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BÝT HRDINOU NENÍ VE SKUTEČNOSTI
ANI ZDALEKA TAKOVÉ,
JAK SE O TOM PÍŠE V KOMIKSECH…
Originální nový hlas v české fantastice. Vyzrálý debut,
který se žene kupředu s jistotou budoucí klasiky.

Autor na veletrhu Svět knihy:
pátek 12. května, 17.00 - 18.00
pořad Pevnost pomáhá fantastice růst
sál Fantasy & sci-fi (pravé křídlo)

MLADÁ FRONTA

doprovodné akce na veletrhu Svět knihy
11.–14. května 2017 / Výstaviště Praha-Holešovice, Průmyslový palác
Na stánku L101 na Vás čekají
stovky knih se slevou 20 %.
12. 5. 2017 Pátek
10.00 - 10.50

AUTORSKÝ SÁL - Levé křídlo

VELIKÁNI DO KAPSY - BESEDA S AUTORY
Setkání a beseda se spisovatelem a novinářem Tomášem Němečkem a ilustrátorem Tomášem Chludem ke knize „Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny Alice
a mistra Viktora“ z edice Mladé fronty „Velikáni do kapsy“.

10.00 - 10.50

LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Pravé křídlo (balkon vlevo)

LUBOMÍR KUPČÍK - BESEDA
Setkání a beseda s Lubomírem Kupčíkem, autorem ojedinělé příručky pro malé
i velké indiány „Velká Indiánská kniha - Hau kóla“.

11.00 - 11.30

Stánek MF, L101 - Levé křídlo

TOMÁŠ NĚMEČEK, TOMÁŠ CHLUD, LUBOMÍR KUPČÍK
AUTOGRAMIÁDA dětských autorů a ilustrátorů.

16.30 - 17.00

Stánek MF, L101 - Levé křídlo

MARIUSZ SUROSZ - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda polského spisovatele a žurnalisty Mariusze Surosze ke knize
„Ach, ty Češky!“

13. 5. 2017 Sobota
11.00 - 11.50

AUTORSKÝ SÁL - Levé křídlo

HANA PARKÁNOVÁ-WHITTON A PAUL WHITTON - BESEDA
Beseda s Hanou Parkánovou-Whitton a Paulem Whittonem ke knihám
„Jak nemít na pikniku o jeden sendvič míň“ a „Větrná hůrka rodiny Brontëových“.

12.00 - 12.30

Stánek MF, L101 - Levé křídlo

HANA PARKÁNOVÁ-WHITTON - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda spisovatelky Hany Parkánové-Whitton.

12.00 - 12.30

Stánek MF, L101 - Levé křídlo

JOZEF KOLLÁR - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda slovenského spisovatele Jozefa Kollára ke knize „55 minut
mezi životem a smrtí“ o odvážných útěcích za železnou oponu.

13.00 - 13.50

AUTORSKÝ SÁL - Levé křídlo

ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE - BESEDA
Beseda s Eliškou Haškovou Coolidge k její životopisné knize „Pět amerických prezidentů, česká babička a já“.

14.00 - 14.30

Stánek MF, L101 - Levé křídlo

ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda Elišky Haškové Coolidge k její životopisné knize „Pět amerických
prezidentů, česká babička a já“.

15.00 - 16.00

Stánek MF, L101 - Levé křídlo

MLADÁ FRONTA

IVA PEKÁRKOVÁ - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda spisovatelky Ivy Pekárkové.

15.00 - 16.00

L101

Stánek MF, L101 - Levé křídlo

PAVEL KOHOUT - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda spisovatele Pavla Kohouta.
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Vážení a milí čtenáři!
Všichni, kdo mají v Česku po profesionální i jiné stránce co do činění s knihami – nakladatelé, redaktoři, grafici,
manažeři marketingu, spisovatelé,
ilustrátoři, překladatelé, knihkupci, knihovníci, ale i čtenáři – zažívají během
roku období klidnější, kdy vychází méně
knih, a pak období bouřlivější, kdy se
na nás novinky přímo valí. K vrcholům
roku na knižním trhu patří vedle předvánočního období přelom dubna a května, tedy čas před veletrhem Svět knihy
Praha, který je největší knižní akcí u nás. Letošní 23. mezinárodní knižní veletrh
a literární festival Svět knihy Praha proběhne od 11. do 14. května opět na Výstavišti v Praze – Holešovicích. Veletrh, který má od loňska nového ředitele, pana
Radovana Auera, má letos tři hlavní témata: Genius loci v literatuře / M(ě/í)sto
v hlavní roli, Kniha jako objekt a Audioknihy. Oproti předchozím ročníkům naopak
letos chybí čestný host, ale jako vždy bohatý doprovodný program i účast našich
i zahraničních vystavovatelů to návštěvníkům jistě vrchovatě vynahradí. K tématu
audioknih se vážou besedy o tom, jak psát o audioknihách, jak se dělá kvalitní audiokniha či programy Vyrobte si audioknihu s Jiřím Lábusem, České audioknihy
v žánrech sci-fi, fantasy a horor nebo Vize a cíle Asociace vydavatelů audioknih; vyhlášeny budou výsledky anket O2 Audiokniha roku 2016 a Neviditelný herec aneb
Audiokniha z Českého rozhlasu. Blíže budou představeny audioknihy Mycelium,
Jan Masaryk – pravdivý příběh, Spalovač mrtvol, Otčina, Divoké labutě, Dánská
dívka, Pod rouškou noci, Nekonečný příběh, Pán prstenů či Hra o trůny. Prezentovány budou audioknihy Michala Viewegha (včetně autogramiády). Pravidelně se
na Světě knihy předávají i různá ocenění a ani letos tomu nebude jinak: Cena Jiřího
Ortena, Cena Jiřího Theinera, Výroční ceny Mladé fronty, Výroční ceny nakladatelství Vyšehrad, Slovník roku 2016, Ceny Akademie science fiction, fantasy a hororu,
Cena Česká kniha a Studentská cena Česká kniha 2017, Cena Miroslava Ivanova
a města Jaroměř-Josefov, Mapa roku 2016, Anticena Skřipec aj. Proběhne zde finálové kolo soutěže ve znalosti obsahu knih pro šesté třídy základních škol Souboj
čtenářů. Na Svět knihy dorazí také řada zahraničních hostů: John Boyne (Irsko),
Patrick Declerck (Belgie), Daniel Goetsch (Švýcarsko), Corinne Hofmannová (Švýcarsko), André Kubiczek (Německo), Alen Mešković (Dánsko), Frida Nilssonová
(Švédsko), Norman Ohler (Německo), Uri Orlev (Izrael), Marc Pastor (Španělsko), José Luis Peixoto (Portugalsko), Goce Smilevski (Makedonie) či Karine Tuilová (Francie). Kompletní program najdete na www.svetknihy.cz
MILAN ŠILHAN
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PRAŽSKÉ VEDUTY 18. STOLETÍ
V hlavní budově Muzea hl. m. Prahy je do 4. června 2017 otevřena výstava
Pražské veduty 18. století, která jistě potěší jak všechny milovníky Prahy a její
historie, tak výtvarného umění. Prohlédnout si můžete téměř dvě stě grafických
listů, které zachycují vzhled a proměny Prahy v 18. století; řada z nich je vystavena poprvé, nebo jde o málo známé pohledy na Prahu, její zákoutí a významné
památky. Výstava je založena na sbírkovém fondu Muzea hl. m. Prahy, zápůjčkami některých vzácných, jen jednotlivě zachovaných grafických listů přispěla
rovněž Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Na výstavě jsou prezentovány nejen celkové pohledy na město, ale jsou zde v úplnosti představeny
i velké obrazové soubory s pohledy na jednotlivé městské části, vytvořené podle
kresebných předloh Friedricha Bernharda Wernera a vydané okolo roku 1740
v Augsburgu. Podobu města na samém konci 18. století představuje soubor 28
listů otce a syna Filipa a Františka Antonína Hegerových, vydaný v Praze v roce
1796. Mimořádně cenný je soubor grafických listů s pohledy na Prahu a její části
z vltavských břehů, vytvořený
v letech 1792–1794 podle předlohových kreseb Ludvíka Kohla.
K vidění jsou ale také soubory
grafických listů zachycujících významné události, které se zapsaly
nejen do dějin města, ale často
i do jeho vzhledu: ať už to byly
slavné korunovace Marie Terezie
v roce 1743 či Leopolda II. v roce
1791, obsazení Prahy francouzskou a pruskou armádou ve 40.
letech 18. století, obléhání města
v roce 1757, nebo také rozsáhlá
povodeň, při které byla na přelomu února a března 1784 zatopena velká část Starého Města
pražského a Malé Strany.
K výstavě vyšla nádherná, velká,
reprezentativní česko-anglická publikace Pražské veduty 18. století /
Prague Vedute of the 18th Century
autorů Jiřího Lukase a Miroslavy
Přikrylové. Kniha je rozdělena do
dvou částí. Obrazová část má dvě
kapitoly – Město a Události – a obsahuje skoro tři sta reprodukcí
celkových pohledů na Prahu, na
Karlův most a jeho sochařskou
výzdobu, Prahy a jejího okolí očima F. B. Wernera, pražské církevní
a světské architektury a grafických
souborů z konce 18. století; z událostí (dalších skoro sto reprodukcí) jsou to výtvarná zpracování
korunovací Karla VI., Marie Terezie, Leopolda II. a Františka II., povodeň 1784
či zrození světce sv. Jana Nepomuckého. V knize najdeme celkem 391 ilustrací.
Druhá část je katalogem všech děl s podrobnými informacemi, popisem (autor,
rytec, vydavatel, technika, rozměry atd.) i bibliografií. Krásný, pestrý soubor
vedut je dokladem proměn města a mnoha významných událostí, které tu v 18.
století proběhly, i vzrůstající potřeby prostého poznávání či cestování, jež si v celé
Evropě – české země a Prahu nevyjímaje – vynutily vznik stovek knih a obrazových
alb s podrobnými popisy zemí, měst a pamětihodností. A my máme dnes díky
těmto výtvarným dílům jedinečnou možnost vidět, jak Praha vypadala a jak se od
té doby proměnila.
MILAN ŠILHAN

NAKLADATELSKÝ
DŮM GRADA
vás zve na svůj stánek L301
na veletrh SVĚT KNIHY 2017
11. – 14. května 2017
Výstaviště Praha Holešovice
ČTVRTEK 11. 5. 2017
14.00
Přijďte s námi zahájit veletrh Svět knihy 2017 na náš nový stánek L301.
Čekají na vás naši redaktoři a bestsellery značek GRADA, BAMBOOK, COSMOPOLIS a ALFERIA.

PÁTEK 12. 5. 2017
10.00 – 11.00
Putujte za Strašidláři s Hynkem Klimkem a ilustrátorkou Zdeňkou Študlarovou.

17.00 – 18.00
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Nechte si od JAZe podepsat Opráski sčeskí historje.

SOBOTA 13. 5. 2017

m ož n o st p la
tby ka rt o u
a u to g ra m iá
dy
k n iž n í k řt y

11.00 – 12.00
Martin Čáp představí knihu Můj psí život.

13.00 – 14.00
AUTOGRAMIÁDA ZDEŇKA SVĚRÁKA.

14.00 – 14.50 (Literární sál)
Pokřtěte s námi přesně 300 let od narození panovnice novinku Královna Marie Terezie od Veroniky Válkové.

14.00 – 15.00
Moderátor Karel Voříšek představí knihu Štěstí se dá naučit. Přijďte si pro autogram.

15.00 – 16.00
Petr Ryska vás provede Prahou neznámou a představí druhý díl.

16.00 – 17.00
Zničí nás klima, nebo boj s klimatem? Přijďte si pro novou knihu a autogram od Václava Klause.

NEDĚLE 14. 5. 2017
10.00 – 11.00
Přijďte si pro autogram do knihy Magický autobus od manželů Hladkých
a poslechněte si veselé čtení herce Václava Kopty.

NEJDETE NA VELETRH?
KUPUJTE KNIHY NA
WWW.GRADA.CZ

co | kde | kdy

DANA KALINOVÁ OCENĚNA ŘÁDEM ISABELY KATOLICKÉ
Dana Kalinová, až do loňského roku dlouholetá ředitelka veletrhu Svět knihy Praha
a společnosti Svět knihy, s.r.o., převzala v dubnu na španělském velvyslanectví v Praze
Řád Isabely Katolické, který jí udělil španělský král Filip VI., aby ocenil její dlouhé a nesmírně plodné působení ve prospěch kultury a literatury. Paní Kalinové předal řád,
zřízený v roce 1815 králem Ferdinandem VII. a udělovaný za věrnost Španělsku a zásluhy španělských občanů a cizinců o dobrou pověst národa, španělský velvyslanec
Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. Ve svém proslovu pan velvyslanec mj. řekl: „Paní
Dana Kalinová věnovala mnohá léta – více než dvě desetiletí – propagaci české literatury
v zahraničí a zahraniční literatury v Česku. Já sám jsem devadesátá léta v Česku nezažil. Myslím však, že je naprosto na místě předpokládat, že práce paní Dany Kalinové
pro Svět knihy byla od samotného počátku jedním z mnoha dobrodružství na cestě za
znovuzískáním svobody v této zemi. Konkrétně svobody setkávat se bez cenzury s literaturou z celého světa. Snadno se o tom přesvědčíte. Stačí nahlédnout do pestrého
programu Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha.
Mimochodem, v archivu španělského velvyslanectví byste našli katalogy s programem
všech jeho ročníků. Španělsko se tohoto vynikajícího veletrhu účastní rok co rok – bez
jediné výjimky už od jeho založení v roce 1997. V našem ambasádním archivu jsou tedy
zaznamenány současné dějiny španělské literatury ve vztahu k České republice. Významný byl pro ně zejména rok 2008, kdy se Španělsko stalo čestným hostem Světa knihy.
(…) Argentinský spisovatel Jorge Luis Borges je autorem slavného citátu. ,Ráj jsem si
vždycky představoval jako knihovnu,‘ říkával Borges. Vážená paní Kalinová, po dobu
více než dvaceti let jste spoluutvářela tento ráj českých a zahraničních knihoven, ráj, kde
se vždycky našlo místo i pro nějakou tu knihu od španělsky píšícího spisovatele. Přijměte
prosím toto vyznamenání od španělského krále a velvyslanectví.“

Dana Kalinová ve svém poděkování mj.
uvedla: „Řeknu-li, že udělení Řádu Isabely
Katolické je pro mne velkou ctí, nebude to
pravda zcela úplná. Abych dokázala přesně
vyjádřit, co v souvislosti s jeho udělením
skutečně cítím, nedaří se mi nalézt dokonalejší slova. Přiznávám, že jsem se musela
vnitřně vyrovnat s tou pro mne ohromující
skutečností, že mi tak významnou cenu udě- Dana Kalinová se španělským velvyslancem
luje sama Jeho Výsost španělský král Filip VI.
Vybavuji si svá životní setkání se španělskou kulturou a zejména literaturou, s lidmi, kteří
ji spoluvytvářeli a šířili v mezinárodním měřítku. Bez úzké spolupráce s nimi, vzájemného
prolínání kreativních nápadů a zkušeností, podpory odborníků, překladatelů, nakladatelů
a celého přípravného týmu bych sama nemohla nic dokázat. Španělská literatura, knihy
a jejich autoři byli na veletrhu a festivalu Svět knihy představováni každoročně a já jsem si
vždy této věrnosti vážila. (…) V roce 2008 pak vyvrcholila španělská účast jejím čestným
hostováním, kdy jsme měli možnost zviditelnit španělskou literaturu v mnohem širším měřítku a přivítat početnou delegaci španělských autorů a osobností. (…) Isabela Katolická se
narodila na Zelený čtvrtek v roce 1451 a její život je charakterizován třemi atributy – modlitbou, knihou a mečem. V přeneseném slova smyslu se všechny tyto atributy dají použít
i na nelehkou práci ferieros, jak jsme si říkali ve skupině ředitelů mezinárodních knižních veletrhů. Své hluboké poděkování bych chtěla zakončit slovy José Ortegy y Gasseta vystihujícími mé pocity související s dnešním velkým vyznamenáním: ,Žít znamená splnit něco, co
je nám uloženo, a když se tomu vyhneme, zbavujeme se smyslu žití.‘“
(miš)

SUK – ČTEME VŠICHNI 2016
Ve středu 12. dubna 2017 proběhlo v Památníku národního písemnictví na Strahově
vyhlášení výsledků 24. ročníku celostátní soutěže „Suk – čteme všichni“, ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2016. Akci
pořádalo Národní pedagogické
muzeum a knihovna J. A. Komenského ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP.
Tato akce je jedinou celostátní
anketou, která reflektuje novinky
v oblasti literatury pro děti a mládež. Do ankety se zapojilo téměř
dva tisíce mladých čtenářů. Ceny byly předány za přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů
a zástupců dětských čtenářů z celé republiky. Zároveň byly uděleny Ceny učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství, Ceny knihovníků a Cena Noci s Andersenem. Na závěr
se uskutečnila velká autogramiáda oceněných tvůrců českých knih pro děti.

2. Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 10: Staré dobré časy, přeložila Veronika
Volhejnová (CooBoo)
3. Ivana Peroutková: Anička na řece, ilustrovala Eva Mastníková (Albatros)
Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP
1. Ivona Březinová: Řvi potichu, brácho, ilustroval Tomáš Kučerovský (Albatros/Pasparta)
2. Renáta Fučíková: Shakespeare (Vyšehrad)
3. Zuzana Pospíšilová: Knihovnické pohádky, ilustroval Michal Sušina (Grada Publishing – Bambook)

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
(uděluje porota učitelů bez rozlišení pořadí):
Ivona Březinová: Řvi potichu, brácho, ilustroval Tomáš Kučerovský (Albatros/Pasparta)
Jiří Černý: Obrázky z moderních československých dějin, ilustroval Lukáš Fibrich
(Knižní klub)

Renáta Fučíková: Shakespeare (Vyšehrad)
Martin Vopěnka: O duši a dívce, ilustrovala Iku Dekune (Mladá fronta)

Cena dětí
1. J. K. Rowlingová, Jack Thorne, John Tiffany: Harry Potter a prokleté dítě, přeložil
Petr Eliáš (Albatros)

Cena Noci s Andersenem
Ljuba Štíplová, Jiří Poborák, Jaroslav Němeček: Čtyřlístek a záhadná karta (Čtyřlístek)

NAKLADATELSTVÍ PORTÁL MÁ NOVÉHO JEDNATELE
Mou ambicí je dále budovat Portál jako moderní nakladatelství, které je schopné být prosperující firmou i vydavatelem dobrých a smysluplných knih.“ A na co se mohou čtenáři těšit
v nejbližší době, co zajímavého chystá Portál na letošní rok? „Toto pololetí je v podstatě za
námi, všechny hlavní tituly máme připravené na veletrh Svět knihy. Z psychologické literatury bych upozornil na tituly z naší řady Klasici, z dětské pak třeba na knihu detektivkáře
Henninga Mankella Kocourek, který měl rád déšť. Na podzim chystáme mimo jiné obsáhlou
a dosud česky nevydanou obrazovou knihu C. G. Junga Člověk a jeho symboly nebo další
duchovní knihu Ládi Heryána, tentokrát o Boží velkorysosti.“ 
(miš)

V nakladatelství Portál došlo 1. dubna letošního roku ke změně, novým jednatelem se stal
Mgr. Martin Bedřich, Ph.D.; na této pozici vystřídal dlouholetého jednatele Portálu ing.
Jaroslava Kuchaře. Martin Bedřich zároveň zůstává šéfredaktorem Portálu. Pana Bedřicha
jsme se zeptali, co to pro nakladatelství znamená a zda chystá nějaké změny? „Změna po
téměř dvaceti letech vedení firmy jedním člověkem je samozřejmě velká na každý pád! Sám
na druhou stranu znám Portál celkem dobře a tím, že jsem poslední roky vytvářel jeho ediční
plán, vidím jasněji propojenost mezi vedením nakladatelství a vydáváním knih. To už dnes
není tak samozřejmé – z nakladatelství se někdy stávají ,jen‘ firmy a z knih ,pouhé‘ produkty.
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rozhovor s Radkem Malým

NOMINACE NA
CENU JIŘÍHO ORTENA 2017

FRANZ KAFKA.
ČLOVĚK SVÉ I NAŠÍ DOBY

Cena Jiřího Ortena je určena autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém
jazyce, kterému v době vydání díla není více než
30 let. Toto prestižní ocenění s dlouholetou tradicí se uděluje od roku 1987, od roku 2009 jej organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). Vítěz obdrží šek na 50 000 Kč. Partnerem Ceny Jiřího
Ortena 2017 je Magistrát hl. m. Prahy. Cena je udělována s podporou Ministerstva kultury ČR. Tradičním sponzorem je tiskárna Akcent. Jméno vítěze bude
slavnostně vyhlášeno 11. května v 17.00 ve Velkém sále Průmyslového paláce na veletrhu Svět knihy Praha 2017.
Na jubilejní třicátou Cenu Jiřího Ortena byli odbornou porotou ve složení
Josef Chuchma (předseda), Olga Stehlíková, Michal Jareš, Vratislav Maňák a Radek Malý nominováni:
Zuzana Kultánová: Augustin Zimmerman (Kniha
Zlín) – za sugestivní, literárně neodvozený obraz Prahy
2. poloviny 19. století a několika tragických osudů v ní.
„V tvorbě je pro mě nejzajímavější člověk sám ve své
složitosti a často osamělosti. Myslím, že člověk je to, co
by mělo stát ve středu literatury. Člověk a jeho osobní
úděl je to, co mě zajímá a nepřestává fascinovat. Důležitým aspektem, s nímž se snažím pracovat, je jazyk. Je
to pro mě nekonečný, a přitom omezený nástroj dorozumívání a popisování stavu světa a člověka. Věřím, že
slovo má nekonečnou moc i bezmoc. Pokud mnou má
pohnout literární dílo, musí se mnou pohnout jazyk, jímž je napsáno. Velkou inspiraci nacházím v poezii, a to konkrétně v české poezii, kterou mám velmi ráda,“
přibližuje Zuzana Kultánová.
Dominik Melichar: Schýlené tělo (Dauphin) –
za samozřejmé nakládání s bohatostí jazyka,
básnické tradice i experiment, vtipem znejišťované
a raciem ukotvované. „Vždycky když napíšu báseň, mám pocit, že jsem zasunul cihlu do zdi. Mám
v hlavě takovou zeď, která vypadá jako po válce, po
bombardování, je narušená, se spoustou děr. A vždycky když napíšu báseň, tak se nějaká ta díra zacelí.
Docela by mě zajímalo, co se stane, až tu zeď celou
opravím. Mám dojem, že se moje básně můžou jevit
depresivními. Ve skutečnosti jsem ale docela veselý
člověk s rozbombardovanou zdí uvnitř hlavy,“ uvádí
Dominik Melichar.
Jan Nemček: Proluka (Perplex) – za civilní momentky soudobého Ostravska, ve kterých se snaha
o intimní překonání deziluze doplňuje o sociální apel.
„Proluka je kniha inspirovaná Ostravou, ale není jen
o Ostravě. Když jsem se přestěhoval do centra města,
uvědomil jsem si, že jsou stržené domy pořád obtisknuté do zdí proluk, kterými si zkracuji cestu. A že
podobně ohraničené zůstává i prázdno po lidech,
kteří zmizeli z našich životů, ať už to byli naši přátelé,
lásky nebo členové rodiny. Proluky v Ostravě často slouží jako parkoviště, protože je jednodušší volnou plochu vysypat štěrkem a brát si peníze řidičů, než
postavit dům, ve kterém by mohli žít lidé. Postupně pro mě začala být důležitá
i tato podoba proluky – krátkozraké řešení, ze kterého máme zisk a kterému
dáváme přednost před lidmi, protože je to pohodlné. Stejně jako je pohodlné
nemyslet na to, jak náš způsob života ovlivňuje životní prostředí nebo lidi zamčené v továrnách na druhé straně planety,“ říká o svém básnickém debutu
Jan Nemček.
Kompletní informace najdete na www.cenajirihoortena.cz

Nakladatelství Práh vydalo knihu Radka Malého a Renáty Fučíkové Franz Kafka. Člověk své i naší doby. Radkovi Malému, básníkovi, překladateli a pedagogovi, jsme
položili několik otázek.
Jak vás napadlo napsat knížku právě o Franzi Kafkovi?
Jako vědec se zabývám krom jiného německy psanou literaturou vzniklou na českém území a Franz Kafka stojí
pochopitelně na čelném místě mého odborného zájmu.
Jako spisovatel knih pro děti a pedagog jsem si však uvědomil, že doposud chybí
knížka, která by poměrně neuchopitelný fenomén jménem Kafka přiblížila mladším
čtenářům. Od této úvahy stál jen krok k tomu, oslovit nakladatelství Práh a přizvat
ke spolupráci Renátu Fučíkovou, která v edici Největší Češi představuje velikány českých dějin. Že se jim Kafka do značné míry vymyká, netřeba podotýkat. Ostatně
Kafka se vymyká téměř všem měřítkům.
Má smysl takovou knihu dnes v záplavě kafkovské literatury psát?
Je pravda, že tuto otázku si musí položit každý, kdo se s Kafkou či čímkoli kafkovským
chce umělecky vypořádat. Můj záměr však nebyl Kafku interpretovat a přispět k tisícům
názorů na jeho dílo. Přijal jsem výzvu představit jej jako člověka a umělce včetně prostředí, které jej obklopuje. Pod letitými nánosy kafkovských interpretací a dezinterpretací
se totiž ztrácí to podstatné: kontext doby, v níž Kafkovy texty vznikaly. Kafka nepřistál
z vesmíru, byl to člověk z masa a krve, na což se pod adorací jeho literární geniality
snadno zapomíná. Proto také Kafku demytizujeme a přibližujeme i jeho všední život.
Chtěl jsem představit Kafku tak, aby si každý na něj mohl vytvořit vlastní, nezaujatý názor.
Komu je kniha určena?
Kniha je určena primárně mládeži, podobně jako ostatní knihy z edice Největší Češi,
ale domnívám se, že objevná a zajímavá může být pro kohokoli, koho Kafka a jeho
doba, ale i jeho současnost zajímá. Vysoký podíl výtvarné složky v knize umožňuje
přiblížit se mu téměř komiksovým způsobem až na kůži, přičemž ilustrátorka velmi vhodně zvolila nejednoznačný, obrazivý přístup. Kromě toho se čtenář seznámí
s některými zásadními i méně známými Kafkovými texty v nových překladech, pochopitelně většinou ve zkrácené podobě.
Jak se vám spolupracovalo s ilustrátorkou Renátou Fučíkovou?
Renáta je osobitá a vyzrálá výtvarná umělkyně s jasným rukopisem, která v posledních letech své knihy také sama píše či adaptuje – to je případ i tak objemných
a zásadních látek jako je Shakespeare nebo Bible. Proto si velmi vážím toho, že přistoupila na návrh Kafku „pouze“ ilustrovat – poté, co samostatně zpracovala knižní
portréty takových osobností, jakými byli Karel IV., Antonín Dvořák nebo T. G. Masaryk. Ovšem i v naší knize se projevuje jako svébytná autorka: tři Kafkovy povídky pro
knihu pojala v podobě komiksu.
Co bylo největším úskalím práce?
Nejobtížnější bylo redukovat vše, co Kafka řekl, co někdo řekl o něm a co to znamená pro současnost, do několika pádných vět, které nelžou. Často jsem při práci
na textu vzpomínal na svá léta v pedagogickém nakladatelství, kde jsme pracovali
obdobným způsobem. Proto si také vážím toho, že odbornou záštitu nad knihou
přijal pan Josef Čermák, nejvýznamnější český kafkolog. Zároveň jsem přitom
nerezignoval na pokus vyprávět Kafkův příběh skutečně literárně – včetně jakési
dramatické výstavby textu. Aby nevznikla suchopárná příručka, ale v dobrém slova
smyslu znepokojující publikace.
Co dalšího pro nakladatelství Práh chystáte?
Skutečně uvažuji o další výzvě: pokud vše dobře dopadne, rád bych převyprávěl
Fausta. Tentokrát s kolážemi Miroslava Huptycha.
(red)
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rozhovor

s Romanem Šmuclerem

NEVĚŘTE ANI MNĚ
Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. (1969) je český zubní lékař, stomatochirurg, specialista na
laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor a scenárista.
V roce 1996 založil Asklepion-Lasercentrum Praha s.r.o., nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na laserovou a estetickou medicínu. Několik let působil v TV Nova, byl moderátorem první
i druhé řady soutěže Nejchytřejší Čech. V roce 2016 byl zvolen prezidentem České stomatologické komory. Byl jmenován čestným členem Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS
JEP. Nedávno vydal v Mladé frontě knihu Nevěřte ani mně aneb Špinavé triky i neuvěřitelné
možnosti estetické medicíny, napsanou ve spolupráci s Petrou Hátlovou. Kniha je nejen průvodcem po novém a fascinujícím světě estetické medicíny, ale unikátně radí čtenáři, kde všude
jsou na něj kladeny pasti, které mohou vyjít draho nejenom jeho kapsu, ale i zdraví. Tak jako se nelze vydat na cesty po světě bez seriózního
a obsažného průvodce, ani tato kniha by neměla chybět komukoli, kdo zvažuje podstoupit některý ze zákroků.
i z pohledu zahraničí průkopnické známkování. Je mi jasné, že ne vždy mám stejný
názor, jako všichni moji kolegové, ale mým cílem byla alespoň základní orientace všech
laiků, detaily doplní lékař při konzultaci. A může to zachránit i život – často se do nejriskantnějších procedur pouštějí třeba zdravotní sestry či třeba inženýři v domnění, že
zbohatnou na přístroji, který podle prodejce „všechno dělá sám a dobře“. Díky této
knize aspoň potenciální pacient tuší, kde číhá obzvláštní nebezpečí.

Pane docente, pro jaký okruh čtenářů jste knihu psal?
Vysloveně pro potenciální i současné pacienty estetické medicíny, což je nyní asi 20 %
naší populace a počet bude dále narůstat. Myslím si, že je nutné si udělat přehled
o tom, co možné je a není, než nechám kohokoli „přebudovávat“ svoje tělo.
V úvodu píšete, a ostatně je tak kniha i nazvána, „…buďte obezřetní a nevěřte nikomu,
ani mně…“ Jak si má tento výrok čtenář či čtenářka vysvětlit?
Pacienti jsou u nás roky zvyklí, že lékaři jde zejména o jejich zdraví a pokud byli nespokojení, tak řekněme s menší aktivitou ošetřujícího. Proto byli naučení poslouchat
lékaře takřka na slovo. Placená medicína může být ovšem přesně opačná. Lékař, jsa
motivován finančně, nebo prostě i svým osobním zájmem, něco pacientovi „vnutí“.
Není to tak zlé, jako u některých jiných prodejců něčeho
„úžasného“, na straně druhé, medicína je složitá a pacient
se snadno neorientuje. Je třeba si vše nastudovat a třeba
se i jít poradit na více míst, než se pacient správně rozhodne.

Kniha má bezmála čtyři sta stránek. Jak dlouho jste na knize pracoval?
Vlastně celý život, ale s přípravou to trvalo asi pět let, vlastního psaní a přepisování byly
dva naplněné roky. Chtěl jsem původně napsat v češtině jednoduchou brožurku, jaké
jsem viděl ve světě. Výsledkem je vůbec nejobsáhlejší práce, jakou jsem viděl... Chtěl
jsem podchytit aspoň dotykem veškeré současné vědění v estetické medicíně.
Vaše hobby je scenáristika a moderování. Věnujete se popularizaci vědy, napsal jste
desítky článků, podílíte se na monografiích, televizních a rozhlasových odborných
pořadech. Máte ročního syna. Při které činnosti jste nejšťastnější?
Ideální je střídat činnosti a od jedné si odpočinout druhou. Ale nejde, samozřejmě,
srovnávat různé typy prací a rychle plynoucí čas s dětmi, který je neopakovatelný…
VĚRA HLOUŠKOVÁ

Mnoho lidí často podléhá slepé víře, že jim estetický zákrok pomůže vyřešit všechny jejich osobní problémy.
S tímto pohledem se musíte asi neustále potýkat, že?
Mnoho žen by chtělo, abychom spolu s novým obličejem
dodali i pohledného, věrného a milujícího partnera, ale to
není možné. Kdo chce pomoci zpomalit viditelné stárnutí či odstranit nějakou „vadu“,
tomu pomoci můžeme, ale „lepší“ život nezajistíme, i když to tu a tam někdo slibuje.

Č e s k é c e n t r u m M e z i n á r o d n í h o P EN k lu b u
Vladimír Křivánek

Svědomí slova

Lékaři vaší profese si tedy musí dávat pozor, aby s pomocí psychiatra odradili žádostivce
o změny, které pramení zejména ze stavu nemocné mysli. Dá se říci, kolik procent to asi je?
Celosvětově asi 15 %, u nás zatím méně. Máme trochu psychicky zdravější populaci,
než je třeba v New Yorku, a takto nemocní jsou u nás často chudí. Nemáme ještě třídu
bohatých, nemocných dědiců.

Český PEN klub
v proměnách doby

Skutečný biologický věk člověka nelze stanovit pouze podle kalendáře. Pomáhají
v estetické medicíně nějaké přístroje, které určí, jak je na tom dotyčný ve srovnání se
stejně starými lidmi?
Bez exaktního posouzení toho, co přesně na člověku stárne rychleji či pomaleji,
„léčí“ jen šarlatán. Mnoho nelze vidět prostým okem, je těžké sebe sama porovnat se
zbytkem populace. Umění tkví v tom, podchytit rychlejší stárnutí na třicetileté ženě
a jednoduše jí pomoci, než říkat každé šedesátileté, že „není mladá“… To ničemu nepomáhá. Moderní přístroje jsou schopné vidět, co lidské oko přehlédne a dokáží každý
parametr statisticky vyhodnotit s miliony jiných lidí.
Každý, kdo otevře vaši knihu, ocení velice přehledný závěr každé kapitoly: doporučení
zákroků, ikony J a L a špinavé triky. Ta otevřenost není u nás (zatím) moc obvyklá…
Problematika je to složitá, plná protikladů a pacienti se potřebují zorientovat. Proto
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Publikace sleduje bohatou
historii i současnost Českého PEN
klubu, který v roce 1925 založil
Karel Čapek. Pro pochopení
souvislostí a možnost srovnání
se autor knihy prof. Vladimír
Křivánek vrací hluboko do
minulosti a shrnuje skutečnosti,
které vedly k založení
mezinárodní organizace P.E.N.
a její československé pobočky
ve 20. letech minulého století.
Zjišťuje, jak se vedení a členové
PEN klubu vyrovnávali s vnějšími
okolnostmi, tj. dvěma okupacemi
a dvěma politickými převraty,
kterými naše republika od roku
1938 prošla, z jakého popudu
došlo k obnovení činnosti
„spícího centra“ v roce 1989
a které osobnosti české kultury
se v této věci angažovaly. Kniha
obsahuje stovky fotografií,
kresby od Adolfa Hoffmeistera
nebo faksimile vzácných
dokumentů.

knižní tipy

POETISMUS

GENERÁL LAUDON

„Pro svoje básně jsme nalezli krásy úplně nové, / měsíci, ostrove marných snů, jenž dohoříváš, zhasni. (…) To, co snad
ještě včera posvátným uměním bylo, / ve věci prosté a skutečné se najednou proměnilo /a nejkrásnější obrazy dneška
nebyly nikým malovány, / ulice je flétna a hraje svou píseň
od rána do večera / a nad město vysoko vzletěly ku hvězdám
aeroplány,“ napsal Jaroslav Seifert ve své básni Všecky krásy světa v roce 1922. Téhož roku v dubnu se konala první
výstava Uměleckého svazu Devětsil (založen 1920) v Domě umělců, vyšel Revoluční
sborník Devětsil, sestavený Jaroslavem Seifertem a Karlem Teigem, a „sborník nové
krásy“ Život v redakci Jaromíra Krejcara. Zrodil se poetismus, původní český příspěvek
k evropské avantgardě období mezi dvěma světovými válkami. Německá slavistka a literární vědkyně Jeanette Fabian sestavila krásnou antologii Poetismus (vydal Slovart),
do níž vedle ukázek výtvarných děl (především návrhů obálek knih) a fotografií zahrnula
množství básní předních českých spisovatelů, kteří ve dvacátých letech minulého století
psali ve stylu poetismu, ale také úryvky z různých manifestů, prohlášení a článků, jež
se k poetismu vážou či ho přímo definují. Vznikla tak kniha, jež široce představuje
jedno z vrcholných období české poezie, reprezentované tvorbou Jaroslava Seiferta,
Vítězslava Nezvala (v antologii najdeme i jeho dvě rozsáhlé skladby Podivuhodný kouzelník a Edison), Jiřího Wolkera, Františka Halase, Viléma Závady či Konstantina Biebla
(včetně jeho skladby Nový Ikaros). Karel Teige, který vypracoval teorii poetismu, mj.
napsal: „Báseň se čte jako moderní obraz. Moderní obraz se čte jako báseň. (…) Malířství i básnictví, druhdy ideologické, dospělo, zásluhou kubismu, k čisté poezii. Vzniká
obrazová poezie. (…) Nové umění přestává být uměním. Rodí se nové oblasti a poezie
rozšiřuje své hranice, vystupuje z břehů a spájí se s mnohotvárným moderním životem
globu.“ Poetismus podle Teigeho není literatura, není malířství („Poetický obraz je obraz
knižní, fotografický, fotomontážní.“), není -ismem, není umění, „poetismus je především
modus vivendi“.
(miš)

Umberto Eco v románu Foucaultovo kyvadlo napsal,
že „pravdu měl Proust: život vyjadřuje líp odrhovačka než Missa solemnis“. Jako by měl na mysli třeba
osobnost kdysi slavného vojevůdce generála Laudona, jehož známe právě z jedné takové odrhovačky:
„Jenerál Laudon / jede skrz vesnici, / jenerál Laudon
/ jede skrz ves, / jede skrz vesnici, / má bílou čepici, / jenerál Laudon / jede skrz ves…“ Co o něm však
víme doopravdy? Jaký byl? Čeho dosáhl? Jak je spojen
s českými zeměmi? O tom všem se dočteme v knize
Generál Laudon – Slavný vojevůdce a pán na Bečvárech, jejímiž autory jsou
Pavel Bělina a Jiří Kaše (vydala Paseka). Gideon Ernst (Arnošt) von Laudon
(1717–1790) se narodil ve švédské části vévodství livonského, dnes na území
Lotyšska. Pocházel z chudé šlechtické rodiny, v patnácti letech vstoupil do ruské
armády. Později se ucházel o důstojnické místo u pruského krále, nakonec ale
uspěl v habsburské monarchii, které sloužil téměř půl století. Za vlády Marie
Terezie se během pouhých tří let (1757–1759) propracoval z hodnosti majora na polního podmaršála. Porážel obávaná pruská vojska a pak byl v letech
1769–1776 velícím generálem na Moravě. Ještě rok před smrtí velel císařskokrálovské armádě, která v roce 1789 osvobodila Bělehrad z rukou Turků. Dobře
poznal terén českých zemí a spojil s nimi i část svého života: spravoval zde své
panství Bečváry, kde přestavěl budovu zámku a dal ji vyzdobit předními umělci.
Spojen je tedy nejen s armádou a válkami, ale i s uměním. A zemřel v Novém
Jičíně. Kniha, doplněná mnoha dobovými vyobrazeními, mapami a nákresy i barevnou přílohou, je rozdělena na dvě části. První se věnuje Laudonovu životu
a jeho působení v armádě, druhá popisuje Laudonův bečvárský pobyt v kontextu výtvarné kultury.
(miš)

CANTOS EZRY POUNDA

ACH, TY ČEŠKY!

Z rozsáhlé básnické skladby Cantos Ezry Pounda (1885–
1972), zahrnující sto sedmnáct zpěvů, které psal autor
přes padesát let, již česky vyšly v Atlantisu v překladu a s komentáři Anny Kareninové tři svazky, zahrnující celkem 61
Cantos. Nyní k nim přibyl svazek pátý (čtvrtý zatím nevyšel)
s názvem Italská Cantos LXXII–LXXIII. Pisánská Cantos
LXXIV–LXXXIV. Dvě Italská Cantos napsal Pound italsky
v roce 1944 a celý soubor byl dlouho vydáván bez nich.
Odrážejí totiž Poundovy kontroverzní postoje za druhé světové války a byla shledána jako fašistická. V květnu 1945 byl
Pound, ve Spojených státech předtím in absentia obviněný
z vlastizrady za promussoliniovské články a rozhlasová vystoupení, americkou vojenskou
policií odvezen do kárného tábora u Pisy. Poundovi se zde převrátil celý svět a za tři týdny
věznění v kleci na otevřeném prostranství se zhroutil. V tomto období vznikla Pisánská
Cantos, za které byl Pound v roce 1949 oceněn americkou Bollingenskou cenou za nejlepší básnické dílo roku, což vyvolalo v tisku bouři. Mezitím byl Pound v listopadu 1945
převezen do USA, shledán duševně chorým a neschopným zodpovídat se před soudem;
třináct let byl pak držen v ústavu pro choromyslné. Aby se dostal na svobodu, nechal
se zbavit svéprávnosti. V červenci 1958 se vrátil do Itálie. Zatímco někteří mu nemohou
dodnes přijít na jméno, jiní jej oslavovali, např. Thornton Wilder o Cantos prohlásil, že „je
to patrně největší básnická skladba, kterou přineslo toto století“. Málokterý spisovatel 20.
století je tak kontroverzní, málokterý po sobě zanechal básnické dílo tak obrovité a složité jako právě Ezra Pound, který se snažil napsat svůj Ráj: „Elysium, i kdyby to mělo být
v sálech pekelných“ (Canto LXXXI). Anna Kareninová opět vybavila svazek podrobnými
komentáři a poznámkami; autorkou doslovu je německá básnířka, literární historička
a překladatelka Eva Hesse, která byla za svůj překlad Cantos do němčiny oceněna v roce
2013 překladatelskou cenou Lipského knižního veletrhu. Česká edice Poundova díla se
tak rozrostla již na pět svazků (včetně ABC četby)!
(miš)

Když se prý v Polsku zeptáte, který národ je jim nejbližší či nejsympatičtější, lidé většinou odpoví, že
Češi. Možná proto polští čtenáři o Češích a Česku
tak rádi čtou a polští autoři o nás rádi píší. A jejich
knihy mívají úspěch i u nás, stačí připomenout třeba Mariusze Szczygieła, autora Gottlandu a dalších
knih. Jiný polský spisovatel, novinář, esejista a historik
Mariusz Surosz (1963), žijící od roku 2011 v Praze,
ovšem upozorňuje, že Poláci mají rádi především svoji
představu o Češích. V roce 2010 Surosz vydal knihu
Pepíci – Dramatické století Čechů polskýma očima
(česky 2011) a nyní mu vyšla v Mladé frontě nová kniha Ach, ty Češky! (přeložila Anna Plasová). V obou se autor dívá na české dějiny i přítomnost realisticky
a bez stereotypů, zároveň je i pro nás osvěžující pohled cizince, pohled zvenčí,
nezatížený příslušností k českému národu; autor tak může psát s větším odstupem i nadhledem, ale i kritičností, přičemž míra okouzlení jde ruku v ruce
s důkladnou znalostí českého prostředí, potvrzenými právě tím, že tady autor
již několik let žije. V nové knize se Surosz zabývá českou historií i současností
prostřednictvím individuálních zkušeností a osudů osmi žen a je sympatické,
že si kromě známých osobností, herečky Adiny Mandlové a gymnastky Věry
Čáslavské, a méně známé teoretičky a historičky umění Růženy Vackové vybral
ženy skoro neznámé: vedle bývalé modelky a farářky Petry Šáchové, výtvarnice Zdeny Kolečkové a vdovy po českém pilotovi RAF Gertrudy Rose Bryksové
jsou to ještě Elżbieta Rusnok, pocházející z česko-polského pomezí, a Miloslava
Legnerová-Žáková, jejíž příběh ilustruje osudy volyňských Čechů. Autorovi se
daří nejen polemizovat s polskými stereotypy o Češích, ale i čtivě popsat naše
komplexy a pestré, bouřlivé zákruty 20. století.
(miš)
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BOUŘE TROCHU JINAK
svět připomněl 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara. Slavní světoví autoři románově
zpracovávají některou z her největšího dramatika všech dob a je už jen na nich, jak téma
pojmou. Česky vydává tyto knihy nakladatelství Práh a ke třem svazkům s díly Jeanette
Wintersonové, Howarda Jacobsona a Anne Tylerové přibyl letos román Kus temnoty
slavné kanadské spisovatelky Margaret Atwoodové (přeložila Kateřina Klabanová; citáty z Bouře jsou v překladu Martina Hilského). Margaret Atwoodová (1939) je našim
čtenářům dobře známá, vyšlo tu dosud čtrnáct jejích knih, mezi nimi i její nejslavnější
romány Příběh služebnice a Slepý vrah. Je to po delší době nový český překlad z jejího
rozsáhlého díla; z řady jejích knih u nás naposledy vyšla Penelopiáda, jíž se Atwoodová
před lety připojila k jinému mezinárodnímu projektu Mýty, v němž autoři převypravovali
některý známý mytologický příběh. V Kusu temnoty se autorce umně, čtivě, s nadhledem
i lehkým humorem a stoupajícím napětím podařilo spojit několik témat: přiblížit čtenáři
a podrobně rozebrat Shakespearovu Bouři; vytvořit k ní paralelu v příběhu režiséra Felixe
(místy snad trochu okatě, což je v českém překladu ještě zvýrazněno Felixovým pseudonymem Vévoda, v originále Duke); zavést nás do atraktivního prostředí divadla a vzniku
divadelní inscenace; dotknout se vězeňství a programů na vzdělávání vězňů; strefit se satiricky do politiků; a ještě sem vtipně propašovat i špetku feminismu a environmentalismu
ve chvíli, kdy vězňové mají domyslet, jak by se mohly vyvíjet další osudy postav z Bouře.
Samotného Felixe Shakespearova Bouře neinspiruje jen k pomstě, ale také k odpuštění.
MILAN ŠILHAN

Padesátník Felix Phillips je úspěšným dlouholetým uměleckým
ředitelem letního divadelního festivalu v jednom menším
kanadském městě a věhlasným režisérem. V osobním životě se
mu ale daří méně. Oženil se pozdě a krátkého manželství si ani
nestačil užít, když mu manželka zemřela po porodu dcery. Felix
se upne k malé Mirandě, ale i tu ztratí, když jsou jí pouhé tři roky.
Jen těžko se vzpamatovává ze smrti milovaného dítěte, když ho
zasáhne další rána, profesní: náhle je správní radou odvolán ze
své funkce ve vedení festivalu, právě když začal promýšlet svoji
další inscenaci, jíž měla být Shakespearova Bouře, ve které si
chtěl zároveň zahrát hlavní roli Prospera. Za jeho vyhazovem stojí ctižádostivý asistent
Tony, jehož Felix bohužel podcenil (a který se navíc spojil s ministrem kultury, dávným
Felixovým nepřítelem). Felix se stáhne do ústraní a do samoty, změní si jméno a trpělivě čeká na příležitost, jak se pomstít. Sleduje stoupající kariéru Tonyho i další politickou
cestu pana ministra. Po devíti letech v osamění přijme práci lektora dramatické výchovy
v nedaleké věznici a po dalších třech letech, kdy mají jeho shakespearovská představení
ve věznici velký úspěch, má konečně šanci se pomstít a vybere si k tomu co jiného než
Bouři, v níž se sám objeví s vězni jako mág a bývalý milánský vévoda Prospero, toužící
po odvetě vůči těm, kteří ho připravili o jeho vévodství a přinutili žít s dcerou Mirandou
na pustém ostrově… Projekt Hogarth Shakespeare se rozběhl v loňském roce, kdy si celý

VAŠE ZNAMÉNKO KRÁSY
si celou image předem v hlavě. Dita, krom sebe, sází na retro také všude kolem – i doma.
To, čím se obklopuje, musí splňovat podmínky stylu a v neposlední řadě také kvality, od
příborů po automobily. Ostatně, její záliba, která ji provází už od dětství a vychází právě
z obdivu ke starým filmům, se jí stala povoláním. A to vůbec ne na amatérské úrovni.
Z obdivu ke starému Hollywoodu a jeho hvězdám totiž později vykrystalizovala vášeň
pro prádlo a oděv, takže z prodavačky se stala vystudovaná kostýmní návrhářka. Profesionální přístup k době samé a vzhledu – to je také jádrem knihy, která přináší Ditiny postupy a ukazuje, jak kreativně nakládat sama se sebou. Dita čtenáře svými vlastními slovy
a příkladem seznamuje s tipy a triky, které se naučila a používá k dosažení vysněné image
– péče o pleť, vlasy, jaký make-up a rtěnky, ale třeba také cvičení, jak si figuru vybudovat
a udržet. Každý, kdo knihu přečte (a prohlédne, neboť je doplněna množstvím kvalitních
fotografií!), se asi nestane hvězdou burlesky tak jako ona, ale v každém případě jde o zajímavou inspiraci – i kdybyste měli poté jen více přemýšlet o tom, jestli by to všechno, co
normálně děláte, nešlo dělat lépe; jakými předměty se obklopujete a jestli vám to sluší.
Neboť, jak říká Dita Von Teese: „Život je lepší, když vypadáte dobře.“
SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ

Když se řekne Dita Von Teese (vl. jménem Heather Renée
Sweet, nar. 1972), zapomeňte na džíny, nahé líčení a opalování.
Jinak řečeno na nenápadnost, přirozenost, uměřenost a na
obyčejnou holku odvedle, neboť životním motem této výrazné
dámy, která ze sebe vytvořila novodobou pin-up-girl, je krása
založená na stylu hollywoodských hvězd 30. až 50. let. Čili vše
je zdůrazněné a přehnané. Výrazná rtěnka, oči, vlasy atd. Nic
zkrátka nemůže být dost, pokud se tak cítíte dobře a možné je
podle Dity cokoliv, pokud to vyzdvihne vaše silné stránky, jak se dočtete v „bibli“ jejího
stylu, v knize Vaše znaménko krásy (vydala Jota v překladu Adély Bartlové), kterou tato
ikona burlesky napsala spolu s přítelkyní Rose Apodaca. Krása je povinnost a v podstatě
to jen znamená být sama sebou. Podle Dity si každý může vybrat, kým chce být a jak vypadat – a stačí celkem málo, jak ukazuje. Ona sama se například rozhodla být černovláskou
s porcelánovou pletí a pasem staženým na 45 cm (původně je blondýna). Jak ale Dita
uvádí, nepotřebujete k tomu jen barvu na vlasy a korzet, důležité je vědět, co chcete,
stanovit si plán a jemu všechno podřídit. Zkrátka, aby to stálo za to, je třeba vybudovat

PRAHA PLNÁ STRAŠIDEL
uliček staré Prahy (to vše doplňuje mapka Prahy na předsádce s orientačním výskytem
zmiňovaných bytostí). Každé heslo rovněž obsahuje popis jejich výskytu pro případ,
kdybyste takové setkání plánovali nebo se mu naopak chtěli vyhnout. Nese to však
s sebou určité riziko, protože některá z těchto zjevení se vyskytují pouze jednou za sto
let, a třeba Ohnivý muž Na Poříčí měl být údajně už vysvobozen, ale nemůžete zase
věřit všemu, co se povídá. Pro případ vaší nejistoty je v této užitečné příručce i každé
zjevení se svými typickými atributy realisticky vyobrazeno, jak to nejlépe uměl právě
pan Neprakta. A také velmi sugestivně mistrovsky popsáno panem Švandrlíkem. To
vás jednoznačně přesvědčí, že se badatelé s tímhle zjevem nemohli nesetkat. Autorský
tandem vás svou stále živou knihou dokáže pobavit, poučit i potěšit. Strašidla, milí
čtenáři, jsou totiž věčná! A zrovna ta pražská nejsou žádnou výjimkou, ale – kdo ví. Například kuplířka Kulíčková, která straší kolemjdoucí v Karmelitské ulici vyplazováním
svého hřebem probitého jazyka, má prý velkou šanci na vysvobození. Jen je třeba najít
nevinnou dívku, která by se dobrovolně vzdala zhýralému šlechtici. Autoři knihy jen
pochybují o tom, kde dnes najít zhýralého šlechtice...
JAROSLAV CÍSAŘ

Každý pořádný středověký hrad nebo palác v Evropě má
nějakého svého ducha, který v noci bloudí jeho chodbami.
Stará Praha je v tomto směru specifická a drží rekord – má
prý největší počet strašidel na kilometr čtverečný (dokonce si
jimi vyzdobila průčelí budovy Nové radnice na Mariánském
náměstí). Alespoň to tak tvrdí kreslíř a ilustrátor Jiří Winter-Neprakta (1924–2011), a ten o tom musí něco vědět,
protože jak jinak by mohl tyto tajemné bytosti portrétovat.
Rovněž se traduje, že Neprakta společně se svým kolegou
Miloslavem Švandrlíkem (1932–2009) byli v tomto oboru celoživotními badateli a že
se se strašidly osobně setkali, aby je mohli důkladně popsat a prezentovat. Výsledkem
téhle jejich mravenčí práce je i úspěšná monografie Praha plná strašidel (vydala Epocha), která si činí nárok být kompletní sbírkou pražských strašidel, a tak by měla být
automatickým doplňkem průvodce Prahou pro každého. Renomovaní badatelé-humoristé v knize soustředili hodnověrné informace o celkem 70 strašácích, příšerách,
zjeveních a duších ze středověkých domů, paláců a tmavých zákoutí romantických
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MUŽ S NÁDHERNÝM HLASEM

PODIVNÁ HRA

Americká psychoterapeutka a socioložka Lillian B. Rubin do
své knihy Muž s nádherným hlasem – Příběhy z druhé strany
pohovky (přeložila Linda Bartošková, vydal Portál) vybrala
sedm příběhů z vlastní praxe a v závěru se navíc zamýšlí nad
tím, díky čemu terapie funguje; píše tam i o svém bratrovi,
jehož život se rozpadal pod tíhou chudoby a patologie, které vymezovaly jejich rodinný život. Autorčin bratr chodil po
terapiích víc než pětadvacet let, naposledy patnáct let v kuse
k jednomu psychiatrovi; nic však nezabíralo nadlouho, ani
terapie vedená slovem, ani léky, ani elektrické šoky. Východisko nakonec našel v sebevraždě. Skončil by jeho život jinak, ptá se autorka, kdyby chodil na terapii k někomu
jinému? K někomu, kdo „věří v moc vztahů stejně jako v analýzu pacientovy patologie,
k terapeutovi, který by uměl otevřeně reagovat na pacientovu kritiku, prozkoumat své
vlastní chování a zvážit, zda je neochvějný profesionální odstup pro tohoto pacienta
nejlepší?“ Autorka je přesvědčena, že její bratr potřeboval něco, co pádně vyjádřil
Irvin D. Yalom: „terapeutický čin, ne terapeutické slovo“. Lillian B. Rubin věří, že terapie může být úspěšná jen s někým, kdo chápe terapii „jako snahu dvou sobě rovných
účastníků o vyřešení problémů, které před nimi leží“. A příběhy z praxe, které v knize
vypráví, svědčí o jejím přístupu víc než teorie. Umí přiznat, když se mýlí nebo očekává něco jiného, než jaké to pak ve skutečnosti je. Ono to snad ani jinak nejde, když
často „klient očekává více, než by měl, a my slibujeme více, než můžeme poskytnout“.
Typické je to v příběhu titulním, muže s nádherným hlasem, jenž autorku zaujal na
záznamníku a v telefonu, takže nečekala, že se u ní objeví muž s berlemi, s dolní půlkou
těla atrofovanou a nohama od kyčlí až po chodidla vyztuženýma dlahami. A pacient
okamžitě vyžaduje jednání na rovinu: nemá handicap, jak to nazve psychoterapeutka,
je mrzák. Také další příběhy svědčí o tom, že „terapeutické podnikání může být poučná
zkušenost jak pro pacienta, tak pro terapeuta“.
(miš)

Ta podivná hra začala – jak už to tak bývá – docela nevinně
a nenápadně dvěma událostmi: hlavní hrdinka Karla jednou
večer při vyřizování pracovních e-mailů a internetových dotazů v rámci bezplatného ekonomického poradenství narazí
na nečekaný anonymní vzkaz: „Karlo, miluji tě, jsi má vysněná
žena.“ Karlin manžel Marek nad tím mávne rukou, ale Karla
zvláštní vzkaz nesmaže. Ví, že je to asi jen nějaký hloupý vtip,
ale zároveň jí to připomene, jaké krásné dopisy jí kdysi psával
manžel. Ještě téhož večera se Marek zmíní, že se mu v jeho
firmě začalo dařit a že by tedy mohl platit víc peněz na životní pojistku; Karla souhlasí.
S milostným vzkazem se Karla svěří kolegyni Lauře, ta pátrá po IP adrese počítače, z něhož byl vzkaz odeslán, ale zjistí, že jde nejspíš o nějakého hackera… Román Podivná hra
je debutem pro dospělé čtenáře psycholožky a spisovatelky Zuzany Pospíšilové, která si
získala literární renomé jako autorka knih pro děti (např. Vánoční pohádky, Chechtavé
pohádky, Prázdninové pohádky, Hasičské pohádky, Policejní pohádky, Proč už kocour
nemlsá, Lumpíček a Rošťanda, Hravá autoškola, Svět plný hádanek aj.); román vydala
Grada Publishing – Cosmopolis. Hrdinka románu má dvě dcery, poněkud léty unavené
a vyhasínající manželství a počínající, běžnou krizi středního věku. Jenže ten vzkaz jí zcela
změní život a Karla musí chtě nechtě hrát hru, o kterou nestála, plnou strachu a bezmoci. Navíc nejde jen o ni. Podivné vzkazy se objeví i v e-mailech jejích dcer Lucky a Elišky.
Marek má novou mladou sekretářku, jejíž nadbíhání ho aspoň přinutí konečně vzít Karlu někam na víkend bez dětí. Netuší, že i to je součástí plánu vychytralých podvodníků.
Tajemný stalker přidává na intenzitě, až to vypadá, že Karla trpí paranoiou. A tím to
zdaleka nekončí… Život se Karle proměnil v peklo, z románu je napínavý thriller, v němž
si čtenář nemůže být jistý ničím. A nejhorší je vědomí, že se takové věci stávají a že není
tak složité nabourat se někomu nejen do e-mailů, ale i do života – a proč? Pro zvrácené
potěšení, pro peníze?
(miš)

ABY MĚL ŽIVOT SMYSL

OBJEDNACÍ LÍSTEK
PRO ROK 2017

Snad každý z nás se někdy táže, zda má jeho život smysl a přemýšlí o tom, jak žít život tak, aby na něm záleželo a aby jeho
plody byly k něčemu. Americký rabín a autor duchovní literatury Harold S. Kushner, od něhož i čeští čtenáři znají úspěšnou
knihu Když se zlé věci stávají dobrým lidem, se těmito otázkami zabývá v knížce Aby měl život smysl (přeložil Pavel Kolmačka, vydal Portál). Nejde však o žádnou motivační příručku,
psychologického rádce nebo esoterický výklad. Jde o čtivé,
esejistické zamyšlení nad smyslem lidského života, psané
s nadhledem, duchovní moudrostí a kořeněné židovským pohledem na svět a smyslem
pro humor a paradox. Kushner uvádí mnoho příkladů ze života lidí kolem sebe, ale také
z Bible a ze světové literatury či filmu, aby se zamyslel nad věčnou lidskou touhou být
dobrý, něco znamenat a něčeho dosáhnout, nad tématy lidské falešnosti a zloby, pomsty,
spravedlnosti a odpuštění. Nevyhýbá se ani partnerským vztahům a rodinným problémům; za zamyšlení stojí např. jeho názor na nevěru, vycházející z toho, jak velice ztížené
jsou dnes podmínky pro přátelství mezi muži: „Muži mívají kamarády, muže, se kterými
chodí na ryby nebo na fotbal. Zřídkakdy se však muž druhému muži emocionálně otevře.
Zajděte si o polední přestávce do restaurace. Když uvidíte dvě ženy, jak u oběda hovoří, je
pravděpodobné, že to jsou přítelkyně, jež si povídají o svých životech. Když uvidíte hovořit dva muže, nejspíš budou diskutovat o rýsujícím se obchodním kontraktu. Domnívám
se, že mnoho mimomanželských vztahů jde na vrub nikoli toho, že muži potřebují sex,
ale že hledají přátelství, jakousi intimitu, kterou nenacházejí u jiných mužů. Když jsem
byl v prostředích, kde muži měli pocit, že se mohou bez obav emocionálně otevřít – ve
skupinách Dvanácti kroků, v Mužském fóru nebo v Organizaci mladých prezidentů –,
muži se mi zdáli velice vděční za příležitost hovořit o svých obavách a pocitech.“ Kushnerova knížka je plná inspirativních příběhů a myšlenek, která navíc možná ještě vybídne
k přečtení některých děl, z nichž autor čerpal.
(miš)

Vážení přátelé, čtenáři, knihkupci, knihovníci a nakladatelé!
Pro ty z vás, kteří chcete mít jistotu, že vám žádné číslo Knižních novinek neunikne,
jsme i pro další rok připravili nabídku na zasílání časopisu poštou. Při zasílání většího
počtu výtisků na jednu adresu je výše poštovného závislá na váze zásilky. V roce 2017
vyjde 20 čísel Knižních novinek. Cena celého ročníku je 380 Kč (poštovné a balné).
Objednávky zasílejte na adresu:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
nebo na e-mail: sckn@sckn.cz

Závazně objednávám Knižní novinky na rok 2017:
jméno a příjmení: ..............................................................................................................
firma:..................................................................................................................................
IČO: ..........................................................

DIČ: . .........................................................

Adresa: ......................................................................................
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PSČ: ........................

tel./fax:......................................................

e-mail: .......................................................

podpis: .....................................................

datum: ......................................................

budu platit:                složenkou (typ A) 	

  fakturou

celý ročník ................................................

počet výtisků . ...........................................

od čísla .....................................................

počet výtisků . ...........................................

nAKlAdATelsTVí triton

Doba jedová 6

Špína, hygiena, imunita, alergie
B. Brett Finlay, Marie-Claire Arrietaová

Když ještě chodil
Pán Ježíš s Petrem
po světě
převyprávěl Tomáš Vondrovic
ilustrovala Markéta Vydrová
České lidové pohádky plné humoru a poezie vyprávějí
o tom, jak vznikly houby, včely nebo svatojánské mušky –
ale třeba i tom, jak svatý Petr
místo Pána Boha pásl husy;
a ještě mnoho dalších podivuhodných příběhů, prosycených prostou vírou,
něhou a laskavou moudrostí.
Podle staré sbírky P. Julia
Košnáře pro děti převyprávěl
Tomáš Vondrovic. Ilustrovala
Markéta Vydrová.
120 str., váz., 199 Kč

Odtrženi od přírody • Špinavý
porod – dobrý porod • Antibiotický paradox • Záchranu přinášejí
mikrobi
Oblast výzkumu střevní mikrobioty je nová, ale překotně se
rozvíjí. Výsledky mohou být využity
v medicíně a na trhu s léky mnohem rychleji, než je tomu u vývoje
standardních léčivých přípravků.
Autoři výstižně říkají: „Žijeme
v pravdě v převratné době a jsme
přesvědčeni, že se blíží nefalšovaná revoluce v medicíně. Jde
o skutečně zásadní změnu v pohledu na lidský imunitní systém, ochranu proti nemocem a jejich léčbu. Proč je tato změna
tak epochální? Protože nám umožní vypořádat se s mnoha
zdravotními problémy tak radikálním způsobem, že se nám
o tom ještě před pár lety ani nesnilo. Nejde přitom o žádné
vzácné, ojedinělé choroby postihující hrstku jedinců. Jde
o široce rozšířené alergie, astma, obezitu, diabetes, chronické
střevní záněty, poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
nebo autismus. Vydržte, vydáváme se na vzrušující jízdu!“
304 str., brož., 289 Kč

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: obchod@triton-books.cz, www.tridistri.cz
doba jedova 6_KN_210x149.indd 1
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PROMETHEUS, spol. s r. o., nakladatelství učebnic matematiky a fyziky
Nakladatelství Prometheus, spol. s r. o., vydává koncepčně ucelené řady učebnic matematiky a fyziky pro všechny
stupně a typy škol doplněné o sbírky úloh, pracovní sešity, testy a další pomocnou (metodickou i odbornou)
literaturu pro žáky a učitele.

Nová řada devíti učebnic matematiky pro střední školy

Učebnice mají jasnou a dobře propracovanou logickou stavbu zvýrazněnou přehledným členěním a barvou.
Každý tematický celek začíná motivačním příkladem, ve kterém je kladen důraz na aplikace z běžného života.
Následuje výklad nové látky a cvičení, kde je uveden dostatek úloh k procvičení.
M AT E M AT I K A SŠ

Základní poznatky

M AT E M AT I K A P R O S T Ř E D N Í O D B O R N É Š K O LY
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O D VÁ R KO

PROMETHEUS
0621414

ISBN 978-80-7196-455-1
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Tituly vycházejí také jako elektronické knihy.
Bližší informace naleznete na webových stránkách nakladatelství Prometheus.

Čestmírova 10, 140 00 Praha 4
e-mail: odbyt@prometheus-nakl.cz

tel.: 241 740 172
www.prometheus-nakl.cz

Divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.
letos v lednu již pošesté vyhlásila

Literární grant
DILIA

SLOVNÍK ROKU 2017
V pátek 12. 5. 2016 ve 14.00
– Literární sál (pravé křídlo)
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
24. ročníku soutěže, pořádané
Jednotou tlumočníků a překladatelů.
Účinkují Amalaine Diabová, Barbora Stejskalová,
Jana Hašková, Alena Šourková, laureáti a další.
Všechny slovníky a encyklopedie, přihlášené
do soutěže, budou vystaveny v expozici „JTP –
Slovník roku“ ve foyer levého křídla.
www.JTPunion.org

určený českým nakladatelům a vydavatelům na
podporu vydání dosud nepublikovaného a umělecky
přínosného literárního díla českého autora.
O vítězi rozhodla Dozorčí rada DILIA na svém
zasedání dne 12. dubna 2017. V letošním roce
agentura DILIA podpoří vydání tří knih:

Petr Tureček: Vlasy se vrací
(nakladatelství Meander)

Ludmila Engelová: Sto růží v bidetu
(nakladatelství Práh)

Jana Vrzalová: Zasnoubena se smrtí
(nakladatelství JOTA)

Prezentace vítězného projektu proběhne dne
10. května 2017 od 18 hodin
v prostorách Divadla Reduta na Národní třídě.

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
ZEMŘÍT NA JAŘE
Ralf Rothmann

SIMULAKRA
Philip K. Dick

Svým posledním románem Zemřít na jaře postavil
Ralf Rothmann pomník nezletilým německým vojákům, které Hitler nuceně naverboval v samotném
závěru druhé světové války. Kniha je velkolepým
obrazem o zmrzačených životech a traumatech
mladinkých vojáků, jedinečným románem o otcích
a synech, nadšeně přijatým čtenáři i kritiky. Rothmann text vystavěl na skutečném příběhu svého
otce, proto je jeho vyprávění o běsnění a zvráceném násilí v posledních měsících největší válečné apokalypsy v lidských dějinách
tak autentické a působivé. Hrdiny románu jsou dva sedmnáctiletí kamarádi, které
v únoru 1945 pošlou na frontu. Walter se stane řidičem zásobovací jednotky,
Fiete, který bojuje přímo v první linii, dezertuje. Brzy ho však chytí a odsoudí
k trestu smrti, a Walter se náhle ocitá v popravčí četě se zbraní namířenou na
svého nejlepšího kamaráda...

Pozoruhodné politické sci-fi od velmistra
tohoto žánru. Vítejte ve Spojených státech amerických a evropských. Po třetí
světové válce se USA spojily s Německem, aby čelily třem dalším velmocem:
Francouzské říši, Lidové čínské republice
a Černé Africe. V čele konglomerátu stojí
prezident der Alte, ale skutečnou moc
drží „permanentní první dáma“ Nicole
Thibodeuxová. Ta však už dávno zemřela
a roli Nicole sehrávají další a další ženy.
A co když prezident vůbec není člověk,
ale android?

JE NA KOSTELE STÁLE PĚT?

UČÍM SE JÓGU
André Van Lysebeth

248,- Kč

55 FEJETONŮ A SLOUPKŮ

Magda Jogheeová
248,- Kč

Fejetony a sloupky o zvířatech,
lidech, levé mozkové hemisféře,
Francii, Havaji, České Lípě i Českém Dubu, léčivém dubu, děravém kýblu, džungli, spolucestujících, kufrech, pitomém syndromu,
kterým autorka trpí, a o všem, co
tvoří její svět…

248,- Kč

Novela Simulakra vznikla v roce 1964 a její vize budoucnosti je bizarní a znepokojivá.

218,- Kč

André Van Lysebeth za svého života vydal šest
knih; Učím se jógu je jeho první svazek věnující se základním ásanám, u nichž jsou vždy
popsány jejich jednodušší i složitější varianty.
Autorovo dílo se setkalo se širokým ohlasem
nejen v rodné Belgii, ale i v mnoha dalších zemích. To proto, že Van Lysebeth se neomezuje
jen na povrchní popis jednotlivých pozic, ale
snaží se zájemci předat samu podstatu jógy.
Už na prvních stránkách klade autor důraz
na zdánlivě nepodstatné detaily (relaxace,
dýchání, soustředění), které však tvoří s ásanami nedílný celek. Vysvětluje zásady, podle
nichž se sestavuje série cviků, i pořadí, v němž je třeba polohy zařazovat. U každé
ásany podrobně probírá její jednotlivé fáze, upozorňuje na možné chyby i na
podmínky nezbytné k jejímu správnému provedení. Základní kurz jógy doplňují
pokyny týkající se hygieny a stravování.

ŘEKY LONDÝNA - ČAROJÍZDA
Ben Aaronovitch

J.R.R. TOLKIEN: ŽIVOTOPIS
Humphrey Carpenter

Další magický případ Petera Granta - tentokrát v KOMIKSU!

Carpenterův životopis J. R. R. Tolkiena vyšel poprvé v roce 1977 a dočkal se řady
reedic. Je považován za autorizovanou
biografii, protože vznikal v osobním kontaktu se samotným Tolkienem a jeho rodinou. Autor měl přístup k pozůstalosti,
Tolkienovým zápiskům a korespondenci, hovořil s jeho přáteli. Díky tomu jeho
kniha poprvé zpřítomnila čtenářům do
té doby spíše záhadnou osobnost autora Hobita a Pána prstenů, knih, které
se v době práce na tomto životopisu už
dávno staly klasikou známou po celém
světě. Carpenter podrobně a čtivě líčí
Tolkienovy kořeny v Jižní Africe, studia
v Británii, službu v armádě za první světové války, akademickou kariéru i rodinný
život, ale současně i Tolkienovu spisovatelskou dráhu, která začala odbornými
pracemi, vedle nichž však postupně rostla mytologická říše, z níž se zrodil Hobit
i Pán prstenů.

298,- Kč

Grant patří k velmi zvláštní londýnské policejní jednotce. Je na plný úvazek policistou,
na částečný čarodějem. Pracuje na velmi neobvyklých zločinech – na těch, které zavánějí magií a nejrozmanitějšími podivnostmi,
které vyhřezávají z temného londýnského
podsvětí. Zatím poslední případ začíná na
první pohled dokonale neškodným autem
a jeho záhadným vražedným řáděním – bez
řidiče. A než se stihnete vzpamatovat, je na
scéně bosenský uprchlík, nejstrašidelnější
auto v Anglii, partička teenagerů sjetých ketaminem a zejména – prostá dřevěná židle s
nepěkně temnou minulostí…

328,- Kč

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

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
ROSIINA METODA
Dawn Frenchová

VZDÁLENÁ HVĚZDA
Roberto Bolaňo

Komický román o ženě, která až do svých
osmatřiceti let říkala ne, a teď chce najednou všechno dohonit. Excentrická anglická
učitelka Rosie se rozhodne přijmout místo
v bohaté newyorské rodině Wilder-Binghamových, kde bude dělat paní k dětem, osmiletým dvojčatům Thomasi Wilder-Binghamovi Třetímu a Kembleovi Wilder-Binghamovi
Juniorovi. Ukáže se však, že v luxusním, citově chladném a morálně vypulírovaném prostředí, kde mají všichni a všechno své určené
místo, se nejen nedá pracovat s dětmi, ale
nedá se tam skoro dýchat. Aby tam vydržela,
nechá se Rosie poprvé v životě řídit svým instinktem, a brzy obrátí spořádaný svět
sešněrované rodiny v třeštivý chaos.

Útlý román Vzdálená hvězda vznikl rozpracováním posledního příběhu Nacistické literatury v
Americe . Vypravěč líčí se směsí hrůzy a fascinace několik epizod ze života básníka, s nímž
se seznámil počátkem 70. let na básnické dílně
a pak se s ním znovu setkal až po Pinochetově
puči – vlastně ne s ním, ale s jeho „vzdušnou
poezií“, verši psanými na oblohu tryskami letadla. Pátrání po tom, kdo tento básník-válečný
pilot vlastně je, co znamená umění pro život a
kolik cizích životů je někdo svému svéráznému
umění ochoten obětovat, tvoří páteř vyprávění
plného odboček dalších příběhů. Kniha, považovaná literárními kritiky za jedno z
nejpodstatnějších Bolanových děl, je bajkou nehodnou následování o podvodném
umělci, jenž místo jakékoli etiky dbal pouze na estetiku, a další z variant Bolanova
hledání podob moderního zla.

GEEK GIRL 2 : MODELKA MIMO MÍSU
Holly Smaleová

DENÍČEK PRINCE GEORGE
Clare Bennettová

Harriet už ví, že modeling ji nezmění, nestane se
díky němu oblíbenou, nepřestane být geek, šprtka
a mimoňka. Už ví, že být jediný lední medvěd uprostřed deštného pralesa, není tak strašné. Ví taky, že
průměrný člověk sní za rok tunu jídla, třebaže se
její těhotná nevlastní máma ze všech sil snaží toto
množství překonat. Co však neví, je, co s ní bude, až
se její nevlastní sourozenec narodí. Už teď se rodiče
nezabývají skoro ničím jiným než miminkem. Proto
Harriet ráda přijme nabídku pracovat jako modelka
v Tokiu. Jenže doprovod jí má dělat její praštěná
babička! To je fakt trapas. A ještě ke všemu snad na
každém rohu potkává krasavce Nicka, do kterého je nešťastně zamilovaná! Jak si
tahle modelka z donucení poradí se životem na opačném konci světa?

Prince George je malý velký muž a světová celebrita číslo jedna, která se už teď
připravuje na svou roli vládce britského
impéria. V královské rodině však opět čekají přírůstek, George dostane bratříčka
nebo sestřičku. Jak se s tím nejvlivnější
dítě světa vypořádá? S anglickým smyslem pro ironii a uměřenost? Se suchým
humorem? Anebo s nedůstojným řevem
a nudlí u nosu? A jak jenom vysvětlit
týmu rádců a poradců, že miminka nenosí čáp, ale Santa Claus? Karel Hynek
Mácha, Adrian Mole i Bridget Jonesová
se mohou jít klouzat.

298,- Kč

248,- Kč

198,- Kč

298,- Kč

Druhý svazek šestidílné série Geek Girl je v prodejích stejně enormně úspěšný
jako první díl. Ten navíc získal prestižní cenu Waterstones Children´s Book Prize
a dostal se do užší nominace Ceny Roalda Dahla za nejzábavnější knihu, čímž
ale výčet ocenění nekončí. Ve Velké Británii byl bestsellerem č. 1 pro rok 2013
mezi knihami pro dospívající čtenáře. Překladová práva se prodala do 29 zemí.

AUTORITA
Jeff VanderMeer

MALÝ JAPONSKÝ KRÁMEK
Isabelle Artusová

Autorita, druhá část románové trilogie Jižní
Zóna od Jeffa VanderMeera přináší řadu odpovědí na nejznepokojivější otázky týkající se
Oblasti X… ale rozhodně nejde o odpovědi,
které by snad přinášely klid.
Oblast X, krajina, která jako by byla až zlomyslná, obklopená neviditelnou bariérou a
záhadně zbavená téměř všech známek civilizace, existuje již třicet let. Jediný kontakt s
ní zprostředkovává v podobě expedic vládní
agentura, která je tak tajná, že se na ni téměř
zapomnělo: Jižní Zóna. Po bouřlivých událostech zdokumentovaných v Anihilaci vládne v
agentuře chaos.

V současné Paříži dojde k osudovému
setkání líbezné gejšy s neohroženým
samurajem. Gejšou je ve skutečnosti
nefalšovaná Francouzka z předměstí,
jež se našla v postavě tradiční japonské
společnice s nalíčenou tváří a v hedvábném kimonu. Jmenuje se Pamela a živí
se prodejem bonsají v Malém japonském
krámku na levém břehu Seiny. Samurajem není nikdo jiný než Thad, mladý
muž z bretaňského venkova, jehož živí
dobře placené zahraniční mise na hraně
zákona. Pamela i Thad v dětství propadli
americkým televizním seriálům (ona spíše
Dallasu, on Kung fu) a tímto prizmatem
vnímají skutečnost i rodící se milostné vzplanutí. Když Thad vztah se svou „gejšou“
ukončí, rozhodne se Pamela „samuraje“ vyhledat a vydává se na dlouho cestu do
Země vycházejícího slunce, kde na oba čekají četné nástrahy a mnohá překvapení.

298,- Kč

Vedením Jižní Zóny je nově pověřen John Rodriguez, zvaný též „Šéf“. Tým, s nímž
musí pracovat, je nedůvěřivý a zoufalý, ale po ubíjejících výsleších, objevu ukrytých
poznámek a hodinách znepokojivých videonahrávek Šéf začíná do tajemství Oblasti X přece jen pomalu pronikat. Jenže každé nové odhalení přináší zneklidňující
skutečnosti nejen o agentuře, které se zavázal sloužit, ale i o něm samotném.

258,- Kč

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ
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Literatura s názorem
Marie Ryantová
POLYXENA Z LOBKOVIC
Obdivovaná i nenáviděná první
dáma království

Polyxena z Lobkovic je známá svým skutkem, kdy po pražské defenestraci v roce
1618 ukryla ve svém domě svržené královské místodržící Slavatu a Martinice. Jednu
z „žen české renesance“ autorka představuje v roli představitelky nejvyšší šlechty
českých zemí, správkyni svých statků, ale
i ženy politicky aktivní. Kniha M. Ryantové
ukazuje i další z důležitých tváří Polyxeny, její katolickou zbožnost,
kterou sdílela se svým druhým manželem a jejíž odvrácenou stranou
bylo nesmlouvavě přísné zasahování proti nekatolíkům na vlastních
panstvích po porážce stavovského povstání.
Váz., 528 s., 448 Kč

Jaroslav Rokoský, Jiří Urban
FRANTIŠEK UDRŽAL
Sedlák a politik

Tento státník první republiky, blízký prezidentu Masarykovi, dlouholetý ministr
národní obrany a v letech 1929–1932 předseda vlády ČSR, se po květnu 1945 vytratil
z veřejného povědomí, ačkoliv se podstatně zasloužil o „budování státu“. Nacistická
a komunistická historiografie v něm spatřovala nejen prominenta zostouzené první republiky, ale i čelní osobnost agrární
strany, která byla hlavní státotvornou stranou meziválečného Československa. Kniha zaplňuje mezeru v české
historiografii. Váz., 288 s., 368 Kč

Jiří Gebelt a kol.
VE STÍNU ISLÁMU
Menšinová náboženství na Blízkém východě

Země Blízkého východu procházejí složitými změnami, které zásadním způsobem
ovlivňují život menšinových náboženských
komunit. Pád režimu Saddáma Husajna,
občanská válka v Iráku, její následné přenesení do Sýrie a události tzv. arabského
jara přivedly některé menšiny na práh jejich existence, jiné, jako např. syrští alawité, jsou zase důležitými aktéry tohoto dění. Kolektivní monografie
nabízí čtenářům v původních autorských příspěvcích vhled do problematiky vybraných blízkovýchodních náboženských menšin.
Váz., 440 s., 388 Kč

Karima Bennoune
TADY VAŠE FATWA NEPLATÍ
Příběhy lidí z islámského světa
bojujících proti fundamentalismu
a násilí

Alžířanka Karima Bennoune přináší ve své
knize aktuální informace o skutečném životě v islámském světě. Knížka vznikla
na základě mnoha rozhovorů s muži a ženami, kteří zápasu s náboženským extremismem zasvětili život.
Brož., 400 s., 348 Kč

Ondřej Schmidt
JAN Z MORAVY
Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci

Kniha mladého historika znovuobjevuje
zapomenutou osobnost našich středověkých dějin, komplexně mapuje jeho život
a církevní kariéru v širším kontextu jeho
nemanželského původu, lucemburského
rodu a českých a italských dějin. Vrhá tak
nové světlo především na propojení českých zemí s Evropou v době lucemburské. Těžištěm knihy je Janovo působení v aquilejském patriarchátu
v letech 1387/88–1394, značná pozornost je věnována rovněž Janovu
„druhému životu“, kde je analyzován jeho obraz v historické paměti
v dlouhém trvání od středověku do 20. století.
Váz., 296 s., 298 Kč

Marc Bennetts
ZNIČÍM JIM ŽIVOT
Putinova válka s opozicí

Fascinující portrét Putinova Ruska a jeho
razantních postupů proti opozici od jeho
znovuzvolení v roce 2012.
„Zničili mi můj velký den. Já teď zničím
jejich životy,“ prohlásil prý Putin poté, co
jeho inauguraci narušily masové protesty.
Od té doby zahájila ruská státní moc tvrdou ofenzivu proti opozici a protestním
lídrům. Kniha britského novináře Bennettsa přináší objevný a mrazivý pohled na prostředí ruské politiky
posledních let, kde vládne autokracie a občanská práva jsou každý
den pošlapávána. Váz., 352 s., 348 Kč.

Fawaz A. Gerges
ISLÁMSKÝ STÁT
Jeden z nejvýznamnějších světových expertů na problematiku muslimského extremismu podává zasvěcený portrét této
zlověstné organizace. Ve světle dění v Iráku a Sýrii v posledních měsících vyznívají
aktuálně autorova slova o tom, že i pokud
bude IS vojensky poražen, nepřestane existovat. Pouze změní svou strategii a stáhne se do podzemí, kde bude čekat na další
šanci. A další příležitost, ať již pro Islámský
stát či pro jiné skupiny, pravděpodobně
přijde, protože radikální islamismus je dvojčetem politického autoritářství a celkové krize politiky v arabském světě.
Váz., asi 304 s., cca 300 Kč, vyjde v červnu

John Julius Norwich (ed.)
MĚSTA, KTERÁ UTVÁŘELA
STAROVĚKÝ SVĚT
Babylón, Memfis, Trója, Jeruzalém, Atény,
Pompeje, Kartágo… Měst, která se nesmazatelně zapsala do dějin lidstva, je dlouhá
řada, a každé z nich má svůj jedinečný
příběh a charakter. Bohatě ilustrovaná
kniha přináší historii celkem 40 měst ze
všech kontinentů, včetně měst v nedávné
době poničených vinou válečných konfliktů a náboženského extremismu. Váz., 240 s., 598 Kč

Na kla da tel ství

Vladimír Socha
DINOSAUŘI V ČECHÁCH
Kniha oblíbeného blogisty Vladimíra Sochy (nominace na Magnesii Literu) přináší ucelený a čtivý pohled na historii objevů zkamenělých pozůstatků různých pravěkých tvorů, které se do dnešní
doby našly na území Čech, Moravy a Slezska. Kniha tak vyvrací
mylné zdání, že v našich končinách dinosauři, ptakoještěři a jiní
prehistoričtí živočichové nežili. Opak je pravdou – díky významným paleontologickým objevům minulých let lze totiž s určitostí
prohlásit, že i my, Češi, se můžeme pochlubit svými vlastními dinosaury! S ilustracemi Vladimíra Rimbaly. Váz., 200 s., 338 Kč

Vyšehrad

vás zve

na knižní veletrh

Svět knihy


James Aitcheson
ROZERVANÉ KRÁLOVSTVÍ
Román je druhým dílem historické trilogie ze středověké Anglie
poněkud netypicky vyprávěná z pohledu vítězných Normanů.
V prvním dílu s názvem Ve znamení meče se čtenáři seznámili
s normanským rytířem Tancredem, který vedl výpravu do vnitrozemí Walesu, a zde s tímto středověkým hrdinou prožíváme další
bitvy po normanském záboru. Román se odehrává v 11. století,
v době statečných rytířů, pro něž čest a věrnost lennímu pánovi
není jen prázdné slovo, ale i v době boje o moc, o získaná i ztracená území a zápasu o holý život. Váz., 432 s., 368 Kč

Ceny budou předány za původní práci,
překlad a výtvarné zpracování knihy.
Čtvrtek 11. 5. 2017, 13 hod.
Stánek Vyšehradu L 604



je historický detektivní román z období Karla IV. od Františka
Kalendy, autora historické detektivky Ordál nebo dobrodružné
knížky pro děti Pes, kocour a sirotek. Detektivka je zasazena
do roku 1350. České království si vydechlo a také pražská města
se probudila z noční můry morové nákazy. Obchází je však nový
strašák – vrah, který za sebou nechává těla zohavená znamením
židovské hvězdy. A tak zatímco pražští židé opět trpí falešným nařčením, vyšetřovatel arcibiskupa Arnošta z Pardubic začíná pátrat.
Váz., 208 s., 248 Kč



Kniha byla vyznamenána Tanizakiho literární cenou a je předlohou stejnojmenného filmu režiséra Martina Scorseseho. Drsný
a zároveň poetický i myšlenkově bohatý příběh o zániku křesťanské misie v Japonsku v 17. století sleduje cestu jezuitského kněze,
který se vydává na beznadějnou misijní výpravu. V té době je
v Japonsku katolická víra zakázaná, styky s evropskými zeměmi
omezovány a nežádoucí vetřelci krutě trestáni. Hledání víry a střet
mezi kulturami Východu a Západu jsou klíčovými tématy knihy,
která autor, křesťan a zároveň příslušník japonského národa,
podává s citlivostí znalce. Váz., 232 s., 268 Kč

První díl trilogie přináší napínavý příběh inspirovaný slavnou
bitvou v Teutoburském lese z roku 9, kde Římané utrpěli od germánských kmenů drtivou porážku. Román s nezapomenutelnou
atmosférou svědčí o tom, že Kane není jen nadšenec s hlubokým
zájmem o historii, ale i znamenitý spisovatel. Váz., 368 s., 348 Kč

Panajotis Agapitos
EBENOVÁ LOUTNA
Historická detektivka z prostředí Byzantské říše
V květnu 832 míří k chalífovi do Bagdádu císařské poselstvo, které
má vyjednat mír na východních hranicích Byzantské říše. V kapadocké Kaisareji, poslední zastávce delegace před hranicemi, to
vře. Arabové chystají povstání, mniši jsou vesměs heretickými
uctívači ikon, obchodníci s bílým masem kradou dívky a prodávají
je na trzích s otroky do Sýrie. Správce nemá město pod kontrolou, a tak, po vraždě dcery soudce, požádá o pomoc císařského
vyslance Leona. První svazek volné trilogie. Váz., 280 s., 288 Kč

Renáta Fučíková
uvádí Shakespeara
První svazek ediční řady
Největší dramatici, věnovaný dílu a době Williama
Shakespeara, slovem
a obrazem představí Renáta
Fučíková. Nové převyprávění dvanácti Shakespearových her renomovaná
spisovatelka a ilustrátorka
doplnila historickými vstupy
a nápaditými ilustracemi.
Jak se žilo v době Williama
Shakesperara?
Sobota 13. 5. 2017, 12 hod.
sál Rosteme s knihou,
Pravé křídlo

Ben Kane
ORLOVÉ VE VÁLCE

Od tohoto autora již vyšla trilogie z doby triumvirátu Julia Caesara, Pompeia a Crassa: Zapomenutá legie, Stříbrný orel a Cesta
do Říma.

Dědečkův deník
Prezentace knihy Libuše
Koubské Dědečkův deník.
Jak prožil 20. století válečný
zajatec Josef Bačovský,
dědeček spisovatelky a novinářky Libuše Koubské?
Knihu o vlivu dějin na život
každého z nás doplnil doslovem Petr Pithart. Seznámení s knihou Dědečkův
deník, s podtitulem Obyčejný život v neobyčejných
dějinách. Nebo naopak?,
moderuje novinář Vladimír
Kučera.
Pátek 12. 5. 2017, 16 hod.
Autorský sál, Levé křídlo

František Kalenda
VRAŽDY VE ZNAMENÍ HVĚZDY

Šúsaku Endó
MLČENÍ

Vyhlášení výročních cen
nakladatelství Vyšehrad



Jaký byl život a doba autora
Tří mužů ve člunu?
Okouzlující paměti slavného
humoristy Jeroma Klapky
Jeroma Čas mého života,
které vycházejí česky poprvé, představí překladatel
Milan Žáček a anglistka
Marie Válková. Moderuje
Denisa Novotná. Ukázky
z knihy čte oblíbený herec
Oldřich Vízner.
Sobota 13. 5. 2017, 16 hod.
Autorský sál, Levé křídlo

256 stran
379 Kč
brož.
obj. kód 2387

632 stran
669 Kč
krouž. obj. kód 5700

472 stran
429 Kč
brož.
obj. kód 5694

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

456 stran
589 Kč
brož.
obj. kód 5678

448 stran
649 Kč
krouž. obj. kód 5690

264 stran
399 Kč
brož.
obj. kód 5647

408 stran
389 Kč
brož.
obj. kód 5705

368 stran
379 Kč
brož.
obj. kód 5711

352 stran
389 Kč
brož.
obj. kód 5695

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

POZVÁNKA

„Vaříme makrobioticky s Dagmar Lužnou!“
Dovolujeme si vás pozvat na 23. knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha,
na výstaviště Praha-Holešovice, kde dne 12. 5. v rámci programu „Vaříme s knihou“
proběhne ve foyer od 17.30 do 18.30 křest a autogramiáda nového vydání knihy
„Makrobiotické nedělní vaření“ Dagmar Lužné, kterou vydalo nakladatelství ANAG.
Autorka představí upravené vydání této oblíbené knihy, která přináší inspiraci,
jak společně změnit způsob přípravy nedělního oběda v zábavu a pochutnat si
na pokrmech prověřených letitými zkušenostmi. Kniha nabízí zajímavé a chutné
recepty na každou neděli v roce – můžete si uvařit podle ročních období, připravit
chutné jídlo podle makrobiotických zásad z přirozených potravin, tedy plodů, které
pole a zahrady kolem nás nabízejí ke sklizni a k sezónnímu zpracování.
Autorka přímo na místě připraví jeden ze svých zdravých pokrmů a těšit
se můžete i na ochutnávku.

304 stran
brož.

319 Kč
kód 5626

216 stran
319 Kč
brož.
obj. kód 5813

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

256 stran
319 Kč
brož.
obj. kód 5804

152 stran
249 Kč
vázaná obj. kód 5815

cca 380 stran cca 410 Kč
brož.
obj. kód 5859

144 stran
329 Kč
brož.
obj. kód 5831

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

Podnikejte jako
profesionálové!
www.melvil.cz

„Od doby, kdy jsem si
Na volné noze přečetl, je
kniha mým referenčním
zdrojem, ke kterému se
znovu a znovu vracím.
Tento průvodce podnikáním profesionálů mi hodně
pomohl a stejné pocity
bude mít určitě každý
čtenář, který na volné
noze podniká nebo se
na to chystá.“
— Daniel Gladiš,
přední český investor
a podnikatel, Vltava Fund

1. KNIHA PRO
FREELANCERY
V ČEŠTINĚ
S podporou
navolnenoze.cz

První kniha v češtině o podnikání nezávislých profesionálů
těží ze zkušeností mnoha set českých freelancerů z desítek oborů.
Nabízí osvědčené postupy a know-how pro podnikání na volné noze:
základy pro prvopodnikatele, nejlepší praktiky a kariérní strategie,
ale také pokročilé nástroje, které ocení i profíci s desetiletou praxí.
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Zveme vás na knižní veletrh Svět knihy Praha, kde
vám 11. až 14. května na stánku P 106 představíme
novinky odborné a populárně-naučné literatury
Masarykovy univerzity.

www.press.muni.cz

Nikam jsme neodešli, jenom jsme se
přesunuli… Naše knihy najdete na stánku
Albatrosmedia (P206).

Program Nakladatelství Brána na veletrhu Svět knihy 2017

12.00 – Jan Lebeda
14.00 – Jiří Štědroň
16.00 – Oldřich Jurman

13.00 – Monika Wurm
a Adriana Macháčová
14.00 – Marcela Mlynářová
15.00 – Jan Bauer
16.00 – Jarmila Mandžuková

Sobota 13. 5. 2017

Neděle 14. 5. 2017

10.00 – Veronika Matysová
11.00 – Oldřich Dudek
12.00 – Jitka Ludvíková

11. 00 – Josef Káďa Kadeřábek
12:00 – Zdenka Procházková
13. 00 – Olga Krumlovská

Pátek 12. 5. 2017
VÝRAZNÉ
VELETRŽNÍ
SLEVY
NA OSTATNÍ
TITULY

MONIKA WURMOVÁ

JAN BAUER

299,- 240,299,- 240,akce komplet

400,-

Dva osudy spojuje silný
příběh o lásce, která
překoná i neuvěřitelnou
krutost.

LUCA VESTE

249,-195,259,- 220,-

Strhující kriminální
případy ze středověku,
které vyšetřuje královský
soudce Melichar.

JESPER STEIN

PŘI KOUPI
FÍZLA DALŠÍ
KNIHA
OD
AUTORA
ZDARMA*

349,- 270,-

299,- 234,-

299,- 240,-

NOVINKA

vychází 10. 5.

Mrazivý krimi thriller –
Kdo lže, ten krade,
a kdo krade,
půjde do pekla!

299,- 225,-

Nejprodávanější dánský
autor – drogy, závislost,
vraždy. Jak tenká je
hranice prohry?
*Platí do vyprodání zásob

Kniha radosti

DOTISK

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

Dobrou noc s Biblí

Honor Ayresová, Renita Boyleová
Vyprávění o stvoření světa i Noemovi, o Jonášovi
a velrybě, o statečném Davidovi, ale hlavně
o Ježíšovi: jak se narodil, jak uzdravoval
nemocné, jak byl zabit a vstal z mrtvých.
váz., 93 s., 269 Kč

Malý král

Ivan Renč
Jsou v mém království dobří a poctiví lidé?
Mladičký král při výpravách po svém království
zažívá různá dobrodružství a poznává, co je pro
dobrý vztah mezi lidmi podstatné a nezbytné.
váz., 126 s., 299 Kč

w w w . p a v e l m e r v a r t . cz
Jelena Makarovová

Friedl
Váz., 145 x 210 mm, 520 stran, cena: 399,Kniha přináší literární rekonstrukci životních
osudů Friedl Dicker-Brandeisové. 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.
M. Řoutil, P. Košťálová, P. Novák

Katastrofa křesťanů
Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků
v Osmanské říši v letech 1914-1923
Váz., 160 x 235 mm, 700 stran, cena: 599,-

objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz
telefon: 384 420 295 | pro knihkupce: http://f.kna.cz/
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NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
tel.: 224 818 757, www.paulinky.cz

Ermes Ronchi
KLÍČOVÉ OTÁZKY EVANGELIA

Autor knihy patří k oblíbeným kazatelům papeže
Františka, protože jeho myšlení o Bohu a člověku nepředkládá hotové recepty, ale spíše otevírá
řadu otázek, které se čtenáři zatínají pod kůži.
Co hledám? Jaký mám být? Kým je pro mě Bůh?
Proč a čeho se bojím?
Váz., 184 s., 249 Kč

Předkládaná monografie patří ve světovém kontextu vůbec k prvním pokusům představit problematiku vyvražďování křesťanů v Osmanské říši na akademické úrovni v celé její šíři,
tedy nikoliv pouze jako národní tragédii Arménů, ale jako snahu o likvidaci veškerého místního křesťanstva, zejména Asyřanů a Řeků. Ve
čtyřech částech knihy je podrobně popsáno
postavení křesťanů na sklonku Osmanské říše, průběh tragických událostí,
k nimž v letech 1914–1923 došlo, stejně jako jejich následky v dalších letech.
Autoři rovněž upozorňují na řadu problematických otázek, mj. na významný
podíl císařského Německa a Kurdů na likvidaci křesťanů, reakci dobového
českého tisku či ničení kulturního dědictví křesťanů v současném Turecku.
Zajímavé paralely přináší také srovnání arménské genocidy a židovského holokaustu. Kniha využívá nejnovější poznatky v oboru, ale také dobové dokumenty, archivní materiály, diplomatická hlášení, vzpomínky a očitá svědectví
přeživších. Publikace obsahuje unikátní doprovodný materiál včetně více než
200 dobových fotografií, karikatur, kreseb a map.
Martin Soukup

Cizinci mezi Papuánci

Jacques Philippe
HLEDEJ POKOJ A ZŮSTÁVEJ V NĚM

Kdo by ve svém životě netoužil po pokoji? Ten
však pramení z pokoje uvnitř nás samých. A stačilo by se jen navrátit k pokoji a důvěře malých
dětí, ke které vybízí evangelium, abychom v něm
žili… Nechcete to také zkusit?
2. vydání, brož., 96 s., 119 Kč
Též jako e-book, 59 Kč

Cédric Burgun – Bénédicte Lucereau
CO KDYBYCHOM SE VZALI?
JAK POZNAT, ŽE JSME PŘIPRAVENI

Kniha je určena pro ty, kdo společně uvažují
o „krásném risku života“, jako je svatba. Autoři v ní otevírají řadu témat a formou osobních
otázek umožní dvojicím o těchto tématech přemýšlet a vzájemně o nich mluvit. Taková investice
se vyplatí více než investice do šatů!
Brož., 168 s., 219 Kč

První kontakty na Nové Guineji

Vázaná, 170 x 240 mm, 304 stran, barevné
foto a ilustrace, cena: 339,Kniha se věnuje výkladu prvních kontaktů mezi
Papuánci a cizinci – Evropany a Australany
ovládající Novou Guineu. Jejich příchod často
vyvolal u Papuánců šok. Kvůli barvě kůže je
považovali za vracející se zesnulé předky, za
nebezpečné duchy či potomky bytostí z počátku času, jejichž příchod je předzvěstí konce
světa. Po opadnutí prvotního šoku často docházelo k tvrdým střetům mezi cizinci a Papuánci. Výpravná a čtivě napsaná
publikace líčí průběh významných průzkumných cest, jež dostaly vnitrozemí
ostrova na mapy. Autor se také zabývá koloniálním uspořádáním teritorií Papua a Nová Guinea, popisuje dobové rasistické názory a praktiky a ukazuje,
jak sociální antropologie poskytla cizincům oporu pro jejich civilizační aktivity
na ostrově. Cizincům se velice rychle podařilo prosadit mezi Papuánci vlastní
představu civilizace a změnit jednou provždy ráz tamějších kultur.

bibliografie
duchovní nauk y
k ř esťanst ví
FORMÁNEK, Jakub;
ŠMÍD, Marek
Pastýřské listy 1918–1945

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 480 s., brož.
Čtyřiapadesát pastýřských listů pražských arcibiskupů z let 1918–1945
představuje cenný pramen k politickým, náboženským a kulturním
poměrům českých zemí v dramatické
době od vzniku Čs. republiky do konce 2. světové války.
ISBN 978-80-7195-902-1

KIECHLE, Stefan
Papež František a jeho jezuitské
kořeny

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 72 s., brož. 149 Kč
Autor popisuje zakotvení papeže
Františka v jezuitském řádu a igna
ciánské spiritualitě.
ISBN 978-80-7195-900-7

LAFRANCE, Jean
Modlitba srdce

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 136 s., brož. 149 Kč
„Už jste někdy přistihli své srdce při
modlitbě?“ Jedná se o velmi konkrétní zkušenost, kterou jsme již všichni
alespoň jednou v životě učinili, např.
při setkání s člověkem, který modlitbou opravdu žil.
ISBN 978-80-7195-937-3

PASTIRČÁK, Daniel
Evangelium podle Jóba

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 368 s., váz. 499 Kč
Starověké národy věřily, že člověka
od Boha odděluje Boží hněv.
Moderního člověka od Boha odděluje lidský hněv. Hněváme se na
Boha: Kde jsi, Bože? Jaký jsi? Ty jsi
nahoře, a já tady dole? Já trpím, ty
jsi blažený?
ISBN 978-80-7195-893-2

ROSSETTI, Stephen J.
Radost z kněžství

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 208 s., brož. 249 Kč
„Kniha je určena především mým
spolubratřím, ale myslím, že z ní
mohou získat užitek i ostatní. S radostí
věnuji knihu našim kněžím a děkuji za
vše, co vykonali.“ (z úvodu autora)
ISBN 978-80-7195-898-7

spi r itualita
RICHARDS, Larry
Buď mužem! Jakým Bůh chtěl,
abys byl

Z angl. přel. M. Kittová, Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 216 s., váz. 349 Kč
Spirituální kniha amerického kněze,
kterou píše muž pro muže. Je psána
jasným, přímým, přitom ale vtipným
a hlubokým způsobem, takže spirituální témata předkládá nikoli jako
slabost, ale jako chlapská rozhodnutí
správného muže.
ISBN 978-80-262-1193-8

teo log i e
KAPLÁNEK, Michal
Znamení naděje. Česká církev ve
světle závěrečného dokumentu
plenárního sněmu – kritická
analýza

9 -1 0 / 2 0 17

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, Edice moderní
česká teologie, 1. vyd., 319 s., váz.
298 Kč
Kniha je pokusem rekonstruovat
a teologicky zhodnotit sebepojetí
české katolické církve na začátku 3. tisíciletí, jak se projevilo v závěrečném
dokumentu Plenárního sněmu
katolické církve v ČR Život a poslání
křesťanů v církvi a ve světě.
ISBN 978-80-7325-416-2

ekonomika
m anag e m e nt
RATHOUSKÝ, Bedřich; JIRSÁK, Petr; STANĚK, Martin
Strategie a zdroje SCM

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
272 s., váz. 490 Kč
Logistika, přesněji řízení integrovaných logistických řetězců
(Supply Chain Management – SCM)
je významným faktorem konkurenceschopnosti. SCM prošel několika
významnými vývojovými etapami.
ISBN 978-80-7400-639-5

m ar k e ti ng
KRÁL, Petr; MACHKOVÁ,
Hana a kol.
International Marketing. Theory,
Practices and New Trends
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 3. vyd., 246 s., brož. 380 Kč
Kniha poskytuje komplexní přehled
všech nástrojů mezinárodního marketingu a jejich využití v rychle se
měnícím globálním podnikatelském
prostředí. V angličtině.
ISBN 978-80-245-2152-7

po dn i k án í
VLACH, Robert
Na volné noze. Podnikejte jako
profesionálové

Brno: Jan Melvil Publishing, 2017,
Pod povrchem, 1. vyd., 760 s., váz.
599 Kč
Podnikáte na sebe? Anebo s tím chcete teprve začít? Nechejte si poradit od
nejpovolanějšího. Známý podnikatel
a konzultant vám poskytne přesně
ty informace a zkušenosti, které potřebujete pro svůj úspěch a růst.
ISBN 978-80-7555-015-6

WATT, James
Punkové podnikání. Proti všem
pravidlům

Z angl. přel. S. Ficová, Praha: 65.
pole, 2017, 1. vyd., 252 s., váz.
298 Kč
Chytrá a zábavná kniha od zakladatele minipivovaru BrewDog shrnuje
podstatu nevídaného úspěchu,
kterého J. Watt dosáhl punkovým přístupem. Kniha přináší inspiraci pro
všechny budoucí vizionáře.
ISBN 978-80-87506-87-5

společenské vědy;
osvěta
arch eo log i e
MĚCHUROVÁ, Zdeňka
Chvála středověké každodennosti – Pohled do archeo

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 17 315 t i t u l ů

logických sbírek objektivem
Silvie Doleželové. Ein Blick in
archäologische Sammlungen
durch das Objektiv von Silvie
Doleželová

Brno: Moravské zemské muzeum,
2016, 1. vyd., 142 s., brož. 178 Kč
Publikace zve čtenáře do prostředí
středověkých řemeslníků, kteří ve
svých dílnách vyráběli veškeré tehdy
běžné spotřební zboží.
ISBN 978-80-7028-477-3

dár kové
publi k ace
FREJTICHOVÁ, Jarmila
1967: Rok, kdy jsem se narodil(a)

Praha: Management Press, 2017,
1. vyd., 152 s., váz. 299 Kč
Narodili jste se v roce 1967 a letos
slavíte padesátiny? Připomeňte si, co
se v tom skvělém roce stalo. V narozeninové knize si také zavzpomínáte
na hospody, písničky i knížky z doby,
kdy vám bylo sladkých osmnáct.
ISBN 978-80-7261-495-0

druhá světová
válka
PADEVĚT, Jiří
Dotek Anthropoidu

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
266 s., brož. 245 Kč
Neobvykle koncipovaná kniha sestavená ze zpráv dobového tisku,
policejních vyhlášek, výslechových
protokolů gestapa a krátkých prozaických útvarů se snaží čtenáři přiblížit atmosféru Protektorátu Čechy
a Morava.
ISBN 978-80-200-2675-0

VOKÁČ, Petr
Hitlerova bomba nad Hirošimou

Praha: Olympia, 2017, 1. vyd., 117 s.,
brož. 199 Kč
Jak daleko byli nacisté za 2. světové
války s přípravou atomové bomby?
Kam se poděly jejich plány a vědci,
kteří pracovali na jaderném programu? A jak spolu souvisely komponenty z nacistického programu a jaderného programu Američanů?
ISBN 978-80-7376-462-3

e n c yk lo pe d i e
KNAPPOVÁ, Miloslava
Jak se bude vaše dítě jmenovat?

Praha: Academia, 2017, 6. aktual.
vyd., 920 s., brož. 395 Kč
Aktualizované vydání obsahuje na
17 000 českých a cizojazyčných jmen,
včetně 3000 doplněných (a to i orientálních, tj. asijských a afrických).
Jedná se o jazykově ověřené základní,
oficiální podoby, které lze zapsat do
matrik ČR.
ISBN 978-80-200-2656-9

esote r i k a
McTAGGART, Lynne
Pole – Hledání skryté síly vesmíru

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 296 s.,
brož. 319 Kč
Kniha přináší velmi čtivý vědecký
detektivní příběh představující obraz propojeného vesmíru a novou
vědeckou teorii, která dodává smysl
nadpřirozeným jevům.
ISBN 978-80-7554-075-1
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fi lozo fi e
DVOŘÁK, Petr;
MACHULA, Tomáš
Explorations in Late Scholasticism

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 208 s.,
brož. 140 Kč
Mimořádné číslo sestává z 9
odborných studií, které se zaměřují
na různá témata tzv. druhé
scholastiky.
ISBN 978-80-7007-473-2

h e r ald i k a
SKLENÁŘ, Michal; URBAN,
Tomáš
Odznaky a heraldika maltézského řádu

Ilustr. T. Urban, Ústí nad Orlicí: Oftis,
2017, 1. vyd., 96 s., brož. 149 Kč
Výklad symboliky nejstaršího rytířského řádu s nepřerušenou kontinuitou. Publikace se věnuje třem
okruhům témat: řádovým oděvům,
řádovým odznakům a vyznamenáním
a řádové heraldice.
ISBN 978-80-7405-409-9

h isto r i e
„Kéž je to všecko ku prospěchu
obce!“ Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti

Edit. P. Blažek, Praha: Academia,
2017, 1. vyd., 530 s., váz. 495 Kč
Tématem rozsáhlé edice dokumentů jsou aktivity Státní bezpečnosti
proti filozofovi a mluvčímu Charty
77 J. Patočkovi a jeho rodině.
Publikace přináší zejména nezveřejněné archivní prameny StB z let
1960–1984.
ISBN 978-80-200-2663-7

GRAUS, František
Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 432 s.,
váz. 398 Kč
V mnohém průkopnická a nejen
pro medievistické bádání
inovativní kniha byla završením
Grausových výzkumů o genezi raně
středověkého státu, o formování
středověkých představ o počátku
společnosti, o etnogenezi kmenů
a národů ad.
ISBN 978-80-257-2015-8

KUBÍN, Petr
Svatý Vintíř. Poustevník, kolonizátor a diplomat

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 259 s., váz. 389 Kč
Jen o málokteré osobnosti českých
raně středověkých dějin je dochováno tak velké množství různorodých pramenů jako o poustevníku
Vintířovi. Je to důsledek faktu, že
Gunther – Vintíř byl spíše Středoevropan.
ISBN 978-80-7422-459-1

NEBŘENSKÝ, Zdeněk
Marx, Engels, Beatles. Myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků,
1956–1968

Praha: Academia, 2017, České moderní
dějiny, 1. vyd., 426 s., váz. 550 Kč
Kniha je příspěvkem k sociálním
a kulturním dějinám poválečné generace ve střední Evropě v 50. a 60.
letech 20. století.
ISBN 978-80-200-2668-2

SMOLOVÁ, Věra a kol.
Příbram

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 687 s., váz. 599 Kč
Příbram byla během své písemně
doložené existence (od roku 1216)
téměř 500 let zároveň centrem
dolování, a to stříbrné, železné
a nakonec i uranové rudy.
ISBN 978-80-7422-489-8

ŠEBESTÍK, Libor
25 let Městské policie Prostějov
Boskovice: Albert, 2017, 1. vyd.,
106 s., brož. 150 Kč
Historie činnosti městské policie
v Prostějově, její postavení v rámci
města, úspěchy a bilancování za
dobu působení.
ISBN 978-80-7326-274-7

kultur n í
d ě j i ny
URBAN, František
Mariologické a mariánské
inspirace v českém středověku.
Mariologie Arnošta z Pardubic,
Jana z Jenštejna, Jana Husa
a Jana Rokycany

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 220 s., brož.
Publikace nabízí analýzu některých
projevů mariánské úcty a nauky
z doby od počátku christianizace našich zemí až do poloviny 15. století.
ISBN 978-80-244-5043-8

magie; alchymie;
okultismus
OGILVY, Guy
Alchymistova kuchyně. Jedinečné
lektvary a zvláštní představy

Z angl. přel. P. Holčák, Praha:
Dokořán, 2017, Pergamen, 1. vyd.,
64 s., váz. 198 Kč
Knížka uvádí čtenáře do tajuplného
světa alchymie a do jeho těžko proniknutelného jazyka, klíčových pojmů
a metod. Obsahuje i četné alchymistické recepty.
ISBN 978-80-7363-767-5

motivačn í
př í ručk y
COVEY, Stephen R.
7 návyků spokojené rodiny

Praha: Management Press, 2017,
1. vyd., 392 s., brož. 699 Kč
Kniha S. Coveyho charakterizuje
7 návyků, jež je třeba si osvojit,
abychom jednali co možná
nejefektivněji, a jež jsou základem
pro vytvoření harmonické rodiny.
ISBN 978-80-7261-482-0

KINSLOW, Frank J.
Víc než štěstí – Jak nalézt a splnit
si své největší přání

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 304 s.,
brož. 319 Kč
Klíč k nalezení opravdového štěstí. Praktický průvodce na cestě
k nalezení vnitřního klidu. Poskytuje
hluboký vhled a je pokladem pro
každého, kdo se snaží objevit ve svém
životě smysl a prosperitu.
ISBN 978-80-7554-077-5

KUSHNER, Harold S.
Aby měl život smysl

Z angl. přel. P. Kolmačka, Praha:

bibliografie
Portál, 2017, 1. vyd., 152 s., brož.
229 Kč
Americký rabín a autor bestselleru
Když se zlé věci stávají dobrým
lidem se v knize zabývá tím, co
je pro většinu lidí klíčové – jak žít
život tak, aby měl smysl, aby na
něm záleželo, aby byly jeho plody
k něčemu.
ISBN 978-80-262-1183-9

LINN, Denise
Duše koučem – Objevte své
pravé já za 28 dní

Olomouc: Anag, 2017, 2. vyd., 216 s.,
brož. 279 Kč
Autorka představuje 28denní
program k hloubkové očistě všech
aspektů života: mentálních, emocionálních, fyzických a duševních.
ISBN 978-80-7554-076-8

SUKEL, Kayt
Umění riskovat

Praha: Management Press, 2017,
1. vyd., 328 s., brož. 399 Kč
Kniha by se možná mohla stejně
dobře jmenovat Umění žít. Je to
praktická příručka, která nás učí,
jak překonat největší překážku ležící
na cestě ke splnění našich snů: náš
vlastní strach.
ISBN 978-80-7261-481-3

n um izm ati k a
KOUŘIL, Pavel a kol.
Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený
v Kojetíně-Popůvkách

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 208 s.,
váz. 400 Kč
Depot zlomkového stříbra z KojetínaPopůvek popisuje 150 zlomků
islámských mincí a jeden celý dirham,
54 celých západoevropských denárů
a 77 jejich zlomků, 2 celé a 16 zlomků
stříbrných šperků.
ISBN 978-80-7007-463-3

MILITKÝ, Jiří a kol.
Numismatický sborník 28/2

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 140 s.,
brož. 271 Kč
V úvodních studiích zjistíme, jaký
vliv mají nalezené laténské a římské
mince ze Zohora na výzkum osídlení
západního Slovenska. Sborník uzavírá příspěvek s dodatky k soupisu zahraničních nálezů nejstarších českých
a moravských mincí.
ISBN 978-80-7007-465-7

MILITKÝ, Jiří a kol.
Numismatický sborník 29/1

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 145 s.,
brož. 271 Kč
V prvním svazku sborníku se
čtenáři dočtou o českých denárech
vyražených do mincovní reformy
Břetislava I. ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni, jakou
podobu měly bitevní a smuteční
medaile dvou jáchymovských řezačů razidel ad.
ISBN 978-80-7007-466-4

MILITKÝ, Jiří a kol.
Numismatický sborník 29/2

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 283 s.,
brož. 271 Kč
Úvodní studie hodnotí dva mincovní
nálezy z konce 10. století na Prostějovsku, ve druhém pokračování se
vrací k problematice hledání mincí
pomocí detektorů kovů ad.
ISBN 978-80-7007-467-1

oso b n osti
JUŘÍČKOVÁ, Miluše
Leo Eitinger. Život a dílo. Studie
k česko-norským vztahům

Boskovice: Albert, 2017, 1. vyd.,
100 s., brož. 150 Kč
Leo Eitinger přežil Osvětim, později se stal předním profesorem
psychiatrie na Univerzitě v Oslu,
přednostou nejvýznamnější norské
psychiatrické kliniky a jedním z nejvyhraněnějších židovských intelektuálů v Norsku.
ISBN 978-80-7326-265-5

POLÁKOVÁ, Daniela
Marie Kudeříková: životnost
mýtu a lidské zkušenosti

Praha: Academia, 2017, Studentské
práce, 1. vyd., 277 s., brož. 265 Kč
Kniha se zabývá literárním a mediálním obrazem M. Kudeříkové
(1921–1943), dnes již téměř zapomenuté osobnosti druhého odboje,
v éře státního socialismu však výrazné postavy panteonu komunistických
hrdinů.
ISBN 978-80-200-2673-6

pe dago g i k a;
d i dak ti k a
ANDRYSOVÁ, Pavla
Osobnostní učitelství

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 182 s., brož.
Monografie představuje koncepci
osobnostního učitelství, která je
inspirovaná psychosomatickými disciplínami vyučovanými na katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.
ISBN 978-80-244-5088-9

LAVRINČÍK, Jan
Vybrané možnosti realizace
výuky objektově orientovaného
programování v rámci sekundárního vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 224 s., brož.
Monografie se zabývá podněty stávající pedagogické teorie, a to zejména
teorií konstruktivistického pojetí výuky, prekoncepty a zprostředkování
vědeckých obsahů ve vzdělávání.
ISBN 978-80-244-4997-5

SLADOVÁ, Jana a kol.
Umělecká literatura v procesu
osobnostní a sociální výchovy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 134 s., brož.
Monografie shrnuje poznatky badatelského týmu, který zkoumal otázky
hodnot a výchovy k hodnotám
v kontextu moderní pedagogiky,
zvláště osobnostní a sociální výchovy.
ISBN 978-80-244-5101-5

po liti k a
NĚMEC, Vladimír
Umění politky

Plzeň: Petit, 2017, 1. vyd., 100 s., váz.
Politika jako kultura národa a projev
demokracie.
ISBN 978-80-903627-6-5

pr ávo
PELC, Vladimír; PELC,
Vladimír
Prokazování původu majetku
a daňové trestné činy

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 17 315 t i t u l ů
Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 264 s.,
brož. 399 Kč
Právní úprava nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů u tzv.
přímých důchodových daní.
ISBN 978-80-7554-072-0

SVEJKOVSKÝ, Jaroslav;
KABELKOVÁ, Eva;
VYCHOPEŇ, Martin a kol.
Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového
občanského zákoníku

Praha: C. H. Beck, 2017, 2. přeprac.
a rozšíř. vyd., 752 s., váz. 990 Kč
Praktická příručka nabízí vzory
smluv, listin a žalobních návrhů. Obsahuje více než 420 vzorů k novému
občanskému právu. Vzory ke všem
částem občanského zákoníku.
ISBN 978-80-7400-648-7

př í ručk y
Babička vzpomíná. Zápisník pro
uchování rodinných vzpomínek

Z angl. přel. Š. Dvořáková Tripesová,
Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
128 s., váz. 249 Kč
Díky pečlivě vybraným otázkám si
vaše babička vybaví ty nejkrásnější
a nejdůležitější okamžiky svého života, zapátrá v paměti po vzpomínkách
na a zmapuje tak svůj život od narození až po současnost.
ISBN 978-80-204-4362-5

COLLINSOVÁ, Hilary
Kreativní výzkum. Teorie a praxe
výzkumu v oblasti tvůrčích
odvětví
Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 212 s., váz. 245 Kč
Příručka přispívá k hlubšímu porozumění roli výzkumu v kreativních
průmyslech a vyzdvihuje jeho důležitost coby způsobu potvrzení hodnoty
tvůrčí činnosti.
ISBN 978-80-7485-125-4

RADVÁKOVÁ, Věra;
SIGMUND, Tomáš
Základy odborné práce

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 126 s., brož. 327 Kč
Netradiční publikace je určená
studentům VŠ i odborné veřejnosti.
Slouží jako příručka, která vede
k uspořádání odborné práce od
prvotní motivace až k vlastnímu odevzdání hotového textu.
ISBN 978-80-245-2162-6

psych o log i e
MEAD, George Herbert
Mysl, já a společnost

Je důležité, aby se pečující o osoby
s demencí starali tak, že se jejich klienti budou cítit dobře. To se však podaří pouze tehdy, budou-li pracovníci
stále znovu zkoumat a zlepšovat svůj
postoj, ošetřovatelské kompetence
i odborné know-how.
ISBN 978-80-262-1184-6

stud i e
ČEJKA, Marek; BUREŠ, Jan;
DANIEL, Jaroslav
Muslimské bratrstvo v současnosti
Praha: Academia, 2017, 21. století,
1. vyd., 232 s., váz. 295 Kč
Autoři se zaměřují na panarabské
hnutí Muslimské bratrstvo a s ním
spřízněné politické strany a hnutí.
ISBN 978-80-200-2670-5

FILIPEC, Ondřej
Fenomén terorismus: česká
perspektiva

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 258 s., brož.
Publikace přináší hlubší vhled do
problematiky terorismu v jeho rozmanitých dimenzích, který je obohacen o rozhovory s českými odborníky.
ISBN 978-80-244-5040-7

KLIMENT, Pavel;
DOČEKAL, Vít
Pohled na bezdomovství v České
republice
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 124 s., brož.
Publikace se zaměřuje na zastávané
postoje vůči bezdomovcům a zkušenost s přímým či skrytým bezdomovstvím.
ISBN 978-80-244-5007-0

KOLÁŘ, Pavel;
PULLMANN, Michal
Co byla normalizace? Studie
o pozdním socialismu

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 224 s., brož. 219 Kč
Soubor studií se snaží vylíčit pozdně
socialistickou společnost v její
rozmanitosti, neomezuje se jen na
politické špičky nebo opozici. Autoři
zachycují pestrou škálu postojů.
ISBN 978-80-7422-560-4

zoo log i e
BOUKAL, Milan
Brouci čeledi plavčíkovití a vyklenulcovití

Praha: Academia, 2017, Zoologické
klíče, 1. vyd., 388 s., brož. 395 Kč
Svazek přináší determinační klíče
dvou čeledí brouků, které pro naše
území dosud nebyly vytvořeny. Jsou
v něm zahrnuty i druhy okolních
zemí, takže lze určovat brouky celé
střední Evropy.
ISBN 978-80-200-2659-0

zemědělství
h ouby
LEBEDA, Aleš;
MIESLEROVÁ, Barbora;
SEDLÁŘOVÁ, Michaela
Houby a houbám podobné
organismy v biotechnologiích

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 200 s., váz. 300 Kč
Kniha představuje houby a vzhledově
houbám podobné organismy, které
k nim byly dříve řazeny, jako nedílnou
součást lidského života a jídelníčku.
ISBN 978-80-244-4983-8

vče l ař st ví
BIELMEIEROVI , Sandra
a Armin; HLAVÁČOVÁ, Alice
Základy včelaření. Vše, co musí
zájemci o včelaření znát

SCOTTOVÁ, Jennifer L.
Madame Chic 1–3. Komplet

technické vědy

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
624 s., váz. 599 Kč
Zábavný třídílný průvodce životním
stylem šarmantních Pařížanek.
ISBN 978-80-204-4229-1

so ciáln í
pr áce

Z angl. přel. J. Vítů, Praha: Dokořán,
2017, Pergamen, 1. vyd., 64 s., váz.
198 Kč
Z čeho se skládá hmota kolem nás
a kde se vzala? Jaká tajemství se
skrývají v laboratořích novodobých
alchymistů? Má hmota nějaký řád
a dokážeme jej někdy zcela pochopit?
ISBN 978-80-7363-769-9
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Praha: Academia, 2017, Studentské
práce, 1. vyd., 241 s., brož. 325 Kč
Publikace shrnuje aktuální pravidla
pro tvorbu názvů organických sloučenin podle IUPAC.
ISBN 978-80-200-2646-0

ž ivotn í st yl

matematické
a přírodní vědy

Z něm. přel. L. Simonová, Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 120 s., váz. 265 Kč

SEZEMSKÁ, Karolína
Názvosloví organických
sloučenin

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 144 s.,
brož. 399 Kč
Chov a podpora včel je in, jak
na venkově, tak ve městě. Rádce
zprostředkuje zájmovým včelařům
všechny základní informace lehce
srozumitelnou formou.
ISBN 978-80-7529-310-7

Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 248 s.,
váz. 365 Kč
Základní dílo G. H. Meada, jež je
považováno za zakladatelskou práci
symbolického interakcionismu, vychází v češtině poprvé a ve zkrácené
podobě, s důrazem na autorovy psychologické teorie.
ISBN 978-80-262-1180-8

KÖNIG, Jutta;
ZEMLIN, Claudia
100 chyb při péči o lidi s demencí

ch e m i e

fyzika
TWEED, Matt
Důležité prvky. Atomy, kvarky
a jiné velké drobnosti

autoško l a
WEIGEL, Ondřej
Autoškola 2017. Pravidla,
značky, testy

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 344 s.,
brož. 169 Kč
Učebnice je určena pro žáky autoškol, běžné řidiče i řidiče referentských vozidel, kteří si potřebují zopakovat pravidla provozu na silničních
komunikacích.
ISBN 978-80-264-1396-7

mo d e l ář st ví
NOVOTNÝ, Jan
Modelování bojové techniky

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 176 s.,
váz. 369 Kč
Přístupnou a srozumitelnou formou se seznámíte se všemi aspekty
potřebnými pro stavbu modelů.
Cenné jsou rovněž postřehy autora

bibliografie

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 17 315 t i t u l ů

ohledně kvality výrobců jednotlivých
komponentů.
ISBN 978-80-264-1408-7

léčbu refrakterních nemocných a případnou paliativní péči.
ISBN 978-80-204-4120-1

vodce zásadami tance a tréninku, vyvinutými L. Hortonem (1906–1953).
ISBN 978-80-7460-112-5

ručn í pr áce

kuchař k y

PESTRE, Marion
Ušijte si sami

DOLEŽALOVÁ, Alena
Moučníky, které se vždy
povedou

v ý t var n é
um ě n í

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 349 Kč
Ušijte si oblečení sami. Nechte se
inspirovat vzory, střihy a barvami
starých indiánských kmenů přizpůsobenými trendům dnešní doby.
V knize naleznete 18 návodů opatřených podrobným fotopostupem.
ISBN 978-80-264-1405-6

PŘIDALOVÁ, Marcela
Tvoříme z filcu. Naučné hry
a hračky

Brno: Zoner Software, 2017, 1. vyd.,
160 s., váz. 298 Kč
Autorka nabízí řadu podrobných
návodů na výrobky, pomocí kterých
se děti naučí poznávat barvy, tvary,
procvičí si jemnou motoriku svých
prstíků a také logické uvažování.
ISBN 978-80-7413-347-3

České Budějovice: Dona, 2017,
1. vyd., 216 s., váz. 299 Kč
Receptů na dobré a vyzkoušené
moučníky není nikdy dost. Tato
kuchařka obsahuje recepty na ty
nejoblíbenější, většinou měřené na
hrníčky, s jednoduchými a přehlednými postupy včetně fotografií.
ISBN 978-80-7322-198-0

TRÁVNÍKOVÁ, Blanka
Originální domácí kuchařka

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 199 Kč
Mít doma otrhaný sešit plný osvědčených rodinných receptů psaných
rukou bylo kdysi běžné. Dnes už jsme
na něj však vlivem internetu trochu
pozapomněli.
ISBN 978-80-264-1406-3

stu d i e

životospr áva

MOCEK, Tomáš
Laser: supernástroj člověka
21. století

ALBERS, Susan
Jezte chytře aneb Eat.Q. –
Odhalte moc emoční inteligence
při hubnutí

Praha: Academia, 2017, Slavnostní
přednášky, 1. vyd., 48 s., brož. 95 Kč
Vývoj laseru je neuvěřitelným příběhem touhy po poznání, lidského
umu, schopností a posouvání hranic
lidského poznání. Během uplynulých
57 let se laser stal opravdovým supernástrojem člověka 21. století.
ISBN 978-80-200-2691-0

zdravotnic tví
k l asick á
m e d icí na
BAUER, Jan;
KRAJSOVÁ, Ivana
Melanom. Imunoterapie a cílená
léčba

Praha: Maxdorf, 2017, 1. vyd., 381 s.,
brož. 795 Kč
Aktuální a praktická monografie uvádí čtenáře do problematiky cílené léčby a imunoterapie melanomu, a to na
pozadí srozumitelného výkladu jeho
molekulární biologie a imunologie.
ISBN 978-80-7345-515-6

HAKL, Marek a kol.
Bolesti zad a kloubů

Praha: Mladá fronta, 2017, Aeskulap,
1. vyd., 168 s., váz. 370 Kč
Kniha je určena především odborné veřejnosti zabývající se
léčbou jmenovaných bolestivých
stavů. Cílem bylo podat souhrn
diagnostických a léčebných přístupů
používaných v léčbě bolestí zad
a kloubů.
ISBN 978-80-204-4325-0

PROCHÁZKA, Vít a kol.
Folikulární lymfom

Praha: Mladá fronta, 2017, Edice
Postgraduální medicíny, 1. vyd.,
200 s., váz. 380 Kč
Komplexní publikace zahrnuje
všechny aspekty moderní individualizované péče o nemocného od
stanovení prvotní diagnózy až po

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 288 s.,
brož. 309 Kč
Skoncujte s pocity, které vás nutí jíst
z nudy nebo stresu a využijte svou
emoční inteligenci k úpravě tělesné
váhy.
ISBN 978-80-7554-073-7

umění; hudba
architek tur a
LUKEŠ, Zdeněk
Stavby a architekti pohledem
Zdeňka Lukeše 2. Doma
i v cizině

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 292 s., váz. 299 Kč
Kniha je již druhý výběr z textů věnovaných architektuře, které autor
publikoval v sobotní příloze Orientace v Lidových novinách, tentokrát
většinou v letech 2013–2016.
ISBN 978-80-7422-535-2

KIMMELMAN, Michael
Mistrovské dílo náhody. Ars
vitae & vice versa

Z něm. přel. K. Pietrasová, Zlín: Kniha
Zlín, 2017, 1. vyd., 296 s., váz. 389 Kč
Proměňte svůj život prostřednictvím
umění ve svébytné umělecké dílo. Jak
se dívat na umění? Co nám může nabídnout? A jak proměnit vlastní život
na svébytné umělecké dílo?
ISBN 978-80-7473-520-2

Praha: Informatorium, 2017, 2. vyd.,
112 s., brož. 245 Kč
Čtvrtý díl souboru učebnic
střihových konstrukcí. Učebnice
je určena studujícím středních
oděvních škol, odborných učilišť
a širokému okruhu zájemců
o oděvní tvorbu.
ISBN 978-80-7333-126-9

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 100 s., CD
Neprodejná publikace z projektu.
ISBN 978-80-244-4634-9

PÁNKOVÁ, Markéta;
MATYÁŠOVÁ, Alena
Jan Amos Komenský v českém
a světovém výtvarném umění
(1642–2016)

Praha: Academia, 2017, Umění,
1. vyd., 270 s., váz. 550 Kč
O věhlasu J. A. Komenského nevypovídá jen jeho rozsáhlé dílo a ohromná
literatura jemu věnovaná, charakterizuje ji rovněž ohlas jeho osobnosti
a díla ve výtvarném umění, v krásné
literatuře, dramatu, filmu a hudbě.
ISBN 978-80-200-2662-0

KOCURKOVÁ, Jana
Škola střihů – Sukně

Praha: Informatorium, 2017, 2. vyd.,
76 s., brož. 225 Kč
První díl ze souboru učebnic
střihových konstrukcí. Učebnice
je určená studujícím středních
oděvních škol, odborných učilišť
a širokému okruhu zájemců
o oděvní tvorbu.
ISBN 978-80-7333-125-2

ŠRUBAŘOVÁ, Hana; LAŠTOVIČKOVÁ GRYGAROVÁ,
Jana; CHARVÁTOVÁ JAVŮRKOVÁ, Nikol
Naučte se malovat a kreslit:
Portréty podle fotografií
Brno: Zoner Software, 2017, 1. vyd.,
160 s., váz. 399 Kč
Autorky představují tři různé techniky malování a kreslení portrétů
– olejomalbu technikou suchého
štětce a stírací technikou a kreslení
pastelkami.
ISBN 978-80-7413-345-9

učebnice
střední školy
o d ě vn ic t ví

VIČAROVÁ, Eva
Pěvecké a hudební spolky za
první republiky a Olomouc

KOCURKOVÁ, Jana
Škola střihů – Dámské kalhoty

Praha: Informatorium, 2017, 2. vyd.,
78 s., brož. 225 Kč
Druhý díl souboru učebnic střihových
konstrukcí. Učebnice je určena
studujícím středních oděvních škol,
odborných učilišť a širokému okruhu
zájemců o oděvní tvorbu.
ISBN 978-80-7333-127-6

taneční umění

Ilustr. L. Yoakum. Z angl. přel. D.
Strnad, Brno: JAMU, 2017, 1. vyd.,
332 s., brož. 190 Kč
Dlouho očekávaný, spolehlivý prů-
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ja z ykově da
FALTÝNEK, Dan
Součet s nulou

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 106 s., brož.
Publikace vychází v rámci grantu
Inovace studia obecné jazykovědy
a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami, reg.
č. CZ.1.07/2.2.00/28.0076.
ISBN 978-80-244-4349-2

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 234 s., brož.
Gramatikalizaci byla v posledních desetiletích věnována velká pozornost.
Práce debaty reflektuje a využívá
jejich výsledky při pohledu na procesy v nizozemštině.
ISBN 978-80-244-5075-9

MARTINKOVÁ, Michaela
a kol.
Ivan Poldauf: Sebrané spisy.
Svazek I (1940–1960)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 352 s., brož.
Kniha je první částí třídílných
sebraných spisů I. Poldaufa (1915–
1984), významného lingvisty,
anglisty, bohemisty a lexikografa,
zakladatele anglistiky na FF UP
v Olomouci a později profesora
UK v Praze.
ISBN 978-80-244-5034-6

li ngvisti k a

sport
a tělov ýchova
spo r tovn í
př í ručk y
McDOUGALL, Christopher;
SCOTT, Jurek
Zrozeni k běhu, Takoví normální
hrdinové, Jez a běhej. Box
sportovních titulů
Z angl. přel. J. Bálek, A. Kudrnová,
J. Pipek, Praha: Mladá fronta, 2016,
1. vyd., 864 s., váz. 599 Kč
Tři knihy, které spojuje poutavý
příběh, mimořádné výkony a obrovský potenciál motivovat čtenáře
ke změně.
ISBN 978-80-204-4250-5

VABROUŠEK, Petr
Jak na triatlon. Na (první) triatlon s radami nejlepšího českého
závodníka

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
272 s., váz. 299 Kč
P. Vabroušek je přední světový triatlonista. Dvakrát zvítězil v celkovém
pořadí Světového poháru v dlouhém
triatlonu. Kdo jiný by měl začínající
i mírně pokročilé triatlonisty uvést do
tajů tohoto sportovního odvětví než
právě on?
ISBN 978-80-204-3997-0

PERCES, Marjorie B.;
FORSYTHE, Ana Marie;
BELL, Cheryl
Taneční technika Lestera
Hortona

jazykověda;
literární vědy

KONVIČKA, Martin
De opkomst van de Nederlandse grammatica. Over
grammaticalisatie en andere
verwante ontwikkelingen
in de geschiedenis van het
Nederlands

MYSLIVEČKOVÁ, Hana
Gotické umění v českých zemích

hu dba

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 170 s., brož.
V knize je stručně popsán charakter
dobové produkce, interpretace
i recepce, včetně funkcí, které hudba
v závislosti na vývoji politické, ekonomické i společenské situace plnila.
ISBN 978-80-244-5020-9

KOCURKOVÁ, Jana
Škola střihů – Dámské košile,
halenky a šaty

ČERMÁKOVÁ, Anna;
CHLUMSKÁ, Lucie;
MALÁ, Markéta
Jazykové paralely

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, Studie z korpusové lingvistiky,
1. vyd., 290 s., brož. 209 Kč
Cílem edice je poskytovat prostor
pro výzkum prováděný pomocí
jazykových korpusů, tj. rozsáhlých
souborů autentických textů v elektronické podobě.
ISBN 978-80-7422-557-4

STĚPANOVA, Ludmila a kol.
Člověk ve frazeologickém obraze
světa
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 174 s., brož.
Kniha je věnována popisu frazeologického obrazu světa v ruštině
a češtině.
ISBN 978-80-244-5068-1

lite r ár n í
př í ručk y
SLOMEK, Jaromír
Prahou Jaroslava Seiferta

Praha: Academia, 2017, Průvodce,
1. vyd., 304 s., brož. 350 Kč
Dobovými i aktuálními fotografiemi
bohatě vybavený literárněmístopisný
bedekr a současně seifertovská
čítanka.
ISBN 978-80-200-2622-4

bibliografie
lite r ár n í
teo r i e
O fikci nově: teorie fikčnosti,
naratologie a poetiky

OLDFIELD, Tom; OLDFIELD, Matt
Luis Suarez: Kanibal s něžnou
duší

Edit. C. A. Mihailescu, W. Hamarneh,
Praha: Academia, 2017, Možné světy,
1. vyd., 452 s., brož. 425 Kč
Publikace obsahuje pečlivě vybrané
statě předních světově uznávaných
vědců zabývajících se teorií fikce
a narativem.
ISBN 978-80-200-2661-3

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 249 Kč
Ještě si neuměl ani zavázat tkaničky,
když se poprvé vypravil na hřiště
vojenské základny v uruguayském
Saltu. Míč však do brány zaplul, jako
by ho očaroval. Záhy mu všichni
věštili budoucnost úspěšného střelce
světového formátu.
ISBN 978-80-7505-633-7

sbo r n í k y

cesto pisy

Milíř 18/2016. Zpravodaj
Společnosti Jiřího Mahena

PROCHÁZKA, Dušan
Záhady, legendy a mýty z ostrovů
a pobřeží. Východní a centrální
Středomoří – Černé moře

Boskovice: Albert, 2017, 1. vyd.,
52 s., brož. 70 Kč
Příspěvky se věnují odkazu knihovnické a literární činnosti J. Mahena (např. Mahenovy stopy v Indexu,
Mahenova sbírka Duha, Vzpomínky
na Karlu Mahenovou…).
ISBN 978-80-7326-273-0

krásná literatura
anto log i e
Poetismus

Edit. J. Fabian. Z něm. přel. R. Žaludová, Praha: Slovart, 2017, 1. vyd.,
264 s., váz. 399 Kč
Poetismus je jedním z nejcennějších
vývozních artiklů původní české kultury po roce 1918. Publikace nabízí
editorčinu průvodní studii, básně,
manifesty, úryvky z teoretických textů
a množství výtvarného materiálu.
ISBN 978-80-7529-273-5

Ztráta paměti. Sborník
literárních prací posluchačů
Divadelní fakulty JAMU

Edit. L. Nunvář, Brno: JAMU, 2017,
1. vyd., 164 s., brož. 95 Kč
24. ročník Salónu původní literární
tvorby JAMU.
ISBN 978-80-7460-115-6

autobiografie
HILLINGOVÁ, Wendy
Můj život v jeho tlapkách. Já ho
držím za vodítko, on mě drží
za srdce

Z angl. přel. H. Hartlová, Praha: Mladá
fronta, 2017, 1. vyd., 264 s., váz. 279 Kč
W. Hillingová trpí vzácnou tzv.
nemocí motýlích křídel. Zlatý retrívr
Ted, kterého Wendy spolu s „Psími
společníky“ vycvičila, je zřejmě jediným asistenčním psem v Británii,
který je oporou osobě postižené
touto nemocí.
ISBN 978-80-204-4247-5

biog r afi e
HARTWIGOVÁ, Julia
Apollinaire. Život umělecké
Paříže

Z pol. přel. V. Zapletalová, Praha:
Garamond, 2017, 2., zde 1. vyd.,
400 s., váz. 360 Kč
Kniha o uměleckém životě bohémské
Paříže počátku minulého století nedává nahlédnout pouze do života G.
Apollinaira, ale propojuje jeho příběh
s osudy řady literátů, malířů a dalších
umělců, kteří tvořili okruh jeho nejbližších známých.
ISBN 978-80-7407-346-5

Brno: Littera, 2017, Obrazy z cest,
1. vyd., 122 s., váz. 399 Kč
První díl exkluzivní barevné publikace
s více než 200 fotografiemi popisuje
21 blízkých cílů našich dovolenkových
míst nebo míst z cest za poznáním.
ISBN 978-80-85763-93-5

de te k tivk y;
krimi
BÝM, Petr
Vražda v secesní vile

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 176 s.,
brož. 249 Kč
Mrtvý muž v přízemí secesní vily staví
před vyšetřovatele zásadní otázku:
je to sebevražda nebo vražda? Zmapování charakteru mrtvého a jeho
osobních vztahů brzy napoví, že kriminalisté musí pátrat po vrahovi.
ISBN 978-80-7243-948-5

CASTILLO, Linda
Ztracené děti

Z angl. přel. L. Faltejsková, Brno:
Moba, 2017, 1. vyd., 320 s., váz.
329 Kč
Kate Burkholderová, policejní náčelnice v ohijském městečku Painters
Mill, pomáhá kriminalistům při
hledání zmizelých amišských děvčat.
Jenže scházejí jakékoliv indicie, starosvětská komunita Amišů je skoupá na
informace...
ISBN 978-80-243-7456-7

FRÜHAUFOVÁ, Martina;
WEBER, Daniel
Smrt ve zlaté kleci

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz. 249 Kč
Detektivka na téma láska, zrada,
chamtivost a nepovedené manželství.
ISBN 978-80-7505-628-3

HARPEROVÁ, Jane
Sucho

Z angl. přel. B. Doležalová, Brno:
Host, 2017, 1. vyd., 383 s., váz.
349 Kč
Odlehlý australský venkov odkrývá
svá dávná tajemství. Na jedné z farem
najdou mrtvou ženu a jejího syna.
O kus dál stojí auto otce rodiny
Luka Hadlera, ten pravděpodobně
manželku i dítě zastřelil a pak spáchal
sebevraždu...
ISBN 978-80-7577-002-8

KALLENTOFT, Mons
Zeměbouře

Ze švéd. přel. E. Nováčková, Brno:
Host, 2017, 1. vyd., 303 s., váz.
319 Kč

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 17 315 t i t u l ů
Osmý případ inspektorky Malin
Forsové. Jednoho květnového rána je
v příkopu blízko kanálu Göta nalezena mrtvola mladého muže. Je nahý,
ale jeho tělo nenese žádné viditelné
stopy násilí.
ISBN 978-80-7577-001-1

KLEVISOVÁ, Michaela
Kroky vraha

Praha: Motto, 2017, 3. vyd., 360 s.,
váz. 249 Kč
V pražském lesoparku byla v noci
uškrcena mladá žena. Novinářka Julie
Kellerová je zřejmě poslední, kdo s ní
před vraždou mluvil. Oběť se navíc
nápadně podobala její dceři Kláře.
Byla to náhoda?
ISBN 978-80-267-0848-3

LUDVÍKOVÁ, Jitka
Nebezpečná hra

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 216 s.,
váz. 249 Kč
Minulost je něco, co nelze jen tak
hodit za hlavu. Nelze se před ní
schovat, nelze ji ignorovat. Lze
před ní pouze utíkat, ale pravda
je, že jednou nás stejně dohoní.
Monika Hrubešová je mladá, krásná
a úspěšná spisovatelka detektivních
příběhů.
ISBN 978-80-7243-949-2

MacBIRDOVÁ, Bonnie
Umění v krvi. Dobrodružství
Sherlocka Holmese

Z angl. přel. P. Diestlerová, Praha:
Mladá fronta, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz. 329 Kč
Londýn, chladný prosinec roku 1888.
Sherlocku Holmesovi je 34 let a po
katastrofálním vyšetřování případu
Jacka Rozparovače se opět uchýlil
ke kokainu. Watson nedokáže svého
přítele ani utěšit, ani ho vytrhnout
z letargie...
ISBN 978-80-204-4051-8

MACHÁČEK, Lubomír
Odložené hříchy

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2017, 1. vyd.,
224 s., váz. 219 Kč
Je zima, měsíc leden, při odklízení
sněhu narazí správce domu na ženu
zamrzlou v ledu. Její tělo je přikryté
andělskými křídly. Komisař Viktor
Madlenka ji dobře zná, jde o Sáru
R., kterou miloval a která zmizela za
záhadných okolností.
ISBN 978-80-7405-414-3

MAY, Peter
Černé světlo

Z angl. přel. L. Kaprová, Brno: Host,
2017, 1. vyd., 343 s., váz. 329 Kč
Třetí díl kriminální série Akta
Enzo. Enzo Macleod se rozhodl,
že s využitím svých znalostí vyřeší
sedm nechvalně proslulých vražd
popsaných v knize odložených případů pařížského novináře Rogera
Raffina.
ISBN 978-80-7491-984-8

MEYER, Deon
Kobra

Z angl. přel. J. Kalina, Brno: Moba,
2017, 1. vyd., 384 s., váz. 349 Kč
Krveprolití v penzionu poblíž
Franschhoeku musí mít na svědomí
profesionální vrah. Nevysvětlitelná rytina plivající kobry a zběsilý
mediální kolotoč nejsou to jediné,
co detektiva Bennyho Griessela od
Jestřábů hodně zneklidňuje.
ISBN 978-80-243-7199-3
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NESSER, Hakan
Karambol

Ze švéd. přel. H. Matochová, Brno:
Moba, 2017, 1. vyd., 256 s., váz.
279 Kč
Probudil se a nejprve cítil nezměrnou
úlevu. Ta trvala tři vteřiny, pak
pochopil, že to nebyl zlý sen. Že to
byla skutečnost. Tíha chlapcova těla
v jeho náručí i krev, která mu kapala
z kapuce. Opilý řidič usmrtí malého
chlapce...
ISBN 978-80-243-7455-0

PTÁČKOVÁ, Jindřiška
Básník

Brno: Moba, 2017, Původní česká detektivka, 1. vyd., 288 s., váz. 249 Kč
Túje, vzácná květena, bohatá stromová alej. A také jedna mrtvola
v kaluži krve. Pro Pavlu Brázdovou,
která tělo v ruinách přístřešku
obývaného bezdomovci objeví, znamená tato událost zásadní zlom...
ISBN 978-80-243-7462-8

REIERSGARDOVÁ, Marit
Závěje

Z nor. přel. K. Krištůfková, Zlín:
Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 360 s., váz.
299 Kč
Detektivka z prostředí malého
norského města, kde každý něco
skrývá a kde i samotní vyšetřovatelé
mají svá dobře střežená tajemství.
ISBN 978-80-7473-433-5

ROBOTHAM, Michael
Střepy

Z angl. přel. A. Neuman, Brno:
Moba, 2017, 1. vyd., 568 s., váz.
389 Kč
Christina Wheelerová chce skočit
z mostu a ani psycholog Joseph
O’Loughlin jí nedokáže sebevraždu rozmluvit. Její dospívající dcera
tvrdí, že není možné, aby se matka
dobrovolně zabila tímto způsobem,
protože měla panický strach z výšek.
ISBN 978-80-243-7461-1

TANGEN, Geir
Maestro

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
Špatný vtip, nebo skutečná
hrozba? Když novinář Viljar R.
Gudsmundsson obdrží email od
samozvaného soudce, který tvrdí, že
vynesl rozsudek smrti nad jistou místní ženou, neví, co si o tom myslet.
Zprávu přepošle policii, dál mu však
vrtá hlavou...
ISBN 978-80-259-0631-6

divadelní hry
ROSTAND, Edmond
Cyrano de Bergerac

Z franc. přel. J. Vrchlický, Praha:
Artur, 2017, D, sv. 128, zde 1. vyd.,
240 s., brož. 220 Kč
Znovu vychází jedna z nejoblíbenějších her světové dramatiky
s neméně slavným titulním hrdinou,
v klasickém, ale stále živém překladu
J. Vrchlického.
ISBN 978-80-7483-065-5

e rotick á
lite r atur a
CLAYTONOVÁ, Alice
Nabíječ, Hřebec, Samec – Box

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
752 s., váz. 499 Kč

V balíčku najdete výběr tří knih
oblíbené bestselleristky A. Claytonové, které vás nejen pobaví, ale za
dlouhých zimních večerů i správně
naladí.
ISBN 978-80-204-4348-9

ese j e; úvahy
CHESTERTON, Gilbert Keith
František z Assisi
Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 128 s., brož. 199 Kč
Prorockou esej o sv. Františkovi
napsal autor roku 1923. Zdá se,
že promlouvá k dnešnímu čtenáři
a k mentalitě doby snad ještě aktuálněji než tenkrát.
ISBN 978-80-7195-386-9

fe j eto ny
HVÍŽĎALA, Karel
Dobře mrtvý dědeček. Fejetony

Ilustr. J. Votruba, Praha: Novela
bohemica, 2017, 1. vyd., 162 s., váz.
269 Kč
Druhá kniha fejetonů volně navazuje
na předešlý úspěšný Osmý den
týdne.
ISBN 978-80-87683-71-2

h isto r ick é
rom ány
BAUER, Jan
Smrt na Karlštejně

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
Na Karlštejně se ke svému jednání
schází královská rada. Jenže po
divoké noci plné alkoholu a neřestí
je v hradní studni nalezeno mrtvé
tělo jejího člena Ctibora Berky
z Dubé. Byla to nehoda, anebo
vražda?
ISBN 978-80-243-7193-1

HAMLET, Erika
Katarine a její intriky

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 448 s.,
váz. 389 Kč
Příběh z doby, kdy vzpomínky na
tři mušketýry byly stále živé. Starý
a mocný je rod Wellnsburgů a půvabná Katarine je jedinou dědičkou
po přeslici. Skvělý život v rodném
sídle však pomalu bere za své...
ISBN 978-80-264-1397-4

SCARROW, Simon
Británie

Z angl. přel. L. a T. Havlíkovi, Praha:
BB/art, 2017, 1. vyd., 344 s., váz.
349 Kč
Římská provincie Británie roku 52
n.l. Zatímco centurion Macro, který
utrpěl zranění během hlídky, je nucen
zůstat v pevnosti, prefekt Cato táhne
s legionáři do srdce hor ovládaných
nepřáteli. Jeho úkolem je zlikvidovat
baštu druidů.
ISBN 978-80-7507-671-7

VONDRUŠKA, Vlastimil
Králův dluh

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Píše se rok 1266 a český král Přemysl
II. Otakar podporuje slabého císaře
Richarda Cornwallského. Za to
obdrží úřad, který spravuje císařovo
jmění na východ od Rýna, a vzápětí
se s jeho tichým souhlasem zmocní
Chebska...
ISBN 978-80-243-7615-8

bibliografie
VONDRUŠKA, Vlastimil
Zdislava a ztracená relikvie

Brno: Moba, 2017, 4. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Prokurátor krále Přemysla II. Otakara
Oldřich z Chlumu a zároveň správce
hradu Bezděz má v pravomoci i vyšetřování a trestání hrdelních zločinů
v kraji. Tentokrát řeší krádež trnu
z Kristovy koruny, vzácné relikvie...
ISBN 978-80-243-7614-1

h o ro ry
DARK, Jason
Duch větru

Z něm. přel. M. Küchler, Brno: Moba,
2017, John Sinclair, 1. vyd., 50 s.,
brož. 44 Kč
Zvířata to pokaždé vycítí jako první,
prozradí jim to jejich jemné smysly,
napoví to instinkty. Kočky vyskočí
a ztratí se v trávě. Psi někdy zalezou
do svých bud, většinou ale žalostně
kňučí a nejsou k utišení.
ISBN 978-80-243-7571-7

DARK, Jason
Tajemný šaolin

Z něm. přel. M. Küchler, Brno: Moba,
2017, John Sinclair, 1. vyd., 50 s.,
brož. 44 Kč
Občas se budil v noci hrůzou, když
ho probral křik umírajících lidí dole
na bojišti, těch, kdo chtěli bránit svoji
vlast. V takových chvílích cítil strašný
smutek...
ISBN 978-80-243-7598-4

h umo r
ENGLUND, Terje B.
The Czechs in a Nutshell.
A user‘s manual for foreigners

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 279 s.,
brož. 359 Kč
V angličtině psaná knížka mladého
norského bohemisty nabízí příchozím
i zde usedlým cizincům vtipný vhled
do české národní mentality s jejími
silnými i slabými stránkami.
ISBN 978-80-7252-266-8

KRAUS, Ivan
Kůň nežere okurkový salát

Praha: Academia, 2017, Krásná literatura, 1. vyd., 208 s., brož. 225 Kč
Doktor filozofie se po letech vrací ze
zámoří do rodné vlasti, právě ve chvíli, kdy se země stane nepředvídatelně
svobodnou. Doktor mnohé chápe
stejně málo jako lidé, kteří mají náhle
pocit, že se octli po náhlém zemětřesení v cizině.
ISBN 978-80-200-2671-2

TURNEROVÁ, Sarah
NeMáma. Radosti a strasti
mateřství

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 349 Kč
Hledáte-li moudré rady, jak správně
vychovávat děti, tady se jich nedočkáte. Zato hledáte-li ujištění, že
v pochybnostech o svých mateřských
schopnostech nejste sama, našla
jste svatý grál! A ještě se u toho
zasmějete.
ISBN 978-80-265-0582-2

ŽÁČEK, Jiří
S úsměvem

Ilustr. A. Born, Praha: Šulc – Švarc,
2017, 1. vyd., 48 s., váz. 99 Kč
Autor vybral hromádku ukázek
z knih, které mu ilustroval A. Born,
a složil z nich tuhle knížečku – jako

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 17 315 t i t u l ů
poděkování excelentnímu malíři
a svému dlouholetému učiteli humoru, který nás nedávno opustil.
ISBN 978-80-7244-413-7

kom i k sy
BOCQUET, Jose-Luis;
MULLER, Catel
Kiki z Montparnassu

Z franc. přel. M. Krušinová, Praha:
Argo, 2017, 1. vyd., 415 s., váz. 398 Kč
Kiki se na bohémském Montparnassu
20. let podařilo vymanit z bídy a stát
se jednou z nejcharismatičtějších postav meziválečné avantgardy. Vedle
sexuální a citové svobody se u Kiki
projevovala svoboda ve vystupování,
v projevu a v myšlení.
ISBN 978-80-257-2063-9

ENNIS, Garth; PARLOV,
Goran; CHAYKIN, Howard
Punisher MAX: Dlouhá chladná
tma

Z angl. přel. R. Podaný, Praha: BB/art,
2017, 1. vyd., 128 s., brož. 399 Kč
Barracuda se vrátil. Nejnebezpečnější
nepřítel, proti jakému kdy Punisher
stál, navíc našel skulinu v jeho zbroji,
a dokonce takovou skulinu, o které
neví ani sám Frank Castle.
ISBN 978-80-7507-615-1

Vítejte v Japonsku, zemi běhu zaslíbené, kde je největší sportovní
událostí roku vytrvalecká štafeta, kde
si firmy drží vlastní běžecké týmy,
kde maratonští mniši uběhnou tisíc
maratonů za tisíc dní, aby dosáhli
osvícení.
ISBN 978-80-204-4184-3

CHADWICK, William R.
Záchrana českých uprchlíků
1938–39. Sir Nicholas Winton
nebyl sám

Z angl. přel. J. Herynková, Praha:
Mladá fronta, 2017, 1. vyd., 176 s.,
váz. 249 Kč
Autor se soustředil na pomoc a práci
Britského výboru pro uprchlíky
z Československa. Podařilo se mu
objektivně zrekonstruovat podíl
práce jednotlivých aktérů pomoci
a postarat se tak o to, aby jejich jména nebyla zapomenuta.
ISBN 978-80-204-4375-5

KINGSLEY, Patrick
Nová Odyssea. Příběh evropské
uprchlické krize

korespondence

Z angl. přel. D. Křesťanová, Zlín:
Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 340 s.,
brož. 339 Kč
Objektivní pohled na současnou
uprchlickou krizi očima reportéra
deníku The Guardian.
ISBN 978-80-7473-519-6

HAVLÍČEK, Karel
Korespondence I. 1831–1842

KNEBLOVÁ, Hana
Slavné ženy Francie

Edit. R. Adam a kol., Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 1. vyd.,
544 s., váz. 429 Kč
První z plánovaných 6 svazků
zahrnuje veškerou dnes známou
odeslanou i přijatou Havlíčkovu
korespondenci do konce roku 1842
(odjezd do Ruska). Jádro svazku tvoří
Havlíčkovy listy rodičům ze studií
a korespondence se spolužáky.
ISBN 978-80-7422-474-4

lite r atur a
fak tu
BOSTROM, Nick
Superinteligence. Až budou
stroje chytřejší než lidé

Z angl. přel. J. Petříček, Praha:
Prostor, 2017, 1. vyd., 512 s., brož.
497 Kč
Autor nabízí nejprve historický přehled různých kroků, které vedly ke
vzniku zárodků umělé inteligence, jakož i přehled toho, kde se vývoj umělé inteligence nachází dnes, a probírá
jednotlivé druhy umělé inteligence.
ISBN 978-80-7260-353-4

ČVANČARA, Miroslav
Když u nás byl Buffalo Bill

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
366 s., brož. 455 Kč
Faktografická kniha o uměleckém
turné jezdecké revue plk. W. F. Codyho zvaného Buffalo Bill. Formou
současného průvodce po autentických lokalitách mapuje jeho životní
osudy v USA a pozdější vystoupení
v Evropě.
ISBN 978-80-200-2629-3

FINN, Adharanand
Cesta běžce. Pohled do bájného
světa japonských běžců
Z angl. přel. A. Kudrnová, Praha:
Mladá fronta, 2017, 1. vyd., 216 s.,
váz. 299 Kč

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 249 Kč
V dějinách Francie najdeme mnoho
výjimečných žen, jejichž jméno se
zapsalo do dějin. A právě o nich vypráví tato kniha. Jana z Arku, Désirée
Claryová, Bernadette Soubirousová
či osudy nejznámějších milenek francouzských králů.
ISBN 978-80-7243-950-8

KOLLÁR, Jozef
55 minut mezi životem a smrtí.
Odvážné útěky za železnou
oponu

Ze sloven. přel. D. Smutná, Praha:
Mladá fronta, 2017, 1. vyd., 184 s.,
váz. 249 Kč
Z železné klece se dalo uniknout
několika způsoby, ale ani jeden nebyl
bez rizika. Získat cestovní doložku
od policie nebylo snadné. Kdo chtěl
odejít stůj co stůj, musel hranice překročit ilegálně.
ISBN 978-80-204-4198-0

LARSON, Erik
Ďábel v Bílém městě

Z angl. přel. F. Krajník, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 496 s., váz. 398 Kč
Oceňovaný bestseller, beletrizovaná
literatura faktu o skutečném příběhu
masového vraha H. H. Holmese,
amerického Jacka Rozparovače, který
roku 1893 v Chicagu za Světové kolumbovské výstavy zavraždil desítky,
možná až stovky žen.
ISBN 978-80-257-2055-4

SUROSZ, Mariusz
Ach, ty Češky! České ženy, česká
historie a současnost očima
významného polského žurnalisty

Z pol. přel. A. Plasová, Praha: Mladá
fronta, 2017, 1. vyd., 320 s., váz.
299 Kč
Významný polský novinář a znalec
českého prostředí pojednává o osmi
ženách z české historie a současnosti.
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Na půdorysu jejich osudů ozřejmuje
širší dobové souvislosti a rozkrývá
dějiny našeho národa.
ISBN 978-80-204-4228-4

VERGE-FRANCESCHI, Michel; MORETTI, Anna
Erotické dějiny Versailles

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 399 Kč
Jsou Versailles místem symbolizujícím
moc? Ano, ale také místem rozkoše,
touhy a hýření.
ISBN 978-80-264-1407-0

n ove ly
PÁNEK, Josef
Láska v době globálních klimatických změn

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 248 Kč
Novela vypráví o globální vesnici
zvané Země, ilogičnosti rasismu
i nevyzpytatelných cestách srdce,
a hlavně o tom, jak se všichni bojíme
změn, zatímco ta největší z nich se
odehrává kolem nás a nad našimi
hlavami.
ISBN 978-80-257-1922-0

POLJAKOV, Jurij
Práce s chybami

Z ruš. přel. J. Janečková, Praha:
Akropolis, 2017, 1. vyd., 208 s., váz.
235 Kč
Hlavní hrdina knihy, novinář Andrej
Petrušov, se po svém propuštění
z novin nečekaně a neplánovaně
stane učitelem ruštiny na základní
škole. Rázem začíná odhalovat ty
nedostatky školního života, o kterých
se běžně nemluví.
ISBN 978-80-7470-151-1

URBAN, Miloš
Závěrka aneb Ztížená možnost
happyendu

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 264 s.,
váz. 298 Kč
Závěrka je milostná novela o prokletí
doby, kdy se každý může stát fotografem a udělat alespoň jednu
dobrou fotku. Důležitá je motivace.
Motivací Matěje Runda je Věra,
půvabná mladá žena, která si neuvědomuje svou fotogeničnost.
ISBN 978-80-257-2059-2

VRBA, Michal
Prak

Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 188 s.,
váz. 258 Kč
Psychologická novela z období
německé okupace vypráví příběh
novináře, který se zaprodal nacistické moci a svá selhání se rozhodl
kompenzovat tím, že spáchá brutální,
radikální čin, který jej může přivést až
na popraviště.
ISBN 978-80-257-1952-7

po e z i e
KORBELÁŘ, Petr
Obrazy do slov proplouvají

Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 120 s.,
váz. 289 Kč
Třetí kniha minimalistických básní
P. Korbeláře inspirovaná přírodou,
vnější i vnitřní krajinou.
ISBN 978-80-257-1915-2

KUKAL, Petr
Předposlední vlak

Ilustr. J. Pražan, Brno: Druhé město,
2017, 1. vyd., 78 s., brož. 199 Kč

V Předposledním vlaku poznáváme
autora jako básnického „chvilkaře“,
tedy lyrického komentátora každodennosti. Okouzleného pozorovatele
– ta palčivost muže středního věku! –
dívčích krás i vnad.
ISBN 978-80-7227-390-4

PLATHOVÁ, Sylvia
Ariel

Z angl. přel. J. Zábrana, Praha: Argo,
2017, AAB, 3., zde 1. vyd., 128 s.,
brož. 188 Kč
Druhá básnická sbírka S. Plathové
nazvaná Ariel, vydaná v roce 1965,
tedy dva roky po autorčině smrti,
patří k nejslavnějším angloamerickým
básnickým knihám 20. století.
ISBN 978-80-257-2037-0

POUND, Ezra
Cantos V. Italská Cantos
LXXII–LXXIII. Pisánská Cantos
LXXIV–LXXXIV

Dosl. E. Hesse. Z ital. a angl. přel.
a koment. A. Kareninová, Brno:
Atlantis, 2017, Dílo Ezry Pounda V,
1. vyd., 312 s., váz. 385 Kč
Když byla Pisánským Cantos v roce
1949 udělena americká Bollingenská
cena za nejlepší básnické dílo roku,
bouře v tisku pronikly až do Kongresu. „Je to patrně největší básnická
skladba, kterou přineslo toto století,“
napsal T. Wilder.
ISBN 978-80-7108-364-1

ŠTRYNCLOVÁ, Gabriela
Těším se, ale nepřijdu

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 100 s., váz. 199 Kč
Úsporná a sebeironická poezie Češky
přesazené do Kanady. Její pohled je
pronikavý, úsměv skeptický, chechtot
trochu ďábelský, pointou je paradox.
Typicky ženská logika, chtělo by se
říct. Těší se, ale nepřijde.
ISBN 978-80-7485-126-1

TROJKOVÁ, Veronika
Spiritual – In Idea ex Memoria

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 104 s., brož.
Sbírka obsahuje 60 básní laděných
spíše lyricky a odkazujících na životní příběh autorky. Je doplněna 10
barevnými fotografiemi a jednou
malbou.
ISBN 978-80-244-5054-4

TYPLT, Jaromír
Za dlouho

Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 48 s.,
brož. 148 Kč
Ústřední téma sbírky Za dlouho by
se snad dalo shrnout podle jednoho
z veršů básně Zlomek B101: „smyk
a setření, složenina, odírání a třpyt,
drolení a prach“.
ISBN 978-80-257-1979-4

po pul ár n ě
naučná
BAHNÍK, Petr
Český rytíř – Hrdinské příběhy
z Čech, Moravy a Slezska z dob
křesťanských

Praha: Olympia, 2017, 1. vyd., 344 s.,
váz. 449 Kč
Evropský středověk dal vzniknout
ideálu rytíře, čestného bojovníka,
ochránce slabých a strážce práva.
Autor vypsal hrdinské příběhy ze
starých pramenů.
ISBN 978-80-7376-463-0

bibliografie
poví d k y
FISCHEROVÁ, Daniela
Želvou proti zdi. Šestatřicet
uvěřitelných i neuvěřitelných
povídek

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
160 s., váz. 229 Kč
Nejnovější sbírka D. Fischerové
přináší 36 mistrně pointovaných povídek. Vyprávějí o lidských vztazích,
o náhodě, o lásce nešťastné i šťastné,
o té první i o té poslední.
ISBN 978-80-204-4080-8

NOVOTNÝ, David Jan
Dybuk a ďábel. O věcech mezi
nebem a zemí

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 232 s.,
váz. 249 Kč
Soubor 11 mysticko-realistických
povídek se pohybuje na hranici
vážna a grotesknosti. Jejich židovští,
katoličtí, protestantští či nevěřící hrdinové se setkávají se Smrtí i s anděly,
s démony a dybuky v podobě zcela
reálné.
ISBN 978-80-7243-945-4

SPUDIL, Dominik V.
Příběhy podiv(uhod)né

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2017, 1. vyd.,
128 s., brož.
Povídky nabízejí pohled na odvěké boje dobra a zla, které se
neodehrávají ve vnějším světě, mezi
dobrými a zlými lidmi, nýbrž uvnitř,
v lidech, kteří prohrávají i vítězí
v bitvách se svou vlastní slabostí.
ISBN 978-80-7405-410-5

próz a
HORŇÁKOVÁ-CIVADE,
Lenka
Provence jako sen

Praha: Argo, 2017, 2. vyd., 208 s.,
váz. 259 Kč
Snili jste někdy o tom, že si koupíte
zámek? Tedy… alespoň ruinu, ze které by se zámek dal časem vydobýt?
Snili jste někdy o tom, že najdete
místo v srdci venkova a založíte tam
kulturní centrum? Snili jste někdy
o Provence?
ISBN 978-80-257-2081-3

HUŠKOVÁ, Lucie
Ike. Můj italský corso pes aneb
psí život v Itálii

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 208 s.,
váz. 279 Kč
Pravdivá pohádka o psím životě
a o psancích v Itálii. Také o tom, jak
vás italský corso pes může zruinovat,
připravit vás o přítele a úplně změnit
váš život... Jak jinak než k lepšímu!
ISBN 978-80-7252-683-3

JARCHOVSKÝ, Petr
Zahradnictví

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Literární zpracování filmové trilogie.
Rodinnou ságu tvoří tři samostatné,
nicméně propojené příběhy Rodinný
přítel, Dezertér a Nápadník, odehrávající se v letech 1939 až 1959.
ISBN 978-80-7432-817-6

PETRÁČKOVÁ, Zuzana
Hledám tě

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 416 s.,
váz. 299 Kč
I když dnes slovo láska může znít pro
mnoho lidí jako klišé, každá žena ve
skrytu duše touží najít toho pravého.

Takové hledání není vůbec snadné,
ta pravá láska obvykle nepřichází
sama a je potřeba o ni bojovat všemi
dostupnými zbraněmi.
ISBN 978-80-243-7460-4

př í b ě hy
ADRIAN, Luc
Františkáni z Bronxu

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, Osudy, 1. vyd., 184 s., brož.
279 Kč
V chudinské čtvrti New Yorku, plné
násilí, drogových dealerů a lidí bez
domova, žije od roku 1987 nová františkánská komunita. Příběhy z jejich
života jsou konkrétním svědectvím
milosrdenství v akci, ale i neuvěřitelné péče Prozřetelnosti.
ISBN 978-80-7195-951-9

BROWN, M. T.
Pečovatel. Příběh jednoho syna

Praha: Návrat domů, 2017, 1. vyd.,
136 s., brož. 180 Kč
Autor doprovázel svého tatínka
v období těžké nemoci a smrti. Bývá
velmi obtížné sdělit tak intimní chvíle,
zvlášť u svých blízkých. Právě v této
knize je zachyceno velmi cenné svědectví syna.
ISBN 978-80-7255-378-5

MACH, Jiří
Černá hodinka

Ilustr. K. Štětina, Ústí nad Orlicí:
Oftis, 2017, 1. vyd., 152 s., brož.
199 Kč
Ve své nové knížce se autor opět
vrací k pramenům, které jsou takřka
nevyčerpatelné. Nechal se inspirovat
starými kronikami, ale i prameny
víceméně úředního charakteru.
ISBN 978-80-7405-413-6

RUBIN, Lillian B.
Muž s nádherným hlasem. Příběhy z druhé strany pohovky

Z angl. přel. L. Bartošková, Praha:
Portál, 2017, 1. vyd., 184 s., brož.
299 Kč
Autorka ve svých příbězích z druhé
strany pohovky ukazuje, jak terapeu
tický proces vnímá terapeut, co mu
práce s klientem dává, co pro něj
znamená.
ISBN 978-80-262-1181-5

rom anti k a
BIRKNER-MAHLEROVÁ,
Frieda
Moje kouzelná víla

Z něm. přel. L. Lacinová, Brno:
Moba, 2017, FBM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Pennsy v poslední chvíli naskočila
do autobusu, jedoucího z Nerobergu do Wiesbadenu a dopadla
na nejbližší sedadlo s hlubokým
povzdechem.
ISBN 978-80-243-7582-3

COURTHS-MAHLEROVÁ,
Hedwiga
Medailonek

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2017, HCM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Paní baronka se ozvala: „Děkuji,
Danielo, už mi nemusíte předčítat.“
Daniela Falknerová vstala. „Máte
jiná přání, paní baronko?“ Baronka
Berkenová potřásla hlavou. „Ne,
chtěla bych s vámi něco projednat.“
ISBN 978-80-243-7577-9

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 17 315 t i t u l ů
ESCH, Ursula von
Proč mne nechcete?

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2017, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Mladá Ela Rantzauová očekává dítě
s mužem, kterého nade vše miluje.
Ale tato láska nenachází pochopení
u jejích rodičů, kteří ji bez ohledu na
její stav vyženou.
ISBN 978-80-243-7597-7

ESCH, Ursula von
Zachráněná láska

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2017, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Malé děťátko spalo pevně a hluboce.
S ručkama sevřenýma v malé pěstičky
skýtalo obraz pokoje. Ale u Alžběty
vyvolával tento pohled pocit hlubokého zoufalství a viny. Protože malá
Niki není její první dítě.
ISBN 978-80-243-7579-3

MAYBACH, Viola
Buď statečná, Leontino!

Z něm. přel. N. Kudrnáčová, Brno:
Moba, 2017, Zámecké lásky, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
„Prosím, posaď se, Leontino,“ požádal ji profesor Christof Marquart.
Leontina, hraběnka zu Volzhagen,
se na něho nejistě podívala, když
si sedala proti němu. „Tváříš se tak
vážně, strýčku Christofe,“ řekla.
„Co se děje? Jsem snad nemocná
smrtelně?“
ISBN 978-80-243-7601-1

MAYBACH, Viola
Prodaná nevěsta

Z něm. přel. N. Kudrnáčová, Brno:
Moba, 2017, Zámecké lásky, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Teresa von Staden se zděšeně
podívala na své rodiče a téměř
neslyšně řekla: „To ode mě nemůžete
žádat! Koneckonců už nežijeme ve
středověku.“
ISBN 978-80-243-7574-8

MAYBACH, Viola
Scházíš mi, Adriano

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2017, Zlatá růže, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
„Od smrti mé sestry a mého švagra
se toho na Sternbergu tolik změnilo,
že si někdy myslím, že to nikdy nezvládneme a nepovedeme zase úplně
normální život. A když se podívám na
malého knížete...“
ISBN 978-80-243-7592-2

S cizím dítětem na útěku

Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno:
Moba, 2017, Dr. Stefan Frank,
2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Když pozná mladá zdravotní sestra
Marisa Stühmerová studenta Sebastiana Holznera, okamžitě ví, že se do
něho bezmezně zamilovala. Musí
však své hluboké city skrývat, neboť
Sebastian je nucen čelit velkému
problému...
ISBN 978-80-243-7594-6

STEPHANOVÁ, Sabina
Se kterou se ožením?

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2017, Šlechtické romance,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Günter Lochner byl sice dobře vyhlížející, ale také trochu nepraktický
muž, který se po předčasné smrti své
ženy ukryl za hradbami knih. Péči
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o domácnost a své dvě děti – Axela
a Sabinu – přenechal svému otci.
ISBN 978-80-243-7581-6

WILD, Dunja
Okouzlená sestra Julie

Z něm. přel. H. Smolaková, Brno:
Moba, 2017, Dětská sestra Angelika,
2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Hezká sestřička Julie si pobrukovala
romantickou melodii, kterou před
několika dny slyšela v rádiu a která
jí od té doby nešla z hlavy. Jak projížděla zimním Tegernsee, připadalo
jí, že je to písnička jako stvořená pro
romantický víkend...
ISBN 978-80-243-7576-2

rom ány
ANGEL, Petr
Lámání v kole – Afghánistán.
Románová zpověď vojáka českých speciálních jednotek

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
224 s., váz. 279 Kč
Románová zpověď vojáka speciálních
jednotek Československé lidové armády, který se ze dne na den pod záminkou ostrého cvičení v Sovětském
svazu ocitl v kruté sovětsko-afghánské válce (1979–1989).
ISBN 978-80-204-3967-3

ATWOODOVÁ, Margaret
Kus temnoty. Bouře trochu jinak

Z angl. přel. a dosl. K. Klabanová,
Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 349 Kč
Věhlasný divadelník Felix byl intrikány vyštípán ze svého postu, což
pro něj znamená další katastrofu.
Přesto nezahálí a podobně jako mág
Prospero spřádá pomstu v kuriózním
divadelním kroužku...
ISBN 978-80-7252-672-7

BACIGALOVÁ, Eva
Slzy otců

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 232 s.,
brož. 249 Kč
Skutečný příběh o „mateřské lásce“,
která ničí dětské duše. Zdá se vám
normální, že po rozvodu rodičů se
děti setkávají s matkou i otcem? Některým ženám bohužel ne!
ISBN 978-80-267-0694-6

BURTONOVÁ, Jessie
Múza

Z angl. přel. J. Fialová, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 464 s., váz. 358 Kč
Strhující příběh dvou žen plný záhad
a zvratů se odehrává v Anglii 60. let
20. století a ve Španělsku koncem 30.
let. Dramatický příběh mj. i o tom, jak
naše životy nutně utváří doba, do níž
jsme se narodili.
ISBN 978-80-257-2073-8

FRÝBOVÁ, Zdena
Otcem i matkou proti své vůli

Praha: Šulc – Švarc, 2017, 1. vyd.,
464 s., váz. 369 Kč
V humoristickém románu se pozoruhodně proplétá romantický
milostný příběh s groteskními příhodami a komickými situacemi, které
staví milostné idylce do cesty různé
překážky.
ISBN 978-80-7244-408-3

FULLEROVÁ, Claire
Nekonečné dny

Z angl. přel. V. Volhejnová, Praha:
Argo, 2017, 1. vyd., 271 s., váz.
298 Kč

Peggy je osm let, když ji otec James
odveze z Londýna, kde dosud žila,
do polorozbořené chaty v lesích
a řekne jí, že to bude od této chvíle
jejich domov, protože svět byl zničen
a všichni ostatní jsou mrtví.
ISBN 978-80-257-2016-5

GEORGE, Nina
Kniha snů

Z něm. přel. D. Hoangová, Brno:
Moba, 2017, 1. vyd., 344 s., váz.
299 Kč
Bývalý reportér Henri zachrání
život děvčátku, které v nestřeženém
okamžiku přepadlo přes zábradlí
výletní lodi do Temže, sám ale utrpí
vážná zranění. V kómatu se mu jako
kniha snů promítá celý život...
ISBN 978-80-243-7464-2

HLOUŠEK, Milan
Letní dny bez konce

Praha: Agentura Krigl, 2017, 1. vyd.,
268 s., váz. 222 Kč
Co mají společného Barcelona,
Varšava a Kraslice? Zdánlivě nic,
avšak ve žhavém a místy i mrazivém
románu je spojuje napínavý příběh, který se mohl odehrát tisíce
kilometrů daleko, ale klidně i ve
vaší ulici.
ISBN 978-80-88104-21-6

HORŇÁKOVÁ-CIVADE,
Lenka
Marie a Magdalény

Z franc. přel. L. Horňáková-Civade,
Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 216 s.,
váz. 248 Kč
Magdalena, Libuše, Eva… jedna
rodová linie a stejný osud: všechny
vyrůstají bez otce. Magdalena zažila
nacistickou okupaci, Libušino dětství,
rámované kolektivizací, končí za okupace vojsky Varšavské smlouvy, Eva
je dítětem normalizace.
ISBN 978-80-257-2044-8

JÄÄSKELÄINEN, Pasi Ilmari
Magický průvodce městem pod
pahorkem

Z fin. přel. V. Piskoř, Praha: Paseka,
2017, 1. vyd., 336 s., brož. 299 Kč
Autor bestselleru Literární spolek
Laury Sněžné přichází opět s návykovým koktejlem magického realismu, detektivky, hororu a fantasy,
ale tentokrát jde ještě dál a nabízí
čtenáři příběh, který s ním bude žít
ještě dlouho po otočení poslední
strany.
ISBN 978-80-7432-790-2

KOMÁREK, Stanislav
Opšlstisova nadace

Praha: Academia, 2017, Spisy
Stanislava Komárka, 1. vyd., 142 s.,
váz. 250 Kč
Román se odehrává v 80. letech 20.
století ve Vídni, Istanbulu a New
Yorku. Jeho hrdinou je mladý český
turkolog, který odchází do emigrace,
aby mohl studovat dějiny janičárských vojsk v osmanské říši.
ISBN 978-80-200-2683-5

KRATOCHVIL, Jiří
Jízlivá potměšilost žití

Brno: Druhé město, 2017, 1. vyd.,
224 s., váz. 269 Kč
Kdo má rád prózy J. Kratochvila, přijme ochotně fakt, že jedním z hrdinů
a vypravěčů románu je králík. Umí
mluvit, vzdělává se, filozofuje nad
svými i lidskými situacemi.
ISBN 978-80-7227-391-1

bibliografie
LOE, Erlend
Doppler

Z nor. přel. K. Krištůfková, Zlín:
Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 168 s., váz.
249 Kč
Doppler je úspěšný, spořádaný
a pilný muž. Má manželku, dvě děti,
hezký dům a dobrou práci. Svůj život
se však rozhodne radikálně změnit.
Opustí svou rodinu a odejde z města
do lesů...
ISBN 978-80-7473-523-3

MacDONALDOVÁ, Betty
Kdokoli může dělat cokoli

Z angl. přel. E. Marxová, Praha:
Argo, 2017, 12. vyd., 232 s., brož.
98 Kč
Třetí román americké spisovatelky
z r. 1950 opět vychází přímo z jejího
života. Tentokrát líčí svízelná léta ekonomické krize 30. let, dobu, kdy se
po rozvodu se svým prvním mužem
s oběma dcerami nastěhovala zpět ke
své rodině do Seattlu.
ISBN 978-80-257-2029-5

MARTIN-LUGAND, Agnes
Lituji, čekají mě

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 384 s.,
váz. 299 Kč
Ambiciózní Yaël žije jen svou prací
a nemá čas ani na přátele. Pak potká
bývalého kamaráda Marka, který
před lety bez vysvětlení zmizel. Yaël
i díky němu nachází cestu ke svému
zapomenutému bezstarostnému já.
ISBN 978-80-267-0861-2

MÍKA, Jan
Ďábelské desatero

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč
Na Barrandově existuje pověra, že
kdo se pokusí zpracovat Desatero,
nedopadne dobře. Začalo to smrtí
scenáristy před válkou a pokračovalo
dalším skonem v 60. letech. Tentokrát
se látky ujímá profesor Sedlák...
ISBN 978-80-243-7467-3

PARZYBOK, Benjamin
Gauč

Z angl. přel. T. Bila, Praha: Plus,
2017, 1. vyd., 336 s., váz. 299 Kč
Náhoda svede dohromady tři mladé
muže v bytě, jemuž vévodí obrovský
oranžový gauč. Thom je skvělý
hacker, ale taky pořádný smolař, Tree
mystický snílek a Erik nenapravitelný
sukničkář a hochštapler.
ISBN 978-80-259-0632-3

PEKÁRKOVÁ, Iva
Dej mi ty prachy. Příběh české
taxikářky v New Yorku

Praha: Mladá fronta, 2017, zde
1. vyd., 296 s., váz. 299 Kč
Velkoměsto, láska, zločin, umění
i smrt. V románu I. Pekárková
skloubila hlubokou znalost New
Yorku a jeho obyvatel s dramatickým
vypravěčským uměním, básnickými
popisy míst i situací a legračními
scénkami.
ISBN 978-80-204-4377-9

ROTH, Philip
Žít jako muž

Z angl. přel. J. Hanuš, Praha: Mladá
fronta, 2017, 1. vyd., 328 s., váz.
299 Kč
Spisovatel Peter Tarnopol (za jehož
maskou se neskrývá nikdo jiný než P.
Roth) se v románu nejen snaží najít
způsob, jak ve složité současnosti
dostát očekávání a „žít jako muž“, ale

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 17 315 t i t u l ů
také, jak vypovědět bolestný příběh
svého nevydařeného manželství.
ISBN 978-80-204-3889-8

SAMUELSSON, Tony
Kafkův pavilon

Ze švéd. přel. J. Holá, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 392 s., váz. 398 Kč
Po Hitlerově vítězství ve 2. světové
válce je Švédsko vazalským nacistickým státem. „Obyčejní lidé“ si více
méně spokojeně žijí své obyčejné
životy, „krátkolebí“, odsouzení k vymizení z genetického dědictví, živoří
v ghettech – a spisovatelé?
ISBN 978-80-257-2052-3

SWYLER, Erika
Kniha dohadů

Z angl. přel. P. J. Poncarová, Praha:
Argo, 2017, 1. vyd., 360 s., váz.
359 Kč
V rozpadajícím se domě na útesu žije
mladý knihovník Simon. Jeho matka,
cirkusová mořská panna, se před lety
utopila v moři, otec zemřel nedlouho
po ní a sestra Enola utekla z domova
s komedianty a živí se čtením z tarotových karet...
ISBN 978-80-257-2014-1

TWARDOCH, Szczepan
Morfium

Z pol. přel. M. Alexa, Brno: Host,
2017, 1. vyd., 527 s., váz. 369 Kč
Varšavan Konstantin Willemann, syn
německého aristokrata a popolštěné
Slezanky, si z patriotických hesel
a tradice posvěcené krví hrdinných
vojáků nic moc nedělá. Jen neochotně se zapojuje do zářijových
bojů roku 1939.
ISBN 978-80-7491-593-2

URBAN, Miloš
Poslední tečka za Rukopisy

Praha: Argo, 2017, 3. vyd., 209 s.,
brož. 198 Kč
Nové vydání knihy, kterou v roce
1998 debutoval autor pozdějších
úspěšných románů a zamotal jejím
prostřednictvím hlavu řadě kritiků,
akademických badatelů a vyznavačů
literatury faktu.
ISBN 978-80-257-1161-3

VÁSQUEZ, Juan Gabriel
Reputace

Ze špan. přel. A. Charvátová, Praha:
Paseka, 2017, 1. vyd., 184 s., váz.
249 Kč
Pětašedesátiletý kreslíř Javier Mallarino je žijící legendou kolumbijské
politické satiry. Právě ve chvíli, kdy
se nachází na vrcholu zářné kariéry,
jej však setkání s neznámou mladou
ženou náhle konfrontuje s dávnou
událostí...
ISBN 978-80-7432-820-6

VASSALLI, Sebastiano
Dva kostely

Z ital. přel. K. Vinšová, Příbram:
Pistorius & Olšanská, 2017, 1. vyd.,
280 s., váz. 299 Kč
S. Vassalli v příběhu dvou kostelů,
z nichž jeden postavili mobilizovaní
muži před odchodem do války
a druhý přeživší veteráni, předkládá
„v kostce“ italské dějiny 20. století
s přesahem do dnešních dnů.
ISBN 978-80-87855-82-9

VOPĚNKA, Martin
Můj bratr mesiáš

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
272 s., váz. 279 Kč

Píše se rok 2096 a sucho trvá už
mnoho let. Řečiště Vltavy je vyschlé.
Vědecký projekt odvrácení části slunečních paprsků ve stratosféře však
vzbuzuje naději. V té době, právě za
prvního deště, se v Praze – Holešovicích narodí Eli.
ISBN 978-80-204-4391-5

WALLS, Jeannette
Skleněný zámek

Z angl. přel. J. Kolečko, Praha: Mladá
fronta, 2017, 1. vyd., 272 s., váz.
279 Kč
Příběh čtyř dětí, které vyrůstají
v nekonformní rodině v USA 60.
let. Otec, pokud je střízlivý, učí děti
fyziku, geologii, ale hlavně umí
skvěle vyprávět neuvěřitelné příběhy
a podněcuje jejich fantazii. Matka je
umělkyně, malířka.
ISBN 978-80-204-3086-1

rom ány
pro ž e ny
JAKOUBKOVÁ, Alena
Manžel nikdy nespí

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 232 s.,
váz. 249 Kč
Erika dostane od svých rodičů za
úspěšně složenou maturitu dárek
– zájezd do Paříže. Když ve městě
nad Seinou potká šarmantního
vysokoškoláka, okamžitě se do něj
zamiluje a prožije s ním neopakovatelné chvíle…
ISBN 978-80-243-7465-9

KRAUSOVÁ, Karin
Vesmír je ženatý

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 296 s.,
brož. 249 Kč
Příběh o ženách, které se zapletou
se zadanými muži. Lea, sestra
hlavní hrdinky Karin, miluje
ženatého muže. Karinina nejlepší
kamarádka Soňa má dokonce
se ženáčem syna. Karin je
přesvědčená, že jí se něco takového
nemůže stát...
ISBN 978-80-267-0686-1

sci-fi; fantasy
ELLMER, Arndt
V moci Volače

Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba,
2017, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Tým USO v akci – na staveništi terminální kolony.
ISBN 978-80-243-7591-5

HOLDSTOCK, Robert
Hloubení

Z angl. přel. P. Kotrle, Praha: Argo,
2017, 2. vyd., 292 s., váz. 298 Kč
Alex Bradley je chlapec s bujnou
dětskou fantazií, který žije nedaleko
prastarého lesa, jenž před časem
pohltil jeho kamarádku Tallis a nyní
začíná působit i na něho. Ovšem
veškeré kontakty s lesem jsou čím dál
nebezpečnější...
ISBN 978-80-257-1907-7

LECKIEOVÁ, Ann
Ve službách Meče

Z angl. přel. P. Kotrle, Praha: Plus,
2017, 1. vyd., 336 s., váz. 369 Kč
Vládce Rádče svěřila Breq velení nad
Milostí Kalr a poslala je na stanici
Athoek, kde v zahradnictví pracuje
sestra poručice Awn. Tato stanice
byla připojena už před 600 lety
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a všichni obyvatelé jsou plně civilizovaní – nebo by měli být.
ISBN 978-80-259-0633-0

ROTHFUSS, Patrick
Jméno větru

Praha: Argo, 2017, 4. vyd., 646 s.,
váz. 498 Kč
Jmenuji se Kvothe. Unášel jsem
spícím mohylovým králům ukradené
princezny. Spálil jsem město Trebon.
Strávil jsem noc s Felurian a odešel
živý a při smyslech. Byl jsem vyloučen
z Univerzity ve věku mladším, než na
ni lidé obvykle vstupují.
ISBN 978-80-257-2062-2

th r i lle ry
BLEY, Mikaela
Déšť smývá stopy

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 329 Kč
Jednoho chladného květnového dne
zmizí v centru Stockholmu osmiletá
holčička Lycke. Pro zpravodajskou
redakci TV4 je případ hlavní událostí
a jeho sledováním je pověřena reportérka Ellen Tammová.
ISBN 978-80-267-0860-5

HAMDY, Adam
Kyvadlo

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 576 s.,
váz. 399 Kč
Probudil se zmatený. Dezorientovaný. Spoutaný na židli s oprátkou
kolem krku. John Wallace nemá
tušení, co se děje, ani jak se do této
situace dostal. Jediné, na co se dokáže soustředit, je muž v masce, který
utahuje lano.
ISBN 978-80-7505-627-6

LARSEN, Ward
Dokonalý zabiják

Z angl. přel. D. Míček, Ostrava: Domino, 2017, 1. vyd., 496 s., váz. 369 Kč
Jediný výstřel může změnit směr,
kudy se svět ubírá. A kudy se bude
ubírat. Pro mladou americkou lékařku Christinu měla být plavba přes
Atlantik splněním snu o životním
dobrodružství. Skutečnost je ale
dramatičtější...
ISBN 978-80-7498-203-3

MONTES, Raphael
Báječné dny

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
Teo Avelar je samotář. Dokud nepotká Clarice. Teo je Clarice úplně
pohlcený a začne ji stalkovat. Je odhodlaný s ní podniknout cestu podle
jejího scénáře, který Clarice píše.
A tak ji unese.
ISBN 978-80-7505-632-0

PRESTON, Douglas; CHILD,
Lincoln
Černá komnata

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha: BB/
art, 2017, 1. vyd., 328 s., váz. 349 Kč
Po dramatickém střetnutí s bytostí
z jiného světa, k němuž došlo na
exmouthském pobřeží ve státě
Massachusetts, se zvláštní agent A.
X. L. Pendergast pohřešuje – podle
všeho je mrtev...
ISBN 978-80-7507-673-1

v z pom í n k y
BONDY, Miloš
Co odvál dým aneb Jak jsem
přežil holokaust

Praha: Prostor, 2017, 1. vyd., 376 s.,
brož. 297 Kč
M. Bondy začíná své vzpomínky popisem transportu do Terezína spolu
se svými rodiči. Tehdy mu bylo 16 let.
V Terezíně byli internováni několik
měsíců, na počátku února 1943 byla
celá rodina transportována do Osvětimi-Březinky.
ISBN 978-80-7260-345-9

weste r ny
KIRBY, John
Poklad na Phantom Hillu

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Peklo nemohlo být horší než tato
noc. Hodinu po soumraku se přihnala bouře a krajinu začal bičovat déšť
a kroupy. Ve tmě se blýskalo, blesky
jako by chtěly roztrhnout oblohu.
Nepřirozeně silné hřmění bylo
ohlušující.
ISBN 978-80-243-7573-1

KIRBY, John
Útěk peklem

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
„Navarro, vylez ven! To jsem já, Pablo
Torres. Chci s tebou bojovat o tu
ženu. Naše kolty rozhodnou, komu
bude patřit. Slyšíš mě, Navarro?“
ISBN 978-80-243-7600-4

KIRBY, Jonh
Chevalonova pomsta

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Probuzení bylo hrozné. Svou ženu
Lou Ann našel zavražděnou a znásil
něnou. V té chvíli se Mikovo srdce
proměnilo v kámen a ovládla ho jediná myšlenka: pomstít se. Rozhodl se,
že je všechny do jednoho najde...
ISBN 978-80-243-7584-7

LANE, Lex
Tygr Jackson

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Tygr Jackson! Jméno jako nálož
dynamitu! Na pažbě jeho koltu, který
dovedl tasit jako blesk, prý bylo 17
zářezů. Desperáti se klidili, když slyšeli jeho jméno. Byli však i tací, co si
namlouvali, že by se mohli proslavit,
kdyby ho vyřídili.
ISBN 978-80-243-7593-9

ROBERTS, Dan
Tvá válka pokračuje

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Ten muž se vracel do Texasu. Měl za
sebou nejtěžších šest let svého života,
z toho čtyři roky strávil ve válce a dva
v zajateckém táboře vítězných Yankees. Plukovník Clay Allison věřil v nový
začátek a nadějnou budoucnost...
ISBN 978-80-243-7575-5

SCOTT, William
Pekelní psi

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož.
39 Kč
Dostavník, který patřil Zámořské poštovní společnosti, přijížděl
z Lubboku a jeho cílem bylo Amarillo. Průvodce se opřel. Zbraň měl

bibliografie
postavenou mezi stehny. Měl napolo
zavřená víčka a na hrozící nebezpečí
ani nepomyslel..
ISBN 978-80-243-7580-9

SCOTT, William
Tři zabijáci

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož.
39 Kč
Kůň ho nesl přes planinu. Kolem se
prostírala pustá krajina – hřebeny
kopců, skály, vyschlá koryta a kamenitá údolíčka. Trsy žluté trávy,
trnité křoví, kaktusy, to bylo všechno,
co tu rostlo. Byla to krajina, kterou
musel stvořit sám ďábel.
ISBN 978-80-243-7595-3

UNGER, G. F.
Jamie a Clyde

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Strnul jsem a položil jsem si ukazováček na rty. Věděl jsem už předem,
že nezaječí. Nebylo to v jejím stylu.
Byla to chladnokrevná dobrodružka,
lovkyně štěstí a hráčka...
ISBN 978-80-243-7578-6

UNGER, G. F.
Kellkini

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2017, G. F. Unger – nejlepší
westerny, 1. vyd., 80 s., brož.
Tim Kellkini, lovec a skaut, byl jako
chlapec osvobozen armádou z rukou
indiánů. Poté ho předali jezuitům,
kde ho teprve vychovali částečně po
způsobu bílých. Z Tima se stal muž,
jehož život je stejně dobrodružný,
jako byl na začátku.
ISBN 978-80-243-7585-4

UNGER, G. F.
Klikatá stopa

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Před zchátralým srubem stál kůň. Ze
dveří vyšel ještě hodně mladý chlapík.
Držel v ruce brokovnici a dvojitá
hlaveň mu spočívala na předloktí.
Měl taky opasek na zbraně se dvěma
kolty, jejichž pouzdra měl jako pistolník přivázaná na stehnech.
ISBN 978-80-243-7572-4

UNGER, G. F.
Kudrnáč Alamo

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Kudrnáč Alamo si nechal od bankéře Forstera Wayna vydat jen malý
kousek papíru. Ale ten malý kousek
znamenal, že Ester Mooreové pořád
patří ranč Bucket.
ISBN 978-80-243-7596-0

UNGER, G. F.
Mizernej džob

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Byl to zatracenej džob, kterej mi tentokrát armáda uložila. Věděl jsem, že
budu mít spoustu starostí...
ISBN 978-80-243-7583-0

UNGER, G. F.
Past na vlky

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Když jsem se dostal na cestu do
Antelope, objevilo se zprava několik
jezdců. Přijížděli od creeku a v jejich
čele jsem poznal předáka z ranče
Losí paroh...
ISBN 978-80-243-7599-1

literatura pro
děti a mládež
báje a pověsti
PECHÁČKOVÁ, Iva
Legenda o Pražském Jezulátku

Ilustr. J. Marešová, Praha: Meander,
2017, 1. vyd., 48 s., váz. 198 Kč
Po šest století provází zázračná soška
slavného Pražského Jezulátka další
a další generace Pražanů i poutníků
z celého světa, kteří se přicházejí
malému Ježíškovi do Prahy poklonit.
ISBN 978-80-87596-98-2

de te k tivn í
př í b ě hy
PROCHÁZKA, Jiří W.; SMOLÍKOVÁ, Klára
Tajná dvojka A + B – Poprask
v divadle kouzel
Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
144 s., brož. 179 Kč
Spolužáci Artur a Bára jsou špičkoví
detektivové, kteří za pomoci supermoderních technologií řeší zapeklité
záhady! Během kouzelnického
představení zmizí oblíbená třídní
učitelka...
ISBN 978-80-253-3126-2

dobrodružství
CAROLL, Lewis
Alenčina dobrodružství v kraji
divů a za zrcadlem

Z angl. přel. H. Čížková, Praha: XYZ,
2016, zde 1. vyd., 256 s., váz. 329 Kč
Neustále ohromená, zvídavá a taky
hodně zvědavá Alenka se dostane do
zvláštního světa, ve kterém nedává
skoro nic smysl.
ISBN 978-80-7505-416-6

DOLANSKÁ, Jarmila
O autíčku Broučkovi

Ilustr. A. Hrbáčová, Brno: CPress,
2017, 1. vyd., 56 s., váz. 129 Kč
Začíná velké dobrodružstv! Brouček a jeho řidička Hanička spolu
zažijí spoustu výletů, na kterých se
rozhodně nenudí. Jak asi zachrání
vlekaře na sjezdovce? A nebude se
bát setkání s mimozemšťany?
ISBN 978-80-264-1403-2

GESSLEROVÁ, Tatjana
U nás doma v ZOO: Jak
zachránit gorilí mládě?

Ilustr. J. Hartmann, Brno: CPress,
2017, 1. vyd., 128 s., váz. 199 Kč
Lea miluje zvířata a má to štěstí, že
bydlí v zoo. A navíc jsou prázdniny!
Když do zooparku přivezou gorilí mládě, které jeho matka odvrhla, prožívá
Lea nejkrásnější chvíle svého života.
ISBN 978-80-264-1404-9

HUNTEROVÁ, Erin
Kočičí válečníci (3) – Les plný
tajemství

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 296 s.,
brož. 199 Kč
Klany divokých kočičích válečníků se
mísí. V lese je cítit napětí, přátelé se
mohou doslova přes noc stát nepřáteli. A některé kočky jsou ochotné
zabíjet, aby dostaly, co chtějí!
ISBN 978-80-00-04675-4

HUNTEROVÁ, Erin
Zákon smečky: Soumrak (2) –
Přízraky noci

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 17 315 t i t u l ů
Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 224 s.,
brož. 199 Kč
Život v divoké smečce ovládá nedůvěra. Ševel byl zabit a fenka Bouře
si je jistá, že mu smrtelné rány mohl
způsobit pouze jiný pes. Štístko
a ostatní členové smečky se zdráhají
Bouři uvěřit, ale ona je odhodlaná
zjistit pravdu.
ISBN 978-80-00-04612-9

LEŽÁK, Zdeněk;
OTČENÁŠKOVÁ, Martina
Jail City. Město v zajetí

Ilustr. M. Kocián, Brno: Edika, 2017,
1. vyd., 114 s., váz. 399 Kč
Takové prázdniny Robert ještě
nezažil. Na cestě po USA si pořídil
pistolnický obleček a vyrazil do indiánské rezervace. Hra na kovboje
se ale záhy změnila v drsnou realitu
prožívanou mezi kovboji a indiány.
ISBN 978-80-266-1078-6

PROCHÁZKOVÁ, Iva
Myši patří do nebe ...ale jenom
na skok

Praha: Albatros, 2017, 2. vyd., 104 s.,
váz. 229 Kč
Dobrodružství myšky Šupito začíná
dramaticky. Myška utíká cestou
necestou před lišákem, který ji pronásleduje, a zřítí se z příkrého srázu do
propasti. Když se Šupito probudí, uvidí
před sebou malou rozpláclou myšku...
ISBN 978-80-00-04614-3

SMITH, Jim
Barry Trappney nesnáší jarňáky

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz. 199 Kč
Konečně prázdniny! Barry je ale
tentokrát musí strávit na Pirátským
táboře, kterej, jak každej ví, je jenom
pro mrňousky! To je tak nehuztý!
ISBN 978-80-00-04609-9

STAMP, Emer
Čuníkovo úžasné dobrodružství

Z angl. přel. M. Buchlová, Brno:
Moba, 2017, 1. vyd., 152 s., váz.
239 Kč
Čuník se ocitá na vrcholu blaha.
Splnilo se mu všechno, co si kdy
přál – našel nový domov u pana
a paní Sandálových, vegetariánských
farmářů...
ISBN 978-80-243-7466-6

kom i k sy
HAVELKA, Stanislav;
CHVOJKA, Petr
Polda a Olda – Kniha 3

Ilustr. J. Malák, Praha: Albatros,
2017, 2. vyd., 192 s., váz. 249 Kč
Třetím svazkem se uzavírá souborné
vydání komiksu Polda a Olda.
ISBN 978-80-00-04635-8

po hád k y
Nejkrasnější pohádky pro
nejmenší s ilustracemi Vlasty
Švejdové

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 32 s., váz. 199 Kč
Kniha obsahuje výběr nejoblíbenějších pohádek pro nejmenší. Pohádky jsou určené k předčítání dětem
od 3 let nebo k samostatnému čtení
pro děti od 6 let.
ISBN 978-80-7485-128-5

NIKODÉMOVÁ, Monika
O moudré velrybě a další
pohádky
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Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 56 s.,
váz. 179 Kč
Máte rádi dobrodružství a krásné
příběhy? Chcete se podívat pod mořskou hladinu nebo do pralesa, potkat
tam tajemné tvory a zažít opravdová
kouzla? Pak držíte v ruce správnou
knížku.
ISBN 978-80-253-3125-5

Ve třetím díle edice Velikáni do kapsy
vám budou průvodci Masarykova
dcera Alice, básník Viktor Dyk, jedna
chytrá holka a jeden pes.
ISBN 978-80-204-4351-9

STANČÍK, Petr; TOY BOX
O díře z trychtýře

Praha: Paulínky, 2017, 1. vyd., 79 s.,
brož. 99 Kč
Děti našly způsob, jak se opět dostat
do doby Ježíšovy. Tentokrát se potkávají s Jonatanem, s nímž zažívají
další dobrodružství. On je tím chlapcem, kdo poskytl Ježíši pět chlebů
a dvě ryby, jak o tom vypráví Janovo
evangelium.
ISBN 978-80-7450-254-5

Ilustr. Toy Box, Praha: Argo, 2017,
1. vyd., 64 s., váz. 298 Kč
Už jste četli pohádku, jejiž hlavní hrdinka vůbec není? Teď máte možnost.
Artová kniha vypráví napínavý příběh
osamělé díry, která v gastrokosmu
jedné kuchyně hledá planetu, na které žijí její kamarádky.
ISBN 978-80-257-2006-6

ŠIMKOVÁ, Božena
Anče a Kuba mají Kubíčka

Praha: Motto, 2017, 4. vyd., 96 s.,
váz. 229 Kč
Pokračování slavné Krkonošské pohádky o spravedlivém Krakonošovi
a nenapravitelném, zlém Trautenberkovi.
ISBN 978-80-267-0862-9

po pul ár n ě
naučná
DRIJVEROVÁ, Martina
Lví kouzlo

Ilustr. V. Otčenášek, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 100 s., váz. 249 Kč
Poznejte na stránkách knihy dobrodružný život Emila Holuba, od jehož
narození letos uplyne 170 let.
ISBN 978-80-00-04676-1

DRIJVEROVÁ, Martina
Příběhy o Rudolfu II.

Ilustr. D. Ježková, Brno: Edika, 2017,
1. vyd., 64 s., váz. 249 Kč
Rudolf II. vyrůstal mezi přísnými
lidmi, propadal podivným náladám,
ohrožoval přátele dýkou. Nechtěl se
za žádnou cenu vzdát trůnu. Opravdu hledal Golema? Skutečně založil
první zoologickou zahradu?
ISBN 978-80-266-1079-3

GOES, Peter
Cesta časem. Světové dějiny
v obrazech

Ilustr. P. Goes. Z nizozem. přel. V. ter
Harmsel Havlíková, Zlín: Kniha Zlín,
2017, 1. vyd., 80 s., váz. 399 Kč
Vydejte se na cestu časem a poznejte
světové dějiny od okamžiku velkého
třesku až do současnosti. Originálně
nakreslený příběh světových dějin
pro malé i velké čtenáře.
ISBN 978-80-7473-524-0

MÖLLEROVÁ, Anne
Můj první atlas zvířat

Ilustr. A. Möllerová, Praha: Albatros,
2017, 2. vyd., 24 s., kroužk., 199 Kč
Říše zvířat, to je jedno tajemství za
druhým. Věděli jste třeba, že lední
medvěd má sice bílé chlupy, ale
černou kůži? Jak je to možné? A jak
funguje takový potravní řetězec?
ISBN 978-80-00-04588-7

NĚMEČEK, Tomáš
Tomáš Garrigue Masaryk očima
slečny Alice a mistra Viktora

Ilustr. T. Chlud, Praha: Mladá fronta,
2017, Velikáni do kapsy, 1. vyd.,
128 s., brož. 199 Kč

pro d ěti
DATENO, Maria Grace FSP
Ztraceni v bouři

FERRERO, Bruno
Otče náš

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 32 s., brož. 169 Kč
Knížka nabízí text modlitby Otče náš
a několik krátkých příběhů se zamyšlením, které dětem pomohou této
modlitbě lépe porozumět.
ISBN 978-80-7195-989-2

HARAŠTOVÁ, Helena
Velká kniha tmy

Ilustr. J. Franta, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 24 s., váz. 249 Kč
Mysleli jste si, že jsou ulice vašeho
města a krajina kolem něj v noci tiché
a opuštěné? Kdepak! Existují noční zvířata, která jsou aktivní, zatímco vy spíte,
rostliny, které svítí ve tmě. Najdou se
dokonce i lidé, kteří v noci pracují.
ISBN 978-80-00-04542-9

HARMANOVÁ, Stacey;
TANOVÁ, Sheri
Šmoulové: Cesta do Zakázaného
lesa
Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 32 s.,
váz. 199 Kč
Odvážná Šmoulinka se vydala na
cestu do Zakázaného lesa, kam
šmoulí noha dosud nevkročila. Co
nového tam Šmoulinka objevila?
A proč mají šmoulové zakázáno do
lesa vstupovat?
ISBN 978-80-00-04603-7

HLAVINKOVÁ, Lucie
Projekt pes (ten můj)

Ilustr. S. Francová, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 72 s., váz. 229 Kč
Jenda má na světě jen jedno jediné
přání – mít psa. Jenže jeho rodiče
jsou zásadně proti. Jediný, kdo ho
chápe, je babička, které se už ale
všechno tak trochu plete.
ISBN 978-80-00-04636-5

HOVLAND, Henrik
Johan už není sám

Ilustr. T. Kove, Praha: Albatros, 2017,
1. vyd., 48 s., váz. 179 Kč
Johan Jensen bydlí sám, nikdo ho
nebudí, ani s ním nevečeří. Každé
odpoledne se vydává na procházku
a jednou zahlédne hezkou krokodýlí
slečnu zalévat zahradu. Od té chvíle
chodí okolo i několikrát denně a Frídu pozoruje.
ISBN 978-80-00-04611-2

KID, Cube
Deník malého Minecrafťáka 2

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
232 s., brož. 299 Kč
Stát se bojovníkem, to není žádná
legrace. Nestačí jen chodit do školy

bibliografie
a být mezi nejlepšími. Ve vesnici
je pořád živo – jde po mně parta
spolužáků, co si taky brousí zuby na
kariéru bojovníka...
ISBN 978-80-251-4861-7

KOŠLEROVÁ, Eva
Příběhy včelích medvídků

Praha: Česká televize – Edice ČT,
2017, 1. vyd., 88 s., váz. 149 Kč
Louka zase rozkvétá a všechno už
je vzhůru – jak čmeláčci Brumda
a Čmelda, tak jejich kamarádi
Kvapník, červotoč, housenky motýla,
ale i obávaný Pučmeloud.
ISBN 978-80-7404-219-5

LAMKOVÁ, Hana;
LAMKA, Josef;
KOUTNÁ, Libuše
Káťa a Škubánek

Ilustr. M. Walterová, Praha: Albatros,
2017, 3. vyd., 68 s., váz. 229 Kč
Sedm veselých příběhů o holčičce
Káťe a jejím kamarádovi – pejskovi
Škubánkovi. Znáte z oblíbených televizních večerníčků.
ISBN 978-80-00-04634-1

ROŽNOVSKÁ, Lenka
Táta za tři skleněnky

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 112 s.,
váz. 229 Kč
Malý Ondra žije jen s maminkou
a babičkou, tátu nemá. A to ho trápí.
Vždyť jeho kamarádka Anička má
rovnou tatínky dva! A tak se jednoho
dne rozhodne, že si tátu zkrátka
opatří. To přece nemůže být tak
složité…
ISBN 978-80-00-04610-5

ŠILEROVÁ, Lenka;
ŠTĚRBOVÁ, Dana;
PROUZOVÁ, Zuzana
Ty jsi holka, ty jsi kluk. Rodičům
to není fuk, když se děti ptají na
sexualitu
Ilustr. I. Autratov, Brno: CPress,
2017, 1. vyd., 84 s., váz. 199 Kč
První část barevně ilustrované knihy
je určena přímo dětem. Laskavé vyprávění jim pomůže zcela přirozeně
pochopit to, co vědět mají a o čem
se s nimi někdy dospělí bojí mluvit.
Druhá část knihy je proto věnována
přímo rodičům.
ISBN 978-80-264-1399-8

pro d ívk y
CRIP; BÉKA
Taneční studio 1

Ilustr. Crip. Z franc. přel. L. Janda,
Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
48 s., váz. 199 Kč
Julie, Lucka i Alia mají v hlavě jen
tancování. A taky trochu učitele hip
hopu Kadera. A Lucka taky trochu
dorty a všechno, co je k jídlu. Při
baletní průpravě se někdy pořádně
zapotí, a někdy zase zasmějí.
ISBN 978-80-204-4358-8

MOSSOVÁ, Emma
Vlogerky: LucyLocket – Online
katastrofa

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
220 s., brož. 229 Kč
Přestěhovat se do nového domu,
školy i státu, a ještě se k tomu
hned první den školy naprosto
znemožnit? Jó, tak přesně to se stalo
Lucy. A jako by to nestačilo, tak jedna spolužačka to celé natočila a dala
na internet!
ISBN 978-80-253-3116-3

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 17 315 t i t u l ů
RUSSELLOVÁ, Rachel Renée
Deník mimoňky 10: Příběhy
neschopný psí chůvy

Z angl. přel. J. Hejná, Praha: Mladá
fronta, 2017, 1. vyd., 304 s., váz. 279 Kč
Když se Nikki upíše k hlídání sedmi
rozkošných štěňátek a jejich chundelaté maminky, aby pomohla svému
idolovi Brandonovi, ještě netuší,
že se všechno jako obvykle šíleně
zkomplikuje...
ISBN 978-80-204-4334-2

RUSSELLOVÁ, Rachel Renée
Deník mimoňky. Box 6–9 +
deníček
Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
váz. 699 Kč
Šestý až devátý díl vtipných Deníků
mimoňky v boxu s překvapením
– kromě něj tu najdete Příběhy
nešťastný lásky, Příběhy nestylový
TV celebrity, Příběhy nepohádkový
budoucnosti a Příběhy nehorázný
primadony.
ISBN 978-80-204-4203-1

pro m l áde ž
BOYNE, John
Chlapec na vrcholu hory

Z angl. přel. P. Štádler, Praha: Slovart,
2017, 1. vyd., 240 s., váz. 269 Kč
Když osud malému Pařížanovi
Pierrotovi určí, že bude žít u tety na
vrcholu hory, nemá chlapec ponětí,
kam se svět řítí. Jenže píše se rok
1935 a dům, kde teta pracuje jako
hospodyně, je zlověstný Berghof,
horské sídlo Adolfa Hitlera.
ISBN 978-80-7529-394-7

CRIST, James J.
Jak přežít, když nemám kamarády.
Jak si kamarády získat a udržet
Z angl. přel. P. Diestlerová, Praha:
Portál, 2017, 1. vyd., 136 s., váz.
269 Kč
Možná si získáváš kamarády tak
snadno, jako si čistíš zuby, a nemáš
problém si je udržet. Ale možná je
to pro tebe horší než matematické
rovnice. Tato kniha ti pomůže najít
kamarády a pracovat na přátelství,
které s nimi máš.
ISBN 978-80-262-1186-0

EDGAROVÁ, Silene;
BEORN, Paul
14–14 Přátelství napříč staletími
Ilustr. T. Králová, Praha: CooBoo,
2017, 1. vyd., 208 s., váz. 229 Kč
Hadrien a Adrien jsou dva třináctiletí kluci, kteří žijí ve Francii a mají
podobné problémy ve škole, doma
a i s dívkami. Od sebe je dělí jen
jedna věc: Hadrien žije v roce 1914
a Adrien v roce 2014.
ISBN 978-80-7544-288-8

NESS, Patrick
Něco víc

Z angl. přel. J. Březovský, T. Nuckollsová, Praha: Slovart, 2017, 1. vyd.,
343 s., váz. 299 Kč
Seth se topí, zoufalý a osamělý v posledních okamžicích svého zápasu
s rozběsněným mořem. Pak ale
procitne. Nahý, hladový a žíznivý, ale
při vědomí. Jak je to možné? Jakto, že
je teď tady?
ISBN 978-80-7529-270-4

SEPETYSOVÁ, Ruta
V šedých tónech

Praha: CooBoo, 2017, 2. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč

Píše se rok 1941. Lině je patnáct
let a těší se, že po prázdninách
půjde na uměleckou školu. Jednoho
večera ale k nim domů vrazí sovětská tajná policie a společně s její
matkou a malým bráškou ji odvlečou pryč.
ISBN 978-80-7544-295-6

pro n e jm e nší
ERNE, Andrea
Auta a náklaďáky

Ilustr. U. Wellerová, Praha: Albatros,
2017, 2. vyd., 16 s., kroužk., 199 Kč
Děti se seznámí s vozidly, která
mohou potkat na silnici, dovědí
se, kdy musí auto k čerpací stanici
nebo kdo pomáhá při automobilové
nehodě.
ISBN 978-80-00-04587-0

ERNE, Andrea
Vše o letadlech

Ilustr. W. Metzger, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 16 s., kroužk., 269 Kč
První let letadlem je pro děti silný
zážitek, který v nich vyvolá spoustu
otázek. Co se děje v odletové hale?
Jak se kufr dostane do letadla? A jak
je možné, že letadlo vzlétne a udrží se
ve vzduchu?
ISBN 978-80-00-04580-1

sci-fi; fantasy
BERGOVÁ, Judit; POLGÁROVÁ, Judit
V zemi mocného krále

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 272 s.,
brož. 249 Kč
Jednoho letního odpoledne je Alma
se svými kamarády unesena do říše
temného vládce, který je opředen
tajemstvím, stejně jako jeho záhadný
hrad. Je možné, že vládne už přes
pět set let?
ISBN 978-80-264-1402-5

COWELLOVÁ, Cressida
Jak uloupit dračí meč (Škyťák
Šelmovská Štika III. – kniha 9.)

Z angl. přel. S. V. Špaček, Praha:
Slovart, 2017, 1. vyd., 379 s., váz.
269 Kč
V devátém pokračování Škyťákových
dobrodružství na souostroví přišly zlé
časy. Od té doby, kdy lesy na Berserkru lehly popelem, jako by byl celý
svět zakletý. Draci se začali bouřit
proti pánům...
ISBN 978-80-7529-248-3

CHARBONNEAU, Joelle
Stačí jen chtít

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
272 s., brož. 249 Kč
Městem Nottawa se jako lavina šíří
nový fenomén. Sociální síť s názvem
NEED nabízí svým uživatelům vše,
co chtějí mít. Chceš nový iPhone?
Výměnou za drobný úkol ti NEED tvé
přání splní.
ISBN 978-80-253-3124-8

PETROSJANOVÁ, Mariam
Dům, ve kterém… Osm dní
Šakala

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
344 s., váz. 299 Kč
Život v Domě vybočuje ze dne na
den ze zajetých kolejí. Byl totiž
vyhlášen nový zákon, který vrací do
uzavřených klučičích smeček děvčata,
dlouhá léta opomíjená a přehlížená.
Atmosféra v Domě se mění.
ISBN 978-80-253-3123-1
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PROCHÁZKOVÁ, Iva
Soví zpěv

Ilustr. I. Procházková, Praha: Albatros,
2017, 3. vyd., 164 s., váz. 229 Kč
Brémy 2046. Déšť. Vytrvalý, intenzivní, bez konce. Přesto život
plyne dál, podle obvyklých pravidel
vyspělé civilizace, s jistotou technické
dokonalosti. Přívaly kalných vod však
protrhnou „absolutně bezpečnou“
Novou hráz...
ISBN 978-80-00-04677-8

REVENSONOVÁ, Jody
Kouzelnický svět J. K. Rowlingové: Filmová magie 2
Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 499 Kč
Stránky knihy obsahují podrobné
profily zvířat, ilustrace a poutavé
informace o tom, jak vznikal film
Fantastická zvířata a kde je najít
i všech osm filmů o Harrym Potterovi.
ISBN 978-80-00-04579-5

ROWLINGOVÁ, J. K.
Fantastická zvířata a kde je najít
– původní scénář

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 288 s.,
váz. 349 Kč
Příběh začíná v roce 1926, kdy se
Mlok Scamander vrací z cesty po
světě, během níž našel a zdokumentoval pestrou škálu kouzelných
tvorů. Nakrátko se zastaví v New
Yorku a zase by z něj bez nehody
odjel, nebýt ztraceného magického
kufříku...
ISBN 978-80-00-04591-7

ŠČERBA, Natalja
Časodějové – Srdce času

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
376 s., váz. 349 Kč
Dva světy, Ostala a Eflara, se nezadržitelně blíží k sobě. Časovou propast mezi nimi může zvětšit jen legendární Šarlatový kvítek a společně
vyslovené přání všech klíčníků.
ISBN 978-80-253-3122-4

THORPEOVÁ, Kiki
Víly Nevíly: Daleko od břehů

Ilustr. J. Christyová, Brno: CPress,
2017, 1. vyd., 112 s., váz. 229 Kč
Víly Nevíly se doslechly o někom,
kdo žije v Zemi Nezemi –
legendárním chlapci, který
kamkoliv přijde, přináší s sebou
dobrodružství. O chlapci jménem
Petr Pan. Čeká je dobrodružství,
nebo katastrofa?
ISBN 978-80-264-1041-6

WALLACE, Danny
Hamish a Světokazi

Z angl. přel. J. Popel, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 338 s., brož. 298 Kč
Co byste dělali, kdyby... se celý svět
naráz zastavil? Ano, úplně celý,
se vším všudy – jako v pohádce
o Šípkové Růžence. Přesně tohle se
stane desetiletému Hamishovi. A na
svědomí to mají Světokazi a jejich
děsiví přátelé.
ISBN 978-80-257-1924-4

hudebniny
DVOŘÁK, Antonín
Slovanské tance op. 46 – úprava
pro violoncello a klavír
Uprav. J. Gemrot, T. Jamník, Praha:
Bärenreiter Praha, 2017, BA 9568,
1. vyd., 84 s., brož. 350 Kč

Gemrotova úprava pro violoncello
a klavír vychází poprvé, Dvořákova
původní úprava 8. tance je převzata
ze Souborného kritického vydání
jeho děl (Skladby pro violoncello),
sv. IV/3. Prstoklady a smyky doplnil
violoncellista T. Jamník.
ISMN 979-0-2601-0728-1

DVOŘÁK, Antonín
Smyčcový kvartet E dur op. 80.
Kapesní partitura

Praha: Bärenreiter Praha, 2017, H
1835, 1. vyd., 60 s., brož. 285 Kč
Smyčcový kvartet E dur je osmým
ze 14 Dvořákových skladeb pro tuto
komorní sestavu. Charakter díla
(1876) je melancholicky zabarven
bolestnou ztrátou druhorozeného dítěte, která ovlivnila i další
díla tohoto období, najmě kantátu
Stabat Mater.
ISMN 979-0-2601-0844-8

vysokoškolská
skripta; učebnice
e ko n om i e
MAITAH, Mansoor
Macroeconomics – Issues and
Exercises

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2017, 2. vyd., 209 s., brož. 193 Kč
Vysokoškolské skripta ČZU v Praze.
V angličtině.
ISBN 978-80-213-2748-1

SIRŮČEK, Pavel
Ekonomie pro přijímací zkoušky
na navazující magisterské studium na VŠE v Praze

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 6. aktual. a dopl. vyd., 314 s.,
brož. 288 Kč
Publikace reaguje na trvalou poptávku ohledně materiálů určených
především zájemcům o navazující
magisterské studium na VŠE v Praze
z jiných vysokých škol.
ISBN 978-80-245-2189-3

e ko n om i k a
FILIP, Martin;
HARBITSKI, Siarhei
Ekonomické texty v ruštině pro
studenty VŠE III

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 58 s., brož. 169 Kč
Skriptum je určeno pro studenty
VŠE v Praze, ale i všem zájemcům
o studium ruštiny s odborným ekonomickým zaměřením.
ISBN 978-80-245-2180-0

fi lm
KUČERA, Jan
Poetika českého filmu

Praha: AMU, 2016, 1. vyd., 216 s.,
brož. 229 Kč
Sborník teoretických studií J. Kučery
(1908–1977), jednoho z nejvýznamnějších českých filmových teoretiků
z konce 60. a začátku 70. let.
ISBN 978-80-7331-415-6

fyzika
KUBÍNEK, Roman;
KOLÁŘOVÁ, Hana
Fyzika stručně a jasně

bibliografie
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 2. vyd., 222 s., brož.
Kniha je určena nejen pro přípravu
studentů k přijímacím zkouškám z fyziky na lékařských fakultách, ale lze
ji doporučit i pro studenty bakalářských oborů.
ISBN 978-80-244-5100-8

g eog r afi e
LONGLEY, Paul. A.
Geografické informace: systémy
a věda
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 526 s., brož.
V publikaci jsou popsány jednotlivé
postupy, metody a aplikace GIS.
ISBN 978-80-244-5008-7

ch e m i e
ČAJAN, Michal;
DRAHOŠ, Bohuslav;
KLANICOVÁ, Alena
Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 158 s., brož.
Skripta jsou koncipována jako
součást studijních materiálů pro
studenty chemických oborů, kterým
mají napomoci lépe pochopit kapitoly z obecné a anorganické chemie,
ale hlavně probíranou problematiku
procvičit formou příkladů.
ISBN 978-80-244-5029-2

ja z ykové
př í ručk y
ČERNUŠKOVÁ, Veronika
Základní morfologický přehled
novozákonní řečtiny

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 36 s., brož. 78 Kč
Skriptum vzniklo jako studijní pomůcka pro posluchače základního
kurzu novozákonní řečtiny na Cyrilometodějské teologické fakultě UP
v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5042-1

KLČOVÁ, Renata
Einführung in die deutsche
Rechtssprache. Heft 1

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 3. vyd., 80 s., brož.
Učební materiál je určen pro studenty práv, kteří si vybrali jako odborný
cizí jazyk němčinu.
ISBN 978-80-244-5051-3

VESELOVSKÁ, Ludmila
English Syntax (1). Syllabi for
the Lectures, Examples and
Exercises
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 2. vyd., 108 s., brož.
Příručka v angličtině.
ISBN 978-80-244-5127-5

VESELOVSKÁ, Ludmila
English Syntax (2). Syllabi for
the Lectures, Examples and
Exercises
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 2. vyd., 128 s., brož.
Příručka v angličtině.
ISBN 978-80-244-5128-2

m ate m ati k a
DVOŘÁKOVÁ, Šárka;
JEDLIČKA, Přemysl
Matematika II – vzorové testy

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2017, 1. vyd., 62 s., brož. 60 Kč
Vysokoškolské skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2634-7

HORA, Jan; JEDLIČKA,
Přemysl; PETŘÍK, Milan
Diskrétní matematika pro
informatiky

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 81 s., brož. 130 Kč
Vysokoškolské skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2665-1

Matematický klokan 2016

Edit. J. Hátle, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2017, 1. vyd., 60 s., brož.
Každoroční sborník matematické
soutěže. Neprodejné.
ISBN 978-80-244-5065-0

muze j n ic t ví
ŠOBÁŇOVÁ, Petra a kol.
Muzeum versus digitální éra

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 266 s., brož.
Kniha věnovaná tématu využití digitálních technologií v muzejní kultuře
vznikla v rámci výzkumného projektu
Nové technologie v české muzejní
a galerijní edukaci, řešeného na KVV
PdF UPOL.
ISBN 978-80-244-5023-0

pe dago g i k a ,
d i dak ti k a
POLÍNEK, Martin Dominik
Rozvoj žáka s jinakostí na ZUŠ
(předcházení problémům)
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 140 s., brož.
Publikace se zabývá rozvojem žáka
s jinakostí na ZUŠ.
ISBN 978-80-244-5056-8

pe dago g i k a;
d i dak ti k a
DOFKOVÁ, Radka
Přesvědčení o připravenosti budoucích učitelů matematiky jako
didaktická výzva primárního
vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 130 s., brož.
Publikace vychází z předpokladu, že
pozitivní přesvědčení pregraduálních
učitelů matematiky primárního
vzdělávání o kvalitě jejich didaktické
přípravy může být zárukou kladného
vztahu k jejich budoucí profesi.
ISBN 978-80-244-5047-6

pr ávo
HRUŠÁKOVÁ, Milana;
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka;
WESTPHALOVÁ, Lenka a kol.
Rodinné právo
Praha: C. H. Beck, 2017, 2. aktual.
a přeprac. vyd., 400 s., váz. 850 Kč
V aktualizovaném vydání bylo nutné
reagovat na nemnohé legislativní
změny, které se však rodinného práva
významně dotkly. Některé uvedené
závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času přehodnotit.
ISBN 978-80-7400-644-9

př í ručk y
Kudy kam na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackeho v Olomouci

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 17 315 t i t u l ů
Edit. Č. Serafin, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2017, 1. vyd., 68 s., brož.
Propagační brožura ke dni
otevřených dveří o činnosti Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5058-2

sbo r n í k y
18. Vejdovského olomoucký
vědecký den. Abstrakta

Edit. J. Řehák, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2017, 1. vyd., 36 s., brož.
Neprodejná publikace.
ISBN 978-80-244-5135-0

MAIEROVÁ, Eva a kol.
PhD existence „Psychologie
v době internetu“

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 88 s., brož.
Bulletin abstraktů vydaný ku příležitosti konference konané v Olomouci
ve dnech 30. až 31. 1. 2017.
ISBN 978-80-244-5094-0

Mathematical Duel ‚17

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 128 s., brož.
Neprodejná publikace z projektu.
ISBN 978-80-244-4638-7

účetn ic t ví
BERKOVÁ, Kateřina
Didaktika účetnictví – vybrané
problémy. Rozvoj myšlení
v taxonomii podle Blooma

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 139 s., brož. 284 Kč
Publikace je určena studentům
hlavní a vedlejší specializace učitelství navazujícího magisterského
studia, posluchačům doplňujícího
pedagogického studia a učitelům
předmětu účetnictví na obchodních
akademiích.
ISBN 978-80-245-2178-7

ŽÁROVÁ, Marcela a kol.
Essentials of financial accounting
for non-specialists

Edit. J. Švrček, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2017, 1. vyd., 36 s., brož.
Pravidelný matematický sborník.
ISBN 978-80-244-5134-3

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 77 s., brož. 200 Kč
Příručka v angličtině.
ISBN 978-80-245-2187-9

POLÁCH, Vladimír P. a kol.
Mediální teorie a praxe
2013–2014

v ý t var n é
um ě n í

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 202 s., brož.
Neprodejný sborník příspěvků.
ISBN 978-80-244-5089-6

Přírodovědný klokan 2015/2016
Edit. J. Hátle, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2017, 1. vyd., 24 s., brož.
Každoroční sborník. Neprodejné.
ISBN 978-80-244-5066-7

spo r t
KREMNICKÝ, Juraj;
KREMNICKÁ, Soňa
Impact of Specialized Program
on Changes of Gymnastic Skills
and Development of Physical
Abilites of Young Gymnasts

Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 170 s., brož.
Monografie v angličtině.
ISBN 978-80-7435-658-2

NEULS, Filip;
FRÖMEL, Karel
Pohybová aktivita a sportovní
preference adolescentek

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 236 s., brož.
Záměrem monografie je zmapovat
oblast pohybové aktivity a sportovních
preferencí adolescentek z pohledu
teoretických poznatků i vlastních
výzkumů využívajících různých objektivních a subjektivních přístupů.
ISBN 978-80-244-5090-2

stud i e
KŘÍŽ, Milan
Zes praktijkvoorbeelden van
effectief NVT-onderwijs Centraal-Europa
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 248 s., CD
Studie v nizozemštině.
ISBN 978-80-244-5069-8

MYSLIVEČKOVÁ, Hana a kol.
Vnímání, tvorba, komunikace
(anglická mutace)
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MYSLIVEČKOVÁ, Hana
Renesanční umění v českých
zemích

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 100 s., CD
Neprodejná publikace z projektu.
ISBN 978-80-244-4635-6

a aktuální obraz o složité a v současnosti velice dynamické problematice možností terapeutického ovlivnění imunitního systému.
ISBN 978-80-244-5097-1

SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
Lázeňství a wellness

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 74 s., brož.
Publikace pojednává o lázeňství jako
jednom z oborů zdravotnictví i jako
o součásti cestovního ruchu.
ISBN 978-80-244-5113-8

ZLÁMAL, Jaroslav a kol.
The Basics of Management for
the Followers of Health Sciences
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 142 s., CD
Publikace v angličtině je určena
především pro posluchače Fakulty
zdravotnických věd UP v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5123-7

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

MYSLIVEČKOVÁ, Hana
Románské umění v českých
zemích

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 100 s., CD
Neprodejná publikace z projektu.
ISBN 978-80-244-4633-2

zdravotnictví
KŘUPKA, Michal
Základy imunofarmakologie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 160 s., brož.
Cílem publikace je podat ucelený

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.

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

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
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Těšíme se na vás
na veletrhu

Svět knihy,
stánek č. P208!

Vy se můžete těšit na

20%

veletržní slevu.

ktivní série
11. díl dete h zvratů,
anýc
plný neček ých poznámek
arkastick
í
Harryho s
ho chován
é
n
z
á
r
é
v
s
a

tu
kého téma
h
e
ř
k
o
d
e
ými
Ponořte s
s uznávan
u
m
is
d
á
džih
ináři
vními nov
ti
a
g
ti
s
e
v
in
Kundrou
Ondřejem dnerem
Lin
a Tomášem

www.albatrosmedia.cz

N O V I N K Y V E VA Š E M K N I H K U P E C T V Í
ZAHRADNICTVÍ

YDRIS: KNIHA PRVNÍ.

Petr Jarchovský

Odkaz tastedarů 1

Květoslav Hönig, Ondřej L. Hrabal

Literární zpracování velkolepé filmové trilogie.
„Je to nejosobnější věc, jakou jsem kdy napsal.
Vycházel jsem ze vzpomínek svých rodičů na moje
prarodiče,“ říká scenárista a autor Petr Jarchovský,
který se ve svém Zahradnictví vrací k postavám z hitu
Pelíšky. Filmovou trilogii i její literární zpracování
můžeme vnímat jako pravdivý příběh konkrétních lidí
v převratné historické době mezi lety 1939 a 1959.
Rodinnou ságu tvoří tři samostatné propojené příběhy Rodinný přítel, Dezertér a Nápadník.

Ydris je počátečním dílem fantasy ságy, kterou obklopují ilustrace, hudba a mapa. Příběh obohacený písněmi, básněmi a vlastními jazyky je zasazen do světa
s pestrou historií i kulturou. Magie s limity, bytosti
inspirované slovanskou mytologií, humor, intriky…
Příběhy se odehrávají v Avirii, kde se ve starých
hvozdech ukrývají ruiny z dávných časů objímané
psím vínem, pohoří jsou prostoupena jeskyněmi
a slujemi, pláně se táhnou do dálav a země je brázděna koryty řek.

Paseka, 299 Kč

Nugis Finem, 299 Kč

GENIÁLNÍ PŘÍTELKYNĚ 2

REPUTACE

Juan Gabriel Vásquez

Příběh nového jména – Díl druhý
Elena Ferrante

Pětašedesátiletý kreslíř Javier Mallarino je žijící legendou kolumbijské politické satiry, člověkem, jehož pero
má moc rozhodovat o osudech druhých. Právě ve
chvíli, kdy se nachází na vrcholu zářné kariéry, jej však
setkání s neznámou mladou ženou náhle konfrontuje s dávnou událostí, kterou vytěsnil ze své paměti,
a zásadně zpochybní jeho renomé i hodnotu jeho
celoživotního díla.

Ve druhém dílu tetralogie Geniální přítelkyně italské
autorky Eleny Ferrante je přesvědčivě zachyceno
období mládí dvou přítelkyň Eleny a Lily, objevování vlastního těla a sexuality. Toto téma rezonuje
s historickým pozadím děje, s báječnými šedesátými
lety, kdy se Itálie jakoby probouzí k životu, poznává
zábavu, bezstarostnost, hmotný blahobyt (či alespoň
jeho iluzi). Přichází sexuální revoluce, ale i studentské
a dělnické nepokoje, vyostřují se střety mezi pravicí
a levicí…
Prostor, 397 Kč

Paseka, 249 Kč

DOTEK ANTHROPOIDU

ČAROVNÁ MOC ROSTLIN

Jiří Padevět

Wolf-Dieter Storl

Neobvykle koncipovaná kniha sestavená ze zpráv
dobového tisku, policejních vyhlášek, výslechových
protokolů gestapa a krátkých prozaických útvarů
se touto kombinací snaží čtenáři přiblížit atmosféru
protektorátu Čechy a Morava. Pro bližší vhled
do atmosféry Prahy v těžkém roce 1942 je kniha
doplněna bohatým obrazovým materiálem.

Rostliny nejsou jen zdrojem výživy a kyslíku. Jsou to
jedinečné osobnosti. Dotýkají se našeho vnitřního
světa, naší duše a obdarovávají nás inspirací a sny.
Každý člověk má své „rostlinné spojence“ – to znají
přírodní národy a znali to i naši evropští prapředci.
Kostival a tříštivá zlomenina klíční kosti, rulík jako
zkouška věrnosti - to jsou jen některé z pozoruhodných zážitků a příhod s rostlinami, které Wolf-Dieter
Storl poutavě líčí v této knize.

Academia, 245 Kč

Kořeny, 279 Kč

OBLAK A VALČÍK

CITLIVÝ ČLOVĚK

Ferdinand Peroutka

Jáchym Topol

Slova prezidenta Miloše Zemana upřela pozornost
na osobu možná nejvýznamnějšího českého novináře
Ferdinanda Peroutky. Jeho román Oblak a valčík
vznikl na základě zkušenosti z věznění v nacistickém
koncentračním táboře. Ojedinělý román v české
i světové literatuře, který jako málokteré umělecké
dílo zobrazuje válku a nacismus, jak se tato dvě
spojená zla projevují v lidské existenci.

Hrdinové Topolova románu, kočovný herec Táta
se svou alkoholickou ženou a dvěma synky, křižují
Evropou, aby se pokusili nalézt staronový domov
na březích Sázavy. Cestu jim kříží postavy spřízněné
i protivné, mezi mnoha dalšími ryšavá kurvička
Světlana a její milý Kája z vymahačského klanu
Baštů, který se v zuřivých bitkách utkává s Bizonovou
motorkářskou tlupou.
Topolův dobrodružný román ze současnosti se
dotýká v zemité grotesce témat, která znepokojují
lidstvo odjakživa.

Zeď, 349 Kč

Torst, 299 Kč

PAN SMRAĎOCH

Audio CD

DĚDEČKŮV VELKÝ ÚTĚK

David Walliams

David Walliams

Další humorný příběh od autora knihy Babička
drsňačka. Kouzelně neuctivý a zároveň dojemný
příběh vypráví o tajemstvích, přátelství i docela
obyčejném životě. Pan Smraďoch patří do kategorie
hodně divných románových hrdinů. Žije na lavičce
v parku a svému jménu dělá opravdu čest.
Dvanáctileté Chloe to ale rozhodně nebrání v tom,
aby se s ním spřátelila. Jasně, páchne, ale na druhou
stranu nikdy na ni nikdo nebyl tak milý jako on.
Audioknihu namluvil Jiří Lábus.

Jackův děda je už starý a zmatený. Když jde do obchodu, zapomene si přezout papuče, jí jen konzervy,
z kterých vytváří nepoživatelné míchanice a často si
nemůže vzpomenout, jak se Jack jmenuje.
Stále ale věří, že létá jako stíhač Královského letectva
a bojuje proti Němcům v slavné bitvě o Anglii. Tak
tomu před mnoha lety skutečně bylo… Jediný, kdo
ho chápe, je právě jeho vnuk. Ve chvíli, kdy Jackovi
rodiče umístí dědu do domova pro staré lidi, se Jack
rozhodne, že dědečka zachrání.

Tympanum, 299 Kč

Audio CD

Tympanum, 299 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz

Spisovatelem ze dne na den?

Aneb bez práce nejsou koláče ani kvalitní texty!
že taková činnost v sobě také nese nemalý díl odpovědnosti. Když chci psát, měl
bych psát dobře. Nedělat sobě ani oboru,
ve kterém působím, ostudu. Jednou by po
autorech mělo na tomto světě zůstat něco,
co má hodnotu. Nejen hromada do světa
vyslaných neuspořádaných slov a vět...“
říká jedna z nejúspěšnějších lektorek tvůrčího psaní na českém trhu. Výuce tohoto
oboru se věnuje od roku 2001 a absolventi
jejích kurzů k dnešnímu dni vydali již přes
70 knih!
Kdo to s psaním myslí skutečně vážně,
neměl by přehlédnout nejnovější vydání
knihy Tvůrčí psaní pro každého (1. díl).
Úspěšnou učebnici z roku 2006 autorka aktualizovala, doplnila o nové kapitoly, rady,
tipy a informace. Zrodila se tak nádherná
kniha v pevné šité vazbě s obálkou tak trochu připomínající kuchařku. Zcela záměrně,
prozradila autorka. Vždyť se vlastně s trochou nadsázky o kuchařku jedná. Jen podle ní neuvaříte svíčkovou, ale budete-li na
sobě pracovat, výsledkem vašeho snažení
může být pěkná kniha nebo třeba kvalitní
novinářská práce.

Žijeme v době, kdy se nejrůznější kreativní
obory otevírají veřejnosti a každý si může
vyzkoušet prakticky cokoliv. Bohatá nabídka kurzů tak umožňuje, aby se z lidí běžných profesí stali alespoň na chvíli umělci
všeho druhu. Například novinářem nebo
spisovatelem se dnes může stát prakticky
každý.
Nenese to s sebou však jen pozitiva.
Kdo se pohybuje ve světě internetu, ten ví,
že nejrůznějších „rádoby novinářů“ je právě virtuální svět plný. Tito nadšenci často
neznají ani základy novinářského řemesla a jejich texty podle toho také vypadají.
Dochází tím pak k matení čtenářů. Bohaté
zkušenosti s tím má i spisovatelka, scenáristka a lektorka tvůrčího psaní Mgr. Markéta Dočekalová. Při výuce se často setkává
s tím, že jí kurzisté nosí texty, které někdo
na internetu prezentuje jako určitý žánr,
ale ve skutečnosti tomu tak není. Společně si potom s kurzisty vysvětluje, jak by to
mělo správně vypadat. „Je moc príma, že
se dnes prakticky kdokoliv může stát novinářem nebo spisovatelem a sdělovat své
myšlenky světu. Je třeba si však uvědomit,
pevná šitá vazba
13,7 cm x 20,6 cm
376 stran
ISBN 978-80-906506-0-2

Zakoupíte i s podpisem autorky na veletrhu Svět knihy na stánku L 814
nebo v každém dobrém knihkupectví.

Objednávky: www.motivpress.cz
Distribuce: www.zonerpress.cz

Novinky ve vydavatelství Zoner Press

POWERTEX
NEBOJTE SE PŘEVZÍT VELENÍ

K výrobě krásných dekorací
využijete různé zbytky látek,
kousky alobalu, polystyrenu
a další běžně dostupné
materiály.

Jill Morgenthalerová

299

Jedna z prvních plukovnic v americké armádě
Jill Morgenthaler, vám autenticky přiblíží
metody, kterými byste se měli řídit, abyste
uskutečnili svou vůdčí vizi, inspirovali jste
tým a dosáhli tak svého cíle, i když se vám
zdá, že vše hraje proti vám.

Kč

TVOŘÍME Z FILCU
Hry a hračky, které děti zabaví
na dlouhé hodiny.
249

349

Kč

Tyto a další novinky vám představíme na
Knižním veletrhu Svět knihy, stánek L707.
Zoner Press
tel.: 532 190 883, e-mail: knihy@zoner.cz
www.zonerpress.cz

Kč

MANAŽERSKÁ INTEGRITA

CUKR A BIČ NEFUNGUJÍ

František Hroník

Paul Marciano

Kniha poutavým a citlivým způsobem
přibližuje, jak zvládnout obtížnou roli
manažera, aniž byste se přitom dostali
do konfliktu se svojí vlastní osobností,
svědomím a morálkou.

Cukr a bič již dnes nefungují! To, co
skutečně funguje, je uznávaný model
RESPEKTU od Dr. Paula Marciana. Tato
kniha je to nedocenitelný nástroj pro
každého, kdo zadává práci dalším lidem.

Geniální přítelkyně / díl druhý
Chcete vypadat jako někdo,
kdo ví, co ve světě právě
letí? Čtěte si v metru
Geniální přítelkyni!

Chcete zaskočit svou přeintelektualizovanou švagrovou? Zeptejte se jí, jestli už
četla Geniální přítelkyni!

Chcete mít důkaz, že dobrá literatura a bestseller
se nevylučují? Sáhněte po
Geniální přítelkyni!

Chcete okouzlit novou
přítelkyni dobrou knihou?
V knihkupectví vyberte
Geniální přítelkyni!

Chcete najít tu správnou
Chcete se zalíbit nastávající
ženskou, ale jste pořád sám? tchyni? Dejte jí jako dárek
Přečtěte si zatím alespoň
Geniální přítelkyni!
Geniální přítelkyni!
Chcete se těšit na další díly
neapolské tetralogie Eleny
Ferrante? Pak si musíte přečíst Geniální přítelkyni!
Tahle neapolská přítelkyně
je prostě geniální!!!
Ondřej HOrák v Zen magaZínu

„Ještě
dramatičtější
a ještě působivějš
í
než vynikající
první díl.“
T
he

PROSTOR

Kvalitní Knihy se obejdou i bez čtenářů

G ua r di an

Tuto knihu vřele doporučuji. (Bill Gates, spoluzakladatel Microsoftu)
Rozhodně stojí za přečtení. Pokud jde o umělou inteligenci, musíme být nanejvýš
opatrní. Je potenciálně mnohem nebezpečnější než jaderné zbraně.
(Elon Musk, zakladatel kosmické společnosti SpaceX,
ředitel automobilky Tesla)

Poutavá studie s prvky detektivního románu na základě analýzy dokumentů
tajného inkvizičního procesu z počátku šedesátých let 19. století rekonstruuje
příběh odehrávající se poblíž sídla papeže v jednom z římských ženských klášterů.
Zde byl po dlouhá desetiletí pěstován kult údajné světice jménem Maria Agnese
Firraová, který přerostl do organizovaného psychického, sexuálního i jiného zne
užívání novicek a řeholnic.

Vzpomínky Miloše Bondy
ho, jednoho z posledních
pamětníků Osvětimi, zachy
cují jeho autentické zážitky
z vyhlazovacích a koncen
tračních táborů, kde mno
hokrát unikl smrti.

Román klasika anglické literatury z roku 1919 byl inspirován životem geniálního
francouzského malíře Paula Gauguina. Jeho osud se odráží v osudech hlavního
hrdiny románu Charlese Stricklanda, burzovního makléře, který ve čtyřiceti letech
zdánlivě bez příčiny odchází od své ženy a dětí. Po radikální změně prostředí a ná
stupu na nejistou malířskou dráhu se ocitá v bídě, často na pokraji smrti, ničí nejen
sebe, ale i své blízké okolí neurvalým chováním, nezájmem a tyranskou arogancí.

Děj románu, který poprvé vyšel v roce 1925, se odehrává v britské koloniální Číně.
V jeho centru stojí mladý manželský pár, který je tvořen odlišnou dvojicí – oddaně
milujícím introvertním mužem, povoláním lékařem, a jeho ženou, dívkou z anglické
lepší rodiny, která do manželství vstoupila bez lásky. V důsledku náhodně odhalené
manželčiny nevěry dojde ke krizi a žena je donucena odjet s manželem do čínské
ho vnitrozemí, kde propukla epidemie cholery…

Proslulý esejromán
jako vášnivá a povznášející
obrana nejzákladnějších
hodnot evropské civilizace:
svobody, tolerance, života
a lidskosti proti jakékoli zná
silňující, totalitní ideologii.

PROSTOR

Kvalitní Knihy se obejdou i bez čtenářů

VŠE O DOMÁCÍM VAŘENÍ PIVA!
HISTORIE – TEORIE – RADY – NÁVODY – RECEPTY

PŘED-POSMRTNÁ BIO (LOGICKY ODBOURATELNÁ)
AUTOBIOGRAFIE MONTY PYTHONA TERRYHO GILLIAMA

VÍCE SPOKOJENOSTI A POCITU ŠTĚSTÍ
V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

také jako

e-kniha

pivní sklo s potiskem

DETI ZE

SIROTCINCE SLECNY PEREGRINOVÉ
JSOU ZPET!

také jako

e-knihy

JEZTE POŘÁDNĚ
A NEKAŠLETE NA TO!

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH CESTOVATELE
MILOSLAVA STINGLA V DÁRKOVÉM BOXU S BONUSY.

50 BIZARNÍCH HISTORICKÝCH PERLIČEK,
FASCINUJÍCÍ POZNÁMKY Z HISTORIE POD ČAROU
také jako

e-kniha

NOMINACE
MAGNESIA LITERA 2017

Výstaviště Praha-Holešovice
11.–14. května 2017
stánek L 410

ví JOTA vás srdečn
t
s
l
e
t
a
ě zve
ad
l
k
a
K
N
N
IHY 20
ĚT
V
S
a
17
n

20% VELETRŽNÍ SLEVA
NA VŠECHNY TITULY

vždy výhodněji na

www. JOTA. CZ

Klasik žánru konečně česky
od spoluautora seriálů The Wire a Jedna noc

Klasik žánru Richard Price (seriály The Wire, Jedna noc) vychází konečně
poprvé česky. Hlavním hrdinou je seržant v manhattanské noční hlídce,
který připravuje podklady pro vyšetřovatele v denní službě. Strhující román
plný úžasných detailů z policejního prostředí a prokreslených postav.
přeložil Pavel Dominik
360 stran • 299 Kč

Timothy Snyder

Pasi Ilmari Jääskeläinen

Magický průvodce městem
pod pahorkem

Jeden z předních intelektuálů současnosti přichází s příspěvkem
k aktuální debatě o dalším osudu liberální demokracie.
Ukazuje, že kolaps společnosti, demokracie a morálky i naše
osobní selhání v podmínkách politických krizí nejsou nic
nepředstavitelného. Můžeme vzdorovat tyraniím?
přeložil Martin Pokorný
120 stran • 168 Kč

Autor kultovního a tak akorát bizarního románu Literární spolek
Laury Sněžné přichází opět s návykovým koktejlem magického
realismu, detektivky, hororu a fantasy. Šéfredaktor Olli Suominen
vede středně velké nakladatelství. Jeho poklidný život, plný práce
i rodinné rutiny, se změní ve chvíli, kdy si založí facebookový účet.
přeložil Vladimír Piskoř
336 stran • 299 Kč

Ester Stará, Milan Starý

Steve Sem-Sandberg

Každý bulí
nad cibulí

Bouře

Kolik má tma očí? Jak to dopadne, když se had ožení?
K čemu potřebuje postel chapadla? Co se stane alergikovi,
když sní kiwi? Známá autorská dvojice navazuje na nejlepší
českou tradici poezie pro děti. Na čtenáře čekají verše
halloweenské, pirátské, ba dokonce palačinkové.

„Neměl jsem se na ostrov vracet,“ říká Andreas na začátku své cesty
za záhadami minulosti: Smrt pěstouna, nevysvětlitelné odmítavé
chování Andreasovy sestry, stopy po tragicky zahynulých rodičích
nebo osoba ostrovního vládce, který spolupracoval s nacisty. Tajemný
a skandinávsky ponurý příběh jde vpřed s hypnotickou silou.
přeložila Zlata Kufnerová
416 stran • 445 Kč

80 stran • 249 Kč

Těšíme se na vás na Světě knihy u stánku L411

Tyranie:
20 lekcí z 20. století

TOP titul měsíce
Světová premiéra

Benjamin Black
ZKROTIT VLKA
Historický román z Prahy od držitele Man Bookerovy ceny
a kandidáta na Nobelovu cenu za literaturu
Během kruté zimy roku 1599 přijíždí do Prahy mladý učenec Christian Stern,
aby zkusil své štěstí na dvoře výstředního císaře Rudolfa II. Hned první noc
v opilosti zabloudí do Zlaté uličky a narazí tam na tělo mladé ženy.
Přepychové šaty zavražděné svědčí o jejím urozeném původu, stejně jako zlatý
medailon na proříznutém hrdle… Samotný císař Rudolf II. usoudí, že tenhle doktor
filozofie je tvorem u dvora téměř nevídaným: je mužem, jemuž se dá důvěřovat.
Pověří ho proto úkolem najít vraha zabité dívky – císařovy milenky Magdalény.
Christian však při svém pátrání narazí na spiknutí s cílem otřást
samotným trůnem a sám se stává lovcem i kořistí.
299 Kč

Michael Robotham
Střepy
Christine Wheelerová chce skočit z mostu
a ani psycholog Joseph O’Loughlin,
řečený Joe, jí nedokáže sebevraždu
rozmluvit. Později se u Joea doma objeví
její dospívající dcera a tvrdí, že není
možné, aby se matka dobrovolně zabila
tímto způsobem, protože měla panický
strach z výšek. Joe se obtížně vyrovnává
s tím, že se mu Christine nepodařilo
zachránit. Série vražd ho přivádí na stopu
zabijáka, který překvapuje inteligencí
i odpudivou zvráceností svého myšlení.

389 Kč

Vlastimil Vondruška
Husitská epopej V
Za časů Ladislava Pohrobka
Historický román začíná klíčovým
zlomem v zápase mezi katolíky
a kališníky, vedenými mladým
Jiřím z Poděbrad, který obsadí Prahu.
Doba klidu končí a rozhoří se
domácí válka.
Mladý Ladislav Pohrobek dospívá
a ujímá se českého královského trůnu.
Jenže záhy umírá a po složitém
diplomatickém zápase se novým
českým králem stává Jiří z Poděbrad.
Proti Čechám se formuje nová
nepřátelská koalice.

439 Kč

František Niedl
Ve službách mocných
Někdejší johanitský rytíř Wolfram Katzinger
z Olšové se s řádem johanitů rozchází.
Je ale vůbec možné opustit řád bez ztráty
cti? Wolfram navíc zvažuje možnost vstoupit do služeb krále Jana Lucemburského,
oslabeného úmrtím svého otce a tísněného
částí české šlechty v čele s Jindřichem
z Lipé. Také Beneš z Vřesova odchází
po neshodě se svým lenním pánem
Petrem z Rožmberka z jeho služeb
a pokouší se znovu pozvednout vypleněnou a vypálenou rodnou tvrz Vřesov.

299 Kč

Nakladatelství MOBA
Těšíme se na Vás!
SVĚT KNIHY PRAHA 2017
23. mezinárodní knižní veletrh
a literární festival
11. – 14. května 2017
Výstaviště Praha-Holešovice
VELETRŽNÍ CENY!

Kanzelsberger:

pravé místo pro nákup knih

Beroun | Blatná | Brno | Břeclav | Čelákovice | České Budějovice | Děčín
| Hodonín | Hradec Králové | Chrudim | Jablonec nad Nisou | Jeseník |
Jihlava | Jindřichův Hradec | Karlovy Vary | Kladno | Klatovy | Krnov |
Kroměříž | Litvínov | Mladá Boleslav | Nymburk | Olomouc | Ostrava |
Pardubice | Písek | Plzeň | Poděbrady | Praha | Prostějov | Přerov |
Příbram | Rakovník | Slaný | Soběslav | Strakonice | Svitavy | Tábor |
Teplice | Trutnov | Vsetín | Zlín | Znojmo | Žatec | Žďár nad Sázavou

www.dumknihy.cz

Barvič&Novotný

tradiční brněnské knihkupectví
Česká 167/13, Brno
Masarykova 26, Brno
www.barvic-novotny.cz

MEANDER
NOVINKY

Petr Stančík: Jezevec Chrujda dobývá vesmír

Karina Schaapman: Dům myšek Cirkus

DPC 198 Kč
V novém příběhu si vynalézavý jezevec Chrujda
z lesa Habřince s pomocí geniální sůvičky Stáni postaví kosmickou raketu. Na její palubě doletí až na Pidilunu, což je maličký
měsíc našeho Měsíce. Chrujda zažije dobrodružství s mimozemšťany a na scéně se opět objeví i jeho starý nepřítel tchoř Smradolf. Dopadne to dobře? Bude se moci Chrujda bezpečně vrátit do
náručí své krásné lasičky Aničky?

DPC 398 Kč
Myšky Sam a Julie se seznámily v Domě myšek,
kde obě bydlí. Ačkoli jsou každý úplně jiný, stala se z nich nerozlučná dvojka. Když se tedy Julie a její maminka vydávají na letní
putování s cirkusem, Julie o tom Samovi všecko píše v dopisech.
Jak je to tam barevné a napínavé. A Sam? Ten zase píše jí – o tom,
co je nového v Domě myšek, který nikdy nespí. Ponořte se znovu
do poutavého příběhu dvou kamarádů v ručně vyráběném kouzelném světě.

Petr Nikl: Jino taje opic

Ivana Pecháčková: Starý a Nový zákon pro děti

DPC 698 Kč
Petr Nikl má slabost pro zvířata – už si pohrával
s rybami, lvy, jeleny, dokonce i se zvěřincem nafukovacím. Tentokrát se ale zaměřil na hravé akrobatky opice. A s těmi si teprve
užijete legraci! Ve dvanáctém autorově svazku ze sebe totiž jednotlivé druhy lidoopů vyskládaly celou abecedu a vy si tak v knize
můžete luštit jako v rébusu. Je támhleten šimpanz spíš J nebo I?
Co se mi to ty opice snaží sdělit?

DPC 98 Kč
MANAMANA – nová biblická edice nakladatelství
Meander – přináší malým čtenářům první šestici starozákonních
příběhů. Biblické příběhy převyprávěné Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují přední čeští výtvarníci nejmladší generace – a z každého jednotlivého biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.

ilustrace: Lucie Dvořáková

STVOŘENÍ SVĚTA
Ilustrace: Monika Novotná
O POTOPĚ SVĚTA
Ilustrace: Petra Josefína Stibitzová
PŘECHOD RUDÝM MOŘEM
Ilustrace: Nikola Logosová
DESATERO PŘIKÁZÁNÍ
Ilustrace: Marie Štumpfová
DAVID A GOLIÁŠ
Ilustrace: Nikola Hoření
JONÁŠ A VELRYBA
Ilustrace: Alžbeta Zemanová

www.meander.cz

Naše knihy jsou k dostání na našem e-shopu a u všech dobrých knihkupců.
Distribuce Kosmas, Euromedia, Pemic

„Přibližně jednou za dvacet let se objeví kniha, která naprosto změní váš způsob myšlení... a tato je jednou z nich,“
vyzdvihuje její spoluautor Tom Kenyon.

WWW.ANCH-BOOKS.EU
TOM KENYON
WENDY KENNEDY
VELKÝ EXPERIMENT

JUDI SION
TOM KENYON
ARKTURIÁNI

Z pohledu Hathorů a Plejáďanů deváté dimenze

STRÁŽCI MLÉČNÉ DRÁHY

Země představuje pozoruhodný experiment, kde je uložen
genetický materiál z tisíců světů. Společně s tímto genetickým materiálem zde bylo zanecháno veškeré emoční
kódování a zkušenosti těchto planet a druhů, které jsou
základem pro Velký experiment. Existují další časové osy,
v nichž tento experiment nebyl úspěšný. Ale vaše verze, s
níž vedeme tuto konverzaci, je úspěšná, a proto procházíte
procesem vzestupu.

Arkturiáni jsou výjimečné, odvážné a velmi rozvinuté bytosti. Podle jejich slov jsou již od dávných dob strážci a
ochránci lidstva a Mléčné dráhy.
V knize vypráví osm z nich – lékař, vědec, ákášický knihovník, mistr meditace, válečník, Sanat Kumara, Ješua ben
Josef a Marie Magdalena.
Mluví ze své perspektivy o skutečnostech, s nimiž se potýkají, a o způsobech pomoci lidstvu.

Jsme opravdu nadšení, že se pouštíte na tuto cestu! Toto
okno v čase oplývá úžasným potenciálem, jenž je limitován
pouze vaší představivostí. Největší výzvou pro vás bude
zbavit se zábran způsobených vašimi hodnoceními a přesvědčeními. Vězte, že je možné cokoliv. Jakmile zjistíte, že
navzdory všemu „negativnímu“, hrám či manipulacím – jste
to vy, kdo je tvůrcem bytí, můžete změnit svou verzi reality.
A pokud vás bude dost, kdo se rozhodnou pro jinou verzi
skutečnosti, pak se vytvoří zcela nová časová osa, kterou
následují změny v současných událostech. A to povede k
úplně novému světu. Takže zbývá udělat pouze jednu věc:
Sněte svůj nejkrásnější sen!

Součástí knihy je CD s arkturiánskými zvukovými kódy, jež
obsahuje dvě zvukové meditace:
První je Nakura. Usnadňuje meditaci, která je úžasným,
jemným a snadným nástrojem ke zkoumání jiných dimenzí,
vstupem přes „kura“, což znamená přes bránu k věčnosti.
Druhá meditace je Arkturiánská regeneze. Přibližuje posluchači kolísání světla v arkturiánské Komoře regeneze, což
je komora znovuzrození na arkturiánské vesmírné lodi. Při
této kontemplaci můžete procítit, jak vibrace zvukových
vzorců Komory regeneze resonují celým vaším tělem. Tyto
reakce jsou biologické odpovědi na světelnou infuzi, jíž se
vám poslechem dostává.

Wendy Kennedy

Tom Kenyon

experiment
z pohledu Hathorů a Plejáďanů deváté dimenze

ANCH BOOKS

Velký

Čt 11.5. (9:30 – 19:00)
11:00 - 12:00 Reportáž psaná na obrátce, Petr Hájek
12:30 - 13:30 Černá kniha České televize, Petr Žantovský
14:00 - 15:00 Jan Žáček v Olympii
16:00 - 17:00 Vráťa Ebr, křest knihy Drobničky z Prahy

Pá 12.5. (9:30 – 19:00)
10:00 - 12:00 110. výročí narození J. Foglara
12:30 - 13:00 Povídky pro dobrodruhy – Jiří Filípek
13:30 - 14:30 Český rytíř, Petr Bahník, Libor Beránek
15:00 - 16:00 Literatura faktu v Olympii - Václav Junek,
Filip Junek
16:30 – 17:00 Křest foglarovského sborníku

So 13.5. (9:30 – 19:00)
10:00 - 12:00 110. výročí narození J. Foglara
12:30 -14:00 Sport v Olympii – Stanislav Sigmund, Miloslav
Jenšík, Pavel Procházka (+ sportovní hosté…)
14:30 - 15:30 Turistika v Olympii, Pavel Toufar, (Zdeněk Fišera)
a Petr Vokáč
15:30-16:30 Záhady a tajemství v Olympii - Magdalena
Zachardová a Petr Vokáč
16:30 - 17:30 Jan Cimický v Olympii
18:00 - 19:00 Vladislav Kučík, Míla Prokůpková a jejich knihy

Jak na to? Je to jednoduché! Stačí si vystřihnout kartičku dole
a vzít si jí k ruce při nákupu v naší prodejně, na prodejních
akcích nebo jednoduše na internetu, kde zadáte při objednávce
slevový kód pod čárovým kódem kartičky.

Ne 14.5. (9:30 – 16:00)
10:00 - 12:00 Vladislav Kučík podruhé
Mimo stánek
Grónsko, ostrov splněné touhy, Alena a Jaroslav Klempířovi,
Komorní sál v sobotu 13.5. od 14.00 do 15.50.

Tato karta je platná pouze v prodejně
Nakladatelství Olympia, s.r.o. nebo
na jeho prodejních akcích. K uplatnění
klubové slevy na internetových
stránkách Olympie použijte číslo
pod čárovým kódem.

Anton Hykisch
Věřte císaři

Patrick Declerck
Běsi, co mě sužují

Román o Josefovi II. Věřte
císaři je volným pokračováním úspěšné knihy Milujte
královnu o Marii Terezii od
předního slovenského prozaika — autora desítek děl,
z nichž řada byla přeložena
a získala ocenění.

Belgický filozof, antropolog,
psychoanalytik a spisovatel
se zabývá desocializací,
bezdomovectvím či alkoholismem. Za román, jehož
jedinou hrdinkou a základní
zápletkou je psychoanalýza,
získal ocenění Prix
Victor-Rossel.

349 Kč

autor na
veletrhu

279 Kč

autor na
veletrhu

Eugen Liška jr.
Stvoření

Ivana Myšková
Bílá zvířata jsou
velmi často hluchá

Aby mohl chlapec zachránit
týraného psa, musí si osvojit
vlastnosti dospělých. Mlčet,
dívat se stranou, předstírat,
krást a lhát. A ještě cosi navíc: psa totiž může při životě
udržet pouze lidské maso…
Prozaický debut oceňovaného scenáristy.

Po úspěšné prvotině Nícení
přichází Ivana Myšková se
sbírkou povídek. Ani postavy
autorčiny nové knihy nejsou
vláčeny neblahými historickými událostmi, na pořádné
drama si zadělají samy.
269 Kč

269 Kč

Stephanie Oakesová
Posvátné lži
Minnow Blyové

Aliette de Bodardová
Řád zlomených křídel

Oceňovaný young adult román o nebezpečí slepé víry
− a o síle víry v sebe sama.
Sekta keviniánů připravila
sedmnáctiletou Minnow
téměř o všechno: o dvanáct
let života, rodinu i o schopnost důvěřovat.

Paříž se zotavuje z Velké
války Řádů. Gangy bojují
v ulicích o přežití, Řády
nadále soupeří o nadvládu nad městem. První díl
série fantasy thrillerů od
jedné z nejzářivějších nových
hvězd žánru, nositelky řady
prestižních cen.

329 Kč

329 Kč

Charlie Jane
Andersová
Všichni ptáci na nebi
Temně zábavný fantasy
román odehrávající se v Mekce hipsterů San Francisku.
Příběh o střetu magie s technologií, o životě a lásce ve
světě stojícím na pokraji
apokalypsy od oceňované
americké spisovatelky.

Božena Němcová
Babička
Jaromír John
Večery na slamníku
Další dva svazky prestižní
edice Česká knižnice.
299 Kć / 369 Kč

349 Kč

Srdečně vás zveme na stánek nakladatelství Host L 210
Veletržní sleva 25 %

www.hostbrno.cz

Srdečně zveme na stánek L108
nakladatelství Dokořán na veletrhu Svět knihy 2017
11.–14. května 2017 na pražském Výstavišti

Pátek 12. května 2017, 14.00–15.00

autogramiáda Miloše Hoznauera
L108 (levé křídlo)

Oblíbený češtinář a vynikající učitel, který ovlivnil několik generací studentů, po
celý život schraňoval své texty. Nyní, téměř v devadesáti letech, z nich vybral vzpomínky do nejnovější knihy Lodní kufr. Celou knihou se vinou vzpomínky na jeho
dvě bývalé manželky a stěžejní část věnuje své současné paní, s níž spoluprožívá radosti i strasti stáří.

Sobota 13. května 2017, 11.00–11.50

beseda s Mariuszem Szczygiełem
velký sál (střední hala)

Polský reportér a známý čechofil hledá pravdu – ve Varšavě, v Praze, New Yorku
i v Barmě. Je možné ji vyjádřit slovy? A lze ji najít třeba při rozhovoru se spolucestujícím ve vlaku?
Pořádá Polský institut v Praze.
Moderuje Petr Vizina, vedoucí kulturní redakce České televize.

Sobota 13. května 2017, 12.00–13.00

autogramiáda Mariusze Szczygieła
L108 (levé křídlo)

Autor bestsellerů Gottland, Láska nebeská, Udělej si ráj a Libůstka podepisuje svou
nejnovější knihu Projekt: pravda. Jsou události, které vám převrátí život naruby,
a chvíli trvá, než se s nimi vyrovnáte. Těžké období nedávno prožíval i známý polský
reportér. Vyrovnával se s ním pomocí slov, a tak vznikla jeho nejnovější kniha působivých příběhů z vlastního i cizího života.
Vyšlo ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová – Máj.

Sobota 13. května 2017, 15.00–16.00

autogramiáda Václava Cílka
L108 (levé křídlo)

Geolog a oceňovaný esejista Václav Cílek je známý tím, že se k aktuálním problémům
světa dokáže vyjádřit nadčasově, z rozmanitých úhlů pohledu, s nadhledem, vtipem
i s konstruktivní skepsí. Jeho nejnovější kniha Co se děje se světem? je typicky cílkovská: zdánlivě jde o popis velké proměny našeho světa vlivem klimatických změn
a migrační vlny, ale ve skutečnosti se autor soustředí především na to, jak si v životě udržet radost a jak (pře)žít šťastně.

Máme pro Vás připraveny nejen knihy z naší produkce, ale také:
»» veletržní»slevy»a»rabaty
»» ke»každému»nákupu»hodnotnou»knižní»prémii
»» výprodej»starších»titulů»za»symbolické»ceny
Nakladatelství Dokořán, s.r.o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5, e-mail: dokoran@dokoran.cz, www.dokoran.cz

28.4.2017 11:34:25

© Tobias Wohlleben

Láska, zármutek, soucítění – úžasná
tvář skrytého světa
Peter Wohlleben, ročník 1964,
se už jako dítě toužil stát ochráncem přírody. Vystudoval lesnictví
a pracoval víc než dvacet let jako
úředník zemské lesní správy. Aby
mohl realizovat své představy
o ochraně životního prostředí,
zaměstnání opustil. Dnes řídí ekologické lesní hospodářství v regionu Eifel v Porýní, kde mimo jiné
usiluje o návrat pralesů. Je hostem mnoha televizních pořadů,
vede semináře a píše knihy o lese
a ochraně přírody. V našem nakladatelství vyšel jeho bestseller
Tajný život stromů.

V této knize nám Peter Wohlleben zprostředkovává nejnovější vědecké poznatky a prokládá je poutavými příběhy a vlastními prožitky. Dozvídáme se tak velice čtivou
formou o dosud málo prozkoumaných, avšak nanejvýš
rozmanitých citech a chování lesních i domácích zvířat.
A tu si rázem uvědomíme, že zvířata jsou nám mnohem
blíž, než jsme kdy tušili. Fascinující, poučné a místy až
neuvěřitelné!

PETER WOHLLEBEN

Nová kniha od autora bestselleru „Tajný život stromů“.
Starostlivě pečující veverky, věrně milující krkavci, soucitné myšky a truchlící laně – také si tyto city spojujete
jen s lidmi? Oblíbený lesník Peter Wohlleben čtenáře
opět přivádí v úžas, tentokrát nad netušeně bohatým
emočním světem zvířat. V této knize nám Peter Wohlleben zprostředkovává nejnovější vědecké poznatky
a prokládá je poutavými příběhy a vlastními prožitky.
Dozvídáme se tak velice čtivou formou o dosud málo
prozkoumaných, avšak nanejvýš rozmanitých citech
a překvapivém chování našich lesních i domácích
zvířat. A tu si rázem uvědomíme, že zvířata jsou nám
mnohem bližší, než jsme kdy tušili. Fascinující, poučné
a místy až neuvěřitelné!
WWW . knihykAzDA . cz

CITOVÝ ŽIVOT ZVÍŘAT

Fascinující pohledy do zvířecí duše

Starostlivě pečující veverky, věrně milující krkavci, soucitné myšky a truchlící laně – také si tyto city spojujete
jen s lidmi? Peter Wohlleben, lesník a autor bestselleru
tajný život stromů, člověk s vášnivým zaujetím pro přírodu, čtenáře opět přivádí v úžas, tentokrát nad netušeně
bohatým emočním světem zvířat.

Peter Wohlleben

PeTer WOhlleben

CITOVÝ ŽIVOT ZVÍŘAT

K A ZDA

Bez názvu-1 1

CITOVÝ ŽIVOT
ZVÍŘAT

K A ZDA

láska, zármutek, soucítění –
úžasná tvář skrytého světa
světový
bestseller

www.knihykazda.cz

www . knihykazda . cz

K A ZDA

cesta
k uzdravení
jan palouček

O daru léčení

MUDR. JAN PALOUČEK

Nemoc a uzdravení mají svá pevná pravidla, která nejsou
všeobecně známá. Autor popisuje z hlediska své pětadvacetileté léčitelské praxe zdraví a nemoc jako zákonité
důsledky našeho pojetí života. Velkou pozornost věnuje
autor průběhu léčení pomocí vkládání rukou. Kniha se
může stát průvodcem všech lidí, kteří se snaží porozumět
nejen nemoci, ale také svému životu.
MUDr. Jan Palouček vystudoval lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, léta pracoval jako ortoped-traumatolog. Od roku 1990 žije v jižních Čechách, působí
v oblasti alternativní medicíny, zdravého životního stylu
a léčitelství. Přednáší rovněž na témata sebepoznání,
rozvoje osobnosti a vnímání energií.
155 stran, 15 x 21, 5 cm, pevná vazba, 298 Kč
EAN 9788090681903

o daru léčení

K A ZDA

223 stran, 13,5 x 20 cm,
pevná vazba s přebalem, 349 Kč
EAN 9788090578890

nemoc a uzdravení mají svá pevná
pravidla, která nejsou všeobecně
známá. autor popisuje z hlediska
své pětadvacetileté léčitelské praxe
zdraví a nemoc jako zákonité důsledky našeho pojetí života.
velkou pozornost věnuje autor
průběhu léčení pomocí vkládání rukou. kniha se může stát průvodcem
všech lidí, kteří se snaží porozumět
nejen nemoci, ale také svému životu.

jan palouček cesta k uzdravení

Mudr. jan palouček
lékař a léčitel

vystudoval lékařskou fakultu univerzity karlovy v praze, léta pracoval
jako ortoped-traumatolog. od roku
1990 žije v jižních čechách, působí
v oblasti alternativní medicíny, zdravého životního stylu a léčitelství.
přednáší rovněž na témata sebepoznání, rozvoje osobnosti a vnímání
energií. je spoluautorem knihy cesta k životu a autorem knihy poselství barev. je uveden v životopisné
encyklopedii osobností Who is… ?
v české republice.

CESTA K UZDRAVENÍ

Jako lesník se Peter Wohlleben
den co den setkává nejen se stromy ve svém lese, nýbrž i s jeho
ostatními obyvateli, kteří jsou
doma v temném houští či majestátních korunách stromů. Při tom
činí nanejvýš zajímavá pozorování. Citový svět králíků a myšic, jelenů a divočáků, drozdů a sýkor
je mnohem bohatší, než jsme se
domnívali. Tyto bytosti soucítí se
svými bližními, vedou sociální život, v němž se miluje a truchlí, dokáží odvážně čelit hrozícímu nebezpečí, místo aby se instinktivně
daly na útěk. A také se neošidí
o zábavu: skutečně existují vrány,
které se zjevnou radostí používají
střechy namísto skluzavek!
I u našich domácích a hospodářských zvířat poodkrývá Wohlleben jedinečnost jejich emocí a vědomí. Vypráví nám o své
klisně Bridgi, která se zahanbeně
odvrací, když se náhodou nechovala „jak se sluší a patří“, a popisuje, kterak mazaný kohout Fridolín
dokáže v zájmu vlastního potěšení přelstít svůj slepičí harém.
Peter Wohlleben čerpá z dlouholetých zkušeností lesníka
a současně se opírá o nejnovější
vědecké poznatky. Výsledkem je
v mnohém překvapivá a informativní kniha, která nás naučí vidět
zvířata našich luhů a hájů, domovů i dvorků jinýma očima.

Knihy lze objednat se slevou na www.knihykazda.cz
nebo zakoupit v knihkupectvích.

Nakladatelství KAZDA, s.r.o., Nové sady 2, 602 00 Brno

kaleidoskop

soutěž pro čtenáře

VÝPISKY Z ČETBY: HUMOR V POEZII
Sebevražda A b c d e f / g h ch i j k / l m n o p q / r s t
u v x / y z (Louis Aragon)
Na pasece v lesíce Na pasece v lesíce / tancovali zajíce. (Ingrid Indigo)
Báseň Pán s paní jde na procházku. / Pán své spaní
dává v sázku. (J. K. Červenka)
Spadl kámen do voda Spadl kámen do voda / napsal
Václav Svoboda. (Václav Svoboda)
Kudlanka Šla kudlanka do kaple, / měla sebou
paraple, / ve dveřích ho zlámala, / těžký hřích tak
spáchala. (Máňa Dosedla)
Pracuji v lesním odvětví Pracuji v lesním odvětví, /
často jsem celý od větví / a od mechu a od srnek, /
kalondaj mébr ímrnek. (Jáchym Jelínek)
Já mám milou v Africe Já mám milou v Africe, /
pracuje tam v trafice. / Je to děvče s rozštěpem, /
házej po ní oštěpem. (Tři kastróly)
Dítě Když uvidíš někde dítě, / dítě také uvidí tě.
(Radim Husák)
Anežka Ta naše Anežka, / ňadra má jak Sněžka.
(F. X. Šalda)
xxx Pravila kráva v baru / Jindřichu Šimonu Baaru: /
Jedno malý bů! (B. Vaněk-Úvalský)
Román v kostce Prodávala květák. / Její muž byl
světák. / Vzala na něj smeták. / Zde je o tom leták.
(T. R. Field)

Thriller Leze kostra z krypty, /
mlátí lidi skripty. (Adam Votruba)
Dědeček Jeden dědeček z Tokaje / otevřel okno volaje: / „Ratata batatata / patatata fatata!“
/ ten nejasný dědeček z Tokaje.
(Edward Lear)
Po dešti prší Zas po dešti prší /
a po filmu bude sport, / večer to
završí / tvoje buchta nebo dort.
(Patrik Linhart)
Talent Různá jsou lidská poslání: / Jedni píší verše,
druzí udání. / A když je to nadání oběma dané, /
dojde to udání veršované (Stanislav Jerzy Lec)
Bědný nález Iris jde lesem na klestí, / jde – / a tu se
jí poštěstí / kalhoty hocha nalézti. / Prozkoumala je
drobátko, / vzdychla si ale zakrátko: / Jen hnízdo, /
a ne ptáčátko! (anonym)
Velikonoční „Kdo snáší ta červená vajíčka?“ / ptá
zvědavé se děcko. / „Mé dítě, zajisté ňáký Čech: / ten
snáší všecko!“ (Jan Neruda)
Jsem nejlepší Jsem nejlepší / kde mám převzít první
cenu? (Michal Martináč)
Použité zdroje: T. R. Field: Kosočtverce na ohradách (Paseka
1998), Edward Lear: Velká kniha nesmyslů, přeložil Antonín
Přidal (MF 1998), Košilaté epopeje, přeložil Radovan Krátký
(ČS 1970), Stanisław Jerzy Lec: Tisíc a jedna fraška, přeložil
Ludvík Štěpán (Práce 1984), Patrik Linhart: Napsáno v trenýr-

kách (Protis 2006), Adam Votruba: Koukat v davu po holkách
(Votruba 2011), Bohuslav Vaněk-Úvalský: Nářez brouků na
palouku (Krásné nakladatelství
1994), J. K. Červenka: Básnické
verše poezie (Ježek 1995).

Soutěžní otázka
Která z uvedených básnických skladeb nepochází z pera excentrického básníka T. R. Fielda?
a) Rumplování v kumbále
b) Na suchary buchary
c) Erteple v šifonéru
Pokud znáte správnou odpověď, zašlete nám
ji na adresu redakce: SČKN, Knižní novinky,
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, nebo na
e-mail: knizni.novinky@volny.cz nejpozději
do 22. května 2017. Tři vylosovaní výherci
obdrží knižní odměnu.

LOVCOVY ZÁPISKY: „POSLEDNÍ JÍZDA SE NEŘÍKÁ!“
Tak okřikla maminka synka, když jí hlásil, že pojede naposled na vodním tobogánu. Udivenému
chlapci vysvětlila, že by se slova mohla doslova
vyplnit a jízda by mohla být poslední v jeho životě.

Pěkně to řekl Karel Čapek: „Děláme něco velkolepě starého a historického, když mluvíme česky.
Tisíciletá minulost protéká každým slovem.“ Pověra s poslední jízdou doputovala do současného
akvaparku nejspíš z plání předminulého století, které brázdily sáňky rohačky či dřevěné ski s bytelným
kandahárem. Tímto se před námi rozevírá vějíř pověrečných průpovídek, jež přežily do dnešních dnů.
Jsou přepestré a netýkají se zdaleka jen podmetení
smetákem, zaťukání na dřevo nebo černé kočky přes
cestu... Dárek se nesmí zavázat provázkem, aby se
štěstí nepřetrhlo. Kdybych se napil první z tvého
piva, přebral bych ti holku. Kdo se při přípitku nedívá do očí, bude sedm let bez sexu. Když si připálíš
cigaretu o svíčku, umře námořník. Kradené boty
vržou... Magické myšlení, jak vidno, přežilo i do
našeho věku. Tuhle jsem u holiče zaslechl obzvlášť
kruté rodičovské varování: Když dítě sedí na židli,
z níž nedosáhne na zem, a kývá nohama – kope
tím mamince hrob! Ihned se mi vybavila
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pasáž z Žítkovských bohyní Kateřiny Tučkové, kde
věštkyně nechá vykopat tři jámy a vyzve matku, ať
do jedné z nich položí nemocné děcko (první znamená zdraví, druhá smrt, třetí marodění). Ostatně,
hlínu ze třech hrobů si měla přiložit na ňadra dívka,
která toužila, aby jí povyrostla. A když si chtěla děvčata vybrat nápadníka, svěřovala stejně jako bohyně
ze Žítkové svůj osud náhodě. Do každého knedlíku
vložila papírek se jménem nápadníka – který rozkrojila jako první, toho si do roka vzala. Počít potomka
mohla dle regulí až po svatbě, proto se zrodil institut
katolického těhotenství, které trvá šest i méně měsíců. Věno pak ovšem dostala vyplaceno ve vatikánské
měně („Zaplať Pánbůh!“). Dnešní maminky jsou už
naštěstí rozumné a pověrám nepodléhají. Jen by se
zaboha neprošly pod šňůrou na prádlo, aby dítě
nemělo obtočenou pupeční šňůru kolem krku, a při
bouřce nevycházejí ven, aby jim náhodou nezkyslo
mléko. Člověk totiž nikdy neví.
Stránku připravil JAN NEJEDLÝ

NEJNOVĚJŠÍ KNIHA PETRA FIALY
O ZAHRANIČNÍ POLITICE
Rozum a odvaha jsou
podle Petra Fialy dvě
klíčové vlastnosti
potřebné k tomu,
abychom efektivně
čelili současným výzvám a krizím Evropy,
od chaotické migrace
a klesající bezpečnosti
občanů až po další
směřování Unie
po brexitu.
„V této knize navrhuji, co a jak máme dělat. Hlavně v ní ale popisuji realitu.
Svět kolem nás tak, jak je. Nabízím pohled osvobozený od postmoderních
ideologií multikulturalismu, korektnosti, evropského integracionalismu, globalismu a všech podobných zcestných věr a pověr. Pohled distancující se
od děsivé sebedestruktivní ideje prostupující myšlení i politiku Západu, že
vše kolem je dobré a hodné respektu, že jen my jsme špatní, naše hodnoty
zastaralé, a že moderní svět, který jsme vytvořili, je nutno zbořit. Tato kniha
je hlasem proti oslabování a úpadku Západu.“
Petr Fiala, politolog, politik a předseda ODS

V koedici s nakladatelstvím Barrister & Principal vydal think-tank Pravý břeh
132 stran, vázaný, 185 Kč

www.pravybreh.cz

www.barrister.cz

žebříček

nejprodávanější knihy

		 TIŠTĚNÉ knihy

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 17. 4. až 23. 4. 2017

			 b e l e t r i e
		 1. Shari Lapena Manželé odvedle Knižní klub – Euromedia Group
		 2. Nick Cave Píseň z pytlíku na zvratky Argo
		 3. Lars Kepler Lovec králíků Host
		 4. Jáchym Topol Citlivý člověk Torst
		 5. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
		 6. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
		 7. Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková Postel, hospoda, kostel Argo
		 8. Pavel Stehlík Já, voják v Afghánistánu CPress
		 9. Robert Bryndza Noční lov Grada Publishing
10. Michael Dobbs Dům z karet Argo

			 p o p u l á r n ě n a u č n á
		 1. Kateřina Šedá Brnox – Průvodce brněnským Bronxem Kateřina Šedá
		 2. Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
		 3. Jiří Padevět Dotek Anthropoidu Academia
		 4. Jan Mühlfeit Pozitivní leader BizBooks
		 5. Meik Wiking Hygge – Prostě šťastný způsob života Jota
		 6. Jan Zrzavý a kol. Jak se dělá evoluce – Labyrintem evoluční biologie Dokořán
		 7. Tomáš Kosačík Břicháč Tom & Lucie – Tajemství naší kuchyně Tomáš Kosačík
		 8. Ondřej Nezbeda Průvodce smrtelníka Paseka
		 9. Věra Smolová a kol. Příbram – historie, kultura, lidé Nakladatelství Lidové noviny
10. Tomáš Kosačík Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma Tomáš Kosačík

			 p r o d ě t i a m l á d e ž
		 1. Tereza Vostradovská Hravouka Běžíliška
		 2. Keri Smithová Destrukční deník Cooboo
		 3. Aino-Maija Metsola Barvy – Okénko k otvírání na každé stránce k mání! Baobab & GplusG
		 4. Zdeněk Svěrák Tiché šlapací království Grada Publishing
		 5. Rachel Renée Russellová Deník mimoňky 10 Mladá fronta
		 6. Sarah J. Maasová Dvůr mlhy a hněvu CooBoo
		 7. J. K. Rowlingová Fantastická zvířata a kde je najít Albatros
		 8. Já, JůTuber 4 CooBoo
		 9. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 10 – Staré dobré časy CooBoo
10. Piotr Socha Včely Slovart
 ěkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
D
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

AUDIOKNIHY

		 Březen 2017 Údaje o počtu po síti „stažených“ audio knih poskytly firmy: alza.cz, kosmas.cz, audioteka.cz
		 1. Vlastimil Vondruška Znamení rožmberské růže (čte J. Hyhlík) Tympanum
		 2. Jonas Jonasson Zabiják Anders a jeho přátelé (čte M. Stránský) Panteon
		 3. Vlastimil Vondruška Husitská epopej III. (čte J. Hyhlík) Tympanum
		 4. Vlastimil Vondruška Králův dluh (čte J. Hyhlík) Tympanum
		 5. Vlastimil Vondruška Husitská epopej I. (čte J. Hyhlík) Tympanum
		 6. Pavel Kosatík, Michal Kolář Jan Masaryk – Pravdivý příběh (čte J. Šťastný) Audioteka/Bookmedia/MF
		 7. Robin Shilp Sharma Mnich, který prodal své ferrari (čte J. Dvořák) Rybka Publishers
		 8. John Flanagan Rozvaliny Gorlanu (čte M. Ruml) Audioteka/Bookmedia
		 9. Frederick Forsyth Mstitel (čte J. Hyhlík) Tympanum
10. Lars Kepler Lovec králíků (čte P. Rímský) OneHotBook
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Portál na SVĚTU KNIHY
Strasti zkoušeného Standy
– český jazyk zábavnou formou
PÁTEK 12. 5. 2017 v 11 hod. / Autorský sál
Přijďte si zopakovat a zdokonalit se v psaní předpon s- a z-.

Karel Nešpor – autogramiáda
PÁTEK 12. 5. 2017 v 17 hod. / stánek Portálu L 603
Přední český odborník v oblasti závislostí MUDr. Karel Nešpor
představí a podepíše novou knihu Jak být milejší.

Bylinkové pohádky
Daniely Krolupperové
SOBOTA 13. 5. 2017 v 11 hod. / sál Rosteme s knihou
Zábavná hodinka s knížkou Jde sem lesem,
budeme vyrábět květiny, skládat puzzle.

Jaromír Konečný představí detektivku
pro mládež Tuhej tulipán
SOBOTA 13. 5. 2017 ve 14 hod. / Autorský sál
Jaromír Konečný, spisovatel patřící k vůdčím osobnostem poetry
slamu, představí svoji detektivku pro mládež Tuhej tulipán.

Frida Nilsson a její knihy pro děti
SOBOTA 13. 5. 2017 v 16 hod. / Literární kavárna
Frida Nilsson, úspěšná švédská autorka dětských knih,
představí a podepíše knihy Gorila a já a Piráti z Ledového moře.
e.

Marian Jelínek, Kamila Jetmarová
Neztraťte motivaci v době blahobytu
SOBOTA 13. 5. 2017 v 17 hod. / Autorský sál
Jak snížit negativní dopady nadbytku na psychiku
poradí známý sportovní kouč a psycholožka.
Foto: Portál, archiv autorů

11.–14. května 2017 Výstaviště Praha – Holešovice

sk2017.svetknihy.cz

www.portal.cz
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