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osobních údajů a aktualizováno
v souvislosti s vývojem aplikační
praxe.
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Dělba moci
v kontextu věčného
hledání dobré vlády
Jan Kysela
Publikace se zabývá
problematikou definice
moci, jejími účinky i rizikem
její degenerace, odtržení
a uzavření. Zabývá se
původní teorií smíšené vlády,
samotnou doktrínou dělby
moci i výzvami, problémy
a omezeními, kterým čelí
v současnosti.

250 stran, 390 Kč

Brexit v zrcadle
ústavního práva
Jan Wintr,
Marek Antoš (eds.)
Sborník v osmi textech
pojednává o některých
ústavněprávních,
mezinárodněprávních
a politologických
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přináší vystoupení
Spojeného království
z Evropské unie.
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„Výměr ONV přikládám a žádám tě, abys jej dobře uschoval, protože niGalén
kdy člověk neví, kdy přijde kontrola. Opravený rukopis rovněž
přikládám.
Doufám, že budeš s celým tiskem spokojen, rovněž s cenou. Pro sebe zde
mám dva vadné výtisky, nestojí to zato je posílat. Bude-li Ti možno, tedy
mně nechej jeden podepsat, myslím, že nebudu mít tolik, abych mohl
přijet. Situace je velmi svízelná, poddat se nemíním, řekl jsem to včera
kontrole z kraje, našemu novému referentu ‚přes tisk‘.“

Diagnóza Aspergerova syndromu
Populárně naučný americký bestselKarel Kryl mladší Pavlu Parmovi 18. ledna 1950
je v současnosti diagnostikována
ler o hyperkinetické poruše (ADHD)
patnácti dětem z tisíce, mezi nimi
u dospělých se srozumitelnými forKniha detailně mapuje tiskařskou
činnost dědečka
a tatínka básníka
a písničkáře Karla
výrazně převládají chlapci. Porucha
mulacemi
vyvolává
i otázky,
zda se
Kryla v Novém Jičíně a Kroměříži. V duchovním prostředí této tiskárny Karel Kryl
vyrůstal a knihy zde tištěných
autorů utvářely jeho
poetiku a obraznost.
Podnítila také
přetrvává do dospělosti a způsobuje
to
náhodou
netýká
také
vás.
jeho vztah ke krásným tiskům, kvalitnímu papíru a výtvarné výzdobě knih. Vojtěch Klimt
svým nositelům velké obtížeprostudoval
v za- v archivech a knihovnách stovky dokumentů, dopisů a jiných archiválií.
Výsledkem je svazek, který přináší detailní vhled do mimořádně cenné kulturní práce,
potřeby
své
knihy
autoři
kterou Krylovi předkové Pro
vykonali.
Jeho součástí je
obsáhlá
obrazovávytvořili
příloha.
členění do společnosti, v rodinných,
novotvar FAST MINDS, který znamená
pracovních i přátelských vztazích.
www.galén.cz
množinu těchto symptomů: ZAPOKniha Ivety Radkovové a Jaroslava HoMĚTLIVOST (Forgetful), NENAPLNĚNÍ
řejšího je v mnohém zásadní a originálSVÉHO POTENCIÁLU (Achieving below
ní. Na rozdíl od suchopárných příruček
potential), STEREOTYP ZAJETÝCH KOLEa učebnic totiž přináší českému čtenáři
JÍ (Stuck in a rut), PROBLÉMY S ČASEM
unikátní a velice otevřenou zpověď
(Time challenged), POTÍŽE S MOTIVACÍ
o tom, jak se člověk s Aspergerovým
(Motivationally challenged), IMPULsyndromem skutečně cítí a co prožívá,
ZIVITA (Impulsive), VYHLEDÁVÁNÍ NOjakým úskalím je nucen každodenně
VÝCH PODNĚTŮ (Novelty seeking),
čelit a co by mohlo jeho život ulehčit.
ROZTĚKANOST (Distractible) a ROZTRŽITOST (Scattered).
02-POTAH-Poddat se neminim.indd 1

165 s., 130 ×190 mm, brožované, černobíle,
190 Kč

341 s., 155 ×225 mm, brožované, černobíle,
300 Kč
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(nebo když se bojíte, že ADHD máte)

Jak se vyrovnat s ADHD

Craig Surman
Tim Bilkey
Karen Weintraubová

www.knihyleges.cz

Voj t ě c h K l i m t

PODDAT SE NEMÍNÍM
PřÍběh kNihTiSkAřů krylOvých

Galén

Kniha detailně mapuje tiskařskou činnost dědečka a tatínka básníka a písničkáře Karla Kryla v Novém Jičíně a Kroměříži. V duchovním prostředí této
tiskárny Karel Kryl vyrůstal a knihy zde tištěných autorů utvářely jeho poetiku a obraznost. Podnítila také jeho vztah ke krásným tiskům, kvalitnímu papíru a výtvarné výzdobě knih.
25.11.2019 14:27:21

Vojtěch Klimt prostudoval v archivech a knihovnách stovky dokumentů, dopisů
a jiných archiválií. Výsledkem je svazek, který přináší detailní vhled do mimořádně cenné kulturní práce, kterou Krylovi předkové vykonali. Jeho součástí je
obsáhlá obrazová příloha.
Kniha vyšla za přispění Nadace Český literární fond.
492 s., 160 ×230 mm, vázané, barevně, 490 Kč
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VELKÝ ZPĚVNÍK SEMAFORU
1959–2019

Vážení a milí čtenáři,
letošní únor je plný zajímavých událostí. Předně oslavíme dvousté narození Boženy Němcové. Pamatuji
si, jak jsem ji jako školou povinné dítko neměla ráda,
protože jsme její knihy museli číst v rámci povinné
četby. Už jen slovo „povinná“ nás odrazovalo a Božena Němcová tak u mě kvůli této školní pachuti zůstala
v klatbě mnoho let. Cestu k ní jsem si budovala postupně, přes její záhadný osobní život až k dílu, před
kterým nelze než smeknout. Byla to opravdu zajímavá žena. Jsem moc zvědavá na
pořady, které, jak doufám, k výročí jejího narození odvysílá Česká televize, a těším
se na připravovaný životopisný film, jejž natočila režisérka Lenka Wimmerová. Do
hlavní role mladé Boženy, nebo chcete-li Barbory, obsadila herečku Annu Kameníkovou, ve starším věku ji hraje Aňa Geislerová. Přiznám se, že výběr Ani mě zaskočil,
a o to víc jsem zvědavá, jak se s rolí vypořádá.
Druhou velkou únorovou knižní událostí je samozřejmě Knižní festival Ostrava.
Program je nabitý k prasknutí a opět je na co se těšit. Malou informační ochutnávku
najdete na straně 13. Příště přineseme kompletní program, z něhož už si budete
moci přesně vybrat, za čím se do Ostravy vydáte.
Do třetice všeho únorového nás čeká svatý Valentýn. Přestože tenhle svátek
nám Čechům není vlastní, ignorovat ho nelze. Srdíčka na nás útočí ze všech výloh
a ať se bráníme sebevíc, stejně se nakonec přistihneme při tom, že přemýšlíme, čím
bychom svému milovanému protějšku udělali radost, vyznali mu lásku. Troufám si
říct, že knížkou nic nezkazíte. Navíc na rozdíl od květin neuvadá. Pokud do ní navíc
napíšete hezké věnování, stane se z ní opravdu krásný osobní dárek.
Závěrem tohoto únorového editorialu mám ještě jednu zajímavou zprávu.
Běloruská držitelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová se rozhodla
založit nakladatelství, které bude publikovat pouze díla autorek. Chce tímto počinem dodat ženám víc odvahy a touhy psát. Vzhledem k tomu, že na českém knižním
výsluní se už hezkou dobu vyhřívá hned několik žen v čele s Alenou Mornštajnovou,
asi podobné nakladatelství u nás není potřeba. I když to není zase tak dávno, kdy
ženy autorky byly výjimkou i u nás. Již zmiňovaná Božena Němcová o tom věděla
své. Je dobře, že časy se změnily.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Neodháněj nikdy lásku od sebe.
Je jí tak málo na světě.“
Božena Němcová, spisovatelka

Ach, ta láska nebeská, Ďábel z Vinohrad, Dotýkat se hvězd, Golem a mnoho dalších, respektive přesně 300 písniček, které vznikly v divadle Semafor, sestavil do
Velkého zpěvníku editor Tomáš Edelsberger. Pod hlavičkou nakladatelství Galén
tak vznikla ojedinělá kniha, která připomíná šedesát hudebních let slavného divadla. Protože autor dostal k vydání požehnání od Jiřího Suchého, jde tak o první
autorizovaný zpěvník k 60. výročí Semaforu. Rozhodně stojí za to ho mít doma, ať
už podle něj budete zpívat, hrát nebo si jím budete jen listovat a třeba vzpomínat
na dobu, kdy tyhle písničky zněly nejen z jeviště, ale i z rozhlasu a gramofonových
desek. Z mnoha se staly hity, jiné byly spíš komorní a některé zůstaly neprávem ve
stínu slavnějších songů. Teď se všechny bez rozdílu
představují světu a je možné, že mezi nimi najdete
pro sebe ukrytý hit, písničku, o níž jste neměli tušení, a právě teď vám zahraje na tu správnou notu.
„Divadlo Semafor bylo od počátku hnízdo, v němž
se líhly písničky. A za šedesát roků, co Semafor
existuje, se jich vylíhlo pozoruhodné množství, si
myslím. Některé se zavděčily širšímu společenství
posluchačů a staly se z nich hity, jiné se obrátily na
ty, kteří našli zalíbení v komornějších písních, a ti
i oni nám byli milí. Dnes dochází k vydání zatím
nejrozsáhlejšího výběru a obzvláště sympatické
je, že nezůstalo jen u těch minulých, dobře známých, ale že jsou tu předkládány
i písně, kterým se zatím nepodařilo představit se širší veřejnosti a to je mrzelo.
Dneska se radujou se mnou. A pokud se k nám přidáte i vy, kteří toto dílko třímáte
v ruce a čtete mou předmluvu, bude naše radost společná,“ napsal do zpěvníku
Jiří Suchý. My se s nadšením přidáváme a posíláme zprávu o této muzikou nabité
knize dál.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

LADISLAV ŽUPANIČ
herec

Mám moc rád severské detektivky. Vždycky se mi
líbily ty od autorské dvojice Maj Sjowall a Per Wahloo a teď jsem si oblíbil Jo Nesbøho. Koupil jsem
si jeho Macbetha a je neuvěřitelné, jak využil Shakespeara, jsou tam postavy z jeho hry, je tam Lady
Macbeth i ostatní. Chybí mi tam jen pro Nesbøho
typický ožralý detektiv Holt. Jinak je to bezvadně
napsané, lítají tam drogy a alkohol, jak je u tohoto autora zvykem. Kromě toho teď
čtu také knihu, kterou napsal můj syn Jan Županič společně s Václavem Horčičkou. Jmenuje se Šlechta na křižovatce: Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Col
loredo-Mannsfeldové v první polovině 20. Století. Je to sice dost tlustá knížka,
má osm set stránek, ale je to nesmírně zajímavé. Vedle nových knih se rád vracím
i k těm, které jsem četl před lety. Je zvláštní, jak se vkus mění. Stává se mi totiž,
že knihy, které mě zaujaly tehdy, mě dnes už nebaví. Je to stejné jako s filmy. Pamatujete si, že se vám nějaký snímek kdysi moc líbil, ale když se na něj podíváte
dnes, zjistíte, že s vámi nic nedělá. Teď mě ještě napadá jedna kniha, kterou bych
mohl doporučit, a sice Český krtek v CIA. Je o Karlu Köcherovi, estébákovi, který
spolupracoval se CIA a dostal i odměnu za práci pro Brežněva. Je to neuvěřitelný
příběh. Jen varuji, že to je opět dost tlustá kniha, má pět set stránek a mně se občas
stane, že když mám hodně práce a večer si chci číst, usnu u toho a kniha mě praští
do hlavy. Pokud to máte podobně, dejte na to pozor.
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ÚSPĚŠNÝ ROK KAMPANĚ ROSTEME S KNIHOU
Kampaň na podporu četby knih Rosteme s knihou se v průběhu loňského roku věnovala hned několi
ka výrazným projektům, a dostala se tak do povědomí ještě širšího okruhu malých a mladých čtenářů.

V prvním pololetí proběhly hned tři velké
akce. První byla tradiční literární soutěž, te
maticky napojená na mezinárodní knižní ve
letrh a literární festival Svět knihy Praha, jehož
téma Paměť a vzpomínky korespondovalo se
zadáním soutěže. Žáci a studenti psali skuteč
né příběhy, které slyšeli vyprávět, ze vzpomí
nek někoho z blízkých či známých.
Druhým tradičním projektem byl Souboj
čtenářů. Do čtení se pustilo 120 tříd, tedy
kolem 3 000 dětí v šestých třídách a primách.
V rámci tohoto projektu se děti učily porozu
mět textu, kriticky nad ním přemýšlet, dělat si
z něj poznámky a pracovat v týmu.
Třetím významným projektem byly Dny
dětského čtení, které se konaly pod hlavič
kou evropské kampaně Europe Reads. Četlo
se všude, všem, všelijak a vždy s nadšením,
a ukázalo se tak, že děti v České republice
čtou a o čtení mají zájem. Celkem se zapojilo
přes 10 000 jedinců, 6 650 dětí aktivně před
čítalo a publikum, které poslouchalo, čítalo
dalších 3 600 účastníků.
Během 2. pololetí loňského roku byly zá
sadními především programy v rámci vele
trhu Svět knihy Plzeň, nesoutěžní literárně
dramatická přehlídka Čtenář na jevišti nebo
besedy a čtení projektu Spisovatelé do škol.

Mezi zajímavé akce patřil festival Bookni
si, jehož 7. ročník proběhl v pražském kultur
ním domě Novodvorská. Přišlo na něj 1 400 dětí
z 53 tříd z 26 škol. V rámci kampaně Rosteme
s knihou tu proběhly aktivity, které měly za úkol
hravou formou vzbudit zájem o knížky a čtení.
Kampaň Rosteme s knihou měla své mís
to i na 2. mezinárodním knižním veletrhu
a literárním festivalu Svět knihy Plzeň 2019,
na němž připravila dílny, besedy s autory i křty
knížek. Do programu byl včleněn také již zmí
něný projekt Spisovatelé do škol.
Již sedmým ročníkem pokračovala kam
paň Rosteme s knihou také v projektu Čtenář

na jevišti. Ústřední aktivitou projektu byla
zvolena forma čtení nahlas v podobě scénic
kého čtení, které přivádí děti k hlubšímu po
znání textu, jeho analýze, vlastní interpretaci
a dalšímu využití, například k přepracování na
scénář a dramatizaci. Do projektu se přihlásilo
65 dětských souborů z celé České republiky.
Odborná porota vyhodnotila pět nejinspira
tivnějších a nejzajímavějších inscenací k před
vánočnímu nesoutěžnímu setkání ve Švan
dově divadle. Vybraná představení formou
videozáznamu z přehlídky jsou vystavena na
webu kampaně Rosteme s knihou.
V prosinci roku 2019 byli díky projektu
Spisovatelé do škol vysláni na besedy, čtení
a workshopy čtyři autoři do základních škol
po celé České republice. Uskutečnilo se cel
kem 10 besed, kterých se zúčastnilo kolem
340 dětí.
Loňský rok byl pro kampaň Rosteme s knihou opravdu úspěšný a i letos je připraveno
mnoho zajímavého. Informace o všech akti
vitách i možnostech, jak se do nich zapojit,
jsou pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách kampaně a aktivní je i facebookový
profil.
Budeme rádi, když se do akcí kampaně
Rosteme s knihou zapojíte a porostete s námi.

Břicháč Tom / NEJJEDNODUŠŠÍ PLÁN 29 DNÍ
Rozhodli jste se po Vánocích nastartovat svůj metabolismus a začít jíst
zdravě? To vyžaduje pevnou vůli a pravidelný režim. Aby se váš nový
způsob stravování ujal, je třeba myslet dopředu a jídlo si začít plánovat. Pokud stále ještě tápete a potřebujete správně „nasměrovat“,
pomohou vám dvě nejnovější knihy Břicháče Toma.
Kniha Nejjednodušší plán na 29 dní přináší ucelený systém, díky kterému můžete
nastartovat hubnutí, zlepšit své zdraví, spánek a cítit se lépe už za 29 dní. Tento jednoduchý plán je připraven tak, abyste pomocí snadných rad dosáhli výsledků co nejdříve, přesto zdravě
a s rozumem. Nejedná se o žádnou drastickou dietu, která by byla krátkodobým řešením, ani nebudete
hladovět. Kniha Vás navede na cestu dlouhodobé změny pomocí snadných a chutných jídel z běžných
surovin a s jednoduchou přípravou. Mnohá z jídel uvaříte na 2 dny dopředu a nebudete muset svůj čas
trávit v kuchyni u sporáku. Součástí knihy je nákupní seznam na každý den, jídelníček na 29 dní, recepty
s fotografiemi a rady a postupy, které lehce začleníte do běžného života.
Nejjednodušší recepty pro každý den jsou nezbytným průvodcem pro všechny, kteří chtějí pokračo
pokračovat v Nejjednodušším plánu na 29 dní, zhubnout další kilogramy, usnadnit si vaření a cítit se lépe. Jsou
to jednoduše připravená jídla ze surovin, které vždy najdete doma – to nejsnadnější, co lze ve zdravé
kuchyni a z pár surovin vykouzlit! U většiny receptů trvá příprava
jen 30 minut. Kompletní jídlo taky často připravíte jen
v jednom hrnci, na plechu v troubě nebo na pánvi. Ideální pro ty, kteří nemají čas, a přesto chtějí
jíst zdravě. Velmi oceníte přípravu hlavně v situaci, kdy si chcete připravit něco rychlého k večeři
nebo na druhý den do práce. Recepty jsou sestaveny tak, aby Vám po nich nebylo těžko, aby se
tělu usnadnilo trávení a necítili jste se po jídle
nafouklí. Součástí knihy je i úvodní textová část
s dalšími radami a vysvětleními, které Vám při
zdravém stravování hodně pomohou.

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
KOMIKSOVÁ UČEBNICE
KOMIKSU

OD PRVNÍCH NÁPADŮ
PO KOMIKSOVOU KNIHU
Toy_Box

Punk a disciplína. V tvorbě žádného jiného českého autora či autorky komiksů se
tak přirozeně neprolínají tyto dva póly jako
u Toy_Box. Inspirovaná graffiti a street artem,
poučená DIY estetikou
techno scény stejně jako
znalostí literární, filmové
i umělecké historie se
prakticky okamžitě stala
klíčovou osobností komiksu nového tisíciletí.

KRÁLOVNA A DIVOŠKA

BÝT SAMA SEBOU
Anselm Grün, Linda Jaroschová
Anselm Grün a jeho sestra Linda Jaroschová
vybrali čtrnáct ženských archetypů a spojili je
s postavami biblických žen. Tyto biblické ženy,
které představují vždy silnou stránku určitého
archetypu, mohou současným ženám pomoci odhalit vlastní podstatu a učí je, jak čerpat
z vnitřního bohatství jejich vlastní ženskosti.
Ukazují jim, jak být samy
sebou, a přesto se nezpronevěřit tomu, v co
bytostně věří.

Paseka, 449 Kč

Alpha Book, 278 Kč

AŽ SE UCHO UTRHNE

NEJZLOBIVĚJŠÍ JEDNOROŽEC
NA SPORTOVNÍM DNI

50 ILUSTROVANÝCH PŘÍSLOVÍ
Ester Stará, Milan Starý
Kolik kuchařů přesolí kaši? Kdy si oblékáme
železnou košili? A co je to vůbec dišputát?
Oblíbená autorská dvojice připravila průvodce po známých i neznámých příslovích, a aby
toho nebylo málo, doprovodila každé z nich
krátkým výstižným komiksem. Vznikla tak
knížka, kterou si oblíbí nejen děti, jimž pomůže porozumět jazyku a rozšířit si slovní
zásobu, ale vlastně
každý, kdo má rád
češtinu, její malebnost a zákruty.

Paseka, 299 Kč

Pip Bird
Mirka se nemůže dočkat, až se vrátí na Jednorožčí školu. Právě začíná druhé pololetí
a Mirka si je jistá, že rozhodně bude stejně
báječné jako to první. Její jednorožec Dejv
však není tak elegantní a třpytivý jako ostatní
jednorožci: má nadváhu, krátké nožky a hřívu
pichlavou jako sláma, která mu z hlavy trčí do
všech stran. Je také trochu neukázněný. A líný.
A nenasytný. Ale je to JEJÍ
jednorožec. Je vlastně
ten nejlepší jednorožec,
jakého si mohla přát.

Svojtka & Co., 179 Kč

KDEŽE PTÁČE NEJLÍP PĚJE

ČLÁNEK II.

Alejandro Jodorowsky

Jiří Šimáček, Ján Lastomírsky

V sevřené narativní formě se zde díky autorově originální, bájivé fantazii rozvíjí příběhy
několika generací autorových sefardských
a aškenázkých židovských předků, kteří na
své pouti ze středověkého Španělska, přes
Itálii, Litvu a Ukrajinu až do Argentiny a Chile
počátku dvacátého století procházejí soustavnou řadou bizardních událostí, v nichž se mísí
historie, mýtus, šílenství
a surrealistická fantasmagorie.

Komiksová kniha s názvem Článek II. je
projektem připravovaným scénáristou J. Šimáčkem a kreslířem J. Lastomirským. Jde
o rozsáhlý komiksový příběh jehož hlavním
postavou je Vladimír Petřek (19. 8. 1908
Hodolany u Olomouce - † 5. 9. 1942 Praha)
kaplan pravoslavného kostela v Reslově ulici
v |Praze, kde se ukrývala skupina výsadkářů
po atentátu na R. Heydricha.

Malvern, 358 Kč

ZA OPONOU VÁLKY

ZPRAVODAJEM NEJEN NA
BLÍZKÉM VÝCHODĚ
Jakub Szántó
Audiokniha Jakuba Szántó, válečného reportéra a zpravodaje České televize na Blízkém
východě, přibližuje autorovy dramatické zážitky z frontových linií, teroristických útoků,
revolucí i státních převratů. Původně vystudovaný historik své zážitky očitého svědka zasazuje do širšího dějinného kontextu a demytizuje práci žurnalistů uprostřed pohnutých
situací a nepředvídatelného vývoje.

Tympanum, 399 Kč

Druhé město, Vysoké
učení technické
v Brně, 399 Kč

PŘÍPAD S ALCHYMISTOU

LETOPISY KRÁLOVSKÉ KOMORY I.
Vlastimil Vondruška
Jiří Adam z Dobronína spolu se svým pomocníkem Petrem Korcem odjíždí z rozkazu
nejvyššího komořího spěšně do Litoměřic.
Čeká na něj úkol, o němž mu jeho nadřízený
odmítl cokoli prozradit. Litoměřický probošt
ho po příjezdu pozve na tajnou schůzku
s několika urozenými muži. Jistému alchymistovi Theobaldinovi se podle všeho podařilo
transmutací kovů vyrobit zlato. Pak ale náhle
zmizel a s ním naděje i peníze, které do jeho
slibných pokusů mocní
severočeští šlechtici vložili…

Tympanum, 299 Kč

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

Novinky z nakladatelství
Ayşe Kulinová
Ptáci se
zlomenými křídly
Příběh čtyř generací
odvážné židovské rodiny
založený na skutečných
událostech. Odehrává
se v období od nástupu
nacistů až po věk
sociálních médií.
379 Kč

Román

Sven Nordqvist
Dort pro Fiškuse
Ten Fiškus se ale má. Slaví
narozeniny třikrát do roka.
Proč? No přece protože je
to náramná legrace! A o tu
není v domácnosti dědy
Pettsona nikdy nouze. Ani
když se peče palačinkový
dort.
279 Kč

Ingar Johnsrud

Pro děti

Kříž

Závěrečný díl trilogie s vyšetřovatelem
Fredrikem Beierem
V osloské automyčce je nalezeno tělo Henryho
Falcka, autora zprávy odhalující spiknutí
v nejvyšších patrech politiky. O kontroverzní
dokument se zajímá reportérka, která krátce po
vraždě zmizí. Ve vyšetřování se objeví i jméno
Fredrikova zesnulého otce. Případ s ním souvisí
víc, než se původně zdálo, a Fredrik se dočká
rozkrytí největší záhady svého života…

Maryanne
Wolfová
Čtenáři, vrať se
Internetový prohlížeč,
čtečka nebo raději klasická
kniha? Jaký mají digitální
média vliv na čtení a lidský
mozek? A jak se s nimi
naučit zacházet, aby nám
dobře sloužila?

399 Kč

319 Kč

Krimi

Populárně-naučná

hostbrno.cz

rozhovor

s Františkem Niedlem

U PSANÍ SE MUSÍM BAVIT
Jsou knihy, které vás chytí tak, že neumíte ve čtení přestat a musíte ji přelouskat i kdybyste nešli spát. Taková je kniha Inspektor s velkým ptákem (vydává
MOBA). Vtipného detektiva Timothy Prévita jsem si okamžitě zamilovala a jeho
autora Františka Niedla s ním.
Většina čtenářů si vás spojuje s historickými romány,
k nimž se určitě musí přistupovat jinak než k detektivce. Jak jste se ocitl na tak nevážné straně spisovatelské
práce?
K historickému románu přistupuji zodpovědně, jelikož
historie je mojí celoživotní láskou. A čtenář si zaslouží,
aby když knihu otevře, mohl číst skutečně historický
román, a ne pouze nějaký bulvár. To je samozřejmě
náročné nejen na přípravu, ale i na psaní samotné. Aby
byla atmosféra doby co nejvěrohodnější, sám se do děje
vždycky nějakým způsobem ponořím, což je svým způsobem docela vyčerpávající. A pak se většinou po dokončení rukopisu cítím jako zpráskaný pes. Proto jsem
už před mnoha lety zvolil systém střídání žánrů jako takový očistný proces.
Proč je Timothy a celý příběh posazen
do Ameriky? Proč se neodehrává třeba
na českém maloměstě?
Zřejmě se jedná o určitý blok, který
mi nedovoluje zasazovat příběhy ze
současnosti do Čech. Možná pozůstatek zadrátování tohoto maloprostoru
v dobách minulých. Takže moje milované Čechy, Moravu nevyjímaje,
ztvárňuji především v historických
románech. Miluji středověk, ale jdu
i k mnohem mladší historii, dá se říct
až do poloviny dvacátého století. To, co je potom, přenáším spíš za naše hranice.
Chocowinity – místo, kde se většina knihy odehrává –
opravdu existuje. Znáte to tam? Jak jste vybral právě
tohle místo?
Ano, skutečně existuje. Se všemi zákoutími, zátokami, množstvím modliteben, železničním přejezdem…
A také je pravda, že jsem tam
nikdy nebyl. Ale mám docela
slušnou fotografickou paměť
a také představivost, bez které
by se asi nedalo psát. Myslím
si, že pokud je člověk vnímavý, může čerpat i z filmů, kdy
se mu do mysli vtiskne něco,
co ho zaujme. Je to podobné,
jako když píšeme historické
romány. Musíme se do té doby vžít, přestože jsme v ní
nikdy nebyli. Jak se to autorovi povedlo, ohodnotí pak
čtenáři.
Detektiv a jeho osobnost i vtip, jeho nenadálá malá
ZOO, to jsou velmi originální prvky. Zdá se mi, že jste
hodně popustil uzdu své fantazii. Musel jste se při psaní hodně bavit, je to tak?

Máte naprostou pravdu. Je to pro mě takový lakmusový papírek. Když se u své knihy bavím já, většinou to
potrefí i mé čtenáře. Pokud by tomu tak nebylo, musel
bych se zamyslet nad sebou samým. A co se zvířátek
týče: Už skoro třicet let máme doma jenom dobrmany
– teď už je to Brita III. Tak jsem si dovolil v mé pětadvacáté knížce jim vzdát poprvé poklonu. S papouškem
ara arakanga jsem se setkal osobně a musím říct, že
se jedná o velice inteligentní a zajímavé ptáky, i když
jejich chování může být někdy dost obtížné. K hadům
chovám respekt a ve společné domácnosti bych je asi
mít nemusel. A i u Timothyho je to taková zkouška, zda
dokáže překonat svoji averzi k hadům.

Když čtu nadšené reakce čtenářů vašich historických
knížek, dost se stydím, že s nimi teprve začnu. Čím vás
uchvacuje česká historie?
Zpočátku to bylo především tajemno. To přešlo v zamýšlení se nad lidmi, kteří tu před námi žili a nad
jejich osudy. Besedy se čtenáři a další povinnosti
mne nedávno zavály na Libochovice, hrady Budyni,
Házmburk, na nedostavěný klášter v Panenských Břežanech, v Peruci jsem stál u tisíc let staré lípy, kde se
podle pověsti setkal kníže Oldřich s Boženou. A hned
se mi v hlavě začínají spřádat příběhy. Když se vrátím
domů, bádám v historických pramenech, zdali by se
takový příběh dal zasadit do skutečných historických
reálií.
Kolik času věnujete přípravě jedné knihy, studiu pramenů, historických postav a podobně?
To je opravdu různé. Nejvíc je to samozřejmě u historických románů. Tím mám na mysli i tu mladší historii,
jako při psaní mých románů z I. a II. světové války. Čím
mladší historie, tím je lépe zdokumentována, což samozřejmě při tvorbě pomáhá, zároveň vyvstává úskalí,
že autor něco přehlédne a udělá chybu.
Ve kterém období našich dějin jsme podle vás jako národ byli nejváženější, nejsilnější?
8

Rozhodně to byla celá přemyslovská éra a rovněž
doba Lucemburků na českém trůně. Pak se už naše
samostatnost začala pomalu vytrácet. A po Bílé hoře
se nedá o nějaké státnosti až do roku 1918 mluvit.
Která postava našich dějin je vaší oblíbenou?
Mojí oblíbenou postavou je Jan Lucemburský, v minulosti
označován za krále cizince, který si jezdil do Čech jenom
pro peníze. Jsem rád, že současný pohled na něj se už
poněkud změnil. On nastoupil na trůn ve čtrnácti letech
a česká šlechta mu byla smečkou vlků, která mu nic nedala zadarmo. A přesto se mu podařilo udržet trůn po
dlouhých 36 let. Jeho jméno mělo váhu po celé Evropě
a Českému království zaručilo, že po celou tu dobu nebylo vážněji napadeno zvenčí. Nyní píši z té doby takovou
rytířskou ságu, kde sice Jan není tou hlavní postavou, ale
rozhodně ne přehlédnutelnou. Dosud vyšlo šest knih, které začínají románem Rytíři z Vřesova. Před týdnem jsem
dokončil sedmou Já, rytíř. Samotný název je asi dost výmluvný. A mimochodem, bude tam Budyně i Házmburk.
Možná už trošku chápu, proč je Prévit v Americe. Že vy
jste s ním vlastně vyjel na dovolenou?
Je to tak – byl jsem odhalen. Putuji takhle se všemi
svými hrdiny, Timothyho Prévita nevyjímaje. Jedná
se o velice levný a pohodlný způsob cestování. Nejen
kontinenty, ale i v čase. Mám rád moře a jako kapitán
vyplouvám skoro každý rok na rekreační plavby po
moři. Ale ne tak často a tak daleko, jak bych si přál.
A díky svým hrdinům mohu. A také skoro v každém
mém románu, zasazeném do prostředí mimo českou
kotlinu, se nějaká ta loď vyskytuje.
Na závěr pro nás, kteří milujeme Esmeraldu a docela
nás trápí, co se stalo s Náčelníkem: kdy už konečně napíšete pokračování Inspektora s velkým ptákem?
No, vzhledem k tomu, že jsem se už přiznal, že jsem
právě dokončil historický román, bude to zase něco
oddychového. A jelikož už se mi zase nějaké ty ptákoviny honí v hlavě, vypadá to, že bych mohl pokračování
napsat v I. polovině příštího roku a ještě před Vánoci
2020 by mohl být na pultech.

JARMILA SKOPALOVÁ

#mojeargo
Milíčova 13, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601
argo@argo.cz, www.argo.cz

Theodora Gossová
Photo © Matthew Stein
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THEODORA GOSSOVÁ: Případ alchymistovy dcery
Přeložila Petra Diestlerová, 348 Kč
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Mary Jekyllová, po smrti rodičů osamělá
a bez peněz, se začne zajímat o záhadnou
minulost svého otce. Objeví stopu, která
naznačuje, že Edward Hyde, otcův někdejší
přítel a vrah, je možná stále nablízku. Na informace
vedoucí k jeho dopadení je vypsána odměna… Odměna, jež
by vyřešila všechny její tísnivé ﬁnanční potíže.
Pátrání ji dovede k Hydeově dceři Dianě, divokému dítěti,
zanechanému na výchovu u jeptišek. S pomocí Sherlocka Holmese
a doktora Watsona se Mary dál snaží najít tajemného Hydea,
a zakrátko se spřátelí s dalšími ženami, které jsou poznamenané
děsivými experimenty svých stvořitelů – s Beatricí Rappacciniovou,
Catherine Moreauovou a Justinou Frankensteinovou.
Když spolu odhalí tajnou společnost nemorálních vědců posedlých
touhou po moci, hrůzy jejich minulosti se vracejí v plné síle.
A nyní je na nestvůrách, aby zvítězily nad nestvůrnými…

DE
N
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Mary Jekyllová se upřeně dívala na matčinu rakev.
„Já jsem vzkříšení a život, řekl Ježíš.“
Znovu se rozpršelo. Nebyl to opravdový déšť, ale pošmourné, nekonečné mrholení, které v Londýně představovalo jaro.
„Otevřete si deštník, drahoušku, nebo budete úplně promočená,“ vybídla
ji paní Pooleová.
Mary otevřela deštník, ačkoli jí bylo celkem jedno, jestli zmokne. Všichni stáli kolem obdélníkové díry v zemi
na šedivém hřbitově u farního kostela v Marylebone. Reverend Whittaker
předčítal z modlitební knížky. Sestra
Adamsová se tvářila zasmušile, jenže
tak se tvářila vždycky. Kuchařka si utírala nos kapesníkem. Panská Enid vzlykala Josephovi na rameni. V jisté části
Maryiny mysli, v té, která byla zvyklá
platit účty a probírat s paní Pooleovou
vedení domácnosti, se vynořila myšlenka: Musím si s Enid promluvit o přílišných důvěrnostech s lokajem. Alice,
kuchyňská děvečka, držela paní Pooleovou za ruku. Byla bledá a vážná, ale
zase, taková byla vždycky.
„Blahoslaveni mrtví, kteří umírají
v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací.“
Na dně jámy spočívala rakev a v ní
ležela její matka, oblečená v modrých
svatebních šatech, které jí ladily s očima, nyní navždy zavřenýma. Teprve
když ji do nich Mary s paní Pooleovou
oblékly, uvědomily si, jak během posledních několika týdnů zhubla. Mary
osobně učesala matčiny šedivé vlasy,
stále ještě protkané zlatými pramínky,
a upravila jí je kolem vychrtlých ramen.
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„To jsi stvrdil, když jsi nás stvořil a řekl: ‚Jsi prach a v prach se navrátíš.‘
Každý z nás odchází dolů do prachu
země; ale i u hrobu chceme zpívat píseň: Aleluja.“
„Aleluja,“ opakovali sborem paní
Pooleová, sestra Adamsová, kuchařka, Joseph a Alice. Enid pořád vzlykala.
„Aleluja,“ dodala Mary o chviličku
později, jako by se na to právě rozpomněla.
Předala deštník paní Pooleové
a stáhla si rukavice. Přiklekla k hrobu, vzala hrst hlíny a rozsypala ji na
rakev. Slyšela, jak drobné kamínky
dopadají na dřevo, hlasitěji než tiché
bubnování deště. Odpoledne hrobník
rakev zasype pořádně, a než dodají
náhrobek, bude tam jenom holý rov.
Ernestine Jekyllová,
milovaná manželka a matka
No, přinejmenším částečně to byla pravda.
Ještě chvilku zůstala na kolenou, ačkoli cítila, jak jí přes sukni a punčochy
prosakuje vlhkost. Potom vstala a opět
se chopila deštníku. „Paní Pooleová,
odvedete všechny zpátky do domu?
Musím reverendovi zaplatit.“
„Ano, slečno,“ odpověděla hospodyně. „Ačkoli vás tady nerada nechávám samotnou...“
„Prosím, Alice má už určitě hlad.
Slibuju, že přijdu brzy.“ Zastaví se za
reverendem Whittakerem a poskytne
příspěvek do farního fondu na opravu kostela. Ale nejdřív chtěla chvilku
zůstat s matkou sama. Tedy s tím, co
zbylo z Ernestine Jekyllové v dřevěné
bedně smáčené deštěm.
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MARY: Je vážně nutné začínat pohřbem? Nemůžeš začít něčím jiným?
Já jsem si vždycky myslela, že začít se
má uprostřed akce – in medias res.
A než Mary stihla zasáhnout, Diana
přidřepla u mrtvoly Molly Keaneové,
přičemž si namočila lem šatů a špičky
bot v krvi. Natáhla se přes zavražděnou dívku po ztuhlé ruce, která jí ležela na hrudi, a rozevřela zaťaté prsty. Z jejich chladného sevření vyňala
předmět, který mrtvá držela:
kovový knoﬂík.
„Diano!“ vykřikla Mary.
MARY: Ne takhle in medias res!
Když začneš tímhle, nikdo ten příběh nepochopí.
CATHERINE: Tak mi přestaň vykládat, jak ho mám psát.
Nemělo smysl tam postávat. Ničemu by to nepomohlo a Mary toho
dneska musela zvládnout ještě hodně. Podívala se na hodinky: skoro poledne. Odvrátila se a prošla šedým
klenutým vchodem do sakristie marylebonského kostela vyhledat reverenda Whittakera, který tam zašel už
před chvílí. Deset liber do fondu na
opravy... Jenže ona je přece slečna Jekyllová, která byla v marylebonském
kostele pokřtěna i konﬁrmována. Nemůže dát méně.
Z kostelního ticha vyšla na rušnou,
hlučnou Marylebone Road, po níž
uháněly povozy i kočáry a na okrajích pouliční prodavači halasně vychvalovali své zboží. Ačkoli to byla trochu
zacházka, vzala to přes Regent’s Park.
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JAKUB ĆWIEK
Vlk! Grimm City 1

THOMAS HARRIS
Hannibal – Zrození

Přeložil Robert Pilch, 298 Kč

Přeložil Martin Urban, 298 Kč

Město Grimm – ponurá, oblaky mastné
černoty zahalená metropole je místem,
kde je spravedlnost stejně vzácná,
jako bezmračná obloha. Vystavěná
na těle obra, živená jeho smolnatou
krví a úlomky uhelného srdce dlouho
žila v dávno ustanoveném řádu. Až doteď. Na zločineckou
scénu právě nekompromisně vstupuje Nový hráč, a policejní
důstojník Wolf je brutálně zavražděn ve vlastním bytě.
V tomto městě se žádné omyly neodpouštějí!

Další kniha o Hannibalu Lecterovi
začíná na Litvě v roce 1941, kdy
je budoucí lékař, vrah a kanibal
ještě osmiletým chlapcem, který se
spolu s rodiči a sestrou ukrývá před
postupující válečnou frontou. Rodiče
jsou zabiti a děti jakž takž přežívají, dokud jejich skrýš neobjeví
pětice vyhladovělých dezertérů. Rozhodnou se, že dívku snědí,
a malý Hannibal ji ubránit nedokáže. Od této chvíle si životem
ponese trauma a zvrácenou zálibu v lidském mase.

DE N

MAREK KRAJEWSKI
Charónova čísla

LOIS LOWRYOVÁ
Posel v temném lese

Přeložil Standa Komárek, 298 Kč

Přeložila Dominika Křesťanová,
238 Kč

Píše rok 1929 a Popielski byl
propuštěn od policie pro porušení
subordinace. Konečně má čas na
řešení matematických hádanek,
ale také na lásku. Hezká Renata
ho přemluví, aby se pustil do
nebezpečného podniku, a on se rázem ocitá v nesnázích.
Lvovem otřásají případy brutálních vražd a jenom policie
ví, co v sobě tají vrahův záhadný dopis. Popielski má šanci
změnit vlastní život a vrátit se do řad policie a založit rodinu
s milovanou ženou.

ROBERT HOLDSTOCK
Brána ze slonoviny,
brána z rohu
Přeložil Petr Kotrle, 298 Kč
Chris Huxley se sám vydává do
tajemného lesa mytág, aby nalezl
odpovědi na několik palčivých otázek,
aby odhalil rozdíl mezi pravdou
a lží, které střeží Brána ze slonoviny,
brána z rohu. Do Ryhopu vstupuje poprvé, a tak máme i my
možnost znovu objevovat tuto tajemnou končinu jeho smysly
a spolu s ním pocítit „zmatek na okraji dění, smyslovou
kakofonii zvuků a obrazů, záblesky vizí a ozvěn lesa, které se
takřka nedají postihnout, děsivých i svůdných“.

HOWARD PHILLIPS
LOVECRAFT
Hemživý chaos
a další příběhy
Přeložil Milan Žáček, 398 Kč
Mezi Lovecraftovy nejzajímavější
práce patří povídky z období, kdy
byl ﬁnanční situací nucen psát pro
jiné, ať už jako utajený, anonymní autor, přepisovatel nebo
přiznaný spolutvůrce, vesměs rozvíjející náměty a leckdy i sny
platících zákazníků. I do těchto děl se otiskovaly jeho svébytné
vize a styl a občas se do nich vkradly děsivé bytosti z jeho
slavného panteonu. S. T. Joshi, znalec a badatel autorova díla,
ty nejlepší sebral do dvousvazkového vydání.

Po šesti letech dospěl Matty pod
dohledem Jasnovidce ve spolehlivého
mladíka, který pro vesnici obstarává
kontakt s okolním světem. Jen on totiž
dokáže ve zdraví projít záludným lesem.
Doufá, že díky této jedinečné schopnosti si vyslouží označení
všemi ctěného Posla. Jenže do vesnice začíná prosakovat
zlověstná síla – mezi obyvateli se šíří nesváry, laskavost
a soucit se vytrácejí. Vesničané se rozhodnou nepřijímat další
příchozí…

DAN SIMMONS
Endymion
Přeložil Petr Kotrle, 498 Kč
Dvě stě sedmdesát let po zhroucení
Světové sítě putuje Raoul Endymion
v roli osobního strážce spolu
s novodobou spasitelkou Aeneou
a za pomoci androida jménem A.
Bettik po řece Thetys. V patách jim je
vlivný vojenský kněz Otec kapitán Frederik de Soya se svými
jednotkami. Ve hře je opět osud celého lidstvem obydleného
vesmíru a tam, kde je budoucnost na vážkách, nesmí chybět
ani tajemný Štír, vražedný stroj se zcela neznámými záměry.

STEPHEN DESBERG,
HENRI RECULÉ
Jack Wolfgang
Přeložil Richard Podaný, 648 Kč
V tomhle světě se už od středověku
zvířata domáhají a domohla svých
práv, protože prokázala stejnou
inteligenci a city jako lidé. Komiksů
s antropomorfními zvířaty je hodně, ale
těch, ve kterých taková zvířata nejen žijí promíšeně s lidmi, ale
kde se také řeší problémy z podobného soužití plynoucí, je už
mnohem méně. Jack Wolfgang je elegantní vlk, ale co víc, je
také špion – a jeho krytím je osobnost kulinárního kritika.
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IVO VODSEĎÁLEK
Dílo 1949–1998

JULIA BOYDOVÁ
Cestovatelé ve třetí říši

648 Kč

Přeložil Robert Novotný, 398 Kč

Ivo Vodseďálek (1931–2017) patřil
k významným autorům neoﬁciální
literární scény po roce 1948. Během
komunistického režimu existovalo
jeho dílo výhradně v samizdatu;
vycházet tiskem začalo teprve po
roce 1989; v té době se Ivo Vodseďálek rovněž stal známým
jako výtvarník a v roce 2000 svou knihou Felixír života získal
uznání též jako pozoruhodný esejista. Svazek Díla nyní přináší
jeho básnickou tvorbu z let 1949–1998 poprvé v úplnosti.

JAN HUYGEN
VAN LINSCHOTEN
Itinerario

Cesta a plavba na Východ
neboli do Portugalských Indií
Přeložil Karel Staněk, 498 Kč
Cestopis z pera nizozemského
cestovatele, který v 80. letech 16.
století strávil několik let v portugalských službách v Indii ve
službách arcibiskupa z Goy. Svoji práci sepsal po návratu
do vlasti v roce 1596 s využitím zdrojů získaných v Indii od
portugalských informátorů a pojednává v ní o geograﬁi Asie,
o místní fauně a ﬂóře, o zvycích i vyznání tamějších etnik,
o obchodu v Indickém oceánu i o plavbě po námořní trase
mezi Portugalskem a Indií.

Kniha se snaží odpovědět na otázku,
zda bylo pro současníky možné zjistit,
co se vlastně v Německu odehrává.
Autorka vychází ze zpráv a svědectví
očitých svědků, cizinců, kteří zemi
především ve 30. letech navštívili. Ze
zkušenosti těchto cestovatelů, politiků,
diplomatů, vědců, novinářů, umělců i prostých turistů, mezi
nimiž najdeme např. Charlese Lindbergha nebo Samuela
Becketta, vytvořila Boydová komplexní, velmi barvitý a živý
obraz tzv. třetí říše.

RICHARD J. EVANS
Na obranu historie
Přeložila Zuzana Krotovychová,
298 Kč
Kniha odráží autorovu hlubokou znalost
moderního dějepisectví a soudobých
teoretických přístupů. Jedinečným
způsobem se v ní odráží po desetiletí
vedená debata o smyslu historie,
o dějepisectví jako tvrdé či měkké vědě o historii jako beletrii,
o dějepisectví jako disciplíně pohybující se mezi jasnými fakty
a čirou ﬁkcí. Evans zde nastoluje otázky morálních aspektů
hodnocení dějin, moci vědění a manipulace společnosti
prostřednictvím historických výkladů.

MARCUS TULLIUS
CICERO
Výbor z korespondence

ANDRZEJ WALICKI
Marxismus a skok
do království svobody

Přeložil Václav Marek, 498 Kč

Přeložila Marcela Bramborová,
498 kč

Dochovaná korespondence
významného římského řečníka, politika
a spisovatele byla objevena italskými
humanisty ve 14.–15. století. Obsahuje
téměř 900 dopisů a jako „živá“ korespondence, neurčená
primárně pro veřejnost, má nesmírný historický význam.
Cicero si dopisoval s množstvím předních římských osobností,
které spolutvořily dějiny, příp. i kulturu posledních desetiletí
římské republiky (Gneus Pompeius, Gaius Iulius Caesar či
Marcus Antonius).

SANDRA KREISSLOVÁ,
JANA NOSKOVÁ
A MICHAL PAVLÁSEK
„Takové normální rodinné
historky“

Obrazy migrace a migrující
obrazy v rodinné paměti
298 Kč

Kniha zve čtenáře do intimního světa rodinné paměti,
dokumentovaného rozhovory s příslušníky tří generací
vybraných rodin. Jejich společným rysem je zkušenost
příslušníků nejstarší generace s dobrovolnou nebo nucenou
mezinárodní migrací po druhé světové válce. Kniha přináší
cenné poznatky o strategiích přenosu vzpomínek v rodinném
prostředí, o vzpomínkové kultuře a migraci jako důležitém
historickém procesu 20. století.

Kniha je jedinečným pokusem
o analýzu marxismu jako ﬁlozoﬁckého
a sociologického systému, založeného
na utopickém myšlení směřování k individuální svobodě.
Walicki tímto prizmatem zkoumá myšlenkové koncepty Marxe,
Engelse, Kautského, Plechanova a Rosy Luxemburgové, jejich
přerod v totalitární komunismus leninského a stalinského
typu, včetně pokusů o jejich demontáž v sovětském, polském
a maďarském prostředí.

CAMILLE PAGLIA
Svobodné ženy,
svobodní muži
Přeložil Ladislav Nagy, 328 Kč
Provokativní, kritická, kontroverzní –
to jsou adjektiva spojovaná s Camille
Pagliovou. Autorka v knize dostává
své pověsti kritické myslitelky, jež
vyhledává kontroverze, chce provokovat
a především neuznává žádné modly.
Její provokativní osten míří především proti dvěma terčům:
feminismu v podobě, do jaké se vyvinul zejména v posledních
několika letech, a situaci na anglosaských univerzitách, zejména
omezování svobody projevu.

#mojeargo
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Vydáváme
s nakladatelstvím
DOKOŘÁN

ELI MAOR
Hudba v číslech, čísla v hudbě

NIALL FERGUSON
Věž a náměstí

Přeložil Vít Penkala, 248 Kč

Přeložil Jan M. Heller, 598 Kč

Pythagoras v experimentech
s monochordem stanovil zákonitosti mezi
délkou struny a hudebními intervaly. Tzv.
přirozené ladění bylo postupem času
nahrazeno laděním temperovaným. Rozdíl
mezi nimi vysvětluje přítomná kniha, a současně ozřejmuje,
že tónové poměry jsou dány jednoduchými matematickými
zákonitostmi, které se neomezují jen na hudební oblast.

Autor ve své nové práci analyzuje
podoby mocenského vlivu. Jednu –
vertilkální, hierarchickou – charakterizuje
metafora věže; druhou, horizontální,
založenou na síti vztahů, zase obraz
náměstí. Autor zkoumá jejich historický vývoj i koexistenci.
Ferguson ukazuje podobu společenských sítí v minulých
dobách a v jejich rozvoji a úpadku nachází varovné signály.

IAN STEWART
Kufřík matematických záhad
profesora Stewarta
Přeložil Lukáš Georgiev, 350 Kč
Víte, proč mají všechny pyramidy velmi
podobný vrcholový úhel? Proč má
číslo pí v polárních krajích jen hodnotu
3? Ian Stewart k vážnějším kapitolám
přihodil pár vtipných historek o slavných matematicích, vše
okořenil spoustou odkazů na další podmanivé pátrání online
a výsledkem je kniha, od níž se neodtrhnete od první až do
poslední strany.

Nepřehlédněte
v knihkupectví

P

ADDY PROSS
Co je život?
Přeložil Pavel Pecháček, 298 Kč
Přestože nemůžeme vyloučit, že se život
v nějaké primitivní podobě nachází
i jinde ve sluneční soustavě, pouze
na Zemi se jedná o fenomén takřka
všudypřítomný. V nejrůznějších formách
jej najdeme na souši i v oceánech, ve vzduchu i pod zemí,
v termálních pramenech i na vrcholcích hor. O životě víme
mnohé, ale řešení té nejdůležitější otázky nám nadále uniká.

WILLIAM S. BURROUGHS patří k největším postavám „beat generation“. Jeho prozaické dílo
dodnes vyvolává bouřlivé reakce a kontroverze, ale zároveň je obecně považováno za jeden
z milníků moderní americké literatury.

UBNÍ DE
AL

„Střihová trilogie“ Hebká mašinka, Nova Express a Lístek, který explodoval patří k vrcholům Burroughsova díla.
Autor v těchto třech experimentálních románech rozpoutává orgie fantazie překračující veškeré hranice a tabu,
jeho postavy putují časem, na pozadí dusné halucinující
atmosféry a neskutečných kulis svádějí boje se zrůdnými
silami a magií – a to vše autor popisuje náročným
novátorským „střihovým“ stylem, o jehož
český překlad se mistrně postaral Josef
Rauvolf, držitel prestižní překladatelské
Ceny Josefa Jungmanna a přední
znalec Burroughsova díla i celé „beat
generation“.

Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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Druhé, rozšířené vydání vzpomínek
Druhý ročník Knižního festivalu Ostrava bude opět nabitý. Ve dnech 28.–29. únočeského lékaře profesora MUDr. Pavra se v pavilonu A na Černé louce sejdou nakladatelé z různých koutů republiky
DrSc. (* 1937) s názvem
THEODORA
Případ
dcery laJdeKlenera,
Kniha
s pestrou nabídkou knižních
titulů, autořiGOSSOVÁ:
budou prezentovat
svá díla,alchymistovy
pokřtí nové
to i slušně (vydává Galén), mapuje
Přeložila Petra Diestlerová, 348 Kč
jeho úctyhodnou životní i profesní
knihy, proběhnou autogramiády, besedy, debaty a přednášky. Tváří
letošního ročměsíce
cestu. Profesor Klener je uznávanou
níku je oblíbená herečka Iva Janžurová, která na festival přijede aMary
zahájíJekyllová,
ho. po smrti rodičů osamělá
ÚNORA
osobností klinické medicíny, zejména

PALUB

a bez peněz, se začne zajímat
záhadnou
v oborechovnitřní
lékařství, hematologie a onkologie, ale
minulost svého otce. Objeví
stopu,
jeho životní
cestakterá
nebyla vždy jednoduchá, protože se časnaznačuje, že Edward Hyde,
otcův
někdejší kolegů a nadřízených.
to setkával
s nepochopením
přítel a vrah, je možná stále nablízku. Na informace
Vzpomínky začínají dětstvím v romantickém provedoucí k jeho dopadení je vypsána odměna… Odměna, jež
středí
Malépotíže.
Strany, kterou dodnes neopustil,
by vyřešila všechny její tísnivépražské
ﬁnanční
pokračují
studiem
na
gymnáziu
a 1. lékařské
Pátrání ji dovede k Hydeově dceři Dianě,
divokému
dítěti,fakultě
Univerzity
Karlovy
a
dále
popisují
celou
jehoHolmese
pracovní
zanechanému na výchovu u jeptišek. S pomocí Sherlocka
pouť
od
sekundáře
na
chirurgickém
oddělení
v
Roudnia doktora Watsona se Mary dál snaží najít tajemného Hydea,
a zakrátko se spřátelí scidalšími
ženami,
které
poznamena
né
nad Labem
přes příchod
na jsou
pražskou
II. interní kliniku
děsivými experimenty svých
stvořitelů
Rappacciniovou,
na Karlově
náměstí –ažspoBeatricí
řízení I. interní
kliniky a Ústavu
Catherine Moreauovou hematologie
a Justinoua Frankensteinovou.
krevní transfuze.
Když– spolu
tajnou společnost
nemorálních
vědců
fantazie se ponoříme v zóně Sci-Fi
Fantasyodhalí
– Komiks.
Pavel Klener toho
vykonal mnoho
nejenposedlých
pro českou
touhou po moci, hrůzy jejich minulosti se vracejí v plné síle.
Scéna Nakladatelská bude věnována besedám a té- medicínu. Stal se jedním ze zakladatelů a předních osobA nyní je na nestvůrách, aby zvítězily nad nestvůrnými…

Z hostů a autorů se můžeme těšit na Jaroslava Kmentu, autora knih Boss Babiš či novinky roku 2019 Rudý
Zeman, dále na rodáka z Ostravy, novináře a zahranič- matům samotných nakladatelství. Nově se můžete ností oboru onkologie, výrazně ovlivnil několik generací
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NÁBOŽE NST VÍ
Bůh mně ústa má otevříti může

Brno: Host, 2019, 432 s., váz. 399 Kč
Výběr textů je zúžen na kázání v českém jazyce, obsahuje promluvy z postily Račínovy, Nitschovy, Axlarovy, Bilovského, Veselého, Damascena Marka,
Kelského, Koniášovy, Pellischottiho,
Táborského a Fabritiovy.
ISBN 978-80-275-0130-4

Ferriere, Pierre;
Meeus-Michielsová, Isabelle
Učinit se modlitbou. 15 dní
s Etty Hillesumovou

Brno: Barrister & Principal, 2019,
116 s., váz.
Etty Hillesumová vyvolává od osmdesátých let, kdy byl vydán její deník, takový
zájem a pozornost, že ji lze považovat
za jednu z předních duchovních postav,
jež oslovují dnešní hledače Boha.
ISBN 978-80-7364-097-2

Just, Jiří
Biblický humanismus Jana Blahoslava. Překlad Nového zákona
z roku 1564/1568 a jeho kontext
Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i.,
2020, 320 s., váz.
Jan Blahoslav, bratrský biskup s pozoruhodnými intelektuálními zájmy, přeložil
a v letech 1564 a 1568 nechal v Ivančicích
vytisknout Nový zákon, který byl v 90. letech 16. století přejat do Bible kralické.
ISBN 978-80-7286-344-0

Munk, Elie
Svět modliteb

Praha: Garamond, 2019, 504 s., váz.
Kniha Svět modliteb rabína Elieho
Munka je do dnešní doby považována za nejlepší komentář k židovským
modlitbám, který byl napsán v jiném
jazyce než hebrejštině.
ISBN 978-80-7407-459-2

SPI R ITUALITA
Steindl-Rast, David;
Grün, Anselm
Tak věříme

Brno: Barrister & Principal, 2019,
140 s., váz. 239 Kč
Bratr David Steindl-Rast a otec Anselm
Grün jsou takovými postavami naděje,
jež silou svého příkladu mohou poskytovat orientaci ve světě, který se stal
nepřehledným. Vyzařují hlubokou a radostnou spiritualitu všedního života.
ISBN 978-80-7364-099-6

TEO LO G I E
Svoboda, Vojtěch
Sport jako teologická výzva

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 292 s., brož.
Existuje souvislost mezi sportem a duchovním životem člověka? Autor této
knihy ukazuje, že taková souvislost
existuje, a podrobně zkoumá, jakými
způsoby se mohou tyto dvě zdánlivě
naprosto odlišné oblasti prolínat.
ISBN 978-80-7325-485-8

ekonomika
DAN Ě
Daňové zákony v úplném znění
k 1. 1. 2020 s přehledy a komentáři změn

3/2020

Olomouc: Anag , 2020, 30 vyd.,
344 s., brož. 99 Kč
Tato čtenářsky oblíbená publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních
změn, které nově platí pro rok 2020.
ISBN 978-80-7554-248-9

E KO N OM I K A
Janoušek, Ing. Karel
Cestovní náhrady v 315 příkladech 2020

Olomouc: Anag , 2020, 11. aktual.
vyd., 520 s., brož. 429 Kč
Autor v této knize uvádí komplexní
pohled na problematiku pracovních
cest a poskytování cestovních náhrad
při pracovních cestách zaměstnanců
v podnikatelské sféře.
ISBN 978-80-7554-245-8

Pelech, Mgr. Petr;
Rindová, Ing. Iva
Roční zúčtování daně z příjmů ze
závislé činnosti za rok 2019
Olomouc: Anag , 2020, 24. aktual.
vyd., 384 s., brož. 339 Kč
Kniha svým podrobným výkladem
přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze
závislé činnosti za rok 2019.
ISBN 978-80-7554-243-4

Šperka, Roman
Informační podpora podnikových procesů

Praha: Ekopress, 2019, 1. vyd.,
191 s., brož. 320 Kč
Rozvoj Internetu a zejména vývoj
v oblasti sociálních sítí v posledních
letech znamenají radikální přelom
v řídicí praxi.
ISBN 978-80-87865-55-2

PO D N I K ÁN Í
Xiaobo, Wu
Turbulentní dekáda. Proměny
čínského byznysu v letech
2008–2018

Praha: Mladá fronta, 2019, 360 s.,
váz.
Kniha popisuje dramatické proměny
čínského byznysu, ekonomické situace a společnosti v uplynulých deseti
letech (2008–2018).
ISBN 978-80-204-5429-4

společenské
vědy; osvěta
ARCH EO LO G I E
Archeologie severozápadních
Čech 1. Sborník k poctě Milanu
Zápotockému

Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí
nad Labem, 2020, 1. vyd., 237 s.,
brož. 330 Kč
Záměrem nové edice je představit odborné veřejnosti publikace ucelených
tématických problémů, které se týkají
nebo zasahují do oblasti severozápadních Čech nebo komplexní zpracování
dosud nepublikovaných lokalit či nálezových celků na tomto území.
ISBN 978-80-86475-48-6

Míčková, Diana;
Wollnerová, Dorotea
Poslyš vyprávění z časů tvých
otců

Praha: Academia, 2019, 200 s., váz.
Již staří Egypťané si vyprávěli příběhy

z n o v i n e k k 3 . 2 . 2 0 2 0 319 t i t u l ů

o faraonech, kouzelnících z dávných
časů, trosečnících, chamtivých úřednících, podivuhodných dobrodružstvích a tajemných místech. Některé
z těchto příběhů se dochovaly až do
dnešních dnů.
ISBN 978-80-200-3044-3

Starcová, Marcela;
Maříková-Kubková, Jana;
Kuna, Martin
Sto let v Archeologii

Praha: Academia, 2019, 294 s., váz.
450 Kč
Kdo byl Viking na Pražském hradě?
Šla česká archeologie po stopách nobelistů? Kdy začal pravěk crowdsourcingu? Jak často byla archeologie na
koni a odkud se vzala žabí stehýnka
na pravěkém stole?
ISBN 978-80-200-3085-6

ESOTE R I K A
Detzler, Robert E.
Duchovní léčení

Olomouc: Anag , 2019, 3. vyd.,
248 s., brož. 619 Kč
V této knize naleznete jednoduchý
a praktický způsob práce s našimi duchovními pomocníky, postup, jak pro
sebe najít nejvhodnější léčení, i sérii
obrazců k aplikování léčivé energie.
ISBN 978-80-7554-238-0

ETN OG R AFIE
Cummins, Antony
Tradiční Japonsko – Tajemství ze
samurajských břehů

Překl. Jarošová, Eva, Praha:
Universum, 2019, 1. vyd., 240 s.,
váz. 299 Kč
Japonsko bývá považováno za uzavřenou zemi. Ale než se v roce 1635
Japonsko cizincům na více než dvě stě
let oficiálně uzavřelo, vznikla celá řada
unikátních a donedávna zcela neznámých svědectví západních cestovatelů.
ISBN 978-80-242-6324-3

FI LOZO FI E
Čechvala, Jakub
Fragmenty řeckých tragiků
v překladech a studiích Zdeňka
K. Vysokého

Praha: Filosofia, 2020, 369 s., váz.
Čtenáři se mohou poprvé uceleně
seznámit s málo známými, torzovitě
dochovanými antickými dramaty, jak
je na základě svých a jiných rekonstrukcí přeložil Zdeněk K. Vysoký.
ISBN 978-80-7007-593-7

Drozenová, Wendy;
Šimek, Vojtěch
Filosofie Hanse Jonase

Praha: Filosofia, 2020, 277 s., váz.
Hans Jonas (1903–1993), německý
židovský filosof, patří k nejvýznamnějším myslitelům 20. století. Byl žákem
R. Bultmanna a M. Heideggera, studoval filosofii, teologii a dějiny umění.
ISBN 978-80-7007-601-9

Korch, Karl
Marxismus a filosofie

Praha: Filosofia, 2020, 251 s., brož.
Karl Korsch (1886–1961) patřil
k jedněm z nejvýznamnějších radikálně levicových myslitelů první
poloviny 20. století. Často bývá spolu
s Györgyem Lukácsem a Antoniem
Gramscim považován za zakladatele
tzv. západního marxismu.
ISBN 978-80-7007-591-3
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Machovec, Milan;
Žďárský, Pavel
František Palacký a česká
filosofie

Praha: Akropolis, 2019, brož.
Reedicí studie vydané v roce 1961
se naplňuje dlouhodobá snaha dát
„druhý život“ pracím významného
českého filosofa Milana Machovce
(1925–2003), které formovaly čtenáře v šedesátých letech 20. století.
ISBN 978-80-7470-230-3

Milligan, Tony
Pravda v době populismu

Praha: Filosofia, 2019, 250 s., brož.
I když všichni občas lžeme a i když si
politika vysloužila zvláštní reputaci
jako doména nepravd, Pravda v době
populismu přináší argument, že odpovědnost vůči pravdě a pravdivosti
není možné ani ve sféře politiky odsunout stranou.
ISBN 978-80-7007-588-3

Pauza, Miroslav
Idea strukturální demokracie.
Politická filosofie na principu
respektu k Řádu skutečnosti

Praha: Filosofia, 2020, 849 s., váz.
Kniha se zaměřuje na diskurs o demokracii ve 20. století, především se
věnuje ideji strukturální demokracie
z hlediska politické filosofie.
ISBN 978-80-7007-594-4

Punčochář, Vít
Paradoxy klasické logiky. Filosofie a logika hypotetických vět

Praha: Filosofia, 2020, 304 s., váz.
Jaké jsou základní principy správného
logického usuzování? Ve snaze odpovědět na tuto otázku vykrystalizoval
v průběhu devatenáctého století sytém, který je dnes znám jako klasická
logika.
ISBN 978-80-7007-561-6

Smilansky, Saul
Deset morálních paradoxů

Praha: Academia, 2019, 208 s., brož.
Paradoxy byly podrobně prozkoumány v mnoha oblastech lidského poznání, zatím se však nikdo systematicky nevěnoval roli paradoxů v naší
reflexi morálky. Tento nedostatek se
pokouší napravit izraelský filozof Saul
Smilansky.
ISBN 978-80-200-3017-7

Walicki, Andrzej
Marxismus a skok do království
svobody
Praha: Argo, 2019, váz,
Kniha Marxismus a skok do
království svobody je jedinečným
pokusem o analýzu marxismu jako
filozofického a sociologického
systému, založeného na utopickém
myšlení směřování k individuální
svobodě.
ISBN 978-80-257-3065-2

GASTRO N OM I E
Mauer, Pavel
Glosy Pavla Maurera

Praha: CPress, 2019, 304 s., váz.
299 Kč
Pavel Maurer je výraznou osobností
české gastronomické scény. Ovšem
ne v roli kuchaře. O jídle přemýšlí,
píše, čte, ochutnává ho a hodnotí.
Krátké glosy, původně odvysílané
na vlnách Českého rozhlasu – Radiožurnál.
ISBN 978-80-264-2804-6

H ISTO R I E
Bárta, Miroslav;
Kovář, Martin
Civilisations: Collapse and
Regeneration

Praha: Academia, 2019, 824 s., váz.
895 Kč
Na tři desítky významných vědců
z České republiky, ale i ze zahraničí
se na základě dlouholetého studia
historických i současných pramenů
a odborné literatury zamýšlejí nad
proměnami civilizací a úlohou člověka v jejich vývoji.
ISBN 978-80-200-2907-2

Bažant, Vojtěch;
Šorm, Martin
Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 452 s., brož.
Středověký rukopis někdy připomíná
veřejný prostor, v jehož středu probíhají jednání, zatímco vyměšovat se
chodí stranou. Při listování mnohými
kodexy se zdá, že legrace patří na
okraj, a naopak doprostřed stránky
se klade vážné hlavní sdělení.
ISBN 978-80-7422-716-5

Boydová, Julia
Cestovatelé ve Třetí říši

Překl. Novotný, Robert, Praha: Argo,
2019, 504 s., váz. 398 Kč
Události, k nimž došlo v Německu
v letech 1919–1945, byly dramatické
a děsivé. Kniha se snaží odpovědět
na otázku, zda současníci mohli pochopit podstatu nacionálního socialismu, čelit vlivu nacistické propagandy a tušit či předvídat holokaust.
ISBN 978-80-257-3067-6

Burgert, Pavel
Neolit ve východních Čechách

Praha: Academia, 2019, 320 s., brož.
495 Kč
Kniha představuje pohled na společenství raných zemědělských
populací v období první poloviny 5.
tisíciletí př. n. l.
ISBN 978-80-200-3022-1

Burian, Ondřej; Rendek, Jan
Kostnice v českých zemích

Praha: Academia, 2019, 488 s., brož.
Kostnice jsou navzdory obecnému
povědomí běžnou součástí naší kulturní krajiny a v minulosti se nalézaly
téměř na každém hřbitově.
ISBN 978-80-200-3006-1

Cajthaml, Jiří;
Močičková, Jitka;
Seemann, Pavel a kol.
Český historický atlas. Kapitoly
z dějin 20. století

Praha: Historický ústav AV ČR, 2020,
297 s., váz.
Atlas se člení na tři základní oddíly, Prostor, Čas a Společnost. Záměrně nebylo
vybráno prosté chronologické hledisko,
kde by zanikly jedinečnost, specifičnost
a přetrvávající aktuálnost témat, charakteristických pro 20. století.
ISBN 978-80-7286-346-4

de Tocqueville, Aude
Atlas ztracených měst

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2020,
144 s., váz.
Atlas ztracených měst přibližuje
skutečné osudy více než čtyřiceti
sídel, z nichž se vytratil život. Ať už
bylo příčinou lidské šílenství, přírodní

bibliografie
katastrofy, dějinné zvraty či hospodářský úpadek, všechna tato místa
vyvolávají otázky.
ISBN 978-80-88268-33-8

Dubánek, Martin
Československá armáda ve
fotografiích 1945–1960 1. díl

Praha: Mladá fronta, 2019, 1. vyd.,
352 s., váz. 499 Kč
Poválečná historie Československé
armády, resp. od roku 1954 Československé lidové armády, stále obsahuje mnoho pověstných bílých míst.
Významnou změnu tohoto stavu přináší dvoudílná výpravná publikace.
ISBN 978-80-204-5532-1

Dvořák, Jan;
Hradilek, Adam;
Formánek, Jaroslav
Čechoslováci v Gulagu III.

Praha: Edice ČT, 2019, 224 s., váz.
249 Kč
Osmdesát chlapů zmizelo a nikdo
o tom nemluvil. Lidi se tehdy strašně
báli o takových věcech hovořit, a pak
jako my s mamkou doufali, že se
jejich blízcí po čase vrátí.
ISBN 978-80-7404-328-4

Emmert, František
Moderní české dějiny

Praha: Mladá fronta, 2019, 296 s.,
váz. 499 Kč
Nezbytná publikace pro všechny zájemce o novodobou českou historii.
ISBN 978-80-204-5498-0

Felton, Mark
Zachraňte koně!

Praha: CPress, 2019, 280 s., váz.
369 Kč
V posledních dnech druhé světové
války se americká armáda rozhodne
pro riskantní misi: zachránit stovky
vzácných koní, včetně vídeňských lipicánů, ze stájí u české Hostouně.
ISBN 978-80-264-2500-7

Ferro, Marc
Jak se vyprávějí dějiny dětem po
celém světě
Praha: Academia, 2019, 424 s., váz.
Autorovi, profesorovi pařížské École
des hautes études en sciences sociales (EHESS), šlo v této knize podle
jeho vlastních slov „o zpochybnění
tradiční koncepce ‚světových dějin‘“.
ISBN 978-80-200-3018-4

Fidler, Jiří
Dějiny československých legií
v datech

Praha: Universum, 2019, 376 s., váz.
399 Kč
První ucelené dějiny českých legií,
které doposud nebyly do takové míry
zpracovány.
ISBN 978-80-7617-971-4

Galaš, Radek
Československé četnictvo
1918–1929

Praha: Academia, 2019, 360 s., brož.
435 Kč
Kniha se zabývá vývojem četnictva
v letech 1918–1929, avšak pro úplné
pochopení jeho složitosti a historické
kontinuity je jedna z úvodních kapitol
věnována i období 1850–1918.
ISBN 978-80-200-3016-0

Huňátová, Dana
Sametová diplomacie

Praha: Edice ČT, 2019, 328 s., váz.
349 Kč

z n o v i n e k k 3 . 2 . 2 0 2 0 319 t i t u l ů
Dienstbier a Havel směle zamířili
do svobodného světa a kolem sebe
přitom měli statisíce sovětských
vojáků!
ISBN 978-80-7473-910-1

Johns, W.E.
Biggles od velbloudích stíhaček

Praha: Prostor, 2019, 436 s., váz.
497 Kč
Biggles, ani ne dvacetiletý mladík,
je za 1. světové války vyslán se svým
letadlem na frontu do Francie, aby
bojoval proti nepříteli. Titul patří do
legendární série téměř stovky knih
mapujících dobrodružství britského
letce Jamese Biggleswortha.
ISBN 978-80-7260-440-1

Kamiński, Lukasz;
Persak, Krzysztof
Čekisté. Bezpečnostní složky
v evropských zemích východního
bloku 1944–1989
Praha: Academia, 2019, 802 s., brož.
Kniha je ve světové historiografii
prvním kompendiem základních
informací o činnosti komunistických
bezpečnostních složek ve střední
a východní Evropě.
ISBN 978-80-200-3048-1

Kershaw, Ian
Na horské dráze: Evropa v letech
1950–2017
Překl. Řezáčová, Magdaléna; Orlando, Daniela; Vereš, Pavel, Praha:
Argo, 2019, 624 s., váz. 548 Kč
Renomovaný britský historik moderních dějin lan Kershaw v této práci
navazuje na předchozí knihu Do pekel a zpět: Evropa 1914–1949 (Argo,
2017), již věnoval nejtragičtějšímu
období evropských dějin 20. století.
ISBN 978-80-257-2971-7

Kliment, Josef
U obětovaného prezidenta. Hořké paměti Háchova tajemníka
Praha: Academia, 2019, 776 s., váz.
Paměti Josefa Klimenta představují
unikátní pramen poznání protektorátu i poválečného období. Dosud
nebyly souhrnně publikovány.
ISBN 978-80-200-2982-9

Krsek, Martin
Vznik republiky v Ústeckém kraji

Prinke, Rafał T.
Omylů svůdná zahrada

Překl. Kuhar, Lenka Daňhelová, Praha:
Academia, 2019, 848 s., váz. 995 Kč
Historik Polské akademie věd Rafał
T. Prinke ve své rozsáhlé knize systematicky mapuje dějiny alchymie,
její pojímání v různých historických
obdobích, velice důkladně se věnuje
také vývoji a úrovni poznatků dalších
historiků a badatelů v tomto oboru.
ISBN 978-80-200-2929-4

Skřivan, Aleš;
ml. Skřivan, Aleš
Rudí barbaři před branami.
První opiová válka 1839–1842

Praha: Epocha, 2019, 288 s., váz.
Základní vývozní artikl Britů z Číny
představoval čaj. Jeho nákup ale museli
platit stříbrnými mincemi a neraženým
stříbrem, což vyvolalo nerovnováhu
platební bilance a nutilo obchodníky
hledat komoditu, jejíž prodej Číňanům
by tuto nerovnováhu odstranil.
ISBN 978-80-7557-210-3

Tapper, Jake
Základna

Brno: CPress, 2019, 640 s., váz. 690 Kč
V říjnu 2009 zaútočilo na americkou
základnu Keating, nacházející se v těžce
přístupném terénu afghánského Núristánu, přes 400 bojovníků Tálibánu.
ISBN 978-80-264-2849-7

Verney, Victor
Boží bojovník

Překl. Podzimková, Dina, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2019,
250 s., váz. 319 Kč
Pohled na nejslavnějšího českého
válečníka Jana Žižku z Trocnova
a celou éru husitství očima britského
historika.
ISBN 978-80-7593-087-3

Vespa. Dějiny legendy od počátku do současnosti

Praha: Slovart, 2019, 224 s., váz.
699 Kč
Vespa se po svém představení veřejnosti roku 1946 setkala s nedůvěrou,
protože se nejednalo o motocykl, ale
spíše o výsledek zkřížení letecké a automobilové technologie.
ISBN 978-80-7529-828-7

Ústí nad Labem: Muzeum města
Ústí nad Labem, 2020, 2. vyd., 52 s.,
brož. 50 Kč
Druhé vydání doplněné o kapitolu
věnovanou vylíčení situace na Děčínsku bezprostředně po vyhlášení Československa. Doprovodná publikace
k putovní výstavě. Zahrnuje období
od sarajevského atentátu do konce
světové války.
ISBN 978-80-86475-46-2

Vlnas, Vít
Na rozhraní času

Ležák, Zdeněk; Zimčík, Jiří
Sametová revoluce

Wildt, Michael
Generace nekompromisních.
Vedoucí pracovníci Hlavního
říšského bezpečnostního úřadu

Praha: Edika, 2019, 140 s., váz.
499 Kč
V roce 1989 se zhroutil totalitní systém komunistické strany nejen u nás
v Československu, ale také ve většině
zemí východního bloku.
ISBN 978-80-266-1472-2

Neumann, Ondřej a kol.
Šok! Hrůza! Média!

Praha: CPress, 2019, 272 s., brož.
299 Kč
Čeští novináři po roce 1989: od svobody k oligarchům.
ISBN 978-80-264-2830-5

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 296 s., brož. 399 Kč
Biskup Valdštejn se snažil poznat
a pochopit vše, co osvícenství přinášelo. Niterná víra, hluboká vzdělanost
a odpovědnost vůči tradicím rodu
a země jej přitom spolehlivě ochránily ode všech krajností.
ISBN 978-80-7422-727-1

Praha: Academia, 2019, 936 s., brož.
Dne 27. září 1939 vznikl z Tajné státní
policie, Kriminální policie a Bezpečnostní služby Hlavní říšský bezpečnostní úřad (Reichssicherheits
hauptamt, RSHA), v jehož čele stál až
do své smrti Reinhard Heydrich.
ISBN 978-80-200-2989-8

Zavadilová, Barbora
Má rusínská vyšívánka

Praha: Společnost přátel Podkarpatské Rusi, 2019, 288 s., brož. 289 Kč
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Mladá autorka se pod vlivem vyprávění
své milované babičky, pocházející
z Podkarpatské Rusi, vydala na tři měsíce za vlastními kořeny. Odvážně putuje
po různých částech regionu a plasticky
vykresluje jeho rázovitý charakter.
ISBN 978-80-907084-1-9

Zídek, Petr a kol.
Lidé roku 1989

Praha: Universum, 2019, 264 s., váz.
299 Kč
Kniha Lidé roku 1989 vychází ze stejnojmenného seriálu Lidových novin.
Představuje životní příběhy více než
třiceti aktérů sametové revoluce, ať
již patřili mezi vítěze, nebo poražené.
ISBN 978-80-242-6319-9

KRIMINALISTIKA
Liška, Přemysl
Dobrodružství kriminalistické
balistiky

Praha: Mladá fronta, 2020, 280 s.,
váz.
Kniha na pomezí literatury faktu a naučné literatury pojednává o historii
kriminalistické identifikace (ztotožnění) zbraní podle stop na vystřelených
nábojnicích a střelách, jednoho z nejvýznamnějších samostatných oborů
moderní kriminalistické techniky.
ISBN 978-80-204-4819-4

MY TO LOG IE
Kniha mytologie

Praha: Universum, 2019, 352 s., váz.
599 Kč
Další titul ze série přehledových
oborových publikací představuje
zasvěcený úvod do studia mytologií
stejně jako materiál pro pokročilejší
zájemce o tento obor.
ISBN 978-80-7617-786-4

OSO B N OSTI
Kaiser, Vladimír; Karlíček,
Petr; Preclík, Jiří
Rudolf Jenatschke, kněz posedlý
fotografií

Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí
nad Labem, 2020, 1. vyd., 317 s.,
váz. 350 Kč
Výpravná kniha o fotografovi a katechetovi Rudolfovi Jenatschkem.
Fotografická publikace černobílých
snímků a kolorovaných diapozitivů
z let 1908 až 1945 ze sbírek Muzea
města Ústí nad Labem a Archivu
města Ústí nad Labem.
ISBN 978-80-86646-60-2

Overton, Ollie
Bod zlomu

Brno: CPress, 2019, 312 s., váz.
399 Kč
Chvíle, kdy jste u konce s dechem,
na dně svých sil či paralyzováni
strachem. Okamžik, kdy zjistíte, kdo
skutečně jste… Ollie Ollerton, bývalý
elitní voják, prožil ve své kariéře nespočet bodů zlomu.
ISBN 978-80-264-2851-0

Vodseďálek, Ivo
Ivo Vodseďálek: Dílo 1949–1998

Praha: Argo, 2019, 1400 s., váz.
Ivo Vodseďálek (1931–2017) patřil
k významným autorům neoficiální literární scény po roce 1948. Během komunistického režimu existovalo jeho
dílo výhradně v samizdatu, vycházet
tiskem začalo teprve po roce 1989.
ISBN 978-80-257-3048-5

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Celoškolní přístup. Metodický
text pro studenty učitelství

Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
1. vyd., 41 s., brož.
Text se zabývá problematikou zavádění principů celoškolního přístupu.
Je určen především studentům učitelských oborů.
ISBN 978-80-7435-758-9

Interdisciplinární přístup.
Metodický text pro studenty
učitelství

Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
1. vyd., 44 s., brož.
Text se zabývá problematikou využití
interdisciplinárního přístupu při řešení environmentálních a sociálních
problémů ve výuce, zejména při realizaci vybranných metodik.
ISBN 978-80-7435-763-3

Komunitní přístup. Metodický
text pro studenty učitelství

Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
1. vyd., 46 s., brož.
Text se zabývá problematikou propojování školní výuky s okolní komunitou. Je určen především studentům
učitelských oborů.
ISBN 978-80-7435-756-5

Participativní přístup. Metodický
text pro studenty učitelství
Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
1. vyd., 40 s., brož.
Text se zabývá problematikou
zavádění principů participativního
přístupu v enviromentální výchově
a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
ISBN 978-80-7435-765-7

Učitelské studijní programy
a formování občanských a sociálních kompetencí
Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
1. vyd., 267 s., váz.
Publikace se pokouší o revizi stávající
učitelské přípravy jedné univerzity,
se snahou analyzovat a změnit výuku
tak, aby lépe vyhovovala klíčovým
aspektům odpovědného vzdělávání.
ISBN 978-80-7435-755-8

Výuka ve venkovním prostředí.
Metodický text pro studenty
učitelství

Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
1. vyd., 41 s., brož.
Text se zabývá využíváním venkovního prostředí ve výuce. Je určen především studentům učitelských oborů.
ISBN 978-80-7435-761-9

PO LITI K A
Bergman, Ronen
Zabij jako první

Praha: Universum, 2019, 800 s., váz.
599 Kč
Otrávená zubní pasta, která zabije
cíl až po měsíci? Explodující mobily?
Rezervní pneumatiky v autě napěchované výbušninami? Autor Ronen
Bergman vyzpovídal více než 1 000
agentů a vojáků izraelských tajných
služeb a odkrývá politiku Izraele.
ISBN 978-80-7617-970-7

Nodl, Martin
Středověké město. Politické
proměny a sociální inovace

Praha: Filosofia, 2020, 239 s., brož.

bibliografie
Soubor studií je věnován problematice sociálních aspektů života
středověkého města. Čeští a polští
medievisté se v nich zamýšlejí nad
fenomény předměstí, emigrace,
sociální integrace, konfliktů mezi
měšťany navzájem.
ISBN 978-80-7007-598-2

PR ÁVO
Pfeilerová, Jaroslava
Cestovní náhrady podle zákoníku práce – praktický průvodce
2020

Olomouc: Anag , 2020, 2. aktual.
vyd., 208 s., brož. 319 Kč
Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou
upraveny povinnosti zaměstnavatele
k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce.
ISBN 978-80-7554-244-1

Schmied, Mgr. Zdeněk;
Roučková, Mgr. Dana
Zákoník práce 2020 (sešitové
vydání)

Olomouc: Anag , 2020, 16. aktual.
vyd., 176 s., brož. 129 Kč
Stejně jako v předchozích letech
jsme i pro rok 2020 pro vás připravili
stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2020
včetně souhrnného komentáře.
ISBN 978-80-7554-247-2

PSYCH O LOG I E
Gallo, Carmine
Mluv jako TED

Brno: BizBooks, 2019, 288 s., brož.
349 Kč
Chcete, aby vás ostatní poslouchali?
Abyste zaujali, musíte své nápady
umět prodat. To je dovednost, která
otevírá bránu ke splnění vašich snů.
ISBN 978-80-265-0888-5

Lukášová, Dora
Jak se musel beránek Nejmilejší
Kožíšek stát neviditelným

Brno: Barrister & Principal, 2020,
44 s., váz. 169 Kč
Pohádka o beránkovi Nejmilejším Kožíškovi může posloužit jako odrazový
můstek k tomu, jak s dítětem otevřít
téma rozvodu, rozpadu rodiny, konfliktů mezi rodiči a jeho vlastních prožitků.
ISBN 978-80-7364-101-6

Šucha, Matúš
Proč se v dopravě chováme tak,
jak se chováme?

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 280 s., brož. 289 Kč
Máme mnoho různých cest, kterými
se můžeme dostat z bodu A do bodu
B. Jak to udělat, aby všechny naše
cesty, pěšky, na kole, hromadnou
dopravou nebo autem, byly pohodlné a bezpečné? Proč se v dopravě
chováme tak, jak se chováme?
ISBN 978-80-7422-726-4

SBO R N Í K Y
Basler, Jaromír (ed.);
Dostál, Jiří (ed.)
Tech–Edu–Inspire 2019: Výuka
techniky na základní škole –
inovace, trendy, inspirace

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 37 s.
Sborník abstraktů z konference Tech–
Edu–Inspire 2019, která se orientuje
na představení inovativního pojetí

výuky techniky na ZŠ a na řešení
obecných kurikulárních otázek spojených se zaváděním nově pojatého
techn. vzdělávání do škol.
ISBN 978-80-244-5619-5

SO CI O LOG I E
Holmwood, John
Sociologie, veřejnost, politika

Překl. Balon, Jan, Praha: Filosofia,
2019, 208 s., brož. 195 Kč
Kniha představuje výběr z textů
významného britského sociologa, jejichž sjednocujícím motivem je otázka
povahy sociologického vědění.
ISBN 978-80-7007-577-7

Jeřábek, Hynek
Má sociologická dobrodružství.
Lidé, místa, vědecká setkání

Praha: Sociologické nakladatelství,
2019, 1. vyd., 216 s., brož. 230 Kč
V této knížce bych se chtěl podělit
o dojmy a zážitky, které jsem nasbíral
za třicet let svých sociologických cest
a výzkumů. V patnácti příbězích se
setkáte s mnoha zajímavými lidmi,
kouzelnými místy i nevšedními výsledky bádání.
ISBN 978-80-7419-287-6

Mišovič, Ján
Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný
rozhovor

Praha: Sociologické nakladatelství,
2019, 1. vyd., 292 s., brož. 455 Kč
S rostoucím využíváním kvalitativního výzkumu v posledních desetiletích
a zařazením kvalitativních výzkumných metod do osnov různých
studijních oborů na vysokých školách
se technika polostrukturovaného rozhovoru stala značně populární.
ISBN 978-80-7419-285-2

Prokop, Daniel
Slepé skvrny

Brno: Host, 2020, 250 s., brož.
Pracovat, mít osobní život, udržovat
si přehled o politickém a společenském vývoji a přitom se nezhroutit
— to občas může vypadat jako nadlidský úkol. Zvlášť v době, kdy jsou
politické kampaně postaveny spíše na
emocích než na informacích.
ISBN 978-80-7577-991-5

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
B. Freeman, Joshua
Behemot

Brno: Host, 2019, 422 s., váz.
Historik Joshua B. Freeman v erudované a zároveň čtenářsky přístupné
knize zkoumá moderní svět a jeho
průmyslovou revoluci z nečekané
perspektivy: prostřednictvím samotných továren.
ISBN 978-80-275-0006-2

Ferguson, Niall
Věž a náměstí

Praha: Argo, 2019, 508 s., váz.
598 Kč
Niall Ferguson je uznávaný historik,
autor čtrnácti knih, z nichž zná český
čtenář tituly Vzestup peněz či Velký
rozklad. V nové práci analyzuje podoby mocenského vlivu.
ISBN 978-80-257-3047-8

J. Evans, Richard
Na obranu historie

z n o v i n e k k 3 . 2 . 2 0 2 0 319 t i t u l ů
Praha: Argo, 2019, 304 s., váz.
Kniha Na obranu dějin představuje
v Evansově díle zdánlivou výjimku. Ve
skutečnosti však odráží jeho hlubokou znalost moderního dějepisectví
a soudobých teoretických přístupů.
ISBN 978-80-257-3006-5

SPO LEČN OST
Keller, Jan
Společnost věčného mládí

Praha: Sociologické nakladatelství,
2019, 1. vyd., 262 s., brož. 333 Kč
Kniha se zabývá dopady jedné z největších sociokulturních změn druhé
poloviny 20. století, nebývalého
nárůstu nové společenské kategorie –
adolescentů.
ISBN 978-80-7419-286-9

STUD I E
Dobiáš, Dalibor
Rukopisy královédvorský a zelenohorský 1,2. Studie z recepce
v kultuře a umění

Praha: Academia, 2019, 1756 s., váz.
Rukopisy královédvorský a zelenohorský představují nejen nejznámější
české mystifikace, ale i po desetiletí
rozvíjené a hájené obrazy přirozené
české minulosti a jejích vysokých
hodnot.
ISBN 978-80-200-2918-8

Nodl, Martin;
Šmahel, František
Pohané a křesťané

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 248 s., váz. 299 Kč
Soubor dvanácti studií z pera kolegů
a přátel prof. PhDr. Petra Sommera,
DrSc., je sondou do dějin christianizace Čech a Moravy od raného středověku do počátku 16. století.
ISBN 978-80-7422-729-5

Papoušek, Vladimír
Pokušení neviditelného. Myšlení
moderny

Praha: Akropolis, 2019, 504 s., váz.
Cílem kolektivní monografie Pokušení neviditelného: Myšlení moderny
není podat komplexní zprávu o veškerých hnutích mysli mezi modernisty, ale ukázat na vybraných případech
proměny tohoto myšlení, jeho transformace, či případný kolaps.
ISBN 978-80-7470-263-1

Z ÁHADY
Greig, Charlotte
Konspirační teorie

Brno: CPress, 2019, 128 s., váz.
349 Kč
Nikdo nemůže popřít, že se v minulosti odehrály věci, jež nikdo nedokázal spolehlivě vysvětlit.
ISBN 978-80-264-2831-2

Ž IVOTN Í ST YL
Axe, Josh
Ketodieta. Třicetidenní plán ketogenické diety, s níž zhubnete,
vyrovnáte hladiny hormonů,
podpoříte fungování centrální
nervové soustavy a zlepšíte zdraví, navíc více než 80 receptů

Překl. Zavadilová, Ivana, Praha: Esence, 2019, 1. vyd., 336 s., váz. 359 Kč
Ketogenická dieta dnes patří k nejoblíbenějším dietám a z dobrého
důvodu. Prokázalo se, že pokud se
aplikuje správně, spaluje tuk, omezu-
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je záněty, pomáhá v boji s nádorovými onemocněními, vyrovnává hladiny
hormonů a bakterií trávicího traktu.
ISBN 978-80-7617-902-8

Fried, Jason;
Hansson, David Heinemeier
V práci nemusí být blázinec

Překl. Svobodová, Růžena, Brno:
Jan Melvil Publishing, 2019, 323 s.,
váz. 349 Kč
Nastal čas skoncovat s érou chaosu,
stresu, otravného „nestíhám“ a přepracovanosti. Nic z toho totiž není znakem
výkonného profesionála, ale spíše neschopnosti. Čas a lidská energie představují nejcennější surovinu na světě.
ISBN 978-80-7555-086-6

Kudo, Amanda
Můj malý IKIGAI deník – Objevování japonského tajemství
dlouhého, šťastného a naplněného života

Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
128 s., brož. 289 Kč
Povedete-li si tento praktický deník,
budete schopni odemknout tajemství
zdraví a štěstí. Co nám chybí k nalezení úplného štěstí a zdraví?
ISBN 978-80-7554-242-7

Newport, Cal
Digitální minimalismus

Brno: Jan Melvil Publishing, 2019,
232 s., brož. 299 Kč
Zkroťte návykové technologie a získejte zpět svůj čas a koncentraci.
ISBN 978-80-7555-088-0

Yaksha, Katy
Jsi bez hranic

České Budějovice: Pláž, 2019, 152 s.,
brož. 199 Kč
Chcete se cítit svobodní a naplnění
v každém dni? Být zářiví a zdraví
v každém věku? Žít s lehkostí a v blahobytu? Můžete. Je to daleko jednodušší, než jste se naučili věřit.
ISBN 978-80-907632-0-3

matematické
a přírodní vědy
ASTRO N OM I E
de Sacrobosco, Iohannes
Sféra Iohanna de Sacrobosco
– středověká učebnice základů
astronomie

Překl. Hadrava, Petr; Hadravová,
Alena, Praha: Akropolis, 2019,
368 s., váz.
Latinský Traktát o sféře světa anglického astronoma 13. století Iohanna
de Sacrobosco, působícího na univerzitě v Paříži, se stal základní učebnicí
astronomie, která byla čtena a studována až do 17. století.
ISBN 978-80-7470-267-9

BIO LOG IE
Evangelista Purkyně, Jan
Útržky ze zápisníku zemřelého
přírodovědce

Praha: Academia, 2019, 320 s., váz.
Před sto sedmdesáti lety, v roce
1850, vydal Jan Evangelista Purkyně
(1787–1869) anonymní komentář
k tehdy, stejně jako dnes, široce rozebíraným názorům o tom, zda je Země
bytost, zda má svého vlastního ducha
a jak probíhala evoluce.
ISBN 978-80-200-3037-5

Lesiv, Andrij;
Romanyšyn, Romana
Tak to vidím

Praha: Argo, 2019, 56 s., váz.
Originálně pojatá, ilustrovaná naučná
kniha o zraku rozhodně oko čtenářů
potěší. A malí i velcí se v ní dozvědí,
jak zrak funguje, co znamená vidět, co
znamená nevidět, jak je svět barevný,
co všechno se v něm dá spatřit, co
naopak zůstává očím skryto.
ISBN 978-80-257-2868-0

M ATE M ATI K A
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední
školy
Praha: Prometheus, 2019, 2. vyd.,
280 s., brož. 246 Kč
Důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice,
fyzice, chemii, astronomii i v dalších
přírodovědných oborech respektuje
požadavky, které vyplývají z vývoje
v posledních desetiletích.
ISBN 978-80-7196-477-3

O R N ITO LOG I E
Berthold, Peter;
Mohrová, Gabriele
Kŕmime vtáky – ale správne.
Kŕmenie, ochrana a bezpečnosť
vtákov po celý rok

Praha: Nakladatelství Kazda, 2020,
176 s., brož.
Kŕmenie vtákov už celé desaťročia čelí kritike zo strany ochrancov
prírody – a to neoprávnene, ako
preukázali dlhoročné výskumy
zrealizované najznámejším nemeckým ornitológom, Prof. Dr. Petrom
Bertholdom a jeho manželkou Gabriele Mohrovou.
ISBN 978-80-88316-45-9

PŘ Í RO DA
Bednářová, Jaroslava
Herbář aneb stromy a keře

Praha: Fortuna Libri, 2019, 224 s.,
váz. 349 Kč
Kniha přináší 98 druhů dřevin, jejichž
vyobrazení jsou převzata ze starých
herbářů, počínaje kolorovanými dřevoryty ze 16. století.
ISBN 978-80-7546-164-3

Vít, Aleš; Socha, Radomír
100 + 1 otázek a odpovědí pro
houbaře

Praha: Universum, 2019, 224 s.,
flexovazba , 359 Kč
Má se při sběru houba ze země vykroutit, anebo odříznout?
ISBN 978-80-7617-713-0

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Barrettová, Emilly
Do p*dele s plasty

Překl. Švomová, Alena, Brno: Jota,
2019, 128 s., váz. 198 Kč
Průvodce životem bez plastových
odpadů.
ISBN 978-80-7565-579-0

Skleníkové plyny ze zemědělství
a lesnictví

Praha: Academia, 2019, 192 s., brož.
250 Kč
Monografie se zabývá skleníkovými
plyny, které vznikají v půdách i jinde
v suchozemských ekosystémech a od-

bibliografie
sud emitují do atmosféry. Popisuje
vlastnosti hlavních skleníkových plynů
a jejich roli v atmosféře Země včetně
principu tzv. skleníkového efektu.
ISBN 978-80-200-3011-5

technické vědy
BYDLE N Í
Leffler, Ferdinand
Zelené pokoje. Inspirace pro
zdravou a zabydlenou zahradu

Brno: Host, 2019, 312 s., váz.
Zahrada nám dokáže zprostředkovat
jedinečný kontakt s přírodou, stínem
nebo světlem — ale zejména je to
bezpečné místo setkávání s našimi
nejbližšími a také místo, kde můžeme
být sami se sebou.
ISBN 978-80-7577-972-4

D O PR AVA
Lapáček, Petr
Zmizelé koleje, zmizelá nádraží

Brno: CPress, 2019, 408 s., váz. 990 Kč
Železnice nám přinesla nejen revoluci
v dopravě osob a zboží, ale také nové
architektonické prvky přetvářející ráz
krajiny. Výpravná historie českých
železnic.
ISBN 978-80-264-2852-7

Schrötter, Josef
Svět rychlých vlaků

Brno: CPress, 2019, 136 s., váz. 349 Kč
Železnice znamenala obrovský
průlom v oblasti přepravy nákladů
a osob. Jak se zdokonalovaly dopravní cesty a hnací vozidla, rostla rovněž
rychlost železniční dopravy.
ISBN 978-80-264-2827-5

E N C YK LO PE D I E
Mills, Andrea;
Bullerová, Laura;
Gifford, Clive
Robot. Poznej stroje budoucnosti

Praha: Universum, 2019, 160 s., váz.
399 Kč
Robotika je na vzestupu. Do roku
2019 spatřilo světlo světa více než 45
milionů robotů. Robotika a umělá inteligence se stávají nedílnou součástí
běžného života: ať už máme na mysli
válečné drony nebo roboty pomáhající v nemocnicích pacientům.
ISBN 978-80-7617-820-5

H O B BY
Janošíková, Kateřina
Ze Země do vesmíru. Vědecké
vymalovánky

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 24 s.
V nabídce knihkupectví se vymalovánky určené pro vzdělávací účely
objevují sporadicky. Autoři našli skulinu v této dostupné dětské aktivitě
a připravili sérii obrázků z oblasti
přírodovědy, které jsou určeny pestrému spektru uživatelů.
ISBN 978-80-244-5564-8

LE TEC T VÍ
Obrazová historie letectví

Brno: CPress, 2019, 320 s., váz.
990 Kč
Od montgolfiéry po SpaceShipTwo – skutečná kronika letectví, zachycená v celkovém pohledu i v působivých detailech.
ISBN 978-80-264-2738-4

z n o v i n e k k 3 . 2 . 2 0 2 0 319 t i t u l ů
MOTOC YK LY
Souček, Vladimír
Nesmrtelný Indian

Kvasnička, Jan
O čínské medicíně 1.

zdravotnic tví

Olomouc: Fontána, 2019, 126 s.,
brož. 328 Kč
Jednoduchá, názorná a zábavná –
i taková může být čínská medicína.
Získejte klíče k této obrovské
pokladnici znalostí a zkušeností.
A začněte je používat! Krátké texty
se 120 ilustracemi vám objasní základní pojmy a mechanismy čínské
medicíny.
ISBN 978-80-7336-991-0

ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA

Psottová, Jana
Praktický průvodce cukrovkou,
III. Díl

Brno: CPress, 2019, 304 s., váz.
690 Kč
Indian, kultovní ikona mezi motocykly, přijíždí v unikátní publikaci z pera
českého autora.
ISBN 978-80-264-2848-0

Garran, Thomas Avery
Naše bylinky v tradiční čínské
medicíně

Brno: CPress, 2019, 312 s., váz.
499 Kč
Praktický průvodce světem našich
bylinek využitelný každým, kdo se
zabývá tradiční čínskou medicínou
a jejím praktickým využitím v našich
neorientálních podmínkách.
ISBN 978-80-264-2857-2

KUCHAŘ K Y
Karmel, Annabel
Skutečné jídlo pro malé labužníky. Více než 100 jednoduchých
lahodných receptů pro malé děti
i dospělé

Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
240 s., váz. 349 Kč
Annabel Karmel přichází s další
knihou plnou vynikajících a nikdy nezveřejněných receptů připravených
z prvotřídních ingrediencí s významnou nutriční hodnotou.
ISBN 978-80-7554-240-3

Ottolenghi, Yotam ;
Gohová, Helen
Sladké

Praha: Slovart, 2019, 320 s., váz.
499 Kč
Když potřebujete zvednout náladu
a vytvořit okamžik čisté radosti, není
nad lehký piškotový moučník ochucený
kořením a citrusem nebo nad křehkou
sušenku právě vytaženou z trouby.
ISBN 978-80-7529-778-5

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Kolek, Vítězslav a kol.
Sarkoidóza – nemoc mnoha tváří

Praha: Maxdorf, 2019, 1. vyd., 438 s.,
váz. 995 Kč
Monografie našeho předního pneumologa a mezinárodně uznávaného
experta v oblasti sarkoidózy je dlouho očekávanou publikací jak v rámci
pneumologické společnosti, tak mezi
lékaři dalších odborností.
ISBN 978-80-7345-628-3

Kurfirst, Vojtěch a kol.
Kardiochirurgie v instruktivních
kazuistikách

Praha: Maxdorf, 2019, 1. vyd., 232 s.,
váz. 795 Kč
Publikace obsahuje klinické kazuistiky, které pokrývají celou problematiku kardiochirurgie. Hlavní část knihy
tvoří popis jednotlivých případů se
stručným schématem diagnostického
postupu, diferenciální diagnostikou
a technikou operace.
ISBN 978-80-7345-631-3

Praha: Maxdorf, 2019, 219 s., brož.
295 Kč
Třetí kniha z řady úspěšných příruček
pro lékaře i jejich pacienty. Od prvního Praktického průvodce se počet
léčených diabetiků v ČR zvýšil o více
než 100 000, přibývá i nemocných
s diabetem, kteří o své nemoci zatím
nevědí.
ISBN 978-80-7345-630-6

Skalička, Vít
Lékařské pamluvy

Praha: Maxdorf, 2019, 1. vyd., 136 s.,
brož. 195 Kč
Doktorská mluva je svět sám o sobě,
medicínský jazyk je mnohovrstevnatý
a různotvarý. Disponuje rozmanitou
slovní zásobou klasických a moderních světových jazyků a současně těží
z bohatství češtiny.
ISBN 978-80-7345-632-0

Štětkářová, Ivana a kol.
Spinální neurologie

Praha: Maxdorf, 2019, 1. vyd., 4á8 s.,
váz. 1495 Kč
Problematika míšních poruch patří k stěžejním oblastem moderní
neurologie, přesto dosud zaujímá
v řadě učebnic a monografií poměrně
okrajové místo. Připravujeme nyní
zcela ojedinělou publikaci zaměřenou
komplexně právě na problematiku
míšních poruch.
ISBN 978-80-7345-626-9

Vavřík, Pavel; Landor, Ivan;
Gallo, Jiří a kol.
Revizní operace totálních náhrad
kolenního kloubu

Praha: Maxdorf, 2019, 1. vyd., 503 s.,
váz. 1495 Kč
Uvolnění totálních endoprotéz je
významným problémem moderní
ortopedie. V podkladu tohoto stavu
je masové rozšíření aplikace totálních
endoprotéz, které následně do centra
zájmu posunulo revizní operace totálních náhrad velkých kloubů.
ISBN 978-80-7345-602-3

Widimský, Jiří a kol.
Hypertenze

Praha: Maxdorf, 2019, 5 vyd., 560 s.,
váz. 795 Kč
Arteriální hypertenze patří v rozvinutých zemích, včetně České republiky,
k nejčastějším a bez pochyby medicínsky i ekonomicky nejzávažnějším
onemocněním.
ISBN 978-80-7345-621-4

Wolf, Dieter Storl
Léčivé rostliny a srdce

Překl. Rykrová, Diana, Olomouc:
Fontána, 2019, 336 s., brož. 398 Kč
Nový, celostní pohled na aktuální
téma srdečních problémů.
ISBN 978-80-7336-988-0
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umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Agrawalová, Roma
Stavět. Skryté příběhy budov

Překl. Štefl, Martin, Brno: Host,
2019, 1. vyd., 268 s., brož. 349 Kč
Většinu života strávíme ve městech
a budovách. Přejíždíme po mostech,
čekáme na výtah, dýcháme v podzemních garážích, přivrtáváme poličku
nebo se v práci díváme z okna — a stavby i konstrukce, které nám toto všechno umožňují, téměř ani nevnímáme.
ISBN 978-80-7577-969-4

Flodrová, Milena
Jurkovič, Brno a Vesna

Brno: Doplněk, 2019, 72 s., brož.
Nová publikace z pera významné brněnské historičky se věnuje působení
architekta Dušana Samuela Jurkoviče
v Brně i jeho úzké spolupráci s tehdejší
Ženskou vzdělávací jednotou Vesna.
ISBN 978-80-7239-343-5

FI LM
Mittel, Jason
Komplexní televize

Překl. Korda, Jakub; Čejka, Ondřej,
Praha: Akropolis, 2019, 528 s., brož.
449 Kč
Kniha obsahuje detailní a čtivé
rozbory řady televizních seriálů jako
Veronica Marsová, Perníkový táta či
The Wire – Špína Baltimoru a určitě
osloví i poučené diváky a fanoušky
inovativního televizního vyprávění.
ISBN 978-80-7470-244-0

HUD BA
Krátký, Jiří; Svoboda, Štěpán
Nejvýznamnější varhany České
republiky

Brno: CPress, 2019, 264 s., váz.
1190 Kč
Cílem této unikátní publikace je představit varhanní nástroje na území
České republiky, které jsou něčím
významné, něčím cenné.
ISBN 978-80-264-2859-6

OSO B N OSTI
Štěpán, Petr
Míla Fürstová: Všechny mé řeky

Praha: Universum, 2019, 256 s., váz.
999 Kč
Představujeme vám výjimečnou
uměleckou knihu o životě a díle Míly
Fürstové, významné české umělkyně
žijící ve Velké Británii.
ISBN 978-80-7617-998-1

Štěpán, Petr
Míla Fürstová: Všechny mé řeky
– luxusní vydání

Praha: Universum, 2019, 256 s., váz.
2999 Kč
Představujeme vám luxusní vydání
výjimečné umělecké knihy o životě
a díle Míly Fürstové, významné české
umělkyně žijící ve Velké Británii.
ISBN 978-80-7617-896-0

Tato publikace poskytuje vynikající
vhled do malířského umění od středověku do současnosti.
ISBN 978-80-7617-785-7

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
Kapusta, Jan;
Müllerová, Helena
Náchodský výtvarný podzim
– 36. ročník přehlídky umění
regionu

Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2019, 1. vyd., Nestr.
(12) s., brož.
Koncepce výstavy a návrh instalace
Jan Kapusta. Příprava výstavy a seznamu vystavených prací Helena Müllerová. Grafická úprava Macek Macek.
ISBN 978-80-87069-99-8

Třeštík, Michael
Umění vnímat umění pro děti
a rodiče

Praha: Motto, 2019, 256 s., váz.
999 Kč
Kniha je určena těm, kteří si chtějí
s dětmi povídat o výtvarném umění.
ISBN 978-80-267-1659-4

učebnice
JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Toffaletti, Laura
Kaligrafie. Ukázkové techniky
a cvičení

Praha: Slovart, 2019, 192 s., brož.
399 Kč
Kaligrafie je starobylé umění, které se
i v současnosti uplatňuje v nejrůznějších
oborech a v poslední době se těší stále
větší oblibě i mezi laickou veřejností.
ISBN 978-80-7529-792-1

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Novotná, Ivana
Pracovní sešit předškoláka 2

Praha: Edika, 2019, 48 s., brož.
149 Kč
Tento pracovní sešit je určen všem
dětem, které se již připravují ke vstupu do školy.
ISBN 978-80-266-1468-5

TECH N I K A
Technická mechanika. Dynamika
Praha: Informatorium, 2019, 1. vyd.,
96 s., 290 Kč
Učebnice se zabývá dynamikou
hmotného bodu, dynamikou tělesa a dynamikou soustavy těles.
Je určena pro studenty středních
průmyslových škol strojnických, lze
ji však využít také pro výuku v učebních maturitních oborech strojního
zaměření.
ISBN 978-80-7333-140-5

UM Ě LECK É
SM Ě RY

spor t
a tělov ýchova

Nedvěd, Tomáš a kol.
Slavné obrazy: Mistrovská díla
v souvislostech

HOROLEZEC T VÍ

Praha: Universum, 2019, 256 s., váz.
499 Kč

Messner, Reinhold
Zabíjení nemožného

bibliografie
Překl. Voráčková, Hana, Brno: Jota,
2019, 288 s., váz. 398 Kč
Nejlepší lezci světa diskutují o hranicích alpinismu.
ISBN 978-80-7565-570-7

JÓ GA
MacGregor, Kino
Aštánga jóga

Překl. Kozák, Jan, Olomouc: Fontána,
2019, 250 s., brož. 468 Kč
Aštánga jóga je ladná, atletická forma
jógy, která v posledních letech získala
celosvětovou popularitu.
ISBN 978-80-7336-989-7

Mihulová, Světlana
Obličejová jóga pro začátečníky
a mírně pokročilé
Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
200 s., brož. 5870 Kč
Kniha Obličejová jóga pro začátečníky a mírně pokročilé je jedinečnou
publikací, která nemá v této oblasti
konkurenci nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Obsahuje unikátní
počet cviků.
ISBN 978-80-7554-241-0

SPO R TOVN Í
AKCE
Somerauer, Jan
Gabriela Novotná. Cesta na
Dakar

Brno: Jota, 2020, 233 s., váz. 398 Kč
Inspirativní příběh první Češky, která
dojela nejtěžší závod světa.
ISBN 978-80-7565-582-0

Šíma, Jan
Ekonomika evropských profesionálních fotbalových klubů
a soutěží

Praha: Ekopress, 2019, 1. vyd., brož.
280 Kč
Profesionální fotbal ještě nikdy nebyl
tak globálním fenoménem jako dnes.
Ve světě prakticky zcela propojeném
digitální infrastrukturou ztrácejí význam hranice států i vzdálenosti mezi
kluby a jejich publikem.
ISBN 978-80-87865-58-3

SPO R TOVN Í
H ISTO R I E
Walker, Sam
Kapitáni

Překl. Janouch, Petr, Praha: Mladá
fronta, 2019, 352 s., flexovazba ,
399 Kč
Šestnáct nejdominantnějších sportovních celků historie, napříč všemi
týmovými sporty od španělské
fotbalové ligy až po hokejovou
NHL, mělo jednu věc společnou –
stejný typ kapitána, neobyčejného
lídra s nekonvenčními dovednostmi
a sklony.
ISBN 978-80-204-5527-7

SPO R TOVN Í
PŘ Í RUČK Y
Škorpil, Miloš
Běžecká bible Miloše Škorpila

Praha: Mladá fronta, 2019, 368 s.,
váz. 549 Kč
V knize čtenář nalezne stovky osvědčených rad, tipů a nápadů, jak zapojit
běh do života každého z nás.
ISBN 978-80-204-5533-8

Škorpil, Miloš
Běhání pro všechny

Praha: Universum, 2019, 200 s., váz.
279 Kč
Kniha významného českého ultramaratonce a zakladatele běžecké školy
je určena všem aktivním běžcům, ale
i lidem, co chtějí s běháním začít.
ISBN 978-80-7617-895-3

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Buckley, Michael
Tibet – Turistický průvodce

Brno: Jota, 2020, brož.
Vydejte se do tajemstvím opředeného Tibetu a posaďte se na střeše
světa. Nejvýše položená země, dlouhá staletí nedosažitelná a uzavřená
v majestátnosti himálajských velehor,
již odedávna fascinuje cestovatele ze
všech koutů planety.
ISBN 978-80-7565-572-1

Německo – turistický průvodce.
Turistický průvodce Rough
Guides

Brno: Jota, 2019, 970 s., brož.
Německo si po sjednocení konečně
vybudovalo lepší profil jako turistická
destinace, z nemalé části díky pozoruhodné obnově Berlína, jednoho
z nejúžasnějších a nejzajímavějších
měst v Evropě.
ISBN 978-80-7565-573-8

TUR ISTI K A
Rajeshová, Monisha
Cesta kolem světa v 80 vlacích.
Přes 70 000 kilometrů dobrodružství

Praha: Mladá fronta, 2019, 352 s., váz.
Když Monisha oznámila svůj záměr absolvovat cestu kolem světa v 80 vlacích,
všichni si jen klepali na čelo. Přesto
netrvalo dlouho a ona skutečně hodila
batoh na záda a vydala se na pečlivě
naplánovanou pouť po kolejích.
ISBN 978-80-204-5219-1

Vokolek, Václav
Zima

Praha: Universum, 2019, 200 s., váz.
379 Kč
Zimu většina lidí pokládá za zcela nevhodnou pro putování. Zimní krajinu
ovládají zimní sporty, to je zřejmé.
Ale není tomu tak docela.
ISBN 978-80-242-6325-0

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Stručná příručka súdánské
hovorové arabštiny

Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd,
2020, 1. vyd., 88 s., brož. 154 Kč
V Súdánu se hovoří mnoha různými
jazyky a dialekty, ale autoři se soustředili na súdánskou hovorovou
arabštinu, kterou se hovoří hlavně
v okolí hlavního města.
ISBN 978-80-88099-06-2

JA Z YKOVĚ DA
Čech, Ladislav
Angličtina pro lamy 2

z n o v i n e k k 3 . 2 . 2 0 2 0 319 t i t u l ů
Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
176 s., váz. 199 Kč
Angličtinář s mnohaletou praxí napsal knížku o anglickém jazyce, která
je vtipná, a přitom poučná. Oslovit
může nejen věčné začátečníky. Pro
čtenáře od 12 let.
ISBN 978-80-7617-946-2

LI NGVISTI K A
Bidaud, Samuel Henri
Le concept linguistique d’opérativité

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 132 s.
The concept of operativity is fundamental for modern and contemporary linguistics. However, its genealogy,
its main principles, and its possible
applications to other fields have not
been explored until now.
ISBN 978-80-244-5591-4

Nejedlý, Petr a kol.
Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední
češtině
Praha: Academia, 2019, 424 s., brož.
Kniha podává přehled slovotvorného vývoje deverbálních podstatných
jmen od počátků češtiny do třetí
čtvrtiny 18. století. Metodologicky vychází z funkčně strukturní
derivatologické teorie a těží z dosud
nejrozsáhlejších sbírek dobového
jazykového materiálu.
ISBN 978-80-200-3087-0

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Poláčková, Eliška
Verbum caro factum est. Performativita bohemikální literatury
14. století pohledem divadelní
vědy

Praha: Filosofia, 2020, 476 s., váz.
Literatura, která vznikala v českých
zemích ve vrcholném středověku, se
ke svým příjemcům nedostávala vždy
jen ve formě zapsaného textu. Právě
naopak – často byla nejrůznějším způsobem předváděna či performována.
ISBN 978-80-7007-575-3

krásná literatura
CESTO PISY
Linschoten, Jan Huygen van
Itinerario

Překl. Staněk, Karel, Praha: Argo,
2019, 540 s., váz. 498 Kč
Dílo „Itinerario“ je cestopisem z pera
nizozemského cestovatele Jana
Huyghena van Linschoten, který
v 80. letech 16. století strávil několik
let v Indii, tehdy patřící Portugalsku,
ve službách arcibiskupa z Goy.
ISBN 978-80-257-2949-6

Střípky z Indie

Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd,
2020, 1. vyd., 88 s., brož. 154 Kč
Lidské osudy mohou být tajemné a neproniknutelné všude na světě, ale Indie
má tu zvláštnost, že z obyčejných věcí
dělá kouzla a z kouzel obyčejné věci.
ISBN 978-80-88099-13-0

Tronečková, Kristýna
Cesty za štěstím

Brno: CPress, 2019, 224 s., váz.
349 Kč
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3 země, 3 kultury, 3 pojetí štěstí. Říká
se, že některé věci je lepší prožít než
se je pokoušet definovat. O štěstí to
platí dvojnásob.
ISBN 978-80-264-2850-3

Zikmund, Miroslav; Náplava,
Miroslav; Horký, Petr
Sloni žijí do sta let
Brno: Jota, 2019, 264 s., váz.
Vyplujte na zámořskou cestu do
exotické Srí Lanky a do vzpomínek
cestovatele Miroslava Zikmunda,
který vám chce vyprávět o zelených
čajových plantážích, divokém oceánu, nezapomenutelných výhledech
z nevyzpytatelných hor.
ISBN 978-80-756-5433-5

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Abbott, Jeff
Tři ženy

Praha: Ikar, 2019, 344 s., váz. 379 Kč
Její matka Beth beze stopy zmizela,
přesto si je Mariah jista, že by ji nikdy
neopustila.
ISBN 978-80-249-4028-1

Berryová, Flynn
Dvojí život

Překl. Konvičková, Dana, Brno: Jota,
2019, 280 s., váz. 298 Kč
Claire žije spokojeným životem
a pracuje v Londýně jako uznávaná
lékařka. Je ale něco, co o ní nikdo
neví. Ovšem její tajemství je poněkud
jiné, než lidé obvykle mívají. Claire je
dcerou hledaného zločince podezřelého z vraždy.
ISBN 978-80-7565-578-3

Eidler, Petr
Kdo zabije Evu S.?

Brno: Moba, 2020, 320 s., váz.
Eva Stieglitzová dostane jednoho dne
anonym, že jsou její dny sečteny. Na
svůj věk je však stále aktivní sportovkyně, která má pro strach uděláno.
Když jí dcera s vnučkou nabídnou,
že jí zajistí ochranu – soukromého
detektiva, odmítne je.
ISBN 978-80-243-9172-4

Granger, Ann
Zájem o mrtvoly

Brno: Moba, 2019, 416 s., váz.
349 Kč
V roce 1864 přijme Lizzie Martinová
místo společnice bohaté vdovy, majitelky domů v chudinské čtvrti.
ISBN 978-80-243-8909-7

Hamarová, Darina;
Bednář, Stanislav
Slzy anděla

Brno: Moba, 2019, 320 s., váz.
Mladičká Bea, dcera jednoho z nejvlivnějších a nejmocnějších mužů ve
městě, zmizela za záhadných okolností bez jediné stopy, jako by se po
ní slehla zem. Na první pohled neřešitelný hlavolam.
ISBN 978-80-243-8913-4

Hyland, Alex
Černá ovce

Překl. Trávníčkovi, Libuše a Luboš,
Praha: Kalibr, 2019, 264 s., váz. 279 Kč
Michael Violet je zdánlivě normální
sanfranciský obchodník s auty. Zdání
však může klamat – ve skutečnosti to
je talentovaný kapsář, který krade klíče od nejluxusnějších aut ve městě.
ISBN 978-80-7617-787-1

Indridason, Arnaldur
Stínový vrah

Brno: Moba, 2019, 384 s., váz. 329 Kč
V bytě v centru Reykjavíku byla nalezena mrtvola obchodního cestujícího.
Střela do hlavy, která jej usmrtila,
nasvědčuje chladnokrevné popravě.
Policie začne ihned podezřívat spojenecké vojáky, kteří během druhé
světové války zaplnili ulice města.
ISBN 978-80-243-8908-0

Lenormand, Frédéric
Případy soudce Ti. Čínská medicina ve službách vrahů

Misařová, Vlasta, Praha: Garamond,
2019, 240 s., brož. 270 Kč
Smrt člena císařského dvora vyvolá
povyk, protože panuje podezření, že
se ho opovážil otrávit jeden z lékařů.
Vyšetřováním vraždy je pověřen
soudce Ti, který se vydává do Velké
lékařské služby, instituce, jež shromažďuje veškeré lékařské vědění.
ISBN 978-80-7407-463-9

McDonnell, Caimh
Den, který nikdy nepřijde

Brno: Jota, 2019, 392 s., váz.
Paul Mulchrone zakládá detektivní
kancelář. Je bez peněz, bez parťáka
a bez partnerky (neposlouchej, Maggie) – ale dostal svůj první případ! Na
zakázku žárlivé milenky bude sledovat stavebního magnáta Hartigana.
ISBN 978-80-7565-580-6

Moore, Stuart; Aaron, Jason;
Gray, Justin a kol.
Punisher: Vánoce na odstřel

Překl. Podaný, Richard, Praha: BB
art, 2019, 112 s., brož. 399 Kč
Nechte ostatní dárky plavat, rozbalte
si tyhle vánoční vraždy a prožijte sváteční čas s Punisherem!
ISBN 978-80-7595-301-8

Nolan, Dominic
Žena bez minulosti

Překl. Procházka, Václav, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 320 s., váz. 359 Kč
Detektiv Abigail Boonová se probere
vedle mrtvé dívky a nepamatuje si
vůbec nic. Po čtyřech dnech ji najdou
zmatenou. Trpí amnézií a její muž
a syn jsou jí cizí.
ISBN 978-80-249-4048-9

DIVADELNÍ HRY
Kainar, Josef
Ubu se vrací a jiné hry

Praha: Akropolis, 2020, 708 s., váz.
V knize jsou sebrány všechny původní a úplné divadelní či rozhlasové
hry, včetně libret a synopsí, které
byly publikovány, nebo se dochovaly
jako rukopis či strojopis, respektive,
u nichž se podařilo prokázat, že je
napsal Kainar.
ISBN 978-80-7470-265-5

Voskovec, Jiří; Werich, Jan
Čtyři hry. Vest pocket revue /
Golem / Caesar / Balada z hadrů
Brno: Host, 2019, 460 s., váz.
Soubor čtyř her z období vrcholné
tvůrčí spolupráce Jiřího Voskovce
a Jana Wericha.
ISBN 978-80-7577-995-3

Wilde, Oscar
Vějíř lady Windermerové

Překl. Lukeš, Milan, Praha: Artur,
2019, 2. vyd., 88 s., brož. 198 Kč
Hra je plná jiskřivého anglického humoru a společenských bonmotů. Na

bibliografie

z n o v i n e k k 3 . 2 . 2 0 2 0 319 t i t u l ů

pozadí morálky a způsobu života britské smetánky z konce 19. století se
zároveň kriticky zabývá postavením
ženy v tehdejší společnosti.
ISBN 978-80-7483-114-0

vou osobnost této významné historické postavy ve všech jejích aspektech:
jako charismatickou, cílevědomou,
ale k nepřátelům nemilosrdnou.
ISBN 978-80-249-4012-0

Zeyer, Julius
Radúz a Mahulena

Follett, Ken
Ohnivý sloup

Praha: Artur, 2019, 3. vyd., 88 s.,
brož. 189 Kč
Tato poetická pohádková hra patří
ke klenotům české dramatické tvorby
a dočkala se řady inscenací. Diváci ji
mají spojenu i s hudbou Josefa Suka
a určitě vzpomenou i na Weiglovo
působivé televizní zpracování.
ISBN 978-80-7483-118-8

ESE J E , ÚVAHY
Paglia, Camille
Svobodné ženy, svobodní muži

Praha: Argo, 2019, 288 s., brož.
Provokativní, kritická, kontroverzní
– to jsou adjektiva v poslední době
nejčastěji spojovaná s Camille Pagliovou, přední americkou kritičkou, jež
je někdy vnímána jako nástupkyně
Susan Sontagové.
ISBN 978-80-257-3071-3

Preisner, Rio
Kritika totalitarismu. Kompletní
vydání

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020, 734 s., váz.
Kompletní vydání základního díla křesťanského germanisty, teatrologa, filozofa a básníka žijícího od roku 1968
v exilu ve Spojených státech, jednoho
z nejvýznamnějších českých konzervativních myslitelů a kritiků moderny.
ISBN 978-80-7325-475-9

S. Eliot, T.
Křesťan – kritik – básník

Praha: Argo, 2019
Rozsáhlý výbor z esejistiky a publicistiky Thomase Stearnse Eliota
poskytne reprezentativní průřez jeho
kritickými a interpretačními úvahami
k evropské literatuře od Vergilia přes
Shakespeara až po Dickense, Joyce,
Ezru Pounda a Djunu Barnesovou.
ISBN 978-80-257-3101-7

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Brontëová, Charlotte
Jane Eyrová

Praha: CooBoo, 2019, 624 s., váz.
399 Kč
Děj románu významné anglické
spisovatelky je zasazen do kopcovité yorkshirské krajiny se slatinami
a vřesovišti a odehrává se v době
viktoriánské.
ISBN 978-80-7544-905-4

Češka, Stanislav
Případ uprchlého biskupa

Brno: Moba, 2019, 248 s., váz.
Začalo poslední desetiletí 9. století.
Východofranský král Arnulf se rozhodl zaútočit na Moravské království
a podrobit si je tak, jak se to nepovedlo jeho dědovi Ludvíkovi.
ISBN 978-80-243-8912-7

Ebertová, Sabine
Čas zrady

Překl. Hoangová, Dagmar, Praha:
Ikar, 2019, 528 s., váz.
V třetím svazku velkého eposu o Barbarossovi autorka představuje záři-

Překl. Trávníčková, Libuše; Trávníček,
Luboš, Praha: Kalibr, 2019, 688 s.,
brož.
Ohnivý sloup, třetí rozvětvený příběh
zasazený do anglického městečka
Kingsbridge, příběh mocných panovníků i jejich nepostradatelných
pomocníků, příběh plný intrik, vražd
a zrady.
ISBN 978-80-242-6340-3

Kessler, Leo
Pekelní andělé

Překl. Nový, Martin, Praha: Baronet,
2019, 216 s., váz. 289 Kč
V roce 1929 se Británie, Francie
a Spojené státy chystají demilitarizovat západní břeh Rýna. A to je důvod,
aby se Smith po dlouhých šesti letech
vrátil do Německa.
ISBN 978-80-269-0920-0

Millerová, Madeline
Achilleova píseň

Překl. Kačer, Tomáš, Praha: Slovart,
2019, 360 s., váz. 399 Kč
Řecko v časech hrdinů. Patroklos, nešikovný mladý princ, byl vyhoštěn do
království Fthie, kde žije přehlížen ve
stínu krále Pelea a jeho zlatovlasého
syna Achillea.
ISBN 978-80-7529-777-8

Ondaatje, Michael
Nouzové osvětlení

Brno: Jota, 2019, 256 s., váz. 298 Kč
Okouzlující román, který vypráví dramatický příběh, zasazený do období
těsně po skončení druhé světové
války, o životě neobyčejných lidí.
Dějová linka se odehrává v roce 1945
v Londýně.
ISBN 978-80-7565-571-4

Pearse, Lesley
Nezapomeň na mě

Překl. Faltejsková, Lenka, Brno:
Moba, 2019, 544 s., váz. 399 Kč
Píše se rok 1786. Mary Broadová,
dcera rybáře z Cornwallu, je za pošetilou krádež klobouku odsouzena
k smrti oběšením. Nakonec je však
ortel změněn a Mary je deportována
do Austrálie s jednou z prvních várek
trestanců.
ISBN 978-80-243-8910-3

Prescott, Lara
Nikdy jsme nebyly

Překl. Neradová, Martina, Praha:
Slovart, 2019, 412 s., váz. 399 Kč
Dvě znepřátelené světové mocnosti,
dvoje tajné služby a jedna zakázaná
kniha, která může změnit svět. Blíží
se světová válka a o tom, kdo zahyne
a kdo bude žít, rozhodují slova.
ISBN 978-80-7529-783-9

Vaňková, Ludmila
Přemyslovci 5 – Království
neumírá

Praha: Šulc – Švarc, 2019, 576 s.,
váz. 499 Kč
Královská sága Přemyslovci končí
knihou Království neumírá (1291–
1309) a spojuje romány Žebrák se
stříbrnou holí a Královský nach tě
neochrání.
ISBN 978-80-7244-439-7

Weirová, Alison
Anna Klevská: Královna s tajemstvím

Křistková, Eva, Praha: BB art, 2019,
váz. 399 Kč
Ovdovělý Jindřich VIII. se hodlá znovu oženit. Z politických důvodů padla
volba na německou princeznu Annu
Klevskou, jejíž portrét králi učaroval.
Anna však neoplývá žádnou ze ctností, jež Jindřich na ženách obdivuje.
ISBN 978-80-7595-307-0

HUMO R

Praha: Universum, 2019, 2. vyd.,
200 s., váz. 299 Kč
Jediná komplexní biografie maršála
Koněva na českém trhu. Téma osobnosti velitele Rudé armády, která pod
jeho vedením osvobodila protektorát,
ale o 11 let později také krvavě potlačila povstání v Maďarsku, je v současnosti stále velmi živé.
ISBN 978-80-242-6321-2

Hruška, Petr
Daleko do ničeho. Básník Ivan
Wernisch

Překl. Hollanová, Jana; Černý, Dan,
Praha: Argo, 2019, 1132 s., váz.
1298 Kč
Bravurní parodie na sci–fi, která je
dnes již klasickým dílem s ilustracemi,
a v boxu.
ISBN 978-80-257-3025-6

Brno: Host, 2019, 512 s., brož.
Opakovaně je nutno podléhat dojmu, že nejde o nic, aby bylo možno
následně pocítit, že je daleko do
ničeho. Je to paradoxní ‚povinnost‘
Wernischovy básně (a možná i celé
poezie obecně): má–li za něco stát,
pak musí mít vždy možnost vypadat,
že nestojí za nic.
ISBN 978-80-7577-825-3

Pratchett, Terry
Nefalšovaná kočka

Jarolímková, Stanislava
Slavné Češky a jejich blízcí

Adams, Douglas
Stopařův průvodce Galaxií BOX

Překl. Hrách, Tomáš, Praha: Talpress,
2019, 140 s., brož. 149 Kč
Opravdové kočky nejsou ani jednoznačně sebevědomé, ani jednoznačně neurotické. Jsou tak trochu obojí,
úplně jako opravdoví lidé.
ISBN 978-80-7197-712-4

KORESPONDENCE
Tullius Cicero, Marcus
Výbor z korespondence

Praha: Argo, 2019, 600 s., váz.
Dochovaná korespondence významného římského řečníka, politika,
spisovatele a v neposlední řadě
vrcholného stylisty, Marka Tullia Cicerona (106–43 př. n. l.), byla objevena
italskými humanisty ve 14.–15. století.
ISBN 978-80-257-3054-6

LI DOVÁ
SLOVESN OST
Nejedlý, Jan; Plachý, Jaromír
Hororová čítanka

Praha: Meander, 2019, 96 s., váz. 298 Kč
Nová kniha autorské dvojice, která se
zaměřila na mapování a zpřístupňování lidové dětské slovesnosti.
ISBN 978-80-7558-078-8

OSO B N OSTI
Barbezatová, Suzanne
Frida Kahlo doma

Praha: Universum, 2019, 176 s., váz.
599 Kč
Frida Kahlo doma ukazuje vliv
mexické kultury a tradic, Modrého
domu i jiných míst na tvorbu a život
významné malířky.
ISBN 978-80-7617-601-0

Bowen, James
Svět podle Boba

Překl. Macháčková, Marie, Praha:
Ikar, 2019, 240 s., váz.
Pokračování úspěšného titulu Kocour
Bob. Autor doplňuje další příhody
a zážitky a vypráví, jak mu nečekaná
popularita proměnila život – a to
nejen pozitivně. V závěru líčí, jak probíhalo vydání jeho první knihy.
ISBN 978-80-249-4051-9

Fidler, Jiří
Koněv: Osvoboditel, nebo
okupant?
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Praha: Universum, 2019, 200 s., váz.
259 Kč
Tato kniha nabízí setkání se šesti slavnými českými ženami, jejichž jména
sice znáte a víte, čím zasáhly do historie našeho národa, ale autorka o nich
v tomto titulu nabízí řadu méně známých zajímavých informací.
ISBN 978-80-7617-791-8

Knězů, Jakub;
Nesvadbová, Barbara
Hovory s doktory – 12 pohledů
na zdraví, lásku, víru… a život

Praha: Universum, 2019, 192 s., váz.
299 Kč
Barbara Nesvadbová vyzpovídala
dvanáct předních českých lékařů
z nejrůznějších oborů.
ISBN 978-80-242-6326-7

McGowan, Michael R.;
Pezzullo, Ralph
Špion: Třicet let jako tajný
agent FBI

Praha: Universum, 2019, 296 s., váz.
379 Kč
Zcela mimořádná a bezprecedentní
kniha. Většina tajných agentů FBI
pracuje během své kariéry jen na
jednom případě podobného typu,
málokdy někdo absolvuje přes pět
takových misí.
ISBN 978-80-7617-973-8

Měchurová, Zlata
Spojuje nás město. Písek, lidé
a jejich příběhy

Písek: Nakladatelství J & M, 2019,
1. vyd., 208 s., váz. 290 Kč
Autorka navštívila v uplynulém roce
24 osobností, které mají blízký vztah
k městu Písek. Ve svém oboru dosáhly pozoruhodných výsledků a jejich
životní příběh je natolik zajímavý, že
stojí za zaznamenání.
ISBN 978-80-86154-87-9

Rotolo, Suze
Nespoutaný čas. Vzpomínka na
Greenwich Village šedesátých let
Překl. Slováčková, Hana, Brumovice:
Carpe diem, 2019, 1. vyd., 332 s.,
brož. 399 Kč
Známá americká umělkyně, v letech
1960–1964 první přítelkyně Boba
Dylana, mající silný vliv na jeho hudbu během tohoto období, popisuje
ve své knize nelehké dětství v 50.
letech minulého století, čas strávený

s Dylanem a dalšími osobnostmi
folkové hudby.
ISBN 978-80-7487-285-3

Vedral, Honza
Neuvěřitelný Ivan Král

Praha: Slovart, 2019, 304 s., váz.
499 Kč
Autorizovaný životopis, ve kterém Ivan
Král vůbec poprvé vypráví celý svůj
příběh a odhaluje leckdy překvapivá
zákulisí historie a vývoje hudby, kterou
proslula takzvaná „prázdná generace“.
ISBN 978-80-7529-819-5

PO E Z I E
Adam, Hošek
A na stromech les

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 80 s.
Debutová básnická sbírka Adama
Hoška A na stromech les vznikla
na základě autorova opakovaného úspěchu v Literární soutěži pro
studenty UP.
ISBN 978-80-244-5538-9

Apollinaire, Guillaume
Kaligramy

Praha: Garamond, 2019, 180 s., váz.
Apollinairovy Kaligramy jsou obrazové básně, verše zapsané do obrazů,
které mají znázorňovat. Mnoho básní
by bez výtvarného uspořádání bylo
pro čtenáře nepochopitelných.
ISBN 978-80-7407-462-2

Fridrich, Radek;
Jedlička, Dan
Nejlepší české básně 2019

Brno: Host, 2019, 108 s., brož.
Projekt Nejlepších českých básní
v loňském roce dospěl k prvním kulatinám. Jeho arbitrem je undergroundová legenda J. H. Krchovský.
ISBN 978-80-7577-998-4

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Lesiv, Andrij; Romanyšyn,
Romana
Nahlas, potichu, šeptem

Praha: Argo, 2019, 56 s., váz.
Kniha ukrajinského dua se věnuje
dalšímu lidskému smyslu: sluchu. Je
plná zvuků, hlasů, tónů a slov. Jak
funguje lidské ucho? Jak se vytváří
hudba? Slyší člověk a zvířata stejně?
Kolik je lidských jazyků? A můžeme
se domluvit i beze slov?
ISBN 978-80-257-2869-7

POVÍ D K Y
Kadlec, Vratislav
Hranice lesa

Praha: Argo, 2019, 176 s., váz.
228 Kč
Prozaický debut Vratislava Kadlece
nabízí sedmnáct povídek různé délky
a rozmanité formy, v nichž jako by se
potkával Karel Michal a jeho Bubáci
pro všední den s texty Jorge Luise
Borgese.
ISBN 978-80-257-3059-1

Kouřil, Vladimír
Cesty clonou

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2019,
224 s., váz.
Druhá beletristická kniha předního
jazzového publicisty Vladimíra Kouřila zve do tichého, básnicky vnímaného světa. Citlivě napsané povídky,

bibliografie
ze kterých dýchá autorova zkušenost
pětasedmdesátníka.
ISBN 978-80-88268-31-4

Veselé a strašidelné povídky
z Jávy

Dubovská, Zorica, Brandýs nad
Labem: Dar Ibn Rushd, 2020, 1. vyd.,
124 s., 154 Kč
Po Bajkách a pověstech Indonésie, které vydalo nakladatelství Dar Ibn Rushd
v roce 2017, si autorka, naše přední
odbornice na indonéštinu a indonéskou kulturu, vybrala literaturu Jávy.
ISBN 978-80-88099-22-2

PRÓZ A
Gruša, Jiří; Balvín, Josef;
Kraus, Karel
Překlady a adaptace

Brno: Barrister & Principal, 2020,
664 s., váz. 595 Kč
Svazek představuje překlady
a adaptace, které Jiří Gruša připravil
sám či ve spolupráci s Karlem Krausem a Josefem Balvínem.
ISBN 978-80-7364-100-9

PŘ Í BĚ HY
Höschl, Cyril
Reflexe

Praha: Galén, 2019, 235 s., váz.
290 Kč
Kniha REFLEXE přináší výběr nejlepších sloupků z let 2015 až 2019, které
mají zároveň komentující a výkladový
charakter a vznikaly jako odpovědi na
dotazy čtenářů časopisu Reflex.
ISBN 978-80-7492-451-4

ROM ÁNY
Bajnarová, Alexandra
Černobíle

Praha: Ikar, 2019, 192 s., váz. 259 Kč
S předsudky v mysli bojuje snad
každý z nás, a tak i na první pohled
nevinný, bezvýznamný incident může
mít dalekosáhlé následky.
ISBN 978-80-249-4026-7

Barnérias, Marine
Bonjour, živote. Cesta, která
mě naučila žít s roztroušenou
sklerózou

Překl. Jovanovičová, Hana, Praha:
Ikar, 2019, 464 s., váz. 399 Kč
Marine byla v jejích třiadvaceti letech diagnostikována roztroušená
skleróza.
ISBN 978-80-249-3992-6

Brown, Sandra
Zuřivost

Překl. Válková, Marie, Praha: Ikar,
2019, 384 s., váz. 399 Kč
Televizní reportérka Kerra Baileyová
se rozhodla udělat rozhovor s majorem Trapperem, který se proslavil
jako hrdina, když před čtvrtstoletím
vyvedl z trosek hotelu v Dallasu hrstku lidí po bombovém útoku.
ISBN 978-80-249-3979-7

Burroughs, William Seward
Lístek, který explodoval

Překl. Rauvolf, Josef, Praha: Argo,
2019, 256 s., váz. 298 Kč
Ve vyvrcholení Burroughsovy trilogie
se v kratších prózách opět pohybujeme v krajích děsivých nočních můr,
vzdáleně připomínajících pralesy Jižní
Ameriky, v mimozemském prostoru,
ale i v ulicích Londýna a jeho podsvětí.
ISBN 978-80-257-3053-9

Connerová, Amanda;
Palmiotti, Jimmy;
Timms, John
Harley Quinn 5: Volte Harley!

Praha: BB art, 2019, 168 s., brož.
Občané New Yorku, marš k volebním urnám. Harley kandiduje! Považujete politiku za špinavý byznys?
A teď se do ní opřela i Quinn! Když
se Harley Quinn přestěhovala do
New Yorku, jeho zkorumpovaný
starosta DePerto jí od počátku byl
trnem v oku.
ISBN 978-80-7595-311-7

Cook, Robin
Pandemie

Překl. Amchová, Alena, Praha: Kalibr,
2019, 416 s., váz.
V newyorském metru zničehonic
zkolabuje neznámá, na první pohled
zdravá a mladá žena a hned po příjezdu do nemocnice umírá. Pro doktora Jacka Stapletona je její případ
strašidelnou připomínkou chřipkové
pandemie v roce 1918.
ISBN 978-80-7617-930-1

Čapek, Karel
Hordubal, Povětroň, Obyčejný
život

Praha: Slovart, 2019, 432 s., váz.
299 Kč
Tato noetická trilogie je po umělecké
stránce bezesporu vrcholem tvorby
Karla Čapka a dodnes zůstává navýsost moderní a současná – svým
poselstvím i mnohovrstevnatostí.
ISBN 978-80-7529-961-1

Čechov, Anton Pavlovič
Strýček Váňa

Překl. Suchařípa, Leoš, Praha: Artur,
2019, 4. vyd., 64 s., brož. 198 Kč
Výjevy z vesnického života o čtyřech
dějstvích v překladu L. Suchařípy.
ISBN 978-80-7483-117-1

Čechov, Anton Pavlovič
Tři sestry

Překl. Suchařípa, Leoš, Praha: Artur,
2019, 4. vyd., 84 s., brož. 198 Kč
Drama o čtyřech dějstvích v překladu
L. Suchařípy.
ISBN 978-80-7483-116-4

Daly, Paula
Udělala jsem chybu

Praha: BB art, 2019, 312 s., váz.
Jsou věci, o kterých se ve slušné společnosti nemluví. Jako třeba schvalování prostituce. Stejně tak jsou věci,
které se ve slušné společnosti nedělají. Jako třeba mít sex s manželem
kamarádky své sestry.
ISBN 978-80-7595-280-6

Euripidés
Médeia

Stiebitz, Ferdinand, Praha: Artur,
2019, 2. vyd., 72 s., brož. 229 Kč
Tragický příběh královské dcery
Médeiy, pomsty a boje o zachování
cti, který vede až k vraždě vlastních
dětí, v jednom z nejslavnějších antických dramat. Vychází v překladu F.
Stiebitze jako 67. svazek edice D.
ISBN 978-80-7483-115-7

Evans, Katy
Racer

Praha: Baronet, 2019, 320 s., váz.
299 Kč
Jeho rodiče stěží někdy napadlo, že
by dostál svému jménu – Racer Tate
– avšak jakmile za volantem pocítil
příval adrenalinu, byl ztracen. A nyní

z n o v i n e k k 3 . 2 . 2 0 2 0 319 t i t u l ů
je to nejrychlejší a nejurputnější závodník ze všech.
ISBN 978-80-269-1234-7

Fila, Ivan
Rytec kamejí

Brno: Jota, 2019, 191 s., váz. 298 Kč
Strhující balada o lásce mezi nebem
a zemí, kráse a opojení, zločinu
a trestu.
ISBN 978-80-7565-553-0

Gončarov, Ivan Alexandrovič
Oblomov

Praha: Slovart, 2019, 632 s., váz.
399 Kč
Oblomov je nevšední příběh o lásce
a zároveň psychologické drama šlechtického statkáře, jemuž rodinná výchova v zaostalé nevolnické vsi dala do
vínku odpor k jakékoli skutečné činnosti
a odsoudila ho k smrtelné letargii vůle.
ISBN 978-80-7529-962-8

Goodová, Beth
Zima bez tebe

Překl. Lexová, Alžběta, Praha: Ikar,
2019, 336 s., váz. 299 Kč
Nicholas St. Mauer, syn vévody
z Rentonu, patří k nejlepším partiím
v Londýně, ale do společnosti chodí
jen zřídka, protože manželka je to
poslední, o co stojí.
ISBN 978-80-249-4014-4

Poncarová, Jana
Eugenie

Praha: Motto, 2019, 352 s., váz.
349 Kč
Dopisy plné humoru, lásky a naděje.
ISBN 978-80-267-1652-5

Probstová, Jennifer
Miluj mě kdekoli

Welsh, Irvine
Kalhoty po mrtvém

Překl. Hanešková, Zuzana, Praha:
Ikar, 2020, 376 s., váz.
Druhý díl volné trilogie Stavitelé snů
z pera bestsellerové autorky Jennifer
Probstové. Když byla Raven na střední škole, její otec zemřel při tragické
automobilové nehodě.
ISBN 978-80-249-3797-7

Putneyová, Mary Jo
Lady v přestrojení

Jakoubková, Alena
Odříkaného manžela největší
krajíc

Rimmerová, Kelly
Matčino vyznání

Jones, Amo
Malum – část druhá

Praha: Baronet, 2019, 296 s., váz.
329 Kč
Když bylo Tillie osmnáct, zamilovala
se. Okamžitě mu propadla. Narazila
na skalnaté dno rychlostí světla. Ten
náraz ji rozerval na kusy. Ale dovolila
jeho slovům, aby ji pomalu zahojila.
ISBN 978-80-269-1237-8

Jones, Amo
Malum – část první

Překl. Heitelová, Renata, Praha:
Baronet, 2019, 280 s., váz. 299 Kč
Kdysi dávno žila dívka v oprýskaném
karavanu a jednoho dne se propadla do
světa Elitního klubu králů. Byla vtažena
do temného víru lží, nenávisti a falše,
ale také peněz, pompéznosti a moci.
ISBN 978-80-269-1190-6

Kistler, Bonnie
Dům v plamenech

Překl. Florianová, Petra, Praha: Ikar,
2019, 432 s., váz.
Pete a Leigh slaví výročí, a tak nechají
své děti samotné doma. Čtrnáctiletá
Chrissy zjistí, že se rodiče vrátí dřív,
a tak spěchá bratra varovat na večírek, ale když se vrací domů, mají
autonehodu. Chrissy po několika
hodinách umírá.
ISBN 978-80-249-4038-0

MacGregorová, Janna
Nevěsta, kterou potkalo štěstí
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Webb, Heather;
Gaynor, Hazel
Poslední Vánoce v Paříži

Praha: Motto, 2019, 376 s., váz. 399 Kč
Osud míchá karty, my hrajeme.
ISBN 978-80-267-1651-8

Překl. Baconová, Jaroslava, Praha:
Fortuna Libri, 2019, 384 s., váz.
349 Kč
Po smrti milovaného přítele se Hannah Clitheroeová ukrývá se svým
smutkem před celým světem. Její
nový domov – Kernowská usedlost
v Cornwallu, který zdědila po babičce
– je k tomu jako stvořený.
ISBN 978-80-7546-263-3

Brno: Moba, 2020, 272 s., váz.
Poté, co ji opustí „největší láska jejího života“, zanevře Agáta na muže
a rozhodne se budovat kariéru jako
šéfredaktorka společenského časopisu a žít už navždy sama. Muže do
svého života pustí jen občas, každého
jen na jednu noc.
ISBN 978-80-243-9170-0

Od nejprodávanějších autorek New
York Times Vi Keeland a Penelope
Ward přichází nečekaná love story
o odložených srdcích a druhých
šancích.
ISBN 978-80-269-1246-0

Praha: Ikar, 2019, 384 s., váz. 299 Kč
Lady Kiri Lawfordová je dcerou vévody,
po matce má však indické kořeny. To ji
staví do poněkud zvláštní pozice. Kiri
vyrostla v Indii s matkou a nevlastním
otcem, generálem, teď se však vydává
do Anglie, aby našla vhodnou partii.
ISBN 978-80-249-4055-7

Překl. Svobodová, Šťěpánka, Praha:
Ikar, 2019, 392 s., váz. 399 Kč
Olivie a David byli perfektní pár. Pak
se jim narodila dcera Zoe a vše vypadalo naprosto dokonale. Teď je ale
David mrtvý a Oliviin svět se rozpadl
na miliony malých kousků.
ISBN 978-80-249-4044-1

Rina, Lin
Kroniky prachu

Překl. Heeg, Dagmar, Praha: Fragment, 2019, 544 s., brož. 399 Kč
Police v knihovnách jsou plné prachu,
ale i úžasných příběhů, které stojí za
to číst. Jako třeba tento.
ISBN 978-80-253-4482-8

Shen, L.J.
Vicious: Divoká láska

Překl. Řeháková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2019, 400 s., váz. 329 Kč
Říká se, že láska a nenávist jsou
stejné pocity, jen zrozené za jiných
okolností. Je to pravda. Muž, který
ke mně přichází v mých snech, mě
taky pronásleduje v mých nočních
můrách. Je to vynikající právník. Prohnaný zločinec. Neodolatelný lhář.
ISBN 978-80-269-1198-2

Ward, J. R.
Posedlost

Překl. Stárková, Jiřina, Praha: Baronet, 2019, 416 s., váz. 369 Kč
Danny Maguire je prvotřídní hasič,
dokonce nejlepší v celém okrese,
avšak psychicky zdevastovaný svou
osobní životní krizí. Ignoruje příkazy
nadřízených a riskuje víc než doposud, jako by toužil po smrti.
ISBN 978-80-269-1243-9

Ward, Penelope;
Keelandová, Vi
Nesnáším tě

Překl. Povolná, Darina, Praha: Baronet, 2019, 287 s., váz. 329 Kč

Praha: Argo, 2019, 400 s., váz.
Další a patrně poslední návrat k hrdinům Trainspottingu ke čtenáři
opět přivádí starou známou čtveřici
– Marka, Begbieho, Simona, Spuda.
Všichni jsou zas o něco starší, v nových životních rolích.
ISBN 978-80-257-3055-3

ROZH OVO RY
Bobůrková, Eva;
Leschtina, Jiří;
Placák, Petr a kol.
Rozhovory přes rozbouřené
doby

Praha: Prostor, 2019, 408 s., váz.
Jak a v čem se proměnil prostor
svobody v naší zemi v uplynulých
třiceti letech? V jakém stavu se nachází svoboda jak společenská, tak
osobní? Kniha dvanácti rozhovorů
s významnými osobnostmi veřejného života.
ISBN 978-80-7260-439-5

SCI-FI, FANTASY
Andersová, Charlie Jane
Město uprostřed noci

Překl. Drlík, Filip, Brno: Host, 2019,
367 s., váz.
„Když ovládáte náš spánek, můžete
se zmocnit našich snů… A tím můžete
snadno ovládat i životy nás všech.“
ISBN 978-80-2750-002-4

Buchanan, Meriwether
Krev Donouhů

Překl. Kupčík, Lubomír, Praha: Straky
na vrbě, 2019, 464 s., váz. 290 Kč
Upilované brokovnice. Velkorážní
kolty a šipkomety na stříbrnou munici. Klan Donouhů proti klanu Ichchinsů v nekončící krevní mstě. Hrůzná
zvířata či magické konstrukty, které
klidně vyhladí celou vesnici.
ISBN 978-80-87364-98-7

Counter, Ben
Galaxie v plamenech

Frenštát pod Radhošťem: Polaris,
2019, 312 s., brož. 349 Kč
Když se vojevůdce Horus zotavil
ze svých strašlivých zranění, vytáhl
s vítězícím říšským vojskem proti
vzbouřené planetě Ištvan III.
ISBN 978-80-7332-429-2

Doležal, Karel
Zombie, chiméry a rock‘n‘roll

Praha: Straky na vrbě, 2019, 1. vyd.,
352 s., brož. 250 Kč
Pekelnej rachot nad Prahou! Möbiova kočka je kočka mající jednu stranu
a hranu. Naštěstí je to jen název
kapely. Möbius Cat chybí jedno –
textař. Bude těžké najít ho ve světě
plném senilních nemrtvých.
ISBN 978-80-88346-02-9

bibliografie
Dunne, Rachel
Kosti světa

Překl. Boček, Martin, Praha: Talpress,
2019, 512 s., váz.
Na nebesích se schyluje k válce mezi
božskými Rodiči a jejich zapuzenými dětmi, Dvojčaty. K válce, která
ohrožuje celou Fiateru. A prohnaný
kněz Joros je odhodlaný z celé situace
vytěžit pro sebe co nejvíc.
ISBN 978-80-7197-722-3

Gaiman, Neil;
Pratchett, Terry
Dobrá znamení

Praha: Talpress, 2019, 408 s., váz.
489 Kč
Dny jsou sečteny. Třeste se, vy, co nevěříte. V Tadfieldu začíná apokalypsa.
Nadešel soudný den a tentokrát to
není jen na zkoušku.
ISBN 978-80-7197-729-2

Glassová, Calliope
Addamsova rodina

Brno: Jota, 2019, váz.
Novomanželům Morticii a Gomezovi
Addamsovým rozzuřený dav pokazil
svatbu, a tak se rozhodli vyměnit Starý svět za Nový. Addamsovi jsou tak
trochu jiní než všichni ostatní.
ISBN 978-80-7565-581-3

Hidalgo, Pablo
Star Wars – Vzestup Skywalkera
Pohl, Milan; Klimeš, Pavel, Praha:
Egmont, 2020, 200 s., váz. 599 Kč
Kompletní průvodce filmem pro
všechny fanoušky ságy Star Wars.
Tento obrazový průvodce k filmu
Vzestup Skywalkera, závěrečné kapitole nové trilogie Star Wars, zkoumá
svět deváté epizody v podrobnostech, které nemají obdoby.
ISBN 978-80-252-4788-4

Holdstock, Robert
Brána ze slonoviny, brána z rohu

Praha: Argo, 2019, 284 s., váz.
Rok poté, co jeho otec pronásledovaný svým podivným šílenstvím definitivně mizí v Ryhopském lese, se Chris
Huxley sám vydává do tajemného
lesa mytág, aby nalezl odpovědi na
několik palčivých otázek, aby odhalil
rozdíl mezi pravdou a lží.
ISBN 978-80-257-3073-7

King, William
Caledorův meč – Warhammer

Překl. Matoušková, Barbora, Frenštát
pod Radhošťem: Polaris, 2019,
300 s., brož. 349 Kč
Pátrání po ztraceném meči Caledora
Krotitele draků, bájemi opředeném
Slunečním tesáku, zavede Tyriona
a Teclise do smrtících pralesů Lustrie.
ISBN 978-80-7332-433-9

Long, Nathan
V krvi zakalená

Překl. Macháčová, Olga, Frenštát
pod Radhoštěm: Polaris, 2019,
352 s., brož. 359 Kč
Pokračování příběhu z knihy Z krve
zrozená ze světa Warhammeru. Ulrika se vzepřela zákonu lahmijských
upírů a vypraví se do města Praag
obleženého silami Chaosu, aby tam
našla staré přátele a slávu v boji.
ISBN 978-80-7332-424-7

Merglová, Michaela
Píseň oceli

Praha: Epocha, 2019, 600 s., brož.
Každý příběh někde začíná. Tenhle
shodou okolností mezi stehny jedné

z n o v i n e k k 3 . 2 . 2 0 2 0 319 t i t u l ů
vdané paničky a končí, no končí tam,
kam se může dostat jen fantazie
jedné z nejtalentovanějších autorek
české fantastiky.
ISBN 978-80-7557-220-2

Palumbo, David; Powers, Tim
Brány Anubisovy
Překl. Kříž, Václav, Praha: Argo,
2019, 440 s., váz. 428 Kč
Jeden z nejvěhlasnějších románů
na pomezí science fiction a fantasy
mísí literární historii, lykantropii,
templářské rytíře, egyptskou magii
a prazvláštní přehlídku skutečných
i fiktivních postav v patrně nejoriginálnějším příběhu o cestování v čase.
ISBN 978-80-257-3072-0

Pohl, Frederik
Za modrým horizontem událostí
Překl. Engliš, Jiří, Praha: Argo, 2019,
328 s., váz.
Ve volném pokračování jedné z nejslavnějších ság žánru science fiction
se opět setkáváme s Robinettem
Broadheadem, který sice pohádkově
zbohatl, artefakty Heecheeů mu ale
přesto nedávají spát.
ISBN 978-80-257-2829-1

Seward Burroughs, William
Nova Express

Praha: Argo, 2019, 208 s., váz.
Ve druhém svazku své „střihové“ trilogie nás William S. Burroughs ještě
více vtahuje do hrozivě temného světa
nepředstavitelných bojů s přízračnými
postavami z galaktického podsvětí, jež
mají jedinou touhu: zničit náš svět.
ISBN 978-80-257-2998-4

Simmons, Dan
Endymion

Když se televizní reportérka Britt probudí vedle pohledného Jaye, hvězdy
charlestonské policie, nevzpomíná si,
jak se k němu dostala. A už vůbec ne,
proč je Jay mrtvý.
ISBN 978-80-249-3943-8

Castillo, Linda
V troskách tornáda

Brno: Moba, 2019, 336 s., váz.
359 Kč
Na městečko Panters Mill v Ohiu, kde
žije početná komunita amišů, udeří
ničivé tornádo. Při odklízení následků
je v pytli nalezena lidská kostra. Bez
končetin. Něco je okousalo.
ISBN 978-80-243-9055-0

Coben, Harlan
Temné lesy

Překl. Uhlířová, Lenka, Praha: Kalibr,
2019, 424 s., váz. 399 Kč
Okresní státní zástupce Paul Copeland se pouští do soukromého vyšetřování dvacet let starého případu, kdy
v hlubokých lesích kolem dětského
letního tábora zmizeli čtyři mladí lidé.
ISBN 978-80-7617-857-1

Constantine, Liv
Když jsem tě viděla naposledy

Ostrava: Domino, 2019, 256 s., váz.
349 Kč
Doktorka Kate Englishová má všechno, co si může přát – do chvíle, než
je její matka brutálně zavražděna
ve vlastním domě. Nová kniha od
autorky bestselleru Poslední paní
Parrishová.
ISBN 978-80-7498-362-7

Fitzek, Sebastian
Pacient

Praha: Argo, 2019
Hyperion a Pád Hyperionu společně
tvoří jeden z nejslavnějších a nejpopulárnějších příběhů v dějinách žánru
science fiction. Není tedy divu, že
se k němu Dan Simmons po takřka
deseti letech vrátil ve vytouženém
pokračování.
ISBN 978-80-257-3074-4

Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
328 s., váz. 359 Kč
Před rokem zmizel malý Max
Berkhoff. Problém je, že je zavřený
na přísně střeženém oddělení psychiatrie a mlčí. Aby našel pravdu, musí
ztratit rozum. Maxův otec zná jen
jeden způsob, jak konečně získat jistotu: Musí se stát sám pacientem.
ISBN 978-80-7554-237-3

Star Wars – Aphra – Citadela
hrůzy

Gibneyová, Patricia
Ukradené životy

Praha: Egmont, 2019, 248 s., váz.
499 Kč
Aphra spojí síly s Lukem Skywalkerem, aby rozluštila tajemství nebezpečného artefaktu.
ISBN 978-80-252-4752-5

Theorin, Johan
Hon na vittry

Překl. Bojanovský, Jaroslav, Brno:
Moba, 2020, 312 s., váz.
Bitva o hrad Salajak proběhla, ale
boj proti vittrům nekončí. Mnozí
z nich po bitvě utekli do propasti
Jarmaland, do říše temnoty a životu
nebezpečných bytostí.
ISBN 978-80-243-8907-3

TH R I LLE RY
Ahnhem, Stefan
Motiv X

Praha: Kalibr, 2019, 440 s., váz. 399 Kč
Jak chytit sériového vraha, který nikdy
nezaútočí stejným způsobem dvakrát?
ISBN 978-80-7617-919-6

Brown, Sandra
Kouřová clona

Překl. Válková, Marie, Praha: Ikar,
2019, 384 s., váz.

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha:
Kalibr, 2019, 376 s., váz. 399 Kč
Silniční dělník objeví ve výkopu tělo
těhotné dívky. Téhož dne se u dveří
inspektorky Lottie Parkerové objeví
cizinka se synkem a prosí o pomoc
při hledání ztracené přítelkyně.
ISBN 978-80-7617-923-3

Kohout, Pavel
Les Bor

Brno: Moba, 2020, 256 s., váz.
Les Bor u Českých Budějovic je místo
opředené mnoha tajemstvími a tragickými událostmi. Není tedy divu,
že poté, co najde skupina studentů
v lese zavražděného muže, vyvolá
tento hrůzný čin značný rozruch.
ISBN 978-80-243-9173-1

Malijevský, Igor
Otevřený prostor. the open
space thriller

Praha: Argo, 2019, 320 s., váz.
Otevřený prostor je temnou groteskou a zároveň autentickou sondou do
podivuhodného korporátního světa.
Na pozadí krátkých čtivých kapitol se
postupně vrství zásadní faustovský
příběh dnešní doby.
ISBN 978-80-257-3017-1
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McBain, Ed
Sekera

Praha: Baronet, 2019, 160 s., váz.
V 87. okrsku je objeven starý muž
s dřevorubeckou sekerou zaklíněnou
do lebky. Pátrání detektivů Hawese
a Carelly vede do slepé uličky, vraždící bestie však udeří znovu. V té chvíli
případ nabere nový směr a spád.
ISBN 978-80-269-1252-1

Musso, Guillaume
Dívka a noc

Stoličný, Peter
Opička na prázdninách. Další veselé pohádky o slušném chování

Praha: Fortuna Libri, 2019, 128 s., váz.
A je to tady! Už potřetí vyskočila opice Skořice z pohádkové knížky, aby
zažívala se svými kamarády neuvěřitelná dobrodružství. Tentokrát v létě,
o prázdninách.
ISBN 978-80-7546-258-9

H RY

Praha: Motto, 2019, 320 s., váz.
349 Kč
Zima 1992, Azurové pobřeží. Prestižní univerzitní kampus je zasažen
sněhovou bouří. Devatenáctiletá
Vinca Rockwellová uteče se svým
profesorem, s nímž prožívá tajnou
aféru. Už ji nikdy nikdo neuvidí.
ISBN 978-80-267-1648-8

Fortnite – 100% neoficiální
příručka Top 100

Quick, Amanda
Nedotknutelný

Brno: CPress, 2019, 24 s., 199 Kč
Kamarádky vždy najdou způsob, jak
se společně pobavit.
ISBN 978-80-264-2767-4

Praha: Baronet, 2019, 336 s., váz.
329 Kč
Quinton Zane je zpět. Jacka Lancastera, konzultanta FBI, vždycky
zajímaly ty nejtajemnější odložené
případy, které policie buď nedokáže
vyřešit, nebo je prohlásí za nehody či
sebevraždy.
ISBN 978-80-269-1255-2

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Ahner, Dirk
Blue – Trosečníci z laguny

Brno: CPress, 2019, 184 s., váz. 249 Kč
Dvě děti ztroskotané na opuštěném
ostrově a malý hrdina, který se nebojí
žádného nebezpečí… Když se Juna
probudí, nevěří svým očím: nachází
se na ostrově, neznámo kde. Kolem
je jen hluboký oceán a nikde žádná
stopa po malém letadle, kterým
cestovali.
ISBN 978-80-264-2836-7

Conicella, Pascal
Teo a Leonie: Pokladnice bohů

Brno: CPress, 2019, 52 s., váz.
249 Kč
Naši průzkumníci uvízli v temnotách
egyptského chrámu, padli do rukou
stráže mladého Faraona a mají být
předhozeni za potravu krokodýlům.
ISBN 978-80-264-2856-5

Foglar, Jaroslav
Hoši od Bobří řeky

Praha: Albatros, 2019, 264 s., váz.
399 Kč
Příběh o skautských výpravách,
plnění bobříků i o ryzím přátelství.
Sběratelské vydání s ilustracemi
Zdeňka Buriana.
ISBN 978-80-00-04914-4

Lowery, Mark
Charlie a já

Překl. Světlík, Martin, Praha: Argo,
2019, 232 s., flexovazba
Třináctiletý Martin si pro svého mladšího brášku Charlieho vymyslel veliké
překvapení: Tajně spolu vyrazí na
dlouhatánskou cestu až na pobřeží
Cornwallu. Opět se tam totiž objevil
delfín, z kterého byl Charlie vloni
v létě tak nadšený.
ISBN 978-80-257-2948-9

Praha: Egmont, 2019, 64 s., váz.
249 Kč
Baví vás Fortnite: Battle Royale, ale
chcete znát všechny skvělé vychytávky?
ISBN 978-80-252-4757-0

Lego Friends Čas přátelství

Lego Friends Dobrodružství
v Heartlake

Brno: CPress, 2019, 24 s., brož. 199 Kč
V městečku Heartlake je mnoho
míst, kde mohou Andrea, Ema, Mia,
Stephanie a Olivia trávit čas a prožívat různá dobrodružství. Součástí
knihy je ministavebnice LEGO.
ISBN 978-80-264-2766-7

Lego Ninjago Úkol pro nindže

Praha: CPress, 2019, 14 s., váz. 369 Kč
Městečko Ninjago je plné překvapení, která čekají na udatné nindže
i jejich protivníky.
ISBN 978-80-264-2565-6

Schulz, Alena
Velký vánoční sešit

Praha: Albatros, 2019, 56 s., brož.
249 Kč
Těšíte se na Vánoce? Rádi kreslíte,
vystřihujete, lepíte a zdobíte? Tak to
si s Velkým vánočním sešitem užijete
spoustu zábavy a navíc vám ukrátí
čekání na Ježíška!
ISBN 978-80-00-05693-7

KOM I K SY
Plants vs. Zombies BOX zelený

Computer Press, 2019, 264 s., brož.
499 Kč
Nate a Patrice dohlíží na skupinku
mladých rostlinek, které se přestěhovaly z garáže cvoka Dava do jeho
obrovského rodinného sídla.
ISBN 978-80-251-4989-8

Ronaldo, Cristiano;
Devarajan, Sharad
Striker force 7

Praha: Mladá fronta, 2019, 1. vyd.,
104 s., brož. 299 Kč
Superstar se stala novým superhrdinou. Cristiano Ronaldo se poprvé
objeví v komiksu inspirovaném stejnojmenným animovaným seriálem.
Povede pestrou posádku agentů
z celého světa, aby společnými silami
chránili Zemi před zničením.
ISBN 978-80-204-5471-3

LE PO R E L A
Haberlová, Iva;
Šplíchal, Antonín
Malý šnek na velkém statku – 3
podlahová leporela = 1 velký statek

bibliografie
Říčany: Junior, 2019, 249 Kč
Na velkém statku se pořád něco děje.
Pracují tu lidé i stroje a žije tu spousta
zvířátek.
ISBN 978-80-7267-688-0

PO HÁD K Y
Macho, Adrián
Gerda: Příběh moře a odvahy

Brno: CPress, 2019, 32 s., váz. 299 Kč
Od doby, co se Gerda znovu shledala
se svým ztraceným bratrem Larsem,
zpívají si společně uspávanku, kterou je jako malá velrybátka naučila
maminka.
ISBN 978-80-264-2833-6

Na vlásku

Praha: Egmont, 2019, 28 s., váz. 169 Kč
Oblíbené pohádky s 3D efektem! Locika prožila celý svůj dosavadní život
uvězněna ve vysoké věži.
ISBN 978-80-252-4703-7

Princezna – 5minutové pohádky
Praha: Egmont, 2019, 192 s., váz.
349 Kč
Přečtěte si o nových dobrodružstvích, která zažívají vaše oblíbené
Disney Princezny!
ISBN 978-80-252-4743-3

Randall, Ailsa Marion
České pohádky pro malé děti –
angličtina

Překl. Mrázková, Eva, Praha: Edika,
2019, 160 s., váz. 369 Kč
V knize najdete nejznámější české
pohádky ve dvou jazykových verzích,
v češtině a v angličtině.
ISBN 978-80-266-1476-0

Sekaninová, Štěpánka
Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty

Praha: Albatros, 2019, 60 s., 590 Kč
V kouzeném boxu na vás čeká dvanáct příběhů, dvanáct prostorových
knížeček ilustrovaných fenomenálním
výtvarníkem Vojtěchem Kubaštou,
na jehož knihách vyrůstaly celé generace dětí.
ISBN 978-80-00-05627-2

Suchá, Romana
Léčivé pohádky pro dětskou duši
Praha: CPress, 2019, 112 s., váz.
299 Kč
Když otevřeš tuto knížku, objevíš říši
plnou kouzel.
ISBN 978-80-264-2807-7

PRO DĚ TI
Dědková, Tereza
Jóga pro děti s hravou angličtinou – Vesmírné dobrodružství

Praha: Fragment, 2019, 80 s., váz.
249 Kč
Vydejte se s námi na vesmírné dobrodružství. Poletíme na létajícím
koberci i v raketě a poznáme spoustu
nových světů. Seznámíme se s kamarádskými zvířátky, která nás s pomocí
názorných obrázků a jednoduchých
básniček naučí cvičit jógu.
ISBN 978-80-253-4470-5

Dinosauři a další pravěká zvířata
Praha: Slovart, 2019, 160 s., váz.
399 Kč
Chceš vědět, kde byla objevena první
fosilie tyranosaura nebo kde se nacházela loviště obávaných velociraptorů? Představíme ti více než čtyřicet
dinosaurů a mnoho dalších zvířat.
ISBN 978-80-7529-808-9

Dvořáková-Liberdová, Lucie;
Stančík, Petr
Jezevec Chrujda zakládá pěvecký
sbor netopejrů
Praha: Meander, 2019, 32 s., váz.
198 Kč
V sedmém příběhu o oblíbeném
jezevci Chrujdovi přišla do lesa Habřince zima. Zvířátka hned začala
sáňkovat, lyžařit a koulovat se. Zimní
radovánky a klid zimního spánku ovšem narušilo hejno netopejrů.
ISBN 978-80-7558-097-9

Ferrante, Elena
Pláž v noci

Praha: Prostor, 2019, 44 s., brož.
Krátký napínavý příběh je svou tematikou propojen s jejím dalším románem Temná dcera. Ferrante rozvinula
motiv ztracené panenky Celiny, která
byla malou holčičkou jménem Mati
ponechána na konci dne na pláži
napospas svému osudu.
ISBN 978-80-7260-438-8

Fischerová, Daniela;
Fingerland, Kristina
Bum bum tydlidum

Praha: Meander, 2019, 18 s., 198 Kč
Co říká kočka? Mňau! Co říká pejsek?
Haf! A co říká kočkopejsek? Mňaf! Výběr krásných hravých a legračních básniček Daniely Fischerové pro nejmenší.
ISBN 978-80-7558-103-7

Fischerová, Daniela;
Štumpfová, Marie
Uspávanky a vstávanky

Praha: Meander, 2019, 20 s., 198 Kč
Milí rodiče, prarodiče a všichni kamarádi dětí! Usínání a buzení jsou důležité chvilky. Když usínáme nebo vstáváme se špatnou náladou, promítne
se to do našich nocí i dnů. Hodí se
mít pro tyto situace malé rituály.
ISBN 978-80-7558-102-0

Hanáčková, Pavla
Vezmi mě domů. Do jaké vody
patřím?

Praha: Albatros, 2019, 26 s., 229 Kč
Seznamte se s různými typy vodních
toků a také s rostlinami a zvířaty, které
je obývají, pomocí naší party zvířat.
Poznejte s partou zvířecích kamarádů
různé typy vodních toků a uvidíte, jakou roli v daném ekosystému mají!
ISBN 978-80-00-05559-6

Hanáčková, Pavla
Vezmi mě domů. Do jakého lesa
patřím?

Praha: Albatros, 2019, 26 s., 229 Kč
Seznamte se s různými typy lesů
a také s rostlinami a zvířaty, které
je obývají, pomocí naší party zvířat.
Poznejte s partou zvířecích kamarádů
různé typy lesů a uvidíte, jakou roli
v daném ekosystému mají!
ISBN 978-80-00-05558-9

Hillestad, Dori Butlerová
Strašidelná knihovna – Tajný
pokoj

Praha: Fragment, 2019, 128 s., váz.
169 Kč
Chcete, aby děti rády četly? Nabídněte jim příběh, který je bude bavit.
Pozvěte je do Strašidelné knihovny!
ISBN 978-80-253-4484-2

Hulpach, Vladimír
Příběhy Dona Quijota

Praha: Albatros, 2019, 184 s., váz.
299 Kč
Seznamte se s nezdolným velikánem

z n o v i n e k k 3 . 2 . 2 0 2 0 319 t i t u l ů
světové literatury! Klenot světové literatury převyprávěl pro děti přístupnou formou Vladimír Hulpach.
ISBN 978-80-00-05680-7

Každodenní cesty obyčejných
věcí

Praha: Slovart, 2019, 48 s., váz.
269 Kč
Proč se rozsvítí světlo, když cvakneš
vypínačem? Kde se bere voda tekoucí
z kohoutku? Co se děje, když někomu
telefonuješ? Jak funguje internet?
Co se stane, když spláchnu? Jak byl
vyroben papír, z něhož je tato knížka?
ISBN 978-80-7529-793-8

Kotová, Marcela
Čteme sami – genetická metoda
– Kouzelné pastelky

Praha: Fragment, 2019, 68 s., váz.
199 Kč
Kačenka si přála dárek, kterým ohromí všechny spolužačky.
ISBN 978-80-253-4477-4

Kotová, Marcela
Čteme sami – Kouzelné pastelky
Praha: Fragment, 2019, 68 s., váz.
199 Kč
Kačenka čekala, že pod vánočním
stromečkem najde dárek, kterým
ohromí všechny spolužačky.
ISBN 978-80-253-4475-0

Krolupperová, Daniela
Vánoční tramvaj

Praha: Albatros, 2019, 72 s., váz.
249 Kč
Venku sněží, prvňáček Víťa se těší
na Ježíška a na tatínka, který se vrací
domů z daleké ciziny.
ISBN 978-80-00-05690-6

Krolupperová, Daniela
Jak bacit bacila?

Objevuj svět – To je jízda!

Praha: Egmont, 2019, 14 s., 149 Kč
Otevírejte okénka a odpovídejte na
veršované hádanky!
ISBN 978-80-252-4735-8

Peppa Pig – Hravé čtení
s pexesem

Překl. Janeková, Marie, Praha:
Egmont, 2019, 20 s., 299 Kč
Vydejte se s prasátkem Peppou a jejími kamarády za dobrodružstvím!
ISBN 978-80-252-4737-2

Holasová, Zuzana
TAUMUR. Cesta temným lesem
k Beránkovi

Brno: CPress, 2019, 128 s., váz. 349 Kč
Naučná a zábavná kniha pro děti,
která určitě zaujme i nejednoho dospělého. Seznamte děti s největšími
světovými vynálezci formou zábavných historek!
ISBN 978-80-264-2814-5

Žáček, Jiří
Aprílový slabikář

Praha: Šulc – Švarc, 2019, 112 s.,
váz. 299 Kč
Žáčkův Aprílový slabikář naučí děti
celou abecedu, naučí je číst.
ISBN 978-80-7244-433-5

PRO DÍVK Y

Hořínová, Nina
Slečna pokladní

Marková, Tereza;
Konečná, Sabina
Co se děje, když se děje počasí

Praha: Albatros, 2019, 48 s., 249 Kč
Už vás někdy napadlo, jaký tvar má
dešťová kapka?
ISBN 978-80-00-05704-0

Objevuj svět – Barvy

Praha: Egmont, 2019, 14 s., 149 Kč
Otevírejte okénka a podívejte se, co
se pod nimi skrývá!
ISBN 978-80-252-4736-5
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Szymanowicz, Maciej;
Jamkowski, Marcin
Velcí vynálezci

Praha: Akropolis, 2019, 264 s., váz.
Nové vydání legendární knihy Karla
Poláčka o pětici kamarádů, jejichž
dobrodružství vždycky skončí nějakým malérem, přináší vůbec poprvé
Poláčkův text v doprovodu ilustrací
Ondřeje Sekory.
ISBN 978-80-7470-262-4

Lindgrenová, Astrid
Emilovy skopičiny

Praha: Edika, 2019, 144 s., váz.
299 Kč
Deset příběhů z divočiny, ve kterých
se seznámíte s osudy několika hrdinů
zvířecí říše.
ISBN 978-80-266-1473-9

Praha: Albatros, 2019, 104 s., váz.
249 Kč
Do třídy přišel nový kluk a s ním
spousta problémů. S nikým se nebaví,
sprostě nadává, a navíc se pere. Spolužáci zjišťují, že to s ním nebude lehké.
ISBN 978-80-00-05692-0

Blažková, Kateřina
Tymián z Oxary

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo – Žárlivý
levhart

Lišková, Dagmar
Pohledem divokých zvířat

Štarková, Petra
Pravidla skutečných ninjů

Poláček, Karel
Bylo nás pět

Praha: Pikola, 2019, 2. vyd., 120 s.,
brož. 279 Kč
Když tě pálí v krku nebo bolí ucho,
znamená to, že se do tvého těla
dostaly zlomyslné mrňavé potvůrky,
které tam chtějí řádit a zadělat na pořádnou chorobu. Naštěstí ale máme
v těle stejně miniaturní pomocníky.
ISBN 978-80-7617-509-9

Praha: Albatros, 2020, 176 s., váz.
249 Kč
Emil je kluk jako buk, pěkný divoch
a paličák, který však vypadá jako
andílek.
ISBN 978-80-00-05772-9

PRO K LUK Y

Praha: Fragment, 2019, 112 s., váz.
169 Kč
Díky Emě a její mamince se všechna
nová zvířata v Záchranné ZOO strýčka Horáce vždycky rychle zabydlí.
ISBN 978-80-253-4483-5

Brno: BizBooks, 2019, 168 s., váz.
269 Kč
Krátce před mými osmnáctými narozeninami se mí rodiče rozhodli, že bych si
měla najít brigádu, abych poznala hodnotu peněz, naučila se zodpovědnosti
a všechny tyhle dospělácké řeči.
ISBN 978-80-265-0894-6

Lemire, Sabine
Mira

Praha: Albatros, 2019, 104 s., brož.
249 Kč
Co si Mira počne? Její nejlepší kamarádka Naja založila s novou spolužačkou Beátou klub pro zamilované.
Jenže Mira nikoho nemiluje, takže ji
mezi sebe nechtějí vzít!
ISBN 978-80-00-05666-1

Montgomeryová, Lucy Maud
Anna z ostrova
Praha: Albatros, 2019, 256 s., váz.
299 Kč
Ve třetím pokračování Anny ze Zeleného domu se Anně splní její velký
sen: odejde studovat do města na
univerzitu.
ISBN 978-80-00-05691-3

Praha: Argo, 2019, 256 s., váz.
Podaří se obyčejné holce zachránit
fantastický svět? V knížkách je možné
všechno. O tom se Justýna už brzy
přesvědčí. Jednoho večera se v jejím
pokoji objeví kluk se jménem vonícím
po tymiánu a žádá ji o pomoc.
ISBN 978-80-257-3009-6

Praha: Paulínky, 2019, 1. vyd., 223 s.,
váz. 295 Kč
V podivné říši rudého draka, kde
nemůžete koupit Bibli v žádném knihkupectví ani si ji vypůjčit v knihovně,
utíkají lesem Taumur, Miria a její
dva bráškové. Snad najdou tajnou
stezku, která je zavede do bezpečí
před strašáky.
ISBN 978-80-7450-354-2

Kinney, Jeff
Deník malého poseroutky – Box
báječných kamarádů
Praha: CooBoo, 2019, 448 s., váz.
449 Kč
Každý příběh má dvě strany. A tenhle
Box báječných kamarádů obsahuje
první knihu od Jeffa Kinneyho, bestsellerového autora Deníků malého
poseroutky, spolu s novým světovým
bestsellerem, s Deníkem báječného
kamaráda.
ISBN 978-80-7544-915-3

Kinney, Jeff
Na spadnutí. Deník malého
poseroutky 14

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2019, 224 s., váz. 229 Kč
Nečekané dědictví umožní rodině Grega Heffleyho důkladně přestavět dům.
ISBN 978-80-7544-914-6

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

Únorové knižní novinky
Prokletý rok

Ženy, co se nedaly

Dívkám ve vesnici se tvrdí, že mají
moc vyrvat spořádané muže z náruče
jejich manželek. Proto jsou v šestnáctém roce života vyhnány do divočiny,
kde se musí od této magie očistit – ne
všechny se však vrátí. Tierney Jamesová sní o společnosti, kde mají ženy
větší hodnotu než kus masa. Ale jak se
blíží její vlastní prokletý rok, zjišťuje,
že hrozba nečíhá jen v lesích. Nebezpečí se skrývá v nitru samotných dívek.

K čemu jsou holky a ženy na světě?
Přece k tomu, aby si šly za svým! Pětadvacet portrétů významných českých
žen přináší svědectví o tom, že odvaha
se vyplácí. Hrdinkám českých dějin stál
v cestě nespočet překážek: politický
režim, společenská omezení i lidé, co
jim prostě nepřáli. Přesto se všechny
dokázaly prosadit a jejich osudy jsou
inspirativní skutečně po všech stránkách!

Matematika zločinu

Ellie a její náhodné
setkání

V roce 2012 napsal reportérce Magdaleně Sodomkové z Asie cizí muž, že prchá před českou spravedlností. Verdikt
podle něj nebyl spravedlivý, a to kvůli
chybě soudního znalce přezdívaného
matematik zločinu. Zatímco po odsouzeném pátrají lovci lebek, reportérka
spolu s dánskou dokumentaristkou
Brit Jensen se snaží odhalit, kde se
stala chyba. Zjišťují, že to zdaleka není
poprvé, co se expert přepočítal. Stačí
pár vzorečků a jste za mřížemi.

Moderní česká
cukrařina
Josef Maršálek vyzradil svá sladká tajemství a sepsal 47 skvělých receptů –
nechte se vést jeho radami a inspirujte
se triky, které v praxi používá. Jak raﬁnovaně vylepšit laskonky, žloutkové
řezy či větrníčky? Do kterého zákusku
přidat špetku pepře nebo chilli? Neptejte se a raději pečte a ochutnávejte!
Recepty prestižními cenami ověnčeného cukráře, který pekl i pro britskou
královnu, mají pouze jednu nevýhodu:
nikdy nebudete mít dost… Bon appétit!

www.albatrosmedia.cz

Elliin život poklidně plyne. Má domov
i manžela a je docela šťastná. I proto
ji překvapí, když nalezne souznění
s poněkud podivínským cizím mužem,
který jí věnuje dárek a také nový pohled na život. Dan ve svém domku na
vřesovišti vyrábí harfy a má pocit, že
mu to stačí. Nikdy by ho nenapadlo, že
mu do života vstoupí Ellie a s ní i celá
řada nečekaných tónů. Člověk ale někdy potřebuje náhodné setkání, aby
zjistil, jaký život může doopravdy vést.

co | kde | kdy

knižní tipy

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM
(Projekt České sekce IBBY a Komise pro dětskou knihu SČKN)

4. února Antikvariát a klub Fiducia, Ostrava
V den 200. výročí narození výjimečné osobnosti české kulturní historie Boženy Němcové pořádá klub Fiducia symbolickou pěší pouť na nejznámější ostravskou haldu.
V pěti zastávkách zazní ukázky ze spisovatelčina pozoruhodného díla, na závěr pak
na vrcholu haldy vzplane oheň ku oslavě této mimořádné postavy českého národního obrození. Sraz je v 18 hodin před klubem Fiducia. Doporučujeme teplé oblečení,
případně s sebou baterku a v termosce čaj.

Katalog Nejlepší knihy dětem již posedmé nabízí výběr nejzajímavějších titulů původní knižní tvorby pro děti a mládež na českém trhu.
Velmi užitečný přehled, upozorňující na 52 titulů vydaných od září
2018 do září 2019, může posloužit zejména školám, knihkupcům,
knihovníkům či rodičům jako pomocník při výběru vhodné četby
pro nejmladší generaci. Katalog vydává Komise pro dětskou knihu
Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY) společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Všechny knihy z aktuálního katalogu si postupně
představíme. Více o akci i jednotlivých knihách najdete na www.nejlepsiknihydetem.cz.

7.–9. února Comic-Con, O2 Universum, Praha
Vstupte do světa splněných snů pro fanoušky zejména sci-fi, fantasy
a hororu. Užijte si nadupaný třídenní festival věnovaný videohrám
a stolním hrám, filmům a seriálům, anime a komiksu, knihám, obrazům a kostýmům.

A JAKO ANTARKTIDA – POHLED Z DRUHÉ STRANY

9. února Městské divadlo, Prostějov
Projekt LiStOVáNí od 17 a 20 hodin představí knihu novináře Mikala Hema Jak se
stát diktátorem. Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní zemi? Tato
nekorektní příručka by mohla sloužit jako vtipný návod, jak se stát diktátorem. Naučí
vás všechna tajemství tohoto řemesla – jak se dostat na vrchol, jak se na něm udržet
a jak si svůj čas na výsluní pořádně užít.

(Labyrint/Raketa)
Kdo by se aspoň jedinkrát nezasnil nad tím, jaké by to bylo žít na
bělostné pláni, kde neroste jediný strom a která vyjma odborníků
z vědeckovýzkumných stanic nemá stálé obyvatelstvo? Světadíl na
spodku jižní polokoule nutí k přemýšlení o mezích lidského vnímání
i o statečnosti těch, kdo se vydali vánicí vstříc ledové pustině – především pokořitel jižního pólu Roald Amundsen a jeho nebohý soupeř Robert Falcon Scott. Výsledkem popularizační snahy autora Davida Böhma je znamenitě vypravená encyklopedie přibližující
nejen kruté povětrnostní podmínky Antarktidy s odolnou zvířenou, ale i její provázanost
s globálním ekosystémem. K tomu autor využívá kombinované výtvarné techniky, staré mapy, technické projekce, dokonce fotografie plyšových zvířat. Rovněž po výtvarné
stránce tedy autor vytvořil hodnotnou publikaci pro celou rodinu.

11. února Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Smetanovo náměstí 222/8, Ostrava
V 17 hodin začne beseda a autogramiáda bestsellerového autora Jakuba Trpiše
k jeho nové knize Revoluce. Autor při psaní svých knih střídá nejrůznější žánry a často
máte pocit, že jste hlavní postavou příběhu. Díky svému jedinečnému stylu si získal
mnoho fanoušků, ale i odpůrců. Jeho prvotina Volba se v Česku stala bestsellerem
a vyšla i celosvětově.

DOBRODRUŽSTVÍ RYCHLÉ VEVERKY 5 – TAJEMNÁ KRABIČKA (Havlíčkův Brod, Petrkov)

11. února Café Hruška, Kosmonosy a U Cerhů, Kněžmost
V 17 hodin v Kosmonosech a v 19 hodin v Kněžmostu představí projekt LiStOVáNí
knihu Markéty Lukáškové Losos v kaluži. Cynická Bára není typ holky, která se ráno
probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí #nomakeup selfie, za
kterou dostane 200 lajků, než dojde do koupelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí
podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když
jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno
začíná! Tohle bude v LiStOVáNí ryzí dámská jízda! Markéta Lukášková nebude chybět
na žádném z představení, po diskuzi si budete moci koupit jakoukoliv z tří jejích knih.

Cyklus komiksových sešitů, v nichž brněnský výtvarník Pavel Čech
stopuje kroky indiána jménem Rychlá Veverka, se rozrůstá o pátou
položku. Zatímco třetí díl Bludiště přinesl hravé rébusy a následné
Přání se rozmáchlo do milostného pátrání hlavního hrdiny, novince
dominuje důraz na mužskou sounáležitost. Táta známý z předchozích dílů opět tráví
večer se svým synem, kterému líčí dva příběhy: vedle historky o nástrahách spojených
s krabičkou poslední záchrany i indiánskou legendu o lásce, víře, pýše a nenávisti.

11. února Palác knih Luxor, Václavské náměstí, Praha 1
Chcete se dozvědět více o polském Slezsku, jeho památkách i gastronomii? Pak
přijďte na křest Turistického průvodce po regionu Slezska od Pavla Trojana. Kmotrou knížky bude zpěvačka Ewa Farna.
18. února Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Smetanovo náměstí 222/8, Ostrava
V 16 hodin se můžete setkat s autorkou Evou Tvrdou, která žije a tvoří na Hlučínsku. Její tvorba je silně spjata s moravskoslezským prostředím, především s neobvyklou
moderní historií Hlučínska. Tentokrát přichází nositelka Čestného uznání Asociace autorů detektivní literatury 2018 s dvojjazyčnou novelou Očima vidět / Očami vidźeć.
28.–29. února Černá louka, pavilon A, Ostrava
Všichni milovníci knih by měli zamířit na Knižní festival Ostrava. Připravena jsou setkání
se spisovateli, autorská čtení, prodej knih, tématické zóny, besedy, přednášky, workshopy a mnoho dalšího. Bude to stát za to.
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Proč v nás tma vzbuzuje
strach? V čem je prospěšná?
SIGRI SANDBERG

TMA
O hvězdách, strachu a pěti nocích na hoře
PŘEKLAD JARKA VRBOVÁ
Tma dokáže zklidňovat, je konejšivá a zároveň dokáže jít až na
dřeň našich nejniternějších emocí. Proč ji nepřijmout jako zásadní
součást našich životů? Norská novinářka Sigri Sandberg se
vypravila na pětidenní pobyt v polární noci na norských horách.
Píše o tom, proč je pobývání v temnotě prospěšné. Proč v nás tma
vzbuzuje strach? Ztratili jsme instinktivní respekt k přírodě? Jak nás
ohrožuje světelný smog? Jak inspiruje tma umělce? Co vyvolává
pobyt ve tmě v našem těle?
Zajímavý, neotřelý text na pomezí beletrie a literatury faktu využívá i úryvky z deníků a dopisů
Christiane Ritterové, rodačky z Karlových Varů, která před druhou světovou válkou strávila s manželem, lovcem
arktické zvěře, rok na Špicberkách.
váz., 160 s., 249 Kč

Uznávaný dětský psycholog
radí, jak na dětské noční můry
BEN FURMAN

Toníkův zlý sen
… a jak mu s ním babička pomohla
ILUSTRACE MATHIAS WEBER
PŘEKLAD JOHANA SANDQVIST
Toníka trápí noční můra: V noci se na něj často řítí obrovské černé náklaďáky. Bojí se
kvůli tomu chodit spát. Ani on, ani jeho rodiče si s tím nevědí rady. Jednou je Toník u babičky
a prozradí jí, co ho trápí. A babička ví, jak na to… Toníkův zlý sen není jen příběhem o nočních můrách, ale
vůbec o tom, jak zařídit, aby nás netrápilo, že nás něco trápí.
Knihu doprovázejí informace pro rodiče o tom, co jsou noční můry a jak se s nimi dá pracovat.
váz., 32 s., 229 Kč

obchod.portal.cz

w w w .pav elm er v ar t . c z
Lev Razgon

ZAJATCEM VE SVÉ VLASTI
Vázaná, 140 x 205, 312 stran, 329,-

Memoáry L. E. Razgona patří ke klasice tzv. lágrové literatury. Předkládaný výbor obsahuje dvanáct povídek, jejichž ústředním tématem je líčení
atmosféry před zatčení, pobytu ve věznicích,
transportu a života v táborech GULAGu. Autor
mistrně propojuje perspektivu vlastního prožitku
s příběhy konkrétních jedinců postižených masovým zatýkáním a terorem, stejně jako s příběhy
těch, kteří se na této státem organizované mašinérii
aktivně podíleli. Úvahy o mechanismech moci, útlaku a likvidaci obětí snesou
srovnání s díly klasiků žánru – A. I. Solženicyna či V. Šalamova.

Věra Vlčková

DOUFÁM, DOKU DÝCHÁM
PŘÍBĚHY ŽEN, KTERÉ PŘEŽILY HOLOCAUST

Vázaná, 145 x 200 mm, 400 stran, 369,-

Příběhy pěti žen, kterým osud přichystal nejkrutější životní zážitky mají společného jmenovatele –
přežily nacistickou genocidu, ztratily nejbližší
příbuzné. Vzpomínek na prožitá utrpení se nezbavily nikdy. Uspořádání příběhů bylo podřízeno jednotnému kompozičnímu záměru: sledovat co největší autentičnost a konkrétnost vzpomínek, odvíjejících se od doby šťastného rodinného života k pokořující krutosti při zařazení do „podřadné rasy“, prožitky
nejistoty, ohrožení, následné deportace do neznámého a nepřátelského prostředí v těžko pochopitelném labyrintu koncentračních táborů i. Osvobození
a další životní peripetie v sobě nesou nejen individuální, ale celospolečenský
charakter následných roků.

Zdeňka Kalnická

INTERPRETACE
Brožovaná, 140 x 205 mm, 248 stran, 259,-

Autorka ve své knize nabízí interpretace konkrétních výtvarných, literárních a hudebních
děl známých umělců a umělkyň, jako William
Shakespeare, Božena Němcová, Karel Čapek,
Salvador Dalí, Bedřich Smetana, Claude Debussy, ale i těch méně známých, jako Tan Dun,
Remedios Varo, Leonora Carrington, Roy Nachum. Vychází z přístupu, který je možno charakterizovat jako propojení pragmatické, hermeneuticko-archetypální a feministické interpretační strategie. Díla se stávají
ohnisky soustředěné, teoreticky poučené estetické interpretace autorky, díky
níž je možné nahlédnout i na známá díla novou optikou.

Jan Polák

ZAKÁZANÉ DOTYKY
MASTURBACE POHLEDEM KATOLICKÉ MORÁLKY

Brožovaná, 140 x 205 mm, 144 stran, 159,-

O fenoménu sebeukájení již byla publikována
řada různých prací, nicméně v českém prostředí
se dosud nenachází systematičtější teologicko-pastorační studie. Předkládané dílo chce aspoň
částečně zaplnit tuto mezeru. Usiluje o komplexní pohled na zkoumanou problematiku, kterou
představuje z pozice vývojové psychologie, Písma
svatého, Tradice Církve s uvedením nejdůležitějších dokumentů jejího magisteria, obecných dějin apod. Nechce však být pouze teologickým pojednáním. Věnuje se rovněž otázkám výchovy a lidské formace různých životních
stavů s uvedením příslušné kazuistiky.

knižní tipy

INSPEKTOR S VELKÝM PTÁKEM
připlete ke srážce aut, v nichž umírá člověk, který mu předá flešku se sdělením, že
jsou na ní skutečnosti týkající se státní bezpečnosti. Timothy měl určitě tu flešku
zahodit nebo někomu dát. Jenže i když je to podivínský a nestandardní kriminalista,
je to v jádru dobrý polda, a tak si ji nechá a čeká, co bude. Samozřejmě že ji chce
spousta lidí. Jedni mu dokonce unesou děti, manželku i jejího milence. O děti má
Timothy zájem, o ty další dva nikoli, ale nakonec je bravurně osvobodí všechny. Ale
to je jen veselá epizoda napínavého příběhu. S tím papouškem je to tak: Timothy
zachrání psa a toho psa miluje ara arakanda jménem Esmeralda. Nenechá se odehnat, a tak Timothy přijde ke zmiňovanému velkému ptákovi. K tomu mu přibude
chřestýš diamantový a Prévit, který nikdy neměl valný zájem o zvířata tak najednou
má vlastní malou zoologickou zahradu. Tohle jsou jen malé příhody na velké cestě
Timothyho ani ne tak ke spravedlnosti, jako k chycení padouchů. Konec dává tušit
možnosti dalších pokračování. Pane Niedle, už se nemůžu dočkat!
(rozhovor s autorem najdete na str. 8)
JARMILA SKOPALOVÁ

František Niedl je autor, který má za sebou notnou dávku
knih, ale já ho potkala až po hříchu pozdě díky Inspektorovi
s velkým ptákem (vydává MOBA). Není to opakování lascivního popisu inspektorových kvalit, ale Timothy Prévit se
stane opravdu majitelem velkého ptáka rodu ara arakanda.
Tahle detektivka je přesně to, co potřebujete po únavném
pracovním dni, kdy si chcete vymést z hlavy všechny lidi, které jste potkali, a rozhovory, které jste vedli. Prévit je inspektor
úspěšný. Chytá vrahy v podstatě čirou náhodou – hodem vycpaného mečouna, vrhnutím hasicího přístroje a tak podobně. A protože většinou
trefí, má za sebou hezkou řádku mrtvol zlých a nebezpečných lidí. Je to vtipné, je
to napínavé, je to super na zimní večery, ale skoro bych řekla hlavně na cestování
v dopravních prostředcích. Protože vás to opravdu pobaví, uvolní a rozveselí. Tak
tedy Timothy má správnou tchýni, takovou, co se jí bojí i švábi. Má také z gruntu
„hodnou“ manželku, kterou najde v ložnici pod svým kolegou. Do toho všeho se

TO JE METRO, ČÉČE
je velký. Otevírat dveře tam, kam vy nemáte čas vejít. Dědové a babičky, pusťte
se do objevování světa s dětmi svých dětí! Zkuste vidět svět očima ob jednu generaci – omládnete! V téhle knize se děda Karel Kroupa rozhodne splnit vnukovi
přání. Ten napsal Ježíškovi, že hlavně „středa se ve družině táhne jak nudle z nosu“,
a tak jestli by to nemohl nějak zařídit. Dědovi se říká Krtek a rozhodne se vnukovi,
Karlu Kroupovi nejmladšímu, ukázat metro. Děda Krtek totiž toho velkého krtka
pod Prahou stavěl a tam Káju čeká milión dobrodružství. Ilustrace jsou nádherně
lehce retro, tak trochu jako lego, trochu jako Igráček, trochu potemnělé tak, jak
vidíme metro každý den. Nebude to čtení jen pro vaše děti. Ti starší z vás si určitě
rádi zavzpomínají. Pamatujete si třeba, která stanice se jmenovala Kosmonautů?
Já jsem na ní vystupovala cestou domů. Ze stanice Kosmonautů jsou dnes ovšem
Háje. I. P. Pavlova už ale bude „Pavlák“ asi napořád. A víte, které metro na světě je
nejstarší? Já teď už ano a vy to můžete zjistit také!
JARMILA SKOPALOVÁ

Kniha autorů Milady Rezkové, Jana Šrámka a Veroniky Vlkové To je metro, čéče je jednak dobrodružnou a zábavnou knížkou pro děti, jednak poučnou
četbou pro rodiče i nápaditou publikací pro rodiče,
resp. pro příslušníky všech generací. Zkrátka je to
vskutku vrstevnatá kniha! Pojďme se těmi vrstvami
trochu probrat. Pro děti je to neobyčejné putování
po obyčejné věci. Jak něco tak samozřejmého, jako
je metro, může být najednou dobrodružnou jeskyní? Jak taková jeskyně může být
plná neobyčejných dobrodružství? A těch lidí, co tu žije každý den! A co teprve
v noci! A my je nevidíme, nevnímáme. A těch chodeb! Jak to, že se do nich z chodníku nepropadneme? Pro rodiče je to vzkaz, když vaše dítě nechce chodit do družiny
a navíc si o to napíše Ježíškovi, měli byste to řešit. Nechť se děti neodkládají do
družin, když to není třeba. Nechť se dá babičkám a dědečkům šance. Jejich úkol

LUŽINOVA OBRANA
Svůj třetí rusky psaný román Lužinova obrana vydal Vladimir Nabokov (1899–1977) v roce 1930. Česky už jednou
vyšel, a to v roce 1990 v odeonském Klubu čtenářů v jednom svazku s románem Pozvání na popravu, oba v překladu Ludmily Duškové; byla to tehdy první Nabokovova kniha
v češtině, až pak vyšla slavná Lolita (1955; č. 1991). Nyní
vychází Lužinova obrana v novém překladu Nabokovova
dvorního překladatele Pavla Dominika v nakladatelství Paseka. Lužin je odmala zakřiknutý, nemluvný, ve škole trochu
šikanovaný chlapec, k němuž si těžko hledají cestu nejen spolužáci a učitelé, ale
i rodiče. Jeho otec je spisovatel výchovných příběhů pro děti. Jednou objeví malý
Lužin šachy a postupně jim zcela propadne. Pro šachy má naprosto výjimečný
talent a vypracuje se až na velmi známého a uznávaného šachistu, který vyhrává
turnaje po celé Evropě. To už se ale Ruskem přežene bolševická revoluce a Lužinovi se usadí v Berlíně. Mladík přijde o matku, pak i o otce a schyluje se k velkému
turnaji – Lužin by se mohl stát mistrem světa. Nepraktický obtloustlý mládenec,
„člověk jiného rozměru, zvláštního tvaru a zabarvení, neslučitelný s nikým a ničím,“ však žije zcela mimo realitu, šachy ho nelítostně drží a pohlcují: „Byla v tom
hrůza, ale i ojedinělá harmonie, neboť existuje snad na světě něco jiného než šachy?“ Když se blíží osudový turnaj, je už Lužin na pokraji zhroucení psychického
i fyzického. Vypravěčské a stylizační mistrovství činí z románu o zničující vášni podivínského, nepraktického génia první Nabokovovo zralé a mistrovské dílo.
MILAN VALDEN
28

KNIHY
ZA BABKU

Nový leták

dříve 199,dříve 299,-

nyní 149,ušetříte 150,-

nyní 79,120,-

ušetříte

dříve 199,-

nyní 129,70,-

ušetříte

dříve 239,-

dříve 199,-

nyní 129,ušetříte 70,-

nyní 99,ušetříte 140,-

dříve 399,-

nyní 199,200,-

ušetříte

dříve 299,-

nyní 149,150,-

ušetříte

dříve 199,dříve 349,-

dříve 259,-

ušetříte

ušetříte

nyní 199,150,-

nyní 129,130,-

nyní 69,130,-

ušetříte

dříve 199,-

nyní 69,130,-

ušetříte

Více než 170 knih za akční ceny.
K dostání u vybraných knihkupců nebo na www.knihy-za-babku.cz
Ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v platném znění upozorňujeme, že ceny zde
uvedené mají charakter obecné informace a jsou pro knihkupectví nezávazné. Technické změny, příp. omyly
vyhrazeny. Nelze kombinovat s jinými slevami či akcemi.

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 13. 1. 2020 až 19. 1. 2020

beletrie
1. Filip Rožek Gump – Pes, který naučil lidi žít Kontrast
2. Andrzej Sapkowski Zaklínač I. Leonardo
3. Petr Čornej Jan Žižka Paseka
4. Alena Mornštajnová Hana Host
5. Jaroslav Kmenta Rudý Zeman Jaroslav Kmenta
6. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
7. Halina Pawlowská Takhle jsem si to teda nepředstavovala Motto
8. Andrzej Sapkowski Zaklínač I. Leonardo
9. Ivanka Devátá Džungle v kuchyni Motto
10. Jo Nesbø Nůž Kniha Zlín

populárně-naučná
1. Lucie Kosačíková Tomáš Kosačík Nejjednodušší plán 29 dní Tomáš Kosačík
2. Tomáš Kosačík Nejjednodušší recepty Tomáš Kosačík
3. Žofie Kanyzová Lunární kalendář 2020 Krásná paní
4. Marian Jelínek Vnitřní svět vítězů Grada
5. Roman Vaněk, Jana Vaňková Sladké poklady české a moravské kuchyně Prakul
6. Kolektiv Daňové zákony Anag
7. Marek Herman, Jiří Halada Jsi tam, brácho apak
8. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
9. Matthew Walker Proč spíme Jan Melvil Publishing
10. Matěj Barták Autoškola 2020 Plot

pro děti a mládež
1. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 14 CooBoo
2. Karel Kovář Kovy – iPohádka BizBooks
3. Kolektiv Ledové království 2 Egmont
4. Jeff Kinney Deník malého poseroutky Albatros
5. J. K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
6. Jiří Havel Malované čtení: Jak šla želva do světa Pikola
7. Petra Soukupová Klub divných dětí Host
8. Christopher Paolini Poutník, čarodějnice a červ Fragment
9. Vojtěch Matocha Prašina – Černý merkurit Paseka
10. Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj o světě Mladá fronta
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Prosinec 2019 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Robert Galbraith Smrtící bílá VOXI, čte P. Rímský
2. Jaroslav Kmenta Rudý Zeman Jaroslav Kmenta, Audiotéka, čte J. Saic
3. Vlastimil Vondruška Právo první noci Tympanum, čte J. Hyhlík
4. Agatha Christie Pět malých prasátek Audiotéka, Bookmedia, čte P. Soukup
5. Andrzej Sapkowski Zaklínač: Poslední přání Audiotéka, čte více interpretů
6. Mathew Walker Proč spíme Jan Melvil Publishing, čte B. Kapitančik
7. Petra Stehlíková Naslouchač Audiotéka, Host, čteJ. Ježková
8. Jussi Adler Olsen Sapiens OneHotrBook, čte I. Bareš
9. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Audiotéka, Bookmedia, čte D. Prachař
10. Filip Rožek Gump – pes, který naučil lidi žít Radioservis, čte I. Trojan
30

peTr Čornej

Jan Žižka
Monumentální biografie představuje
nepřemoženého hejtmana v netradičním světle.
Příběh nejslavnějšího českého vojevůdce
se odehrává na pozadí barvitého dějinného
panoramatu, jež pomáhá porozumět Žižkovu
vnitřnímu světu a motivaci jeho činů.

mil ada re zková ,
jan Šr ámek , veronik a vlková

To je metro, čéče!
S Karlem Kroupou a jeho svérázným
dědečkem se ponoříte do chodeb, tunelů,
historie i současnosti podzemní dráhy. Knížka
plná ilustrací a plánků představuje pražské
metro jako úžasnou stavbu i skvělý dopravní
prostředek. Ať nás chytí revizor, jestli kecáme!

Craig Thompson

Kosmo knedlíci
Slavný autor komiksů Pod dekou a Habíbí
přichází s velkolepým dobrodružstvím
z budoucnosti, která v lecčem připomíná
naši současnost. Příběh dívky, která ve
znečištěném vesmíru hledá svého tátu, je plný
rozmanitých ras a originálních vesmírných lodí.

www.kniha-mesice.cz

www.novinka-mesice.cz

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

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

