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OBJEVOVÁNÍ SVĚTA
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Vážení a milí čtenáři!
O letošních prázdninách jsem si mimo
jiné knihy konečně přečetl i slavný Dunaj
italského germanisty, literárního historika,
esejisty a spisovatele Claudia Magrise. Záměrně uvádím, čím se Magris zabývá, protože to vše se odráží i v jeho žánrově těžko
zařaditelné knize. Románový esej, cestopis,
literární i jiná historie, nesčetné množství
příběhů, fakt a zajímavostí, miniportrétů
slavných i neznámých osobností, popisy
krajiny, památek, měst i městeček, úvahy o psaní a literatuře, pouť střední Evropou a především územím bývalé rakousko-uherské monarchie, od pramene po ústí Dunaje… To
všechno a ještě víc je Dunaj! O něco podobného se pak Magris pokusil také v knize Mikrokosmy, která je jakýmsi citově zaujatým průvodcem po místech okrajových, hraničních,
se složitým dějinným vývojem, opět plným úvah, popisů krajiny, příběhů, zajímavostí.
Magris se pohybuje od rodného Terstu přes Valcelinu, terstskou lagunu, slovinské hory,
piemontské vršky u Turína, chorvatské ostrovy v Kvarnerském zálivu a jihotyrolský
Antholz zpátky do Terstu. Podobné knihy „na pomezí“ literatury faktu, eseje, cestopisu
či románu mám rád. Třeba Istanbul Orhana Pamuka s podtitulem Vzpomínky a město,
což je docela výstižné, protože to je autobiografie a zároveň esej z historie i přítomnosti
autorova rodného, milovaného města, doplněná mnoha fotografiemi a ilustracemi. Nebo
známé vzpomínky Stefana Zweiga Svět včerejška, které nejsou jen autobiografií a úvahami, ale také portrétem doby z mnoha úhlů pohledu. Nebo pozoruhodné knihy Alberta
Manguela Dějiny čtení a Knihovna v noci, povinná četba pro všechny bibliofily, směs
historie, úvah, příběhů, postřehů o knihách, knihovnách, literatuře a čtení, a to ve velmi
čtivém podání. Nebo knihy W. G. Sebalda, u nás vyšly čtyři nejznámější: Vystěhovalci,
Saturnovy prstence, Austerlitz a Pocity. Závratě. Jsou na pomezí prózy a eseje, cestopisu
a historie; melancholické úvahy se střídají s popisy katastrof 20. století a s příběhy o ztrátě domova či paměti, což autor doplňuje fotografiemi. Běguni Olgy Tokarczukové jsou
zvláštním románem, jehož „děj“ není založen na osudech postav ani na příběhu, ale na
kulturním fenoménu cestování a poutnictví. Chazarský slovník Milorada Paviće je román
ve formě tří různých slovníků. Panoráma jediného roku, to je kniha Floriana Illiese 1913.
Léto jednoho století, kulturní dějiny Evropy v kostce, zalidněné desítkami osobností od
Kafky, Musila či Prousta, přes Stravinského a Rodina, až po Stalina a Hitlera. V restauraci
Christopha Ribbata spojuje kulturní historii, sociologii, literaturu faktu a esejisticky pojaté
příběhy s románovými prvky. A nádherný Breviář Středomoří Predraga Matvejeviće propojuje historii s cestopisem, esej až s básnickými pasážemi, mapy s glosářem… S podobnými knihami můžeme svět, umění a historii objevovat jinýma, doširoka otevřenýma očima!
MILAN ŠILHAN

Známe ta jména skoro všichni, z hodin dějepisu, z knih, z dokumentů, z filmů či seriálů, nebo dokonce i z oper: Marco Polo, Vasco da Gama, Kryštof Kolumbus, Amerigo
Vespucci, Fernão de Magalhães, Francis Drake, James Cook, Alexander von Humboldt. To jsou asi nejslavnější cestovatelé a objevitelé nových zemí a kontinentů, o kterých
snad někdy slyšel každý, přinejmenším o Marku Polovi a Kryštofu Kolumbovi určitě.
Co o nich a objevování světa ale víme? Pokud se o tomto fascinujícím tématu z historie
chcete dozvědět něco více, a to v kostce, na menší ploše, nikoli v rozsáhlé historické
studii, ale v hutném, čtivém a přitom odborně fundovaném podání, sáhněte po knize
Objevování světa, kterou napsal profesor středověkých dějin na hamburské univerzitě
Jürgen Sarnowsky (přeložil Jan Hlavička, vydal Vyšehrad). Autor se zabývá sociálními
a hospodářskými dějinami středověku, dějinami měst, duchovními dějinami, křížovými válkami a poutnictvím, dějinami obchodu, středověkým dějepisectvím a přírodní
filozofií. Jeho kniha má podtitul Od Marka Pola po Humboldta a vymezuje tak časové
období, o němž pojednává: od pozdního středověku 13. století po začátek moderní éry
v časném 19. století. Záběr knihy je ale široký i prostorově, protože popisuje plavby podél pobřeží Afriky, pronikání do Indie, objev „Indií“ na západ od Evropy, první obeplutí
světa, pátrání po tajemném jižním kontinentu, Japonsko uzavírající se západnímu světu
i hledání cesty Severním ledovým oceánem.
„Člověk cestoval odedávna, usedlý způsob života je jev historicky spíše pozdější,“
píše autor v úvodu. Člověka hnala touha přežít, ať už kvůli nedostatku potravy nebo
kontaktům s jinými lidskými společenstvími, které často nebyly zrovna mírové. Důležitým
důvodem byl také obchod nebo třeba nutnost opustit společnost kvůli násilnostem a nespokojenosti s vládou apod. Leccos bylo již známo a první „objevitelé“ spíše jen zanechali
první písemná svědectví o svých cestách. Autor však upozorňuje, že nejstarší cestopisné
zprávy jako pramen je třeba používat s opatrností, neboť středověcí cestovatelé si rádi
vymýšleli a své příběhy upravovali, nejednou sklouzli až k úplné fikci či fantastičnosti,
jako je tomu např. ve známém Mandevillově cestopisu. Sarnowsky se zaměřuje hlavně
na objevitelské cesty Evropanů, byť samozřejmě necestovali jen oni; ale „objevné plavby
Evropanů měly nejdalekosáhlejší důsledky – v neposlední řadě v následném vojenském
dobytí a hospodářském ovládnutí objevených zemí,
ale i v dějinách recepce textů“. Autor začíná cestami do Jeruzaléma a objevováním Asie, benátskými
a janovskými kupci u Černého moře, v Levantě
a na Dálném východě, zastavuje se u Marca Pola
a misionářů a vyslanců u Mongolů a Indů. Následuje Afrika a hledání cesty kolem tohoto světadílu,
pokračujeme kolem mysu Dobré naděje do Indie.
Důležitý je Vasco da Gama, který svými třemi
cestami do Indie (v letech 1497–1499, 1502–1503
a 1524) položil základy pozdější portugalské koloniální říše. Po roce 1492 zažila Evropa velké překvapení, když Kryštof Kolumbus objevil Nový svět,
ačkoli on sám (i mnozí jiní) se domníval, že doplul do „Indií“ a navíc, jak dnes už víme,
nebyl první, kdo do Nového světa doplul, ačkoli předchozí objevitelé z Grónska si neuvědomovali, že vstoupili na nový světadíl. Novému světu, tedy Americe, se autor věnuje
opět podrobněji, tedy i cestám Ameriga Vespucciho, po němž byl nakonec celý světadíl
pojmenován. Důkaz o kulatosti Země přinesla výprava, již vedl Fernão de Magalhães
a která ve službách španělského krále Karla V. obeplula poprvé celou zeměkouli. A po
něm svět obepluli Angličané a Nizozemci. Následuje průzkum Pacifiku, hledání „Terry
australis“ („jižní země“) – zásadní průlom se podařil až na sklonku 18. století Jamesi Cookovi. Kniha nevynechává ani kouzla Dálného východu, tedy Čínu, Indii a Japonsko, které
se na dlouhou dobu uzavřelo před západním světem a do nějž proniklo až do otevření
se země v 19. století jen málo Evropanů (o tom mj. román Šúsaku Endóa Mlčení a jeho
loňská filmová verze Martina Scorseseho); k obchodním stykům byl vybudován umělý
ostrov Dedžima u Nagasaki (kde se odehrává krásný historický román Davida Mitchella
Tisíc podzimů Jacoba de Zoeta). Jižní Ameriku pak prozkoumal a popsal velký německý
cestovatel a přírodovědec Alexander von Humboldt (a nelze přitom nevzpomenout na
skvělý román Daniela Kehlmanna Vyměřování světa). Dobrodružné výpravy popsané
v Sarnowského knize doprovázejí i četné ilustrace a mapy.
MILAN ŠILHAN

Číslo 19 / vychází 25. 9. 2017
Vydavatel: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, z.s.
Šéfredaktor a bibliografie: Milan Šilhan
Inzerce: Martina Hostomská, tel.: 227 018 335
Sekretariát: Dagmar Tichá, tel.: 227 018 335
Adresa: SČKN, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
E-mail: knizni.novinky@volny.cz, sckn@sckn.cz
Autor loga KN: Tomáš Didunyk
Artdirector: Nataša Vaňková, Grafické a DTP studio, Albatros Media, a. s.
Předtisková příprava: Tomáš Adamec, Grafické a DTP studio, Albatros Media, a. s.
Tisk: EUROPRINT, a. s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
Distribuce: Pemic, a. s., Kosmas, s. r. o., Beta-Dobrovský, Milan Meduna, Postservis, SEND, s. r. o.
Evidenční číslo MK ČR: E 13432
ISSN 1213-7073
www.sckn.cz
www.sckn.cz/knizni-novinky
www.facebook.com/KN.casopis

4

VŠE O LÉTÁNÍ
SROZUMITELNĚ,
VÝSTIŽNĚ
A S HUMOREM
» Přistál by s letadlem
i amatér?
» Jdou za letu otevřít dveře?
» Čemu vadí mobilní
telefony?
» Co způsobilo největší
letecké katastrofy?

Kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Markétou Harasimovou

KAŽDÁ MOJE KNIHA JE TROCHU JINÁ
Markéta Harasimová je česká spisovatelka, publicistka a scenáristka, vydává úspěšné romány pro ženy, ale i muže z české
současnosti. Řeší v nich vztahové a krimi zápletky a často také aktuální společenská témata (např. Bolest lásky, Poháry touhy,
Mrazivé hry, Pouta z pavučin, Vražedná vášeň, Sametová kůže aj.). Její prózy se žánrově řadí k romantickým detektivkám
kombinujícím napětí, erotiku anebo tajemno. Je členkou české sekce AIEP, asociace detektivní a dobrodružné literatury. Letos
na podzim se čtenáři mohou těšit na autorčinu čtrnáctou knihu Purpurové doteky, erotický krimithriller.
Jsou nějaké vaše životní zkušenosti také inspirací pro vaše romány?
Občas se nějakou zkušeností inspiruji, ale je to spíš v menšině. Vlastní prožitky raději využiju k dokreslení situace: vytěžím něco z pocitů, které s ní souvisí. Třeba v knize
Mrazivé hry jsem použila myšlenky ženy, která se potýká s depresí. Román Poháry
touhy se zase odehrává ve vinařském kraji, který dobře znám, a přidala jsem do něj
duchařskou zápletku. To proto, že jsem se sama střetla s návraty duší zemřelých mezi
živé. Ale konkrétní děj a témata má pokaždé na svědomí moje fantazie.
Dříve vaše knihy vycházely v různých nakladatelstvích, ale začátkem letošního roku jste
založila své nakladatelství MaHa, co vás k tomu přimělo? A na co vše se vaše nakladatelství zaměří, budete vydávat i jiné autory nebo třeba knihy pro děti?
Pohybuji se v knižním světě od studijních let, takže už jsem nasbírala nějaké zkušenosti.
Znám výhody a nevýhody publikování u nakladatele a zvážila jsem plusy i mínusy
založení vlastního podniku. Nakonec jsem dospěla k tomu, že v pozici nakladatelky
budu mít větší svobodu: ať už jde o marketing, finální podobu knižních přebalů, distribuci a další záležitosti spojené s vydáváním knížek. Svým titulům jsem dosud dělala
kompletní PR a po založení nakladatelství MaHa k tomu přibyla organizační práce.
Pro mě je ale zvládnutelná a navíc mě těší. Zatím publikuji jen svá díla, ale příští rok se
to změní – už nyní mám rukopis jiné autorky, který má MaHa v edičním plánu. A co se
týká knih pro malé čtenáře, také budou – jednu jsem již dokončila a nyní se připravuje
její vydání.

Markéto, kdysi jsem četla, že svoji první romantickou knížku jste napsala již na střední
škole, studovala jste obchodní akademii a prožívala těžké období. Můžete prosím čtenářům Knižních novinek popsat vaše literární začátky a jak jste se k psaní knih dostala?
Já byla odmalička snílek, pořád jsem vymýšlela nějaké příběhy. Taky mě bavilo číst,
hltala jsem i pět knížek za týden. Když mi bylo patnáct, napadlo mě, že bych mohla
zkusit napsat něco vlastního – román pro dívky, jako jsem já. Hned jsem se do toho
pustila a úplně mě to pohltilo. Tou dobou se u mě objevily deprese, a ponor do tvorby
se ukázal být skvělou terapií. Při psaní jsem ztrácela vlastní „já“ a žila ve světě svých
hrdinů, s jejich problémy a radostmi. Tenkrát jsem s rukopisem neměla žádné další
úmysly, ale kamarádku, které jsem ho dala přečíst, udivilo, že jsem ho neposlala nějakému nakladatelství. Tak jsem to udělala a za měsíc nebo dva mi přišla smlouva spolu
se žádostí o další podobné rukopisy. A už se to vezlo…

Pořádáte také autorská čtení a besedy se čtenáři?
Autorských čtení, besed, seminářů a dalších setkání se čtenáři pořádám desítky ročně.
Pro mě je to důležitá zpětná vazba a kontakt se čtenáři považuji za klíčový. Je dobré přímo od nich slyšet, co je baví číst, u čeho si odpočinou. Pomáhá to i v mé práci. Snažím
se lidem nabídnout příběhy, které je budou bavit a odvedou je co nejdál od starostí
všedních dnů. Současně dbám na to, aby byla každá z knih trochu jiná – zkrátka, aby
nesplývaly.
Co ráda čtete, máte nějakého oblíbeného autora?
Dnes už je u mě se čtením trochu problém. K beletrii se nedostanu skoro vůbec –
s nadsázkou lze říct, že z tohoto žánru čtu téměř výhradně své texty . Samozřejmě
to nedělám kvůli zábavě, je to opět součást práce. Při závěrečných korekturách je to
nezbytnost, aby se vychytaly případné chybky. Takže každou knihu před tím, než jde
do tisku, přelouskám i pětkrát a vícekrát po sobě. To už pak na další romány opravdu
nemáte sílu . Když mám ale čas, odreaguji se u titulů na téma osobní rozvoj: tady
jsou mými oblíbenými autory Joseph Murphy nebo Louise L. Hayová.
MARTINA HOSTOMSKÁ
www.marketaharasimova.cz

Takže nelitujete a začala jste psát. Na svém kontě máte již třináct románů a na
podzim vyjde nová kniha Purpurové doteky, kde se hlavní hrdinka příběhu stane náhodnou svědkyní brutální vraždy, otřesný zážitek si však nepamatuje, ztrácí po něm
paměť a nevzpomíná si na nic z předešlého života. Znovu objevuje svou identitu
a navazuje na zpřetrhané nitky minulosti. Bude se tedy jednat o detektivní a erotický
román. Kde berete náměty pro tento literární žánr?
Já osobně mám ráda mix napětí, tajemna, romantiky a lehké erotiky, proto jsem tento žánr zvolila. Náměty přicházejí víceméně samy od sebe – pokaždé mě nejdříve
napadne hlavní linka, okolo které se bude
děj točit. V případě novinky Purpurové
doteky to byl masový vrah a amnézie.
Jakmile mám ústřední téma, začínám
tvořit konkrétní hrdiny. Jak u hlavních, tak
i některých vedlejších postav promýšlím
zásadní obraty, kterým budou čelit. Mí hrdinové jsou vlastně „obyčejní“ lidé, kteří se
ocitli na životní křižovatce a musí se poprat
s osudem. Jejich životy zničehonic změní
kriminální čin anebo jiná tragédie – něco,
co vlastně může potkat každého z nás.
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knižní tipy

VLHKÝ PODZIM NA JEDNOM MALOMĚSTĚ
v knize svíravá atmosféra sychravého podzimu s všudypřítomnou mlhou, pomalu
přecházející do doby předvánoční, kdy se vyráží do okresního města na nákupy,
ale tísně přitom neubývá…
V souladu s názvem se tu pak pracuje také s motivem vody, ať už v řece nebo
v bažinách, která některé postavy láká, jiné děsí a pro jiné možná skrývá hlubší
tajemství. (Nejen malá Anička tu věří, že vodník, i když možná v nějaké jiné podobě, třeba doopravdy existuje.) Kniha Anny Bolavé může místy připomenout třeba někdejší psychologické příběhy ze života od Jaromíry Kollárové, zaměřením
na několik zcela odlišných ženských postav ze současnosti, jejichž příběhy jsou
propojeny, zase upomene na téma, které nedávno v populární formě zpracovala
Radka Třeštíková v Bábovkách. Příběh Hany, vracející se po letech do chátrajícího, až mírně strašidelného domu skrývajícího dávná tajemství, která by chtěla
odhalit, pak zase úplně jiný druh literatury. (Tento motiv působí vedle ostatních
možná až trochu moc knižně a nepravděpodobně. Stejně jako skutečnost, že tu
až příliš mnoho postav trpí nějakou duševní poruchou.) Na druhou stranu se autorka neobává pochmurného ladění a vážné téma občas trochu odlehčí: historka
s předvánočními nákupy skupiny žen je do značné míry humorná, stejně jako
některé rozhovory Aničky s jejími spolužačkami, a zemitost a realističnost vnáší
do příběhu postava Jardy, Miladina švagra, který se, plný energie, snaží pomáhat
Haně zabydlet se v domě a ve městě. Bolavé kniha je tak mnohovrstevnatá, propracovaná a přináší pozornému čtenáři mnohem více než jen náhled do života
jednoho maloměsta. Na konci jen trochu zamrzí, že knížka už končí, aniž by se
řada otázek zodpověděla: zejména u Hanina příběhu, kde o dávném matčině
rozkolu s rodinou nevíme o mnoho víc. Možná si ale autorka chystá půdu pro
případné další pokračování…
MARTINA OPLATKOVÁ

Spisovatelka vystupující pod jménem Anna Bolavá
(1981) vstoupila do světa literatury razantně před
dvěma lety, kdy byl její první román Do tmy oceněn
Magnesií Literou. Nyní se vrací k některým svým hrdinům z českého maloměsta, aby dovyprávěla jejich
příběhy, a přivádí také postavy nové. Kniha Ke dnu
(vydal Odeon) se ale dá bez problémů číst i bez znalosti předchozího díla, autorka své hrdiny dostatečně
představuje a děj obstojí zcela samostatně. Také tentokrát pracuje Anna Bolavá s rozvíjením několika
dějových linií a sleduje střídavě vícero (převážně
ženských) postav, které spojuje malé město Řečovice. Děj začíná téměř detektivně: manželka lékaře Marka Diviše Helena, která na
konci minulého románu utekla z domu, když se ji muž rozhodl opustit, je nalezena mrtvá v močálech za městem. Zabil ji někdo? Třeba sám manžel, jehož nová
přítelkyně Milada už byla v té době těhotná? Na maloměstě to okamžitě rozjíždí
kolotoč drbů a pomluv, doktora všichni znají a Helenu jako učitelku ze základní
školy také. Tento motiv ale záhy ustupuje do pozadí vedle dalších příběhů: Milady,
jejíž porod bohužel nedopadne dobře a vztah s Markem se hroutí; uštvané vdovy
Milušky, která tráví dny a noci rovnáním masa v drůbežárně; Miluščiny jedenáctileté dcerky Aničky, samotářky, která nejraději utíká sama za město do přírody,
protože doma ani ve škole ji nikdo nechápe; začínajícího novináře Petra Málka,
který se chce články o údajné vraždě proslavit. A pak je tu ještě Hana Strnadová,
mlčenlivá třicátnice, která se poprvé od dětství spolu s matkou vrací do opuštěné
rodné vily za městem, odkud se kdysi odstěhovaly, aniž by se Hana kdy dozvěděla,
co vedlo k osudovému rozkolu matky s její sestrou-dvojčetem. Důležitou roli hraje

PŘÍBĚHY NEWYORSKÝCH POLICISTŮ
ale on v ní poznává dívku ze sousedství, která mu podle jeho názoru před mnoha
lety zničila rodinu, když zavinila smrt jeho matky a bratrů. Je tedy třeba se jí pomstít, stejně jako její rodině, muži, tchánovi a dvěma synům, se kterými si tak
spokojeně žije…
Priceův román, podobně jako prózy zmiňovaného Lehaneho (Mystic River
či Gone Baby Gone), ukazují na fakt, že pokud dnes chce spisovatel pracovat
s motivy z antických tragédií typu nezkrotná touha po pomstě, která se obrací
proti svým strůjcům, či na první pohled drobná chyba, jež naroste do osudových
rozměrů, hodí se k tomu nejlépe prostředí mafiánů či jiných kriminálníků, popřípadě násilnických policistů. Tady je ještě možné uvažovat i dnes ve stylu Tys
mi zabil rodinu, proto zničím tu tvoji… U Price se tento půdorys prolíná s výjevy z nočních služeb newyorského policajta, kde jsou mrtvoly běžnou rutinou,
a které se svým otevřeným popisem vryjí pod kůži (například černošský mladík,
zastřelený za pultem svého obchůdku a ztuhlý vestoje ještě s úsměvem na rtech).
Stejně tak je tu na kriminální román velmi dobrá psychologická kresba obou
hlavních protivníků a na vysoké úrovni je taktéž jazyková stránka (byť některé
vytříbené popisy domů a jejich zařízení ze začátku mohou být pro čtenáře trochu únavné). Samotná zápletka zase až natolik originální není – Price se snaží
vyhnout těm nejotřepanějším klišé, která se první nabízejí, ale zase až tak daleko
nezachází, takže se zvláštního překvapení nedočkáme; jedna z linií se navíc vyřeší až příliš tuctovou střílečkou. (A několik věcí, které by čtenáře určitě zajímaly,
autor nevysvětlí nebo nedotáhne.) Možná největším přínosem je pohled na postavu mstitele Miltona Ramose: přestože z pohledu Billyho Gravese působí jako
děsivý přízrak, který ohrožuje jeho rodinu a posílá mu výhrůžné vzkazy, my ho
máme možnost poznat nejen jako starostlivého otce malé dcery a muže trpícího
dávným neštěstím, ale také jako člověka pochybujícího, který si svou pomstu
několikrát téměř rozmyslí a uvědomuje si, že možná bude úplně marná a zničí
hlavně jeho… Titul nejlepší krimi roku je asi přehnaný, přesto nabízí román příznivcům žánru nadprůměrný zážitek.
MARTINA OPLATKOVÁ

Tituly „nejlepší krimi roku“ či „velký americký román“
si od slavných kolegů Stephena Kinga a Dennise
Lehaneho vyslechl za svou poslední knihu Richard
Price. V češtině vychází román, jehož původní název zní The Whites, tedy Bílí, pod (možná zbytečně
vulgárním) titulem Sráči (v překladu Pavla Dominika
vydala Paseka). Richard Price (1949) napsal už osm
knih a je také scenáristou řady hollywoodských filmů z posledních třiceti let, jako je například Barva
peněz (s Paulem Newmanem) nebo Výkupné (s Melem Gibsonem); největší popularitu mu však až v nedávné době přinesly kriminální televizní seriály. Byl
spolutvůrcem oceňovaného The Wire – Špína Baltimoru a sám napsal minisérii
Jedna noc.
Je tenhle Priceův kriminální příběh skutečně natolik mimořádný a originální? Hlavním hrdinou je dvaačtyřicetiletý policista Billy Graves, seržant
v noční hlídce na newyorském Manhattanu. Sledujeme s ním jeho výjezdy, často
k mužům zabitým či těžce poraněným při pouličních přestřelkách nebo hádkách
u drogových dealerů. A také schůzky s partou přátel od fochu, s nimiž v devadesátých letech bývali v Bronxu postrachem zdejších zločinců. Každý dnes dělá
něco trochu jiného, nicméně všichni, čtyři muži a jedna žena, mají dodnes v hlavě
jednoho „sráče“, člověka, který se dopustil ošklivé vraždy a kterého se jim nepodařilo usvědčit, i když o jeho vině nebylo pochyb. A stále znovu a znovu se
snaží proti němu něco najít. Pak se však stane něco podivného – jeden z oněch
stíhaných grázlů je nečekaně zabit v přeplněné stanici metra. Billyho se zmocní
podivné podezření: že by se někdo z jeho kamarádů rozhodl vzít spravedlnost
do svých rukou? Nebo jsou v tom snad namočeni všichni? Proč teď, po všech
těch letech vyčkávání? A v téže chvíli se začíná odvíjet jiný příběh: Milton Ramos,
taktéž newyorský policista vyznávající poněkud tvrdší metody, potkává náhodně
v nemocnici Gravesovu manželku, zdravotní sestru Carmen. Ona ho nepozná –
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HISTORIE PSANÁ KOMUNISMEM
ho jara. Zbytek dopsala ve Švédsku, kde se usadila s rodinou své dcery, kam již
dostatečně poučena emigrovala přes Rakousko pět dnů po okupaci armádami
spřátelených zemí. Mimořádně jazykově nadaná autorka své paměti vydala poprvé anglicky v roce 1979. Poté byly přeloženy do dalších jazyků. Neztratily nic na
své naléhavosti a aktuálnosti zvláště teď, nahlédneme-li do voličských preferencí
politických stran u nás.
Žo Langerová prošla tím, čím v Evropě většina židovského etnika, byť už
bylo asimilované ve většinové společnosti. Nejprve v roce 1938 utíká před nacisty i s rodinou do USA. Když se zde po letech strádání jejich situace zkonsolidovala, a to zvláště díky ní a jejím jazykovým schopnostem, rodina se roku 1946
na žádost komunistických přátel jejího muže vrátila zpět do Československa, do
Bratislavy. Oskar Langer to jako střední komunistický kádr dotáhl až na pozici
vedoucího národohospodářského oddělení ÚV KSS a posléze náměstka pověřence, tj. náměstka ministra, pro výživu. Pak už se dějinná kolečka pod stalinistickou
sovětskou taktovkou roztočila naplno. Langer byl zatčen a odsouzen do vězení
na 22 let; po téměř deseti letech byl s podlomeným zdravím propuštěn na amnestii v roce 1960, ale svého komunistického přesvědčení se nikdy nevzdal a až do
konce života marně bojoval o očištění svého jména a rehabilitaci. Na jeho ženu
zatím plně dopadla šikana režimu. Z podniku zahraničního obchodu ji přeřadili
do výroby, vyhodili z bytu a posléze vystěhovali z Bratislavy. Když přišla o práci, jediným zdrojem obživy pro ni a její děti byly překlady, které dostávala díky
řadě „pokrývačů“. Tohle psychické vypětí si nakonec vyžádalo svoji daň v podobě
hospitalizace na psychiatrii.
Mimořádně významný ediční počin, který by si měli přečíst pamětníci i ti, kteří
tu dobu nepamatují, aby pod příslibem lákavých hesel z čistých úmyslů nenaletěli.
JAROSLAV CÍSAŘ

Přiznávám, že vždy s nedůvěrou pročítám nakladatelská
lákání na kvalitu knihy citacemi z médií, jak výjimečné
dílo se předkládá čtenáři. U svědectví Žo Langerové
(1912–1990), Maďarky židovského původu z Budapešti,
která se před válkou provdala za slovenského levicového
intelektuála a přesvědčeného komunistu Oskara Langera
(1907–1966), jich je doslova záplava – anglického, slovenského, izraelského i francouzského původu. Rovněž
přirovnávání k jiným dílům zásadního významu, v daném
případě Doznání Artura Londona, mi zavání levnou reklamou. Když jsem se však začetl do pamětí Žofie Langerové Žila jsem s oddaným
komunistou. Československo – můj osud 1934–1968 (přeložil Josef Moník, vydal
Prostor), otřesného dokumentu, co dokáže komunistický režim a navíc zaslepená
oddanost komunistickým ideím hlavního hrdiny, nemohl jsem se doslova odtrhnout. Všechny citáty ze zahraničního tisku jsem musel jen podtrhnout. Unikátnost
tohoto dokumentu spočívá i v tom, že Langerová komunistickým iluzím na rozdíl
třeba od ženy Artura Londona nikdy nepodlehla, zvláště pak v 50. letech prohlédla zločinnost a faleš režimu, a tak vše dokáže podat s objektivním bolestným
nadhledem ženy a matky dvou dcer. Za obzvláště silné považuji pasáže, kdy konfrontuje lživost výpovědí svého muže, který byl donucen, aby v soudním procesu
svědčil proti Rudolfu Slánskému, se skutečností. Za další nanejvýš výmluvné svědectví – zvláště pro českého a slovenského čtenáře – považuji konfrontaci citátů
z publikačních aktivit sekerníků 50. let s tím, co psali na konci 60. let, když se pro
změnu postavili do popředí tzv. obrodného procesu pod praporem socialismu
s lidskou tváří. Její pronikavě jasnozřivé analýze neunikl ani idol roku 1968 Alexander Dubček. Langerová napsala většinu svého svědectví v průběhu pražské-

PŘÍBĚH FILMU PO STRNIŠTI BOS

Informace z redakce
Vážení čtenáři,
časopis Knižní novinky najdete v elektronické verzi
také na webových stránkách:
www.knizni‑novinky.cz | www.sckn.cz
a na Facebooku: www.facebook.com/KN.casopis

Jan Svěrák patří k našim nejúspěšnějším filmovým režisérům, jeho filmy Obecná škola, Jízda, Tmavomodrý
svět, Vratné láhve nebo oscarového Kolju zná snad každý. V roce 2011 vyšla v Mladé frontě první kniha z edice
Příběh filmu, věnovaná snímku Kuky se vrací, kterou napsala Alena Prokopová. Knížka o natáčení filmu byla velmi
úspěšná a v roce 2014 k ní přibyla další o Třech bratrech
(napsal Darek Šmíd). Třetí knížku o svém nejnovějším
filmu Po strništi bos už si Jan Svěrák napsal sám a uvedl ji mezi čtenáře v době
premiéry snímku v kinech v polovině srpna. Film, vycházející z knihy režisérova
otce Zdeňka Svěráka, dějově předchází Obecné škole. Není sice tak zdařilý jako
nejlepší Svěrákovy filmy, ale u diváků má úspěch a pořád patří k nadprůměru
v domácí produkci. Je to milý, nostalgický, lehce sentimentální příběh z období
Protektorátu. Rodina osmiletého Edy je donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Dospělí se musí vyrovnat se soužitím s rodinou tatínkovy sestry,
s babičkou a s přísným dědečkem, Eda, městský kluk, si zvyká na venkovské kluky
a jiný druh zábavy. Do téměř idylického prostředí ale zasahují stíny jednak v podobě války, jednak napjatých rodinných vztahů. Temnou postavou je zavržený strýc
zvaný Vlk, třetí ze sourozenců Součkových. Jenže nakonec se ukáže, že je vše trochu jinak. A Eda musí chtě nechtě obstát nejen mezi venkovskými kluky, ale také
si uvědomit, jak je to s rodinnými tajemstvími… Pokud vás zajímá zákulisí natáčení
filmu, máte jedinečnou příležitost ve Svěrákově knize, navíc právě z pohledu režiséra samotného. Od scénáře, který se rodil těžko a dlouho, přes hledání míst k natáčení, herecké obsazení (především hledání hlavního představitele malého Edy
bylo náročné, ale podařilo se na výbornou!) a filmovou výpravu až po kapitoly
o jednom natáčecím dni a dokončovacích pracích. Text, plný zajímavostí a informací o práci filmařů a herců, které si běžný divák vůbec neuvědomí, doprovází
množství fotografií jak z natáčení, tak z hotového filmu, a třeba i pozoruhodných
režisérových plánků či nákresů. Tahle edice je opravdu povedená!
MILAN ŠILHAN
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Friedl
Váz., 145x210 mm, 520 s., 399,Kniha přináší literární rekonstrukci ži
votních osudů Friedl DickerBrandeisové.
Autorka využívá mimo jiné vzpomínky žáků
a přátel nebo výňatky z dochované korespondence. Friedl v mládí studovala užité
umění ve Vídni a ve výmarském Bauhausu,
věnovala se kresbě, grafice, malbě, plastice, designu a dalším oborům. Roku 1934
uprchla do Prahy. Provdala se za svého
bratrance Pavla a následovala ho do Hronova. Po okupaci žili Brandeisovi ve stále
bídnějších materiálních podmínkách. Jedinou záchranou bylo pro Friedl malování. V prosinci 1942 byli oba povoláni k transportu do Terezína. Tam Friedl vedla kurzy výtvarné výchovy pro děti
z dětských domovů. Metodu, která do života dětí v ghettu vnášela svobodu
a rozvíjela jejich fantazii, převzala od svého učitele J. Ittena. V září 1944
odjela Friedl transportem z Terezína do Osvětimi na vlastní žádost. Následovala tak mnohé děti, jimž se snažila předávat svůj návod na přežití. Přijala
úděl většiny těch méně šťastných a odešla spolu s nimi.
biskup Tichon Ševkunov

Nesvatí svatí
a jiné příběhy

Váz., 145x210 mm, 512 s., 399,Kniha Nesvatí svatí vypráví o světě,
z nejž se příchozímu nechce vrátit zpět.
O světě klášterů a mnichů, o hledání
a nalézání, o zápasech a protivenstvích.
Setkáme se tu i shumorem, se situacemi, které mají do šablonovitých představ o církevním životě daleko. Desítky
příběhů skládají pestrou mozaiku náboženského života současného Ruska.
Poskytují zároveň svědectví o skrytém
životě církve v dobách bolševického
režimu, o konspiraci a upřímné snaze
zachovat si víru a svobodu, i o úskalích
postsovětských časů. Kniha se stala legendární a oblíbenou četbou. Celkový
náklad tištěných vydání v ruštině přesáhl dva miliony kusů. Slaví úspěch i v angličtině, francoužštině, italštině, polštině, srbštině, rečtině či finštině.
Vladimír Socha

Velké vymírání na
konci křídy
Dějiny Alvarezovy impaktní
teorie a současný pohled na
událost K-Pg

Brož., 135x200 mm, 292 s., 8 s. bar. př., 289,
V geologickém a fosilním záznamu se setkáváme s nečekanými zvraty a změnami, které
někdy postihly a přerušily dlouhodobé evoluční trendy, a dokonce mohly změnit i samotný
směr vývoje organického světa na naší planetě. Snad nejlepším a nejintenzivněji zkoumaným příkladem takové velké a dramatické změny je hromadné vymírání
druhů, ke kterému došlo na konci křídy přibližně před 66 miliony let. Tehdy do
oblasti budoucího Mexického zálivu narazila asi deset kilometrů velká planetka,
což následně vedlo k celé smršti katastrofických událostí, jejichž výsledkem
bylo vyhynutí asi tří čtvrtin všech druhů na naší planetě. O dějinách výzkumu
této události, jeho pozadí, okolnostech a nejnovějších výsledcích pojednává
tato kniha.
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Petr Fiala

Vraťme politice smysl
ROZHOVORY S JIŘÍM HANUŠEM

„Chci vrátit politice smysl!“
S tímto heslem vstoupil do české politiky profesor Petr Fiala.
Jeho cílem není jen obnova Občanské demokratické strany
a její návrat mezi rozhodující politické síly v naší zemi. Jde mu
o vytrvalý zápas o zachovaní našich svobod, o kvalitu demokracie, o dobré podmínky pro podnikání a volný trh, o omezení
byrokracie, která ubijí všechny aktivní lidi. Usiluje o reformu Evropské unie, hájí národní zájmy, brání západní hodnoty a vzdělanost. Součástí tohoto promyšleného a komplexního programu
je boj s chaosem, populismem, sociálním inženýrstvím a všemi
novými ideologiemi.
200 str., váz., doporučená cena 135 Kč

SLEVA 15 %

Nový e-shop
nakladatelství
Barrister & Principal NA VŠECHNY TITULY
Publishing
www.bpublish.cz
Stanislav Balík, Petr Fiala,
Jiří Hanuš, František Mikš

MANIFEST ČTYŘ
PROGRAM PRO PŘÁTELE SVOBODY
Kniha vychází z tvůrčí dílny čtyř dlouholetých přátel, kteří již
téměř čtvrt století vytvářejí konzervativně-liberální centrum
a spojuje je i redakční práce v revue Kontexty. Společenství čtyř
autorů, z nichž dnes působí jeden ve vysoké politice, dva na
univerzitní půdě a jeden v občanském sektoru, popisuje problematické tendence naší a evropské politiky od „roku zázraků“
1989 a analyzuje příčiny současné krize. Autoři nabízejí cestu
k hodnotově ukotvenému a efektivnímu řešení nejpalčivějších
problémů současnosti a formulují klíčové ideje, na nichž lze
u nás obnovit autentickou pravicovou politiku – a vlastně i demokratickou politiku jako takovou, jež se dostává do krize.
152 str., váz., doporučená cena 195 Kč

Helle Helle
Ceridwen Doveyová

Jen zvířata

Tohle jsem měla napsat
v přítomném čase

Duše zvířat, která se během uplynulého století stala oběťmi
lidských konfliktů, vypráví dojemné, tragické a nádherně
podivné příběhy o svém životě a smrti. Vzácně originální
kniha elegantně splétá historii, mytologii, folklór i astrologii.

Dvacetiletá Dorte před rodiči předstírá, že studuje literaturu
v Kodani, ale ve skutečnosti jen nechává plynout čas. A zkouší
psát: o svém prvním příteli i jeho bratranci, s nímž začala chodit
potom, o dalších prchavých známostech i sexuálních zážitcích.

256 stran • 148 × 228 mm • 329 Kč

168 stran • 130 × 200 mm • 248 Kč

Sexkomiks

Kati Närhi

Agnes a sedmý host

Komiksový bestseller, první svého druhu, zachycuje s erudicí
a zároveň humorem dějiny sexu, sexuality a lidské intimity
od pravěku až po vize budoucnosti. Sexuální motivy se tu
prolínají mytologií, náboženstvím, politikou i uměním.

Dospívající osiřelá Agnes ještě netuší, že ji na honosném
sídle během letních prázdnin čeká nejen první pusa, ale i celé
klubko záhad. Co taky čekat od místa, kde vám postele stelou
bezejmenná trojčata a kde se po chodbách promenádují lišky?

204 stran • 210 × 285 mm • 398 Kč

144 stran • 170 × 240 mm • 299 Kč

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

Philippe Brenot, Laetitia Corynová

Žádejte u svého knihkupce.

HITY

PODZIMNÍ SEZÓNY

od 19/10/2017
ve vašem
knihkupectví

Záludné léto / Ben Aaronovitch

Když se ve vesnici Rushpool v západní Anglii začnou pohřešovat dvě jedenáctileté dívky, konstábl Peter Grant musí vytáhnout paty z Londýna, aby zjistil, jestli se na jejich zmizení
nepodílelo něco nadpřirozeného. 298 Kč

Geniální přítelkyně 3 / Elena Ferrante

Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou

Po zlatých šedesátých letech přišla jako drsné procitnutí ze
snu „olověná“ léta sedmdesátá, kdy se v Itálii přihlásí o slovo pravicový i levicový extremismus. Tato doba se podepisuje
i na osudech Eleny a Lily, nyní už dospělých žen. 357 Kč

Jak postavit železnici / Martin Sodomka

Až někdy pojedete vlakem, zkuste si představit krajinu
před vznikem železnice. Všechny ty mosty, tunely a nádraží totiž působí dojmem, jako by tu byly odjakživa.
349 Kč

Mokrá ryba / Volker Kutscher

Kriminální komisař Gereon Rath zažívá město, které je v rauši.
Kokain, ilegální noční kluby, politické pouliční bitvy – prostě tanec na sopce. 379 Kč

Dcera krále močálů / Karen Dionne

Dcera krále močálů je okouzlujícím napínavým psychologickým thrillerem, příběhem ženy, která musí riskovat vše, aby
pronásledovala nebezpečného muže, který jí ničil minulost
a nyní hrozí, že ukradne i její budoucnost. 299 Kč

Trhlina / Jozef Karika

Děsivý příběh sepsaný podle ústního vyprávění poodhaluje
jednu z největších záhad Slovenska – nevysvětlitelné mizení
lidí v pohoří Tríbeč. 348 Kč

Who The Fuck Is David Koller
Milan Ohnisko

Rozhovor s rockovou legendou

Unikátní knižní rozhovor básníka Milana Ohniska s legendárním českým rockerem Davidem Kollerem — zpěvákem,
bubeníkem, lídrem kapely Lucie, ale taky neúnavným bojovníkem proti komunistům a zkorumpovaným politikům.
299 Kč

Potíže s empatií / Gavin Extence

Ve světě vysokých financí a dravých obchodů, ve kterém se
Gabriel Vaughn vyšplhal téměř na samý vrchol, platí jediné:
právo silnějšího. 398 Kč

16

skvělých
knižních
NOVINEK

Kdo zabil Snížka? / Petra Soukupová

Po knížce Bertík a čmuchadlo přichází úspěšná autorka knih
pro dospělé s dalším neobyčejným příběhem pro děti, tentokrát
s detektivní zápletkou. Knihu ilustrovala Tereza Ščerbová, držitelka ocenění Zlatá stuha za roky 2015 a 2016. 299 Kč

Sběrná kniha / Pavel Kosatík

Známý spisovatel a historik Pavel Kosatík přináší nejucelenější pohled na dílo a život Heleny Třeštíkové od jejího dětství
do současnosti. Režisérka vypráví o vlastní rodině i o zrodu
nejslavnějších filmů. 298 Kč

Povídky na tělo / Martina Formanová

Po několika románech a autobiograficky laděných prózách přichází Martina Formanová se souborem kratších povídek, které
spojuje společné téma – partnerské a intimní vztahy v nejrozmanitějších podobách. 237 Kč

Africká zima / Tomáš Šebek

Tomáš Šebek přináší jedinečný pohled na místa, o nichž se
z médií nedozvíte. Spolu s kolegy se ocitl v prostředí, kde má
léčitel a alternativní přístup k pacientovi větší respekt než vzdělaný lékař ze Západu. 289 Kč

Kryštofovy nebetyčné maléry
Markéta Zahradníková

Anděl Kryštof je strážce učedník druhé třídy. Jednou z něj vyroste anděl strážný, jenže v tom je právě ta potíž. Neví se, kdy
to „jednou“ bude. Podle Kryštofa nejlíp hned. 298 Kč

Kromobyčejná pouť Barnabyho Brocketa
John Boyne

Manželé Brocketovi jsou úplně obyčejný, spořádaný pár a jsou
na to náležitě pyšní – nad vším zvláštním či odlišným ohrnují
nos. Jenže pak se jim narodí Barnaby! 269 Kč

Každý něco tají / Andrea Sedláčková

Příběh z prostředí filmových herců a jejich všedních i svátečních dní nabízí nejen poutavé a napínavé čtení, ale klade také
otázky, v jaké společnosti žijeme a jaké etické mantinely jsme
schopni svému jednání klást. 227 Kč

Nové pohádky pro unavené
rodiče / Michal Viewegh

Volné pokračování knížky Krátké pohádky pro
unavené rodiče, která vyšla již před deseti lety.
Za tu dobu se pochopitelně pár věcí změnilo:
Sáře nejsou čtyři, ale čtrnáct, a Báře neméně
kritických dvanáct. 199 Kč

www.velkyctvrtek.cz
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Antoine de Saint-Exupéry
CESTA / DIÁŘ 2018
Diář na rok 2018 Cesta s inspirativními
myšlenkami francouzského spisovatele, letce
a válečného hrdiny Antoine de Saint-Exupéry,
autora Malého prince a Citadely
Citadely, je pro
každého, kdo ocení moudrého průvodce
nadcházejícím rokem. Je doplněn více než
100 barevnými ilustracemi Jiřiny Lockerové.
Flexo, 272 s., 299 Kč

Karel Sládek

Člověk ztrácí schopnost vnímat přírodu s otevřeným srdcem. Hledíme často jen do sebe a do virtuálního světa médií a sociálních sítí. Příroda může
být cestou k nalezení smyslu života. Kniha žánrově
navazuje na úspěšný titul Žít s moudrostí včel.
brož., 60 s., 119 Kč

Jürgen Sarnowsky
OBJEVOVÁNÍ
SVĚTA
Od Marka Pola
po Humboldta
Knížka o „dobývání“ světa Evropany líčí nejen
historii známých i méně známých objevitelských
cest, ale ve světle dobových cestovních deníků,
cestopisů a kronik ukazuje také vnitřní svět
tehdejších obyvatel Evropy, jejich představ,
snů a fantazií.
Váz., 216 s., 298 Kč
Jerome Klapka
Jerome
JALOVÉ MYŠLENKY LENIVÉHO ČLOVĚKA
Kniha pro sváteční zahálku
Oblíbený autor (všichni známe Tři muže
ve člunu) se s humornou nadsázkou ve své
prvotině zamýšlí nad zahálkou, marnivostí, radí,
jak prorazit ve světě i jak přežít s prázdnou
kapsou, a přidává inspirativní úvahy
o zamilovanosti, o rozmarech počasí
či o ostýchavosti a dalších věcech běžného
života.
Váz., 152 s., 198 Kč

Žít s moudrostí včel
Karel Sládek

Mnoha moudrým životním principům se lze naučit pozorováním života včel. Autor nás přivádí
k novému úžasu nad přírodou a moudrostí,
která je v ní skrytá.
brož., 64 s., 119 Kč

František z Assisi

Gilbert K. Chesterton
Prorocká esej o svatém Františkovi vznikla skoro před sto lety, ale dnes k nám promlouvá
ještě aktuálněji než tenkrát. Vychází v novém
překladu Z. Freiové.
brož., 127 s., 199 Kč
objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz
telefon: 384 420 295 | pro knihkupce: http://f.kna.cz/
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Naučte se kreslit
3D obrázky

Naučte se používat
barvu kreativně

Jak fungují optické klamy? Abychom vnímali ploché namalované
objekty jako trojrozměrné, musíme
ošálit naše smysly a mozky pomocí
různých výtvarných triků a technik.

Uznávaný fotograf v knize odhaluje
postupy, jak pracovat s barvou,
kompozicí a expozicí, aby snímky
zářily barvami a zaujaly diváka.
(144 stran, kód ZRK1714)

(128 stran, kód ZRK1704)
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50 cest
ke kreativní fotograﬁi

To nejlepší
z Digitální fotograﬁe

Existuje několik cest, jak se naučit
fotografovat lépe. Autor v této
praktické knize těch cest ukazuje
hned 50.

Ty nejlepší tipy a vychytávky z původní série v unikátní, aktualizované
kompilaci, která by se dala označit
jako „to nejlepší z nejlepšího“.

(224 stran, kód ZRK1701)

(288 stran, kód ZRK1612)

Zoner Press
tel.: 532 190 883
e-mail: knihy@zoner.cz
www.zonerpress.cz
www.facebook.com/Zonerpress

bibliografie
duchovní nauk y
Gurnall, William
Křesťan v plné zbroji

Překl. Čejková, Miroslava, Praha:
Samuel, 2017, 1. vyd., 206 s., brož.
299 Kč
Kniha o duchovním boji v každodenním
životě od dnes již téměř zapomenutého
anglického autora ze 17. století. Převedeno do současného jazyka.
ISBN 978-80-88106-08-1

Ratzinger, Joseph
Eschatologie. Smrt a věčný život
Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 200 s., brož.
Pod pojmem eschatologie (řecké
slovo éschatos znamená poslední)
rozumíme učení o „posledních věcech“ či výpovědi víry o konečném
údělu jednotlivého člověka a také
o Bohem způsobené obnově lidstva
a celého vesmíru.
ISBN 978-80-7364-060-6

Tibetská kniha mrtvých

Praha: Vyšehrad, 2017, 1. vyd.,
200 s., váz.
Základní dílo tibetského buddhismu, zejména buddhistické morálky
a filozofie. Jeho vznik se datuje do 8.
století n. l., kdy byla Kniha mrtvých
patrně poprvé zapsána, avšak v následujících zhruba šesti stoletích
patřila k tajným knihám.
ISBN 978-80-7429-936-0

ekonomika
Daně 2017 a předpisy související
s přehledy změn k 1. 7. 2017
Olomouc: Anag, 2017, 21. aktual.
vyd., 1696 s., brož. 599 Kč
Tato kniha přináší aktuální znění
všech důležitých daňových zákonů
s vyznačením legislativních změn,
které nabyly účinnosti v průběhu
roku 2017. Nově v tomto vydání také
zákon o evidenci tržeb.
ISBN 978-80-7554-093-5

Jindrák, Jaroslav
Sbírka souvztažností k účtům
směrné účtové osnovy se
vzorovou účtovou osnovou
s opravami pro rok 2017

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 304 s.,
brož. 399 Kč
Tato kniha je určena pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních
útvarů, poradenských organizací,
organizací zabývajících se zpracováním
softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů.
ISBN 978-80-904256-8-2

Macháček, Ivan
Zaměstnanecké benefity a daně

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 4.
vyd., 256 s., brož. 399 Kč
Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních
předpisů, tak zejména z hlediska
daňového řešení těchto benefitů na
straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele.
ISBN 978-80-7552-514-7

Meixnerová, Lucie;
Zapletalová, Šárka;
Stefanovová, Zuzana
Mezinárodní podnikání. Vybrané
strategické, manažerské a fi‑
nanční aspekty
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Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
224 s., brož. 490 Kč
Kniha přináší komplexní pohled
na mezinárodní podnikatelské aktivity českých podniků. Jejím cílem
je ukázat, jaký vliv má rozhodnutí
podniku vstoupit na mezinárodní
trh na jeho strategii, management
a finanční řízení.
ISBN 978-80-7400-654-8

Sojka, Vlastimil a kol.
Mezinárodní zdanění příjmů

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 4.
vyd., 360 s., 569 Kč
Připravili jsme pro vás 4. vydání
úspěšné knihy. „Daně si užíváme,“
tvrdí autoři této publikace, která
je průvodcem mezinárodním zdaňováním příjmů. Všichni jsou daňovými poradci s bohatou praxí.
ISBN 978-80-7552-689-2

Twistová, Lynne
Duše peněz

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
244 s., brož. 249 Kč
Trápí vás nedostatek peněz natolik,
že vám nezbývá energie, abyste si
užívali darů, které nestojí ani korunu?
Zotročují vás peníze tak, že myslíte
jen na to, jak vydělávat víc a utrácet
víc?
ISBN 978-80-204-4633-6

společenské
vědy; osvěta
e ti k e ta
Špaček, Ladislav
Etiketa

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
400 s., váz. 649 Kč
Nejobsáhlejší příručka etikety, jaká
kdy u nás vyšla. Obsahuje komplexní
soubor pravidel etikety ze všech
oblastí lidského života. Najdete v ní
poučení pro všechny životní situace
a budete vědět, jak být svým dětem
vzorem.
ISBN 978-80-204-4577-3

h isto r i e
Balbín, Bohuslav;
Čepelák, Jiří A.;
Komárek, Stanislav
Rozmanitosti z historie Králov‑
ství českého

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
616 s., váz. 895 Kč
Jak se díval barokní učenec na přírodu, jak se liší Čechy na počátku baroka od těch dnešních a obstojí tehdejší přírodovědné poznatky ve světle
moderní vědy? Původní latinský text
doplněný úplným českým překladem
a odborným komentářem.
ISBN 978-80-200-2637-8

Jarolímková, Stanislava
Co v učebnicích nebývá aneb
Čeští panovníci, jak je (možná)
neznáte 2

Praha: Motto, 2017, 3. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak
žili králové a císaři, kteří vládli v naší
zemi od 16. století do roku 1918? Co
víte o českých vladařích? Jací to byli
lidé? Jaký byl jejich způsob života,
podle čeho se rozhodovali a kdo vedl
jejich kroky?
ISBN 978-80-267-0920-6
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k ř ížovk y;
hádan k y
Sedlák, Michal
Kniha křížovek – Čeští králové
a knížata

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 152 s.,
brož. 99 Kč
140 švédských křížovek, 140 vhledů
do české historie.
ISBN 978-80-7243-987-4

logo pe d i e
Fialová, Hana
Logopedie s Povídálkem – R.
Procvičujeme hlásku R

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 88 s.,
brož. 179 Kč
Publikace je určena rodičům, učitelům mateřských škol, speciálním
pedagogům a logopedům. Děti předškolního a mladšího školního věku
vede zábavnou formou k reedukaci
obtížné hlásky R tak, aby se nácvik
stal hrou a nenudil.
ISBN 978-80-266-1153-0

motivačn í
př í ručk y
Jay, Francine
Radost z mála – Minimalistický
návod, jak si uklidit a zor‑
ganizovat a zjednodušit život

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 184 s.,
brož. 299 Kč
Vykročte do spokojenějšího života bez
zbytečné zátěže. Jste připraveni zbavit
se nepotřebných věcí? Stačí otevřít
tuto knihu a objevíte jednodušší a efektivnější cestu pro váš klidnější život.
ISBN 978-80-7554-092-8

Urban, Hal
Život není náhoda

Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 224 s.,
253 Kč
Autor bestselleru To nejdůležitější
v životě probírá ve své další knize
15 klíčových témat, která mají obohatit život tak, aby byl žit vědomě
a naplněně. Život pro něj není dán
náhodou, ale volbou.
ISBN 978-80-262-1285-0

num e ro log i e
Southgatová, Anna
Numerologie

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 299 Kč
Už od chvíle, kdy přicházíme na tento
svět, nás provázejí čísla. Jsou důležitá
pro náš život a formují náš osud.
Praktická příručka vám s pomocí
jedné z nejstarších technik výkladu
osudu objasní, jaký je symbolický
význam těchto čísel.
ISBN 978-80-7529-325-1

oso bn osti
Broklová, Eva
Antonín Švehla. Tvůrce politické‑
ho systému

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
528 s., váz.
Práce je pokusem o rekonstrukci politické filozofie A. Švehly a její uplatnění v československém politickém
systému. Švehlův podíl na vzestupu
české národní společnosti vysoce
hodnotil prezident Masaryk.
ISBN 978-80-200-2711-5
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pr ag e nsi e
Prix, Dalibor
Umělecké památky Prahy

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
1752 s., váz. 1450 Kč
Velkorysý projekt podrobné uměleckohistorické topografie Prahy,
jehož první díl – Staré Město pražské a Josefov – vyšel v roce 1996
a v dalších letech následovaly publikace pojednávající o dalších historických městech pražských.
ISBN 978-80-200-2469-5

pr ávo
Poremská, Michaela
Veřejné zakázky stručně
a prakticky

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 328 s., brož. 495 Kč
Cílem publikace je popsat základní
kroky, které byli zadavatelé při
zadávání veřejných zakázek zvyklí
dělat za účinnosti předchozího
zákona č. 137/2006 Sb., a převést
je na kroky podle nového zákona
č. 134/2016 Sb.
ISBN 978-80-7552-697-7

Právo mezinárodního obchodu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 340 s., 499 Kč
Učebnice tradičního názvu odpovídá
svým pojetím jednosemestrálnímu
základnímu kurzu vyučovanému na
všech českých právnických fakultách.
Struktura je však odlišná od stávajících učebních textů.
ISBN 978-80-7552-770-7

Skulová, Soňa; Potěšil,
Lukáš a kol.
Prostředky ochrany subjek‑
tivních práv ve veřejné správě
– jejich systém a efektivnost

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
472 s., brož. 750 Kč
Publikace se zaměřuje na problematiku subjektivních práv a požadavku
jejich ochrany, ve sféře veřejné
správy, a to z hlediska systémového
a s ohledem na jejich efektivnost. Přibližuje podstatu veřejné správy.
ISBN 978-80-7400-647-0

Svejkovský, Jaroslav;
Macková, Alena;
Vychopeň, Martin a kol.
Advokátní právo

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
360 s., váz. 1090 Kč
Publikace se zabývá předpisy, jež se
týkají advokacie, v nejširším slova
smyslu. Autoři postupují od obecného
ke zvláštnímu, a tak dávají zejména advokátní obci pramen poznání úpravy
postavení advokacie, advokátů ad.
ISBN 978-80-7400-659-3

Valešová, Renata;
Hradil, Jaroslav
Zákon o veřejných dražbách

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 156 s., 298 Kč
Cílem tohoto komentáře je nejenom
praktické objasnění a vysvětlení
organizace a průběhu veřejných
dražeb, ale též upozornění na
nejvýznamnější mezery v zákoně
a neaktuálnost či dokonce obsolenci
některých ustanovení.
ISBN 978-80-7552-778-3

Zákon o advokacii a stavovské
předpisy. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 1495 Kč
Komentář reaguje na novelu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Právní
stav publikace je k 1. 9. 2017. Komentář
k zákonu o advokacii je určen primárně
advokátům a advokátním koncipientům, ale i dalším uživatelům.
ISBN 978-80-7552-631-1

průvo d ce
Vokolek, Václav
Skryté Čechy. Netradiční prů‑
vodce po známých i neznámých
místech české krajiny

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
320 s., váz. 549 Kč
Velký český básník a vizionář Otokar
Březina nazval jeden ze svých esejů
Skryté dějiny. Spojíme-li skryté dějiny
s místem, kde se odehrály, otevře se před
námi docela neznámá a nepojmenovatelná duchovní a historická krajina.
ISBN 978-80-204-4626-8

psych o lo g i e
Dahlke, Ruediger
Životní krize jako vývojové šance
Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 208 s.,
brož. 349 Kč
Narození, dětství, puberta, osamostatnění, manželství, povolání, krize
středního věku, stáří představují
určité epochy v životě.
ISBN 978-80-264-1631-9

Gottwaldová, Radka
Jak na pasivní agresi

Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 192 s., 204 Kč
Pasivní agresivita je proti otevřené
agresi mnohem hůře rozpoznatelná,
a přitom se v mezilidské komunikaci
vyskytuje možná častěji než otevřený
útok. Kniha přibližuje čtenářům, co
pasivní agrese znamená a o jaký styl
komunikace se jedná.
ISBN 978-80-262-1131-0

spo lečn ost
Bílý, Jiří
Evropská unie na rozcestí: výzvy
a rizika

České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017,
1. vyd., 136 s., brož. 270 Kč
Monografie se zabývá oblastí demokratického deficitu a vlivem společnosti na
jeho odstranění. Je zaměřena nejen na
společnost EU a její přínos, ale také na
představení vhodných atributů politické
participace.
ISBN 978-80-7556-020-9

Satter, David
Čím méně víte, tím lépe spíte.
Ruská cesta k teroru a diktatuře
za Jelcina a Putina

Překl. Petříček, Jan, Praha: Prostor,
2017, 1. vyd., 240 s., brož.
Americký publicista, který v SSSR
a později v Rusku působil jako novinář, dokud z něj nebyl v roce 2013 vypovězen, předkládá pohled na historii
postsovětského, postkomunistického
Ruska na cestě k teroru a diktatuře za
prezidentů Jelcina a Putina.
ISBN 978-80-7260-363-3

Tabery, Erik
Opuštěná společnost

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 284 s.,
149 Kč
Šéfredaktor týdeníku Respekt popisuje
dobrodružnou českou cestu od vzniku

bibliografie
republiky po současnost a zasazuje
dnešní politické a společenské události
do historického a evropského kontextu.
ISBN 978-80-7432-871-8

Zakaria, Fareed
Obrana liberálního vzdělání

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
128 s., brož. 195 Kč
Politici nejen ve Spojených státech
a na Západě, ale například i v Japonsku projevují v posledních letech
obavy z toho, že mnoho mladých lidí
studuje obory, které jsou, stručně
řečeno, nepraktické.
ISBN 978-80-200-2717-7

stu d i e
Vitásková, Kateřina; Červin‑
ková, Helena; Dzidová, Lenka
Výzkum vybraných parametrů
produkce a percepce hlasu, řeči
a jazyka ve vazbě na specifické
etiologické determinanty v logo‑
pedickém náhledu

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 180 s., brož. 199 Kč
Předkládaná odborná kniha shrnuje
kvalitativní i kvantitativní výzkum specifických etiologických determinantů
produkce a percepce řeči a jazyka
v rámci vybraných fyziologických
a patologických odchylek a poruch
artikulace a fonace.
ISBN 978-80-244-5099-5

věštby;
h o rosko py
Southgatová, Anna
Čtení z ruky

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 299 Kč
Praktická příručka pro výklad osudu
metodou čtení z ruky obsahuje fascinujicí podrobnosti o každé z čar na
dlani a vysvětluje, co tyto čáry říkají
o naší povaze, vztazích, kariérních
schopnostech, finančních vyhlídkách
a zdraví.
ISBN 978-80-7529-406-7

ž ivotn í st yl
Kovářová, Daniela;
Uzel, Radim
Jak se žije padesátkám

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
248 s., váz. 289 Kč
Vtipně, ironicky a politicky nekorektně pojatý výzkum mapující
trudný osud žen, jež překročily padesátku. Žena zralého věku to nemá
ve světě plném mládí jednoduché...
ISBN 978-80-204-4685-5

matematické
a přírodní vědy
ch e m i e
Fikr, Jaroslav
Jak porozumíme chemickým
výpočtům

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 128 s., brož.
Největší pozornost je věnována výpočtům z rovnice. Všechny výpočty
z rovnice se řeší jednotným způsobem ve třech krocích pomocí látkového množství zadaných a hledaných
látek. V každé kapitole jsou několika
způsoby vyřešené vzorové příklady.
ISBN 978-80-7364-058-3

Fikr, Jaroslav
Jak porozumíme chemickým
vzorcům a rovnicím. Chci se
dostat na VŠ! 1

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 204 s., brož.
Kniha je určena maturantům z chemie, kteří se chtějí dobře připravit
na přijímací zkoušky na vysokou
školu. Je vhodná i pro studenty
VŠ, kteří při svém studiu navazují
na znalosti středoškolského učiva
z chemie.
ISBN 978-80-7364-057-6

o r n ito lo g i e
Formánek, Jiří
Atlas hnízd pěvců ČR

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
208 s., váz.
Cílem tohoto atlasu ptačích hnízd
je vzbudit širší zájem o naše pěvce
nejen u mladé generace, ale i u všech
lidí, kteří rádi chodí do přírody.
ISBN 978-80-200-2688-0

Lepperhoff, Lars
Arové
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Haskew, Michael E.
Tank

dramatickými a postdramatický‑
mi tendencemi

Praha: Albra (SPL – Práce), 2017,
1. vyd., 80 s., brož. 199 Kč
Metodické pokyny doplňují učebnici
a pracovní sešit Etické výchovy 2 pro
3., 4. a 5. ročník ZŠ o další náměty
her a inspirující nápady, které oživí
výuku etické výchovy na prvním
stupni ZŠ.
ISBN 978-80-7361-112-5

Kloski, Nick;
Kloski, Liza Wallach
Začínáme s 3D tiskem

Hasíková, Miriam
Meziválečné hudební divadlo
v Olomouci

jazykověda;
literární vědy

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 240 s.,
váz. 799 Kč
Historik vojenství Michael E. Haskew
provádí čtenáře příběhem úžasného
válečného stroje, který se poprvé objevil na bojištích 1. světové války.
ISBN 978-80-7529-330-5

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
216 s., brož. 349 Kč
Zajímá vás technologie 3D tisku,
ale doteď jste se neodhodlali ji vyzkoušet? Máte nápady na zajímavé
produkty, ale nevíte, jak začít? Bojíte
se toho, že 3D tisk je moc náročný jak
po finanční, tak technické stránce?
Tak je tato kniha právě pro vás!
ISBN 978-80-251-4876-1

zdravotnic tví
kuchař k y

České Budějovice: Dona, 2017,
1. vyd., 240 s., 590 Kč
Arové patří k nejvíce fascinujícím rodům papoušků. V knize lze
nalézt nejrůznější informace o jejich
výskytu v přírodě, chovu, výživě
a krmení, nemocech a péči o zdraví,
stavbě a vybavení voliér a příslušné
legislativě.
ISBN 978-80-7322-202-4

Butlerová, Jacqueline
Moderní cukrové květy

zemědělství

Inmanová, Henrietta
Zdravé dobroty

ch ovate l st ví
Kočičí pelíšky

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
96 s., brož. 249 Kč
Krabice od bot a papírové tašky
možná některým kočkám stačí.
Ale vaše milovaná míca si zaslouží
luxusní obydlí!
ISBN 978-80-204-4505-6

Oliverová, Carin
Hračky a domečky pro křečky

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
249 Kč
Po ty, kteří si pořizují svého prvního
domácího mazlíčka, jsou křečci
jako stvoření. Není těžké se o ně
starat; když je ale člověk dostatečně
nezaměstná, prokousali by se vším.
Řešením je hřiště pro křečky!
ISBN 978-80-204-4504-9

Se psem mě baví svět

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 168 s.,
váz. 299 Kč
Ahoj, jsem pes, narodil ses pro mě,
pro mé potěšení, hry, ochranu a také
jako můj soukromý kuchař, řidič,
uklízeč a mazlič.
ISBN 978-80-265-0669-0

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
160 s., brož.
Slavná cukrářka Jacqueline Butlerová
rozvinula jedinečný styl zdobení dortů cukrovými květy, o který se s námi
štědře dělí v knize plné úžasných fotografií, praktických rad i inspirace.
ISBN 978-80-204-4474-5

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
176 s., brož. 369 Kč
Zdravé dobroty jsou plné inspirativních receptů, podle kterých můžete připravovat sladké i slané pamlsky
zcela bez lepku, mléčných výrobků
a rafinovaného cukru.
ISBN 978-80-204-4478-3

Mallet, Jean-Francois
Simplissime – Nejsnadnější
kuchařka na světě

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
384 s., váz. 599 Kč
Není vůbec snadné přicházet každý
den s novými nápady, které ocení
děti i dospělí, a umět v kuchyni stále
vynalézat nové recepty jen z těch
několika málo zásob, které člověk
najde v ledničce nebo ve spíži.
ISBN 978-80-204-4574-2

Štechová, Kateřina;
Havlová, Vladimíra
Tradičně a zdravě. Kuchařka
nejen pro osoby s diabetem

technické vědy

Praha: Vyšehrad, 2017, 1. vyd.,
240 s., váz.
S minimem času, s minimem finančních
prostředků a minimálním nepořádkem
v kuchyni maximálně uspokojit strávníky
zdravou stravou. Bohatě ilustrovaná
diabetická kuchařka od lékařky prof. K.
Štechové a dietní sestry V. Havlové.
ISBN 978-80-7429-759-5

Freeman, Michael
50 cest ke kreativní fotografii

umění; hudba

Překl. Barochová, Nikol, Brno: Zoner
Software, 2017, 1. vyd., 224 s., brož.
499 Kč
Pokud existují tři věci, které posunou
vaše fotografování, jsou to: kompozice, kompozice a kompozice...
ISBN 978-80-7413-348-0

Praha: AMU, 2017, 1. vyd., 331 s.,
brož.
Kniha je výstupem pětiletého projektu, jehož cílem je nabídnout komparativní pohled na současné tendence
evropské dramatiky.
ISBN 978-80-7331-410-1

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 338 s., brož. 220 Kč
Meziválečné hudební divadlo v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5037-7

hud ba

ja z ykové
uče bn ice
a př í ručk y

Bream, Jon
Dylan – Album za albem

Tommaso, Valeria De
Římské báje

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 240 s.,
váz. 799 Kč
Kniha se retrospektivně zabývá celou kariérou této hudební legendy a zodpovídá
celou řadu dotazů tím, že se detailně
zaměřuje na všech třicet šest Dylanových
oficiálních studiových nahrávek.
ISBN 978-80-7529-343-5

v ý t var n é
um ě n í
Muziová, Sara
Pes, má láska

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
64 s., váz. 249 Kč
Úžasnými protagonisty této bohatě
ilustrované knihy omalovánek, která
svým tvarem připomíná sympatický
čenich nejvěrnějšího přítele člověka,
jsou naši čtyřnozí kamarádi – psi.
ISBN 978-80-204-4533-9

učebnice
Brožová, Pavla; Brož,
František
Hrátky s češtinou a literaturou
pro 2. stupeň ZŠ. Křížovky,
osmisměrky, spojovačky a jiné
rébusy

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 129 Kč
Pojďte luštit, hádat, řešit rébusy
a taky se bavit s češtinou při poznávání těch nejrozmanitějších
literárních míst s knihami známými
i méně známými. A třeba přitom
objevíte svět, který si budete přát
prozkoumat ještě hlouběji.
ISBN 978-80-266-1156-1

Budínová, Irena; Blažková,
Růžena
Matematika pro bystré a nadané
žáky, 2. díl. Úlohy pro žáky
2. stupně ZŠ a víceletých gym‑
názií, jejich rodiče a učitele

d ivad lo

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 169 Kč
Kniha je určena všem učitelům, rodičům nebo prarodičům, kteří mají ve
svém okolí matematicky nadané či
šikovné dítě a potřebují získat inspiraci k tvoření dalších úloh pro rozvoj
nadějného matematika.
ISBN 978-80-266-1157-8

Augustová, Zuzana; Jiřík, Jan;
Jobertová, Daniela
Horizonty evropského dramatu.
Současný divadelní text mezi

Novotná, Hana;
Špačková, Eva
Metodické pokyny a rozšiřující
náměty her k Etické výchově 2

16

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 199 Kč
V knize najdete celkem 7 pověstí
z římské historie. Byly zpracovány
pro začínající čtenáře, kteří si chtějí
vyzkoušet, jak si poradí se souvislým
textem v italštině. Úroveň jazyka
v publikaci je vhodná pro začátečníky
a mírně pokročilé studenty.
ISBN 978-80-266-1159-2

krásná literatura
biog r afi e
Kars, Ota
Jmenuju se Tomáš

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
200 s., váz. 279 Kč
Tato knížka se snaží stručně zrekonstruovat skutečný příběh života
Tomáše Holého, nahlížený různými
blízkými lidmi ze všech zásadních období jeho života z rozdílných úhlů.
ISBN 978-80-204-4632-9

Millner, T. J.
Peter Sagan: tourminátor

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 184 s.,
váz. 249 Kč
Fascinující životní příběh jedinečného
talentu, který na sebe dokázal strhnout pozornost celého cyklistického
světa svou nesmírnou houževnatostí, úspěchy na závodech i osobitým
humorem.
ISBN 978-80-7505-759-4

Smutný, Roman
Marek Hamšík: fotbalová
superstar

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 249 Kč
Inspirativní příběh vypráví o obyčejném chlapci, který to díky své
ohromné píli, nezměrné touze, ale
i nezbytné pokoře dotáhl ze sídliště
v Banské Bystrici přes hlavní město
Slovenska až do Itálie, kde se stal
hvězdou velkoklubu SSC Neapol.
ISBN 978-80-7505-757-0

cesto pisy
Čech, Jakub
Jakubův cestovní deník

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 328 s.,
brož. 289 Kč
Do svých 40 let byl Jakub gaučový
povaleč. O 2 roky později se postavil
na hranice Mexika a USA a se šest
a půl kilovým batohem na zádech
vyrazil na sever. Šel pouští, kličkoval

bibliografie
mezi chřestýši a jedovatými keři, vystoupal do hor Sierry Nevady...
ISBN 978-80-7505-756-3

Dobruská, Petra
Češi v Banátu

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
64 s., váz.
V Banátu je šest vesnic s většinovým
obyvatelstvem českého původu
– Svatá Helena, Gerník, Šumice,
Rovensko, Bígr a Eibenthal. Tato
kniha vypráví o cestě Ileany a Petry za
poznáním současného života Čechů
v Banátu.
ISBN 978-80-204-4618-3

Krautschneider, Rudolf
Co přinesly vlny a odvál vítr

Praha: 65. pole, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 358 Kč
Mořeplavec R. Krautschneider
vypráví o stavbě a části plavby
plachetnice Victoria, repliky slavné
historické lodě F. de Magalhaese,
která jako první v 16. století obeplula
zeměkouli. Popisuje také výpravy do
polárních moří.
ISBN 978-80-87506-95-0

ese j e; úvahy
Eco, Umberto
Jak cestovat s lososem a jiné
eseje

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 200 s., váz.
U. Eco byl mistrným pozorovatelem
světa kolem sebe i jeho glosátorem.
Toto je kniha návodů, kde autor
s notnou dávkou inteligentního humoru nabízí řešení, jak se vyrovnat
s nejrůznějšími nečekanými i standardními, ale nežádoucími situacemi,
jež život přináší.
ISBN 978-80-257-2167-4

Exley, Helen
Myšlenky čínských mudrců

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 368 s.,
kroužk., 249 Kč
Myšlenky některých největších čínských myslitelů a učitelů doplněné
o nádherné ilustrace na každé stránce.
Tato hluboce moudrá a utišující slova
se vztahují i k dnešní době, stejně jako
k době před několika stoletími.
ISBN 978-80-7529-385-5

kom i k sy
Mickey na Dunaji

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
64 s., váz. 229 Kč
Komiks Mickey na Dunaji představuje příběh českých turistů v přímořském středisku Mamaia v srpnu
1968 během invaze Československa
členskými státy Varšavské smlouvy
v čele se Sovětskou armádou, které
se však nezúčastnilo Rumunsko.
ISBN 978-80-204-4617-6

lite r atu r a
fak tu
Cinger, František
Jak šli tím zdejším světem

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
350 s., váz. 349 Kč
Koláž ze zachovaných autentických
rodinných vzpomínek řady osobností, z písní i jejich textů, z historických
dokumentů i současných rozhovorů
se žijícími partnery zpěváka Karla
Zicha (1949–2004).
ISBN 978-80-204-4570-4
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Ings, Simon
Stalin a vědci

Praha: Vyšehrad, 2017, 1. vyd.,
432 s., váz. 448 Kč
Podnětné a mrazivé dílo, jež nám
ukazuje, jak byli vědci v rodícím se
Sovětském svazu obětováni sovětskému snu o vybudování ideálního státu.
ISBN 978-80-7429-902-5

Kovář, Milan
Lvice. Ženy ve zvláštních
službách

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
272 s., váz.
Calamity Jane, Mata Hari, Josephine
Baker, Marie Ljalková-Lastovecká,
Ljudmila Michajlovna Pavličenko… To
jsou nejznámější příklady žen, jejichž
život byl spojen se zpravodajskými
službami nebo zvláštními jednotkami.
ISBN 978-80-204-2501-0

po e z i e
Baudelaire, Charles
Květy zla

Překl. Kadlec, Svatopluk, Praha: Garamond, 2017, 1. vyd., 280 s., brož.
Květy zla byly ve své době skandálním dílem, které kvůli často
nemravnému a pohoršujícímu obsahu dostalo svého autora až před
soud. Baudelaire zde vyjadřuje své
zklamání ze světa rozehráváním temných tónů lidské duše.
ISBN 978-80-7407-382-3

Pablo Bertazza, Juan
En el umbral de Praga / Na
prahu Prahy

Praha: Novela bohemica, 2017,
1. vyd., 108 s., brož.
Poetické vyznání městu, pohled za oponu české všednosti
v dvojjazyčném česko-španělském vydání. Argentinský básník Juan Pablo
Bertazza (1983) přijel do Prahy
poprvé v roce 2014, o rok později
znovu...
ISBN 978-80-87683-78-1

próz a
Amberová, Ute
Nevzdám se svého syna

Překl. Sladká, Stanislava, Brno:
Moba, 2017, 1. vyd., 64 s., brož.
39 Kč
Začíná to jako moderní pohádka,
když se hezounká Němka Renata
Hanischová a ohnivý Ital Luigi
Vendura poznají a zamilují se do
sebe. Zdá se, že nic nemůže zkalit
jejich romantickou lásku, ani varování
Renatiných přátel...
ISBN 978-80-243-7815-2

Angel, Petr
Lámání v kole. Kriminál / Izrael

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
248 s., váz. 289 Kč
Na začátku knihy se hlavní hrdina po
devíti měsících pekla sovětsko-afghánské války ocitá v tehdejším
komunistickém vězení. Opět bojuje,
tentokrát ale proti těžkým zločincům
a totalitnímu systému.
ISBN 978-80-204-4616-9

Beran, Ladislav
Námluvy se zločinem

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 249 Kč
O tom, že každé námluvy nemusí
skončit dobře, a námluvy se zločinem
už vůbec ne, vypráví nový soubor

krimi povídek emeritního komisaře
kriminální služby Ladislava Berana.
ISBN 978-80-243-7627-1

Birkner-Mahlerová, Frieda
Jen ty mi chybíš

Překl. Lacinová, Libuše, Brno: Moba,
2017, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Stále ještě pohledná a elegantní Maria
Liebeová, která seděla u večeře se
svým mužem a oběma dospělými syny
v jídelně staré vily, se zeptala: „Myslíte
si snad, že je pro mne příjemné sedět
s vámi třemi u jednoho stolu?“
ISBN 978-80-243-7771-1

Brekke, Jorgen
Bezesný

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Jsou skladby, které vám zní v hlavě,
ale nedokážete si je zařadit.
ISBN 978-80-7505-769-3

Busquets, Milena
Všechno jednou pomine

Překl. Machová, Mariana, Praha:
Plus, 2017, 1. vyd., 160 s., váz.
249 Kč
Čtyřicetiletá Blanka právě pohřbila
matku a jako by s ní přišla i o rozum.
V rozpálené Barceloně nemůže ve
svém zármutku ani dýchat a útočiště
hledá v přímořském městečku Cadaqués, kde v dětství trávila s mámou
prázdniny.
ISBN 978-80-259-0712-2

Connelly, Michael
Odvrácená strana konce

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., váz.
349 Kč
„Chci, abyste mi někoho našel. Měl
byste ale vědět, že ten člověk možná
nikdy neexistoval.“ Harry Bosch
se po třiceti letech u policie stal
soukromým detektivem. Stále však
zůstává vlkem samotářem, jakým byl
ostatně celý život...
ISBN 978-80-7498-230-9

Černá, Jaroslava
Útesy

Brno: CPress, 2017, 2. vyd., 296 s.,
váz. 249 Kč
Když Jana s manželem sedí v letadle
do milovaného Egypta, kde mají
prožít vysněnou dovolenou, udělá
se jí špatně a cítí, že musí okamžitě
vystoupit.
ISBN 978-80-264-1586-2

Davouze, Marta
Celej Franz!

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
192 s., váz. 249 Kč
Románové zpracování pohnutých
osudů Věry Saudkové v dramatických
zvratech 20. století. Věra Saudková
nebyla zdaleka jenom neteř Franze
Kafky, ale i manželka a inspirátorka
slavného překladatele Shakespearova
díla E. A. Saudka...
ISBN 978-80-204-4559-9

Enoch, Suzanne
Hříšnice

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 392 s.,
váz. 299 Kč
Náhodné setkání mladé vdovy
s dluhy na krku a zatvrzelého mizery
s hraběcím titulem nemůže skončit
jinak než vášní, která jim vyrazí
dech… Diane, hraběnka z Cameronu
zůstala po smrti manžela opuštěná,
bez prostředků a v cizí zemi.
ISBN 978-80-269-0666-7
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Flynn, Vince
Americký zabiják

Překl. Prokop, Michal, Praha: BB art,
2017, 2. vyd., 352 s., váz. 299 Kč
Filmová verze měla premiéru 14. 9.
2017. Po dvou desetiletích vypjaté
stranické politiky se CIA i celá země
nacházejí ve stále složitější situaci. Veterán studené války a ředitel operací
CIA Thomas Stansfield ví, že musí své
lidi připravit na další válku.
ISBN 978-80-7507-724-0

Friis, Agnete
Záblesk

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 272 s.,
349 Kč
Po smrti matky a uvěznění otce si
Ella prošla pěstounskými rodinami
i polepšovnou.
ISBN 978-80-267-0947-3

Gillerová, Katarína
Zvláštní příběh

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 299 Kč
Katarína, Karolína a Karin jsou tři
sestry, tři různé osobnosti. Karolína,
prostřední ze sester, si občas připadá
jako neviditelná. Není ani tak vzorná
jako nejstarší Katka, ani tak vzdorovitá a problémová jako Karin.
ISBN 978-80-267-0921-3

Giovanni, Janine di
To ráno, kdy si pro nás přišli…

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 208 s.,
299 Kč
Téma občanské války v Sýrii plní již
několik let zpravodajské relace sdělovacích prostředků.
ISBN 978-80-264-1614-2

Changová, Jade
Wangovi versus svět

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 470 s., váz.
Nový pohled na americké přistěhovalce, kteří netouží po přijetí ani se
nesnaží zapadnout. Chtějí jen vydělat
balík peněz. Charles Wang je drzý,
geniální a roztomilý pitomec, který
přišel do Ameriky, aby tam udělal
kariéru...
ISBN 978-80-7577-168-1

Jackson, Lisa
Čekání na smrt

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., váz.
349 Kč
Někdy zkrátka vůbec nezáleží na tom,
jak rychle utíkáte... Některá místa
mají špatnou pověst nezaslouženě.
Medvědí brod mezi ně ale nepatří –
ten si zlověstnou reputaci zasloužil.
Zde totiž příběhy o sériových vrazích
nejsou pouhými legendami.
ISBN 978-80-7498-232-3

Jindrová, Eliška
Tajná láska Jakuba Krčína

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 208 s.,
váz. 259 Kč
Na pozadí skutečných historických
událostí – popravy Vaňka Bezpalcího,
vyvraždění mlynářské rodiny v Rožmitále na Šumavě, zabití zemana
Loreckého a vzpoury rybníkářů proti
panu Petru Vokovi – se odehrává osudový milostný příběh.
ISBN 978-80-7243-991-1

Kessler, Leo
Vražedná past

Překl. Kuťák, Jaroslav, Brno: Moba,
2017, 1. vyd., 64 s., brož. 60 Kč
Stal se duální bytostí – produktem
anatomů kolony.
ISBN 978-80-243-7809-1

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 216 s.,
váz. 259 Kč
Britský kurýrní letoun s přísně tajnými dokumenty na palubě cestou
z Káhiry nešťastně zabloudí a havaruje kdesi v jugoslávských horách.
Píše se rok 1929 a Stalinův Sovětský
svaz usiluje o vyvolání komunistické
revoluce v mladém balkánském státě.
ISBN 978-80-269-0669-8

Hesthamarová, Kari
So long, Marianne

Kirby, John
Pokerový hráč

Haensel, Hubert
Dantyrenova muka

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
248 s., váz. 299 Kč
Marianne bylo dvaadvacet let, když
se svým partnerem, norským spisovatelem Axelem Jensenem, pobývala na
řeckém ostrově Hydra. Jednoho dne
ji při nákupu v místním koloniálu jakýsi mladý muž pozval do restaurace,
kde právě seděl se svými přáteli.
ISBN 978-80-204-4238-3

Hochriedová, Ina von
Podvodníkem z lásky

Překl. Chromiaková, Eva, Brno:
Moba, 2017, 1. vyd., 64 s., brož.
39 Kč
Oba přátelé seděli v příjemném
prostředí, pili víno a vesele si povídali
– přirozeně o ženách a o možnostech,
jak u nich dosáhnout největších
úspěchů.
ISBN 978-80-243-7770-4

Honig, Michael
Senilita Vladimíra P.

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 280 s.,
váz.
Kousavá satira na současné Rusko
a humorná variace na Orwellovu
Farmu zvířat, v níž autor ukazuje, jak
Vladimír Vladimírovič zkorumpoval
svou zemi a oškubal její občany po
stránce kulturní, duchovní a mravní.
ISBN 978-80-257-2194-0

Překl. Pavka, Marek, Brno: Moba,
2017, 2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Johnny Calico byl jedním z největších
dobrodruhů Západu. Uměl to
nejenom s kartami, ale i s revolverem,
který neustále nosil při sobě...
ISBN 978-80-243-7773-5

Komárek, Martin
Nebezpečné stádo aneb po‑
slanec český a jiné retardované
druhy

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz.
Hořká satira, anebo výzkumný
projekt? Autor neváhal sestoupit tak
říkajíc do jámy lvové, aby nám představil tento svůj jedinečný a vyčerpávající poslanecký živočichopis.
ISBN 978-80-7252-701-4

Korff, Katrin
Co ti má ústa neumí říct

Překl. Chromiaková, Eva, Brno:
Moba, 2017, 2. vyd., 64 s., brož.
39 Kč
Sofie Brandsová, mladá restaurátorka, měla na zámku Rommersfelden vlastně jenom posoudit nábytek
na nadcházející dražbu. Ale během
setkání s princem Lorenzem, sympatickým knížecím synem, Sofie pochopí, že tohle je její vysněný muž.
ISBN 978-80-243-7810-7

bibliografie
Le Carré, John
Noční recepční

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
536 s., váz.
Bývalý příslušník britské armády
Jonathan Pine – nyní noční recepční
v luxusním curyšském hotelu – se
nečekaně ocitá tváří v tvář Richardu
Onslowu Roperovi, miliardáři a navenek velkému filantropovi, který ve
skutečnosti řídí ilegální obchod se
zbraněmi.
ISBN 978-80-204-4554-4

Lindgren, Jimmy;
Lindmark, Peter
Zrádce

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 349 Kč
Nicholas Warg je unikát nezapadající
do žádné škatulky. Po nespravedlivém obvinění z braní úplatků
opouští řady elitní švédské policejní
jednotky a nechá se najmout jako
žoldák Blackwateru.
ISBN 978-80-264-1628-9

Madeleine, Laura
Cukrářova dcera

Překl. Osinová, Eva, Brno: Moba,
2017, 1. vyd., 304 s., váz. 299 Kč
Paříž byla na počátku 20. století
magickým místem. Nad Seinou se
vznášel chladný opar, ulice voněly
čerstvým pečivem a horkou čokoládou a v zapadlých uličkách se scházeli milenci. Tehdejší společnost však
také měla svá pravidla...
ISBN 978-80-243-7630-1

Marboe, Marcella
Utrpení docenta H aneb Jak (ne)
zvládnout manželku a jiná zvířa‑
ta (Díl II. Aktivní rezistence)

Nech žije život živý

Boskovice: Albert, 2017, 1. vyd.,
318 s., váz. 290 Kč
Kniha sestavená z volně na sebe navazujících příběhů, které se udály v bohatýrské době „cyklopudových“ výprav
Horňáků a jejich kamarádů. Ústřední
postavou příběhů je Jareček Slovák.
ISBN 978-80-7326-279-2

Neplač pro mne

Překl. Dvořáková, Dagmar, Brno:
Moba, 2017, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Doktor Frank, mladá lékařka a láska
bez budoucnosti
ISBN 978-80-243-7812-1

Nováková, Luisa
Bílí havrani

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 460 s., váz.
Historický fantasy příběh se odehrává
ve smyšlené zemi a v čase odpovídajícím středověku. Neobyčejně strhující
děj se točí kolem války o trůn, který
pro sebe uchvátil lstivý a intrikánský
regent Tyryver.
ISBN 978-80-257-2080-6

Olsson, Mats
Pod maskou

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz. 369 Kč
Uprostřed noci vzbudí Harryho
Svenssona bušení na dveře. Otevře
je, dovnitř vpadne zoufalá desetiletá
dívka a schová se pod postel. Vzápětí
se ukáže, že ji pronásledují dva muži.
Co jsou zač? Proč dívku nikdo nehledá? Kam se poděli její rodiče?
ISBN 978-80-7473-592-9

Pieper, Liam
Hračkář

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2017, 1. vyd.,
288 s., brož. 289 Kč
Další pokračování populárně seriálového vyprávění o vztazích mezi
zvířaty a lidmi, jež je samo o sobě
zdrojem směšných situací, které
autorka rozvíjí se sympatickou ironií
i sebeironií.
ISBN 978-80-7405-422-8

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., váz.
349 Kč
Adam Kulakov je spokojený člověk.
Střední věk na něj zatím nedolehl
plnou silou, hračky z jeho továrny
dělají radost dětem na celém světě,
má více peněz, než kdy může utratit,
miluje svou ženu a syna a vydržuje si
několik milenek...
ISBN 978-80-7498-234-7

Massová, Wendy
Poslední dárek

Pollock, Donald Ray
Nebeská hostina

Praha: Brio, 2017, 1. vyd., 288 s.,
váz. 269 Kč
Poslední díl okouzlující a vtipné
knižní řady o městečku Willow Falls,
kde se může stát cokoliv a nic není
náhoda.
ISBN 978-80-7529-246-9

Mlynářová, Marcela
Rozcouraná duše

Překl. Faltejsková, Lenka, Brno:
Moba, 2017, 1. vyd., 349 Kč
Píše se rok 1917. Chudý farmář Pearl
Jewett nečekaně zemře a zanechá po
sobě tři syny – chytrého Canea, prostoduchého Coba a prchlivého Chimneyho.
Ti se již nechtějí protloukat a dřít na
cizím, proto se vydávají za štěstím...
ISBN 978-80-243-7632-5

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 200 s.,
váz. 289 Kč
Jedna z nejprodávanějších autorek
(Důchodkyně nestřílejte a řada
jiných) přichází s další knížkou, v níž
líčí své pojetí aktivního života ženy
po šedesátce. Má čas na sebe i na
své záliby, je vyzbrojena šarmem
i elegancí...
ISBN 978-80-7243-986-7

Richmond, Michelle
Manželský pakt

Murphy, Bill
Divoká jízda do Mexika

Sinclair, Luke
Míšenec Topeka

Překl. Pavka, Marek, Brno: Moba,
2017, 1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Uprchlí trestanci šířili hrůzu. Jesse
Allison měl slzy v očích, když na
chodníku spatřil svého mrtvého bratra Bata Allisona, marshala arizonského Prescottu...
ISBN 978-80-243-7811-4

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., váz.
349 Kč
My víme, co je pro vás nejlepší. A donutíme vás to udělat. I kdyby vás to
mělo zničit... Novomanželé Alice a Jake.
Dokonalý pár, před kterým se rozkládají nekonečné možnosti a šance.
ISBN 978-80-7498-228-6

Překl. Butala, Tomáš, Brno: Moba,
2017, 1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Nad dvorem ranče se chvěl horký
vzduch. Vládlo takové vedro, že dýchání bylo utrpením. Především pro
Topeku, kterému právě polámali žebra. Byl to míšenec, bratr obou bijců.
ISBN 978-80-243-7813-8
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Sobotová, Lenka
Suchý konce a jiné pocity

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 168 s., váz.
Lenka Sobotová v souboru povídek
Suchý konce s pozoruhodným
smyslem pro žánr a propracovaným
stylem s jasnou autorskou perspektivou navazuje na svůj knižní debut.
I protagonisté těchto povídek jsou
vystavováni nečekaným zkouškám.
ISBN 978-80-257-2199-5

Stoneová, Hayley
Machinace

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 360 s.,
váz. 299 Kč
„Poprvé je smrt trápení. Podruhé
už spíš jenom otrava.“ Stroje byly
stvořeny k tomu, aby lidstvu pomáhaly a zamezily veškerým válkám.
Neúprosnou logikou ovšem došly
k jednoduchému závěru: bez lidí
žádné konflikty nehrozí.
ISBN 978-80-259-0713-9

Švandrlík, Miloslav
Čertova bažina. 3x 100 hororů –
kniha druhá
Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 392 s.,
váz.
Projekt 3x 100 hororů přináší čtenářům ve třech svazcích kompletní
soubor všech povídek, které na téma
hrůzy, mystiky, záhrobí a nevysvětlitelných záhad napsal M. Švandrlík.
ISBN 978-80-7557-069-7

Thomas, Sam
Londýnský případ

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Píše se rok 1649 a ode dne, kdy
musela Bridget Hodgsonová se svou
zástupkyní Marthou Hawkinsovou
opustit York, už uplynuly tři roky.
ISBN 978-80-243-7638-7

Unger, G. F.
Desetidolarový muž

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Ptal jsem se barmana v saloonu San
Juan, kde by muž jako já mohl vydělat
pár dolarů, když do lokálu přišel Jube
Hacket. Sotva jsem ho znal, jen jsem ho
jednou viděl na kozlíku poštovního kočáru. Ale on věděl dokonce mé jméno.
ISBN 978-80-243-7772-8

Unger, G. F.
Chaccova válka

Překl. Butala, Tomáš, Brno: Moba,
2017, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Bylo nás čtrnáct: poručík, seržant,
desátník, deset vojáků a já. Jedna
z mnoha hlídek, které hledaly Chaccovy stopy...
ISBN 978-80-243-7814-5

Unger, G. F.
Silnější vyhrává

Překl. Schönová, Zuzana, Brno:
Moba, 2017, 2. vyd., 80 s., brož. 49 Kč
Oba byli silní – Clay Cloudman
i Thor Palance. Měli neotřesitelnou
sebedůvěru a věřili ve vlastní neporazitelnost. Ale povahami byli jako
oheň a voda.
ISBN 978-80-243-7774-2

Ward, J. R.
Přísaha krve

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 448 s.,
váz. 379 Kč
J. R. Ward se vrací s novým příběhem
paranormální vášně ve světě Bratrstva
černé dýky. Bratrstvo černé dýky dál
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trénuje ty nejlepší z nejlepších, aby se
přidali do jeho řad ve smrtícím boji
proti Vyhlazovací společnosti.
ISBN 978-80-269-0672-8

Janu Nováčkovi, který touží stát se
válečným pilotem, začal vycházet
nejprve v časopise ABC.
ISBN 978-80-7505-772-3

Whitton, Hana
Větrná hůrka rodiny
Brontëových

po pul ár n ě
naučná

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
440 s., váz. 299 Kč
Strhující román zachycuje příběh
výjimečně umělecky založených
sourozenců Brontëových, známých
spisovatelek Emily (1818–1848),
Charlotte (1816–1855) a Anny
(1820–1849) i jejich nadaného, ale
nezdárného bratra Branwella.
ISBN 978-80-204-4558-2

publicisti k a
Klaus, Václav ml.
Pondělní komentáře 2 aneb
Braňme normální svět

Praha: Fortuna Libri, 2017, 1. vyd.,
184 s., brož. 199 Kč
Každý týden, již více než 3 roky, píše
V. Klaus ml. své břitké komentáře na
novinky.cz. Netýkají se jenom školství, ale především nestárnou v čase.
Není to „pěna dní“. Koneckonců
přesvědčte se sami.
ISBN 978-80-7546-123-0

v z pom í n k y
Lulingová, Suzanne;
Chartier, Jana
Má léta u Diora

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
216 s., váz. 299 Kč
Suzanne Lulingová byla jednou z výjimečných osobností Diorova nejužšího
týmu. Právě ona měla rozhodující podíl na vzestupu tohoto módního domu
a jeho věhlasu doma i v zahraničí.
ISBN 978-80-204-4431-8

Nayyar, Kunal
Můj přízvuk je skutečný a pár
dalších věcí, které jsem vám
neřekl

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 240 s.,
brož. 269 Kč
Ze všech televizních a seriálových lúzrů
je nevyléčitelně geeky astrofyzik indického původu Raj Koothrappali z Teorie
velkého třesku jedním z nejroztomilejších. Upřímný, stydlivý a zábavný jako
jeho postava je i herec samotný.
ISBN 978-80-7505-758-7

Zápisky z Horňácka na přelomu
z 19. do 20. století

Boskovice: Albert, 2017, 1. vyd.,
248 s., váz. 350 Kč
Rodák z Velké nad Veličkou, povoláním zvěrolékař, popisuje vše, co zažil při své praxi po celém Horňácku,
v úvodu sám podotýká: „Časem se
mnoho mění a mnoho zapomíná a co
není zaznamenáno, zaniká.“
ISBN 978-80-7326-277-8

literatura pro
děti a mládež
kom i k sy
Šorel, Václav
Vrabec

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 80 s., váz.
289 Kč
Legendární komiks Václava Šorela
s názvem Vrabec o mladém skautu

Dvořáková, Šárka Tripesová
Lidské tělo

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
brož. 399 Kč
Poznejte lidské tělo od hlavy až k patě
a dočtěte se spoustu zajímavostí o tom, jak funguje! Každá část
našeho těla plní důležitou funkci,
společně pak pracují tak, aby nás
udržely při životě a ve zdraví.
ISBN 978-80-204-4413-4

Forst, Roman
O autech

Praha: Vyšehrad, 2017, 1. vyd.,
88 s., váz.
Jak dlouhou cestu musel urazit automobil, než se mohl pochlubit všemi
úžasnými technologiemi, kterými je
v současné době nabitý? Ilustrovaná
kniha O autech z nové edice Zvědavosti.
ISBN 978-80-7429-599-7

Hošková, Kateřina
Tvůrčí psaní pro malé spisovatele
a spisovatelky
Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 136 s.,
brož. 229 Kč
Kniha je určena dětem i studentům
pro samostatné tvoření, vhodná je
rovněž do školních hodin nebo pro
volnočasové aktivity. V knize najdete
plno nápadů zaměřených na rozvoj
tvůrčího psaní. Cvičení jsou řazena
od jednodušších po obtížnější.
ISBN 978-80-266-1158-5

Kostka, Petr
Proč je na světě tolik bohů?

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 68 s.,
váz. 199 Kč
V čem se liší křesťanství od budhismu? Jaký je rozdíl mezi islámem
a judaismem? Které náboženství má
nejvíc vyznavačů? Odpovědi na tyto
otázky a mnohé další informace jsou
zpracovány tak, aby jim dobře porozuměly i děti.
ISBN 978-80-253-3297-9

Ležák, Zdeněk; Dušek, Jakub
Kronika bolševismu

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 399 Kč
V jaké situaci se nachází Rusko v říjnu
1917? Válkou vyčerpaná země se
zbavila carského samoděržaví, nadále ale bojuje proti mocnostem.
ISBN 978-80-266-1172-1

Lžička, Milan
Vesmír ve 30 sekundách

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
279 Kč
Vydejte se s námi za hranice našeho
světa a objevujte tajemství vesmíru. Pomocí názorných obrázků
a stručných přehledů ho děti prozkoumají skrz naskrz. Od velkého třesku
přes hvězdy, vzdálené planety až po
galaxie, černé díry či temnou hmotu.
ISBN 978-80-204-4412-7

Lžička, Milan; Ganeriová,
Anita
Země ve 30 sekundách

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
96 s., brož. 279 Kč

bibliografie
Připravte se na vzrušující výpravu po zázracích naší planety a prozkoumejte každý
centimetr Země. Knížka se věnuje 30 zajímavým tématům, která by žádnému mladému pozemšťanovi neměla uniknout.
ISBN 978-80-204-4411-0

Němeček, Tomáš; Chlud,
Tomáš
Božena Němcová

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
136 s., brož. 199 Kč
Nejslavnější česká spisovatelka je
dnes postrachem lecjakého školáka,
kterého nebaví povinná četba. Ale věděli jste, že na Boženu Němcovou nasadila rakouská císařská policie tajné
agenty, aby ji hlídali jako nebezpečně
bystrou a vlivnou osobu?
ISBN 978-80-204-4620-6

z n o v i n e k k 2 5 . 9. 2 0 17 16 5 t i t u l ů
Bussellová, Darcey
Malá baletka – Rosa a kouzelný
sen

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
96 s., váz. 169 Kč
Rosa se spolu s nejlepší kamarádkou
Olivií zúčastní konkurzu do Královské baletní školy v Londýně. Během zkoušek se však ocitne v Zemi
kouzel – jako vždy zrovna ve chvíli,
kdy tamní obyvatelé potřebují její
pomoc.
ISBN 978-80-204-4278-9

Butlerová, Dori Hillestad
Strašidelná knihovna – Na půdě
je duch

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
104 s., váz. 199 Kč
Říkají mi šťastný Art. Pro všechny,
kdo chtějí porozumět psí duši!
ISBN 978-80-253-3323-5

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
128 s., váz. 149 Kč
Kaz není obyčejný kluk, je to duch.
Klárka zas není obyčejná holka
– dokáže totiž vidět duchy. Jejich
detektivní kancelář je proto jako
stvořená pro řešení záhad! Tentokrát
je vyšetřování zavede na sousedovic
půdu, ze které se začaly ozývat strašidelné zvuky.
ISBN 978-80-253-3296-2

Svět v pohybu – Dětská ency‑
klopedie dopravy

Dateno, Maria Grace FSP
Nebezpečí na moři

Prošková, Denisa
Šťastný Art

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 164 s., váz.
Obsáhlá dětská encyklopedie se
zabývá všemožnými dopravními
prostředky. Pomocí názorných
ilustrací a srozumitelných textů seznamuje děti s minulostí i současnosti
všeho, co létá, jezdí nebo plave.
ISBN 978-80-7267-619-4

pro dě ti
100 nejznámějších pohádek pro
unavené rodiče podruhé

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
Po úspěšném vydání titulu 100 nejznámějších pohádek pro unavené
rodiče vychází další ilustrovaná
kniha pohádek, která je určena všem
utahaným rodičům.
ISBN 978-80-7505-773-0

Banášová, Adela
Zapomenuté slovenské pohádky

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 72 s., váz.
249 Kč
Vraťte se do bezstarostných dětských
časů s pohádkami známé moderátorky Adely Banášové.
ISBN 978-80-7505-775-4

Březinová, Ivona
Hurvínek a kouzelné muzeum

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 64 s.,
váz. 229 Kč
Prastarému muzeu loutek, kde pan
Spejbl pracuje jako hlídač, hrozí
zbourání. Hurvínek se díky své neposlušnosti dostane do podzemí muzea
a objeví svět, který byl doposud návštěvníkům zcela utajen. Velmi brzy
bude muset prokázat svou chytrost...
ISBN 978-80-253-3292-4

Březinová, Ivona
Začínáme číst – Hurvínek a kou‑
zelné muzeum

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 64 s.,
váz. 159 Kč
Generace dětí mu neřekly a neřeknou
jinak než Hurvajz. Desetiletého klučinu s prořízlou pusou, blonďatou
kšticí a odstávajícíma ušima znají jako
dobrosrdečného rošťáka, který se ze
všeho vždycky dobře vymluví.
ISBN 978-80-253-3293-1

Praha: Paulínky, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 99 Kč
Jednoho horkého letního dne se naši
oblíbení sourozenci Caleb, Hana
a Noe opět zcela nečekaně dostávají
do doby vzdálené od té naší více než
dvě tisícovky let, do jedné rybářské
vesnice poblíž Galilejského moře...
ISBN 978-80-7450-268-2

Doktor Plyšák. Staňte se
veterinářem

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
80 s., brož. 249 Kč
Otevřete si v pokojíku vlastní veterinární kliniku – zařiďte si čekárnu,
ordinaci, zotavovací místnost i lékárnu – a ošetřujte svým plyšovým
kamarádům bolístky!
ISBN 978-80-204-4427-1

Drijverová, Martina
Den za dnem s Janou a Danem.
Krátké příběhy pro začínající
čtenáře

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 72 s., váz.
199 Kč
Vlídné příběhy ze života školačky
Jany a jejího mladšího bratra Dana
potěší všechny malé čtenáře. Krátká
vyprávění popisující Janiny zážitky
z domova, ze školy, přírody a setkání
s jejími kamarády nebo i dětmi, se
kterými si Jana moc nerozumí.
ISBN 978-80-266-1152-3

Faltus, Jiří
Vejdi brankou za hádankou

Praha: Agentura Krigl, 2017, 1. vyd.,
84 s., váz.
Špalíček hádanek v deseti oddílech,
doprovázených spoustou kouzelných
ilustrací, představuje bohatost všeho,
co na děti čeká po otevření dveří
domu či zahradní branky.
ISBN 978-80-88104-28-5

Gloza, Jakub
Pohádky z Příšerkova

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 80 s., váz.
199 Kč
Byla jednou jedna planeta, oproti
Slunci malinkatá, které všichni říkali
Země. No a na té planetce byla
spousta měst, některá byla velká,
některá zase malá. O jednom z nich

vám bude vyprávět tato kniha. Na
mapě ho však nehledejte.
ISBN 978-80-266-1155-4

rybu – bere Tom samozřejmě s sebou. V noci se ale začnou dít věci!
ISBN 978-80-253-3294-8

Kirigami

Pastelkopedie

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 249 Kč
Určitě znáte origami – je to umění
skládání papíru podle návodu. Také
při kirigami je základním materiálem
papír. Na to, aby z něj vznikly pěkné
věci, ale potřebujete nůžky, takže je
to vlastně papírová vystřihovánka.
ISBN 978-80-7529-332-9

Lego Star Wars – Výprava za
kyber mečem

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 32 s.,
brož. 249 Kč
Ďábelské Impérium pročesává každičký kout vesmíru a hledá úlomky
legendárního kyber meče. Mezitím
mladá rodinka sběratelů vesmírného
odpadu provozuje na odlehlé stanici
opravnu vesmírných lodí.
ISBN 978-80-264-1522-0

Lego. Batman Vítejte v Gotham
City!

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 32 s.,
brož. 199 Kč
Jediná věc, kterou o téhle knížce potřebuješ vědět, je, že je prostě úžasná! Proč? Protože je o mně a a o tom
nejlepším místě na světě – Gotham
City. Toto město je plné ničemných
partiček a záhadných zločinů, které
musejí být vyřešeny...
ISBN 978-80-264-1521-3

Lewisová, Gill
Špekáčkova psí akademie

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
128 s., váz. 199 Kč
V prvním díle fungl nové série se
seznámíte s žáčky Špekáčkovy psí
akademie – partou kurážných štěňat,
která se tu učí, jak se stát pracovním
psem a být užitečný. Jako první
se vám představí německý ovčák
Švestka.
ISBN 978-80-204-4425-7

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
249 Kč
Knížka je přímo napěchovaná zajímavými fakty a úžasnými obrázky
k vymalování a zaručeně zabaví zvídavé děti na celé hodiny! Dozvědí se
spoustu zajímavých informací z historie, zvířecí říše, techniky, ale také ze
světa módy a kultury.
ISBN 978-80-204-4353-3

Pennypackerová, Sara
Pax, můj liščí přítel

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 296 s.,
brož. 269 Kč
Od chvíle, kdy Petr zachránil Paxe
jako malé lišče, z nich byli nerozluční
přátelé. Jednoho dne se však stane
nepředstavitelné: Petrův otec vstoupí
do armády a přinutí ho vrátit lišáka
do volné přírody.
ISBN 978-80-264-1583-1

Smith, Alex T.
Bruno šampionem

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
104 s., brož. 179 Kč
Bruno je dnes neposedný jako pytel
blech! Už se nemůže dočkat, až se
zúčastní veleobřího sportovního dne.
Moc rád by si odnesl gigantický zlatý
pohár. Jenže stejný nápad má i dvojka
odporných zlodějů...
ISBN 978-80-204-4424-0

Šimák, Pavel; Šenková, Svatava
Jogínci na cestách
Praha: Edice ČT, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 149 Kč
Jogínci vás zvou na parádní výpravu
do světa kouzelné jógy, tentokrát
v přírodě. Budete se proměňovat
ve zvířátka, rostliny i věci, ale také
se naučíte lépe poznávat svoje tělo.
Ke každému cviku, jógové pozici čili
ásaně se váže též nevšední příběh.
ISBN 978-80-7448-070-6

Minecrafťákův svět: Stavební
megaplánovač

Tůma, Tomáš; Růžička, Oldřich
Atlas Evropy pro děti

O‘Donnell, Tom
Křečkosaurus rex

Vörös, Atila;
Knauerová, Marta
Zlatá kniha českých pohádek

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
32 s., brož. 239 Kč
Není nic lepšího, než si ve volném
čase naplánovat stavbu vaší nové
epické základny nebo obří sochy
Steva! Kromě plánovacích listů uvnitř
najdete dva tisíce samolepek a spoustu zajímavých projektů, kterými se
můžete při stavbě inspirovat.
ISBN 978-80-251-4879-2

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
264 s., váz. 249 Kč
Zvířecí koutek v 6. třídě se rozrostl
o záhadný přírůstek. Vypadá jako
křeček, ale řve jako pravěký ještěr.
Krečkosaurus rex. Když vyhládlý
hlodavec zhltne podezřelou výživu
pro kulturisty s názvem Nadupaný
dinosaurus, začnou se dít věci.
ISBN 978-80-253-3274-0

O‘Harová, Mo
Moje velká tlustá zombí ryba

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
216 s., váz. 189 Kč
Rybí zombík versus nemrtvé kočky?
To zavání malérem! Toma a jeho
spolužáky čeká přespávačka v muzeu. Frenkýho – velkou tlustou zombí
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Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 48 s.,
váz. 299 Kč
Celá Evropa jako na dlani v šesti
velkých rozkládacích mapách, které
stojí za objevování. Víš, že v Evropě
žije přes 700 milionů obyvatel, mluví
více než 200 jazyky, tvoří přes 50 národů, a to v 50 různých státech?
ISBN 978-80-00-04617-4

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 590 Kč
V téhle knížce pohádek, kdo by to
byl děti řek, potkali se mezi listy rytíř,
král i kašpárek.
ISBN 978-80-266-1179-0

Železný, Zdeněk
Pěkně podle abecedy

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 80 s., váz.
249 Kč
Každé malé dítě si jednoho dne začne
zvídavě prohlížet například nadpisy
v knížkách, které mu čtou rodiče. Zatím neumí číst, ale moc ho zajímá, co
je právě tohle za písmenko. Bohatě
ilustrovaná kniha.
ISBN 978-80-266-1154-7

pro m l ád e ž
Barrová, Emily
Jediná vzpomínka Flory
Banksové

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 256 s.,
299 Kč
Flora nemá krátkodobou paměť.
Její mysl několikrát denně vymaže
všechny zážitky, které nashromáždila,
a vrací se do věku 10 let, kdy jí byl
z mozku vyoperován nádor.
ISBN 978-80-7544-394-6

Brackenová, Alexandra
Cestovatelka

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 464 s.,
váz. 369 Kč
Etta byla vytržena ze svého života
a vhozena do minulosti, kde jakákoli
její chyba může změnit budoucnost.
Poté, co je unesena a probudí se na
neznámem místě a v neznámém čase, ji
ohrožují dvě mocné skupiny nepřátel...
ISBN 978-80-7544-384-7

Brallier, Max
Poslední děti na Zemi

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
240 s., váz. 249 Kč
Na město udeřila apokalypsa. Ulicemi se plíží zombie a další nestvůrné
obludy… Třináctiletý Jack si vytvořil
útočiště ve stromovém domě, který
obehnal vodním příkopem a až po
střechu vyzbrojil praky...
ISBN 978-80-253-3295-5

Hanová, Jenny
Navždy s láskou Lara Jean

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč
Lara Jean zažívá ten nejlepší maturitní ročník, který si dívka může přát. Je
bláznivě zamilovaná do svého přítele
Petera, její táta se znovu žení a sestra
Margot je na léto doma. Zatímco
připravuje svatbu, nemůže již dál
přehlížet velké rozhodnutí, které
před ní stojí.
ISBN 978-80-7544-382-3

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Zagtoon
Kouzelná Beruška a Černý
Kocour: Bouře

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 249 Kč
Finále konkurzu na novou rosničku
do zpráv o počasí je tu! Aurora si je
vítězstvím tak jistá! Když ale nakonec
vyberou jinou dívku, její zklamání
a hněv zneužije podlý Lišaj, který ji
svým akumou přemění na Bouři.
ISBN 978-80-264-1582-4

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.

knižní tipy

JEN VĚDĚT, KDE HLEDAT
Kdykoliv člověk něco ztratí, brzy zase něco získá. Jen musí vědět, kde to hledat. Sice pravdivé pravidlo, ale pro Ibby v nejtěžší
životní chvíli zbytečné. Skoro dvanáctileté Ibby Bellové se během
okamžiku zhroutil svět. Její milovaný tatínek Graham zemřel po
bezvýznamné nehodě na kole a nechal ji jen s matkou. Vidrine
není právě láskyplný mateřský typ a rozhodne se dcerku, údajně
jen dočasně, odložit u tchýně. Grahamova matka Fannie žije až
v dalekém jižanském New Orleans, takže je Ibby zcela odtržena
od dosavadního života a najednou stojí v teniskách a tričku před
babiččiným viktoriánským domem, s tatínkovou urnou v ruce… Tak se otevírá děj románu
Cukrová panenka. Zprvu vyděšená Ibby (celým jménem Liberty) se postupně seznamuje
se všemi obyvateli domu, především s milou a hodnou hospodyní Dollbaby, její dcerkou
Birdie, matkou Quennie, která u paní Fannie už léta vaří, řidičem Crowem a především se
samotnou babičkou. Ibby se zaujetím objevuje nový svět, tak jiný od jejího starého života.
Proč musí Birdie kupovat zmrzlinu u jiného okénka? Jak to, že ona smí v tramvaji sedět
pěkně vepředu, ale Doll musí s ostatními „barevnými“ (jak sama Doll říká) sedět až úplně
vzadu? Je totiž rok 1964 a na Jihu ještě stále čile bují rasová segregace. Tahle podivnost není
jedinou, která zvídavé Ibby vrtá hlavou. Něco je v nepořádku i s její babičkou a vlastní rodinou. Proč jí nikdo neřekl, že táta měl bratra? Skutečně je máma poběhlice, jak se o ní v New
Orleans tvrdí? A co všechno ještě babička skrývá? Otázky se kupí a Ibby je rozhodnuta přijít všem tajemstvím na kloub, najít všechny odpovědi… Cukrová panenka (přeložila Jana
Kordíková, vydal Ikar) je skvělý jižanský román plný tajností, skrytých hrozeb i pozůstatků
z minulosti, které chtějí být odhaleny. Děj plyne příjemně a lenošivě, jako když se ovíváte
vějířem za parného letního dne. Autorka Laura Lane McNealová oživila postavy, jimž byste svěřili i své největší tajemství, a město naplnila celou řadou rozličných figurek, díky nimž
si čtenář dokáže vybájit atmosféru, přímo cítí všechny chutě a vůně města, a přitom ví, že
za pohlednicovou čistotou kypí cosi nebezpečného.
HELENA HERYNKOVÁ
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Když do života vstoupí demence
aneb Praktický průvodce péčí o osoby s demencí
nejen v domácím prostředí

MLADÁ DÁMA S POSTŘEHEM
DETEKTIVA
Mozek sira Isaaka Newtona, drzé řeči rebela a prázdná
kapsa dítěte ulice. To jsou tři věci dokonale popisující Mary Handleyovou. Ženu, která by se směle mohla
rovnat snad i se samotným Sherlockem Holmesem. Mary
Handleyová se ve dvanácti letech stala ve vlaku svědkyní
vraždy, ale nikdo jí nevěřil a nevěnoval pozornost. Nyní,
o dvanáct let později, už jí ale budou muset popřát sluchu, neboť se zařadila do policejního sboru jako úplně
první policistka na Policejní stanici Brooklyn (přeložil Luboš Trávníček, vydal Knižní klub). V dnešní době nejsou
policistky ničím výjimečným, ale roku 1888 šlo skutečně o raritu. Mary už odmala
trochu vystupovala z řady. Její touhou bylo stát se lékařkou nebo vědkyní, ale jen
do té chvíle, kdy ve vlaku objevila oběšeného muže. Od té doby chtěla být jen
a jen detektivem. Doba se však ke smělým plánům mladé dámy staví skepticky,
měla by si najít báječného manžela, báječně se vdát a vychovat pár báječných
dětí. Nebýt pozorného a osvíceného policejního náčelníka Campbella, možná by
si na tu představu nakonec zvykla. Policejní šéf je však jiného názoru a proto ji
přizval k vyšetřování vraždy Charlese Goodridge, mladého snoubence Maryiny
kamarádky Kate, ale především pobočníka vynálezce Thomase A. Edisona. Mary
nadšeně přijímá a navzdory posměškům všech, včetně bratra-policisty, se vrhá po
stopách vraha. Kdo mohl mít zájem na vraždě, kam až sahají machinace, k nimž
ve městě dochází? A jak se vším, u všech všudy, souvisí Nikola Tesla, J. P. Morgan
a Edison? Lawrence H. Levy se po letech psaní pro televizi a film rozhodl pustit
na pole neorané a napsat detektivní román. Nutno dodat, že je skoro škoda, že
tak neučinil už dávno. Jeho poťouchlá, vzpurná a neskonale sympatická hrdinka
Mary Handleyová se vám po několika stránkách vpije pod kůži, aby zde setrvala
do posledního písmenka. Autor navíc využívá momentu překvapení, v okamžiku,
kdy to nejméně čekáte, změní vypravěče a udržuje tak čtenáře v trvalém napětí.
A tak se od Mary přesouváme k Edisonovi a zhusta také k nájemnému vrahovi
Buřinkovi…
HELENA HERYNKOVÁ

Marcela Hauke a kol.

Váz., 308 stran, 349 Kč

www.krigl.cz

Kniha se věnuje
problematice osob s demencí v domácím prostředí a pečujícím
osobám. Je určena jak profesionálním, tak rodinným pečujícím,
ale i studentům sociálních a zdravotních oborů.
Publikace je na našem trhu ojedinělá svým komplexním přístupem k problematice péče o osoby s demencí v domácím prostředí. Zpracovává téma
čtivým způsobem z pohledu sociálního, zdravotního, právního, ale i obyčejného lidského. Hledá rovněž řešení problémových situací vyvolávajících
etická dilemata.
Čtenář zde nalezne důležité základní informace o nemocech vedoucích
k syndromu demence a přístupech k jeho zvládání, ale také praktické
návody – jak komunikovat s člověkem s demencí, jak zvládat problémové
situace, jak si poradit s právními otázkami, které s problematikou souvisí,
jak předcházet syndromu vyhoření, jak uspořádat domácnost, na jaké dávky
má člověk s demencí a pečující osoba nárok a mnoho dalších okruhů.

Objednávky: http://shop-apsscr.alvepi.com/ I +420 381 213 332 I marketing@apsscr.cz

76 stran
vázané
doporučená cena 176 Kč

Básničky z máminy kapsičky
Anežka Šoubová, Petra Šolcová

Co všechno se ukrývá v mámině kapsičce? Malé pohlazení, rozveselení i něco k zamyšlení... Básničky se svou myšlenkou v kratičkém
příběhu dovedeném k pointě s lehkou hravostí přirozeně poučí o věcech, zvířátkách a situacích, s kterými se běžně potkáváme, zároveň
rozvíjí dětskou fantazii a nechávají pohádkově zasnít.

PRŮVODCE

BESTSELLERY
Od autora
úspěšného
románu Manžela
jsem nezabila.

Elan Mastai
DNEŠEK NENÍ
NAPOSLED
Víte, jak si lidé před padesáti lety představovali
život v roce 2016? V tom, ve
kterém žije Tom Barren, se
jejich sny dokonale splnily.
Lidstvo si užívá blahobytu,
létajících aut, základen na
Měsíci… Jen Tom Barren si
v tomhle ráji nějak nedokáže najít místo, a to
ještě před tím, než jedno
jeho unáhlené rozhodnutí
zásadně změní strukturu
vesmíru… a stroj času ho
odsoudí k existenci v našem
roce 2016, ve světě, který
my pokládáme za jediný skutečný. A Tom zase
za neskutečně zaostalý.
Jenže to vypadá, že se mu
zrovna tady nakonec možná
zalíbí…
Sci-fi | Knižní klub

Vzrušující
a humorný příběh
o cestování
časem.

Liou Čen-jün
KUCHAŘ,
CHMATÁK
A REALITNÍ
MAGNÁT
Kuchař se jmenuje Liou Jüe-ťin. Přijde o svou ledvinku.
Pustí se do hledání, a jak
hledá, najde cizí kabelku.
Ta však ukrývá tajemství
nebezpečné pro pár vysoce
postavených. Začíná hon na
kuchaře Liou Jüe-ťina. Tady
už jde do tuhého. Když se
ovečka nevědomky ocitne
uprostřed vlčí smečky, bývá
z toho pořádná mela. Román
je podobná fraška jako Manžela jsem nezabila, autorova
první česky vydaná kniha. Je
ale pestřejší, hutnější a možná i humornější.
Světová současná | Odeon

Paolo Cognetti
OSM HOR
V horách se do sebe zamilovali
rodiče Pietra, jednoho ze dvou
hlavních mužských hrdinů,
v horách se Pietro seznámí
s Brunem, svým nejlepším
kamarádem. Výšlapy do hor se
stanou výchovnou metodou
Pietrova otce, samotářského
chemika střádajícího v šedi
Milána svůj vztek na celý svět
i svůj stesk po horských vrcholech. Také Pietrův i Brunův dospělý život bude pevně svázán
s horami…
Světová současná | Odeon

Celosvětový
bestseller, který
vyšel ve 33 zemích,
je jubilejním
dvoustým
svazkem prestižní
edice Světová
knihovna.
Nakladatelství
ODEON výroční
dílo předkládá
čtenářům
neobvykle ve dvou
verzích obálek.

Temný
a napínavý
psychothriller.

Strhující
drama pomsty
a nenávisti.
Pro fanoušky
seriálů Ve jménu
vlasti a Noční
recepční.

Gillian Flynnová
SKVRNA
Sandra Brown
POMSTA
Crawford Hunt chce získat
nazpět svoji malou dceru. Po smrti manželky
žil rozháraně a vyčítal si,
že zavinil smrt své ženy,
ale teď už nepracuje jako
policista v terénu a požádal
o svěření Georgie do péče.
A právě ve chvíli, kdy se
v soudní síni projednává
jeho případ, vtrhne dovnitř
maskovaný střelec a spustí palbu. Tento klíčový
okamžik rozehraje drama
pomsty, nenávisti, důmyslných pletich a vydírání, ale
i strhující vášně a dobrodružství, kdy vyplouvají na
povrch dávné události.
Společenský román | Ikar

Wendy Walker
VŠECHNO NENÍ
ZAPOMENUTO

Solomon Vine patřil k nejlepším špionům své generace. Měl před sebou zářivé
vyhlídky. Pak ho za nevyjasněných okolností odstavili
na vedlejší kolej. Čtvrt roku
nato unesli šéfa istanbulské
expozitury MI6. Nikdo neví,
komu věřit. Pomoci by mohl
dávný přítel zmizelého: Solomon Vine. Je mimo službu,
a proto hledá pravdu na
vlastní pěst. A brzy zjistí, že
v sázce je daleko víc než jen
život jednoho špiona…

Fairview je malé a klidné
městečko. A pak v něm
jedné noci dojde k brutálnímu znásilnění šestnáctileté dívky. Oběť napadení,
Jenny Kramerová, si však
na nic nepamatuje: stačilo
jí se souhlasem rodičů
krátce poté podat jistou
kontroverzní látku a hrůzná vzpomínka se ztratila.
Ale pocity a bolest tak
úplně nezmizely… Děsivá
událost postupně rozleptá
Jennyinu osobnost a nejen
její. Kramerovi proto
vyhledají pomoc místního
psychiatra Alana Forrestera. Ten vidí jedinou
možnost – navrátit Jenny
paměť…

Thriller | Knižní klub

Thriller | Knižní klub

Matthew Richardson
JMENUJI SE NIKDO

Neškodné podvůdky,
snaha přežívat, drobné lži
a taky jeden věštecký salon
se speciálními službami
v zadní části. To je svět
mladé ženy, na kterou se
jednoho upršeného jarního
dne obrátí Susan Burkeová,
které straší v domě. Jenže
ten starý viktoriánský dům
skrývá víc tajemství než
jednu krvavou šmouhu na
stěně a pochybné duchy,
které vyžene trocha šalvěje
a mořské soli. Dost možná
tady půjde někomu i o život…
Horor | Knižní klub

Hororová povídka
oceněná prestižní
Edgar Award.

Poutavý příběh
o tajemství a síle
lásky.

Strhující román
o lásce a odvaze.
Milostný
příběh plný
neočekávaných
zvratů.

Benjamin Ludwig
GINNY NAPOŘÁD
Danielle Steel
MODROOKÝ
CHLAPEC
Ginny Carterová byla vycházející hvězdou televizního zpravodajství. S manželem a tříletým synem
vedla spokojený život. Až
do chvíle, než ji osud obral
o všechno. Ginny touží znovu najít smysl život a útěchu hledá v humanitární
práci v nejchudších částech
světa. Na výročí osudné nehody, kdy se sama potýká
s myšlenkou na smrt, potká
opuštěného chlapce. Ginny
mu instinktivně chce podat
pomocnou ruku. Rozvine se
mezi nimi zvláštní pouto.
Oba dva se snaží vzájemně
si vynahradit rodinu, ale
chlapec zůstává nedůvěřivý
a od Ginny utíká. Je zřejmé,
že něco tají…
Romantika | Ikar

Ann Mooreová
IRSKÁ KRÁSKA

Beatrice Colinová
UCHOPIT SEN
Román se odehrává
v přitažlivém prostředí Paříže před světovou
výstavou roku 1889 s frivolní atmosférou, ruchem,
ale i ležérním životním
stylem, který je v kontrastu
s upjatými mravy panujícími na Britských ostrovech.
O své inspiraci autorka
říká: „Jednoho dne jsem
se dozvěděla, že slavnou
Eiffelovu věž ve skutečnosti
navrhl inženýr Émile Nouguier. Tento muž mě natolik
zaujal, že jsem se rozhodla
vytvořit román a vyprávět
příběh o věži a o revolučních časech plných života.
Histor. román | Knižní klub

Gracelin byla už jako
patnáctiletá provdána
za anglického šlechtice
a navzdory těžkým časům
i manželově krutosti se
snažila být dobrou ženou
a matkou dědice. Ovšem její
duch nebyl nikdy zlomen.
V dobách hladu pomáhá
potřebným, za politických
bouří pomáhá irským
rebelům včetně vlastního
bratra… a stále nosí v srdci
to největší tajemství, které
hrozí zničit vše, za co celý
život bojovala.
Histor. román | Knižní klub

Odzbrojující román o autistické dívce, která si se
světem nerozumí, přestože
se o to snaží celým svým
srdcem. Ginny je třináct
a bydlí v adoptivní rodině.
K snídani musí mít přesně
devět kuliček hroznového
vína, všechno chápe doslovně a zbožňuje seznamy.
Na předním místě jejího
nejdůležitějšího seznamu
stojí: Utéct zpátky k mámě
a postarat se o panenku. Její
odhodlání a strach, že se
panence, kterou před čtyřmi lety nechala v kufru pod
postelí, něco zlého stalo, ji
pohání napřed s urputností,
která je zprvu nepochopitelná a posléze fascinující.
Společenský román | Ikar

V USA kniha
hodnocena jako
nejslibnější
debut roku.

Hororový příběh
pro děti od
světoznámého
mistra vypravěče.

Milostný vztah,
který měl navždy
zůstat utajen.
Pokračování
bestsellerových
Čtyř dohod a Páté
dohody.

Petr Zídek
UTAJENÁ LÁSKA
PREZIDENTA
MASARYKA
První životopis ženy,
která v roce 1928 navázala
intimní vztah s prezidentem Masarykem, přináší
naprosto neznámý příběh
spisovatelky, básnířky,
publicistky a veřejné
aktivistky Oldry Sedlmayerové. Životní příběh, jenž
je napínavější než román,
zavádí čtenáře do zákulisí
prvorepublikové politiky.
Masarykovy nikdy dříve nepublikované erotické dopisy
ukazují, že československý
prezident prožíval v letech
1928–1934 s Oldrou vášnivý
milostný román. Tu, která
poznala Masaryka jako
málokdo, čekalo nakonec
smutné stáří v osamění,
zapomnění a bídě. Od Petra
Zídka – autora historických
bestsellerů o manželkách
našich premiérů a o Haně
Benešové.
Biograe | Universum

Roald Dahl
ČARODĚJNICE

Don Miguel Ruiz
LÁSKA, VZTAHY
A PŘÁTELSTVÍ
Toltécká tradice říká,
že k naší pravé povaze
nás vede štěstí, svoboda
a láska.Prvním krokem
je vědomí. Chceme-li
najít svobodu, musíme si
uvědomit, čím opravdu
jsme. Druhým krokem je
přeměna. Musíme se naučit
být duchovními bojovníky,
musíme sledovat své
akce a reakce, abychom
se osvobodili od svých
znalostí, jež nás zotročují.
Láska je výsledkem
dokonalého zvládnutí
vědomí a přeměny.
Z hlediska Toltéků tvoří
všechno na světě láska.
Ezoterika | Pragma

Představte si bandu čarodějnic, které vypadají téměř jako obyčejné ženské,
vydávají se za bojovnice
za lidská práva a k tomu
ke všemu nesnášejí děti.
Když se náš odvážný malý
hrdina náhodou ubytuje
se svojí o nic víc sympatickou babičkou do stejného
hotelu jako čarodějnice, je
malér na spadnutí. Obsah
čarodějnické výroční schůze, sjednané za účelem
projednání plánu na zmizení všech dětí v Anglii,
by nechtěl vyslechnout
nikdo. Ani v hotelu s tak
půvabným jménem jako
Nádherná vyhlídka.
Kniha je určena pro děti
od 7 let.
Pro děti | Pikola

Pavel Šrut
VELKÁ KNIHA
ČESKÝCH
POHÁDEK
Svět víl a kouzelníků,
skřítků a vodníků, statečných princů a krásných
zakletých princezen, hloupých i prohnaných čertů,
venkovských chasníků
a lidožravých obrů – tak
pestrý a kouzelný je pohádkový svět, který najdete
v této knize. Velký soubor
známých i méně známých
českých pohádek se před
vámi v celé své nádheře
a rozmanitosti otevírá díky
převyprávění Pavla Šruta
a krásným ilustracím Evy
Frantové.
Pohádky | Pikola

České pohádky
v podání autora
Lichožroutů.

Monika Peetzová
Jedna + 1

Oliver Hilmes
Berlín 1936

Tom ze všeho nejvíc touží
po lásce. A protože více
než lidem důvěřuje číslům,
zaplete se do sítí internetové seznamky, která své
klienty páruje na základě
matematických vzorců.
Vtipný a laskavý příběh
od autorky bestsellerové
série Úterní ženy.

V srpnu 1936 se v Berlíně
všechno točí kolem olympijských her. Fascinující
a mrazivé příběhy města, kde
se po šestnáct dnů setkávali
nejlepší světoví sportovci,
nacističtí pohlaváři, Berlíňané i turisté.

299 Kč
Beletrie nejen pro ženy

Justyna
Bednareková
Neobyčejná dobrodružství deseti ponožek (čtyř pravých
a šesti levých)
Roztomilá knížka příběhů
deseti ponožek, v nichž
každá zažívá své dobrodružství. Vydejte se s nimi do
pohádky, na plavbu po moři
i mezi bojující růže. Pro děti
od pěti let.
289 Kč
Pro děti a mládež

329 Kč
Populárně-naučná
literatura

Philipp Winkler
Chuligán
Nahlédnutí do vnitřního
světa chuligána z Hannoveru, drsného mladého
muže s velkým srdcem,
který se rve, aby ochránil
svou partu a její odkaz.
Při rvačkách totiž dokáže
zapomenout na vše, co mu
osud nenadělil — milující
rodiče, partnerku, domov.
329 Kč
Překladová beletrie

Lize Spitová
Tání

Vladimíra Valová
Do vnitrozemí

Co když se po třinácti
letech konečně můžete pomstít celé vesnici? Román
oceňované vlámské autorky
je vtipný a dojemný, ale
přesto vás dokáže vyvést
z míry. Vaši pozornost
udrží do poslední stránky.
Nemilosrdně, a přesto
s láskou.

Autorka přichází se souborem ostrých próz, které
svou náladou připomenou
Jana Balabána. Nikdo si
na nic nehraje, a pokud ano,
dlouho mu to nevydrží.
Není to veselý svět, ale
není ani beznadějný,
a hlavně — je náš.

349 Kč
Překladová beletrie

hostbrno.cz

Šestnáct srpnových dnů

259 Kč
Česká beletrie

Podzimní čtení s nakladatelstvím ANAG

152 str.
249 Kč
brož.
kód 5815

496 str.
439 Kč
brož.
kód 5803

216 str.
319 Kč
brož.
bro
ož
ož.
kód 5813
58
813

184 str.
299 Kč
brož.
kód 5816

120 str
279 Kč
kalendář
kód 5844

52 karet
229 Kč
krabička
kód 5834

žádejte u svého knihkupce

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná | 192 stran | 249 Kč

vázaná | 208 stran | 199 Kč

vázaná | 232 stran | 299 Kč

vázaná | 248 stran | 289 Kč

brožovaná | 224 stran | 249 Kč

brožovaná | 192 stran | 199 Kč

brožovaná | 288 stran | 259 Kč

brožovaná | 256 stran | 229 Kč

vázaná | 184 stran | 229 Kč

vázaná | 102 stran | 129 Kč

polstrovaná | 48 stran | 99 Kč

brožovaná | 196 stran | 99 Kč

vázaná | 352 stran | 349 Kč

brožovaná | 64 stran | 99 Kč

brožovaná | 512 stran | 199 Kč

vázaná | 160 stran | 199 Kč

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

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 4. 9. až 10. 9. 2017

beletrie
1. Radka Třeštíková Osm Motto
2. Vlastimil Vondruška Vzpoura goliardů Moba
3. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
4. J. P. Delaney Ta přede mnou Ikar – Euromedia Group
5. Paula Hawkinsová Do vody Ikar – Euromedia Group
6. Felix Francis Trojkoruna Knižní klub – Euromedia Group
7. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
8. Jo Nesbø Žízeň Kniha Zlín
9. David Lagercrantz Muž, který hledal svůj stín Host
10. Michaela Klevisová Zmizela v mlze Motto

populárně naučná
1. kol. Školní atlas světa Kartografie Praha
2. Erik Tabery Opuštěná společnost Paseka
3. Marie Sochrová Český jazyk v kostce pro SŠ Fragment
4. Marie Sochrová Čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ Fragment
5. Ivan Bušek, Emil Calda Matematika pro gymnázia Prometheus
6. Marie Sochrová Literatura v kostce pro SŠ Fragment
7. kol. Český jazyk 6 pro ZŠ a VG Fraus
8. Tom Hutchinson Project 3 the Third Edition Workbook (Czech Version) Oxford University Press
9. Petr Čornej, Ivana Čornejová Dějepis pro SOŠ SPN
10. Tom Hutchinson Project 2 the Third Edition Workbook (Czech Version) Oxford University Press

pro děti a mládež
1. Jennifer Nivenová Tíha vesmíru Yoli
2. Astrid Lindgrenová Děti z Bullerbynu Albatros
3. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 11 – Všechna sláva… CooBoo
4. Jenny Broomová Animalium Albatros
5. Sylvie Bézuel Encyklopedie Larousse – Zvířata Knižní klub – Euromedia Group
6. kol. Svět v pohybu – dětská encyklopedie dopravy Junior
7. Josef Kolář Z deníku kocoura Modroočka Albatros
8. Olga Štruncová, Helena Zmatlíková Vařila myška kašičku Albatros
9. Tereza Vostradovská Hravouka Běžíliška
10. Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

E‑KNIHY

Srpen 2017 Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, eReading.cz, alza.cz)
1. Vlastimil Vondruška Vzpoura goliardů MOBA
2. Jo Nesbø Žízeň Kniha Zlín
3. Peter May Hadohlavec Host
4. Radka Třeštíková Osm Motto
5. Michaela Klevisová Zmizela v mlze Motto
6. B. A. Paris Za zavřenými dveřmi Motto
7. František Kotleta Poločas rozpadu Epocha
8. Liou Cch’-sin Problém tří těles Host
9. Erin Watt Prokletý princ Baronet
10. Richard Price Sráči Paseka
30

50

tipů pro
cestu ke
spokojenému
životu

Žijte
SVÉ

Janette Šimková

LEPŠÍ

To, jak uvažujeme o svých zvyklostech,
postojích a reakcích, má zásadní vliv na to, jak
se cítíme a jednáme. Je v nás mnohem více
kvalit, než dáváme lidem najevo. A přitom to
chce tak málo – pohlídat to nejlepší v sobě
a plně to využít ve svůj prospěch.
V knize se dozvíte, jak si vytvořit jedinečný
osobní příběh a vyrůst; jak opustit zónu

já

komfortu a jít dál; jak si ušít život na míru
a přitom si vytvářet obohacující vztahy…
Knihu lze využít jako pomůcku pro
pravidelnou sebereflexi nebo jako vodítko
pro osobní rozvoj.
BROŽ., 168 STR., 249 KČ

obchod.portal.cz

Nový román
Roberta Fulghuma
Opravář osudů
Více na www.argo.cz

