že život je
tam, kde zaparkuješ.

22. října Instituto Cervantes, Na Rybníčku 536/6, Praha
Při příležitosti vydání českého překladu románu Patria
(Vlast) se spisovatel Fernando Aramburu spolu s překladatelem Vítem Kazmarem a redaktorkou českého
vydání Annou Tkáčovou zúčastní od 18:30 hod. besedy
se čtenáři.
23. října Palác knih Luxor, Václavské nám., Praha 1
Zbigniew Czendlik, Miroslav Macek a Petra Macková
Hrochová pokřtí v 17 hodin svou společnou knihu Farská kuchařka. V knize najdete recepty skutečné farské
kuchařky a dozvíte se, jak žijí faráři i jejich hospodyně.
Knihu pokřtí šéfkuchař Jaroslav Sapík a farská hospodyně Zbigniewa Czendlika Marie Vacníková.
24. října Masarykova veřejná knihovna, Dolní náměstí
1356, Vsetín
V 17 hodin vás spisovatel a držitel ceny Magnesia Litera
Jiří Padevět nechá prostřednictvím svých knih nahlédnout do minulosti naší země.
24. října Knihkupectví Cesta, Brno
V 16:30 proběhne beseda s biskupem Konzbulem a autogramiáda nové knihy
Jak sníst slona.

Může příběh končit tím,
že je vyhrána bitva či
válka, město dobyto
nebo zachráněno, princezna požádána
o ruku? Nemůže. Vždy
se najde někdo, kdo se
chce pomstít.

www.grada.cz

rozhovor

s Martinem Bedřichem

MĚNIT KNIHY ZA FACEBOOK JE ABSURDNÍ
Portál je podle Wikipedie architektonickými nebo jinými výtvarnými prvky ozdobené orámování vstupu do významné, obvykle
veřejné budovy, např. do katedrály, nebo pohledové orámování divadelního jeviště, v němž bývá zavěšena divadelní opona.
Když se tak jmenuje knižní nakladatelství, je to vskutku závazek. Svým jménem se totiž zavazuje k nekonečné práci přinášet knihy, které otevírají dveře, oči, srdce i duši. Při dnešní turbulentní době je to úkol heroický a opravdu nekonečný. Ale šéfredaktor
nakladatelství Portál Mgr. Martin Bedřich, Ph.D., je mladý, čeká ho tedy ještě mnoho zavřených vstupů, které je třeba otevřít.
dagogickým nebo speciálně-pedagogickým titulům, jejichž
tržní potenciál je malý, ale
cítíme, že je třeba, aby je někdo
vydal, a malé cílové skupině tím
pomohl. Zbytek je o soudnosti
nakladatele, aby byl schopen
tyto věci vybalancovat a nedovedl podnik k bankrotu.

Na co myslíte, když ráno otevíráte dveře svého nakladatelství? Na knihy, na autory nebo na čtenáře?
Možná myslím překvapivě spíše na naše zaměstnance, kteří se prací s knihami musejí uživit. To je taková
druhá strana mince. Všechny ideály spojené s knihami,
vzdělaností, kulturou a podobně mají i svůj konkrétní
zemitý rozměr v tom, že je to podnik jako každý jiný,
na který je navázána spousta lidí. Při edičních radách
samozřejmě myslíme na čtenáře, pro které knihy vydáváme, na obor, který tím kultivujeme, autory, jimž
dáváme možnost se prezentovat, ale zbytek času je
pak věnován spíše všem těm, kteří knihy od původní
myšlenky po jejich prodej provázejí.
Se začátkem televize všichni věštili konec rozhlasu. Když
přišly sociální sítě, všichni věštili konec divadlu. Knížka
přežila všechno. Čím to je?
Tak jak neskončil rozhlas ani divadlo, nekončí knihy.
Zcela jistě se omezí jejich papírová podoba, což ale
vůbec nevadí. Naopak, řada titulů ať klidně zůstane jen
v digitální podobě, jako e-kniha nebo třeba audiokniha.
Vnímání obsahu knihy (četbou nebo poslechem) vyžaduje úplně jiný čas, který je nesouměřitelný s čímkoli jiným. Lidé, kteří mají s tímto prožitkem zkušenost, velmi
dobře vědí, proč si jej nenechají ukrást něčím jiným. Tento čas bytí s knihou přináší tolik dodatečných benefitů
(klidně popsatelných velmi exaktně jako zklidnění, soustředění, zkvalitnění duševního stavu, aktivizace myšlení
apod.), že bude bezpochyby stále vyhledávaný.
Platí stále pořekadlo, že nakladatel musí vydat patnáct
kuchařek, aby mohl vydat jednu básnickou sbírku?
V jistém smyslu samozřejmě a bylo to tak vždy. Byly a jsou
knihy, které se prodávají dobře a svým způsobem dotují ty,
které jsou sice důležité, ale prodejně nikoli tak atraktivní.
My tímto způsobem přistupujeme např. k některým pe-

Vaše nakladatelství se sice
specializuje na knihy populárně naučné a psychologické,
ale vydáváte i nádherné dětské knížky Kterou řadu máte
nejraději?
Jako nakladatel mám upřímně rád všechny naše řady,
o každou se staráme, přemýšlíme o ní a rozvíjíme ji. Nemáme žádnou „do počtu“, aby se neřeklo. To je výhoda
i naší velikosti, máme možnost o všem vědět. Ovšem
mou nejoblíbenější bude asi přece jen řada Klasici. Ta
nabízí klasická díla oborů, kterým se Portál věnuje. Buď
v nově zrevidovaných podobách, pokud už česky někdy
vyšla, anebo v prvních vydáních. Ideou je mít řadu, v níž
bude pestrá nabídka kvalitních vydání děl, která by měla
zajímat každého humanitně vzdělaného člověka. Ten
bude mít jistotu, že pokud hledá reprezentativní dílo od
C. G. Junga, E. Fromma, C. R. Rogerse či M. Montessori,
najde ji zcela jistě v Portále.
Proč si myslíte, že dnes stále ještě stojí za to vydávat
myslitele, jako byl třeba Martin Buber? To není zrovna
jednoduché čtení.
Martina Bubera vydáváme jako autora, který ovlivnil
nejen filozofii, ale i psychologii a teologii, a to právě
svým důrazem na dialog, vnímání druhého jako „ty“.
V tom překročil úzké filozofické hranice a stal se klasikem řady humanitních přístupů. Podobné je to ovšem
i s jinými autory. Jsou to myslitelé, kteří ovlivnili nejen své
obory, ale ale také objevili novou možnost, jak se díváme
na člověka a společnost. Na nich stojí řada současných
přístupů, které si z nich vybírají, co se komu hodí. My
ale chceme vést čtenáře ke kořenům. A vnímáme, že to
oceňují. Setkat se s nějakou myšlenkou v její původní
podobě je velmi oživující, otevírá to oči pro její skutečný
význam, hloubku, výjimečnost. V tomto smyslu nejsou
tito autoři zdaleka mrtví, naopak po desetiletích nánosů
dalších a dalších výkladů a převyprávění je opět čas toto
vše setřást a setkat se s těmito texty znovu tváří v tvář.
Jaký je váš vztah k sociálním sítím? Mají něco, co knížky
nemají?
6

Sociální sítě jsou zcela legitimní současný nástroj komunikace a, jako vždy, jde o to, umět s nimi pracovat tak, aby
sloužily, nikoli zotročovaly. Jejich využití je fantastické,
možnost rychle sdílet myšlenky, upozorňovat na knihy,
dostávat zpětnou reakci apod. Co je zcela odlišné, je už
zmiňovaný čas – kniha potřebuje úplně jiné tempo a dobu
vnímání, v tom jsou sociální sítě na docela jiném levelu.
Nejde ovšem jen o čas strávený s knihou, jde i o čas strávený nad knihou se sebou samým. Mé vlastní já je v procesu
četby přítomno neopakovatelným způsobem a je dobré
tuto zkušenost nejen mít, ale i ji kultivovat. Poznávat sebe
samého, mít se svým nitrem pevný vztah – to jsou kvality, které člověk potřebuje k zdravému duševnímu životu,
a četba knih to podněcuje jako máloco jiného. Sociální
média toto nemohou nikdy nahradit. Nejde přitom ale
o srovnávání a poměřování, jde o užívání toho, k čemu je
co určeno. Měnit knihy za Facebook je absurdní.
Přišel jste někdy v rámci „konkurenčního boje“ o autora
nebo knížku, po jejímž vydání jste hodně toužil?
Ano, samozřejmě, to se stává celkem často. Není to nic
tragického, i když mě řada ušlých knih mrzí. Na druhou
stranu je to potvrzení toho, že jsme šli po dobré stopě,
že původní intuice byla správná.
Který titul považujete za váš největší nakladatelský počin?
Velkou neznámou bylo vydání Červené knihy C. G. Junga, což je překlad a faksimile jeho velkého rukopisného
ilustrovaného kodexu. Je to kniha nesmírně krásná, velmi drahá a po všech směrech fascinující. Její vydání bylo
i pro technickou náročnost tisku a reprodukcí značným
rizikem, ale zdá se, že úspěšným.
Co teď čtete z produkce Portálu?
Z produkce Portálu mi rukama prochází všechny knihy,
vysloveně čtu ale jen část z nich. Naposledy mě zaujala
kniha Posedlost láskou Franka Tallise, psychoterapeuta
a romanopisce, který zaznamenává velmi pozoruhodné
(a poučné) příběhy různých forem „nezdravé“ lásky. Ani
takové téma, jako je romantická láska, není ušetřeno krajně podivných podob, které ženou lidi do neštěstí, nesvobody a zoufalství. A je zajímavé porozumět trochu tomu,
co se v lidech v těchto situacích vlastně děje a co se s tím
dá dělat. Navíc je kniha napsaná nesmírně čtivě a vtipně.
A co teď čtete z produkce konkurence?
Já čtu neustále i hodně další literatury, beletristické i odborné. Naposledy mě nadchla historická kniha Timothy
Snydera Cesta k nesvobodě nebo román čínské spisovatelky Šeng Kche-i Holky ze severu.
JARMILA SKOPALOVÁ
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Personální marketing
v řízení lidských zdrojů

Za hranicemi genů
Eseje o našem bytí, o našem světě,
o našich snech

Světlana Myslivcová

Gottfried Schatz

Personální marketing se
v současné době formuje
jako samostatný obor, který
propojuje oblast řízení lidských
zdrojů s marketingem a na
zaměstnance pohlíží jako na
zákazníka. Kniha představuje
jeho nástroje a prostředky
podporující pracovní
spokojenost.
Vydala Masarykova univerzita
ve spolupráci s Technickou
univerzitou v Liberci.

Světoznámý chemik a biolog
ve svých esejích vybízí čtenáře
k objevitelským cestám až na
nejzazší hranice vědy, kde se
stírá rozdíl mezi exaktní vědou
a filozofií. Dotisk úspěšného
českého vydání.
119 stran, vázáno

215 stran, brožováno
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PRODÁNO DVACET MILIÓNŮ VÝTISKŮ, PRÁVA PRODÁNA DO VÍCE NEŽ
TŘICETI PĚTI ZEMÍ SVĚTA
TAJEMSTVÍ ČERNÉ ORCHIDEJE • PŮLNOČNÍ RŮŽE • LEVANDULOVÁ ZAHRADA • OLIVOVNÍK
Sestra s perlou – Lucinda Riley
Po smrti svého milovaného otce se CeCe začíná všechno hroutit jako kostky domina.
A tak se, vybavená otcovým dopisem s informacemi o svému původu, vydává do Austrálie.
V městečku Broome na mořském pobřeží i v rudé pustině rozpáleného vnitrozemí se
pokouší zjistit, co může mít společného s jednou z prvních australských podnikatelek Kitty Mercerovou, zámožnou obchodnicí s perlami…
Sestra s perlou je čtvrtým dílem rodinné ságy Sedm sester. Ságu plnou romantiky,
vášní, záhad, srdcervoucích milostných dramat a nádherných scenérií lze číst i jednotlivě. Příběh dalších sester najdete v následujících dílech ságy Sestra Luny a Sestra
Slunce.

Rodinná SÁGA
SEDM SESTER
SESTRA BOUŘE
SESTRA VE STÍNU

JERONÝMOVY DNY
1.–3. listopadu 2019

Přednášky, semináře, prezentace a kulturní programy
pro překladatele, tlumočníky, učitele a zájemce o cizí
jazyky i širokou veřejnost pořádá Jednota tlumočníků
a překladatelů a další profesní organizace.
Zažije i literární překlad „technologickou revoluci? Kam směřuje automatizace překladatelské
činnosti? Překlady v samizdatu Hacknutá čeština Překladatelský „duel“ Překládání pro
EU Co se aktuálně umí a neumí ve strojovém překládání
a tlumočení Překlad audiovizuálních děl na Slovensku Nová
terminologická databáze JTP
Úsilí profesních organizací pro
změnu zákona o soudních tlumočnících a překladatelích STAR
– Novinky CAT softwaru STAR Transit NXT LINGEA – tištěné
a elektronické slovníky Knižní second-hand vulgo book-sekáč.

K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1
Vstup zdarma
Průběžně aktualizovaný program, časy i místa jednotlivých akcí
sledujte v rubrice AKCE na našich webových stránkách

www.JTPunion.org

nakladatelství tritoN

Nahá zeliNářka
Jiří Kimla
O přízeň laskavého čtenáře usiluje deset povídek. Jejich námětem je
život v nejrůznějších podobách, předkládaný s nadhledem a humorem.
Některé příhody jsou strašidelné, jiné vás přivedou ke sportovcům
pod olympijské kruhy. Absolvujete lázeňskou léčbu v Teplicích, budete
s napětím sledovat, jak si poradí Češky s prací v zahraničí, a to jak
v Evropě, tak i za oceánem. Uklidní vás, že Němci vyvíjená zázračná
zbraň byla jen fikcí. Možná se budete smát pechu propuštěného vězně
nebo nováčkům, kteří se hlásí
do průvodcovského sboru ces
tovní kanceláře a na zájezdu
zažijí hodně neobvyklou si
tuaci. A patrně budete soucítit
s dámou, která kvůli zkrášlení
se málem přivodí zkázu domu,
v němž bydlí.
Nevšední příběhy jsou nabité
dějem a mají rychlý spád.
Přečtete je jedním dechem,
jako byste je na místě hrdinů
prožívali sami.
160 str., brož., 169 Kč

Nejhloupější aNděl
Christopher Moore, přeložil Tomáš Jeník
Svátky se vkradly do Borové Zátoky jako ztělesněná vánoční vlezlost: táhly za
sebou řetězy, světýlka a ozdoby, vydechovaly vůni vaječňáku, čpěly borovicí
a jako omrzliny od dlouhého vysedávání pod jmelím kolem sebe šířily úděsně
slavnostní atmosféru.
Byl předvečer (no spíš předtýden) Vánoc a všichni obyvatelé městečka Borová
Zátoka v Kalifornii zuřivě nakupovali, balili dárky, sebe na cesty a všeobecně se
dostávali do té správné nálady.
Zdaleka ne všichni byli šťastní: malý Joshua Barker zoufale toužil po vánočním
zázraku. Ale Josh si byl naprosto
jistý, že právě viděl, jak Santa dostal
po hlavě rýčem, a tak se ten sedmi
letý kluk urputně modlil:
Prosím, Santo, vstaň z mrtvých.
Ale počkat! Opodál právě poletuje
archanděl Raziel, který přišel na Zem
hledat dítě, jehož přání není spl
nitelné lidskými silami. Náš anděl se
bohužel nepyšní zrovna nejostřejší
svatozáří, a než stihnete říct „rol
ničky, rolničky“, celou svou posvát
nou misi totálně zvoře a uvrhne
obyvatele Borové Zátoky do nepřed
stavitelného vánočního chaosu.
296 str., váz., 299 Kč

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: obchod@triton-books.cz, www.tridistri.cz

ilustrované dějiny krajanů v USA od

Renáty Fučíkové

Volker Kutscher
První padlí
Růžové pondělí 1933: Gereon Rath je
v Kolíně na karnevalu a slaví, jak se patří.
Další ráno pro něj začíná pořádnou
kocovinou, nesprávnou ženou v posteli
a telefonátem z policejního prezídia.
Říšský sněm hoří! S okamžitou platností
se ruší všechny dovolené! Rath se okamžitě vrací do Berlína. Je zapřažen do
štvanice na komunisty vedené politickou
policií a musí objasnit záhadnou sérii
vražd, které padají za oběť další a další
veteráni světové války.

Nový román od autora předlohy
ke kultovnímu seriálu Babylon Berlín!

DOSUD VYŠLO

Håkan Nesser
Úplně jiný příběh

Rachel Caine
Proti proudu

Caroline Bernard
Múza z Vídně

Během dovolené na mysu Mousterlin v Bretani se náhodou potká šest
Švédů: dva páry a dva muži. Společně
se koupají, podnikají výlety, popíjejí
a také trochu flirtují. Z tohoto pobytu
pak zůstanou fotografie rozptýlené po
albech, a především cosi jako deník,
který podrobně líčí, co se během pobytu odehrálo. Uplyne pět let a někdo
začne tyto lidi postupně zabíjet…

Gwen Proctorová dokázala vytrhnout
své děti ze spárů bývalého manžela,
sériového vraha Melvina Royala,
a party jeho psychopatických kompliců.
Ovšem to je zatím jen jedna vyhraná
bitva – válka ještě neskončila.
Melvinovi se totiž podařilo uprchnout
z vězení a Gwen dostala mrazivou
zprávu: Teď už nejsi nikde v bezpečí.

Když vinou indiskrétnosti tisku vešly
ve známost tajné zásnuby Gustava
Mahlera, oslavovaného ředitele
vídeňské Opery, a Almy Schindlerové,
nejkrásnější dívky města, byla celá
Vídeň rozčilením bez sebe. Alma
Schindlerová vyrůstá mezi vídeňskou
bohémou, je doma v salonech hýřící
metropole, sleduje vzestup secese,
inspiruje a svádí.

Nakladatelství MOBA

Tipy na podzimní
knižní hity

Žádejte u svého knihkupce.

knižní tipy

TYLL ZA TŘICETILETÉ VÁLKY

Rostík.
NEW!

Nový interaktivní web
určený především
pro „náctileté“ čtenáře.
Vytváření databáze
zajímavých knih.
Hodnocení a doporučování
přímo čtenáři samotnými.
A spousta dalších
novinek.

Německo-rakouský spisovatel Daniel Kehlmann (*1975)
se českým čtenářům představil dosud čtyřikrát, a to romány
Mahlerův čas, Sláva, Já a Kaminski a světovým bestsellerem
Vyměřování času, který byl také zfilmován. Nejnovější Kehlmannův román Tyll z roku 2017 vydalo letos Argo v překladu
Michaela Půčka. Barvitý příběh se odehrává za třicetileté války,
do níž autor přesadil známou legendární postavu středověkého kejklíře a šprýmaře Tylla Ulenspiegela. Kehlmann je výborný
vypravěč s velikým darem psát i o závažných věcech lehce, čtivě a také s humorem.
Tyll bezpochyby patří k tomu nejlepšímu, co zatím napsal. České čtenáře navíc potěší, že se román dotýká i našich dějin – ostatně, počátek třicetileté války je spojen
právě s českými zeměmi. Vedle Tylla, který je v Kehlmannově románu synem mlynáře
odsouzeného inkvizicí za čarodějnictví, se důležitými postavami příběhu stávají i český „zimní král“ Fridrich Falcký a jeho manželka Alžběta Stuartovna, dcera anglického krále Jakuba I. A kromě nich také třeba univerzální jezuitský učenec Athanasius
Kircher, který do Tyllova života zasáhne vpravdě osudově… Jemný, ale místy i drsný
humor vnáší do vyprávění především Tyll, hubený, fyzicky nadaný až nadlidskými
schopnostmi, neposedný, stále na cestách, ba na útěku, chudý, pozorující bídu, fanatismus, válčení i politické intriky kolem sebe v bouřlivých časech první poloviny 17.
století, ale šťastný, protože je svobodný a nemusí nikoho poslouchat; dokonce i když
působí jako šašek u dvora, může králi říct, co chce – od toho je přece šašek. A když už
ho to nebaví, vydá se zase jinam. Právě tak se na něj dívají i obyvatelé měst a vesnic,
kde Tyll předvádí své kousky, jako na člověka, který „si opravdu dělá, co chce, a v nic
nevěří a nikoho neposlouchá“; dívají se na něj se závistí, protože vědí, že oni nikdy takoví nebudou. Závidět mu to může i Alžběta Stuartovna, po útěku z Prahy a po smrti
Fridrichově žijící jako trpěná „česká královna“, za kterou se stále považuje, a snažící
se zajistit budoucnost svému synovi, když probíhají mírová jednání; ona takto svobodná nebude nikdy. Kehlmannův Tyll je věčný jako ten středověký, projde dějinami,
zašprýmuje si a zmizí, aby se zase někde vynořil… Číst takový román je čiré potěšení.
MILAN VALDEN

PÁTÉ EVANGELIUM

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

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

Pro všechny milovníky mysteriózních konspirací a zápletek je
kniha Iana Caldwella Páté evangelium (vydává Portál, překlad
Linda Kaprová) jako stvořená. Zve nás do Vatikánu, ale ne takového, jak ho známe, ale takového, jaký je pod povrchem.
Co se odehrává v archivech, kde jsou ukryta tajemství možná
celé naší civilizace? Na pozadí skutečných událostí – pontifikátu Jana Pavla II. – budeme svědky vraždy muzejního kurátora.
Kdo by chtěl někoho takového vraždit? A proč? Ugo Nogara
byl autorem výstavy, která měla podat úplně nové vysvětlení existence a původu
slavného Turínského plátna. Byl zavražděn a jeho vražda zahýbala i osudy dvou bratrů – římskokatolického kněze Simona a řeckokatolického kněze Alexe, kterého krátce po narození syna opustila manželka. Jak je patrné, v knize nahlédneme nejen do
zákulisí Vatikánu, ale i do zákulisí života lidí, kteří uprostřed něho žijí. Obojí se totiž
doplňuje a ovlivňuje. Příběh je detektivní ve dvou rovinách. V jedné je vyšetřována
vražda přítele obou bratří, kurátora Nogara a ve druhé sledujeme pátrání po tom,
jaká je vlastně historie Turínského plátna. Možná vás napadne, že pátrat v archivech
je ztráta času, že by snad bylo lepší nechat báje a tajuplno žít svým vlastním životem.
Na druhé straně skutečnost, že se někdo vrtá ve věcech, které souvisejí přímo s podstatou naší civilizace, počátkem křesťanství, a tím i všech historických dějů, válkami
počínaje a vývojem vědy konče, to je něco, co vás zaručeně odvede od každodenních
starostí a nabídne představu, že jsou i jiné hodnoty než ty, které vyznáváme každý
den. Páté evangelium je detektivka z prostředí pro většinu smrtelníků uzavřeného.
Mluví ale o věcech, které jsou velkému procentu lidí na naší planetě známé a svaté.
Stejně tak uchvátí ty, kteří do kostela nechodí, bibli nečtou a rčení „nevěřící Tomáš“
je pro ně něco jako archaické pořekadlo.
JARMILA SKOPALOVÁ

Podzimní čtení pro děti
od Mladé fronty

Žádejte u svého knihkupce.

podzimní čtení
s knihami ANAG

Cesta ke svobodě

5954

Robert E. DETZLER
Metoda Spiritual Response Therapy (SRT) pracuje se záznamy naší duše, v nichž
hledá a čistí disharmonické programy z tohoto života i z životů minulých. S touto
metodou můžete pomáhat rodině, přátelům a dalším lidem, kteří by chtěli výrazně
změnit svůj život k lepšímu. Přináší postup, který vás krok za krokem povede k používání kyvadla a speciálních tabulek pro práci s Vyšším Já, ke zpřístupnění a řešení
podvědomých programů a škodlivých energií, k jejich nahrazení pozitivními programy a k vyčištění vašich duševních záznamů.
160 stran, brožovaná, 359 Kč

Čchi-kung pro nohy

5980

Jednoduchá energetická cvičení na podporu
zdravých nohou
Bernadett GERA
Zdraví máte ve svých nohách! Díky čínské léčebné metodě čchi-kungu můžete
svým nohám dopřávat účinnou kúru. Postupy uvedené v této knize, které si snadno a rychle osvojíte, mají pozitivní dopad na celé tělo i ducha. V chodidlech ostatně končí mnohé z tzv. meridiánů, které lze jako energetické kanály s použitím
vhodných cvičení cíleně stimulovat. Zjistíte, že vaše schopnost koncentrace narůstá
a řada potíží, jako například vysoký krevní tlak, nachlazení, poruchy spánku a trávení, se naopak zmírňuje.
88 stran, brožovaná, 199 Kč

Terapie

5968

Psychothriller
Sebastian FITZEK
Josy, dvanáctiletá dcera psychiatra Viktora Larenze, za nejasných okolností zmizí
z ambulance vyšetřujícího lékaře, zatímco na ni otec čeká v čekárně. Lékař i sestra
shodně tvrdí, že tam nikdy nevstoupila. Nikdo netuší, kde se dívka zdržuje a co
se s ní stalo. O čtyři roky později se utrápený otec uchýlí do víkendového domu
na ostrově Parkum, kde ho vyhledá záhadná mladá žena, která se představí jako
spisovatelka, a stěžuje si, že se jí zjevuje malé děvčátko, které zmizelo beze stopy,
podobně jako psychiatrova dcera. Neznámá ho požádá, aby ji léčil. Viktor zpočátku váhá, ale nakonec začne s terapií, která se mění ve stále dramatičtější výslech…
272 stran, vázaná, 339 Kč

Vy jste placebo

5907

Na stavu mysli záleží
Joe DISPENZA
Je možné vyléčit se jen prostřednictvím myšlenek – bez léků a operací? Pravda
je taková, že se to stává mnohem častěji, než byste očekávali. Kniha propojuje
nejnovější výzkumy na poli neurovědy, biologie, psychologie, hypnózy, životních
podmínek a kvantové fyziky, aby potvrdila účinky placebo efektu a rovněž ukázala,
jak může být zdánlivě nemožné v konečném důsledku skutečně možné.
352 stran, brožovaná, 389 Kč

Molekuly emocí

5930

Věda v pozadí medicíny těla a mysli
Candace B. PERT, Ph.D.
Proč se cítíme tak, jak se cítíme? Jsou naše tělo a mysl od sebe navzájem oddělené,
nebo fungují společně jako součást propojeného systému? Ve své průkopnické
knize nabízí Candace Pert překvapivé a přesvědčivé odpovědi na tyto a další otázky. Autorka nám na základě stanovení biomolekulárního základu našich emocí
a vysvětlením těchto nových vědeckých poznatků jasným a přístupným způsobem
umožňuje pochopit sebe sama, své pocity a spojení mezi naší myslí a naším tělem
(tělo-mysl) – způsobem, který jsme si možná nikdy předtím nedokázali představit.
368 stran, brožovaná, 369 Kč

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

anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz

bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Selucký, Oldřich
Svatá Anežka

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 28 s., váz.
Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezny. První čtení
o svaté Anežce pro školáky a předškoláky, jejich rodiče a prarodiče napsal a namaloval Oldřich Selucký.
ISBN 978-80-7566-127-2

Šimr, Karel
Trojí diakonie. Evangelická
diakonie, křesťanská služba
a diakonát v perspektivě teorie
sociálních systémů

2 0 / 2 0 19

dejší dynamickou dobu deseti páry
očí, které měly lepší schopnost
vidět ten správný okamžik tehdejšího času
ISBN 978-80-7404-324-6

Jenšík, Miloslav
Bohemka je a bude – kniha první
Praha: Epocha, 2019, 592 s., váz.
V první části klubové kroniky, kterou
teď držíte v rukou, zkušený autor
zasvěceně a podmanivě provádí čtenáře obdobím od zrození klubu, lety
vítězství i porážek, triumfů i pádů až
do roku 1973.
ISBN 978-80-7557-208-0

Kuthan, Jiří; Šenovský, Jakub
Římský a český král Václav IV.
a počátky husitské revoluce

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 224 s., brož.
Tato kniha se pokouší přispět k teoretickému ukotvení diakonie jako křesťansky orientované praxe pomáhání
v moderní společnosti.
ISBN 978-80-7325-480-3

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 280 s., brož.
Za dramatických okolností horkého
letního dne 16. srpna 1419 zemřel na
Novém hrádku u Kunratic, stranou
od krajně neklidného až rozbouřeného hlavního města, český král Václav
IV. Bylo mu padesát osm let.
ISBN 978-80-7422-722-6

společenské
vědy; osvěta

Le Hénanff, Fabrice
Wannsee

GA STRO N OM I E
Nerad, Filip
Pivní království Belgie. Nejen
o pivu očima zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu

Praha: Radioservis, 2019, 180 s., váz.
Belgie se v žádném případě nerovná
jen Brusel. Království u Severního
moře toho nabízí mnohem víc, a to
i pro milovníky chuťových zážitků.
Belgie je vyhlášená svojí čokoládou
a hranolky s nepřeberným množstvím omáček.
ISBN 978-80-88286-07-3

H ISTO R I E
Amaralová, Marina;
Jones, Dan
Barvy času

Brno: Jota, 2019, 432 s., váz.
Výjimečná a v současné knižní produkci ojedinělá publikace Barvy času
pokrývá více než 100 let světových
dějin: od vlády královny Viktorie
a americké občanské války až ke
kubánské krizi a počátkům kosmického věku.
ISBN 978-80-7565-460-1

Brož, Miroslav;
Kopecký, Milan
Československé vojenské
jednotky. Svědectví dokumentů,
fotografií a věcných exponátů
o vzniku a bojové činnosti 1. čs.
armádního sboru v SSSR

Praha: Epocha, 2019, 496 s., váz.
Publikace zachycuje vedle vzniku,
vývoje a bojového nasazení čs. jednotek na východě zejména osudy řady
jejich příslušníků – můžu i žen.
ISBN 978-80-7557-200-4

Byli jsme při tom – We were
there

Praha: Edice ČT, 2019, 224 s., váz.
369 Kč
Dějiny nejsou příběhem, ale skládají se z příběhů. Každý je vidí jinak,
každý je jinak prožívá. Tato kniha
nabízí možnost podívat se na teh-

Praha: Argo, 2019, 88 s., váz.
Vila ve Wannsee na předměstí Berlína, 20. února 1942. Patnáct vysokých
představitelů Třetí říše se zde na
popud Reinharda Heydricha sešlo,
aby prakticky naplánovalo „konečné
řešení židovské otázky“.
ISBN 978-80-257-2947-2

Madl, Claire; Píša, Petr;
Wögerbauer, Michael
Na cestě k výborně zřízenému
knihkupectví

Praha: Academia, 2019, 385 s., váz.
Protagonisté, podniky a sítě knižního
trhu v Čechách (1749–1848). Kniha
a knižní trh se staly hybatelem i zrcadlem obrovských proměn, jimiž
procházela habsburská monarchie
od nástupu Marie Terezie až do revolučního roku 1848.
ISBN 978-80-200-3054-2

Navara, Luděk
Příběhy železné opony

Brno: Host, 2019, 360 s., brož.
Vlak svobody, Stěna smrti, Jak se
muži měnili v žáby, Slovenský Ikaros
a vlastně i Železná opona... Názvy
kapitol a podkapitol této knížky znějí
v našem dnešním kontextu spíše jako
názvy surrealistických básní.
ISBN 978-80-7577-236-7

Vojtášek, Filip
Pod palbou hloubkařů. Útoky
amerických a britských stíhacích
letounů na pozemní cíle
v českých zemích v letech 1944
a 1945
Praha: Academia, 2019, 952 s., váz.
V posledních měsících druhé světové války americké a ojediněle také
britské stíhací letouny (známé jako
hloubkaři – z německého Tiefflieger,
tj. doslova hloubkoví letci) útočily
v českých zemích na rozličné pozemní cíle.
ISBN 978-80-200-2978-2

z n o v i n e k k 14 . 1 0 . 2 0 19 2 4 9 t i t u l ů

vědět o internetu, bezpečnosti
a soukromí

Argo, 2019, 312 s., váz.
Počítače jsou všude a nejsou to jen
nám důvěrně známé notebooky,
tablety nebo chytré telefony. Většina
ostatních počítačů je pro nás neviditelná – ovládají například domácí
spotřebiče.
ISBN 978-80-7363-903-7

OSO B N OSTI
Dejmal, Miroslav;
Procházka, Jan Rudolf
Na hradech a tvrzích

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 388 s., váz. 499 Kč
Před několika desítkami let se začal
v Čechách a na Moravě rozvíjet obor
vědy o hradech, zvaný kastelologie.
Jedním z průkopníků této historické
disciplíny se stal doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček (nar. 1943).
ISBN 978-80-7422-682-3

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Od praxe k teorii a zpět ve
vyučování češtině

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 220 s., brož.
Publikace je zaměřena na vybrané
teoreticko-praktické problémy učitelského studia a měla by usnadnit
absolventům bohemistického studia
vstup do učitelské praxe.
ISBN 978-80-261-0874-0

PO LITI K A
Bílý, Jiří
Budoucnost Evropské unie –
mezi vizemi a realitou

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2019, 1. vyd., 136 s., 275 Kč
Monografie je zaměřena na vyhlídky
rozvoje Evropské unie v dynamických
dobách, kdy pouze zásadní reforma
Evropské unie vytváří conditio sine
qua non pro její budoucí přežití.
ISBN 978-80-7556-044-5

Marek, Jaromír
Drama zvané brexit

Praha: Radioservis, 2019, 240 s.,
brož.
Odchod Spojeného království z Evropské unie patří k nejdramatičtějším momentům začátku 21. století.
Trvá už tři roky a zatím není jasné,
kdy a jak se odehraje. Byl opravdu
nevyhnutelný?
ISBN 978-80-88286-10-3

PR ÁVO
Jemelka, Luboš; Pondělíčková, Klára; Bohadlo, David
Správní řád. Komentář

I N FO R M ATI K A

Praha: C. H. Beck, 2019, 6 vyd.,
1048 s., váz. 1690 Kč
6. vydání komentáře SpŘ reaguje
na změny v právní úpravě nastalé
od jeho 5. vydání. Konkrétně jde
o novou úpravou správního trestání
v podobě zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich.
ISBN 978-80-7400-751-4

W. Kernighan, Brian
Jak porozumět digitálnímu
světu. Vše, co potřebujete

Masopust Šachová, Petra
Restorativní přístupy při řešení
trestné činnosti

15

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
240 s., brož. 390 Kč
Restorativní justice je konceptem,
hnutím a moderní vizí trestněprávní
politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy,
ale též způsobuje újmu a narušuje
mezilidské vztahy.
ISBN 978-80-7400-756-9

Svoboda, Pavel
Úvod do evropského práva

Praha: C. H. Beck, 2019, 6 vyd.,
472 s., brož. 750 Kč
Tato publikace má čtenáři posloužit
jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Jejím
cílem je na relativně malém prostoru
nastínit základní prvky a principy fungování tohoto právního systému.
ISBN 978-80-7400-752-1

Zákon o Policii ČR aktualizovaný
k 1.5.2019.
ISBN 978-80-87451-65-6

Zákon o provozu na pozemních
komunikacích. Zákon o silničním
provozu
Praha: Armex Publishing, 2019,
21. vyd., 144 s., 59 Kč
Zákon o provozu na pozemních komunikacích (Zákon o silničním provozu) č. 361/2000 Sb. aktualizovaný
k 1. 1. 2019.
ISBN 978-80-87451-61-8

PRŮVO DCE
O´Doherty, Owen
To je nápad!

Praha: Armex Publishing, 2019, 10
vyd., 192, – s., brož. 59 Kč
Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. aktualizovaný k 1. 5. 2019.
ISBN 978-80-87451-64-9

Překl. Somogyi, Viola, Praha: Argo,
2019, 48 s., váz. 248 Kč
Praktický, ilustrovaný průvodce
čtenáře seznámí s objevy, vynálezy
a návrhy, které ovlivnily životy lidí
na celém světě, a s pozoruhodnými
ženami – objevitelkami a vynálezkyněmi.
ISBN 978-80-257-2903-8

Ústavní předpisy

PSYCH O LOG I E

Trestní zákoník

Praha: Armex Publishing, 2019, 14
vyd., 64 s., brož. 59 Kč
Ústavní předpisy aktualizované
1. 1. 2019.
ISBN 978-80-87451-66-3

ÚZ č. 1334 Stavební zákon.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 544 s.,
249 Kč
Publikace obsahuje kompletní
soubor aktuálních textů stavebních
předpisů – stavební zákon, 10 prováděcích vyhlášek a seznam stavebních
úřadů.
ISBN 978-80-7488-368-2

ÚZ č. 1335 Veřejné zakázky.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 288 s.,
147 Kč
Publikace stejně jako ty dosavadní
obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů k veřejným zakázkám
včetně rejstříku k zákonu.
ISBN 978-80-7488-369-9

ÚZ č. 1336 Správní řád, ….
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 77 Kč
První kapitola obsahuje aktuální znění
správního řádu, novelizovaný soudní
řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku. Ve druhé
kapitole najdete aktuální text zákona
o některých přestupcích.
ISBN 978-80-7488-370-5

Vybrané problémy ze základů
teorie práva

Praha: Armex Publishing, 2019, 7
vyd., 78 s., brož. 109 Kč
Vybrané problémy ze základů teorie
práva.
ISBN 978-80-87451-67-0

Zákon o Policii ČR

Praha: Armex Publishing, 2019, 14
vyd., 124 s., brož. 59 Kč
Zákon o Policii České republiky
č. 273/2008 Sb. aktualizovaný
k 1. 4. 2019.
ISBN 978-80-87451-62-5

Zákon o Policii ČR

Praha: Armex Publishing, 2019, 15
vyd., 124 s., brož. 59 Kč

Fordová, Debbie
Temná stránka hledačů světla

Překl. Nejedlá, Marcela, Praha: Mladá fronta, 2019, 160 s., váz. 229 Kč
Mezinárodně uznávaná americká
terapeutka Debbie Fordová, která
v minulosti úspěšně zvítězila nad
vlastní dlouholetou závislostí na drogách, nachází vysvětlení v koncepci
tzv. temných stránek.
ISBN 978-80-204-5530-7

Hutyrová, Miluš a kol.
Děti a problémy v chování

Praha: Portál, 2019, 240 s., brož.
319 Kč
V publikaci se prolínají pohledy odborníků různých profesí (od etopedů,
psychologů, sociálních pracovníků
až po psychiatry a právníky) na problematiku rozličných příčin, projevů
a důsledků rizikového a problémového chování.
ISBN 978-80-262-1523-3

Kleon, Austin
Jeď dál

Překl. Svobodová, Růžena, Brno:
Jan Melvil Publishing, 2019, 224 s.,
brož. 299 Kč
Tvořivost není rovná přímka s jasným
začátkem i koncem, ale spíše smyčka,
která nás pokaždé, když něco dokončíme, vrací na start.
ISBN 978-80-7555-080-4

Lindner, Ulrike
Pozor, rodiče ve školce!

Praha: Portál, 2019, 152 s., brož.
269 Kč
Publikace je velmi praktickou základní příručkou pro všechny odborníky,
kteří v rámci své profese pravidelně
komunikují s rodiči dětí.
ISBN 978-80-262-1521-9

Plummer, Deborah M.
Hry pro zvládání hněvu

Překl. Kopicová, Miroslava, Praha:
Portál, 2019, 144 s., brož. 255 Kč
Praktická příručka pro učitele,
vychovatele a rodiče, kteří chtějí
porozumět dětskému hněvu,
zvládat ho a konstruktivně s ním
pracovat.
ISBN 978-80-262-1507-3

bibliografie
Ritterová, Zuzana
Pojďme spolu snít

Praha: Galén, 2019, 139 s., váz.
250 Kč
V knize autorka vysvětluje základní
psychoanalytické pojmy srozumitelným způsobem s použitím všeobecně
známých literárních příběhů. Vychází
přitom z klasické Freudovy pudové
teorie se zacílením na oidipovský
komplex.
ISBN 978-80-7492-431-6

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Alexanderová, Jessica Joelle;
Sandahlová, Iben Dissingová
Proč jsou dánské děti šťastné?

Překl. Hegedüsová, Romana, Praha:
CPress, 2019, 200 s., brož. 269 Kč
Co se výchovy dětí týče, v Dánsku prý
vědí, jak na to.
ISBN 978-80-264-2699-8

Černá, Jana
Mateřský koučink

Praha: Portál, 2019, 144 s., brož.
249 Kč
Mateřství je vše, jen ne učesaná reklama na plenkové kalhotky se spícím
miminkem a odpočatou maminkou.
ISBN 978-80-262-1512-7

Krzyzanek, Joanna;
Wiewiurka, Zenon
Terezka chce pejska

Překl. Lánská, Miroslava, Říčany:
Junior, 2019, 160 s., váz. 229 Kč
Barevné slabiky usnadňující čtení.
Typ písma vhodný pro začínající
čtenáře a dyslektiky. V této jedinečné
knize najdou děti zábavné příběhy
holčičky Terezky, chameleona Leona
a mnoha dalších hrdinů.
ISBN 978-80-7267-687-3

SBO R N Í K Y
Sociální začleňování v kontextu
sociální práce. Sborník abstraktů
k XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny
sociální práce Hradec Králové
12. až 13. září 2019
Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
1. vyd., 92 s., brož.
Sborník z mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce
2019. Téma konference: Sociální začleňování v kontextu sociální práce
ISBN 978-80-7435-749-7

Vítej v obávané knize záhad! Přijdeš na kloub poutavým záhadám,
které se hemží hrůzostrašnými
personami?
ISBN 978-80-7617-753-6

Vašíček, Arnošt
České tajemno – Neuvěřitelná
fakta, tajemné nálezy, překvapivé hypotézy
Praha: Edice ČT, 2019, 200 s., váz.
329 Kč
Do vzdálených končin světa jsem se
vydával lovit záhady sám. Tajemství
Evropy jsme odhalovali dva. České
tajemno dostalo celý televizní štáb.
Česko je zemí záhadám zaslíbenou.
ISBN 978-80-7404-322-2

Ž IVOTN Í ST YL
Gera, Bernadett
Čchi–kung pro nohy – Jednoduchá energetická cvičení na
podporu zdravých nohou

Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd., 88 s.,
brož. 199 Kč
Zdraví máte ve svých nohách! Jednoduchá a rychlá léčba nohou, z níž těží
celé tělo a mysl. Díky čínské léčebné
metodě čchi-kungu můžete svým nohám dopřávat účinnou kúru.
ISBN 978-80-7554-230-4

Holišová, Michaela
Rodič – leader

Brno: Jota, 2019, 360 s., brož.
Návod na šťastný život v harmonii
s rodinou i pracovním týmem. Žijeme
dva životy? Nebo dokonce víc? Jsme
matky, manželky, kuchařky, manažerky… Pohybujeme se během dne v několika oddělených rolích? A stíháme
ve všech excelovat?
ISBN 978-80-7565-463-2

Kast, Bas
Nutriční kompas

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: XYZ,
2019, 280 s., váz. 349 Kč
Když vědecký novinář Bas Kast krátce po čtyřicítce zkolaboval, stanul
tváří v tvář otázce: Zničil si nevhodnými potravinami zdraví?
ISBN 978-80-7597-496-9

McArthur, Stasie
Domácí lázně

STUD I E

Překl. Mohelská, Libuše, Praha:
CPress, 2019, 144 s., váz. 299 Kč
Nechcete utrácet spousty peněz za
luxusní kosmetiku, ale přesto byste
rádi dopřáli svému tělu i pleti péči,
jakou si zaslouží?
ISBN 978-80-264-2701-8

Jung, Carl Gustav
Paracelsica. Dvě studie o renesančním mysliteli a lékaři

Rantanen, Miska
Kalba ve spoďárech: Kalsarikänni

Praha: Vyšehrad, 2019, 136 s., váz.
249 Kč
Kniha obsahuje dvě Jungovy přepracované a rozšířené přednášky
o jedné z nejpozoruhodnějších
renesančních postav, Paracelsovi:
Paracelsus jako lékař a Paracelsus
jako duchovní zjev.
ISBN 978-80-7601-177-9

Z ÁHADY
Gallo, Ana; Escandell, Víctor
Záhady – Zapoj mozkové
závity a vyřeš 10 hrůzostrašných
případů

Překl. Pešek, Jiří, Praha: Pikola, 2019,
72 s., váz. 359 Kč

Překl. Hanušová, Jitka, Praha:
Paseka, 2019, 184 s., váz.
Zapomeňte na hygge a lagom, usrkáváním čajíčků a s dekou z modrožlutého obchoďáku blaženosti nedosáhnete.
ISBN 978-80-7432-966-1

Sellin, Rolf
Blíž tě nepustím

Praha: Portál , 2019, 208 s., brož.
335 Kč
Přebíráte úkoly, které vám nenáleží?
Je pro vás těžké říkat „ne“? Nasáváte
do sebe často cizí pocity? A když se
unavíte, máte sklon se před celým
světem úplně uzavřít?
ISBN 978-80-262-1516-5

z n o v i n e k k 14 . 1 0 . 2 0 19 2 4 9 t i t u l ů
Somogyi, Petr; Ries, Eric
Startup jako princip podnikání

Praha: Management Press, 2019,
360 s., brož. 499 Kč
Návod, jak naučit vaší organizaci hledat a nacházet nové zdroje, jak změnit způsob myšlení o podnikání.
ISBN 978-80-7261-573-5

matematické
a přírodní vědy
BIO LOG IE
Howard, Jules
Kosti

Praha: Albatros, 2019, 112 s., váz.
399 Kč
Jak je možné, že zvířata dovedou
běhat, skákat a létat? Jak plavou,
hrabají nebo koušou? Jak se jejich
těla během dlouhých let vývoje uzpůsobila? Najděte odpovědi na všechny
své otázky.
ISBN 978-80-00-05515-2

Howard, Jules; Evansová, Fay
Zvířecí říše
Praha: Albatros, 2019, 80 s., váz.
349 Kč
Fascinující průvodce říší zvířat.
ISBN 978-80-00-05543-5

Míček, Tomáš
Bäume der Erde

Praha: Slovart, 2019, 408 s., váz.
1490 Kč
Warum faszinieren uns Bäume so
sehr? Vielleicht weil der Baum für
uns Menschen die Mitte der Schöpfung markiert: Er ist noch ganz Natur
und doch schon auf dem Weg zum
Einzelwesen.
ISBN 978-80-7529-834-8

Míček, Tomáš
Stromy Země

Praha: Slovart, 2019, 408 s., váz.
1490 Kč
Renomovaný fotograf Tomáš Míček,
který nás již potěšil mnoha fotografickými publikacemi, představuje v této
výpravné knize 41 pozoruhodných
druhů stromů, nejkrásnějších tisíciletých přírodních monumentů všech
kontinentů planety Země.
ISBN 978-80-7529-835-5

BOTAN I K A
Míček, Tomáš
Trees of the Earth

Praha: Slovart, 2019, 408 s., váz.
1490 Kč
Why do trees fascinate us so much?
Maybe because a tree highlights
for us humans the „center“ of
creation: It is still „nature“ and yet
already on the way to becoming an
individual.
ISBN 978-80-7529-833-1

E N C YK LO PE D IE
Holman, Jaroslav a kol.
Dinosauři v kostce

Praha: Universum, 2019, 208 s., váz.
499 Kč
Pozoruhodná encyklopedie
dinosaurů zachycuje tato
ohromující prehistorická zvířata
na prostorových vyobrazeních,
doprovázených přehledným
informativním textem.
ISBN 978-80-7617-607-2

16

FAUNA
Fotago, Valter
Barevná říše zvířat

Praha: Mladá fronta, 2019, 40 s.,
váz. 349 Kč
Kniha Valtera Fotaga přináší hravou
a poutavou formou informace o pestrobarevných zvířatech a o funkcích,
které toto zabarvení u živočichů má.
To vše dokreslují pestré ilustrace malířky Isabelly Grottové.
ISBN 978-80-204-5333-4

G EO LOG IE ,
M I N E R ALOG IE
Horák, Vladimír
Jáchymov. Mineralogická perla
Krušných hor

Praha: Academia, 2019, 688 s., váz.
Pětisetletá historie dnes malého městečka v Krušných horách byla bohatá
– v době svého založení v 16. století
se stal Jáchymov světoznámým díky
nálezům ušlechtilých minerálů, především stříbra, a technickému pokroku v hornictví a přírodních vědách.
ISBN 978-80-200-2931-7

M ATE M ATI K A
Baruzzi, Agnese;
Bertola, Linda
Škola špionů – Matematika hrou
Praha: Pikola, 2019, 56 s., brož.
199 Kč
Žádný správný špion se bez čísel
neobejde.
ISBN 978-80-7617-547-1

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Lymbery, Philip
Mrtvá zóna. Tam, kde žily
divočiny

Praha: Práh, 2019, 328 s., brož.
Odhalte škodlivé mýty dnešního
průmyslového zemědělství a vydejte
se na cestu k záchraně planety.
„Mrtvá zóna je velice důležitá kniha…
Ochránci přírody, korporace a vlády
musí najít způsob, jak tuto devastaci
zastavit dřív, než bude pozdě.“
ISBN 978-80-7252-815-8

zemědělství
VČE L AŘ ST VÍ
Klanica, Jaromír; Radek, Jan;
Klanicová, Nikola
Začínáme včelařit

Praha: CPress, 2019, 152 s., brož.
299 Kč
Tento laskavý průvodce vás provede
včelařským kalendářním rokem,
seznámí nejen s povinnostmi včelaře,
ale i s radostmi, které nám život se
včelami dá.
ISBN 978-80-264-2702-5

Z AH R ÁD K ÁŘ I
Hardy, Emma
Minizahrádky – 35 snadných
projektů a báječných nápadů pro
zahradničení na malé ploše
Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
144 s., brož. 329 Kč
35 unikátních projektů, které dokáží
plně využít jakýkoliv malý prostor,
ať žijete na venkově nebo ve městě.

Zahradničení v nejmenších měřítcích.
Malinké zahrádky představují zahradničení v nejmenších měřítcích.
ISBN 978-80-7554-229-8

technické vědy
D O PR AVA
Kolář, Petr
Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci
a řízení
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 230 Kč
Autor v publikaci vychází jak z řady
výzkumných teoretických poznatků pro oblast logistiky, dopravy
a managementu, tak i ze zkušenosti
v podnikové praxi v rámci segmentu
nadnárodních korporací i malého
a středního podnikání.
ISBN 978-80-7598-415-9

H O B BY
Daynes, Katie; Cullis, Megan
Příručka pro nezkušené
spisovatele

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2019, 112 s., váz. 269 Kč
Máš touhu psát příběhy, blogy,
články, divadelní hry nebo dokonce
básně? Tak si pořiď tuhle skvělou
příručku! Provede tě celým procesem
psaní.
ISBN 978-80-253-4335-7

Kindlová, Monika;
Boledovičová, Martina
Tradinář

Praha: Smart Press, 2019, 264 s.,
váz. 499 Kč
Kniha obsahuje dvanáct kapitol
podle měsíců v roce. Každý měsíc
má svou poetiku, své svátky a rituály,
ale i praktický dopad – jak vše dětem
vysvětlit, včas si připravit, na nic nezapomenout?
ISBN 978-80-88244-06-6

Stanton, Philippa
Vnímejte svět kreativně

Brno: Zoner Press, 2019, 160 s.,
brož. 329 Kč
Jak se dívat, propojovat a tvořit? Jak
často si všimnete textury natřené
zdi nebo vůně v domě vašich přátel?
Uvědomujete si pocity, které to ve
vás vyvolává?
ISBN 978-80-7413-391-6

SBO R N Í K Y
Applied Electronics 2019. 24rd
International Conference

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 198 s., brož.
Sborník z konference.
ISBN 978-80-261-0813-9

Zvyšování životnosti komponent
energetických zařízení v elektrárnách. sborník ze 14. konference
Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 239 s., brož.
Sborník z konference.
ISBN 978-80-261-0885-6

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Francová, Eva
Luštěniny ze Svatojánu

bibliografie
Praha: Motto, 2019, 224 s., váz.
349 Kč
Luštěniny bývají v současném českém jídelníčku opomíjeny. Jsou však
zdrojem hodnotných bílkovin, a to
nejen pro vegetariány a vegany. Jak
luštěniny nápaditě, a hlavně chutně
připravit? Inspirujte se kuchařkami
ze Svatojánu!
ISBN 978-80-267-1586-3

Legeza, Martin
12 měsíců v české kuchyni

Praha: Esence, 2019, 208 s., váz.
399 Kč
Mladý kuchař Martin Legeza vybral
svoje nejlepší recepty a sestavil je podle jednotlivých sezon – vybírá a vaří
vždy z toho, co v daném měsíci dozrává, nebo co je pro daný měsíc typické.
ISBN 978-80-7617-779-6

Zemanová, Hana
Nová biokuchařka Hanky Zemanové – 80 nových receptů!
Praha: Smart Press, 2019, 336 s.,
váz. 599 Kč
Autorka se rozhodla svou Biokuchařku kompletně přepracovat tak,
abyste v ní našli aktuální informace
o biopotravinách, nových výživových
trendech i ekologickém zemědělství
a mohli z ní čerpat inspiraci pro svůj
každodenní život.
ISBN 978-80-88244-13-4

ZDRAVOTNICKÉ
PŘ Í RUČK Y
Amador, Xavier
Nic mi není! Pomoc nepotřebuju!

Překl. Koupilová, Marcela, Praha:
Portál, 2019, 264 s., brož. 379 Kč
Mnozí lidé, kteří trpí duševní poruchou, si myslí, že jim nic není a že
nepotřebují pomoc.
ISBN 978-80-262-1525-7

Lebl, Jan; Šumník, Zdeněk;
Souček, Ondřej a kol.
Onemocnění skeletu u dětí

Praha: Galén, 2019, 125 s., váz.
290 Kč
Čtvrtý svazek ediční řady Motolské
pediatrické semináře je věnován dětskému skeletu pohledem specialistů
několika lékařských oborů.
ISBN 978-80-7492-439-2

Trendy soudobé oftalmologie
svazek 12

Praha: Galén, 2019, 156 s., váz.
490 Kč
Již dvanáctý 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 978-80-7492-425-5

umění; hudba
FI LM
Taussig, Pavel
Jak jsem potkal český film

Praha: Plus, 2019, 280 s., váz. 299 Kč
Víte, že chybělo jen málo, a film Pyšná
princezna královnou – pokračování
kultovní pohádky po 20 letech – byl
skutečně natočen? Jakou roli hrála anglická vlajka ve Slavnostech sněženek?
ISBN 978-80-7473-874-6

z n o v i n e k k 14 . 1 0 . 2 0 19 2 4 9 t i t u l ů
HU DBA
Gratias, Petr
Cesty do rockového nebe

Brno: Jota, 2019, 288 s., váz. 448 Kč
Jedenatřicet portrétů československých rockerů, kteří nás opustili
předčasně.
ISBN 978-80-7565-529-5

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
Jarošová, Markéta
Inter Arma Silent Musae?

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 288 s., váz. 299 Kč
Tématem této knihy je husitství a jeho
ohlas ve výtvarném umění a v architektuře v českých zemích v době
předbělohorské, ale i v 19. a na počátku 20. století, kdy se zájem o Jana
Husa jakožto národního hrdinu stal
opět aktuálním.
ISBN 978-80-7422-715-8

Mazáč, Tomáš
Nástin všesokolského výtvarnictví. Proměny sokolství ve
výtvarné řeči sletové propagace
(1901–1948)

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 1. vyd., 99 s.,
brož. 198 Kč
Publikace si klade za úkol zmapovat
ústřední oblast sokolského výtvarnictví, tvořenou plakáty a pohlednicemi k všesokolským sletům z let
1901–1948.
ISBN 978-80-7325-478-0

Pitrová, Pavlína
Hurá do galerie

Praha: Fragment, 2019, 80 s., váz.
249 Kč
Vydejte se na poznávací výlet do světa výtvarného umění. Cesta povede
napříč staletími i uměleckými styly.
Provázet vás budou veselé ilustrace,
díky nimž si pojmy ze světa výtvarného umění snadno zapamatujete.
ISBN 978-80-253-4333-3

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Brož, František
Destrukční učebnice češtiny

Praha: Edika, 2019, 128 s., brož.
249 Kč
Potřebuješ si zopakovat a procvičit
češtinu? Nebaví tě klasické učebnice?
Potom je Destrukční učebnice češtiny
určena právě tobě!
ISBN 978-80-266-1456-2

Jirušková, Miluše
Procvičujeme i/y

Praha: Edika, 2019, 128 s., brož.
269 Kč
Publikace je určena žákům, kteří mají
obtíže při doplňování a určování
samohlásek i/y.
ISBN 978-80-266-1459-3

Malá, Zdena
Jazykové hry a aktivity pro
výuku češtiny A1.1. Doplňkové
materiály k učebnicím Čeština
expres a Česky krok za krokem
Praha: Akropolis, 2019
Více než 60 her a jejich variant
a osvojovacích aktivit k procvičení
slovní zásoby a gramatických struk-

tur na jazykové úrovni A1.1 podle
Společného evropského referenčního
rámce.
ISBN 978-80-7470-260-0

FYZIKA
Chajda, Radek
Destrukční učebnice fyziky

Praha: Edika, 2019, 152 s., brož.
269 Kč
Mgr. Radek Chajda připravil unikátní učebnici, která nabízí neotřelý
přístup k fyzice. V 55 kapitolách si
zopakuješ všechny důležité poznatky
z fyziky druhého stupně ZŠ, procvičíš
si jejich využití v praxi na zajímavých
příkladech.
ISBN 978-80-266-1457-9

GASTRO N OM I E
Bláha, Ludvík; Conková,
Věra; Kadlec, František
Cukrářská výroba III

Praha: Informatorium, 2019, 5 vyd.,
200 s., brož. 295 Kč
Učebnice pro obor vzdělání Cukrář –
perníkové, kynuté a plundrové těsto,
zmrzliny, dia výrobky, restaurační
moučníky, oplatky, hodnocení jakosti,
odborné výpočty, zařízení provozoven, balení a skladování výrobků,
nové technologie.
ISBN 978-80-7333-139-9

PR ÁVO
Občanské právo procesní

Praha: Armex Publishing, 2019, 3.
vyd., 76 s., brož. 109 Kč
Učebnice občanského práva procesního pro střední a vyšší odborné
školy.
ISBN 978-80-87451-63-2

Dvaadvacátý sešit Biografického
slovníku českých zemí předkládá čtenářům životopisy osobností, jejichž
jméno začíná písmeny Han–Hau,
a představuje další svazek rozsáhlého
encyklopedického projektu.
ISBN 978-80-200-3021-4

CESTO PISY
Busny
Busny: Zpět

Brno: Jota, 2019, 207 s., váz.
Pokračování úspěšného bláznivého
cestopisu psaného za jízdy v růžovém buse. Jsme Marika a David
a už rok prorážíme naším růžovým
busem hrbolaté cesty afrického
kontinentu.
ISBN 978-80-7565-531-8

Núnéz Cabeza de Vaca, Álvar
Ztroskotání. Příběh trosečníka
z pobřeží Mexického zálivu
(1527–1536)
Praha: Argo, 2019, 208 s., váz.
Álvar Núnez Cabeza de Vaca (asi
1490–1556/9), se v roce 1527 coby
pokladník účastnil neúspěšné výpravy Pánfila de Narváez na Floridu.
Následujících téměř deset let prožil
mezi indiánskými kmeny.
ISBN 978-80-257-2834-5

Voříšek, Karel
Karel Voříšek: Žij teď

Brno: BizBooks, 2019, 216 s., váz.
299 Kč
Žij teď. Dvě slova s velkou silou.
Patláme se v tom, co bylo, bojíme se,
co přijde, a zapomínáme žít. Existuje
recept na život? Karel Voříšek vyrazil
na jih Indie za ajurvédou, vědou
o životě.
ISBN 978-80-265-0883-0

jazykověda;
literární vědy

DE TE K TIVK Y,
KRIMI

JA Z YKOVĚ DA

Carter, Chris
Nenávist

Miler, Zdeněk;
Doskočilová, Hana
Little Mole and the Snowman

Praha: Albatros, 2019, 36 s., váz.
249 Kč
Veselé příběhy oblíbeného Krtka,
tentokrát o jeho dobrodružství, která
prožívá s kamarádem sněhulákem.
ISBN 978-80-00-05650-0

krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE
Bernatský, Vojtěch
Dvojtáta

Brno: BizBooks, 2019, 224 s., váz.
299 Kč
„Od sestřičky dostávám roušku, bílou gumovou obuv, zástěru a hodně
široké zelené kalhoty. Kačenka už leží
na sále a já usedám k její hlavě. Prakticky vzápětí se to stane. Matyáš je na
světě a já si pozvolna uvědomuju, že
jsem dvojtáta.“
ISBN 978-80-265-0879-3

BIOG R AFIE
Makariusová, Marie
Biografický slovník českých zemí
(Han–Hau). 22. svazek
Praha: Academia, 2019, 168 s., brož.
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Překl. Pacnerová, Jana, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 368 s., váz. 349 Kč
Poprvé se setkali jako spolubydlící na
vysokoškolské koleji. Dva nejchytřejší
mozky, co kdy promovaly z psychologie na Stanfordově univerzitě. Jako
protivníci se znovu setkali ve virginském Quantiku.
ISBN 978-80-7595-252-3

Černucká, Veronika
Autogram pro vraha

Brno: Moba, 2019, 304 s., váz.
Sofie Hradecká má přezdívku Královna romantických příběhů. Čtenářky ji
zbožňují, její příbuzní a kolegové nenávidí. V den svých narozenin oznámí
změnu závěti a následující den je
nalezena mrtvá.
ISBN 978-80-243-8895-3

Gennäs, Louise Boije af
Krvavý květ

Překl. Bojanovský, Jaroslav, Praha:
Kalibr, 2019, 384 s., váz. 399 Kč
Sara se po podivné smrti svého otce
a děsivém znásilnění rozhodne přestěhovat z malého švédského města
do anonymního Stockholmu a začít
zde s čistým štítem.
ISBN 978-80-7617-825-0

Goldinová, Megan
Žena na lesní cestě. Komu věřit,
když sami sobě nemůžete?

Praha: Mladá fronta, 2019, 288 s.,
váz.
Poblíž zřídka používané lesní silnice se po silných deštích objeví
tělo mladé ženy. Inspektorka Mel
Carterová potřebuje určit totožnost
oběti, aby mohla začít pátrat po
pachateli vraždy spáchané před
několika lety.
ISBN 978-80-204-4920-7

Jašová, Jana; Kentová, Minka
Jako by se vypařila

Praha: Ikar, 2019, 248 s., váz. 299 Kč
Když v luxusním lyžařském rezortu
beze stopy zmizí Meredith, mladinká
manželka bohatého podnikatele
Andrewa Price, okamžitě se roztočí
obvyklý kolotoč policejního pátrání
a mediálního šílenství.
ISBN 978-80-249-3955-1

Lagercrantz, David
Dívka, která musí zemřít

Brno: Host, 2019, 400 s., váz.
V jednom ze stockholmských parků
se najde tělo zuboženého žebráka
s amputovanými prsty na rukou
i nohou. Vypadá to na nešťastnou
smrt bezdomovce, avšak patoložka
Fredrika Nymanová se nemůže
zbavit dojmu, že s mrtvým je něco
v nepořádku.
ISBN 978-80-7577-781-2

Nesbo, Jo
Nůž

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2019, 584 s., váz. 449 Kč
Harry Hole v nejsložitějším případu
své kariéry. 12. díl bestsellerové série.
ISBN 978-80-7473-877-7

Parsons, Tony
Třináctá oběť

Brno: Moba, 2019, 352 s., váz.
349 Kč
Za rozbřesku jednoho zasněženého
únorového rána je v centru londýnské Čínské čtvrti nalezen chladírenský
kamion. V něm je dvanáct žen, které
do země nepochybně přicestovaly
nelegálně.
ISBN 978-80-243-8878-6

Saviano, Roberto
Piraně

Praha: Paseka, 2019, 368 s., váz.
Autor se vrací do rodného města, aby
vyprávěl o vzestupu Nicolase Fiorilla,
patnáctiletého, bystrého a ambiciózního chlapce, který si založí vlastní
gang.
ISBN 978-80-7432-993-7

Schätzing, Frank
Motýlí tyranie

Překl. Čížek, Vítězslav, Praha: Laser,
2019, 536 s., váz. 479 Kč
Kalifornie, Sierra Nevada Vyšetřování
vraždy zavede provinčního šerifa
Luthera Opoku do tajného výzkumného zařízení ukrytého v lesích.
ISBN 978-80-7617-600-3

Zafón, Carlos Ruiz;
Alchazidu, Athena
Labyrint duchů

Praha: Kalibr, 2019, 888 s., váz.
499 Kč
Uhrančivá agentka Alicia Grisová je
španělskou tajnou službou pověřena
vyšetřováním mimořádně citlivého
a přísně utajovaného případu – záhadného zmizení španělského ministra kultury Mauricia Vallse.
ISBN 978-80-7617-790-1

bibliografie
H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Holeček, Jeronym
Návrat. Kus legionářské epopeje
Praha: Epocha, 2019, 496 s., brož.
Román zachycuje těžké období let
1918–1919, kdy mladé Československo svádělo boj o podobu svých hranic, a to zejména na Slovensku, kde
došlo ke krvavé válce s Maďarskou
republikou rad.
ISBN 978-80-7557-212-7

Kinghornová, Judith
Poslední léto

Překl. Faltejsková, Lenka, Brno:
Moba, 2019, 448 s., váz. 369 Kč
Píše se rok 1914, začátek nádherného zlatého léta – a konec jedné éry.
Na víkendovém večírku se Clarissa
seznámí s Tomem Cuthbertem,
studentem univerzity, který je na
prázdninách u své matky, hospodyně
Deyning Parku, a je jím naprosto
okouzlena.
ISBN 978-80-243-8890-8

Kollender, Andreas
Agent Kolbe

Překl. Hermanová, Eva, Zlín: Kniha
Zlín, 2019, 336 s., váz. 349 Kč
Román inspirovaný skutečným životem Fritze Kolbeho, který coby zaměstnanec německého ministerstva
zahraničí vyvezl do švýcarského Bernu a zde předal Američanům stovky
tajných nacistických dokumentů.
ISBN 978-80-7473-872-2

McNeill, Elizabeth
Továrna na panenky

Překl. Kolinská, Klára, Praha: Motto,
2019, 400 s., váz. 349 Kč
Londýn 1850. Iris pracuje v továrně
na panenky. Silas sbírá kuriozity
a vycpává zvířata. Oba se potkají při
největší události ve městě, budování
Hyde Parku. Iris na setkání hned zapomene, ale Silasovi změní život.
ISBN 978-80-267-1588-7

Scott, James
Návrat do Watersbridge

Překl. Chodilová, Dana, Praha: XYZ,
2019, 352 s., váz. 399 Kč
V zimě roku 1897 se porodní bába
Elspeth Howellová vrací domů na odlehlou farmu. Místo přivítání však nachází brutálně zavražděného manžela
a své čtyři děti. Jediným přeživším je
dvanáctiletý Caleb, který kromě rodné farmy nic jiného nezná.
ISBN 978-80-7597-507-2

Šabach, Petr
Babičky

Praha: Paseka, 2019, 200 s., váz.
Zatímco babička Marie vítá sovětské
okupanty borščem, druhá babička
Irena zvrací při pohledu na Leninovy
fotografie, které vnuk Matěj musí
před každou její návštěvou vystříhat
z novin.
ISBN 978-80-7637-007-4

Ventrella, Rosa
Příběh spořádané rodiny

Praha: Argo, 2019, 272 s., váz.
Hlavní hrdinka Maria má rebelskou
povahu, která se v patriarchálním
prostředí italského jihu moc nenosí.
Postavy zde žijí jako ve vězení, nedokážou se vymanit z tradic konvenčního prostředí.
ISBN 978-80-257-2901-4

Whiteová, Kiersten
Žár

Praha: CooBoo, 2019, 344 s., brož.
349 Kč
Po obléhání Konstantinopole je Radu
povolán k sultánu Mehmedovi. Ten
je mocnější a silnější než kdykoli dřív,
ale také nesmírně osamělý. Znamená
to, že je konečně přístupnější?
ISBN 978-80-7544-866-8

H O RO RY
King, Stephen
Povznesení

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2019,
1. vyd., 144 s., váz. 259 Kč
Scott Carey vypadá stále stejně,
a přesto neustále ztrácí na váze. A je
tu pár dalších podivností, například
že váží stejně v oblečení i bez něj.
Kromě toho má Scott problémy i se
sousedkami.
ISBN 978-80-7593-070-5

HUMO R
Viewegh, Michal
Nápady laskavého čtenáře

Praha: Ikar, 2019, 136 s., váz. 259 Kč
Notně rozverné a lehce nactiutrhačné literární parodie, v nichž Michal
Viewegh s nadhledem suverénně
napodobuje styl jedenácti českých
a deseti světových autorů.
ISBN 978-80-249-3960-5

KOM I K SY
Aaron, Jason
Punisher Max 2. Bullseye

Překl. Podaný, Richard, Praha:
BB art, 2019, 1. vyd., 144 s., brož.
399 Kč
Jedinkrát stisknout spoušť… Jsou
meze, za které Punisher nikdy nezajde. Frank Castle je někdejší námořní
pěšák a dělá všechno možné, aby
zlikvidoval co nejvíc zločinců.
ISBN 978-80-7595-255-4

Marx, Karl; Engels, Friedrich;
Rowson, Martin
Komunistický manifest

Překl. Štoll, Ladislav; Janiš, Viktor,
Praha: Práh, 2019, 80 s., váz. 399 Kč
Druhá nejprodávanější kniha všech
dob, unikátně v komiksovém provedení hlavního kreslíře britského
deníku The Guardian. Povinná četba:
nemusíte jej milovat, ale měli byste jej
znát. Proletáři všech zemí, spojte se!
ISBN 978-80-7252-816-5

Skolek, Richard
Ždibřich

Brno: Zoner Press, 2019, 128 s.,
brož. 220 Kč
Komiksové stripy ze života intelektuála Ždibřich – nositel tohoto jména
vám zkazí den, unudí vás k smrti,
znechutí svojí povýšeností a vytočí
sarkastickými poznámkami. Zrodil
se, aby kritizoval, glosoval, nenechal
na vás jedinou nit suchou.
ISBN 978-80-7413-403-6

KORESPONDENCE
Ryantová, Marie
Korespondence Josefa Kalouska
s českými historiky I.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 432 s., váz. 369 Kč
Korespondence, dochovaná v nemalém množství v osobním fondu

z n o v i n e k k 14 . 1 0 . 2 0 19 2 4 9 t i t u l ů
českého historika, novináře a politika
Josefa Kalouska (1838–1915).
ISBN 978-80-7422-677-9

opustila univerzitní studia a vstoupila
do Rudé armády.
ISBN 978-80-204-4749-4

LEGENDY,MÝTY,
POVĚSTI

Shawverová, Katrina
Henry – Pravdivý příběh o přátelství a cestě polského plavce
z Osvětimi do Ameriky

Legendy: Praga caput regni.
sborník fantastických povídek
věnovaných Praze

Praha: Straky na vrbě, 2019, 1. vyd.,
656 s., váz. 450 Kč
Je překrásná. Legendami opředená.
Je prastará. Pavučinami opředená.
Je hodna lásky i obdivu, nenávisti
i pohrdání. Málokdo k ní však zůstane lhostejný. Praha. Čtrnáct příběhů
Vám ji předvede v rozpětí několika
tisíciletí.
ISBN 978-80-87364-97-0

OSO B N OSTI
Balgová, Barbora;
Kodýdek, Martin
Trenér

Praha: Brána, 2019, 168 s., váz.
259 Kč
Prokop Veselý a Tibor Stančev jsou
dva fotbaloví trenéři.
ISBN 978-80-7617-769-7

Gyula, Németh;
Bodnár, Zalán
Cristiano Ronaldo

Překl. Mucsková, Monika, Praha:
CPress, 2019, 48 s., váz. 169 Kč
Vydejte se za krásným fotbalovým
dobrodružstvím.
ISBN 978-80-264-2696-7

Gyula, Németh;
Bodnár, Zalán
Lionel Messi

Překl. Mucsková, Monika, Praha:
CPress, 2019, 48 s., váz. 169 Kč
V zemi jménem Argentina se jednoho
červnového dne roku 1987 narodil
malý chlapeček. Životní příběh Lionela Messiho, to je skutečná fotbalová
pohádka.
ISBN 978-80-264-2695-0

Kotíková, Hana
Hana Mašková. Příběh legendární krasobruslařky
Praha: Brána, 2019, 312 s., váz.
329 Kč
Pokud bychom věřili pohádkám, pak
první sudička dala Hance Maškové
do vínku krásu, mnohostranný talent
a inteligenci.
ISBN 978-80-7617-772-7

Kynčl, John Jaroslav
Na přelomu časů

Praha: Galén, 2019, 199 s., váz.
300 Kč
Koláž rozhovorů, fotografií, dopisů
i vzpomínek na Bohumila Hrabala
a Jiřího Koláře je nejen mozaikou
humoru a poetických obrazů, ale i galerií toho, co se v domácím i exilovém
kulturním prostoru v minulém století
odehrávalo.
ISBN 978-80-7492-429-3

Pavličenková, Ljudmila
Paní smrt

Překl. Hutečka, Jiří, Praha: Mladá
fronta, 2019, 392 s., váz. 399 Kč
Ljudmila Michajlovna Pavličenková
(1916–1974) byla jednou z nejúspěšnějších a nejobávanějších ostřelovaček všech dob. Když Hitler v červnu
1941 zahájil operaci Barbarossa,
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Překl. Antonínová, Hana, Praha:
Brána, 2019, 320 s., váz. 359 Kč
Příběh polského plavce, který přežil
Osvětim a Buchenwald. Henryk
vyrůstal v Krakově ve 20. a 30. letech
20. století, byl aktivní sportovec, věnoval se plavání a vodnímu pólu.
ISBN 978-80-7617-688-1

PO E Z I E
Loucký, Milan
Zkřížit cestu andělům

Praha: Straky na vrbě, 2019, 1. vyd.,
48 s., váz. 150 Kč
Spíše lyrická poezie.
ISBN 978-80-88346-00-5

Lovecraft, Howard Phillips
Houby z Yuggothu

Překl. Kratochvíl, Tomáš, Praha:
Straky na vrbě, 2019, 1. vyd., 152 s.,
váz. 200 Kč
Lovecraft proslul jako autor hororů
a tvůrce bájného Cthulhu. Nyní se
vám představí coby básník, který
sepsal 36 sonetů o hrůzách i lákadlech kosmu. Krom mrazivých
pocitů se však v Houbách z Yuggothu setkáte i se starými známými
hrdiny.
ISBN 978-80-87364-96-3

Šťastná, Marie
Štěstí jistě přijde

Brno: Host, 2019, 1. vyd., 72 s., brož.
199 Kč
Štěstí určitě přijde, ale teď ještě ne.
Po téměř deseti letech vítáme nový
soubor veršů básnířky, která se
v ozvucích své poslední sbírky ještě
zčásti vrací ke svým starým „interiérovým“ tématům.
ISBN 978-80-7577-829-1

POVÍ D K Y
Hakl, Emil; Kahuda, Václav;
Šabach, Petr
Dobře zašitej frajer

Praha: Paseka, 2019, 340 s., váz.
Výbor toho nejlepšího z Šabachova
díla. Kniha obsahuje i dvě dosud nepublikované povídky.
ISBN 978-80-7432-995-1

Vrba, Michal
Kolem Jakuba

Praha: Argo, 2019, 178 s., váz.
Pozoruhodná povídková sbírka je
svérázným autorským příspěvkem
k věčnému literárnímu tématu malého člověka ve víru velkých dějin,
příběhy konkrétních jednotlivců na
pozadí dějinných zlomů a společenských přeměn.
ISBN 978-80-257-2933-5

Wagnerová, Alena
Cestou životem

Praha: Prostor, 2019, 224 s., váz.
Autorka klade důraz na vypjaté
osobní situace, těžiště často leží
v historických a společenských
okolnostech. Existenciální rozměr
autorčiny umělecké i lidské zkušenosti podtrhává vstupní a závěrečný
text cyklu.
ISBN 978-80-7260-426-5

ROM ÁNY
Batumanová, Elif
Idiot

Praha: Akropolis, 2019, 448 s., brož.
Idiot je románem o strastech
a slastech dospívání a formování
osobnosti ve světě, který je opojný
i zneklidňující zároveň, o dobrodružném odhalování záludností,
které jsou zakódovány v podstatě
lásky i jazyka.
ISBN 978-80-7470-253-2

Bellová, Bianca
Mona

Brno: Host, 2019, 167 s., váz. 299 Kč
Stejně jako v proslaveném románu
Jezero (Magnesia Litera — Kniha
roku a Cena Evropské unie za
literaturu) i v Moně vykresluje
Bianca Bellová mistrovským
způsobem tíživou a naléhavou
atmosféru chvíle, kdy se člověk
musí rozhodnout.
ISBN 978-80-7577-962-5

Bomannová, Cathrine
Agathe

Brno: Host, 2019, 160 s., váz.
Životem znavený psychoterapeut
se připravuje na odchod do penze a netrpělivě odpočítává, kolik
sezení s pacienty mu ještě zbývá.
Jednotvárnou každodennost jeho
života naruší mladá německá pacientka Agathe, jež trvá na terapii
právě u něj.
ISBN 978-80-7577-975-5

Capote, Truman
Snídaně u Tiffanyho

Překl. Fastrová, Jarmila, Zlín: Kniha
Zlín, 2019, 136 s., váz. 269 Kč
Poválečný New York je pro Holly Golightlyovou rájem i klecí zároveň.
ISBN 978-80-7473-870-8

Dostojevskij, Fjodor Michaj
lovič
Výrostek

Překl. Hašková, Taťjana, Praha:
Slovart, 2019, 704 s., váz. 449 Kč
Mnozí milovníci Dostojevského považují Výrostka za jeho nejlepší dílo.
ISBN 978-80-7529-011-3

Drobný, Jan; Teky
Vždy je cesta

Praha: Galén, 2019, 511 s., brož.
490 Kč
Příběh o překonávání překážek nejen
na cestách, plný životních okamžiků,
dobrodružství i nečekaných situací
dvou parťáků: Honzy a psa Tekyho,
kterého se Honza kdysi již jako pochroumaného ujal.
ISBN 978-80-7492-440-8

Dumas, Alexandre
Černý tulipán

Překl. Melanová, Dana, Praha:
Odeon, 2019, 264 s., váz. 349 Kč
Černý tulipán patří k nejznámějším
románům Alexandra Dumase.
ISBN 978-80-207-1916-4

Dvořáková, Petra
Chirurg. Před sebou neutečeš!

Brno: Host, 2019, 340 s., váz.
„Nedokážu být ani rovnej, ani křivej.
Můj život se rozlomil vejpůl a já už
nečekám žádný pevný lano, který
mě bude jistit,“ přemítá MUDr.
Hynek Grábl, chirurg v příhraniční
nemocnici.
ISBN 978-80-7577-967-0

bibliografie
Fleet, Rebecca
Výměna

Překl. Dubovská, Hana, Ostrava:
Domino, 2019, 280 s., váz. 349 Kč
Caroline a Francis dostanou nabídku
na krátkodobou výměnu bydlení.
Rádi na týden opustí svůj městský
byt, odpočinou si od běžných starostí
a užijí si pobyt v honosném domě na
předměstí Londýna.
ISBN 978-80-7498-336-8

Gough, Julian
Spojení

Překl. Dupalová, Marie, Brno: Moba,
2019, 584 s., váz. 449 Kč
Bioložka Naomi je rozvedená a stará
se o dospívajícího syna Colta. Ten je
geniální. Umí programovat virtuální
reality, které by si ostatní nedokázali
ani představit, ale zároveň je natolik
introvertní, že si sotva umí objednat
pizzu.
ISBN 978-80-243-8889-2

Hawkeová, Sam
Město lží

z n o v i n e k k 14 . 1 0 . 2 0 19 2 4 9 t i t u l ů
Klečka, Jiří
Pět ročních období

Praha: Vyšehrad, 2019, 456 s., váz.
299 Kč
Příběh Filipa začíná tam, kde jiné
životní příběhy končí. Stojí s pětiletou
dcerou nad hrobem své ženy Sylvie,
která mu byla vším. Proslula jako
ilustrátorka dětských knih se sovím
bojovníkem Kuliočkou.
ISBN 978-80-7601-165-6

Kubíčková, Klára
Kde zní zpěv krkavců

Praha: Fragment, 2019, 224 s., váz.
229 Kč
Pohár trpělivosti Elfrydina bohatého
otce přetekl a po mnoha marných
snahách vychovat z ní slušnou mladou dámu ji poslal do výchovného
ústavu pro nepřizpůsobivé dívky na
Krkavčím vrchu.
ISBN 978-80-253-4338-8

Liou, Čen-jün
Kdopak se baví

Překl. Lexová, Alžběta, Brno: Host,
2019, 1. vyd., 583 s., váz. 399 Kč
Když mě strýc poprvé otrávil, bylo mi
sedm… Jovan navenek působí jako
tichý, nenápadný mladík, který se od
ostatních liší jen celoživotním přátelstvím s kancléřovým okouzlujícím,
lehkomyslným následníkem.
ISBN 978-80-7577-910-6

Praha: Odeon, 2019, 304 s., váz.
329 Kč
V románu se objevují čtyři hlavní
postavy: mladá vesnická žena, díky
níž nahlédneme do světa prostituce,
vysokého komunistického funkcionáře, okresního ředitele Pozemních
staveb, státního úřadu výstavby silnic
a mostů.
ISBN 978-80-207-1914-0

Henry, Veronica
Noc v Orient expresu

Lundgrenová, Andrea
Severský bestiář

Překl. Polívková, Markéta, Praha:
Motto, 2019, 304 s., váz. 349 Kč
Na londýnském nádraží netrpělivě
přešlapují cestující. Nemůžou se
dočkat, až nastoupí na palubu nejslavnějšího vlaku na světě.
ISBN 978-80-267-1616-7

Higginsová, Kristan
Tak hodně štěstí

Překl. Bečka, Hynek, Praha: Ikar,
2019, 488 s., váz. 379 Kč
Potkaly se jako dospívající v táboře
pro děti s obezitou a staly se nejlepšími kamarádkami.
ISBN 978-80-249-3990-2

Jensenová, Louise
Dar

Překl. Funioková, Naďa, Praha: Mladá fronta, 2019, 328 s., váz. 349 Kč
Jenna dostane druhou šanci na život,
když jí lékaři transplantují srdce mladé dárkyně Callie. Vyhledá dívčiny
rodiče, aby jim osobně poděkovala,
jenže čím víc rodinu poznává, tím silnější má tušení, že jí něco zamlčují.
ISBN 978-80-204-4592-6

Jindra, Jaromír
Návrat mrtvého muže

Praha: Brána, 2019, 344 s., váz. 299 Kč
Olga má snad vše, co může mladá
žena chtít – milujícího muže, zaměstnání, po němž toužila a jež je pro ni
více koníčkem než prací, a dokonce
vlastní moderní byt,
ISBN 978-80-7617-793-2

Jirásková, Eliška; Colón,
Cristóbal; Šenkyřík, Jan
Kryštof Kolumbus A1/A2

Praha: Edika, 2019, 88 s., brož.
199 Kč
V této knize máte možnost přečíst si
o životě a o cestách mořeplavce Kryštofa Kolumba ve španělštině.
ISBN 978-80-266-1458-6

Překl. Hesová, Petra, Zlín: Kniha Zlín,
2019, 192 s., váz. 269 Kč
V temných severských hvozdech se
toulají všelijaká stvoření, ale jaké
je z nordické fauny to nejpodivuhodnější? Liška, štika, kavka nebo
kokršpaněl?
ISBN 978-80-7473-873-9

Marie; Jackson, Lisa
Jako o život

Překl. Čermáková-Frydrychová,
Ostrava: Domino, 2019, 496 s., váz.
399 Kč
Kate Summersová po tragickém
úmrtí manžela a dcery dostane šanci
mít další dítě. Když se nemáš víc kam
schovat, utíkej jako o život.
ISBN 978-80-7498-340-5

Meyerson, Amy
Sejdeme se v knihkupectví

Překl. Šváchová, Helena, Praha:
Motto, 2019, 368 s., váz. 349 Kč
Miranda Brooksová milovala svého strýčka Billyho, jeho výstřední
knihkupectví a bojovky, které pro ni
připravoval.
ISBN 978-80-267-1614-3

Nevo, Eškol
Tři patra

Praha: Garamond, 2019, 240 s., váz.
Jeden dům na poklidném předměstí, tři nájemníci, tři zpovědi,
které se čtou se zatajeným dechem.
Příběhy, jež se vzájemně proplétají
a odhalují tajemství a lži, bez
nichž by rodiny snad ani nemohly
existovat.
ISBN 978-80-7407-457-8

Perry, Mike
Hotel Sen, pokoj 36

Praha: Práh, 2019, 184 s., váz.
279 Kč
Odvážná až drásavá výpověď o lásce i složitostech vztahů po změně

pohlavní identity. Jaký vlastně bude
život po přeměně?
ISBN 978-80-7252-720-5

Šabach, Petr
Čtyři muži na vodě aneb Opilé
banány se vracejí

Praha: Paseka, 2019, 192 s., váz.
Frajeři z knihy Opilé banány jsou zpátky, po 20 letech se znovu sešli v plné
polní a jako by se za ty roky nic nezměnilo. Právníka Honzu Břečku dovedli
k oltáři opilého, Víťovi s sebou na výlet
musí vzít aspoň nafukovací pannu
a Jirka Ptáčník hraje ve filmech.
ISBN 978-80-7637-008-1

Šabach, Petr
Hovno hoří

Praha: Paseka, 2019, 164 s., váz.
Cesta do Paříže a nepohodlný autobus plný povykujících dětí. Zatímco
holky se rozplývají nad krásou plyšáka, dva obrýlení kluci vedle smrtelně
vážně řeší otázku, jestli hovno hoří.
ISBN 978-80-7637-010-4

Šabach, Petr
Máslem dolů

Praha: Paseka, 2019, 208 s., váz.
Arnošt a Evžen. Knihovník, který
rovná knihy ke stropu, aniž by svůj
antikvariát kdy otevřel, a konspirátor
v americké vojenské bundě, který vidí
záškodníka za každým rohem.
ISBN 978-80-7637-009-8

Šabach, Petr
Opilé banány

Praha: Paseka, 2019, 192 s., váz.
Tři frajeři, co žijou naplno a pivo
pijou na ex, i když je jim teprve
šestnáct. Svět je pro ně jevištěm, na
který je potřeba vtrhnout a ukrást si
představení pro sebe. Když už je jim
v pražském rybníčku těsno, rozhodnou se vydat k moři.
ISBN 978-80-7637-006-7

Tung, Deborah
Ze života knihomolky

Překl. Belejová, Katarína, Praha:
CPress, 2019, 144 s., váz. 249 Kč
V tramvaji koukáš lidem přes rameno, jen abys zjistila, jakou knížku
právě čtou.
ISBN 978-80-264-2694-3

Wurmová, Monika
Pákistánská pomsta

Praha: Fortuna Libri, 2019, 528 s.,
váz.
Spalující vášeň i nenávist v záhadném
Pákistánu. Co se stane, když ztratíte
paměť a v hlavě vám zůstane pouze
absolutní tma? Když se trezor vašich
vzpomínek uzavře v nemocničním
pokoji, v němž jste se právě probrali
z bezvědomí?
ISBN 978-80-7546-223-7

Zappia, Francesca
Eliza a její nestvůry

Praha: CooBoo, 2019, 352 s., váz.
299 Kč
Eliza je stydlivá a trochu divná holka,
ale na internetu se z ní stává anonymní tvůrkyně populárního komiksu Nestvůrné moře. Vůbec si neumí představit, že by se jí ve skutečném světě
mohlo líbit tolik jako ve virtuálním.
ISBN 978-80-7544-867-5

Praha: Galén, 2019, 553 s., váz.
490 Kč
Kniha obsahuje souborné vydání všech
rozhovorů, které Karel Hvížďala s Jiřím
Suchým vedli s odstupem třiceti let.
ISBN 978-80-7492-434-7

Jirků, Irena
Na shledanou v Paříži

Praha: Argo, 2019, 312 s., brož.
298 Kč
Rozhovory s francouzskými spisovatelkami a spisovateli, s jejichž díly
se mohli čeští čtenáři seznámit v českých překladech, většina rozhovorů
vznikla během návštěv daných autorů
v České republice.
ISBN 978-80-257-2936-6

Prager, Wilfried
O všem. Rozprava a obrazy

Překl. Moucha, Miloslav, Praha:
Argo, 2019, 120 s., váz.
Dialog malířů Miloslava Mouchy
a Wilfrieda Pragera nahraný v červenci 2011 na ostrově Formentera
představuje filozofickou, estetickou
a někdy i metafyzickou reflexi umění
a malířství.
ISBN 978-80-257-2992-2

SCI-FI, FANTASY
Foresterová, Kim
Kroniky Kavalonu – Hněv
pegasů

Martin, George R. R.
Snové písně 2.

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2019, 632 s., váz. 478 Kč
Ve druhém svazku se můžete těšit
z vrcholných prací slovutného
spisovatele včetně některých česky
dosud nepublikovaných. Najdete zde
mimo jiné skvělou hororovou novelu
Proměna kůže i oblíbenou povídku
Portréty dětí.
ISBN 978-80-257-2878-9

Paolini, Christopher
Poutník, čarodějnice a červ

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2019, 288 s., váz. 349 Kč
Už je to rok, co Eragon opustil Alagaësii, aby vyhledal vhodný domov
k založení nové generace Dračích
jezdců. Teď se potýká s nekonečnou
záplavou úkolů.
ISBN 978-80-253-4336-4

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Fragment, 2019, 280 s., váz. 249 Kč
Národy Kavalonu kdysi vedly nekonečné boje. Válka skončila, spolu s ní
ale i přátelství, které mezi nimi dříve
panovalo. Kentauři se považují za
všem nadřazenou rasu.
ISBN 978-80-253-4337-1

Sortland, Björn; Parvela,
Timo; Pitkänen, Pasi
Kepler62: Tajemství. Kniha šestá

Gierová, Kerstin
Drahokamy BOX

Praha: Egmont, 2019, 272 s., váz.
499 Kč
Darth Vader, jenž po zničení Hvězdy
smrti klesl v očích svého mistra, je
podroben další zkoušce.
ISBN 978-80-252-4640-5

Překl. Eliášová, Tereza, Praha: CooBoo, 2019, 1104 s., brož. 649 Kč
Nejoblíbenější časocestovací trilogie
nově v jednom boxu. Udělejte radost
svým blízkým!
ISBN 978-80-7544-821-7

Jamesová, VIc
Temné nadání – Padlé město

Překl. Hordinová, Milena, Praha:
Fragment, 2019, 380 s., váz. 369 Kč
Plán Hadleyových zůstat během
nucených prací spolu utržil značné
trhliny. Luke je ve vězení za vraždu,
kterou nespáchal. Abi utekla, aby ho
osvobodila a prokázala jeho nevinu
dřív, než ho magie zničí.
ISBN 978-80-253-4329-6

Jemisinová, N. K.
Brána z obelisků

Brno: Host, 2019, 190 s., váz. 289 Kč
Šestý, závěrečný díl vesmírné ságy.
ISBN 978-80-7577-919-9

Star Wars – Válka na Shu–Torunu – Konec her

Vopěnka, Martin
Láska v čase bezsmrtnosti

Praha: Mladá fronta, 2019, 328 s.,
váz.
Jako Romeo a Julie jsou si
vzdálení Ron a Jelsa – příslušníci
nikoliv znepřátelených rodů, ale
lidských civilizací v galaktickém
věku. Přitom základní otázka,
o kterou se vedou spory, je čistě
filozofická: týká se nesmrtelnosti
a posmrtnosti.
ISBN 978-80-204-5537-6

TH R I LLE RY

Brno: Host, 2019, 384 s., váz.
Takhle vypadá konec světa… Ten
poslední. Období konců je čím
dál temnější a na civilizaci se snáší
dlouhá, chladná noc. Desetiprstenář
Alabastr — šílenec, ničitel světa, spasitel — se vrátil a hodlá vycvičit svou
následovnici Essun.
ISBN 978-80-7577-981-6

North, Alex
Našeptávač

Lee, Yoon Ha
Liščí gambit

Kutálek, Roman
Hasiči

ROZH OVO RY

Brno: Host, 2019, 334 s., brož.
349 Kč
Válka. Kacířství. Šílenství.
ISBN 978-80-7577-955-7

Hvížďala, Karel
Jiří Suchý Tingltangl

Martin, George R. R.
Snové písně 1.
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Překl. Podaný, Richard; Oščádal, Jan;
Oščádalová, Jana, Praha: Argo, 2019,
580 s., váz. 398 Kč
V objemné průřezové sbírce Snové
písně nabízí George R. R. Martin
čtenářům souhrn svých kratších
prací, jenž ve dvou svazcích odkrývá
autorovu vzrušující cestu od mladého
spisovatele až po cenami zahrnovaného mistra.
ISBN 978-80-257-2958-8

Překl. Klasová, Barbora, Praha:
Motto, 2019, 400 s., váz. 349 Kč
Nový začátek, nový dům, nové město. Neotvírej okno, nebo ho uslyšíš…
ISBN 978-80-267-1615-0

V ZPOM Í N K Y
Praha: Mladá fronta, 2019, 168 s.,
váz. 299 Kč
Kniha je autentickým záznamem
vzpomínek profesionálního hasiče,
táty a člověka, který ve své profesi
našel svou druhou rodinu.
ISBN 978-80-204-5534-5

bibliografie
Laux, Douglas
Okamžik před výbuchem

Praha: CPress, 2019, 360 s., váz.
369 Kč
Skutečné příběhy tajných operací CIA
v Afghánistánu vyprávěné přímým
účastníkem – mladým, ambiciózním
a zároveň idealistickým zpravodajcem Dougem.
ISBN 978-80-264-2697-4

Zapletal, Miloš
Za zády slavných. Pohled do
zákulisí českého showbyznysu

Praha: Mladá fronta, 2019, 320 s.,
váz.
V knize Za zády slavných Miloš
Zapletal popsal svoje příběhy ze
showbyznysu, jak je zažil v zákulisí
koncertů, zábavných programů i zpoza televizní obrazovky.
ISBN 978-80-204-5432-4

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Drijverová, Martina
Sísa Kyselá

Praha: Albatros, 2019, 64 s., váz.
189 Kč
Dobrodružství Sísy Kyselé.
ISBN 978-80-00-05651-7

Eliopulos, Nick;
Flowers, Luke
Minecraft Kroniky Woodswordu
2 – Netopýří noc
Překl. Jiříček, Petr, Praha: Egmont,
2019, 144 s., váz. 199 Kč
Ash, Jodi, Harper, Po a Morgan, mladí hráči Minecraftu, mají tajemství.
ISBN 978-80-252-4633-7

Flowers, Luke;
Eliopulos, Nick
Minecraft Kroniky Woodswordu
1 – Vítejte ve hře!

Posádka škuneru Už jsme tu chlapce
zachrání, a Harvey tak nalezne mezi
drsnými rybáři svůj druhý domov.
ISBN 978-80-00-05634-0

H RY
Rich, Jason R.
Apex Legends: Neoficiální
příručka pro hráče

Překl. Herodek, Martin, Brno:
Computer Press, 2019, 128 s., brož.
299 Kč
V knize Příručka pro hráče Apex
Legends najdete ty nejlepší strategie
a tipy od zkušeného hráče, které
v jiné knize nenajdete.
ISBN 978-80-251-4980-5

KOM I K SY
Belejová, Katarína a kol.
Lego Ninjago Hurá do akce!

Praha: CPress, 2019, 32 s., brož.
199 Kč
Nindžové si užívají klidné období
(možná až příliš). Nezpůsobí jim ale
to, že polevili v tréninku i v pozornosti, potíže? Pomoz Jayovi, Kaiovi, Nyi,
Zaneovi a Lloydovi splnit jejich akcí
nabité úkoly a pak si s nimi odpočiň
u zábavného komiksu.
ISBN 978-80-264-2627-1

PO HÁD K Y
44 koček – Mňaukózní příběhy

Překl. Sieglová, Tereza, Praha:
Egmont, 2019, 48 s., váz. 199 Kč
Seznamte se s veselou partou koček
babí Míny, kterou tvoří kočky kamarádské, odvážné, vtipné i důvtipné,
které si zamilujete na první pohled
i přečtení.
ISBN 978-80-252-4711-2

Auta – Velká kniha pohádek 2

Překl. Kolář, Aleš, Praha: Egmont,
2019, 144 s., váz. 199 Kč
Ash, Jodi, Harper, Po a Morgan, mladí hráči Minecraftu, mají tajemství.
ISBN 978-80-252-4631-3

Praha: Egmont, 2019, 320 s., váz.
349 Kč
Vydejte se s námi opět do nádherného světa aut za oblíbenými hrdiny Burákem a Bleskem McQueenem, jejich
přáteli z Kardanové Lhoty i z celého
světa a také s novými známými Cruz
nebo Hromem.
ISBN 978-80-252-4746-4

Hargrave, Kiran Millwood
Až přejde zima

Donnellyová, Jennifer
Nevlastní sestra

Překl. Herold, Kryštof, Praha: Fragment, 2019, 224 s., brož. 269 Kč
Jednoho rána Mila zjistí, že její bratr
Oskar zmizel. Jen tak by rodinu neopustil, a přesto se zdá, že odešel s tajemným cizincem, který se ve vesnici
objevil po setmění.
ISBN 978-80-253-4331-9

Charmanová, Katrina
Zvířecí hrdinové – Výprava do
Antarktidy

Překl. Davidová, Vendula, Praha:
Fragment, 2019, 224 s., váz. 249 Kč
Tažný pes Samson je nesmírně hrdý
na to, že se stane součástí výpravy do
Antarktidy, kterou vede slavný badatel
Ernest Shackelton. Těší se, až poběží
ledovou plání vstříc slávě, která jistě na
všechny členy expedice čeká.
ISBN 978-80-253-4332-6

Kipling, Rudyard
Stateční kapitáni

Praha: Albatros, 2019, 224 s., váz.
329 Kč
Osudná vlna smete mladého Harveye
z paluby a zcela změní jeho život.

Praha: CooBoo, 2019, 376 s., váz.
299 Kč
Isabelle by měla být navždy šťastná
– princovu lásku má na dosah ruky.
Až na to, že ona není ta krasavice,
která na plese ztratila střevíček. Je
tuctovou nevlastní sestrou, která
si usekla prsty na noze, aby se do
botky vešla.
ISBN 978-80-7544-865-1

Jarošová, Martina a kol.
Máša a medvěd – Velká kniha
pohádek

Praha: Egmont, 2019, 320 s., váz.
349 Kč
Bavíte se při čtení o nezbedě Máše
a dobráckém medvědovi?
ISBN 978-80-252-4747-1

Schlüter, Andreas
Frankenstein a já

Praha: Mladá fronta, 2019, 120 s.,
váz. 219 Kč
S lékárníkem Frankem Steinem něco
nehraje. Co znamená to podivné sténání, které se ozývá z jeho sklepa?
ISBN 978-80-204-5472-0

z n o v i n e k k 14 . 1 0 . 2 0 19 2 4 9 t i t u l ů
Sikora, Roman;
Ondroušková, Světlana;
Červený, Jan a kol.
Disney Pixar – Nových 365
pohádek do postýlky

Praha: Egmont, 2019, 376 s., váz.
399 Kč
Vydejte se s oblíbenými hrdiny z animovaných filmů za dobrodružstvím!
ISBN 978-80-252-4666-5

Vichrová, Petra a kol.
Tlapková patrola – Nové 5minutové pohádky
Praha: Egmont, 2019, 192 s., váz.
299 Kč
Tým statečných tlapek vyráží do
akce!
ISBN 978-80-252-4683-2

PRO DĚ TI
Aye, Nila
Škola kreslení

Praha: Pikola, 2019, 192 s., flexovazba, 299 Kč
S krásně barevným sešitem plným
úžasných obrázků se děti naučí krok
za krokem kreslit s radostí.
ISBN 978-80-7617-580-8

Bakerová, E. D.
Markétka a kouzelná zvířátka –
Létající koník

Překl. Lněníčková, Irena, Praha:
Fragment, 2019, 112 s., váz. 169 Kč
Žít se zlou macechou a nevlastními
sourozenci není žádná pohádka. Proto Markétka často utíká do kouzelného lesa, ve kterém žijí jednorožci,
skřítci, víly, ale i zlí skřeti.
ISBN 978-80-253-4334-0

Bečka, Marek; Beran, Radek;
Brukner, Vít a kol.
Buchty a loutky dětem. Rozpustilé pohádky, obrázky a komiksy

Praha: Paseka, 2019, 120 s., váz.
Když se vám připlete do cesty Bambuch, můžete si být jisti, že máte na
potíže zaděláno. Jako by nestačilo, že
si jeden zvídavý tatínek přičichl v botanické zahradě ke zmenšovací kytce!
ISBN 978-80-7432-974-6

Bertola, Linda
Pohádkové počítání – Matematika hrou

Překl. Rybecká, Ivana, Praha: Pikola,
2019, 72 s., brož. 199 Kč
Sčítání a odčítání, násobení či dělení
nikdy nebylo zábavnější!
ISBN 978-80-7617-546-4

Brodyová, Jessica
Lego Disney Princezna Záhadná
Poselkyně: Kniha tajemství

Praha: CPress, 2019, 96 s., váz.
299 Kč
Jistě víš, že zámek, kde žijí tvé oblíbené princezny, je kouzelný.
ISBN 978-80-264-2600-4

Březinová, Ivona
I hračky si chtějí hrát

Praha: Albatros, 2019, 60 s., váz.
299 Kč
Žlutá kuželka zůstala sama doma,
ostatní si vzaly děti na výlet. Zábava
i poznání v obrázkové knížce z edice
Společné čtení
ISBN 978-80-00-05635-7

Buldozer – Pomocníci na kolech.
+ dřevěný, ekologicky nezávadný
buldozer
Říčany: Junior, 2019, 16 s., váz.
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Čti, hraj si, dozvídej se! Rozlož si
knížku a budeš mít krajinu, ve které
se malý pilný buldozer během svého
pracovního dne pohybuje.
ISBN 978-80-7267-671-2

Byrd, Redd;
Flint, Christopher
Pro zvídavé děti 100 slov
v pohybu

Praha: Egmont, 2019, 12 s., 299 Kč
Tato knížka hravou formou napomůže rozvíjení slovní zásoby, zlepšení
jemné motoriky a procvičování pozornosti dítěte.
ISBN 978-80-252-4569-9

Courtney-Tickleová, Jessica
Příběh ukrytý v notách: Šípková
Růženka
Praha: Pikola, 2019, 24 s., váz.
399 Kč
Zvukové knížky z edice „Příběh
ukrytý v notách“ jsou perfektním
úvodem do klasické hudby pro nejmenší děti.
ISBN 978-80-7617-429-0

Čapek, Josef
O pejskovi a kočičce + DVD

Praha: Akropolis, 2019, 160 s.
Další kniha z edice Adaptovaná
česká próza se jmenuje O pejskovi
a kočičce. Obsahuje deset veselých
příběhů, které zná několik generací
českých dětí.
ISBN 978-80-7470-256-3

Černík, Michal
Pohádečky – Michal Černík

Praha: Pikola, 2019, 128 s., váz.
279 Kč
Knížka plná říkadel a pohádek psaných prózou i ve verších objevuje pro
malé čtenáře i jejich rodiče přitažlivý
svět pohádek.
ISBN 978-80-7617-604-1

Disney – Říkanky s úsměvem

Praha: Egmont, 2019, 24 s., váz.
149 Kč
Knížka, již právě držíte v ruce, je určena pro nejmladší čtenáře.
ISBN 978-80-252-4668-9

Drijverová, Martina
Domov pro Marťany

Praha: Albatros, 2019, 136 s., váz.
249 Kč
Desetiletá Michala se právě přestěhovala a má obavy. Jak ji přijme nová třída? Najde si kamarádku? Jak si zařídí
svůj pokojíček?
ISBN 978-80-00-05636-4

Frixeová, Katja
Podivuhodný křeček Harry

Praha: Pikola, 2019, 168 s., váz.
229 Kč
Divoké cirkusové kousky a bláznivá
umělecká čísla, pohodová pyžamová
párty a spousta čokoládových dortíků – připoj se ke Klárčinu druhému
dobrodružství v Čarokrásném knihkupectví!
ISBN 978-80-7617-692-8

Gelsey, James
SpongeBob režisérem

Překl. Štěpáníková, Lenka, Praha:
CPress, 2019, 64 s., váz. 189 Kč
Zátiším Bikin se rozléhá „Kamera,
klapka, jedeme!”, protože SpongeBob v kalhotách tu právě natáčí
svůj první film. Kdo se stane jeho
hlavní hvězdou?
ISBN 978-80-264-2690-5

Hasičské auto – Pomocníci na
kolech. + dřevěné, ekologicky
nezávadné autíčko

Říčany: Junior, 2019, 16 s., váz.
Čti, hraj si, dozvídej se! Rozlož si
knížku a budeš mít místa, kam malý
pilný hasičský vůz jede za svými
úkoly. Jeď s ním pro malou kočičku,
uhasit táborák nebo do pekárny.
ISBN 978-80-7267-674-3

Honzů, Martina;
Procházková, Martina;
Chval, Zdeněk
Zápisník pro malé skauty

Praha: Fragment, 2019, 136 s., brož.
149 Kč
Seznam se s kamarády ze skautského oddílu Stopaři. Během roku
se setkávají na schůzkách, jezdí na
výpravy do přírody a v létě na tábor.
Nyní ti prozradí, jak to ve skautském
oddíle chodí, co tam můžeš zažít
a naučit se.
ISBN 978-80-253-4330-2

Cholewińska-Szkolik, Aniela
Míša a její malí pacienti: Promoklé kotě

Praha: CPress, 2019, 48 s., váz.
169 Kč
Míša jede se svými rodiči na výlet do
hor za kamarády, kteří bydlí na salaši
a mají stádo oveček.
ISBN 978-80-264-2693-6

Jak funguje lidské tělo

Říčany: Junior, 2019, 80 s., váz.
249 Kč
Jak se hojí kosti? Kudy proudí krev?
Co se děje s tím, co sníme? Co drží
tělo pohromadě? Jak se tělo vypořádává s nežádoucími vetřelci? Proč
se podobáme rodičům? Vydejte se
s námi na vzrušující jízdu do útrob
lidského těla.
ISBN 978-80-7267-675-0

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka 6

Překl. Kala, Marie, Brno: Computer
Press, 2019, 296 s., brož. 299 Kč
Minuse ani Alizée ani ve snu nenapadlo, že by se na své cestě za Věčnou kovárnou mohli setkat se svými
kamarády.
ISBN 978-80-251-4976-8

Kordíková, Jana;
Judson, Peter
Zkroť nudu

Praha: Pikola, 2019, 160 s., váz.
499 Kč
Pozor, pozor! Tato kniha je naprosto
nabitá bezkonkurenční zábavou a aktivitami! Odteď už se nemusíš doma
nudit, když venku prší.
ISBN 978-80-7617-587-7

Koutský, Pavel
Bankovkovi

Praha: Edice ČT, 2019, 80 s., váz.
289 Kč
Oblíbený zábavně vzdělávací pořad
České televize pro děti vysvětluje základní pojmy ze světa financí.
ISBN 978-80-7448-088-1

Krolupperová, Daniela
Zprávy z pelíšku

Praha: Mladá fronta, 2019, 72 s., váz.
Jednoduché vyprávění je určeno
nejmenším čtenářům. Společně s hravým štěňátkem, které objevuje svět,
se seznámí s radostmi, ale i se strastmi obyčejného psího života.
ISBN 978-80-204-5428-7

bibliografie
Lego Harry Potter – 1001
samolepek

Překl. Belejová, Katarína, Praha:
CPress, 2019, 76 s., váz. 199 Kč
V kouzelnickém světě se neustále
něco děje! Přidej se k Harrymu Pot
terovi a jeho nejlepším kamarádům
Ronovi a Hermioně a poper se s nimi
v této zábavou nabité knížce s aktivitami, hádankami, bludišti, kreslením
a vybarvováním.
ISBN 978-80-264-2672-1

Lewisová, Gill
Špekáčkova psí akademie

Překl. Hejná, Jana, Praha: Mladá
fronta, 2019, 128 s., váz. 199 Kč
Dojemný a poučný příběh ze školy
pro štěňata, která se tu učí, jak se stát
pracovním psem.
ISBN 978-80-204-4605-3

Michalicyna, Kateryna
Kdo roste v parku?

Brno: Host, 2019, 36 s., váz.
Naučte se s dětmi rozeznávat nejznámější listnaté stromy. Kniha získala
ocenění White Ravens 2016.
ISBN 978-80-7577-968-7

Moonheartová, Ella
Ruby se ztratila

Překl. Šavlíková, Lucie, Praha: Pikola,
2019, 104 s., váz. 179 Kč
Mína není jen obyčejná holčička, která se přátelí se všemi kočkami z okolí.
ISBN 978-80-7617-746-8

Pro zvídavé děti 100 slov
z přírody

Praha: Egmont, 2019, 12 s., 299 Kč
Tato knížka hravou formou napomůže rozvíjení slovní zásoby, zlepšení
jemné motoriky a procvičování pozornosti dítěte. Společně poznávejte
zvířátka v lese, na poušti, v polárních
krajích, v pralese, na farmě i v moři.
ISBN 978-80-252-4583-5

Sanitka – Pomocníci na kolech. +
dřevěné, ekologicky nezávadné
autíčko
Říčany: Junior, 2019, 16 s., váz.
Čti, hraj si, dozvídej se! Rozlož si
knížku a budeš mít městečko, kterým
projíždí malá pilná sanitka. Zajeď
s ní pro zraněnou holčičku, odvez
maminku do porodnice a na barevných fotografiích sleduj, kolika lidem
během dne pomůže.
ISBN 978-80-7267-672-9

Sunková, Lucie
Medvídek Vilda se nenudí

Praha: Mladá fronta, 2019, 80 s.,
váz. 299 Kč
Medvídek Vilda bydlí v dřevěné chaloupce se zahrádkou. Kdo Vildu zná,
ví, že je to šikula, rozumbrada i popleta, který má stále něco na práci.
ISBN 978-80-204-5499-7

Šmikmátorová, Pavla
Co se děje v lidském těle

Praha: Edika, 2019, 72 s., brož. 199 Kč
Zajímáte-li se o tajemství lidského
těla a chcete se o něm dozvědět více,
je tento pracovní sešit určen právě
pro vás. Každá z 5 kapitol obsahuje 6
kreslených anatomických zajímavostí.
ISBN 978-80-266-1455-5

Šmikmátorová, Pavla
Už vím více o fyzice

Praha: Edika, 2019, 72 s., brož. 199 Kč
Zajímáte-li se o tajemství fyzikálních
jevů a chcete se o nich dozvědět více,

z n o v i n e k k 14 . 1 0 . 2 0 19 2 4 9 t i t u l ů
je tento pracovní sešit určen právě
pro vás. Každá z 5 kapitol obsahuje 6
kreslených fyzikálních zajímavostí.
ISBN 978-80-266-1454-8

Traktor – Pomocníci na kolech. +
dřevěný, ekologicky nezávadný
traktůrek
Říčany: Junior, 2019, 16 s., váz.
Čti, hraj si, dozvídej se! Rozlož si
knížku a budeš mít farmu, na které
malý pilný traktor od rána do večera
pracuje. Jeď s ním orat a osévat pole
a podívej se s ním i do sadu.
ISBN 978-80-7267-673-6

Překl. Antonín, Martin D., Praha:
BB art, 2019, 1. vyd., 176 s., brož.
499 Kč
Harley Quinn si vytyčila poslání a stále hodlá změnit svět k lepšímu… Ale
tentokrát za to také dostat zaplaceno!
Quinn a její gang Harlejek přijímají
zakázky na páchání dobrých skutků.
ISBN 978-80-7595-256-1

Čekalová, Martina
Město duší

Praha: Albatros, 2019, 88 s., váz.
299 Kč
ISBN 978-80-00-05598-5

Praha: Fragment, 2019, 328 s., váz,
299 Kč
Dovedete si představit, že ve světě,
kde vládne přetvářka a faleš, existuje
společnost, v níž je zakázáno skrývat
své emoce? Přísně utajený vládní experiment, jehož cílem bylo lépe pochopit
lidský imunitní systém, se zvrtnul.
ISBN 978-80-253-4396-8

Zvířátka na vsi – Maluj vodou!

SCI-FI, FANTASY

Vajsejtlová, Barbora
O záhadném semínku

Říčany: Junior, 2019, 14 s., brož.
69 Kč
Namaluj veselým zvířátkům ze dvora
i z louky krásně barevnou vesnici! Pro
tyhle kouzelné omalovánky nepotřebuješ barvy, k malování ti stačí jen
štětec a voda.
ISBN 978-80-7267-699-6

Zvířátka v ZOO – Maluj vodou!

Říčany: Junior, 2019, 14 s., brož. 69 Kč
Aby se zvířátkům v ZOO líbilo, namaluj jim krásně barevné prostředí!
Pro tyhle kouzelné omalovánky nepotřebuješ barvy, k malování ti stačí jen
štětec a voda. Namoč štětec do vody
a vymaluj pozadí.
ISBN 978-80-7267-700-9

PRO DÍVK Y
Spyriová, Johanna;
Škapíková, Jitka
Heidi, děvčátko z hor

Praha: Fortuna Libri, 2019, 104 s., váz.
Něžný příběh, který nikdy nezestárne. Dojemný okouzlující příběh
o holčičce Heidi zná celý svět. Příběh
napsala autorka před více než 100
lety, ale je stále živý.
ISBN 978-80-7546-211-4

Šinkai, Makoto
To bylo tvé jméno 1

Praha: Egmont, 2019, 180 s., brož.
229 Kč
Co se stane, když nutí venkovská
rodina dceru (Na střední! Ta ostuda!)
dodržovat hloupé tradice spojené
s něčím tak starobylým jako folkor
a obřady? Vykřičí nespokojenost do
světa… A dojde k tomu, co si přála:
vymění si tělo s někým jiným.
ISBN 978-80-252-4663-4

Zadinová, Radka
Zahrada zapomnění

Praha: CPress, 2019, 224 s., váz,
249 Kč
Ester právě bylo osmnáct, je bez
domova a za sebou má minulost,
na kterou nechce vzpomínat. Vrací
se do míst, kde žila jako malá holka
s mámou a sestrou. Má k tomu svůj
důvod, ale netuší, jestli jí to přinese
naději, nebo zklamání.
ISBN 978-80-264-2717-9

Charbonneau, Joelle
Prokletý trůn – Rozdělené
království

Praha: Fragment, 2019, 272 s., váz,
329 Kč
Závěr temné fantasy od autorky
bestsellerové série Univerzita výjimečných.
ISBN 978-80-253-4394-4

Boldová, Emily
Stříbrné perutě: Rebelka noci

Překl. Kadlecová, Eva, Praha: CPress,
2019, 360 s., brož. 349 Kč
Thorn už se proměnila z normální
dívky v mocnou polobytost – míšence člověka a Stříbrných perutí. Její
ohnivě rudé perutě svědčí o zradě,
které se v očích klanu kdysi dopustil
její otec.
ISBN 978-80-264-2691-2

vysokoškolská
skripta; učebnice
G EO D E Z IE
Mikeš, Josef a kol.
Differential geometry of special
mappings

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 676 s., 434 Kč
Kolektivní monografie je věnována
geodetickým zobrazením (tj. diffeomorfismům zachovávajícím geodetiky) Riemannových variet a jejich
zobecněním. Kniha pokrývá také
související geometrická témata a tvoří
ji 18 kapitol.
ISBN 978-80-244-5535-8

CH E M I E
Lapčíková, Barbora a kol.
Návody na pokročilá laboratorní
cvičení z fyzikální chemie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 72 s., 208 Kč
Tato skripta jsou určena především
studentům navazujícího magisterského studia fyzikální chemie a materiálové chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5528-0

PRO M L ÁDE Ž

JA Z YKOVĚ DA

Connerová, Amanda;
Palmiotti, Jimmy
Harley Quinn 4: Volání do
zbraně

Schimera, Rudolf
Dějiny japonské kinematografie
Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 188 s.
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Tato publikace vychází v rámci grantu Inovace studia obecné
jazykovědy a teorie komunikace ve
spolupráci s přírodními vědami. reg.
č. CZ.1.07/2.2.00/28.0076. Tento
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
ISBN 978-80-244-4343-0

LI NGVISTI K A
Edmonds, Joseph;
Janebová, Markéta;
Veselovská, Ludmila
Language Use and Linguistic
Structure. Proceedings of the
Olomouc Linguistics Colloquium
2018
Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 486 s.
Články v tomto sborníku vycházejí
z příspěvků prezentovaných na konferenci Olomouc Linguistics Colloquium
(OLINCO). Jako téma byl zvolen Jazyk
jako prostředek a lingvistická struktura.
ISBN 978-80-244-5525-9

Dobrova, Mariia
Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 284 s., 330 Kč
Cíl monografie spočívá v určení hlavních funkcí ruských frazeologických
jednotek v internetovém diskurzu
a také v popisu a analýze funkčních
specifik a aspektů kontextuálních realizací frazeologických jednotek.
ISBN 978-80-244-5507-5

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Růžička, Michal;
Smolíková, Monika;
Flekačová, Lucie a kol.
Učitel a asistent ve společném
vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 102 s., 99 Kč
Předložená publikace reaguje na
výsledky kvantitativního výzkumu
zkoumajícího postoje pedagogických
pracovníků k vybraným aspektům
společného vzdělávání (Michalík,
Baslerová, Růžička et al., 2018).
ISBN 978-80-244-5500-6

STUD I E
Pořízková, Lenka
Nakladatelská redakční práce:
Teorie a praxe

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 122 s.
Publikace z edice studijních materiálů
pro kombinovanou výuku v rámci
programu Ediční a nakladatelská
praxe.
ISBN 978-80-244-5473-3

ZDRAVOTNICTVÍ
Matoušková, Ivanka;
Horáková, Dagmar;
Vlčková, Jana a kol.
Vybrané kapitoly z epidemiologie 2
Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 110 s., 152 Kč
Účelem předkládaných skript je
seznámit studenty všeobecného
a zubního lékařství s některými
oblastmi infekční i neinfekční
epidemiologie.
ISBN 978-80-244-5527-3

SPO R T
Plachý, Antonín;
Procházka, Luděk
Fotbal – Učebnice pro trenéry
dětí (4 – 13 let)

Praha: Mladá fronta, 2019, 416 s.,
flexovazba, 399 Kč
Existuje více cest, jak někoho něco
učit. Jsou cesty prověřené tradicí
a podložené dobovou metodikou, ale
jsou jistě i takové, které tradiční pohledy upravují a posouvají metodiku
o další krůček dále.
ISBN 978-80-204-5511-6

mapy a atlasy
ATL ASY
Säfströmová, Maja
Ilustrovaný atlas neuvěřitelných
faktů o zvířatech

Praha: Albatros, 2019, 120 s., váz.
299 Kč
Hravá sbírka pozoruhodných zajímavostí ze světa zvířat.
ISBN 978-80-00-05578-7

PSYCH O LOG I E
Ledvoňová, Zuzana
Steinerův přínos moderní
psychologii

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 108 s., 180 Kč
Tato monografie si klade za cíl odhalit
přínosy anthroposofie, nauky Rudolfa Steinera, pro současnou vědu
a psychologii a srovnat ji se soudobými vědeckými poznatky.
ISBN 978-80-244-5463-4

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

SBO R N Í K Y
Horáková, Jitka (ed.)
Mediální (r)evoluce: Média
a kultura v digitální době

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 140 s.
Sborník příspěvků z prvního ročníku
studentské konference Mediální (r)evoluce, která se konala na KMKSŽ 4. dubna 2018, se věnuje společnému tématu:
Kultura a média v digitální době.
ISBN 978-80-244-5497-9

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.

PODZIMNÍ NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
PRAHA-PAŘÍŽ

MATKY A KAMIOŇÁCI

DO VLASTNÍCH RUKOU

IVANA DOBRAKOVOVÁ

ANNE DELAFLOTTE MEHDEVI,
LENKA HORŇÁKOVÁ-CIVADE

Čtenářsky mimořádně autentický zážitek od držitelky Ceny Evropské unie za
literaturu (2019).

Strhující a vtipná korespondenční procházka nedávnou minulostí dvou chytrých žen, ale i nás všech.

DARWIN

TO JE NÁPAD!
OWEN O´DOHERTY

PLAVBA NA LODI BEAGLE
FABIEN GROLLEAU

Úžasné objevy a vynálezy,
za které vděčíme ženám od štěpení jádra atomu po
jednorázové pleny.

Darwinovo dlouhé, nebezpečné a často namáhavé
bádání je cestou, která
změnila i směr vědy.

PIŠ NEBO STŘELÍM

ZA SVOBODU

TEREZA VERECKÁ

DALIBOR VÁCHA

„Cvičební kniha“, pro začínající spisovatele, která
vám nabídne 365 krátkých
stylistických cvičení.

Příběh o krvavých bojích
československých legionářů, kteří umírali za první
světové války ve Francii.

PARAZIT

ERÍNYE

DAVID KOEPP

MAREK KRAJEWSKI

Znepokojivý sci-fi thriller
od scénáristy filmů Jurský
park, Spider-Man, Mission:
Impossible a další.

Komisař Edward Popielski a
mýtické lítice, které stíhají
podle pověstí nepotrestané
násilníky a vrahy.

NAKLADATELSTVÍ ARGO A VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK – 17. 10. 2019

PÁD GONDOLINU

LOUTKÁŘ Z KRAKOVA

LES PŘÍZRAKŮ

Příběh z dávnověku Tolkienova světa,
pojedávající o Morgothově snaze
zničit město Gondolin.

Román působivě vykresluje sílu lásky
a nezdolné odhodlání přežít i v té
nejtemnější době.

Historická detektivka a kapitán Stein
v pavučině zločinů v dračím městě a
zakletých horách.

R. M. ROMEROVÁ

J. R. R. TOLKIEN

JURAJ ČERVENÁK

VÍCE NA WWW.VELKYCTVRTEK.CZ

DUCHOVNÍ A LÉČIVÁ MOUDROST STARÉ ČÍNY

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
AKUPRESURA POKLEPEM

ORGÁNOVÉ HODINY

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA JEDNODUCHÁ CESTA K
PREVENCI A LÉČBĚ

JAK PRACUJE VAŠE TĚLO V
PRŮBĚHU DNE PODLE
TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

KOMPLETNÍ PRŮVODCE
ČÍNSKÝM HOROSKOPEM

JAK VYUŽÍT PRO ZDRAVÍ
POTRAVINY A BYLINY

KOMBINACE ZNAMENÍ
A ELEMENTŮ

PODLE ZNALOSTÍ TRADIČNÍ
ČÍNSKÉ MEDICÍNY

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

Novinky z nakladatelství
Penelope Lively
Měsíční tygr
Claudia, slavná spisovatelka
a především silná
a nezávislá žena, je na
prahu smrti. Ještě však
neřekla své poslední slovo.
Dojemný román ověnčený
prestižní Booker prize.
329 Kč

Překladová beletrie

Anne Cathrine
Bomannová
Agathe
Život psychoterapeuta
těsně před vytouženým
důchodem náhle změní
směr, když do jeho ordinace
vstoupí mladá pacientka
Agathe.
249 Kč

Překladová beletrie

Oksana Bula
Jedlička se narodila

Christina Dalcherová
Vox
Kdybyste měli k dispozici jen sto slov denně, co
byste udělali, aby vás bylo slyšet?
Neurolingvistka Jean McClellanová tráví dny ve
vynuceném tichu. Pokud řekne jen jediné slovo
navíc, projede jí tělem elektrický šok. K moci se totiž
dostala nová vláda a najednou je všechno jinak. Ale
jen pokud jste žena.

Všechna mláďátka se rodí
na jaře nebo v létě. I malé
jedličky. Avšak jedna
zvláštní jedlička vyroste až
v zimě. A nikdy se dopředu
neví, na kterém místě v lese
se objeví…
299 Kč

Pro děti od 2 let

Sam Hawkeová
Město lží

Takřka přes noc ztratilo sedmdesát milionů žen
práci, zmrazili jim účty a sebrali pasy. A nejděsivější
je, že dívky už se ve škole neučí číst a psát. Ještě
nedávno každý denně pronesl až šestnáct tisíc
slov, nyní musí ženy žít s náramkem, který jim slova
počítá...

Jovan navenek působí jako
tichý, nenápadný mladík.
Ve skutečnosti je však
mistrem jedů a bylin,
vycvičeným ochutnávačem,
který má za úkol chránit
vládnoucí rodinu.

369 Kč

399 Kč

Dystopický román

Fantasy

Dörte Hansenová
Polední hodina
Působivý román o zániku
venkovského života
v německém Severním
Frísku, o ztrátách, loučení
a novém začátku.

349 Kč

Překladová beletrie

Luděk Navara,
Miroslav Kasáček
Musím jít odvážně
vpřed!
Tragický osud bojovníka
Petra Křivky, hrdiny prvního,
druhého i třetího odboje.

329 Kč

Non-fiction

Jiří Padevět
Sny a sekyry

Peter May
Pekingský rozparovač
Závěrečný díl série čínských thrillerů od autora
bestsellerové trilogie z ostrova Lewis.

249 Kč

Říká si Pekingský rozparovač. Jeho oběti jsou mladé,
krásné... a odporně zohavené. Veškerá pozornost se
nyní upírá na velitele policejního oddělení závažných
trestných činů Li Jena. Jeho nadřízení, média
i vyděšená veřejnost požadují okamžité vyřešení
případu. Americká patoložka Margaret Campbellová
je přizvána, aby provedla pitvu jedné z obětí. Její
nález všechny šokuje… Krátce nato Li Jen obdrží
několik osobních dopisů přímo od vraha. Pokud
chce sám sebe a svou rodinu zachránit, musí co
nejrychleji odhalit vrahovu identitu.
389 Kč

Kniha plná zdánlivě
všedních mikropříběhů,
které předcházejí zlomovým
událostem známým
z učebnic dvacátého století.

Krimi

Česká beletrie

Josiah Bancroft
Cesta do Babylonu
Pokud chce Thomas Senlin
zachránit svou ženu, musí
se z tichého knihomola
proměnit v muže činu
a překonat řadu nástrah —
zradu, pokus o vraždu
i namířené hlavně...
399 Kč

hostbrno.cz

Fantasy

Říjnové knižní novinky
Zjizvený král

Nůž

Na hranicích Ravky se shromažďují
nepřátelé. Král Nikolaj Lantsov by měl
dokázat nemožné – naplnit prázdné pokladnice a zastavit zkázu, která
zemi hrozí. V jeho nitru však den ode
dne sílí démon, který může zničit
vše, co panovník vybudoval. Nikolaj
a větrostrůjkyně Zoja se proto vydávají
na riskantní cestu. Podaří se jim najít
lék na královu tajemnou chorobu?

Harry Hole balancuje nad propastí.
Už mnohokrát se probudil s prázdnou
hlavou a kocovinou jako trám. Tentokrát je ale procitnutí ještě horší. Kriminalista má na oblečení krev a z předchozího večera si nepamatuje vůbec
nic. Střípky událostí však postupně
vyplouvají na povrch a Harry si začíná
přát, aby se vůbec neprobudil. Protože
i zlý sen je lepší než krutá realita.

Červené klubíčko

Nejmilejší sbírka
pohádek

Dvojčata Miu a Maxe zavede noční
dobrodružství do strašidelného lesa.
Jindy by se sem neodvážili, ale kdo by
odolal oživlému červenému klubíčku?
Jeho nit povede děti knížkou od jedné lesní příšery ke druhé. Pohádkově
ilustrovaná knížka pro všechny dobrodruhy vybízí ke čtení, luštění a třeba
i tvoření z mechu a klacíků.

Aspoň jsem to zkusil
Rezervovaný džentlmen a nepokojný
dobrodruh Michael Třeštík, autor proslulých facebookových statusů, který
dovede vytěžit stejně adrenalinu z nehody na motorce jako z překladu poezie, popisuje události, které se mohly
stát snad jedině jemu. Rozpustile
klukovsky si pohrává s různými tématy
a podává o tom zprávu svým typickým
suchým humorem a ironií.

www.albatrosmedia.cz
z

Vydejte se na nezapomenutelnou cestu s pohádkami z dílny Walta Disneyho. Pomozte Aladinovi najít kouzelnou
lampu, utkejte se v souboji s pirátským
kapitánem Hákem nebo uprchněte
z věže se zlatovlasou princeznou Locikou z věže. Nechte se vtáhnout do
dobrodružství oblíbených hrdinů a připomeňte si jedinečná ﬁlmová zpracování pohádkových příběhů.

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH

OD ZÁVISLOSTI
AŽ K VLASTNÍM KOŘENŮM
MONIQUE GRAY SMITH

Příběh vážky
Překlad Viola Somogyi

Tilly je napůl indiánka a napůl Skotka a žije s rodiči
a sestrou v malém kanadském městě. Po rozchodu
rodičů na čas propadne alkoholu. Naštěstí se
může opřít o několik silných žen, které jsou
součástí jejího života – o svou moudrou babičku
či o chápavou učitelku, a postupně nachází východisko
z neradostné existence ve zvláštním terapeutickém centru, které využívá
postupy založené na indiánské léčitelské tradici – hluboké vnímání přírody, pobyty
v potní chýši, hojivé rituály. Po náročném hledání identity se jí podaří opět navázat kontakt
s téměř zapomenutými indiánskými kořeny.
BROŽ., 152 STR., 299 KČ

UKÁZKA:
Bez domova
Přestěhování do Nelsonu dopadlo katastrofálně. Dorazili jsme tam začátkem srpna, „abychom měli dost času se usadit
a připravit se na nový školní rok“, jak tatínek řekl Marii a mně. Bylo mi čtrnáct a měla jsem jít do deváté třídy. Tatínek neměl
tušení, jak strašné pro mě je začít chodit do nové školy. Marie se zřejmě dokázala přizpůsobit snadněji, možná protože byla
přátelštější a otevřenější než já.
Když jsme se stěhovali, jely jsme s maminkou autem a před námi tatínek s Marií v pickupu s obytným přívěsem. Poté co
jsme dorazili do Nelsonu, myslela jsem, že zamíříme do nějaké čtvrti, ale ujížděli jsme pořád dál po úzké silničce, kolem
které nebylo vůbec nic.
„Panebože, jaké bydlení nám tatínek sehnal tentokrát?“ mračila se maminka. Seděla jsem mlčky vedle ní a cítila, jak ji
zaplavuje úzkost.
Nakonec jsme dojeli do kempu. Tatínek zastavil na místě s výhledem na jezero. Byl na něj nádherný pohled, na vodní
hladině tančily sluneční paprsky. Z písku tu a tam vyrůstal plevel, ale jinak to byla pěkná pláž. Vystoupili jsme z aut a tatínek
pyšně prohlásil: „Několik dalších týdnů tohle bude náš domov. Vítejte! Není to úžasné?“
Maminka zalapala po dechu a celá se nahrbila. Pak řekla: „Ty si děláš legraci, viď?“
„Kdepak, miláčku. Náš dům se bude ještě pár týdnů opravovat, tak jsem nám našel nejlepší kemp široko daleko.“
Ukázal na jezero a druhou paží maminku objal kolem ramen. Ta ji ale setřásla a vrátila se do auta.
Nakonec jsme v kempu bydleli měsíc. Ještě štěstí, že jsme si začátkem léta pořídili obytný přívěs, protože skoro celou
dobu pršelo. Trávily jsme s maminkou a Marií hodně času společně, protože tatínek pracoval dlouho do večera. Rády
jsme se vydávaly do města. Obvykle jsme se zastavily v prádelně, kde nám maminka ukázala, jak si opatřit pár drobných
navíc. Zvedaly jsme víko na prázdných pračkách, odšroubovaly kryt nad odtokem a zvedly ho. Pod ním byly často mince,
které při praní vypadaly z kapes. Většinou jsme takhle našly asi tak pět dolarů, což stačilo na zmrzlinu pro všechny tři.
Nakonec jsme se nastěhovali do pěkného domu, ale na celé věci to nic nezměnilo. Maminka Nelson prostě nesnášela.
Myslím, že proto, že tu byla nesmírně osamělá. Neměla práci, přátele a v podstatě žádný společenský život.

obchod.portal.cz

Plnění snů
na denním
pořádku
Unikátní nakladatelská služba Pointa pomáhá autorům vydávat knihy po svém. Online si
vytvoříte profil, nahrajete rukopis, sestavíte knižní tým a v crowdfundingu vyberete peníze
na výrobu knihy. S pomocí Pointy ji pak dáte dohromady, pošlete do tisku a následně do
distribuce v Česku i na Slovensku. Nebo si na webu vyberete projekt, který byste sami rádi
četli, pošlete příspěvek, a pomůžete tak s vydáním knihy někomu jinému.
„Je to u nás ojedinělá záležitost, která si dala za cíl vyplnit mezeru na knižním i startupovém
trhu,“ říká šéfka nakladatelské služby. Veroniky Mahdalové jsme se ptali na to, jak to vypadá,
když se plní literární sny

Kolik se jich už s vaší pomocí splnilo?

V září jsme oslavili první rok fungování a za tu dobu jsme celým nakladatelským procesem
provedli šestnáct autorů. Vydaných knih je patnáct, sborník Komiksodějky má totiž dvě autorky. Dalších sedm knih plánujeme pustit do distribuce ještě do konce roku. Osobně mě
hodně těší široký záběr žánrů, na kontě máme několik románů, dvě básnické sbírky, jednu
knížku pro děti, jednu pro rodiče, ale třeba i průvodce po pražských kavárnách. Další na řadě
bude young adult román, ve kterém o ději rozhoduje sám čtenář.

Čím je vydávání knih s Pointou specifické?

Nemáme redakční radu, její roli přebírají budoucí čtenáři. Autorovi pomůžeme připravit
předprodej – má třicet dní na to, aby čtenáře přesvědčil ke koupi a s pomocí crowdfundingové kampaně knihu zafinancoval. Kromě toho si u nás sestaví knižní tým. Teď máme na
platformě přes pětistovku profesionálů z knižních oborů, jako je redakce, jazyková redakce,
grafický design, ilustrace nebo typografie.
Oproti tradičnímu nakladatelství má autor výhodu absolutní svobody, i když pochopitelně
musí respektovat náš etický kodex. Oproti samonákladu nebo klasickému crowdfundingu
má zase lepší zázemí, my ho provedeme jak předprodejem, tak samotnou výrobou knihy.
Vždycky je někdo na mailu nebo na telefonu, pravidelně se s autorem potkáváme. Poradíme
mu s výběrem formátu i vazby, spočítáme náklady, zařídíme tiskárnu. Když kniha přijde
z tisku, vyřešíme distribuci a pomůžeme s propagací v médiích, na sociálních sítích, samozřejmě v našich materiálech. Z prodejů knihy má potom provize na českém trhu poměrně
výjimečné, začínají na dvaceti procentech.

Lákadel je dneska spousta.
Jak čtenáře přesvědčit ke koupi knihy v předprodeji?

Autorům hned na začátku pomáháme připravit atraktivní odměny. U knihy, popřípadě její
elektronické verze to pouze začíná. Bonusem může být věnování v knize, originální ilustrace
nebo třeba autorské čtení na míru. Chceme všem nabídnout co nejinteraktivnější zážitek,
opravdu čtenáře a autory propojit.
Funguje to: máme za sebou 29 úspěšných předprodejů, tři tisíce lidí v nich zatím přispěly
skoro dvěma a půl miliony korun. To už je myslím slušný argument pro to, aby to s námi zkusili i další aspirující autoři. I ti, kterým myšlenka na vlastní knihu v regálech knihkupectví
zatím připadala vzdálená až naivní. Snění, a hlavně plnění snů, je u nás na denním pořádku.

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 23. 9. 2019 až 29. 9. 2019

beletrie
1. Kelsey Miller Přátelé Kontrast
2. Robert Galbraith Smrtící bílá Kniha Zlín
3. Shari Lapena Nevítaný host Kalibr
4. Vlastimil Vondruška Právo první noci MOBA
5. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
6. Mona Kasten Věřit znovu Omega
7. Gwenda Bond Stranger Things – Temný experiment Fobos
8. David Lagercrantz Dívka, která musí zemřít Host
9. Alena Mornštajnová Hana Host
10. Filip Rožek Gump: Pes, který naučil lidi žít Kontrast

populárně-naučná
1. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
2. Žofie Kanyzová Lunární kalendář 2020 Krásné paní Krásná paní
3. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
4. Serhii Plokhy Černobyl Jota
5. Kolektiv Občanský zákoník – ÚZ č. 1275 Sagit
6. Kolektiv Trestní předpisy – ÚZ č. 1289 Sagit
7. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
8. Alena Breuerová Můj rok 1969 BizBooks
9. Eckhart Tolle Moc přítomného okamžiku Pragma
10. Zdeňka Krausová, Renata Teršová, Helena Chýlová Český jazyk 6 pro ZŠ a VG Fraus

pro děti a mládež
1. Christopher Paolini Poutník, čarodějnice a červ Fragment
2. Sarah J. Maasová Království popela CooBoo
3. Astrid Lindgrenová Děti z Bullerbynu Albatros
4. Maja Säfströmová Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů o zvířatech Albatros
5. Jeff Kinney Deník báječného kamaráda CooBoo
6. Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Omega
7. Roald Dahl Karlík a velký skleněný výtah Pikola
8. Jeff Kinney Deník malého poseroutky CooBoo
9. Anna Toddová After 2: Přiznání Yoli
10. Anna Toddová After 3: Tajemství Yoli
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Září 2019 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Robert Galbraith Smrtící bílá Kniha Zlín
2. David Lagercrantz Dívka, která musí zemřít Host
3. Vlastimil Vondruška Právo první noci Moba
4. Jerzy Kosiński Nabarvené ptáče Argo
5. Penelope Ward Gentleman Devět Baronet
6. Chris Carter Nenávist BB art
7. Petr Heteša Skrytá rizika kvantové démonologie Brokilon
8. Michael Atamanov Hra bez pravidel Fantom Print
9. Tim Weaver Žena mého života Mystery Press
10. Petra Slováková Chirurg Host
30

NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázaná | 256 stran | 599 Kč

vázaná | 160 stran | 399 Kč

vázaná | 448 stran | 499 Kč

vázaná | 328 stran | 799 Kč

vázaná | 208 stran | 399 Kč

vázaná | 432 stran | 599 Kč

vázaná | 96 stran | 299 Kč

vázaná | 134 stran | 169 Kč

vázaná | 134 stran | 169 Kč

vázaná | 96 stran | 179 Kč

leporelo | 10 stran | 299 Kč

CD/MP3 |

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.

399 Kč

TAJEMSTVÍ DOMÁCÍHO
PIVOVARNICTVÍ

Od autora
bestsellerů

www.kniha-mesice.cz

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.

