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KRÁLOVNA OHNĚ
ANTHONY RYAN

VŠEMI DARY OBDAROVANÁ
M. R. CAREY

TICHÉ DÍVKY
ERIC RICKSTAD

Po boji o holý život má královna Lyrna za úkol odrazit vpád
volarské armády a znovu dobýt nezávislost Sjednoceného
království. Aby dosáhla svých
cílů, musí udělat víc než jen
shromáždit své věrné příznivce. Musí se spojit se silami,
které jsou jí odporné…Třetí
díl epické hrdinské fantasy trilogie Stín krkavce.

Postapokalyptický thriller vypráví příběh desetileté Melanie
žijící spolu s dalšími dětmi na
vojenské základně, kde se pod
přísným dohledem vzdělává.
Kniha vychází ve více než 20 zemích a dostala se do užšího
výběru na prestižní žánrová
ocenění. V září měla premiéru
ﬁlmová adaptace v režii Colma
McCarthyho.

LEON
MONS KALLENTOFT
MARKUS LUTTEMAN
Z azylového domu se ztratí chlapec. Později je nalezen mrtvý na
vrcholu zapomenutého továrního komína. Krátce poté policie
obdrží odkaz na livestream,
na kterém je vidět uvězněný
další pohřešovaný chlapec…
Druhý díl krimi série inspirované řeckou mytologií od proslulé
švédské autorské dvojice.

Mladé ženy se záhadně ztrácejí jedna za druhou a policie se
snaží přijít na to, co dívky spojuje. Bývalého detektiva Franka Ratha trápí vlastní násilná a
bolestná minulost a znovu zjišťuje, že zlo číhá všude… Krimi
román Tiché dívky se dostal mezi
bestsellery The New York Times a USA Today.
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MICHAEL HJORTH
HANS ROSENFELDT
POSLEDNÍ ZKOUŠKA

KRITIK
PETER MAY

BÍLÁ MAGIE.
EPOCHA PAPÍRU
LOTHAR MÜLLER

TAPPI A PODIVUHODNÉ
MÍSTO
MARCIN MORTKA

Proč je papír pro lidstvo tak
důležitý? V době nástupu digitálního věku se může jevit jako
přežitek. Oceňovaný literární
kritik Lothar Müller v knize
představuje obrovský význam
papíru pro celou lidskou civilizaci a skrze historické a literární ukázky nabízí jedinečný
pohled na materiál, který je
součástí našich životů.

Vikingovi Tappimu a sobíku
Chichotkovi se Šeptající les nikdy neomrzí. Žije v něm spousta jejich kamarádů, na které se
dá vždycky spolehnout a je
s nimi legrace… Hledáte čtení na dobrou noc pro své malé
neposedy? Krátké příběhy ze
série Tappi a přátelé pro čtenáře
od čtyř let jsou to pravé.

Sebastian Bergman čelí dosud
nejnebezpečnějšímu protivníkovi: nesmírně inteligentnímu
sériovému vrahovi, který touží
vymýtit hloupost v povrchní
společnosti. Kdo šlápne vedle
jako první? Pátý díl série o policejním psychologovi a sebestředném sukničkáři od scenáristy úspěšného seriálu Most.

Druhé, brožované vydání druhého dílu kriminální série Akta
Enzo od autora bestsellerové
trilogie z ostrova Lewis. Učitel biologie Enzo Macleod po
třech letech znovu otevírá odložený případ rituální vraždy
nejlepšího světového kritika
vín. Zjistí, že v napohled klidném francouzském vinařství
vře tvrdý boj…
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Autobiografické spisy svaté Terezie z Lisieux
(1873–1897), které vydáváme v novém překladu
pod názvem Příběh jedné duše, nás učí krásné
a odvážné cestě duchovního dětství, která je vlastně
jen znovuobjevením původního poselství evangelia.

Bratr Dominik
Oldřich Selucký

váz.,
32 s.,
199 Kč
ANSELM GRÜN
SVATÝ FRANTIŠEK

Píše se rok 1213. V jihofrancouzském Languedoku
zvoní meče křižáků a padají věže hradů. V boji proti
katarské sektě však platí udatnost ducha, a tou
vyniká jediný rytíř – bratr Dominik.

Svatý František

GIULIANO FERRI

SVATÝ

FRANTIŠEK

Anselm Grün, Guiliano Ferri

FERRI

Vyprávění doplňují jemné ilustrace Giuliana Ferriho.
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356 s.,
390 Kč

GIULIANO

Kdo vlastně byl jeden z nejznámějších svatých – František z Assisi?
Anselm Grün vypráví napínavý příběh jeho života:
jak byl v mládí rozpustilý, jak se rozhodl vzdát života v bohatství
a vést prostý život, jak mluvil s ptáky, jak zkrotil vlka v Gubbiu
nebo jak složil známý Chvalozpěv stvoření.

Terezie z Lisieux

GRÜN

Když byl ve čtvrtek 13. října ve 13 hodin
ve Stockholmu vyhlášen letošní laureát
Nobelovy ceny za literaturu (sledoval
jsem oznámení živě na internetu), zažil
jsem velké překvapení a šok. Jak už jistě
víte, cenu získal americký zpěvák, textař
a skladatel Bob Dylan (nar. 1941) za to, že
„našel nový způsob poetického vyjádření,
jímž navázal na velkou americkou pís‑
ňovou tradici“, jak se praví v odůvodnění.
Že umí Švédská akademie, která Nobelovu cenu za literaturu uděluje, překvapit a vy‑
brat kontroverzní jméno, o tom jsme se přesvědčili v minulosti již mnohokrát. Často
se říká, že seznam spisovatelů, kteří Nobelovu cenu nikdy nezískali, je zajímavější nebo
přinejmenším stejně zajímavý jako seznam těch oceněných. Nemám nic proti Bobu
Dylanovi a psaní písňových textů, i to patří do literatury, ale těžko se mi s tím smiřuje,
když Nobelovu cenu nemají třeba Philip Roth, Don DeLillo, Thomas Pynchon nebo
Cormac McCarthy, abych jmenoval jen několik velkých žijících amerických spisovatelů
(a připomínám, že do Spojených států putovala Nobelova cena za literaturu naposledy
před třiadvaceti lety, v roce 1993, kdy ji získala Toni Morrisonová). A to nemluvím o řadě
světových autorů… Sázkaři ani novináři tentokrát nehádali jméno nobelovce správně –
k favoritům podle nich letos patřili syrský básník Adonis, keňský spisovatel Ngũgĩ wa Thi‑
ong’o nebo norský prozaik a dramatik Jon Fosse; léta se pak spekuluje třeba právě o Phi‑
lipu Rothovi, Milanu Kunderovi, Joyce Carol Oatesové, Margaret Atwoodové, Claudiu
Magrisovi a mnoha dalších, mezi favority sázkařů dlouho patří např. Haruki Murakami.
I o Bobu Dylanovi se v souvislosti s Nobelovou cenou mluvilo již léta. Bob Dylan se stal
desátým americkým autorem, který Nobelovku získal. Před ním to byli Sinclair Lewis (za
rok 1930), Eugene O‘Neill (1936), Pearl S. Bucková (1938), William Faulkner (1949),
Ernest Hemingway (1954), John Steinbeck (1962), Saul Bellow (1976), Isaac Bashevis
Singer (1978) a již zmiňovaná Toni Morrisonová (1993); americké občanství měli
v době udělení Nobelovy ceny také v USA žijící polský básník, prozaik a esejista Czesław
Miłosz (oceněn 1980) a ruský básník a esejista Josif Brodskij (1987). Bobu Dylanovi
vyšlo u nás i několik knih. Především v roce 2007 vydal Kalich téměř tisícistránkový sou‑
bor Dylanových písňových textů Lyrics / Texty 1962–2001 v anglicko-české verzi. V roce
2010 vydal Volvox Globator knihu Dylan – 100 písní a fotografií, obsahující stovku nej‑
lepších textů. Argo vydalo v roce 1997 básnické texty v próze Tarantule a v roce 2005
vzpomínky Kroniky I. (zatím zůstalo u prvního dílu). V roce 2008 vydalo nakladatelství
Prestel knihu 170 Dylanových akvarelů a kvašů. A v češtině vyšlo také několik biografií
Boba Dylana, z nichž některé stále najdeme v knihkupectvích.
MILAN ŠILHAN

ANSELM
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Vážení a milí čtenáři!
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Anselm Grün vypráví o životě Františka z Asissi: jak
byl v mládí rozpustilý, jak se rozhodl vzdát života
v bohatství a vést prostý život, jak mluvil s ptáky,
jak zkrotil vlka v Gubbiu nebo jak složil známý
Chvalozpěv stvoření.

objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz
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Kino v hlavě

ISBN 978-80-88104-16-2

Mario Hanáček, Jan Samec, 180x205 mm, 88 stran, vázané, cena 222 Kč

V knize „KINO V HLAVĚ“ jde o autorské spojení textů Mario
Hanáčka a obrazů Jana Samce. Jejich práce se vyznačují velkou
mírou fantazie, odvahy experimentovat a odhalovat své citové
prožitky. Básně i obrazy v knize použité časově sahají od
jejich uměleckých začátků až po současnou tvorbu. Vzájemné
působení, ovlivňování a doplňování básní s malbou prohlubuje
i účinek jednotlivých děl.

www.krigl.cz
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SLON SLAVÍ 25 LET
SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (ve zkratce SLON) vzniklo v roce 1991 jako společný podnik Aleny Miltové a Jiřího
Ryby a takto funguje dodnes. SLON oslavil své 25. narozeniny letos v září.

Září 1996, oslavy 5. výročí založení firmy – návštěva majitelů a spolupracovníků nakladatelství ve výběhu slonů v pražské ZOO

Brzy po založení začal SLON vydávat i překla‑
dové knihy. První tituly byly převzaty ze samizda‑
tových vydání, a to díky spolupráci se samizdatovou
edicí Prameny. O něco později pro SLON navrhl
program tří edičních řad Miloslav Petrusek – v edici
KLAS začaly vycházet klasické práce ze sociologie
a příbuzných oborů, v edici MOST tzv. moderní so‑
ciologie a v edici POST tehdy dosti populární post‑
moderní autoři.
Dnešní situace knižního trhu, včetně poměrně
úzce specializovaného trhu s odbornou literaturou
v oboru společenských věd, je zcela nesrovnatelná
s obdobím, kdy nakladatelství vzniklo. Tehdy SLON
a další nakladatelství zaplňovaly mezery, neboť u nás
chyběla kvalitní literatura ze společenskovědních obo‑
rů – tyto obory se nově etablovaly, zaváděla se a upev‑
ňovala terminologie, zájem studentů o tyto obory rostl
a zvláště učebnice se prodávaly velmi dobře. Dnes je
situace zcela odlišná. Učebnice, resp. studijní texty
sice SLON vydává nadále, ale prodávají se čím dál
hůře. Oproti minulosti SLON vydává méně překladů:
studenti i badatelé dnes vládnou angličtinou tak, že si
knihy ze své specializace přečtou bez problémů ang‑
licky a překlad se jeví zbytečným. Naopak dnes vychází
velmi mnoho původních studií, často na velmi úzká
témata – tyto studie jsou výsledkem badatelské práce
zejména mladších vědeckých pracovnic a pracovníků,
resp. vysokoškolských pedagožek a pedagogů, kteří
vystudovali až po roce 1990.

Jak se produkce SLONa rozrůstala, bylo stále
náročnější rozhodovat o tom, co vydat nebo nevydat.
Ze spíše neformálního okruhu spolupracovníků a za‑
pojením dalších odborníků byla v roce 2009 ustavena
ediční rada nakladatelství ve složení Luděk Brož, Miloš
Havelka, Helena Kubátová, † Miloslav Petrusek, Jiří Šafr,
Zuzana Uhde a Alena Vodáková; v roce 2012 se dalším
členem rady stal Jan Holzer a od letošního roku Marké‑
ta Sedláčková. Rada je odborným poradním orgánem
nakladatelství – mimo jiné posuzuje došlé ediční námě‑
ty, hodnotí vydané knihy a její členové mají odbornou
garanci nad jednotlivými edičními řadami. U některých
edičních řad jsou ovšem garanty i jiní odborníci, proza‑
tím nečlenové naší ediční rady.
Po celou dobu existence jsme se snažili být v úzkém
kontaktu s akademickými pracovnicemi a pracovníky,
abychom se dobře orientovali v tom, kam se který obor
ubírá. Knihy vydáváme v souladu se zásadami akade‑
mického publikování – všechny rukopisy se důkladně
posuzují. Jen pro recenzování potřebujeme široký okruh
odborníků. Své práce nám nabízejí k vydání autorky a au‑
toři ze všech významných společenskovědních pracovišť
v republice – s některými z nich vydáváme knihy v koedici.
Účastníme se jako pozorovatelé konferencí a dalších od‑
borných akcí a sledujeme talentované mladé lidi, kteří se
možná v budoucnu stanou našimi autorkami či autory.
ALENA MILTOVÁ a JIŘÍ RYBA
Praha
(SLON)
univerzita
ala Klímy
LADATELSTVÍ
Metropolitní
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2015 od 17:30

pozvánka

Při založení nakladatelství bylo prvotní snahou zaplnit
mezery v odborné, především sociologické literatuře:
nabídnout domácím autorům a autorkám platformu
pro vydávání vlastních prací a začít vydávat překlady.
SLON tedy zahájil vydávání odborné a vědecké litera‑
tury ze sociologie, politologie, sociální politiky a sociální
práce, kulturní a sociální antropologie, gender studies,
demografie a příbuzných oborů. Doposud vyšlo asi 350
titulů, z toho mnohé ve druhém či dalším vydání.
SLON začal působit v situaci, kdy tradiční naklada‑
telství vydávající vědeckou a odbornou literaturu moc
nevěděla, co s nimi bude. I díky tomu z počátku neznámý
a malý SLON získával dobré autory – důvěru mnohých
nezklamal, a tak ve SLONu vydali řadu svých knih. Patří
k nim například Erazim Kohák, Miroslav Hroch, Jiří Při‑
báň, Jan Keller nebo nedávno zesnulý Ivo Možný. SLON
uváděl do českého prostředí knihy zahraničních autorů,
jako jsou Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Anthony Gid‑
dens, Immanuel Wallerstein či Robert F. Murphy.

9. června 2004, Týnská literární kavárna – vítání knihy Jiřího Přibáně Jací můžeme být
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knižní tipy

O DOSPÍVÁNÍ V DEVADESÁTÝCH LETECH
Nejnovějším držitelem Literární ceny Knižní‑
ho klubu se stal Patrik Girgle (1978) za svůj
debut, útlou novelu Vertigo (vydal Knižní
klub). Autor tu, jistě na částečně autobio‑
grafickém půdorysu, líčí dospívání mladého
muže v polovině devadesátých let. Sedm‑
náctiletý hrdina Dušan žije na malém městě,
chodí na gymnázium a prožívá všechny
strasti chlapce svého věku: odcizení s rodi‑
či, zejména otcem-podnikatelem, nejistotu
ohledně toho, co by chtěl v životě dělat dál,
přátelství a mejdany se spolužáky, a také
lásky k dívkám, které přicházejí a odcházejí.
Na pozadí příběhu jednoho teenagera se od‑
ráží realita devadesátých let: doba prací zničených novopodnikatelů, doba
otevřených možností, se kterými mladí ještě neumějí pořádně zacházet, doba
konce malých obchůdků a vzniku supermarketů… Vzpomínky na rok 1994
navíc občas přerušují vyprávění z dob pozdějších: z vysokoškolské koleje či
z oslavy třicátin spolužáka, kdy Dušan zpětně hodnotí některé své postoje
a zážitky.
Jádro knihy ovšem spočívá v situacích a rozhovorech z devadesátých
let, které jsou svou povahou většinou všední, každodenní. Dušan a jeho ka‑
marádi zvaní Kašpar, Havran, Pardál a Pedro vymetají koncerty rockových
a metalových kapel, popíjejí a kouří trávu; s Kašparem navíc Dušan sdílí i lásku
k rybaření, které tajně provozují na přehradě, kde si své úlovky vždycky změří
a pak je zase vypustí. Dušan je zamilovaný trochu do mateřské Marie, která
by ovšem stála o vážný vztah, trochu do svůdně nemravné Iris, jež mu ovšem

Tomáš Grombíř

Luboš Kreč

JEDNIČKY A NULY

UPRCHLÍCI A ZACHRÁNCI

V 90. letech bylo možné vše

Velké příběhy českých
emigrantů

Poutavý román o životní proměně
Adriana, sexuálně strádajícího kluka
se zálibou v programování, ze kterého
se stal vysoký manažer ve společnosti
tunelářských bossů. Jedinečné
a zasvěcené vyprávění o informační
revoluci, která za posledních třicet
let nevídaným způsobem proměnila
společnost.

Hrdinové této knihy byli svého času
běženci bez domova. Všichni ale dostali
šanci, chopili se jí, tvrdě pracovali,
dokázali se prosadit – a pak se rozhodli
pomáhat v zemi, kde se narodili, ale
odkud utekli, aby mohli žít svobodně.
Předmluvu napsal Jindřich Šídlo.
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www.paseka.cz

připadá nedostupná; svůj první opravdový milostný zážitek ale nakonec pozná
s vysokoškolačkou Lindou, která mu vzápětí zmizí ze života…
Kniha osciluje mezi snahou přiblížit svět dospívajícího chlapce, ve kterém
není nouze o vulgarity a nemravné představy, a snahou podat obraz o devadesá‑
tých letech z odstupu a s nadhledem. To někdy způsobuje pnutí mezi jednoduchý‑
mi a sprostých slov plnými promluvami hrdinů a kultivovaným jazykem vypravěče
s občas až poetickými příměry, který evokuje postoj již životem zkušeného starší‑
ho člověka. Samotný Dušan působí trochu rozporuplně, a není úplně snadné jej
uchopit: na jednu stranu vede požitkářský život po zábavách a hospodách a žádná
z tehdy dostupných drog mu není
cizí, na druhou čte kvalitní literaturu
a tráví čas mlčenlivým vysedáváním při
rybaření, které určitě nebylo běžnou
kratochvílí dospívajících v devadesá‑
tých letech. Stejně tak není čtenáři
příliš pochopitelné chování Lindy,
která, ač nám vhled do jejích myšlenek
umožňuje poznat, že Dušana miluje,
od něj po prvním zážitku bez vysvětlení
odchází.
Lidé, kteří dospívali v devadesá‑
tých letech, knihu ovšem určitě ocení
jako svědectví o době, kterou zažívali,
a možná osloví i dnešní teenagery –
protože starosti dospívajících jsou ko‑
neckonců vždycky trochu podobné.
Patrik Girgle po vyhlášení Literární ceny Knižního klubu
MARTINA OPLATKOVÁ (foto: Euromedia Group)

Geoff Dyer

JOGÁ PRO TY, KTERÝM
MŮŽE BÝT UKRADENÁ
Kniha, u které budete řičet smíchy
Přední britský prozaik a esejista si vedl
originální cestopisný deník z mnoha koutů
světa (Detroit, Kambodža, Amsterdam, Paříž,
Thajsko…) a zároveň poutavého průvodce
svou vlastní bláznivou i přemítavou duší.
Nepřestává fascinovat a bavit jedinečnou
směsí postřehů, zamyšlení a anekdot.
Přeložil David Petrů
216 stran, 249 Kč

Amy Cuddyová

TADY A TEĎ
Jak se nosíš, tak se cítíš
Kolik příležitostí člověku unikne
jen proto, že ho nenapadla správná
replika v pravý čas, ale až ve výtahu po
nevydařeném pohovoru, v tramvaji po
zpackaném rande nebo na schodech po
neúspěšné zkoušce. Jak tomu předejít?
Evidentně je to častá otázka, a snad proto
se kniha stala bestsellerem.
Přeložila Hana Antonínová
336 stran, 349 Kč
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Klient pouze sdělí jméno té ženy.
O zbytek se postarají oni.
Jakmile mají hotovo,
klient si může dělat, co se mu zlíbí.
Bez omezení.
Detektiv seržant Mark Heckenburg vyšetřuje podivné
zmizení osmatřiceti žen. Každá z nich vedla spokojený život, než beze stopy zmizela. Podivné okolnosti i počet obětí Heckenburga znepokojují, ovšem jeho nadřízení mají na
celou věc odlišný pohled. Chtějí případ odložit.
Lauren Wraxfordová se zoufale snaží najít svou sestru. Všechny stopy, které se jí zatím podařilo nalézt, vedou
do míst, kam si sama vstoupit netroufá, a tak požádá Heckenburga o pomoc. Nesourodá dvojice se společně noří do
temného světa gangsterů a organizovaného zločinu.
Věděli od začátku, že je nečeká procházka růžovým sadem, když ovšem narazí na skupinu, která si říká Klub sympaťáků, dojde jim, že teď už jde opravdu do tuhého. Těchhle
sympaťáků se totiž všichni bojí. Žádný práskač na ně nic
neprozradí. Všeobecně se o nich ví jen to, že dokážou zařídit cokoli. Pokud za to zaplatíte dostatečně vysokou cenu.

„Pozoruju tě den co den hezkých pár let,“ navázal. „Jak se vznášíš
po Branscombe Court v těch svých kurvičkovských ohozech.“
Ta sprostota ji zasáhla jako úder blesku. Šokovaně zalapala po
dechu.
„Ale takhle ti to ještě nikdy neslušelo.“
„Ty hajzle,“ zašeptala.
Docouvala už těsně ke dveřím. Nedošel až k ní, zastavil se opodál
a nepřestával si ji měřit tím bezostyšně chlípným pohledem, který
dnes muže přivádí před soud.
„Je jenom na tobě, jak to přijmeš,“ řekl. „Ale když se podvolíš,
oba si to příjemně užijeme.“
Konečně naplno pochopila. V práci se jí poslední dobou několikrát zdálo, že po ní Blenkinsop kradmo pokukuje. Jak je vidět, nebylo to pouhé zdání. „Já… já…“
„Myslím, že máš na jazyku ,dobře, jde se na věc‘.“ Bylo na něm
znát rostoucí netrpělivost. Rty mu ztuhly v poloúsměvu, nebo spíš
pološklebu. „Podívej se, Louise… nejsi v situaci, kdy si můžeš vybírat. Vidělas můj tým. To nejsou žádní žabaři. Sledovali tě týdny,
každé tvoje hnutí. Vědí, s kým se přátelíš, kde najít tvoji rodinu…“
„Moji… rodinu?“ vyjekla a žilami se jí rozlila nová hrůza.
„Správně, Louise, tvoji rodinu. Jestli budeš trojčit, tebou to neskončí. Dostanu, co chci, a je mi jedno jak. Pro nás všechny ale bude
lepší, když to půjde hladce a po dobrém.“
Znovu si koutkem oka přeměřil její svůdné oblečení. „Tedy pokud
jsem toho schopen. Míč je na tvojí straně hřiště, miláčku.“
„Já… potřebuju se nejdřív napít.“
Zdálo se, že ho to překvapilo, a mile. „Hodná holčička. Výborně.“ Otočil se k příborníku a zvedl její skleničku se šampaňským.
„Mimochodem, je to Bollinger, ročník 1990. Jak vidíš, nešetřím na
tobě.“
Zamířila k němu a nasadila úsměv, i když měla co dělat, aby se jí

neroztřásly rty. Když si od něj sklenici přebírala, asi mu svitlo – jeho
výraz se prudce změnil –, ale už bylo pozdě. Mrskla mu pití do obličeje i se sklenicí. Ta se nárazem rozbila a střep mu rozsekl levou tvář.
„Ty mrcho zasraná!“ zavyl a naslepo se po ní ohnal.
Prosmýkla se kolem něj ke dveřím vedle baru a modlila se, aby
nebylo zamčeno – jenže samozřejmě bylo. Bušila do dveří pěstmi
a chtělo se jí ječet. Blenkinsop za jejími zády nepřestával klít. Otočila
se čelem k němu, připravená bránit se spršce ran. Ale nehnal se za
ní. Nadával někomu jinému, oči zvednuté k hornímu rohu místnosti,
kde až teď zpozorovala malou bezpečnostní kameru.
„Koukněte, co provedla!“ řval a tiskl si kapesník k zakrvácené
tváři. „Říkal jsem vám, že ji chci povolnou. Dal jsem tý potvoře šanci,
a ona provede tohle.“
Bouchlo dřevo o dřevo a pak klapla zástrčka. Louise se zapotácela, jak dveře za jejími zády povolily. Dovnitř vtrhli dva muži – ten
černoch s oranžovou lyžařskou kuklou a běloch s vínovou. Oranžový ji chňapl za zápěstí a hodil ji na postel. Vínový sundával čepičku
z další injekce.
„Ne!“ vyjekla, ale všechen odpor byl marný.
Oranžový ji bez námahy vmáčkl vlastním tělem do matrace, jeho
kumpán se sklonil a píchl jí injekci. Blenkinsop mlčky postával stranou. Obličej mu zpopelavěl; kapesník rudl krví. Když se Oranžový
zvedl, Louise zůstala bezvládně ležet jako hadrová panenka. Bez zájmu jí vyhrnul sukni a ohlédl se po Blenkinsopovi.
„Počítám, že teď už to zvládnete.“
Blenkinsop nervózně přikývl, neschopen odtrhnout oči od Louisina odkrytého prádla a zlatavého trojúhelníku pubických chloupků
prosvítajících krajkou.
„Tohle se vám může hodit.“ Oranžový mu něco strčil do ruky.
Byla to tuba lubrikantu.
(Ukázka z knihy.)
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ANCH BOOKS

Michael Morris
CO neSMÍTE VĚDĚT ! - 2. Díl

Jan van Helsing
Kdo se bojí Smrti?

Jaké jsou plány
tajné světovlády?

Interview
s Andělem transformace

V bestselleru Co nesmíte vědět, vydaném v roce 2011, Michael Morris
názorně a srozumitelně vysvětlil,
jak malá skupinka bankéřů sahá
prostřednictvím
hospodářských
a měnových válek po totálním
ovládnutí světa. V tomto druhém
díle se zaměřil na politické a vojenské aspekty nového světového
řádu.
USA dominovaly světu více než sto
let, jejich hvězda však již zapadá. Mocipáni v pozadí se tomu ale zarytě
brání a na mnoha místech Země inscenují konflikty. Odkud ale pochází
jejich destruktivní vliv na EU? Malá skupina vůdců je zodpovědná nejen
za války v Afghánistánu, v Iráku a v Sýrii, nýbrž také za konflikt na Ukrajině
i za takzvané Arabské jaro. Afrika se stejně jako Blízký a Střední východ
propadá do řízeného a stále většího chaosu, jenž nyní „přeskakuje“ i na
Evropu. A teroristické útoky v Evropě byly pouhým začátkem! V Evropě
i v USA jsou již vyzbrojovány policejní, četnické a vojenské jednotky, aby
byly připraveny brutálně potlačit dlouho připravované občanské války.

Každý z nás se s ní alespoň dvakrát v životě
setká. Toltékové říkají, že kráčí stále s námi
za levým ramenem a je naším nejmocnějším
průvodcem.
Autor Jan van Helsing přežil dvě autonehody, které ho přivedly do její bezprostřední
blízkosti. Fascinovaný jejím zjevem a především prodchnut nesmírnou zvědavostí
se během následujících dvou let pokoušel
navázat s ní kontakt. V prosinci 2004 se mu to podařilo... V jedinečném
interview položil energii, kterou my nazýváme Smrt, 222 otázek. Odpovědi bytosti, která od počátku stvoření nepřebývala ve fyzickém těle
a sama si říká Anděl proměny, přesahují „pozemské“ vnímání světa.

V knize se dozvíte, jak je tomu ve skutečnosti s NATO, s celosvětovým terorismem, s konfliktem na Ukrajině i s válkou proti Rusku. Kdo doopravdy
stojí za „antiputinovskou“ propagandou Západu, která by už brzy mohla
mít pro nás všechny destruktivní následky? Jakou roli v tom hraje Saúdská Arábie a proč jsou evropští špičkoví politici v této hře jen bezzubými
loutkami? Dočtete se skutečnosti o smlouvách TTIP a CETA i o dohodách,
jež hrozí kulturně a ekonomicky zničit Evropu, a pochopíte, jak závažné
důsledky by mohly přinést každému z nás.
Po této hutné mase výbušných a zdrcujících informací by mohl leckterý
čtenář začít propadat beznaději. Michael Morris však píše o těchto složitých faktech a komplexních souvislostech jednoduše a ukazuje také cestu, jak se osvobodit ze spárů tajné světovlády a znovu učinit Evropu i svět
místem míru a empatie.

NOVINKA
Wendy Kennedy & Tom Kenyon: VELK Ý EXPERIMENT
z pohledu Hathorů a Plejáďanů deváté dimenze

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 vy, vaše verze, s níž vedeme tuto konverzaci, je úspěšná,
a proto procházíte procesem vzestupu.

Enrique Barrios: AMI, chlapec z hvězd & AMI se vrací
„Není snadné napsat ve třinácti letech knihu. Ami mi však řekl, že jestli ho
chci ještě vidět, měl bych napsat knihu o tom, co jsem s ním zažil. Varoval
mě, že jen málo čtenářů mi bude rozumět. Řekl, že pro většinu lidí je snazší uvěřit spíše hrozným a smutným věcem než těm krásným a zázračným.
Doporučil mi raději napsat, že tohle všechno je vymyšlené, abych se vyhnul
problémům. Dám na něho: takže – tohle je můj příběh nebo pohádka, jak
chcete...“
Tak začíná své neuvěřitelné vyprávění malý Jihoameričan Pedrito.

V jeden letní podvečer sedí u moře na skále a vidí, jak nad mořem přistává
UFO. Z lodi vystoupí bělovlasý kluk přibližně stejného věku. Mezi chlapci se
rozvine neobvyklý rozhovor a mimozemšťan Ami pozve Pedrita na vesmírnou procházku ve své lodi. Pedro zažije nevídaná dobrodružství a zasvěcení do tajů vesmíru i Země –poznává vyvinuté bytosti a civilizace, které plně
a radostně vnímají každý okamžik života a řídí se zákonem bezvýhradné
lásky.

distribuce: Kosmas s.r.o.

Informace, které v této knize sdílíme, považujeme za nejvhodnější
vibrační shodu pro stav, v němž se právě teď nacházíte. Zatímco
poskytujeme informace, vždycky se díváme na vibrační úroveň
většiny těch, u nichž předpokládáme, že text budou číst. Děláme
to proto, abychom vám poskytli verzi pravdy, jež vám nejlépe
poslouží k získání přístupu k vašemu nejvyššímu potenciálu.
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. A o tom všem je vzestup.
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 všechno vede k úplně
novému světu.
Takže – zbývá udělat pouze jednu věc: Sněte svůj nejkrásnější
sen!

www.anch-books.eu
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TA NOC SE NEJSPÍŠ NEVRÁTÍ

podzimní čtení
OBYČEJNÉ PŘÍBĚHY OBYČEJNÝCH LIDÍ

KNIHA O HRDINSTVÍ I ZRADĚ

Mix černého humoru a tvrdé reality, nostalgie
s cynismem. Vždy s dokonalou pointou.

Autentické osudy československých parašutistů
z první vlny seskoků do protektorátu.

Kniha
je cyklem beletristických
Ilja Kučera ml.
povídek ze současnosti prozaika a publicisty Ilji Kučery ml.
Jedná se o jedenáct v podstatě
obyčejných příběhů, v podstatě obyčejných lidí, které však
pod citlivým a empatickým
drobnohledem autora přerůstají v překvapivá soukromá
dramata. Postavy jednotlivých
příběhů jsou líčeny s velkým
citem a porozuměním, ale
mnohdy i s patřičnou dávkou humoru a grotesknosti.
Ilja Kučera ml., jinak též redaktor a moderátor Českého
rozhlasu, se vyhýbá módním trendům, nesnaží se šokovat, ale spíše okouzlit poetikou vidění svých hrdinů, jejich
příběhů a v neposlední řadě i barvitostí plnokrevného jazyka. Knihu působivě ilustrují původní snímky významného současného českého fotografa Jiřího Turka.

Dramatické osudy parašutistů
a českých odbojářů radikálně
vyvracejí všechny zažité teorie o zbabělém českém národu, který umí jen ohýbat hřbet
a za svobodu vůbec nebojuje. Tihle lidé bojovali a vsázeli to nejcennější! Nechte se
JITKA NERAD OVÁ
vtáhnout do příběhu jednoho
každého z nich. Osudy Josefa Gabčíka nebo Jana Kubiše
znáte, ale kdo byl Josef Valčík, Karel Svoboda nebo Jiří
Potůček a další nejen z operace Anthropoid, ale i Silver A a dalších? Nečekají vás
žádná suchá fakta, ale dramaticky převyprávěné příběhy,
které se snaží oživit dojmy a prožitky všech hrdinů, kteří
už nám je sami nikdy neřeknou. Medailonky jednotlivých
parašutistů doprovázejí jejich portrétní fotografie, z nichž
některé jsou publikované poprvé. Kniha vyšla k 75. výročí prvního seskoku (4. října 1941, František Pavelka, výsadek Percentage).

se nejspíš nevrátí
„Sborník povídek Ta noc
t k malým literárním
lze bez nadsázky přirovna
se pyšní vtipem,
skvostům. Kučerovy příběhy
černého humoru
jemnou nadsázkou, mixem
a vždy docynismem
s
a tvrdé reality, nostalgie
který zde autor
konalou pointou. Každý příběh,
lidských povah,
rozehrává s mistrnou znalostí
či představ,
jejich strachů, obav a komplexů Někdy nás
větičky.
je vypointován do poslední
ale rázem se s raskoro mrzí, že příběh skončil,
další povídky, která
dostí a nadějí ponoříme do
světa.“
nás obratem zavede do jiného
elka
Jitka Neradová, spisovat

ní. Vedle litera„Vzdušné, lehké, impresiv
agresivní jsou
tury ostrohranné a řekněme
potřebné.“
tyto texty vlídné, a tím duši
a básník
prof. Miloš Horanský, režisér

kterými pře„Ilja Kučera píše povídky,
atmosféru. Atdevším umí výborně navodit
zalknutého dne,
mosféru letního, bouřkou
rozostřené třídním
atmosféru znavené noci
ch odpoztracený
u
atmosfér
srazem anebo
na zábradlí, obvykle
lední prosezených někde
přirozeně – nenátedy atmosféru nasáklou
ím ovzduším. Iljovi
silně a cudně – erotizujíc
o lyriku, ,jenom‘
Kučerovi ovšem nejde ,jenom‘
o laciné atrakce.
o umění drobnokresby, natož
ou přítomnost
Rád nechává pečlivě vybarven
i. Nikoli efektně
minulost
vpády
vat
přesvěco
všedně, jakoby nic.“
a pateticky, ale nenápadně,
el a teatrolog
Michal Čunderle, spisovat

www.jalna.cz
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N O V I N K Y V E VA Š E M K N I H K U P E C T V Í
„POJĎ S NÁMI BUDOVAT
POHRANIČÍ!“ Osídlování a proměna

VYPRÁVĚNÍ

Ursula K. Le Guinová

Důkladná práce autora mapuje druhou a méně
známou část procesu, při kterém došlo k vůbec
největším přesunům obyvatelstva v českých zemích
v historii – celkem se vyhnání
a znovuosídlování bezprostředně týkalo pěti milionů
lidí. Wiedemannova práce
přináší jak ohromné množství
podrobných a většinou neznámých informací, tak všestranný
a syntetický pohled na proces
znovuosídlování pohraničí.

Pozemská lingvistka Sutty pátrá ve velehorách planety
Aka po zbytcích staré kultury, zakázané a pronásledované totalitním a technologiemi posedlým Korporátním
státem. Sutty postupně zjišťuje, že nesmírný labyrint
tisíciletých vědomostí skutečně
vskrytu přežívá, že je obrovský
a nepochopitelný. Jeho jméno
zní Vyprávění... Ursula Kroeber
Le Guinová je světoznámou
autorkou science fiction
a fantasy, jejíž dílo oceňují jak
příznivci žánru, tak i širší literární kritika. Román Vyprávění
získal v roce 2001 ceny Locus
a Endeavour.

Prostor, 447 Kč

Gnóm!, 280 Kč

obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952
Andreas Wiedemann

MATKA VZALA ROHA

PETR KOUKAL: JSEM.

ROZPUKOV

Místopis čínského zázraku
Jen Lien-kche

Kniha Jen Lien-kcheho, mistra sžíravé satiry a magické
absurdity, vypadá na první pohled jako pohádka o dvou
znepřátelených rodech vládnoucích ve vesnici, která
se během několika desetiletí
čínské hospodářské expanze
mění v mnohamilionové město. Složité rodinné a milostné
vazby se proplétají s těmi
mocenskými, rozkvět rodu jde
ruku v ruce s rozkvětem města
Rozpukov. Brzy však začínáme
chápat, že každá pohádka
jednou skončí...

Verzone, 399 Kč

KRÁLOVSKÁ CESTA

Edgar Dutka

Petr Koukal, Martin Moravec

Autobiograficky laděné povídky volně navazují na
knihu U útulku 5, v níž Edgar Dutka ztvárnil své zážitky
z dětského domova, kde strávil dva roky poté, co jeho
matku zavřeli na podzim roku 1948 komunisté. Právě
její útěk z vězení a zanedlouho
i z Československa zachycuje
úvodní a nejrozsáhlejší próza,
podle níž je pojmenován celý
soubor. Náměty tří „australských“ povídek vytěžil
autor ze svého ročního pobytu
v Austrálii v letech 1968–1969;
tehdy mohl poprvé po dvaceti
letech uvidět svou matku.

„Pane Koukale, vy mi nerozumíte. Máte s největší
pravděpodobností rakovinu a ještě dnes vás budeme
operovat.“Tahle věta převrátila badmintonistovi Petru
Koukalovi život naruby. Měl rozjetou kariéru, plánoval,
jak bude vozit medaile
z velkých turnajů, ale místo
toho ležel za pár hodin na
operačním sále. Ve 24 letech
mu lékaři objevili rakovinu varlat. Bál se o život a v tu chvíli
ho ani nenapadlo, že má před
sebou ještě dvě olympiády.
A že při slavnostním zahájení
jedné z nich dokonce ponese
českou vlajku.

Prostor, 197 Kč

Koukal Petr, 349 Kč

Paseka, 360 Kč

JAK PŘEDCHÁZET RAKOVINĚ
A SNIŽOVAT JEJÍ RIZIKO

Wabi Daněk, David Laňka

NEUBLÍŽIT (...a neposrat se)

PSYCHOSOMATICKÝ DOTEK
MOTÝLA Příběhy, úvahy, zpovědi

Richard Béliveau, Denis Gingras

Rakovina – „největší zabiják“ jednadvacátého století,
záhadná a hrozivá nemoc. Je jednou z největších výzev
pro současnou medicínu, ale ani ta na ni často nestačí.
Nepřeberné možnosti naopak nabízí prevence rakoviny,
a přesto je stále dost zanedbávána. Prevence je ve
většině případů záležitostí
jednotlivce: záleží tedy
na každém z nás, zda
se seznámí s hlavními
příčinami vzniku rakoviny
a zda dokáže uzpůsobit
svůj životní styl.

Knižní rozhovor s legendou folkové scény a autorem
hymny Rosa na kolejích, není uctivým mapováním
zpěvákových životních milníků, o kterých jeho fanoušci
vědí snad všechno. Naopak nachází témata, o nichž
ještě nemluvil. Kniha je velmi
otevřená a intimní, a navíc si
uchovává živost rozhovoru
dvou lidí, kteří nad šálkem kávy
nebo zázvorového čaje (to je
ta přísná životospráva) klábosí
o životě. Wabi Daněk nepatří
mezi lidi, kteří plýtvají slovy.
Dokáže naopak často až nemilosrdně a trefně pojmenovat
pravou příčinu věcí.

Vyšehrad, 388 Kč

No Limits, 199 Kč

VEČÍREK S KANTEM

SLZA OBRAZEM

Nicolas Mahler

Lukáš Bundil, Petr Lexa

Je filozofie nesrozumitelná, nudná a bez vtipu? Omyl!
To může tvrdit pouze ten, kdo nikdy nepoznal chytré
a zároveň jemně vtipné komiksové dějiny filozofie
Nicolase Mahlera. V nich vypráví – prostřednictvím
originálních citátů – dosud
neznámé scény z života 22 nejslavnějších filozofek a filozofů:
Prožijeme večírek s Kantem,
navštívíme s Hegelem výstavu
uměleckých děl, ocitneme se
s Marxem v supermarketu...
Jestliže se nestalo nic jiného,
tak jsme aspoň trochu poznali
něco z života, myšlení a pocitů
tehdejších filozofů.

Autentická fotokniha skupiny Slza, ve které mají
fanoušci kapely poprvé možnost poznat její členy nejen
v záři reflektorů, ale i v jejich běžném životě a to díky
unikátním fotografiím Jindry Kodíčka, jež jsou doprovázeny biografickými texty.
Kniha představuje skupinu
Slza z větší blízkosti, odhaluje
zákulisí a soukromí kapely. Čtenáři zde mohou znovu prožít
vše od začátků Slzy i to, co jí
předcházelo.

Archa, 369 Kč

UNIVERSAL MUSIC, 399 Kč

Všední i sváteční život v proměnách času
Barbora Půtová

Pražská Královská cesta jako spojnice mezi královým
měšťanským sídlem (královým dvorem) a sídlem reprezentativním (Pražským hradem) představuje ojedinělý
architektonický i urbanistický
celek a unikátní soubor
stavebních slohů. Kniha prostřednictvím starých fotografií,
pohlednic, grafik a dalších
materiálů představí zmizelou
výstavbu, proměněná zákoutí,
průčelí či dvory a zaměří se na
Královskou cestu jako na místo, v němž se potkával všední
život a historická tradice.

Jarmila Klímová

Psychosomatika není jen vědní obor, je to způsob myšlení. Pod úhlem tohoto pohledu byly napsány postřehy,
úvahy, příběhy a zpovědi psychosomatické lékařky.
Láska, sex, vztahy, manželství,
sny a touhy jsou společným
jmenovatelem 21 úvah,
jež byly sepsány v průběhu
posledních 7 let. S nadsázkou,
láskou, humorem i sarkasmem
autorka komentuje a popisuje
základní životní témata, která
se dotýkají každého z nás.

Progressive
consulting v.o.s., 285 Kč

JIŽNÍ ČECHY KRÁSNÉ I ZRÁDNÉ

v dobových fotografiích a dokumentech
Jan Lakosil

Tři stovky převážně dosud nepublikovaných fotografií a ukázek historických dokumentů z období let
1933–1966 zachycují tento region dosud neznámou
perspektivou. Rozsáhlý soubor komentovaných
dobových snímků přibližuje rovněž obsazování jižních
Čech v říjnu 1938 a březnu 1939. Značný prostor je
věnován přípravě obrany
jihočeského území
čs. armádou – výstavbě
lehkého opevnění z let
1936–1938 především v prostoru České
Kanady.

Mladá fronta, 499 Kč

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

bibliografie
duchovní nauk y
K Ř ESŤANST VÍ
Evangelium na každý den 2017

Praha: Paulínky, 2016, 1. vyd., 479 s.,
váz. 99 Kč
Knížka kapesního formátu chce být
každodenním průvodcem pro ty, kdo
touží číst a rozjímat evangelium v ryt‑
mu liturgie církve. Evangelní úryvek
příslušného dne je doprovázen krát‑
kým komentářem.
ISBN 978-80-7450-220-0

POKORNÝ, Petr
Od evangelia k evangeliím

Praha: Academia, 2016, Společnost,
1. vyd., 228 s., váz. 350 Kč
Od původního významu řeckých slov
(dobrá zpráva, případně odměna tomu,
kdo nese dobrou zprávu) prošel obsah
pojmu evangelium na samém počátku
křesťanství několika proměnami.
ISBN 978-80-200-2610-1

YANCEY, Philip
Bible, kterou četl Ježíš

Praha: Návrat domů, 2016, 2. vyd.,
164 s., váz. 210 Kč
Na Bibli není nic pohodlného – pokud
se nám nepovede zvyknout si na ni tak,
že si ji pro sebe pohodlnou uděláme...
ISBN 978-80-7255-365-5

YANCEY, Philip
Ježíš, jak jsem ho neznal

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
250 s., váz. 265 Kč
Každý člověk, který se někdy tázal po
smyslu života, po existenci Boha a se‑
tkal se s osobou Ježíše, se ptal: „Vážně
Bohu na nás záleží? Má vůbec Bůh
zájem o utrpení tady na zemi?“
ISBN 978-80-7255-366-2

ekonomika
E KO N OM I E
ROTH, Alvin E.
Kdo dostává co a proč. Nové
ekonomické směry v konceptu
vhodného párování (matchmaking) a návrzích podoby trhů
(market design)

Z angl. přel. J. Srbová, Praha: Práh,
2016, 1. vyd., 232 s., váz. 349 Kč
Kdykoli se na trhu potkají dva lidé
a uzavřou spolu bez donucení vzájem‑
ný obchod, mají z toho prospěch oba.
A protože takovou transakcí neutrpí
druzí, má z takových výměn bez zá‑
sahů státu prospěch celá společnost.
Proto trhy pracují tak dobře.
ISBN 978-80-7252-646-8

PO D N I K ÁN Í
HLAVÁČ, Jiří
Fúze a akvizice. Proces nákupu
a prodeje firem

Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Nakladatelství Oeconomica, 2016,
2. přeprac. vyd., 134 s., brož. 154 Kč
Publikace se zabývá otázkami spojenými
s řízením projektů akvizic a fúzí. Klíčová
slova: spojení podniků, řízení projektů,
fúze, akvizice, nákup firem, prodej firem.
ISBN 978-80-245-2159-6

ÚČE TN IC T VÍ
PILAŘOVÁ, Ivana
Účetní a daňové případy řešené
v s.r.o.

2 1 / 2 0 16

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
5. vyd., 184 s., brož. 259 Kč
Kniha si klade za cíl poradit účetním, da‑
ňovým odborníkům i ekonomům s účet‑
ním provedením a daňovým řešením
běžných situací, které se ve společnostech
s ručením omezeným vyskytují.
ISBN 978-80-7552-153-8

společenské
vědy; osvěta
ARCH EO LOG I E
KOVÁRNÍK, Jaromír a kol.
Centenary of Jaroslav Palliardi‘s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology (1914–2014)

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2016, 1. vyd.,
416 s., váz.
Monografie je věnována výročí
uveřejnění významné studie morav‑
skobudějovického notáře J. Palliar‑
diho Die relative Chronologie der
jüngeren Steinzeit in Mähren, kterou
uveřejnil v časopise Wiener Prähisto‑
rische Zeitschrift I v roce 1914.
ISBN 978-80-7405-396-2

H ISTO R I E
HRBEK, Jaroslav
Bitvy a vojevůdci v dějinách

Praha: Libri, 2016, 1. vyd., 304 s.,
brož. 290 Kč
Kniha obsahuje souhrn kapitol týka‑
jících se pozemních bitev starověku,
středověku, 17., 18., 19. a 20. století
a dále námořních bitev do roku 1900
a ve 20. století.
ISBN 978-80-7277-550-7

HROCH, Miroslav
Hledání souvislostí. Eseje
z komparativních dějin Evropy

Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 2016, Studijní texty, 1. vyd.,
338 s., váz. 339 Kč
Kniha není určena jen historikům,
ale každému, koho zajímá minulost
nejen jako pestrá mozaika událostí,
ale jako složitý a rozporuplný proces.
ISBN 978-80-7419-232-6

HUTEČKA, Jiří
Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků
Velké války 1914–1918

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 273 s., brož. 249 Kč
Jak čeští muži vnímali v roce 1914
svoji vojenskou povinnost? Proč
většina z nich věrně sloužila monar‑
chii až do posledních dnů války?
Jak válečná zkušenost v uniformách
c. a k. armády ovlivnila jejich vnímání
vlastní mužnosti?
ISBN 978-80-7422-371-6

KOLÁŘ, Ondřej
Státní pořádkové složky na
Chebsku v době první Československé republiky

Praha: Academia, 2016, První repub‑
lika, 1. vyd., 292 s., váz. 385 Kč
Kniha přibližuje strukturu a působení
československého četnictva, policie
a finanční stráže na Chebsku v letech
1918 až 1938.
ISBN 978-80-200-2617-0

RYCHLÍK, Jan; RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna
Podkarpatská Rus v dějinách
Československa 1918–1946

z n o v i n e k k 2 4 . 1 0 . 2 0 16 2 4 0 t i t u l ů

Praha: Vyšehrad, 2016, Moderní
dějiny, 1. vyd., 240 s., váz. 328 Kč
Další z knih uznávaného historika
a odborníka na česko-slovenské dě‑
jiny 20. století a na utváření národů
v prostoru východní a jihovýchodní
Evropy se zaměřuje na dvacetiletí,
kdy součástí Československa bylo
i území Podkarpatské Rusi.
ISBN 978-80-7429-556-0

ŠANDERA, Martin
Jindřich starší z Minsterberka.
Syn husitského krále. Velký hráč
s nízkými kartami

Praha: Vyšehrad, 2016, Velké postavy
českých dějin, 1. vyd., 280 s., váz. 348 Kč
Jindřich starší z Minsterberka, třetí
syn krále Jiřího z Poděbrad, zažil
vzestup i úpadek českého státu,
ztroskotání otcových plánů a nástup
nové vládnoucí dynastie.
ISBN 978-80-7429-687-1

V utrpení a boji. Brněnští
Židé v osudových momentech
XX. století

Brno: Moravské zemské muzeum,
2016, 2. vyd., 112 s., váz. 134 Kč
Moravská metropole Brno má rela‑
tivně bohatou historii spjatou se ži‑
dovským etnikem. Společenský život
židovské komunity se rozvíjel stavbou
synagog a dalších budov, zakládáním
institucí, nadací a spolků.
ISBN 978-80-7028-467-4

K ALE N DÁŘ E
VĚTVIČKA, Václav
Kalendář Václava Větvičky 2017
Fot. V. Žák, Praha: Jan Vašut, 2016,
1. vyd., 60 s., kroužk., 89 Kč
Známý biolog a propagátor vědy
V. Větvička přináší za pomoci foto‑
grafií rostlin V. Žáka mírně erotický
stolní kalendář pro rok 2017.
ISBN 978-80-7541-033-7

K Ř ÍŽOVK Y;
HÁDAN K Y
500 sudoku

Praha: Jan Vašut, 2016, 2. vyd.,
320 s., brož. 99 Kč
V knize najdete 500 sudoku
v 6 stupních obtížnosti. Součástí je
i 20 zcela netradičních sudoku.
ISBN 978-80-7541-071-9

KULTUR N Í
D Ě J I NY
CLARKOVÁ, Katerina
Moskva, čtvrtý Řím. Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj
sovětské kultury 1931–41

Praha: Academia, 2016, Šťastné
zítřky, 1. vyd., 630 s., váz. 595 Kč
Autorka popisuje a interpretuje
kulturní dějiny Moskvy ve 30. letech
a prostřednictvím díla S. Ejzen‑
štejna, S. Treťjakova, M. Kolcova
a I. Erenburga přibližuje jedinečnou
atmosféru období poznamenaného
stalinismem a čistkami.
ISBN 978-80-200-2589-0

LOGO PE D I E
KLIMKOVÁ, Irena
Kdo tady má tykadla? Soubor
vět s obrázky k nacvičování
a upevňování výslovnosti hlásek
T, D, N, L
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Ilustr. E. Plicková, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 72 s., váz. 165 Kč
Kniha není návodem, jak hlásky T, D, N,
L vyslovovat, je pomůckou pro upev‑
ňování těchto hlásek v řeči s možnostmi
dalšího využití v jazykové oblasti.
ISBN 978-80-262-1096-2

MOTIVAČN Í
PŘ Í RUČK Y
NEWPORT, Cal
Hluboká práce. Pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném
světě
Z angl. přel. K. Ešnerová, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2016, Žádná velká
věda, 1. vyd., 240 s., váz. 299 Kč
Hluboká práce je podle C. Newporta
„nové IQ“ ekonomiky 21. století. Chce‑
te-li dosáhnout lepších než průměrných
výsledků, musíte se naučit pracovat
s nástrojem, který je v éře internetu,
multitaskingu a trvalé dostupnosti
vlastně už jen pro vyvolené.
ISBN 978-80-7555-008-8

SEGALL, Ken
Myslete jednoduše. Jak chytří
porážejí komplikovanost

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 248 s.,
váz. 369 Kč
Jak zaujmout zákazníky, když konku‑
rence dělá prakticky to samé co vy?
Mít správnou odpověď je otázkou
života a smrti značky! Nechte se
krok za krokem inspirovat, jak se nej‑
častějších chyb vyvarovat.
ISBN 978-80-265-0523-5

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
CHAPMAN, Gary
Pět jazyků lásky. Naučte se
hovořit jazykem lásky toho
druhého

Praha: Návrat domů, 2016, 3. vyd.,
128 s., váz. 210 Kč
G. Chapman provází čtenáře pěti
základními jazyky lásky, které jsou
klíčové pro to, aby se náš vztah
s druhým člověkem stal vztahem
obohacujícím a harmonickým.
ISBN 978-80-7255-373-0

PE DAGOG I K A;
D I DAK TI K A
FIBICHOVÁ, Naděžda
Další vzdělávání pracovníků jako
andragogický problém. Metodická
příručka pro lektory, vzdělavatele
dospělých, andragogy, hodnotitele, management a administrativu
vzdělávacích programů
Strakonice: Naděžda Fibichová,
2016, 1. vyd., 68 s., brož. 120 Kč
Autorka předkládá na množství empi‑
rického materiálu soustavu zákonitostí
a segmentů andragogiky jako myšlen‑
kového systému a konfrontuje s nimi
současnou praxi ve vzdělávání dospě‑
lých, kterou podrobně rozebírá.
ISBN 978-80-270-0143-9

MLČOCHOVÁ, Markéta
Povídám, povídám pohádku.
Pracovní sešit pro rozvoj vyjadřovacích dovedností předškoláků
Ilustr. P. Koubská, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 64 s., váz. 169 Kč
Cílem pracovního sešitu je podpořit
a rozvíjet vyjadřovací schopnosti zej‑

ména u předškolních dětí, lze ho však
využít i v prvních ročnících ZŠ.
ISBN 978-80-262-1103-7

PR AG E NSI E
PŮTOVÁ, Barbora
Královská cesta. Všední i sváteční život v proměnách času

Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 156 s.,
váz. 360 Kč
Pražská Královská cesta jako histo‑
rická spojnice mezi královým měš‑
ťanským sídlem (královým dvorem)
a sídlem reprezentativním (Pražským
hradem) představuje ojedinělý archi‑
tektonický i urbanistický celek.
ISBN 978-80-7432-636-3

PR ÁVO
ANDRUŠKO, Alena
Internet, informační společnost
a autorské právo

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 276 s., váz. 388 Kč
Autorské právo je jedním z těch
právních odvětví, které se v souvis‑
losti s rozvojem internetu dostalo do
popředí zájmu celé globální infor‑
mační společnosti.
ISBN 978-80-7552-327-3

BĚLOHLÁVEK, Alexander J.;
KOVÁŘOVÁ, Daniela
Aktuální otázky rozhodčího
řízení. Procesní standardy použitelné v rozhodčím řízení
Praha: Havlíček Brain Team, 2016,
1. vyd., 182 s., váz.
Sborník příspěvků z rozsáhlého
workshopu věnovaného aktuálním
otázkám rozhodčího řízení se zamě‑
řuje na analýzu rozsahu autonomie
rozhodců a stran rozhodčího řízení,
aplikaci procesních standardů ad.
ISBN 978-80-87109-61-8

BEZOUŠKA, Petr
Postavení a ochrana věřitele
v novém soukromém právu
– aktuální otázky. Srovnávací
komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 92 s., váz. 275 Kč
Publikace je určena všem, kteří se
chtějí rychle zorientovat v množ‑
ství třeba i protichůdných názorů
a nechtějí nebo nemohou čekat, až
a jestli jejich problém vyřeší například
judikatura.
ISBN 978-80-7552-344-0

KNĚŽÍNEK, Jan
Kompetenční zákon. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 388 s., váz. 750 Kč
Kniha je vůbec prvním uceleným
komentářem zákona č. 2/1969
Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy ČR,
tzv. kompetenčního zákona.
ISBN 978-80-7552-338-9

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR,
svazek 75 (vč. CD)
Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
752 s., váz. 990 Kč
Sbírka obsahuje v chronologickém
pořadí všechny přijaté nálezy a vy‑
braná usnesení Ústavního soudu.
ISBN 978-80-7400-608-1

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR,
svazek 76 (vč. CD)
Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
992 s., váz. 1340 Kč

bibliografie
Sbírka obsahuje v chronologickém
pořadí všechny přijaté nálezy a vy‑
braná usnesení Ústavního soudu.
ISBN 978-80-7400-609-8

služeb ad. Velkou novelou byl dotčen
zákon o uznávání odborné kvalifikace.
Celkem 11 předpisů v aktuálním znění.
ISBN 978-80-7488-179-4

ÚZ č. 1142 Občanský soudní
řád, rozhodčí řízení. Úplné znění
předpisů

ÚZ č. 1150 Školství, pedagogičtí
pracovníci. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 416 s.,
brož. 197 Kč
Soubor 26 právních předpisů v ak‑
tuálním znění. Od minulého vydání
byl třemi novelami dotčen občanský
soudní řád, dvakrát byl změněn
zákon o zvláštních řízeních soudních,
zákon o veřejných dražbách a zákon
o soudních poplatcích.
ISBN 978-80-7488-173-2

ÚZ č. 1143 Trestní předpisy.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 448 s.,
brož. 199 Kč
Aktuální znění 26 předpisů rozdělených
do 7 kapitol: trestní předpisy, výkon tres‑
tu odnětí svobody, zabezpečovací de‑
tence, výkon vazby, probační a mediační
služba, oběti trestných činů a rozhodnutí
prezidenta republiky o amnestii.
ISBN 978-80-7488-174-9

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 672 s.,
brož. 259 Kč
Publikace je reakcí na zásadní změny
školské legislativy, kdy se od 1. 9. 2016
podstatně mění školský zákon, zákon
o vysokých školách, zákon o pedago‑
gických pracovnících a zákon o po‑
skytování dotací soukromým školám
a předškolním a školským zařízením.
ISBN 978-80-7488-181-7

ÚZ č. 1151 Daň silniční, daň
z nabytí nemovitých věcí. Úplné
znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 63 Kč
Publikace obsahuje aktuální texty
3 zákonů a jejich prováděcích vyhlá‑
šek. K zásadním změnám dochází
od listopadu 2016 u zákona o dani
z nabytí nemovitých věcí. Všechny
změny jsou vyznačeny tučně.
ISBN 978-80-7488-182-4

ÚZ č. 1144 Daň z přidané
hodnoty. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 240 s.,
brož. 109 Kč
Publikace je především reakcí na velké
změny v zákoně o spotřebních daních
od července 2016. Celkem 17 předpi‑
sů v aktuálním znění, všechny změny
jsou zvýrazněny tučným písmem.
ISBN 978-80-7488-176-3

ÚZ č. 1146 Celní předpisy.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 136 s.,
brož. 79 Kč
Od července 2016 nabývá účinnosti
nový celní zákon, který přináší řadu
změn v oblasti celní kontroly, celního
řízení, správy cla (stanovení, placení),
osvobození od cla ad. Celkem 12 ak‑
tuálních textů právních předpisů.
ISBN 978-80-7488-177-0

ÚZ č. 1147 Správní řád, přestupky. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 160 s.,
brož. 85 Kč
Od posledního vydání došlo
k menším změnám správního řádu
a soudního řádu správního. Do‑
savadní zákon o přestupcích bude
platit pouze do konce června 2017,
v současnosti má i tento zákon něko‑
lik změn, které jsou promítnuty do
jeho aktuálního znění.
ISBN 978-80-7488-178-7

ÚZ č. 1148 Živnostenské
podnikání. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 240 s.,
brož. 119 Kč
Od posledního vydání došlo k něko‑
lika menším novelám živnostenské‑
ho zákona, zákona o volném oběhu

Praha: Paulínky, 2016, 1. vyd., 120 s.,
váz. 149 Kč
Autorka má stále před očima člověka
svobodného v Kristu, milujícího Boha
a bližního. Právě s takovým ideálem
poměřuje různé defekty maskované
tu za rozumnost, tu za pořádnost, za
nadšení nebo za pravdymilovnost.
ISBN 978-80-7450-227-9

SBO R N Í K Y
GROWKA, Květoslav a kol.
XVI. Svatováclavské setkání
v Jeseníku – Sborník referátů.
Hudební život Jesenicka

Opava: Zemský archiv v Opavě, Je‑
seník: Vlastivědné muzeum Jesenicka,
2016, 1. vyd., 132 s., brož. 120 Kč
Sborník navazuje na průkopnické
badatelské úsilí dr. R. Zubera
o Javorníku a Bílé Vodě jako dávných
hudebních centrech Jesenicka.
ISBN 978-80-87632-34-5 (Zemský
archiv v Opavě), 978-80-87496-12-1
(Vlastivědné muzeum Jesenicka)

SOCIO LOG I E
WALLERSTEIN, Immanuel
a kol.
Má kapitalismus budoucnost?

Z angl. přel. R. Převrátil, Praha:
Sociologické nakladatelství (SLON),
2016, Knižnice Sociologické aktuali‑
ty, 1. vyd., 258 s., váz. 380 Kč
Nadcházející desetiletí přinesou pře‑
kvapivé otřesy a obrovské výzvy. Pě‑
tice autorů v knize na základě svých
sociologických znalostí světových dě‑
jin zkoumá, jaké asi tyto výzvy budou,
a diskutuje o nich.
ISBN 978-80-7419-235-7

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 304 s.,
brož. 119 Kč
Zákon o DPH byl opět několikrát nove‑
lizován, dále se změnila směrnice EU
k DPH a byly doplněny nové předpisy
k přenesení daňové povinnosti. Celkem
17 předpisů v aktuálním znění. Všechny
změny jsou vyznačeny tučně.
ISBN 978-80-7488-175-6

ÚZ č. 1145 Spotřební daně, líh,
paliva. Úplné znění předpisů
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ZIMA, Petr
Oceňování podniků v právní
praxi

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
272 s., váz. 490 Kč
Publikace se zabývá oblastí, kde se
setkává svět práva se světem ekono‑
mie. Popisuje oceňování aktiv, a to
konkrétně oceňování podniků.
ISBN 978-80-7400-623-4

PRO RO D IČE
BOYD, Brenda
Výchova dítěte s Aspergerovým
syndromem. 200 nápadů, rad
a strategií

Z angl. přel. M. Jelínková, Praha:
Portál, 2016, 2. vyd., 128 s., váz.
197 Kč
Kniha tvoří komplexního průvodce
výchovou dítěte s Aspergerovým syn‑
dromem (AS).
ISBN 978-80-262-1148-8

HALLOWELL, Edward M.
Šťastné dítě, šťastný dospělý. Pět
kroků, jak v dětství zasít semínka
celoživotní spokojenosti
Praha: Práh, 2016, 1. vyd., 280 s.,
brož. 279 Kč
Všichni chceme svým dětem po‑
skytnout dar celoživotní spokojenosti
a štěstí. E. M. Hallowell, otec tří dětí
a klinický psychiatr, ve své knize na‑
bízí plán, jak toho dosáhnout.
ISBN 978-80-7252-642-0

PSYCH O LOG I E
PRETRE, Isabelle
Jak si zpackat život snadno
a rychle

STUD I E
BURDA, František
Za hranice kultur. Transkulturní
perspektiva

Brno: Centrum pro studium demo‑
kracie a kultury, 2016, 1. vyd., 311 s.,
váz. 298 Kč
Moderní společnost se ocitá v ex‑
perimentální fázi, ve které se dějiny
stávají laboratoří hledání nového
mechanismu rovnováhy a stability.
Otázka, co respektovat a co nikoliv,
se komplikuje a hrozí výbuchem
konfliktu a násilí.
ISBN 978-80-7325-402-5

DOLEŽEL, Jaroslav
Může genetika zachránit lidstvo
před hladem?

Praha: Academia, 2016, Slavnostní
přednášky, 1. vyd., 32 s., brož. 65 Kč
Chronickou podvýživou trpí 800 mi‑
lionů lidí a alespoň po určité období
v roce trpí podvýživou celá 1 miliarda.
Na hlad umírá více lidí než na AIDS,
malárii a tuberkulózu dohromady.
ISBN 978-80-200-2645-3

Z angl. přel. F. Drlík, Brno: Jan Melvil
Publishing, 2016, Pod povrchem,
1. vyd., 376 s., váz. 399 Kč
Zásadní kniha v oblasti rozhodování
ukazuje např., proč vlivní politici
často rozhodují o zásadních věcech
na základě chybných prognóz nebo
že mediálně oblíbení experti nejsou
žádní prognostici.
ISBN 978-80-7555-009-5

VĚŠTBY;
H O ROSKO PY
SOMERVILLE, Neil
Čínský horoskop na rok 2017

Ilustr. Ricardo. Z angl. přel. J.
Chyšková, D. Čermáková, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 344 s., váz.
279 Kč
Starobylé umění čínské astrologie
je propracovaným systémem, který
je v Orientě užíván již po tisíciletí.
Hloubka jeho moudrosti a přesnost
jeho analýz a popisů charakterů
jej činí stále populárnějším i na
Západě.
ISBN 978-80-269-0454-0

matematické
a přírodní vědy

TETLOCK, Philip E.;
GARDNER, Dan
Superprognózy. Umění a věda
předpovídání budoucnosti
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M ATE M ATI K A
GÖDEL, Kurt
Úplnost a neúplnost

Edit. M. V. Hanzelín, Plzeň: Zápa‑
dočeská univerzita, Nymburk: OPS,
2016, 1. vyd., 138 s., váz.
Výbor z doposud česky nepubli‑
kovaných Gödelových spisů.
ISBN 978-80-261-0305-9 (ZČU),
978-80-87269-39-8 (OPS)

O R N ITO LOG I E
HUDEC, Karel; ŠŤASTNÝ,
Karel a kol.
Ptáci 1. Fauna ČR

Praha: Academia, 2016, 3. revid.
vyd., 794 s., váz. 675 Kč
V rámci edice Fauna ČR vychází po
20 letech nové přepracované vydání
svazku Ptáci 1 (řády vrubozobí,
potáplice, trubkonosí, potápky,
plameňáci, čápi, brodiví a pelikáni
a veslonozí), tentokrát již zaměřené
jen na území ČR.
ISBN 978-80-200-2575-3

zemědělství

FYZIKA

CH OVATE L ST VÍ

GALFARD, Christopher
Vesmír jako na dlani

KOHTZ-WALKEMEYER,
Marianne
Barfování pro psy

Z angl. přel. J. Klíma, Praha: Argo,
Praha: Dokořán, 2016, Aliter, 1. vyd.,
384 s., váz. 348 Kč
Populárně napsaná kniha velmi ná‑
zorně seznamuje čtenáře s vývojem
fyziky a kosmologie, od samých po‑
čátků až po taje kvantové fyziky a od‑
vážné teoretické výštřelky posledních
desetiletí.
ISBN 978-80-257-1825-4 (Argo),
978-80-7363-787-3 (Dokořán)

G EO LOG I E;
M I N E R ALOG I E
ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš
Svět drahých kamenů

Praha: Granit, 2016, 5. aktual.
a rozšíř. vyd., 176 s., váz. 449 Kč
Aktualizovaný a rozšířený průvodce
drahými kameny, přinášející vynikající
fotografie ze světových sbírek. Uvádí
jejich chemické a fyzikální vlastnosti,
naleziště, historii, oceňování
a uplatnění v léčitelství.
ISBN 978-80-7296-104-7

GOLDIN, Ian
Je planeta Země už plná?

Z angl. přel. M. Dadová, Praha: Libri,
2016, 1. vyd., 336 s., váz. 390 Kč
Jaké jsou dopady populačního růstu?
Může naše planeta uspokojit požadavky
očekávaného počtu deseti miliard svě‑
tové populace v polovině tohoto století?
ISBN 978-80-7277-546-0

hesel vysvětlujících základní pojmy
z oblasti geologických věd.
ISBN 978-80-7075-901-1

Z něm. přel. J. Borecká, Praha: Jan
Vašut, 2016, 1. vyd., 64 s., brož.
129 Kč
V knize se dozvíte, jaké potraviny
patří do psí misky a jak psa optimálně
převést na syrovou stravu. Praktické
tipy včetně vzorového jídelníčku
a podrobných informací ohledně bar‑
fování při nemoci a během dovolené.
ISBN 978-80-7236-997-3

NIEMANN, Hildegard
Korela

Z něm. přel. T. Kapic, Praha: Jan
Vašut, 2016, 2. vyd., 64 s., brož.
129 Kč
Kde a jak si vybrat korely, jak je
přivyknout na nové prostředí, co jim
chutná a jak pečovat o jejich zdraví
a rozvíjet jejich schopnosti ad.
ISBN 978-80-7541-061-0

SCHLEGL-KOFLER,
Katharina
Co nám říká pes?

Z něm. přel. I. Čejková, Praha: Jan
Vašut, 2016, 2. vyd., 64 s., brož.
129 Kč
Naši čtyřnozí miláčkové mají bezpo‑
čet možností jak vyjádřit své potřeby
a pocity. Naučte se jejich rozmanité
způsoby verbální i neverbální komu‑
nikace správně rozpoznat a rozumět
jim.
ISBN 978-80-7541-062-7

technické vědy
PETRÁNEK, Jan a kol.
Encyklopedie geologie

Praha: Česká geologická služba,
2016, 1. vyd., 352 s., váz. 370 Kč
Nejnovější geologická encyklopedie
doplňuje a aktualizuje knihu téhož
autora vydanou před 20 lety a dnes
nedostupnou. Obsahuje přes 2600

E NC YK LO PE D I E
GIFFORD, Clive
Auta, vlaky, lodě a letadla.
Obrazová encyklopedie dopravních prostředků

Z angl. přel. P. Hejný, Praha: Slovart,
2016, 1. vyd., 256 s., váz. 499 Kč

bibliografie
Kniha věnovaná dopravě je do‑
slova nabitá nejrůznějšími druhy
automobilů, letadel, lodí, motorek,
náklaďáků, užitkových strojů a roz‑
ličných vlaků, jež lidem odedávna
umožňovaly cestovat dál, rychleji
a bezstarostněji.
ISBN 978-80-7529-205-6

H O BBY
EDGHILLOVÁ, Marisa
Washi pásky

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 299 Kč
Barevná dekorativní washi páska
je nejlepším přítelem každé tvořivé
duše. Je z papíru, snadno se používá,
vypadá báječně a výtvarný svět vzala
ztečí. Kniha plná nápadů vám určitě
dodá inspiraci.
ISBN 978-80-7529-133-2

RUČN Í PR ÁCE
BOBOTOVÁ, Blanka
Šití sukní, sukýnek a doplňků.
Krok za krokem

Brno: ZONER Software, 2016,
1. vyd., 144 s., váz. 299 Kč
Návody na šití sukní, které musíte
mít! Úžasně točivé, kolové, barevné,
nařasené, tylové, volánkové, balo‑
nové, no prostě… pestrý svět sukní
a sukýnek se vám otevírá.
ISBN 978-80-7413-338-1

SBO R N Í K Y
2016 International conference
on Applied Electronics. 21st:
Pilsen, 6–7 September 2016

Edit. J. Pinker, Plzeň: Západočeská
univerzita, 2016, 1. vyd., 280 s., váz.
Sborník z mezinárodní konference
Applied Electronics 2016.
ISBN 978-80-261-0601-2

STAVE BN IC T VÍ
Náš dům XXXI – Projekty 2017
Praha: Atelier Náš dům, 2016,
1. vyd., 132 s., brož. 93 Kč
Katalog obsahuje 17 nových ro‑
dinných domů navržených přesně
podle požadavků stavebníků ro‑
dinných domů: bungalovy vhodné
pro NZÚ vč. novinek, dvoupodlažní
domy vhodné pro NZÚ vč. novinek,
dřevostavby s garantovanou cenou,
ostatní domy.
ISBN 978-80-905824-4-6

z n o v i n e k k 2 4 . 1 0 . 2 0 16 2 4 0 t i t u l ů
TECH N ICK É
A STAVE B N Í
PAM ÁTK Y
Stará čistírna odpadních vod
Praha – Bubeneč 1906

Edit. Š. Jiroušková, Praha:
Továrna o.p.s., správa industriálních
nemovitostí, 2016, 1. vyd., 112 s.,
váz. 190 Kč
Bývalý areál technické vybavenosti
města – čistírna odpadních vod (Ná‑
rodní kulturní památka, kotevní bod
Evropské cesty průmyslového dědictví)
je unikáním dokladem historie architek‑
tury, techniky a čištění odpadních vod
na přelomu 19. a 20. století.
ISBN 978-80-260-9446-3

zdravotnic tví
K L A SICK Á
M E D ICÍ NA

Praha: Česká geologická služba,
2016, 1. vyd., 200 s., váz. 260 Kč
O katedrále sv. Víta v Praze toho
bylo od konce 18. století napsáno
tolik, jako o málokteré stavbě u nás.
Převážně šlo ale o její popisy, prů‑
vodce, nebo i monografie. Tato kniha
je zaměřena spíše na materiálovou
podstatu stavby.
ISBN 978-80-7075-907-3

SOUTHALL, Ginger
Duhová džusová očista – Shoďte
přebytečná kila, dobijte energii
a posilte své zdraví

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 192 s.,
brož. 329 Kč
Pijte duhové ovocné nápoje a budete
zdravější! Kniha nabízí zcela nový
pohled na ovocné šťávy, které jsou
čím dál populárnější u vyznavačů
zdravého životního stylu.
ISBN 978-80-7554-033-1

VALTER, Karel
Lexikon dobrých čajů

Praha: Granit, 2016, 1. vyd., 76 s.,
váz. 239 Kč
Knížka je určena začínajícím až
středně pokročilým milovníkům čaje,
kterým nabízí výběr dobrých typových
čajů převážně z českého trhu. Popisuje
doporučené způsoby jejich přípravy.
ISBN 978-80-7296-103-0

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 108 s.,
brož. 290 Kč
Akutní stavy v urologii charakterizuje‑
me jako situace vyžadující akutní dia‑
gnostiku a léčbu. Zbytečné odkládání
a nezajištění adekvátní péče může
totiž vést k výraznému zhoršení stavu
či k trvalým následkům, nebo dokon‑
ce k úmrtí nemocného.
ISBN 978-80-7492-254-1

KUCHAŘ K Y
FRANCOVÁ, Eva
Kuchařka ze Svatojánu – Zdraví
z kuchyně

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 360 s.,
váz. 399 Kč
Neohrožujme sami sebe a jezme
správně. Naše zdraví by mělo být roz‑
hodující pro výběr potravy. E. Fran‑
cová servíruje další porci receptů ze
Svatojánu.
ISBN 978-80-267-0683-0

RETTIGOVÁ, Magdalena D.
Domácí kuchařka – 1112 receptů
Praha: Fortuna Libri, 2016, 1. vyd.,
576 s., váz. 499 Kč
Přežívá názor, že M. D. Rettigová vaři‑
la těžce a nemoderně. Omyl! S Mag‑
dalenou Dobromilou si vaření užijete!
ISBN 978-80-7546-070-7

Praha: Smart Press, 2016, 1. vyd.,
336 s., váz. 599 Kč
Kompletně přepracované vydání
nejprodávanější knihy o biopotravi‑
nách a zdravém vaření po 10 letech.
Kniha je určena i pro začátečníky
v oblasti zdravého vaření a také těm,
kteří už mají původní vydání doma.
ISBN 978-80-87049-86-0

Kniha přináší tipy na udržení mozku
v lepší kondici a zároveň odhaluje,
co jsou „imunitní buňky moudrosti“,
jakým způsobem můžeme efektivně
využívat neuroimunitu, jak běhání,
cvičení a jóga ovlivňují náš mozek ad.
ISBN 978-80-265-0522-8

ŽIVOTOSPR ÁVA
BÉLIVEAU, Richard;
GINGRAS, Denis
Jak předcházet rakovině a snižovat její riziko

Z franc. přel. G. Kliková, Praha:
Vyšehrad, 2016, Zdraví a životní styl,
1. vyd., 280 s., váz. 388 Kč
V knize, doprovázené bohatým
obrazovým materiálem, prezentují
kanadští odborníci základní doporu‑
čení, která se týkají kouření, tělesné
hmotnosti, pohybu, vyvážené stravy
a slunění.
ISBN 978-80-7429-689-5

umění; hudba
V Ý T VAR N É
UM Ě N Í

ČAPKA, David; GRILL,
Robert; KLÉZL, Petr a kol.
Akutní stavy v urologii

ZEMANOVÁ, Hana
Nová biokuchařka Hanky
Zemanové

RYBAŘÍK, Václav
Kamenná katedrála

NÁPOJ E

ANDERLE, Jiří
Portfolio

PSYCHOTERAPIE
KUKLOVÁ, Marie
Kognitivně-behaviorální terapie
v léčbě závislostí
Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 152 s.,
váz. 299 Kč
Kniha je průvodcem pro každého,
koho se profesně, případně osobně
týká problematika látkových i nelát‑
kových závislostí. Podává stručnou
charakteristiku jednotlivých typů
závislosti.
ISBN 978-80-262-1101-3

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
ČÍKOVÁ, Zuzana;
KŘIVÁKOVÁ, Marcela
Pečovatelství. Péče o zdravé
a nemocné dítě

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 186 s.,
brož. 250 Kč
Moderní učební text zkušených
autorek poskytuje základní soubor
znalostí z oblasti péče o zdravé
a nemocné dítě.
ISBN 978-80-7492-263-3

DAHLKE, Ruediger
Když tělo bojuje s duší. Duševní
vzorce na pozadí infekcí, alergií,
hyperaktivity a problémům
s očkováním

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 389 Kč
Autor (lékař a psychoterapeut)
rozebírá aktuální zdravotní problémy
současnosti. Tělesné onemocnění je
vlastně projevem vnitřního napětí,
hněvu a potlačované agrese.
ISBN 978-80-264-1209-0

SCHWARTZOVÁ, Michala
Neuroimunita

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 349 Kč
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Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 12 s.,
brož. 299 Kč
Posterbook J. Anderleho, světově
proslulého současného českého
umělce, grafika a malíře.
ISBN 978-80-7529-282-7

DRURY, Richard
Jiří Anderle: Panoptikum

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 799 Kč
Od svého nástupu na českou vý‑
tvarnou scénu v polovině 60. let 20.
století získal J. Anderle ojedinělé
místo v domácím i mezinárodním kul‑
turním kontextu. Proslul především
grafickou tvorbou.
ISBN 978-80-7529-272-8

učebnice
základní školy
JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
HOLCOMBE, Garan;
HOBBS, Martyn;
KEDDLE, Julia Starr
Your Space 4 – příručka učitele

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 84 s.,
váz. 399 Kč
Příručka obsahuje rámcový roční
plán, přehled naplňování výstupů RVP
a klíčových kompetencí, plány hodin
k jednotlivým lekcím s pokyny k využití
materiálu z učebnice a pracovního se‑
šitu v angličtině, klíč ke cvičením ad.
ISBN 978-80-7489-053-6

ZE M Ě PIS
KASTNER, Jiří a kol.
Zeměpis naší vlasti

Praha: Česká geografická společnost,
2016, 4. uprav. vyd., 104 s., váz.
129 Kč
Učebnice zeměpisu pro ZŠ a víceletá
gymnázia. Doporučeno pro 8. nebo
9. ročník.
ISBN 978-80-86034-82-9

MARADA, Miroslav;
HANUS, Martin;
KOCOVÁ, Tereza a kol.
Zeměpis 8 pro ZŠ a VG (nová
generace) – příručka učitele

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 112 s.,
váz. 319 Kč
Příručka především zohledňuje
změny v nové učebnici. K jednot‑
livým vyučovacím hodinám jsou nově
zařazeny bloky Klíčové kompetence
(výčet klíčových kompetencí dle RVP)
a Motivace (náměty, jak motivovat
žáky a zapojit je do tématu).
ISBN 978-80-7489-056-7

jazykověda;
literární vědy
G R AM ATI K A
Gramatika v obrázcích – Španělština

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
320 s., brož. 349 Kč
Patříte k těm, kteří preferují vizuální
vnímání a mají takzvanou foto‑
grafickou paměť? Pro vás a všechny
ostatní, které už nebaví staré nezá‑
živné metody a chtějí se učit moderně
a efektivně, je tato unikátní učebnice
gramatiky.
ISBN 978-80-253-2875-0

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
CARROLL, Lewis
Alenka v říši divů A1/A2. Alice in
Wonderland
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 80 s.,
brož. 185 Kč
Učte se angličtinu s Alenkou, která
honí králíka v saku, skočí do nory
a octne se v naprosto neskutečném
světě.
ISBN 978-80-266-1005-2

GOETHE, J. W.
Bouře a vzdor – Sturm und
Drang. Drama rytíře Götze
z Berlichigenu

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 200 s.,
brož. 299 Kč
Učte se němčinu čtením romantické
literatury. Dílo je dramatickou prvoti‑
nou mladého autora, Goethe vytvořil
dílo plné vášně a touhy po svobodě.
Nejvyššími hodnotami pro něho jsou
svoboda, čest a spravedlnost.
ISBN 978-80-266-1017-5

JIRÁSKOVÁ, Eliška
Zorro – tajemná maska A1/A2

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 72 s.,
brož. 199 Kč
Kniha je určena pro začátečníky na
úrovni A1/A2, kteří si chtějí zábavnou
formou zlepšit španělštinu. Cílem je
rozšíření slovní zásoby a procvičení
základních sloves.
ISBN 978-80-266-1024-3

JA Z YKOVÉ
UČE BN ICE
HOLÁ, Lída
Česky krok za krokem 1. Čéšskij
šag za šagom

Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
260 s., váz. 649 Kč
Učebnice je určena pro výuku na
úrovních A1 a A2. Obsahuje 24 lekcí,

bibliografie
které na bázi komunikačních situa‑
cí systematicky rozvíjejí všechny
dovednosti, a to jak receptivní (čtení
a poslech s porozuměním), tak pro‑
duktivní (psaní a mluvení).
ISBN 978-80-7470-130-6

HOLÁ, Lída
Česky krok za krokem 1. Czech
Step by Step

Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
260 s., váz. 649 Kč
Učebnice je určena pro výuku na
úrovních A1 a A2. Obsahuje 24
lekcí, které na bázi komunikačních
situací systematicky rozvíjejí všechny
dovednosti, a to jak receptivní (čtení
a poslech s porozuměním), tak pro‑
duktivní (psaní a mluvení).
ISBN 978-80-7470-129-0

LI NGVISTI K A
ŠTÍCHA, František
O nepřesnosti našeho vyjadřování

EXLEY, Helen
Doufejte! Sněte! Žijte!

Z angl. přel. Z. Pavlová, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 368 s., váz.
249 Kč
Pozitivní kniha povznese váš život.
Každý den v ní najdete optimistický
a moudrý citát s povzbuzujícím ob‑
rázkem na dané téma. Je plná odvahy
a energie.
ISBN 978-80-7529-173-8

EXLEY, Helen
Moudrá slova o životě

Z angl. přel. Z. Pavlová, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 368 s., kroužk.,
249 Kč
Kniha může ovlivnit váš život, je silná,
hluboká a inspirující… Každý den
si můžete přečíst myšlenku od nej‑
moudřejších a největších osobností
historie.
ISBN 978-80-7529-172-1

AUTOBIOGRAFIE

Praha: Academia, 2016, Lingvistika,
1. vyd., 316 s., váz. 395 Kč
Kniha stručně seznamuje s těmi
nepřesnostmi jazyka, které jsou již
zabudovány v jeho systému, avšak
hlavní pozornost soustřeďuje na
ty, které vznikají až při tvorbě textů
(publicistických, uměleckých i od‑
borných).
ISBN 978-80-200-2603-3

HOZNAUER, Miloš
Cesta do hlubin kantorovy duše

LITE R ÁR N Í
STUD I E

PISTORIUS, Martin
Návrat z nicoty. Strhující vítězství chlapce, jenž se stal vězněm
vlastního těla

KUDLÁČ, Antonín K. K.
Anatomie pocitu úžasu. Česká
populární fantastika 1990–2012
v kulturním, sociálním a literárním kontextu
Brno: Host, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 269 Kč
Monografie přináší první tuzemský
syntetický pohled na domácí po‑
pulární fantastiku (science fiction,
fantasy) v jejích sociokulturních
souvislostech.
ISBN 978-80-7491-764-6

MANGUEL, Alberto
Cestovatel, věž a červ. Čtenář
jako metafora

Z angl. přel. L. Chlumská, O. Hanus,
Brno: Host, 2016, 1. vyd., 152 s.,
váz. 249 Kč
A. Manguel se ve své poslední
knize elegantně a s mimořádným
záběrem zabývá řetězcem metafor,
které v průběhu čtyř tisíciletí
zobrazovaly čtenáře a jejich vztah
k textu světa.
ISBN 978-80-7491-568-0

krásná literatura
AFO R ISMY;
RČE N Í; CITÁT Y
EXLEY, Helen
365 moudrostí o kočkách

Z angl. přel. Z. Pavlová, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 368 s., váz.
249 Kč
Sbírka citátů o kočkách. Na každý
den jedna moudrost o blízkých
a často i tak nepochopitelných tvo‑
rech. Navíc ke každému citátu foto‑
grafie, na každý den jedna.
ISBN 978-80-7529-171-4

Praha: Dokořán, 2016, 2. vyd.,
196 s., váz. 249 Kč
M. Hoznauer bývá označován za
živoucí legendu pražských češtinářů –
kantorské povolání si zvolil na matu‑
ritním večírku jaksi z recese, ale stalo
se mu celoživotním údělem.
ISBN 978-80-7363-788-0

Z angl. přel. J. Jašová, Praha: Práh,
2016, 1. vyd., 312 s., brož. 299 Kč
Deset let žil ve vegetativním stavu
a jen on sám věděl, že je při plném
vědomí. Nyní vypráví svůj neuvě‑
řitelný, úžasný a zároveň otřesný
příběh, který se stal světovým best‑
sellerem.
ISBN 978-80-7252-647-5

BIO G R AFI E
PAVLIS, Zdeněk
Novak Djokovič

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 376 s.,
váz. 369 Kč
Sportovní novinář Z. Pavlis sleduje
životní cestu N. Djokoviče z Běle‑
hradu až na tenisový trůn, všímá si
toho, co musel obětovat, smeká před
jeho talentem a energií, kterou do
tenisu dává.
ISBN 978-80-7505-418-0

CESTO PISY
HORÁLEK, Petr
Dobytí jižního hvězdnatého ráje
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 369 Kč
Zábavné, poučné, sarkastické,
romantické, realistické, bláznivé,
dojemné, dramatické i uklidňující
jak balzám na duši… především však
dosti nezvyklé cestopisné povídání
plné autentických fotografií.
ISBN 978-80-264-1206-9

D E TE K TIVK Y;
KRIMI
BERÁNKOVÁ, Zora
Vraždy v hotelu

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 280 s.,
váz. 269 Kč

z n o v i n e k k 2 4 . 1 0 . 2 0 16 2 4 0 t i t u l ů
Tři detektivní novely o tom, jak
vhodným místem pro vraždu jsou
hotely.
ISBN 978-80-267-0688-5

BJORK, Samuel
Sova

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 400 s.,
váz. 329 Kč
V lese kousek od Osla je v podivném
hnízdě ze sovího peří nalezeno tělo
sedmnáctileté dívky, jež se ztratila
z domova pro problémovou mládež.
Případem se začne zabývat zkušený
detektiv Holger Munch se svým
týmem.
ISBN 978-80-259-0560-9

CIMICKÝ, Jan
Téměř jasný případ

Ilustr. E. Křižka, Praha: Baronet,
2016, 1. vyd., 272 s., váz. 259 Kč
V atmosféře strachu před duševně
nemocnými, kteří v poslední době
zabíjeli, se v parku na okraji města
najde mrtvola staršího muže. V jeho
těle jsou zabodány závodní šipky...
ISBN 978-80-269-0457-1

JAMES, Peter
Stopy smrti. Z popela hromadného ničení

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 374 s.,
brož. 299 Kč
Čtvrtá autorova detektivka z oblíbené
série se superintendentem Royem
Gracem. Odehrává se tentokrát nejen
v anglickém Brightonu a jeho okolí,
ale i v New Yorku v okamžiku atentá‑
tu 11. září, v Austrálii a thajském
Bangkoku.
ISBN 978-80-7243-893-8

KINGOVÁ, Laurie B.
Holmesova učednice

Z angl. přel. A. Lexová, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 416 s., váz. 398 Kč
Sherlock Holmes je již mnoho let na
odpočinku a kariéru detektiva ofici‑
álně dávno pověsil na hřebík. Nikdy
by ho nenapadlo, že potká bytost co
do intelektu sobě rovnou, a už vůbec
by ji nehledal v mladé, patnáctile‑
té dívce.
ISBN 978-80-257-1807-0

LINDSAY, Jeff
Rudý příliv

Z angl. přel. Z. Hofmann, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 240 s., váz. 299 Kč
Bývalému policistovi Billymu Knigh‑
tovi se letos vůbec nedaří. Aby si
spravil náladu, vydá se se svým
hyperaktivním přítelem Nickym na
odpočinkovou plavbu. V zálivu objeví
mrtvolu haitského uprchlíka...
ISBN 978-80-7507-627-4

MAYLE, Peter
Podfuk s diamanty

Z angl. přel. P. Millar, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 176 s., brož. 198 Kč
Bonviván, světák, labužník a příleži‑
tostný detektiv Sam Lewitt se opět
vrací z Los Angeles do kouzelné
a sluncem zalité Provence. Jedné
dámě z místní společenské smetánky
náhle zmizí diamanty...
ISBN 978-80-257-1873-5

Nejlepší americké krimipovídky

Z angl. přel. D. Míček, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 582 s., váz.
349 Kč
Dvacítka pečlivě vybraných povídek
od 20 autorů, jejichž jmenný seznam
je ekvivalentem výčtu toho nejlepší‑

16

ho, co současná americká tvorba
v daném žánru nabízí.
ISBN 978-80-7498-163-0

VARGAS, Fred
V mrazivých časech

Z franc. přel. K. Vinšová, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 384 s., váz. 379 Kč
Náš starý dobrý známý, svérázný,
sympatický komisař Adamsberg je
postaven před nový případ. Na jeho
počátku je několik zdánlivých se‑
bevražd, které zaujmou komisařovu
pozornost...
ISBN 978-80-257-1893-3

ESE J E; ÚVAHY
CÍLEK, Václav
V síti paměti uvízl, slunce se ptal

Praha: Novela bohemica, 2016,
1. vyd., 156 s., váz. 278 Kč
Pocta jihočeské krajině, přírodě
a lidem, kteří ji od pravěku citlivě pře‑
tvářeli. V delších i drobných esejích
vypráví V. Cílek zejména o Hluboké
nad Vltavou a blízkém hradišti Baba
v hlubocké oboře.
ISBN 978-80-87683-63-7

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
CORNWELL, Bernard
Válečníci bouře

Z angl. přel. J. Beneš, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 304 s., váz. 299 Kč
Devátá kniha Anglosaské kroniky.
Uhtred se ocitá v situaci, která nemá
snadné řešení. Je nucen rozhodovat
se mezi svým rodem a loajalitou
k Ethelflaed, mezi osobními ambice‑
mi a povinnostmi k saskému světu.
ISBN 978-80-7507-643-4

PROKOP, Josef Bernard
Zikmund Lucemburský. Tajné
vzpomínky, sepsané po vzoru
císaře Karla, mého milovaného
otce

Praha: Fortuna Libri, 2016, 1. vyd.,
344 s., váz. 299 Kč
Závěrečný díl Lucemburské
pentalogie přináší zápisky ze života
posledního Lucemburka na českém
trůnu – Zikmunda.
ISBN 978-80-7546-052-3

TREMAYNE, Peter
Ďáblova pečeť. Příběh sestry
Fidelmy (20. příběh)

Z angl. přel. A. Slavíková Hesounová,
Praha: Vyšehrad, 2016, 1. vyd.,
336 s., váz. 298 Kč
Již podvacáté se sestrou Fidelmou za
irskou vírou, keltskými mýty, zloči‑
nem a trestem. Tentokrát s bratrem
Eadulfem řeší zamotaný případ v Ir‑
sku roku 671.
ISBN 978-80-7429-566-9

H O RO RY
DARK, Jason
Dvojitý zombie

Z něm. přel. M. Küchler, Brno: Moba,
2016, John Sinclair, 1. vyd., 50 s.,
brož. 44 Kč
Stalo se to, když jsem vystoupil
z auta. Těžko říct, jak se ke mně tak
nenápadně dostal, ale spatřil jsem
ho, sotva jsem udělal první krok. Byl
to kdosi zavalitý a silný, aspoň mi to
tak přišlo. V kalném světle pouliční
lampy jsem neviděl mnoho...
ISBN 978-80-243-7338-6

HUMO R
ŠVANDRLÍK, Miloslav
Černí Baroni aneb Válčili jsme
za Čepičky

Ilustr. J. Winter-Neprakta, Praha:
Epocha, 2016, 3. vyd., 480 s., váz.
299 Kč
Další vydání známého a oblíbeného
díla z pera renomovaného autora
a osvědčeného vypravěče M. Švandr‑
líka vychází opět se všemi původními
ilustracemi.
ISBN 978-80-7557-023-9

KOM I K SY
AZZARELLO, Brian; RISSO,
Eduardo; JOHNSON, Dave
100 nábojů – Začátek konce

Z angl. přel. P. Zenkl, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 192 s., brož. 499 Kč
Poslední ze spících Minutemanů jsou
znovu aktivováni a rody sdružené
v Trustu si vyhlásily boj na život a na
smrt. Začíná závěrečné kolo zápasu,
ve kterém se střetne agent Graves se
svými někdejšími chlebodárci.
ISBN 978-80-7507-604-5

BRUBAKER, Ed; RUCKA,
Greg; LARK, Michael
Gotham Central 1: Při výkonu
služby

Z angl. přel. M. D. Antonín, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 240 s., brož.
499 Kč
Být policistou v Gothamu vážně není
snadné. Nejenže se musíte vypořádat
s násilím a korupcí ve městě, které je
světově nejproslulejším semeništěm
zločinu, ještě vás na každém kroku
zastiňuje samozvaný strážce sprave‑
dlnosti...
ISBN 978-80-7507-603-8

LITE R ATUR A
FAK TU
MATTANZAOVÁ, Alessandra
Můj New York. Město očima
známých osobností
Z angl. přel. L. Svobodová, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 256 s., váz.
299 Kč
Kniha je vyprávěním osobností, jež
daly městu duši, spoluutvářely jeho
historii a které šíří jeho obraz po ce‑
lém světě v oblasti umění, literatury,
architektury, kinematografie, hudby
a kulinářství.
ISBN 978-80-7529-179-0

PERRY, Bruce D.;
SZALAVITZ, Maia
Chlapec, kterého chovali jako
psa. Příběhy dětí, které překonaly trauma

Z angl. přel. L. Bartošková, Praha:
Portál, 2016, 1. vyd., 344 s., váz.
469 Kč
Dětský psychiatr B. Perry měl v te‑
rapii děti, které zažily nepředstavi‑
telné hrůzy. Vypráví jejich příběhy
a mluví o traumatech, která utrpěly,
i o tom, jak se z nich dokázaly
zotavit.
ISBN 978-80-262-1112-9

RUSSAKOFFOVÁ, Dale
Výhra. Kdo (a co) ovládá americké školy?

Z angl. přel. T. Vlášková, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 309 s., brož. 329 Kč
Fascinující popis zákulisních tahanic,
které provázely pokus amerického

bibliografie
Newarku zlepšit úroveň upadajících
veřejných škol.
ISBN 978-80-7491-791-2

STROBEL, Lee
Kauza Kristus

Praha: Návrat domů, 2016, 2. vyd.,
280 s., váz. 265 Kč
Novinář při svém pátrání dochází
k senzačnímu odhalení... Byl Ježíš
skutečnou historickou osobou? Mů‑
žeme jakékoli tvrzení opřít o exaktní
důkazy? Je Nový zákon – jeden
z hlavních pramenů o životě Ježíše –
dostatečně důvěryhodný?
ISBN 978-80-7255-368-6

STROBEL, Lee
Kauza Stvořitel

Praha: Návrat domů, 2016, 2. vyd.,
312 s., váz. 295 Kč
Věděl jsem, že při své snaze určit,
zda současná věda ukazuje směrem
k Bohu, nebo od něj, musím nejdříve
prozkoumat tvrzení evoluce, abych
jednou a provždy stanovil, zda darwi‑
nismus vytváří rozumný základ pro
ateismus...
ISBN 978-80-7255-367-9

POVÍ D K Y
HERMAN, Pavel
Z deníku perverzáka

Slušovice: Nakladatelství Monument,
2016, 1. vyd., 80 s., váz. 120 Kč
Deník perverzáka tvoří 16 samo‑
statných povídek z autorova spole‑
čenského života. V těchto tematicky
rozdílných povídkách narazíte hlavně
na humor a intimní vzpomínky vy‑
pravěče.
ISBN 978-80-88143-05-5

NOVÁKOVÁ, Jarka
Nechoď pryč

Ilustr. V. Martinková, Dobřejovice:
Alfa-Omega, 2016, Současná česká
próza, 1. vyd., 74 s., váz. 150 Kč
Povídkový soubor má široký tematický
záběr – od dospívání přes drogovou
závislost, romskou otázku, židovský
problém, politiku až po lásku.
ISBN 978-80-7389-176-3

PAWLOWSKÁ, Halina
Charakter mlčel a mluvilo tělo

Praha: Motto, 2016, 4. vyd., 128 s.,
váz. 199 Kč
Povídky o pocitech, zkušenostech
a omylech ženy v nejlepším věku. Kni‑
ha 28 humorných příběhů psaných
s ležérním nadhledem, jejichž téma‑
tem je láska a milostný život.
ISBN 978-80-267-0687-8

STAVINOHA, Jan
Pražský dixieland

Ilustr. M. Puhač. Z nizozem. přel.
J. Stavinoha, Praha: Dokořán, 2016,
1. vyd., 192 s., váz. 249 Kč
Povídky nezapřou autorův český
původ, přestože již dlouhá léta žije
v Nizozemsku. S hrabalovskou nos‑
talgií či haškovským humorem, ale
přesto po svém líčí drobné pražské
postavičky 60. let.
ISBN 978-80-7363-778-1

PRÓZ A
GREGOROVÁ, Marie A.
Hříšníci

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 272 s.,
váz. 269 Kč
Dva příběhy, ve kterých hraje stěžejní
roli láska, ale ne ledajaká. Mnohdy

z n o v i n e k k 2 4 . 1 0 . 2 0 16 2 4 0 t i t u l ů
k ní vede trnitá cesta poznamenaná
temnou minulostí obou partnerů.
Dokážou se s ní vyrovnat a zapo‑
menout?
ISBN 978-80-7505-417-3

MAROLD, Jiří
Chemická formule smrti

Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd.,
160 s., brož. 99 Kč
Výsledky vědy, přinášející objevy
velké důležitosti pro všeobecný
rozvoj, se začasto stávají cílem
nejrůznějších konkurenčních i nepřá‑
telských kruhů. Boj je veden nesmiři‑
telně a nevybíravě. V sázce jsou totiž
nejen velké peníze...
ISBN 978-80-7541-041-2

MAROLD, Jiří
Chemická formule smrti
(speciál LK)

Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd.,
160 s., brož. 99 Kč
Vydání pro Levné knihy.
ISBN 978-80-7541-042-9

PŘ Í B Ě HY
GÁLIK, Stanislav
Jak jsem stopoval letadlo

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 240 s.,
váz. 299 Kč
Je krásný, mladý, bohatý, úspěšný.
Během jednoho roku se všechno
změní: projekty nevychází, přichází
o peníze a rozpadá se mu manžel‑
ství. Jak teď naloží se svým životem?
Rozhodne se vyrazit kolem světa.
Stopem. Ale ne obyčejným!
ISBN 978-80-265-0521-1

PU B LICISTI K A
CLARKSON, Jeremy
Svět podle Clarksona

Z angl. přel. A. Drobek, Praha:
Dokořán, 2016, 1. vyd., 248 s., váz.
298 Kč
Výbor přináší nejčerstvější sloupky
za roky 2013 až 2015. Clarksonovy
zdánlivě absurdní zkratky a šoku‑
jící úhly pohledu vám otevřou oči
i v případech, kdy jste si mysleli, že
naprosto přesně víte, jak to je.
ISBN 978-80-7363-760-6

R E PO R TÁ ŽE
KRYŠTOPA, Oleh
Ukrajina v měřítku 1 : 1

Z angl. přel. M. Iljašenko, Praha:
Dokořán, 2016, 1. vyd., 232 s., váz.
298 Kč
O. Kryštopa se ve svých reportážích
snaží podívat na Ukrajinu zblízka, do‑
slova v měřítku jedna ku jedné. Svou
rodnou zemi projel křížem krážem,
od západu na východ a zpět, a vyzpo‑
vídal stovky lidí.
ISBN 978-80-7363-779-8

ROM ANTI K A
ANDRÉE, Michaela
Musíš být silná, Angeliko!

Z něm. přel. H. Smolaková, Brno:
Moba, 2016, Dětská sestra Angelika,
2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
„Nedávejte jí tu injekci!“ zvolala
vyděšeně dětská sestra Angelika a za‑
držela ruku mladého dr. Rosensteina
s inzulínovou injekcí pro malou Me‑
lissu. Zlostně setřásl její ruku, odstrčil
ji a přiložil jehlu ke kůži. A tak začalo
velké drama…
ISBN 978-80-243-7343-0

BIRKNER-MAHLEROVÁ,
Frieda
Jeho blonďaté štěstí

Z něm. přel. L. Lacinová, Brno:
Moba, 2016, FBM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Lora Bergerová radostně poskakova‑
la po železných zadních schodech
velké kancelářské budovy – protože jí
pro dnešek práce v kanceláři končila,
venku svítilo slunce a protože věděla,
že má v peněžence ještě pár marek...
ISBN 978-80-243-7349-2

CLEMENSOVÁ, Barbara
Potřebuje tvůj smích

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2016, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Román procítěně vypráví osud Judity.
Mladá žena již nemá sílu žít a roz‑
hodla se zemřít. Ale tváří v tvář smrti
jí najednou dává život šanci. Svěřil jí
dítě – malé děvčátko, které bez Juditi‑
ny pomoci nemá žádnou naději.
ISBN 978-80-243-7346-1

COURTHS-MAHLEROVÁ,
Hedwiga
Bez lásky

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2016, HCM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Tajný stavební rada Matern vstoupil
do pokoje své ženy. Svým rychlým
a energickým způsobem za sebou za‑
vřel dveře a s trochu nejistým pohle‑
dem pozdravil svou ženu. „Máš pro
mne půl hodiny času, Malvíno?“
ISBN 978-80-243-7344-7

HOLTENOVÁ, Lora von
Stalo se na Mallorce

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Šlechtické romance,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Plni očekávání opustili Marek a jeho
milovaná Sandra po večeři hotel,
nastoupili do pronajatého vozu a jeli
do přístavu v Palmě. Ještě cestou se
snesl na pobřeží soumrak...
ISBN 978-80-243-7348-5

VELDEN, Irene von
Osud je nevypočitatelný

Z něm. přel. N. Kudrnáčová, Brno:
Moba, 2016, Zámecké lásky, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Fendler si díky operativní změně
obličeje opatřil novou identitu a říká
si Norman Rider. Když ale provádí na
Rabenhorstu další nekalosti, je jeho
totožnost odhalena.
ISBN 978-80-243-7341-6

ROM ÁNY
ARMENTROUT, Jennifer
Navždy a věčně

Ilustr. Ricardo. Z angl. přel. R. Heite‑
lová, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
472 s., váz. 349 Kč
Pro někoho může být mlčenlivost
zbraní. Pro Mallory „Myšku“ Dodgo‑
vou představuje štít. Naučila se, že
nejlepším způsobem, jak přežít, je ne‑
říkat nic. Přestože od její noční můry
uplynuly už čtyři roky, dělá si starosti,
že svůj strach nikdy nepřekoná.
ISBN 978-80-269-0448-9

BARNETT, Kristine
Zažehnutá jiskra

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 352 s.,
brož. 299 Kč
Dramatický příběh o síle mateřské
lásky, odhodlání a odvaze tváří
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v tvář nepřekonatelným překážkám.
Když byly Jacobovi dva roky, řekli
lékaři matce, že je autista a nikdy
nebude schopen ani zavázat si sám
boty...
ISBN 978-80-267-0689-2

COLEMAN, Rowan
Rodina ze dne na den

Z angl. přel. K. Palowská, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 432 s., váz.
349 Kč
Před 6 měsíci se Sophie Millsová
vzdala všech vymožeností velkoměsta
a odstěhovala se z Londýna na ven‑
kov. Neměla jinou volbu: do jejího
života nečekaně vpadly děti její ze‑
mřelé kamarádky, o které se musela
postarat.
ISBN 978-80-7498-161-6

HARPER, Tom
Černá řeka

Z angl. přel. R. Lipčík, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 320 s., váz. 299 Kč
Vypravili se za zlatem Inků. V patách
jim jde smrt… Britský lékař Kelvin
MacDonald od klukovských let toužil
zažít opravdové dobrodružství někde
v divočině. Dychtivě proto kývne na
nabídku zvláštního muže, s nímž se
setkal na dovolené v Mexiku.
ISBN 978-80-7507-618-2

HARTMAN, Jan
Krev ve stopách

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč
Mladá švýcarská novinářka Julie
právě prožívá nejšťastnější období
svého života. To však brzy pomine,
když se ji hlava největšího státu světa
rozhodne vygumovat z historie...
ISBN 978-80-7243-891-4

HIRAIDE, Takaši
Kočičí host

Z japon. přel. A. Křivánková, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 160 s., váz.
249 Kč
Citlivý příběh o pomíjivosti a o tom,
jaké to je prožívat život po svém.
Manželé po třicítce bydlí v malém
pronajatém domku v klidné části
Tokia. Jednoho dne si chlapec od sou‑
sedů osvojí toulavé koťátko...
ISBN 978-80-7491-778-3

CHALANDON, Sorj
Čtvrtá zeď

Z franc. přel. D. Navrátilová, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 254 s., váz.
298 Kč
Píše se rok 1982. Dvaatřicetiletý
Georges se rozhodne splnit slib, který
dal umírajícímu příteli, opouští ženu
a čtyřletou dcerku a vydává se do
Libanonu inscenovat slavnou Antigo‑
nu J. Anouilha.
ISBN 978-80-257-1742-4

JEFFRIES, Sabrina
Umění hříchu

Z angl. přel. D. Šimonová, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 352 s., váz.
299 Kč
První román nové série Hříšní ctitelé
pojednává o americkém malíři Jere‑
mym Keaneovi, který se při pobytu
v Londýně dohodne s hrabětem
z Blakeborough, že namaluje portrét
jeho sestry Yvette, aby se pro ni lépe
sháněli nápadníci.
ISBN 978-80-269-0418-2

KARONOVÁ, Jan
Veterinář z Mitfordu se žení

Z angl. přel. V. Hesounová, Praha:
Vyšehrad, 2016, Čtení ke krbu,
1. vyd., 208 s., váz. 278 Kč
Ani v Mitfordu se nezastavil čas. Čas
se podepisuje i na našich hrdinech
– někteří stárnou, jiní dospívají. Doo‑
ley, ten ušmudlaný malý kluk, vyrostl,
dospěl a vystudoval vytouženou vete‑
rinární fakultu...
ISBN 978-80-7429-734-2

KEPLER, Lars
Playground

Ze švéd. přel. K. Kloučková, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 439 s., váz.
349 Kč
Co se stane během těch vzácných
vteřin, kdy se zastaví srdce? Jasmin
má hodnost poručíka švédské armá‑
dy. Během mise NATO v severním
Kosovu se její jednotka ocitne v boji.
Jasmin ztratí dva ze svých mužů
a sama je těžce zraněna...
ISBN 978-80-7491-782-0

KUNDERA, Milan
Nesmrtelnost

Dosl. S. Richterová, Brno: Atlantis,
2016, 4. vyd., 384 s., váz. 382 Kč
Nesmrtelnost nejúplněji z celého do‑
savadního Kunderova díla ztělesňuje
román jako hravý nápad, který se
rozvíjí před čtenářovýma očima,
a přitom strhuje do hry autorův skvě‑
lý intelekt i silnou obraznost.
ISBN 978-80-7108-362-7

MALÁČOVÁ, Adriana
Zrada

Ze sloven. přel. H. Mojžíšová, Praha:
Brána, 2016, 1. vyd., 224 s., váz.
249 Kč
Když vás zasáhne zrada na nejcit‑
livějším místě a ještě od nejbližší
osoby, přetrhne se i to nejpevnější
– pokrevní – pouto. Emu a Lýdii
rozdělila láska k jednomu muži. Jaký
je Hubert doopravdy a kdo koho ve
skutečnosti zradil?
ISBN 978-80-7243-894-5

McINTOSH, Fiona
Slavičí píseň

Ilustr. K. Klawiter. Z angl. přel. I. Čej‑
ková, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
416 s., váz. 349 Kč
Láska si nikdy nevybírá… Uprostřed
masakru bitvy o Gallipoli se setkávají
britská zdravotní sestra Claire
Nightingalová a australský voják
Jamie Wren. Navzdory hrůzám, které
se kolem nich dějí, mezi nimi vzplane
láska...
ISBN 978-80-269-0421-2

MICHAELS, Fern
Pomsta

Ilustr. M. Černá. Z angl. přel. P. Klů‑
fová, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
216 s., váz. 259 Kč
Před pěti lety se Myřina těhotná
dcera stala obětí opilého řidiče, jenž
navíc z místa tragédie chladnokrevně
odjel. Co hůř, pachatel dokonce unikl
trestu, neboť šlo o syna velvyslance
a na celou rodinu se vztahovala diplo‑
matická imunita...
ISBN 978-80-269-0427-4

PŘIBÁŇ, Michal
Všechno je jenom dvakrát

Brno: Host, 2016, 1. vyd., 471 s.,
váz. 369 Kč
I když se vydáte po vlastních stopách,
sami sebe nenajdete. Román o návra‑
tech a neshledáních. Novinář Pavel
Klimeš se na prahu středního věku

bibliografie
rozvádí, ztrácí rodiče a snaží se najít
nové životní cesty i cíle.
ISBN 978-80-7491-741-7

ROCHE, Charlotte
Holka pro všechno

Z angl. přel. P. Sojka, Praha: Práh,
2016, 1. vyd., 248 s., brož. 249 Kč
Kristýnin život je perfektní. Perfektně
nudný, perfektně osamělý. Něco se
musí změnit, musí přijít pomoc. Ta
pomoc se jmenuje Marie. Vypere,
uvaří, postará se o dítě, je to zkrátka
holka pro všechno. Komu by se to
nelíbilo?
ISBN 978-80-7252-645-1

ROLLINS, James
Amazonie

Z angl. přel. Z. Dušek, Praha: BB/art,
2016, 2. vyd., 408 s., váz. 349 Kč
Randova vědecká výprava vstoupila
do bujné amazonské divočiny a už
nikdy se neobjevila. O několik let poz‑
ději se z jednoho z nejnehostinnějších
pralesů na světě nečekaně vypotácí
její člen – bývalý voják ze Speciálních
jednotek.
ISBN 978-80-7507-638-0

SCOTT, Kylie
Rockový risk

Ilustr. K. Klawiter. Z angl. přel.
Z. Ľalíková, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 344 s., váz. 299 Kč
Může pověstný rockový zpěvák
a svůdník podlehnout lásce? Coby
zpěvák rockové skupiny Stage Dive
je Jimmy zvyklý, že dostane, cokoli
a kdykoli si namane, a život je pro něj
jedna velká párty...
ISBN 978-80-269-0430-4

VALPY, Fiona
Láska po francouzsku

Z angl. přel. Z. Selementová, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 224 s., váz.
259 Kč
Gina ztratí skvělou práci, přítele i část
rodiny, a tak se rozhodne pro zbrusu
nový začátek. Vymění chladnou
šedivou Anglii za slunný francouzský
jih, plný barev a skvělého vína. Začne
žít v domě na venkově...
ISBN 978-80-269-0406-9

VÁŠA, Petr
Vida

Ilustr. P. Váša, Brno: Centrum pro
studium demokracie a kultury, 2016,
1. vyd., 221 s., váz. 229 Kč
Kniha volně navazuje na „povíd‑
kový románek“ Tomatom a „snový
románek“ Sni. Vida je „obrazový
románek“, příběh hledání přesvěd‑
čivé podoby spirituality v dnešním
světě pomocí sérií kreseb.
ISBN 978-80-7325-401-8

WARGAOVÁ, Jasmine
Moje srdce a jiné černé díry

Z angl. přel. M. Večerková, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 260 s., brož.
269 Kč
Když máte pocit, jako byste místo
srdce měli zoufale bezednou černou
díru, která všechno spolkne, jaký
smysl má každé ráno znovu vstávat?
Aysel už nechce žít – čeká jen na
vhodný okamžik, aby se rozžehnala
se životem...
ISBN 978-80-257-1847-6

ZIMMERMANNOVÁ, Zuzana
Sraz v kavárně Vídeň
Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 296 s.,
váz. 279 Kč

Dopis s fotkou nevlastního syna jí
adresován není, ale Helena ho díky
záměně obdrží. Adresát, Helenin
manžel, má již delší dobu pomníček
na hřbitově, kterého se vdova Helena
Müllerová straní...
ISBN 978-80-7243-898-3

ROM ÁNY
PRO ŽE NY
CARTLAND, Barbara
Bohatá nevěsta

Ilustr. M. Černá. Z angl. přel.
K. Volná, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 152 s., váz. 199 Kč
Po smrti svého prastrýce lady Rosan‑
na Donningtonová s překvapením
zjišťuje, že se stala dědičkou značné‑
ho majetku. Coby sirotek se však
okamžitě stane terčem zájmu mnoha
členů londýnské společnosti...
ISBN 978-80-269-0409-0

CARTLAND, Barbara
Skrytá láska

Ilustr. M. Černá. Z angl. přel.
K. Volná, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 152 s., váz. 199 Kč
Když se Louisa Hattonová vrátí
domů po letech strávených ve Fran‑
cii v internátě pro mladé šlechtičny,
má pocit, že jí svět leží u nohou.
Odvážná a sebevědomá kráska se
těší na vzrušující život plný lásky
a romantiky...
ISBN 978-80-269-0451-9

ROZH OVO RY
KABÁT, Jindřích;
JANEČEK, Karel
Tajemství Karla Janečka

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 272 s.,
váz. 336 Kč
Karel Janeček, geniální matema‑
tik, workoholik, vášnivý sportovec,
parašutista, ale hlavně bojovník proti
„zlojedům“, filantrop a společenský
reformátor a vizionář... V knize roz‑
hovorů poznáte všechny jeho tváře.
ISBN 978-80-7505-419-7

OVČÁČEK, Jiří; PANENKA,
Radim; ZEMAN, Miloš
Tato země je naše – 25 rozhovorů s prezidentem Milošem
Zemanem

Praha: Olympia, 2016, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Knihu tvoří 25 rozhovorů s prezi‑
dentem M. Zemanem a dosud ne‑
publikované fotografie.
ISBN 978-80-7376-442-5

SCI-FI; FANTASY
ADAMS, Douglas
Dlouhý, temný čas svačiny duše

Z angl. přel. J. Hollanová, Praha:
Argo, 2016, 2. vyd., 262 s., váz.
298 Kč
Román je druhým případem nekon‑
venčního šerloka Dirka Gentlyho,
kterého Adams stvořil ve chvíli, kdy
si potřeboval oddychnout od Stopa‑
řova průvodce Galaxií.
ISBN 978-80-257-1892-6

ADAMS, Douglas
Holistická detektivní agentura
Dirka Gentlyho

Z angl. přel. J. Koubová, Praha: Argo,
2016, 3. vyd., 280 s., váz. 298 Kč
Detektiv Dirk Gently uplatňuje
metody založené na kvantové me‑

z n o v i n e k k 2 4 . 1 0 . 2 0 16 2 4 0 t i t u l ů
chanice, hypnóze a teorii o vzájemné
propojenosti všech věcí a postupně
odhaluje záhady ztracených koček,
zbloudilého ducha, mnicha Elektro
mnicha, stroje času aj.
ISBN 978-80-257-1862-9

BŘEZINA, Michal
Měsíční deník

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 168 s.,
brož. 199 Kč
Nejhumornější sci-fi od dob Červené‑
ho trpaslíka! Představujeme vám
naprosto autentický deník, zachráně‑
ný součinem těch nejabsurdnějších
okolností, ve kterých hraje svou neza‑
stupitelnou úlohu obyčejný rohlík.
ISBN 978-80-264-1191-8

FUXA, Patrik
Řád racrianů

Ilustr. P. Fuxa, Praha: Zdeněk Bauer
(NZB), 2016, 1. vyd., 237 s., váz.
149 Kč
Před mladým mužem, jenž právě
vstoupil do řádu racrianů, vyvstane
náročný úkol, jaký by si nepřed‑
stavil ani v těch nejhorších snech.
Souběžně s tím bude vyřčeno i velké
tajemství, které nemělo být nikdy
odhaleno...
ISBN 978-80-905864-6-8

GREEN, Simon R.
Síly ze záhrobí. Hledači duchů 6.

Z angl. přel. J. Hořejší, Frenštát p. R.:
Polaris, 2016, 1. vyd., 320 s., brož.
299 Kč
Na dně oceánu spočívá hrozba pro
celé lidstvo: interdimenzionální entita
známá jako Nehynoucí tělo. Je to
nepředstavitelně mocná monstrózní
bytost, zcela mimo ligu Hledačů
duchů...
ISBN 978-80-7332-302-8

HERBERT, Brian;
ANDERSON, Kevin J.
Píseční červi Duny

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel.
D. Chodilová, Praha: Baronet, 2016,
2. vyd., 568 s., váz. 399 Kč
Po velkém chaosu celého vesmíru
musí dojít opět ke sjednocení, a tak
je lidstvo nuceno postavit se tváří
v tvář říši strojů vedené nenasytným
Omniusem...
ISBN 978-80-269-0445-8

KIRKMAN, Robert;
BONANSINGA, Jay
The Walking Dead – Živí mrtví –
Vzestup Guvernéra

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. J. Halíř,
Praha: Baronet, 2016, 2. vyd., 344 s.,
váz. 299 Kč
Co všechno se člověku musí přihodit,
aby se z něj stala zrůda? Opravdu je
v každém z nás nějaké temné já, které
jen čeká na to, aby se mohlo projevit?
Skoro by se dalo říct, že na Briana
Blakea je toho dost...
ISBN 978-80-269-0424-3

LEBBON, Tim
Vetřelec – Invaze

Z angl. přel. D. Chodilová, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 296 s., váz.
299 Kč
Ve vesmíru roku 2692 se schyluje
k bouři… Zkázu lidským sídlům, zá‑
kladnám či planetám ale nepřinášejí
obávaní predátoři. Útočí xenomor‑
fové, známí jako vetřelci. A co hůř
– posílení, organizovaní a ovládaní
vetřelci!
ISBN 978-80-269-0439-7
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Lovci monster. Žoldnéři fantazie VII
Edit. M. Bronec. Ilustr. T. Kučerovský,
Praha: Straky na vrbě, 2016, Česká
fantastika, 1. vyd., 480 s., váz. 250 Kč
Náš svět je jako klidná vodní hladina.
A pod ní se v hlubinách prohánějí
monstra. Náhle se rozčeří vlny – a je
pryč plavec či parník plný pasažérů.
Jenže na příšery z hlubin nahoře zas
číhají rybáři – lovci.
ISBN 978-80-87364-57-4

LUKJANĚNKO, Sergej Vasiljev
Stráž. Pohraničí 1

Z ruš. přel. I. Dvořáková, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 304 s., brož.
269 Kč
Centrální svět vesmíru obklopují další
světy jak okvětní lístky, jedním z nich
je i naše Země. Centrum bylo kdysi
veliké a silné, to všechno ale vzalo
zasvé kdysi při katastrofě… První titul
nové Lukjaněnkovy série Pohraničí.
ISBN 978-80-257-1880-3

REDWINE, C. J.
Stínová královna

Z angl. přel. J. Stárková, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 360 s., váz.
329 Kč
Zrcadlo, zrcadlo, kdo je nejmocnější?
Po matčině smrti se život korunní
princezny Lorelei dramaticky změní.
V zájmu posílení odvěkého spojenec‑
tví její rodné Havraní říše a sousední‑
ho Morkantu se Loreleiin otec znovu
ožení...
ISBN 978-80-269-0412-0

SWALOW, James
Deus Ex – Black Light

Z angl. přel. M. König, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 320 s., váz.
349 Kč
Zbrusu nový oficiální román ze série
Deus Ex, popisující události mezi
hrami Deus Ex: Human Revolution
a novou Deus Ex: Mankind Divided.
ISBN 978-80-269-0436-6

WARD, J. R.
Polibek krve

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. J. Pacne‑
rová, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
408 s., váz. 359 Kč
Paradise, dcera králova prvního
rádce, se chce osvobodit od života
aristokratky plného nejrůznějších
omezení. Její strategie? Nastoupit do
programu ve výcvikovém centru Bra‑
trstva černé dýky a naučit se bojovat
za sebe.
ISBN 978-80-269-0442-7

YANCEY, Rick
Poslední hvězda

Z angl. přel. R. Heitelová, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 320 s., váz.
349 Kč
V jedné chvíli tu jste, a v další už
nejste. Tak to bylo i předtím, než Jiní
přišli. Jiní nevynalezli smrt, pouze
ji dovedli k dokonalosti. Dali smrti
tvář, aby na nás vyzráli, protože
věděli, že je to jediný způsob, jak
nás zničit.
ISBN 978-80-269-0415-1

TH R I LLE RY
D‘ANDREA, Luca
Podstata zla

Z ital. přel. I. Rašínová, Praha: Práh,
2016, 1. vyd., 376 s., brož. 299 Kč
Temný triller z prostředí Dolomit.
Jeremiáš Salinger je mladý newyorský
televizní autor, který se na nějakou

dobu přestěhuje do malé obce
v Jižním Tyrolsku, kde se náhodně
dozví o krvavém zločinu, který se stal
před mnoha lety...
ISBN 978-80-7252-650-5

CHILD, Lee
Nevracej se

Z angl. přel. I. Harrisová, Praha: BB/
art, 2016, 2. vyd., 368 s., váz. 349 Kč
Reacher se konečně dostane ze
zasněžené Jižní Dakoty do svého
cíle v severovýchodní Virginii, do
místa kousek od Washingtonu: do
hlavního stanu své staré jednotky,
110. jednotky vojenské policie.
ISBN 978-80-7507-663-2

V ZPOM Í N K Y
MIKEŠ, Petr
Když na tebe sáhne smrt

Jinočany: H+H Vyšehradská, 2016,
1. vyd., 200 s., brož. 200 Kč
Poslední knihou, která vyšla ještě
za života básníka, překladatele
a editora P. Mikeše (1948–2016),
jsou jeho netypické, střípkovi‑
té memoáry. Autor v nich volně
sleduje chronologii vlastní životní
i tvůrčí cesty.
ISBN 978-80-7319-123-8

WESTE R NY
EVERETT, Jack
Socorrova pomsta

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Kdysi to byl bohatý, vážený rančer,
který si spokojeně žil. Až přišel
den, který změnil jeho život. Jeho
manželku a dvě děti unesli desperáti.
Don Carlos Duero je měl vykoupit.
Jenže když přijel i s penězi, ti hrdlo‑
řezové jeho rodinu pobili...
ISBN 978-80-243-7342-3

KIRBY, John
Fort Davis

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
„Seržante Angusi, ať se muži připraví
k nasednutí!“ řekl kapitán John
Wheatley z druhého pluku kavalerie,
aniž si z očí sundal dalekohled. „Zaú‑
točíme šavlemi a kolty. S kolika pro‑
tivníky máme podle vašeho mínění co
do činění?“
ISBN 978-80-243-7351-5

KIRBY, John
Shannon a pouštní běsi

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Shannon téměř nedokázal otevřít
oči. Bylo mu špatně. Zaryl se prsty
do horkého pouštního písku a poku‑
sil se zapřít o ruce. To první, co
v paprscích nemilosrdného slunce
uviděl, byly nažloutlé oči hladového
kojota...
ISBN 978-80-243-7340-9

SCOTT, William
Slepá nenávist

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož.
39 Kč
Glenn Anderson pozdravil syny
i jejich přátele. „Rád vás vidím po
těch letech.“ Takto promlouval, ale
současně cítil nenávist, která ho
zevnitř rozežírala stejně jako jeho

bibliografie
choroba. Byla to smrtící nenávist bez
slitování...
ISBN 978-80-243-7347-8

UNGER, G. F.
Bylo jednou šest Texasanů

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Dům Lou Madisonové byl pro všech‑
ny divoké chlapíky, kteří měli dost
dolarů, hotový ráj. U ní pracovaly
nejkrásnější dívky v okruhu 500 mil
jako takzvané „hostitelky“. Dům byl
vznešeně zařízený...
ISBN 978-80-243-7345-4

UNGER, G. F.
Kerrigan

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Když jsem přijel do Warlocku, byl
pozdní podzim roku 1880. Můj
šajenský valach, na němž jsem jezdil
už tři roky, ztratil podkovu a kulhal.
Ale mohl mě ještě chvíli nést, navíc
cítil blízkost města...
ISBN 978-80-243-7350-8

UNGER, G. F.
McGillenova cesta

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Starý doktor nalil whisky do dvou
sklenic na vodu a zamumlal: „Je mi
líto, Pate, že ti nemůžu říct nic lepší‑
ho. Napij se. Dávno jsem přišel na to,
že některé věci na tomto světě člověk
snadněji snáší s trochou ohnivé vody
v žaludku.“
ISBN 978-80-243-7339-3

UNGER, G. F.
Peacemaker

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2016, G. F. Unger – Nejlepší
westerny, 1. vyd., 80 s., brož.
V den jeho 16. narozenin se Johnu
Jennisonovi život od základů změnil.
Jel s kuchařem do města nakupovat
a za nelehce nastřádané peníze si
koupil kolt. Ta zbraň předtím patřila
výbornému střelci, přezdívanému
Peacemaker.
ISBN 978-80-243-7352-2

literatura pro
děti a mládež
BÁ J E
A POVĚSTI
VAJSAROVÁ, Lenka
Zeus a spol.

Ilustr. E. Mustafa, Dobřejovice:
Alfa-Omega, 2016, Próza pro děti
a mládež, 1. vyd., 104 s., váz. 210 Kč
Báje na antické náměty. Kniha je ur‑
čena především dětem a mládeži – od
nejútlejšího věku. Přibližuje jim život
a bájné příběhy antických bohů, kteří
byli velmi mocní a mohli absolutně
všechno.
ISBN 978-80-7389-175-6

D E TE K TIVN Í
PŘ Í B Ě HY
BREZINA, Thomas
Příšera z laguny

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 189 Kč
Patti, Erik, Tina a Dominik jsou
sehraná čtyřka! Parta detektivů ten‑

z n o v i n e k k 2 4 . 1 0 . 2 0 16 2 4 0 t i t u l ů
tokrát přijme pozvání do Benátek,
kde naléhavě potřebují jejich pomoc.
V jedné z lagun se totiž objevila mas‑
kovaná příšera!
ISBN 978-80-00-04418-7

DOBRODRUŽSTVÍ
EMERSON, Marcus
Deník nindži ze šestky 3:
Vzestup rudých nindžů

Z angl. přel. O. Duha, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 136 s., váz. 199 Kč
Jmenuju se Chase Cooper a tohle
je můj třetí deník nindži ze šestky.
Od mého posledního zápisu
uplynul další měsíc a až do teď byl
celkem klid. Všechno to začalo,
když mi nějaké dítě ukradlo školní
batoh...
ISBN 978-80-7507-628-1

LEGO® NEXO KNIGHTS™
Rytířský kodex

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
176 s., váz. 369 Kč
Vše, co jsi vždy chtěl vědět o světě
rytířů LEGO® NEXO KNIGHTS™ (ale
neměl ses koho zeptat)!
ISBN 978-80-251-4736-8

LLOYD, T. B.
Pátrání s Agátou – Tajemství
modré víly

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 88 s.,
váz. 149 Kč
Když má poník čich jako správný
detektiv, dějou se věci! Agáta není
jen tak ledajaký poník. Její nos cítí na
dálku kdejakou nekalost a nebezpečí.
Betty už ví, že když Agáta zavětří,
schyluje se k nějakému dobrodruž‑
ství.
ISBN 978-80-253-2882-8

SZENDREI, Tibor
Expedice Afrika – Bob a Tom

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 229 Kč
Přidejte se ke zkušeným dobro‑
druhům Bobovi a Tomovi a vydejte se
s nimi do kolébky lidstva, do Afriky!
ISBN 978-80-253-2883-5

VALACH, Pavel
Ztracený aeroplán

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 239 Kč
Prázdninové dobrodružství tří dětí
v městečku Jahodov. Jakub má rád
letadla, ale zatím má jen jedno,
které je polámané a vyspravené
leukoplastí. Klára je chytrá
a všechno ví, neboť ve škole sedí
v první řadě. A tomu třetímu se
říká Bidlo.
ISBN 978-80-00-04426-2

E NC YK LO PE D I E
Zázračná příroda – Řeky a jezera
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 64 s.,
váz. 249 Kč
Také jste si vždycky přáli knihu,
ve které budou obrázky jako živé
a budou se doopravdy hýbat? Díky
moderním technologiím a této ency‑
klopedii se teď vaše přání splní.
ISBN 978-80-253-2891-0

KOM I K SY
HAVELKA, Stanislav;
CHVOJKA, Petr
Polda a Olda – Kniha 2

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 249 Kč

Příběh o přátelství obyčejného
kluka s neobyčejným skřítkem,
který se dokáže proměňovat, je
plný veselých dobrodružství, která
dokážou nadchnout i v dnešním
světě.
ISBN 978-80-00-04416-3

PEYO
Kosmošmoula

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 149 Kč
Když je noc a na nebi svítí hvězdy,
všichni šmoulové tvrdě spí, jen Kos‑
mošmoula smutně pozoruje oblohu.
Tolik by chtěl letět ke hvězdám! Jenže
jak se k nim dostat? Třeba mu poradí
Taťka Šmoula.
ISBN 978-80-00-04422-4

LE PO R E L A
KRAUSE, Joachim
Bagr jede na stavbu

Z něm. přel. R. Horká, Praha: Jan
Vašut, 2016, 1. vyd., 12 s., 199 Kč
Na stavbě se děje spousta zajímavých
věcí! Vydej se s námi do ulic města,
na koleje, vylez na lešení a pojeď na
venkov. Uvidíš, jak pracuje zedník,
s čím pomáhá bagr, nákladní auto,
jeřáb i buldozer.
ISBN 978-80-7541-054-2

SCHOENE, Kerstin
Dobrodružství se zvířátky

Z něm. přel. R. Horká, Praha: Jan
Vašut, 2016, 1. vyd., 12 s., 199 Kč
Ve světě zvířat se děje spousta zají‑
mavých věcí! Zvířátka náhle rostou
nebo se za nimi někdo schovává! Vy‑
prav se s námi do lesa, do džungle,
na louku nebo na mořské dno.
Představíme ti zebru, šneka, ryby
i opičku.
ISBN 978-80-7541-055-9

PO E Z I E
ŽIŠKA, Pavel
Já mám kolo, ty máš kolo

Ilustr. R. Lukeš, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 56 s., váz. 199 Kč
Autor píše vážně i nevážně o tom, jak
na ulici nepřijít k úhoně, i o tom, co
se na silnicích změnilo od dob našich
dědečků.
ISBN 978-80-00-04412-5

PO HÁD K Y
SOUKUPOVÁ, Alena
Příběh koníka Stříbrňáčka

Ilustr. P. Jiroutková, Dobřejovice:
Alfa-Omega, 2016, Pohádky, 1. vyd.,
44 s., váz. 70 Kč
Pohádka o modrém koníkovi se
stříbrnou hřívou, která upoutá
menší děti jak svým vyprávěním, tak
ilustracemi.
ISBN 978-80-7389-180-0

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
GANČARČÍKOVÁ, Kateřina
Příběh vody. Jak Honzík zjistil,
odkud se dostane čistá voda do
kohoutku

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 48 s., váz.
169 Kč
Cílem knihy je seznámit nejmladší
čtenáře s tím, jak se voda dostane
k nim domů, upozornit je na nutnost
šetrného zacházení s vodou.
ISBN 978-80-266-1023-6
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KOSTKA, Petr
Proč se říká...? Achillova pata...
a další antická úsloví

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 64 s.,
váz. 199 Kč
Vybrali jsme nejužívanější úsloví,
která mají svůj původ v řeckých a řím‑
ských dějinách a bájích. Seznamte
se s nimi a až uslyšíte někoho říkat
„políbila mě múza“, budete vědět, co
tím myslí.
ISBN 978-80-253-2902-3

PITRO, Martin; VOKÁČ, Petr
Karel IV. Obrázkové čtení
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 48 s.,
váz. 199 Kč
Život Karla IV. rozhodně nebyl
nudný, ba právě naopak. Co všechno
o něm ale víme? Komiksově zpra‑
cované vyprávění nás seznámí s těmi
nejzajímavějšími okamžiky panovní‑
kova života.
ISBN 978-80-253-2888-0

Trénuj svůj mozek – úroveň 1

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 159 Kč
Skvělé rébusy a hádanky pro děti
od mezinárodní organizace Mensa.
Roztočte mozkové závity na nejvyšší
obrátky a vyzkoušejte si, jak vám
to pálí.
ISBN 978-80-253-2900-9

PRO D ĚTI
ADAMSOVÁ, Georgie;
BOLAMOVÁ, Emily
Tři malé pirátky

Z angl. přel. M. Krýslová, Praha: BB/
art, 2016, 2. vyd., 96 s., váz. 249 Kč
Terka, Tamča a Triga jsou malé
pirátky, které bydlí společně s pej‑
skem Čudlou, kočkou Sardinkou
a papouškem Gulliverem na pirátské
lodi. Každé ráno chodí do pirátské
školy, kde se pilně učí hledat za‑
kopané poklady a zpívat námořnické
písničky.
ISBN 978-80-7507-634-2

DATENO, Maria Grace FSP
Setkání s pastýři

Praha: Paulínky, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 99 Kč
První díl ze série příběhů pro děti
ve věku 6 až 9 let. V celkem 6 dílech
budou tři děti žijící v současnosti
zažívat velká dobrodružství pokaž‑
dé, když se dostanou do Ježíšovy
doby.
ISBN 978-80-7450-234-7

KOŽÍŠEK, Pavel
Malý kouzelník

Ilustr. L. Drobný, Praha: Portál, 2016,
1. vyd., 64 s., váz. 225 Kč
Kouzelnická knížka je určena pro ty
úplně nejmenší kouzelníky. Slavný
kouzelník P. Kožíšek si pro ně při‑
pravil malý výlet do jinak přísně
střeženého zákulisí světa kouzel
a magie.
ISBN 978-80-262-1095-5

KROLUPPEROVÁ, Daniela
Jak Bubáček potkal Bubáka

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 72 s.,
váz. 189 Kč
Lukáš má báječného kamaráda –
kapesní strašidýlko jménem Bubáček.
A ten má za kamaráda skřítka My‑
šošlapa. Jednoho dne odjede Lukáš
na školní výlet a malí kluci zůstanou
doma sami...
ISBN 978-80-00-04420-0

LAWSON, John Arne
Kytičky z ulice

Ilustr. S. Smith, Praha: 65. pole,
2016, 1. vyd., 32 s., váz. 198 Kč
Děvčátko na procházce
s roztržitým tatínkem sbírá kytičky,
které prorůstají z chodníků
a silnic, a každý kvítek někomu
daruje. Ať už je to dárek chtěný
či nechtěný, život holčičky
i obdarovaných se jím propojí
a promění.
ISBN 978-80-87506-80-6

SMOLÍKOVÁ, Klára
Králík málem králem

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 48 s.,
váz. 199 Kč
Králík Karel nemá kamarády
a spolužáků se straní. Když si na
hlavu nasadí papírovou korunu,
stane se něco neuvěřitelného.
Přivolá tím samotného krále
Karla IV.!
ISBN 978-80-253-2886-6

PRO D ÍVK Y
HAGMAROVÁ, Pia
Klára a Jonte

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 120 s.,
váz. 189 Kč
Tentokrát se Klára zmítá mezi
dvěma kluky – svým nejlepším ka‑
marádem Jontem a jeho černovlasou
kopií, bratrancem Sandrem. Klára
neví, pro kterého z nich se roz‑
hodnout...
ISBN 978-80-00-04421-7

PRO M L ÁD E Ž
AHDIEHOVÁ, Renée
Pomsta & rozbřesk

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 400 s.,
váz. 329 Kč
V napínavém převyprávění Tisíce
a jedné noci si násilnický kalif bere
každou noc novou dívku a hned
ráno ji nechává pověsit. Když takto
skončí i šestnáctiletá Šíva, rozhodne
se její přítelkyně Šeherezáda pro
pomstu...
ISBN 978-80-7544-177-5

BUXBAUMOVÁ, Julie
Řekni mi tři věci

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
336 s., brož. 299 Kč
Jessie má pocit, že všechno je nanic.
Nejdřív jí zemřela maminka, pak se
táta znovu oženil. Proto se teď ocitla
v Los Angeles, ve škole plné zbo‑
hatlických dětí, mezi které naprosto
nezapadá...
ISBN 978-80-253-2903-0

GLEITZMAN, Morris
Kdysi

Z angl. přel. B. Punge Puchalská,
Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 164 s.,
váz. 198 Kč
M. Gleitzman líčí v prvním dílu
z čtyřdílné řady život v okupovaném
Polsku z dětsky naivní perspektivy
malého hrdiny, jeho výpověď je však
o to silnější.
ISBN 978-80-257-1885-8

SEPETYSOVÁ, Ruta
Sůl moře

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
Druhá světová válka je téměř
u konce. Statisíce Němců prchají
před postupující Rudou armádou.
Stejně jako Joana, Emilia a Florian,

bibliografie
jejichž cesty se zkřížily na lodi,
která slibovala spásu a cestu ke
svobodě.
ISBN 978-80-7544-180-5

SPLATTOVÁ, Sophie
Vytvoř si svůj pokoj snů

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
brož. 199 Kč
Máš tvořivou duši a baví tě vyrábět,
šít, lepit či kreslit? Tak právě pro
tebe je tento sešit plný originálních
nápadů.
ISBN 978-80-253-2904-7

PRO
PŘ E DŠKO L ÁK Y
KÜHNE-ZÜRNOVÁ,
Dorothee
Havran Nezbeda – V zoo

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
brož. 99 Kč
Učení hrou s havranem Nezbedou
pro malé předškoláky. Aktivity
zaměřené na rozvoj základních
dovedností, s důrazem na procvi‑
čování čísel a počítání. Zábavná
cvičení a hry doplněné vtipnými
ilustracemi.
ISBN 978-80-253-2889-7

LUDVÍKOVÁ, Jitka
Julinka a Rek. Vyprávění
o velkém psím přátelství s hravými úkoly pro předškoláky

Ilustr. Z. Študlarová, Praha: Brána,
2016, 1. vyd., 64 s., brož. 129 Kč
Julinka a Rek jsou psí kamarádi, kteří
zažívají řadu dobrodružství. Vydej
se s nimi na plavbu parníkem, do
zoo, na houby nebo sáňkovat. Psí
kamarádi tě naučí spoustu užitečných
věcí.
ISBN 978-80-7243-897-6

MOOSTOVÁ, Nele
Havran Nezbeda – Všechno je
moje!

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 149 Kč
Ten malý havran vypadá jako
sympaťák. Nikdo by do něj neřekl,
že ukradne všechno, co mu pod
zobák přijde. Ale lepší je hrát si spolu
s ostatními a hračky si navzájem
půjčovat.
ISBN 978-80-253-2884-2

PRO ŠKO L ÁK Y
GREENWALD, Tommy;
COOVERT, J. P.
Charlie Joe Jackson radí: Jak na
extra známky

Z angl. přel. J. Žerávek, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 272 s., váz. 249 Kč
Charlie Joe Jackson, který se
vyhýbá čtení jako čert kříži, si za
svůj cíl v první knize stanovil projít
druhým stupněm základní školy
bez toho, že by přečetl jedinou
knihu od začátku do konce. A teď
je zpátky...
ISBN 978-80-7507-639-7

KOPSOVI, Kamila a Petr
Tygří kniha. Třídní tygří kniha
pro 1. stupeň základní školy

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Tygří kniha zůstává jako památka
a na budoucích srazech může sloužit
jako skvělý zdroj vzpomínek. S tygří
třídní knihou vyjádříte jedinečnosti
a kreativnosti vaší třídy.
ISBN 978-80-266-1007-6

Sloh od šestky do devítky

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 119 Kč
Umíš se vyjádřit tak, aby tvůj text
zaujal a měl správnou strukturu?
Dokážeš správně napsat životopis?
Víš, jaký je rozdíl mezi vyprávěním
a popisem?
ISBN 978-80-253-2890-3

PŘ Í B Ě HY
DOSKOČILOVÁ, Hana
Ukradený orloj

Praha: Albatros, 2016, 3. vyd., 112 s.,
váz. 199 Kč
Kam zmizel rožmberský orloj? Petr
je šikovný automechanik, který umí
opravit úplně všechno. Má však
jednu velkou chybu – nebere na
vědomí, že rozbité věci většinou
někomu patří...
ISBN 978-80-00-04419-4

SCHMITT, Eric-Emmanuel
Deset dětí paní Ming

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 88 s.,
váz. 199 Kč
Paní Ming neustále mluví o svých
10 dětech, které žijí na různých

LADY

z n o v i n e k k 2 4 . 1 0 . 2 0 16 2 4 0 t i t u l ů
místech rozsáhlého území Číny. Je
to možné v zemi, kde je povoleno
mít pouze jedno dítě? Obešla nějak
zákon? Vymýšlí si nebo je snad
šílená?
ISBN 978-80-267-0690-8

SCI-FI; FANTASY
AVEYARDOVÁ, Victoria
Křišťálový meč

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 416 s.,
váz. 369 Kč
Mare Barrowová, dívka s rudou
krví a nadpřirozenými schopnost‑
mi, je stále pronásledována po‑
mstychtivým králem Mavenem.
Přesto se neskrývá a vyráží pátrat
po rudostříbrných bojovnících,
aby je vyzvala k souboji s jejich
utlačovateli.
ISBN 978-80-7544-176-8

BLAŽKOVÁ, Kateřina
Nalin návrat

Ilustr. P. Jiroutková, Dobřejovice:
Alfa-Omega, 2016, Pro děti a mládež,
1. vyd., 120 s., váz. 235 Kč
Třetí knížka série. Tentokrát jde
o život naší planety. Nepřátelské
inteligentní bytosti ze vzdáleného
vesmíru se nezastaví před ničím.
Podaří se Zemi zachránit?
ISBN 978-80-7389-177-0

CASSOVÁ, Kiera
Selekce. Box 1–4

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd.,
1168 s., váz. 890 Kč
Čtyři díly Selekce v jednom boxu.
ISBN 978-80-7544-178-2

COLFER, Chris
Země příběhů – Kouzelné přání

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
344 s., váz. 299 Kč
Zazvonil zvonec a pohádky je
konec… Ale jak to vlastně bylo
dál? Když kouzelná kniha přenese
dvojčata Alex a Connera na
záhadné místo, netuší, že se jim
právě splnil sen všech dětí. Ocitli
se v zemi pohádkových
příběhů!
ISBN 978-80-253-2892-7

GALÁNOVÁ, Anna
Dračí srdce 6: Páté semínko

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 199 Kč
Vypravte se společně s našimi kama‑
rády a jejich draky na cestu za novým
dobrodružstvím a odhalte velká
a překvapivá tajemství.
ISBN 978-80-264-1211-3

HOLMBERGOVÁ, Charlie N.
Mistr papírových kouzel

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
224 s., brož. 249 Kč
Ceony Twillová je zdrcená. Chtěla
studovat kouzlení s kovy, místo
toho ji ale poslali k mistrovi
papírové magie. Toto rozhodnutí
nelze nijak zvrátit a ona bude
s magií papíru spojená už
navždy.
ISBN 978-80-253-2901-6
OU
S PŘ ED ML UV

M IC H A LA
P ET R O VA ,
AU TORA
RE TR O ČS

KOMENDOVÁ, Jitka
Korsak a zlatý meč

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
160 s., váz. 189 Kč
Nad Oscelonií se stahují mračna.
Hordy krvežíznivých poloskřetů
totiž začaly vylézat ze svých úkrytů
ve Smaragdových horách. Nájezdy
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drancujících příšer jsou stále častější
a zastavit je může jen jediná věc:
zlatý meč.
ISBN 978-80-253-2885-9

O‘HAROVÁ, Mo
Moje velká tlustá zombí ryba.
Frenký zuří

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
224 s., váz. 189 Kč
Frenký je zase tady… a je
pořádně nakrknutý! Tom jede
na tábor a samozřejmě s sebou
bere i svého kámoše Frenkýho
– děsivou zombí rybu, která
hypnotizuje pohledem. Povídá
se, že v lesích okolo tábořiště žije
hrozivá nestvůra.
ISBN 978-80-253-2887-3

proveden a dlouho byl považován za
ztracený. Světová premiéra se usku‑
tečnila v roce 1973. Houslový part
revidoval J. Suk.
ISMN 979-0-2601-0794-6

MARTINŮ, Bohuslav
Koncert pro housle a orchestr
č. 2 – klavírní výtah, vn, pft

V Ý T VAR NÁ
V ÝCH OVA

Předml. S. Bergmannová, Praha:
Bärenreiter Praha, 2016,
BA 11529-90, 1. vyd., 56 s., brož.
310 Kč
Houslový koncert č. 2
zkomponoval B. Martinů v roce
1943. Téhož roku jej uvedl
houslista M. Elman s Bostonským
symfonickým orchestrem
s dirigentem S. Kusevickým.
Vydání přejímá notový text
z 1. vydání s houslovým partem
revidovaným B. Bělčíkem.
ISMN 979-0-2601-0795-3

VONDROVÁ, Petra
Výtvarné náměty pro čtvero
ročních období. Pro děti ve věku
od 4 do 10 let

v ysokoškolská
skripta; učebnice

Praha: Portál, 2016, 4. vyd., 160 s.,
váz. 235 Kč
Konkrétní náměty pro výtvarnou
práci s dětmi, včetně motivační části
v podobě hry, konkrétní literární
ukázky, písničky apod.
ISBN 978-80-262-1145-7

hudebniny
DVOŘÁK, Antonín
Serenáda d moll pro dechové nástroje, violoncello
a kontrabas op. 44. Hlasy – Ob
1,2, Cl 1,2, Fg 1,2, Cfg, Cr
1,2,3, Vc, Cb

Předml. D. Beveridge. Edit. R. Tait,
Praha: Bärenreiter Praha, 2016,
BA 10420-22, 1. vyd., 124 s., brož.
970 Kč
Dvořák dokonale přetavil mozar‑
tovskou inspiraci ve vlastní osobité
dílo, ve kterém se odráží tradice
hudebních produkcí na českých
zámeckých sídlech, stejně jako
typická dvořákovská invence.
Tiskem vychází partitura a sada
kompletních hlasů.
ISMN 979-0-2601-0759-5

DVOŘÁK, Antonín
Serenáda d moll pro dechové
nástroje, violoncello a kontrabas
op. 44 – partitura
Předml. D. Beveridge. Edit. R. Tait,
Praha: Bärenreiter Praha, 2016,
BA 10424, 1. vyd., 84 s., brož.
580 Kč
V roce 1878 navštívil Dvořák kon‑
cert Vídeňských filharmoniků, na
kterém byla provedena Mozartova
Serenáda B dur pro dechové ná‑
stroje. Natolik ho zaujala, že ihned
po návratu do Prahy zkomponoval
vlastní serenádu. Nové urtextové
vydání.
ISMN 979-0-2601-0748-9

MARTINŮ, Bohuslav
Koncert pro housle a orchestr
č. 1 – klavírní výtah, vn, pft

Předml. S. Bergmannová, Praha:
Bärenreiter Praha, 2016,
BA 11527-90, 1. vyd., 76 s., brož.
355 Kč
Houslový koncert č. 1 začal B.
Martinů komponovat v Paříži roku
1932, za skladatelova života nebyl

KULTUR N Í
D Ě J I NY
HASHEMI, Michaela;
MARTINEK, Libor
Zlatý fond české kultury a jeho
proměny. Vysokoškolská
skripta

Ilustr. D. Žárský, Opava: Literature
& Sciences, 2016, 1. vyd., 104 s.,
váz. 100 Kč
Skripta jsou určena především
polským studentům bohemistiky,
ale i všem bohemistům, kteří žijí
delší dobu mimo domácí prostředí
a konečně všem zájemcům o českou
literaturu a kulturu.
ISBN 978-80-905781-0-4

SBO R N Í K Y
Účetnictví a auditing v procesu
světové harmonizace. Sborník
z mezinárodní vědecké konference

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 214 s., brož.
Sborník příspěvků z 16. ročníku
mezinárodní vědecké konference
konané ve dnech 13. až 15. 9. 2016
ve Vranově nad Dyjí.
ISBN 978-80-245-2157-2

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

VYŠEHRAD

SPOL. VÍTA NEJEDLÉHO 15, 130 00 PRA HA 3
S R.O. TEL./FAX: 224 221 703
NAKLADATELSTVÍ ■ PUBLISHERS LTD. info@ivysehrad.cz I www.ivysehrad.cz
Richard Béliveau,
Denis Gingras
JAK PŘEDCHÁZET
RAKOVINĚ
A SNIŽOVAT JEJÍ RIZIKO

Většině úmrtí v důsledku rakoviny by se
dalo v rámci prevence předejít. Cílem
kanadských odborníků je poskytnout
ty pravé rady těm, kteří chtějí vzít svůj
osud do vlastních rukou. V poutavě
napsané výpravné knize přinášejí základní doporučení, která se týkají
kouření, tělesné hmotnosti, pohybu, vyvážené stravy a slunění. Nevyhýbají se ani otázce pití kávy či červeného vína, konzumace masa
a potravinových doplňků, tak zvaných „éček“. Brož., 280 s., 388 Kč

Jan Karonová
VETERINÁŘ Z MITFORDU
SE ŽENÍ
Ani v Mitfordu se nezastavil čas. Čas
se podepisuje i na našich hrdinech –
někteří stárnou, jiní dospívají. Dooley,
ten ušmudlaný malý kluk, vyrostl, dospěl
a vystudoval vytouženou veterinární
fakultu. Nyní se chystá převzít veterinární
praxi od Hala Owena a začít hospodařit na farmě Meadowgate, kam přivádí
také svoji lásku, malířku Lace a chystá se
svatba. Ale jiné jsou plány a jiná je skutečnost, zvlášť když se náhle objeví hosté…
Váz., 240 s., 278 Kč

Charles Cunning
RUSKÉ KOLO
Po úspěšném thrilleru Cizí země,
pokračujeme ve vydávání knih Charlese Cumminga, bývalého spolupracovníka MI6. Hlavním hrdinou je opět
agent britské tajné služby Thomas Kell,
který se od své bývalé nadřízené Amelie Leveneové dozví o smrti svého kolegy
a vynikajícího špiona Paula Wallingera, s nímž se nad Tureckem za nevyjasněných okolností zřítilo letadlo. Kell
odjíždí do Turecka, aby záhadnou smrt
svého kolegy vyšetřil, a dostává se tak opět do labyrintu špionských intrik a kamufláží plného bezprostředního ohrožení života.
Váz., 360 s., 298 Kč

Peter Tremayne
ĎÁBLOVA PEČEŤ
Případ sestry Fidelmy

Oblíbené historické detektivky Petera Tremaynea vycházejí v nakladatelství Vyšehrad již od roku 2004. Současná detektivka
Ďáblova pečeť je již dvacátá a vzdělaná
právnička sestra Fidelma stále nachází své
obdivovatele. Tentokrát s bratrem Eadulfem řeší zamotaný případ v Irsku roku 671.
Fidelma s Eadulfem pobývají u krále Colgúa v Cashelu a všichni u dvora očekávají příjezd podivné anglosaské delegace
duchovních, vedené Ctihodným Veraxem, učencem z Říma. Nikdo
netuší, za jakým účelem přijíždějí, ale jedno je jisté: jejich příchod
provází smrt. Barvitý, překvapivý příběh, v němž nic není takové,
jaké se zdá. Váz., 336 s., 298 Kč

Jerome Klapka Jerome
TŘI MUŽI VE ČLUNU
A NA TOULKÁCH

 KNIHA
AUDIO

Barvité příběhy tří londýnských gentlemanů, kteří hledají odpočinutí
těla i ducha na vlnách řeky Temže si
můžete poslechnout v podání Oldřicha Víznera a na toulkách je svým
nezaměnitelným hlasem bude provázet Oldřich Kaiser.
1 CD ve formátu MP3, 279 Kč

V podání Oldřicha Víznera již vyšla audiokniha
Tři muži ve člunu (o psu nemluvě).

Jan Rychlík,
Magdaléna Rychlíková
PODKARPATSKÁ RUS
V DĚJINÁCH
ČESKOSLOVENSKA
1918–1946
Dějiny kraje pověstného svou přírodní
krásou vykládají autoři z hlediska politického, sociálního a ekonomického vývoje.
Sledují průběh začlenění Podkarpatské
Rusi do československého státu, vývoj
za první světové války a v době rozpadu
Rakouska-Uherska. Kniha se zabývá otázkou autonomie území v rámci ČSR, politickými stranami na Podkarpatské Rusi i jejím národnostním složením. Váz., 240 s., 328 Kč

Marie Ryantová
POLYXENA Z LOBKOVIC
Obdivovaná i nenáviděná první
dáma království

Polyxena z Lobkovic (1566–1642) v monografii Marie Ryantové vystupuje jak ve své
roli představitelky nejvyšší šlechty českých
zemí, správkyně svých statků, která uměla
v případě potřeby sama úspěšně hospodařit, ale i ženy politicky aktivní. Asi nejvíce
se takto zapsala do obecného povědomí
tím, že po pražské defenestraci v roce 1618
ukryla ve svém domě svržené královské místodržící Slavatu a Martinice. Autorka ukazuje i další z důležitých tváří Polyxeny, její katolickou zbožnost, jejíž odvrácenou stranou bylo nesmlouvavě přísné
zasahování proti nekatolíkům na vlastních panstvích po porážce
stavovského povstání. Váz, 528 s., 448 Kč

Chalíl Džibrán
HLEDÁNÍ
Diář 2017

Přitažlivý a inspirativní dárek pro každého,
kdo ocení moudrého průvodce nadcházejícím rokem, přináší na každý týden
podnětné a motivující myšlenky jednoho
z nejoblíbenějších a nejslavnějších arabských spisovatelů, malíře, filosofa a mystika Chalíla Džibrána. Jeho dílo dodnes
okouzluje miliony čtenářů na celém světě
svým poselstvím lásky a moudrosti. Diář
obsahuje více než 100 barevných ilustrací
malířky a knižní ilustrátorky Jiřiny Lockerové. Najdeme v něm plánovací kalendář, lunární kalendář, přehled státních svátků a jmenin,
prostor pro poznámky aj. Flexo, 272 s., 299 Kč

Svezte se na nové vlně francouzské krimi

Bylinková pohádka

Malý Toník tráví prázdniny na venkově u babičky, a protože se nechoval příliš dobře, musí za trest nevědomky překročit bludný kořen a ztratí se v lese. Čtenář sleduje Toníkovo napínavé dobrodružství s panenkami z květin a skřítky, kteří se mu snaží pomoci najít cestu z tajemného hvozdu. Děti se při četbě
seznámí s některými léčivými rostlinami, aby si získané poznatky upevnily, mohou si společně s rodiči
zodpovědět otázky na konci každé kapitoly. V poznávání rostlin dětem pomáhají názorné ilustrace.
váz., 88 str., 239 Kč

obchod.portal.cz

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná, 288 stran, 299 Kč

vázaná, 312 stran, 289 Kč

vázaná, 456 stran, 339 Kč

3 knihy, vázané, 864 stran, 599 Kč

vázaná, 200 stran, 299 Kč

vázaná, 240 stran, 249 Kč

vázaná, 240 stran, 299 Kč

vázaná, 240 stran, 299 Kč

brožovaná, 96 stran, 169 Kč

brožovaná, 96 stran, 169 Kč

polstrovaná, 158 stran, 199 Kč

brožovaná, 96 stran, 169 Kč

vázaná, 320 stran, 299 Kč

vázaná, 240 stran, 299 Kč

6 knih, vázané, 576 stran, 499 Kč

brožovaná, 256 stran, 199 Kč

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

PŘEDSTAVUJEME NEJNOVĚJŠÍ KNIHU
VÁCLAVA CÍLKA
e-shop: www.dokoran.cz

Václav Cílek
Co se děje se světem?
Kniha malých dobrodiní v čase velké proměny Země
Vázaná s přebalem, 272 stran, 20 stran barevná příloha,
ilustrace Kateřina Piňosová, 298 Kč

Václav Cílek se k aktuálním problémům světa dokáže vyjádřit nadčasově, z rozmanitých úhlů pohledu, s nadhledem, vtipem i s konstruktivní skepsí. Jeho nejnovější kniha
je typicky cílkovská: zdánlivě jde o popis velké proměny našeho světa vlivem klimatických změn a migrační vlny, ale
ve skutečnosti se autor soustřeďuje především na to, jak si
v životě udržet radost a jak (pře)žít šťastně. V první části
věnované českým zahrádkám se zabývá tématy, jako jsou
útěcha květin, inteligence stromů a malá dobrodiní běžného světa, která vedou ke spokojenosti a štěstí. Odtud
přechází do světa řeckých a indiánských mýtů, abychom
si uvědomili důležitost vody a času v našem životě. Poslední část textu se dotýká lidského vlivu na zemský systém. Navzdory všem možným katastrofickým scénářům
je to kniha optimistická a přináší konkrétní návrhy, jak řešit současnou i budoucí krizi.
Také jako e-kniha.
DOPORUČUJEME DALŠÍ TITULY AUTORA:

Krása je rozmanitost plazů

Kameny a hvězdy
(1. dotisk)

Druhé, doplněné vydání (10. dotisk)

Druhé, doplněné vydání (4. dotisk)

Dýchat s ptáky

Prohlédni si tu zemi

Obraz krajiny

Borgesův svět

(5. dotisk)

(3. dotisk)

Krajiny vnitřní a vnější

(1. dotisk)

Makom

2. vydání

Nakladatelství Dokořán, s.r.o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5, tel: 257 320 803, fax: 257 320 805, e-mail: dokoran@dokoran.cz

žebříček

nejprodávanější knihy

		 TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 3. 10. až 9. 10. 2016

			 b e l e t r i e
		 1. Zdeněk Svěrák a kol. Půlstoletí s Cimrmanem Paseka
		 2. Evžen Boček Aristokratka na koni Druhé město
		 3. Naoki Higašida A proto skáču Paseka
		 4. Eleanor Cattonová Nebeská tělesa Argo
		 5. Pavel Mandys (ed.) Praha noir Paseka
		 6. Jiří Hájíček Dešťová hůl Host
		 7. Lars Kepler Playground Host
		 8. Radka Třeštíková Bábovky Motto
		 9. Iva Karlíková Muslimské peklo Daranus
10. Václav Cílek Co se děje se světem Dokořán

			 p o p u l á r n ě n a u č n á
		 1. Tomáš Kosačík Břicháč Tom & Lucie Tomáš Kosačík
		 2. Henry Kissinger Uspořádání světa Prostor
		 3. Jan Lepš Biostatistika Episteme
		 4. Jiří Padevět Krvavé léto 1945 Academia
		 5. Vladimír Soukup, Petr David Brdy známé i neznámé Knižní klub – Euromedia Group
		 6. Ohnivý kuře – 80 originálních receptů z oblíbeného gastronomického seriálu Ikar – Euromedia Group
		 7. Jozef Augustín U kávy o kávě a kávovinách Jota
		 8. Daň silniční. Daň z nemovitých věcí. Daň z nabytí (od 1. 11. 2016) Sagit
		 9. Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
10. Hana Zemanová Nová biokuchařka Hanky Zemanové Smart Press

			 p r o d ě t i a m l á d e ž
		 1. J. K. Rowlingová Harry Potter a prokleté dítě Albatros
		 2. Daniel Mizielinski, Aleksis Mizielinska Mapy – Atlas světa, jaký svět ještě neviděl Host
		 3. Ransom Riggs Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Jota
		 4. František Nepil Pohádkový svět Františka Nepila Knižní klub – Euromedia Group
		 5. Rotraut Susanne Bernerová Podzim Paseka
		 6. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 10 – Staré dobré časy CooBoo
		 7. Počítání se zvířátky REBO International CZ
		 8. Rotraut Susanne Bernerová Zima Paseka
		 9. Nick Arnold Jak fungují auta Mladá fronta
10. Morris Gleitzman Kdysi Argo
 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

E-KNIHY

		 Září 2016 Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, eReading.cz, alza.cz)
		 1. Samuel Bjørk Sova Plus
		 2. Lars Kepler Playground Host
		 3. Samuel Bjørk V lese visí anděl Plus
		 4. Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt Poslední zkouška Host
		 5. Vlastimil Vondruška Jáchymovští démoni MOBA
		 6. Ransom Riggs Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší Jota
		 7. Ransom Riggs Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Jota
		 8. Henry Kissinger Uspořádání světa Prostor
		 9. Radka Třeštíková Bábovky Motto
10. Ransom Riggs Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město Jota
30

