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NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
MODERNÍ EVROPSKÉ DĚJINY

Ian Kershaw
NA HORSKÉ DRÁZE:
EVROPA 1950–2017

KORPORÁTNÍ SVĚT, OPEN-SPACE, DEADLINE

Igor Malijevský
OTEVŘENÝ PROSTOR
Temná groteska a zároveň
autentická sonda do podivuhodného korporátního
světa.

Britský historik Ian
Kershaw líčí v druhém díle
poválečnou zkušenost
evropských zemí.

NOVÉ UPRAVENÉ A ILUSTROVANÉ VYDÁNÍ

MARK, BEGBIE, SIMON A SPUD SE ZASE SETKÁVAJÍ

Tim Powers
BRÁNY ANUBISOVY

Irvine Welsh
KALHOTY PO MRTVÉM

Kniha obsahuje autorskou
předmluvu a množství vynechaných scén s Powersovým komentářem.

Zběsile rychlý, zábavný
a znepokojivě dojemný
návrat ke staré partě z
Trainspottingu.

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

nakladatelství

triton
nejhloupější anděl

anděl V KuliChu

Christopher Moore
přeložil tomáš Jeník

Otfried Preussler
přeložila viola somogyi
nakreslila sofie Helfert

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

Vydejte se do kraje Vánoc tak
krásných, jaké bývaly jen ve vašem
dětství. Nadčasové příběhy Otfrieda
Preusslera, rodáka z Liberce, se
jistě dotknou srdcí malých i velkých
čtenářů.
Sedm příběhů nás zavede do Jizerských
hor, do malých zasněžených vesniček,
kde malý Felix z Kořenova ztratí pru
hovaný kulich, v Dolní Suché proběh
ne pozoruhodná hodina němčiny,
chromého slovenského dráteníka čeká velké překvapení, pekařský učeň
Ferdl dostane pomeranč, jenž se u něj dlouho neohřeje, neznámá paní
si uprostřed noci vybírá dřevěnou hračku pro své děťátko, pan Plischke
od hrušky doplatí na to, že má nenechavé prsty, a cvrčkovi hospodáříč
kovi z jedné sklářské huti se dostane nebývalého požehnání. Nemluvě
o tom, že Betlém nemusí být vždycky tak daleko, jak si všichni myslí!
108 str., váz., 229 Kč
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Vánoční nabídka
Obecné nařízení
o ochraně osobních
údajů (GDPR)
Zákon o zpracování
osobních údajů

Zákon
o odpovědnosti
za přestupky
a řízení o nich,
zákon o některých
přestupcích

Komentář
2. aktualizovné
a doplněné vydání

s komentářem a judikaturou
2. aktualizované vydání

J. Pattynová, L. Suchánková,
J. Černý, M. Růžička a kol.
Druhé vydání knihy reaguje
na rozsáhlou rozhodovací praxi
dozorových orgánů a zejména
na přijetí adaptačního zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.

Helena Kučerová,
Eva Horzinková
Druhé vydání komentáře
k oběma přestupkovým
zákonům zohledňuje novelizace
právní úpravy i vývoj judikatury
správních soudů a Ústavního
soudu ČR.

752 stran, váz., 1190 Kč

960 st
stran, váz., 1290 Kč

Tajemství v českém
právním řádu

Zákon o obcích
(obecní zřízení)

Alena Bányaiová, Josef Benda,
Daniela Kovářová, Pavel Mates,
Stanislav Přibyl, František Púry,
Pavel Uherek
Pavel Mates, Jan Tuláček (eds.)
Jedinečná publikace nahlíží
na institut tajemství pohledem
jednotlivých oborů. Analyzuje
tajemství lékařské, advokátní,
obchodní i zpovědní,
neopomene institut tajemství
v rodinných vztazích ani
problematiku tajemství
v médiích.

Komentář

392 stran, 490 Kč

480 st
stran,
tran, 690 Kč

Zdeněk Koudelka,
Petr Průcha,
Jana Zwyrtek Hamplová
Praktický komentář k zákonu
o obcích přináší podrobný
a srozumitelný výklad a výběr
ze související judikatury
k jednotlivým ustanovením.
Je založen na praktických
zkušenostech autorů z oblasti
teorie i praxe správního
a ústavního práva.

Co na Prajzske se staloo
Co na Prajzske se povědalo
Jana Schlossarková

je hlučínská spisovatelka a básnířka, malířka a varhanice. Ve svých
básních a vyprávěních psaných „po našemu“ i česky zachycuje
příběhy a historky z Hlučínska, z dávné i nedávné minulosti
i ze současnosti. Zvěčnila tak veselé, smutné a často bizarní osudy
svých příbuzných, přátel a sousedů. Druhá kniha obsahuje rozsáhlý
hlučínsko-český slovník.

Opa cvičí

„Zaš už do galat něvlezu, škoda ich vyhodič!
yh
hoodič!
Mušim začnuč cvičič, něda se nic robič.““
„Velaj ši shodil?“ po tydnu vyptava se oma,
„dvě vazy,“ pravi opa, „a šklarneho slona.“

208 stran, váz., 280 Kč
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O PSANÍ A LÁSCE

Vážení a milí čtenáři,
Vánoce jsou krásné, veselé, ale i smutné. Všichni to jistě
znáte. Veselé jsou, když jsme s těmi, které máme rádi,
a smutné, když někdo z nich chybí. Podle statistik jsme
národem ateistů, ale pokud by se průzkum konal o Vánocích, možná bychom se divili, kolik z nás se v tuto
chvíli k víře obrací, ať už si ji personifikujeme nebo
ji máme jen tak v sobě. V těchto dnech má své místo
také kniha knih – Bible. Je to oficiálně nejpřekládanější
a nejvydávanější kniha na světě. Není to sice novinka, ale i tak má u nás v Knižních
novinkách místo. Pro mnoho lidí totiž pořád novinkou je. Každý ji sám pro sebe objevujeme někdy jindy, ale vsadím se i bez statistik, že k ní každý někdy v životě dospějeme.
Já sama přiznám, že po ní sahám jen někdy a otevírám ji na náhodné stránce. Vždycky
doufám, že jen tak najdu odpověď, kterou hledám. Nevím čím to je, ale funguje to.
Letos jsem v ní našla slova o naději. A byla na místě. Prošla jsem velkými zdravotními
komplikacemi a naděje byla to, co mě drželo nad vodou. A samozřejmě blízcí a přátelé, bez nichž by všechno bylo o moc těžší. Právě při rozjímání nad tím, co má a nemá
v životě smysl a jak jít dál, mě zaujala kniha Tomáše Gavlase Karlaz, o níž si povídáme
v rozhovoru na straně 10. Je to příběh o tom, jak se vydat jiným směrem, když cítíme,
že ten, který jsme zvolili, není ten pravý. Autor to dokázal a jeho kniha je jednoduše inspirující. Ne náhodou na stejné straně najdete i povídání s Andreou Hejlskov, autorkou
knihy Náš velký útěk. I ona cítila potřebu změnit svůj život a společně s rodinou hodili
civilizaci za hlavu. Věřím, že právě v této době, kdy víc než jindy přemýšlíme, kam nás
tento rok zavál a jestli jsme šťastní, vás tyto rozhovory zaujmou.
O vánočních svátcích a do nového roku vám přejeme vědomí, že jdete správně, pokud ne, abyste dokázali směr změnit ke své spokojenosti. Přejeme vám také
naději, protože bez ní se jde životem těžko, a v neposlední řadě mnoho dobrých
přátel a samozřejmě také dobrých knih. Nad těmi, které se teprve chystají dobýt
vaše čtenářská srdce se, jak doufám, budeme setkávat na stránkách Knižních novinek i v příštím roce 2020.
JANA MARXTOVÁ

Noční můra každého novináře a spisovatele je bílá
stránka, na kterou neví, co napsat. Začínáte, smažete,
znovu zkusíte psát, ale nakonec opět sedíte před prázdnou stránkou. Myšlenky, které by stálo za to napsat, nepřicházejí. Pro toho, kdo pokukuje po kariéře novináře
nebo spisovatele, ale i pro toho, kdo si chce psát jen tak
do šuplíku nebo má problémy napsat slohovou práci,
vydalo nakladatelství Mám talent knihu Hravé psaní
(autorka Bonnie Neubaerová, přeložila Veronika
Volhejnová). Najdete tu dvě stě originálních cvičení, která trénují slovní zásobu,
otevírají fantazii a pomáhají vyjadřování. Knížka je určena dětem od devíti let, které by měla zbavit strachu právě z oné prázdné stránky, ať už jde o školní referát
nebo budoucí knihu. Stejně tak si ji oblíbili i senioři, kteří nad úkoly bystří mozek
a osvěžují slovní zásobu. Máme rádi chytré knihy, které nejen pobaví, ale i rozšiřují
obzory, a tohle je rozhodně jedna z nich.
Druhá kniha, která se nám objevila v redakci a zaujala nás, se jmenuje Šmuky po baronce z Levetzow. Hlavní roli v příběhu totiž autor Karel Fryč přidělil soupravě
šperků z českého granátu, která kdysi patřila Ulrice von
Levetzow, poslední lásce Johanna Wolfganga Goetha.
A protože krásné šperky přežívají století, lidi i jejich lásky,
zamotají se i do osudu zamilované dvojice Doris a Libora o dvě století později. Dva vztahy, jeden slavný, druhý
obyčejný. Jak se propojí? Kdo má rád romantické příběhy, navíc okořeněné dvěma časovými rovinami a pohledem do života Wolfganga Goethea, tomu se knížka bude líbit. V závěru se navíc
dozvíme něco víc o historii onoho slavného šperku, který je zvláštní nejen svým
příběhem, ale také 469 mimořádně velkými českými granáty. Jednoduše nádhera.
JANA MARXTOVÁ

Motto čísla:
„Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.“
Robert Fulghum, spisovatel

co právě čte

LENKA VLASÁKOVÁ
herečka

Musím říct, že jsem docela velký čtenář a nejraději sáhnu po beletrii. Mám totiž
ráda příběhy. Čím víc přemýšlím, proč jsem se stala herečkou, tím víc si myslím, že
tím důvodem je právě moje záliba v příbězích. Ráda se na příběhy dívám, ráda je
čtu, hraju i prožívám. Knížky jsou proto moje vášeň a dokážu číst hodiny a hodiny.
Teď jsem například přečetla všechny tituly, které byly ve hře o cenu Magnesia Litera. Líbila se mi Teorie podivnosti Petry Horákové, nadšená jsem byla z Anny Cimy
a její knihy Probudím se na Šibuji, zaujaly mě i Hodiny z olova od Radky Denemarkové. Vedle tištěných knih mám ráda také audioknihy. Právě poslouchám audioknihu pana Žantovského o Václavu Havlovi a s dětmi jsme unešeni z druhého
dílu Prašiny Vojtěcha Matochy.
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Miloš Forman
jak ho neznáte!
Doplněno dosud nezveřejněnými
fotografiemi ze soukromých archivů.

Žádejte u svého knihkupce.

knižní tipy

co | kde | kdy

ŽENA V MODRÉM PLÁŠTI

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

Nová kniha Deona Meyera Žena v modrém plášti (vydává
MOBA, přeložila Silvie Mitlenerová) znamená další probdělou noc s Jestřáby v Kapském městě! Pro ty z vás, kteří vědí:
Benny Griessel potřebuje koupit pro Alexu zásnubní prsten
a možná do toho opravdu praštěj! Vaughn Cupido nám přibral, ale pořád je to fešák. Mbali se stala šéfkou oddělení
a má všechny atributy oblíbené a čestné šéfové, která hájí
svoje podřízené. A ano, stále nesnáší sprostá slova. Pro ty,
kteří ještě nevědí, ale měli by vědět (což ovšem obnáší probrat se všemi díly téhle série): Jestřábi jsou elitní kriminalistické oddělení policie Kapského města. Jak mi sám autor potvrdil, s policií v tomhle
prý nejkrásnějším městě na světě rád spolupracuje a některé postavy jsou inspirovány skutečnými policisty. Benny Griessel je hlavní postavou. Vyšetřovatel skvělý,
osobnost složitá. Několikaletý alkoholik, dnes abstinent. A Alex je jeho velká láska.
Kdysi slavná zpěvačka, vyléčená alkoholička, která se pomalu a opatrně vrací na
scénu. Je bohatá, Benny rozhodně ne. To v tomhle díle série dělá Bennymu trochu
těžkou hlavu. Cupido je jeho parťák, jsou trochu jako vítr a voda. Skvěle se doplňují a pokud vás tahle knížka inspiruje k přečtení i předcházejících dílů, projdete
s oběma muži velký kus života. Ještě k zápletce s modrým pláštěm: v tomto díle
se celé oddělení dostává na méně obvyklé hřiště uměleckého světa. Jak je to s hledáním ztracených uměleckých děl, jak se dají falšovat a jak se dá vyrobit pověst
o něčem, co možná vůbec neexistuje. Nebo existuje? Příběh není tak drsný, jak
bývá u tohoto autora zvykem. Zdá se, že po čtenářsky docela náročné Horečce se
Meyer uchýlil do náručí „svých“ Jestřábů pro útěchu a mrtvol ani zohyzděných těl
tu tentokrát není tolik. Čtenář si užije víc samotné postavy a jejich vztahy.
JARMILA SKOPALOVÁ

10. prosince Knihkupectví Řehoř Samsa, pasáž Lucerna, Praha 1
Nakladatelství Garamond vydává sbírku jednoho ze zakladatelů
moderní poezie 20. století Guillauma Apollinaira Kaligramy.
Jedná se o vůbec první české zpracování celých Kaligramů tak,
jak je Apollinaire namaloval. Autogramiáda a představení knihy
se uskuteční od 18 hodin. Verše bude číst Vladimír Polívka.
12. prosince Knihkupectví Dobrovský, Brno – Joštova
V 17 hodin odstartuje beseda a autogramiáda herce, autora blogu i knihy 365
Gastromapa Lukáše Hejlíka.
12. prosince Knihkupectví Dobrovský, IGY Centrum, České
Budějovice
Srdečně jste zváni na setkání s autorkou Markétou Zahradníkovou a kuchařem Jaroslavem Sapíkem. Z jejich společné dílny je
novinka Od hospody k hospodě. Akce začíná v 17 hodin.
13. prosince Knihkupectví Dobrovský, Arkády Pankrác, Praha 4
V 17 hodin se můžete setkat s oblíbeným gastromágem Romanem Vaňkem, který
představí svou novou knihu Sladké poklady.
14.–15. prosince Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7
Trh Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v příjemné atmosféře. Kromě prohlížení a nakupování knih tu můžete zabavit sebe i své děti v uměleckých
dílnách, posedět, pobavit se, prostě strávit inspirativní den. Otevřeno od 10 do
20 hodin.
13. 9. 2019 – 20. 1. 2020 Centrum současného umění DOX
O LÉTÁNÍ A JINÝCH SNECH – VÝSTAVA PETRA SÍSE
Ana Peraica z knihkupectví Bendox, které sídlí v Centru současného umění DOX,
srdečně zve na ojedinělou výstavu Petra Síse a k pozvánce přidává i osobní vzpomínku. „Někdy před patnácti lety k nám Matěj Forman po návratu z návštěvy u táty
Miloše Formana v USA přinesl několik knížek Petra Síse. Vyprávěl o tom, jak Petr
v Americe zazářil plakátem k Amadeovi, který Miloš Forman svému příteli v roce
1984 zadal, aby Americe ukázal jeho umění. Pak už začaly The New York Times
otiskovat jeho první obrázky a záhy přišla objednávka na ilustrace. Brzy se talentovaný výtvarník z Prahy mohl pustit také do vlastní autorské knihy. Redaktorkou
jeho snové poetické knížky o Praze se stala Jacqueline Kennedy-Onassis. Práce na
dětských výtvarných knížkách prý byla pro tuto bývalou novinářku a manželku prezidenta životním snem. Když Matěj Forman nadhodil, zda bych knihy Petru Sísovi
nechtěla vydávat u nás v Čechách, zatajil se mi dech. Než jsem se ale stačila vyjádřit,
už si ho vyhlédl jiný nakladatel a záhy tu začaly vycházet všechny jeho nádherné
knihy v dokonalém provedení. Obrazy z nich teď
máte možnost vidět v jedinečné, geniálně koncipované a precizně instalované
výstavě v DOXU. A čím se
liší tato výstava od předchozích? Vůbec prvně jsou
zde vystaveny listy ze Sísova deníku, který vznikl z nápadu uspořádat v r. 1998 výstavu tří starých přátel narozených ve stejném roce, ale
rozesetých do všech končin světa – architekta Martina Kubíka z Norska, sochaře
Petra Kavana z Indie, Petra Síse z New Yorku. Záměrem bylo propojit sochy, architekturu a obrazy všech tří umělců. Tehdy tu ale ještě nebylo takové umělecké
centrum jako je DOX, takže celý projekt skončil v krabici pod postelí v Sísově domě
v Nerudovce. Po jedenadvaceti letech ho Petr Sís objevil a představil světu. Ani on
sám prý už nedokáže rozklíčovat, co tím či oním tehdy chtěl říci, takže je vše občas
zahaleno tajemstvím. Ale tak to přece u správného pohádkáře má být.“

HAVLOVY VÝROKY A ENRIGUOVA
NÁHLÁ SMRT
Před dvěma lety vydal Pavel Kosatík (*1962) knihu
100 × TGM, v níž okomentoval sto výroků T. G. Masaryka. V nové knize 100 × Václav Havel (vydala Euromedia
Group – Universum) postupuje stejně: vybral sto Havlových
výroků a citátů z jeho her, esejů, rozhovorů či proslovů a přidal k nim výstižný komentář, na němž je cenné to, že není
nekritický, neboť i Havel byl člověk chybující a mýlící se. Na
druhou stranu je potřeba mnohé jeho myšlenky také ocenit
a připomínat si je. Nechybí tu slavné výroky jako: „Naše země nevzkvétá.“ – „Nevím, zda vím, co je to zázrak.“ – „Blbá nálada“ či nejednou vysmívané heslo „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“ Kosatíkova knížka je živým portrétem
Havla trochu jinak, čtivá, podnětná, která uvádí vybrané myšlenky do souvislostí
a naznačuje, zda a co si z nich můžeme případně odnést dnes.
Další zajímavou novinkou je netradiční román Náhlá smrt, který v překladu Michala Brabce vydala Paseka. Jeho autor, mexický spisovatel Álvaro Enrigue (*1969),
se v jedné kapitole svěřil: „Sám při psaní této knihy nevím, o čem vlastně je. Co vypráví. Není tak úplně o tenisovém zápase. Není to ani kniha o pomalém, záhadném
začleňování Ameriky do světa, který s nehoráznou ztrátou orientačního smyslu nazýváme ,západním‘. Není to kniha o Caravaggiovi nebo Quevedovi, i když je to kniha
s Caravaggiem a Quevedem. S nimi dvěma, ale také s Cortésem a Cuauhtémocem,
Galileem a Piem IV.“ Italský malíř Michelangelo Merisi da Caravaggio a španělský
básník Francisco de Quevedo hrají v Římě tenisový zápas, a tak se dočteme něco
o historii tohoto sportu a o Caravaggiově dobrodružném životě a jeho temperamentní osobnosti. Hraje se s míčkem vyrobeným z vlasů popravené královny Anny
Boleynové, a proto se tu mihne nejen ona, ale i její manžel Jindřich VIII. a jeho ministr
Thomas Cromwell. Mikropříběhy z doby protireformace na přelomu 16. a 17. století
tvoří fakty i fikcí nabitý román, jehož témata skáčou od jednoho k druhému stejně
jako tenisový míček během utkání.
MILAN VALDEN
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PRO ČECHY JE NEBE NÍZKO
Kniha uznávaného českého
ekonoma a bývalého viceguvernéra
ČNB nás v dobrém i špatném
konfrontuje s našimi typickými
vlastnostmi, mýty a předsudky,
které o sobě jako Češi máme,
a navrhuje, jak se z těchto
stereotypů vymanit a zařadit se
opět mezi nejlepší na světě.

RADČINA KUCHAŘKA BEZ LEPKU –
SLAVNOSTI
Vyčarujte z bezlepkových surovin i to,
o čem byste si netroufali při své dietě
ani snít. Zpestřete svou slavnostní tabuli
o 120 nových receptů!

REVOLUCE JEDNOHO
STÉBLA SLÁMY
Co můžeme přestat dělat ještě
dnes? Kniha o zemědělství,
která není jenom o zemědělství.
Celosvětový bestseller, je
manifestem nebojování proti
přírodě a inspirací k jednání, které
nenarušuje přirozený chod věcí.

ZLATÁ KLEC
První z dvojice napínavých
thrillerů vynikající švédské
autorky Camilly Läckberg
s hlavní hrdinkou Faye, ženou,
jejímž životním krédem je
pomsta. Faye pomohla svému
muži k úspěchu i majetku, ale
on ji zradil a opustil. Dá se něco
takového odpustit?

KANIBAL Z NINE ELMS
Bestsellerový autor Robert Bryndza
představuje v nové sérii thrillerů
vyšetřovatelku Kate Marshallovou,
ženu s pohnutým osudem a silným
smyslem pro spravedlnost.
Vychází také jako audiokniha
namluvená Martinem Stránským.

DEVĚT TVÁŘÍ TEBE
Napadlo Vás někdy, jaké by to
bylo, kdyby o vás vyprávěli ti,
kdo vás někdy milovali? Janice
Pariatová nechává promluvit
devět vypravěčů, kteří milovali
stejnou ženu, zatímco jejich
milovaná mlčí v po zadí.

CUKRÁRNA V PAŘÍŽI
Zamilujte se do malé pařížské cukrárny!
Vykouzlí vám úsměv na rtech a ukáže,
že lásku můžete najít i při šlehání
krému do makronek.

TRADIČNÍ ČESKÉ KOLEDY
Prožijte kouzelné vánoční svátky
s oblíbenými koledami a krásnými
ilustracemi Josefa Lady. Zazpívejte si
s dětmi nejznámější vánoční koledy
a vystřihněte si obrázky s vánočními
motivy, které najdete v příloze na
konci knihy.

Knihy koupíte ve svém knihkupectví nebo na WWW.GRADA.CZ

rozhovor

s A . H e j l s k o v a s T. G a v l a s e m

ÚTĚK Z CIVILIZACE
Dánská autorka Andrea Hejlskov přijela do Česka představit svou knihu Náš velký útěk s podtitulem: Přežije rodina mimo civilizaci?, již v překladu Markéty Klikové vydává nakladatelství Portál.
Autorka v ní popisuje své zkušenosti se životem ve srubu ukrytém v lese. Do něj se, nespokojena
s konzumní městskou společností, uchýlila s celou svou rodinou.
O čem vaše kniha pojednává?
Kniha je o radikálních změnách v životě, o vědomých radikálních rozhodnutích. O tom, jak do života dostat více
smyslu. Kniha zároveň kritizuje soudobou společnost.
Jakým čtenářům je určena?
Když jsem ji psala, představovala jsem si, že mými čtenáři budou ženy, jako jsem já, tedy ambiciózní ženy,
které mají stálou práci. Ale postupem času jsem zjistila,
že v Dánsku jsou mí čtenáři úplně obyčejní lidé všech
věkových kategorií. Na mé přednášky chodí i spousta
mužů a také starých lidí. Bylo pro mě velmi povzbudivým zjištěním, že v tom nejsem sama. Pochopila jsem,
že problém se společností nemám jen já. Naopak, je
nás hodně.
Vycházela jste při psaní knihy pouze ze své osobní zkušenosti, nebo také ze své psychologické praxe?
Knihu jsem psala ve stavu naprostého zvnitřnění. Napsala jsem ji dost rychle, během čtyř měsíců. Jsou-li
v ní nějaké známky psychologie, pak spíše proto, že
jsem přemýšlivý člověk. Přemýšlím o smyslu života,
kladu si různé otázky. Ovšem psychologické rysy v knize vědomé nejsou.

Kdy nastává okamžik, v němž je potřeba utéct od civilizace?
Když mluvíme o dobrém a správném životě, o životě,
který žijeme opravdově, pak si představujeme jeho
pozitivní obraz, roztančené lidi s květinami ve vlasech,
oblečené ve volných košilích, je to taková reklama na
štěstí. To není okamžik, v němž bychom se rozhodli pro
radikální změnu. Změnu provádí člověk, když je zoufalý, frustrovaný, deprimovaný, ve stresu, prostě na dně.
Pocity neštěstí mají pro člověka nějaký význam, mají
nějakou funkci. Až když člověk pozná smutek a začne
postrádat smysl života, pak je schopen odrazit se ode
dna a vydat se jiným směrem.
Pokud byste takový útěk podnikla znovu, udělala byste
něco jinak?
O tom, že bych tento útěk podnikla znovu, sním dost
často. Začínala bych od bodu nula, jenže tentokrát
profesionálně. Teď už bych věděla, jak na to. Jezdí
k nám spousta lidí, kteří si myslí, že se od nás naučí,
jak žít v přírodě, absolvují různé kurzy přežití. Ale já si
myslím, že to k ničemu nevede. Chce-li být člověk spjat
s přírodou, musí zažít nějaký ten šok. Na autentické
setkání s přírodou se vlastně ani připravit nelze.

Každý nemá možnost
postavit si srub v lese,
jako to udělala vaše rodina. Jaké jiné možnosti útěku
z civilizace byste doporučila?
Tuto otázku mi pokládají lidé často, ale nemám na ni
připravenu odpověď. Lidé chtějí vědět, jak udělat ten
krok, ale třeba ne tak obrovský. Jenže já jsem radikální
člověk, který potřebuje udělat radikální změnu. Myslím,
že společnost změníme jen tak, že někdo udělá extrémní
kroky, někdo naopak kroky titěrné a mezitím je mnoho
středních cest. Právě ta pluralita je skvělá a dokáže společností pohnout. V knize je můj příběh, jde v ní o to,
jaký jsem člověk já. Určitě existuje spousta možností, jak
uniknout civilizaci, ale já bych to jinak neuměla.
Jak se původní blog změnil v knihu?
Jako spisovatelka se věnuji žánru, jemuž se říká performativní biografie. Hodně pracuji se sociálními sítěmi. Svou
první knížku jsem napsala na facebooku. Sociální sítě jsou
tedy součástí mého způsobu vyjadřování, popisuji na nich
svůj postoj ke světu. Původní blog byl velmi rozsáhlý, do
knihy se vešel pouze jeho zlomek, zážitky pro knihu jsem
vybírala pečlivě. Obecně je kniha pojata literárněji, umělečtěji než blog.
LUCIE JÍLKOVÁ

CESTA ČLOVĚKA
O Vánocích a na prahu nového roku často bilancujeme a přemýšlíme, jestli cesta, kterou jsme se v životě
vydali, je ta správná. Tomáš Gavlas, autor knihy Karlaz: Cesta člověka, si kladl podobnou otázku. Nakonec vyměnil kariéru úspěšného manažera za dalekou pouť, na níž přemýšlel, kdo je a kým chce být.
Jeho slova jsou inspirující. Svou knihu věnoval „všem odvážným, kteří stále hledají a odmítají přestat“.
Jak se Vaše neobyčejná kniha zrodila?
Vznikala asi sedm let. Čtyři roky jsem sbíral myšlenky, část z nich je z poutí, část z podnikání, z různých
rozmluv s lidmi, z pobytů v klášterech v Asii i v Evropě. S myšlenkou na to ji napsat přišel můj kamarád
Eduard Petiška, vnuk spisovatele stejného jména. Tak
dlouho jsem před ním o svých myšlenkách mluvil, až
mi řekl, že bych to měl sepsat.
Byl jste úspěšným podnikatelem, ale pak jste najednou
všeho nechal a vydal se na pouť. Co se stalo?
Měl jsem úspěšnou agenturu, která v roce 2014 zahajovala spolupráci s youtubery, založili jsme festival
Utubering, dařilo se nám. Bylo mi kolem třiceti a najednou jsem se bavil s lidmi, kteří byli ve světě byznysu
vysoce postavení. Mohl jsem být spokojený, ale já jsem
místo toho cítil, že to není to, co jsem chtěl. Fascinovala
mě filozofie reklamy, ovlivňování mínění lidí, ale tváří
v tvář realitě jsem zjistil, že to není moc hezký obor. Firmy, které do reklamy dávají nejvíce peněz, většinou na-

bízejí produkty, které pro život vůbec nepotřebujete,
ale prezentují je tak, jako by byly naprosto nezbytné.
Najednou ta bublina materiálního úspěchu splaskla
a nadechla se ta druhá, duševní.
A tak jste se vydal na pouť?
Vystudoval jsem filozofickou fakultu a už tehdy psal
o poutích, které jsem sám absolvoval. Pak jsem se vzdálil k marketingu, aby se mi po deseti letech znovu vrátila
chuť putovat. Vydal jsem se na pouť svatého Ignáce do
Španělska. Cestou jsem si kladl otázku, jak jsem se v životě dostal tam, kde jsem, a fascinovalo mě, že jsem si
všechna rozhodování, která mě do mého současného
stavu dovedla, nepamatoval. Jako bych si jich nebyl
vědom. Přitom jsem si o sobě vždycky myslel, že jsem
člověk vědomý, že si sám určuji cestu životem. Najednou jsem ale zjistil, že to tak není. Okolnosti, vnější tlaky
a moje představy mě dovedly někam, kde jsem nechtěl
být. Začal jsem se rozhodováním zabývat, pročetl jsem
vědeckou literaturu, až jsem nakonec hledal odpovědi
10

v bibli i Buddhových textech. V těchto podobenstvích
jsou niterné věci člověka mnohem lépe vysvětleny.
O knihu, kde se dělíte o své zážitky a myšlenky, je velký
zájem. Čím si to vysvětlujete?
Píšu o věcech, které zajímají lidi odpradávna. Jde o sérii
podobenství, která vypráví starý moudrý muž Karlaz.
Chtěl jsem, abychom si díky nim uvědomili dar života.
Ve mně to vyvolává pocit odpovědnosti, jak tento dar
využít. Všichni jsme poutníci, kteří hledají svůj cíl. Viděl
jsem hodně mladých talentovaných lidí kolem třicítky,
které semlel pohodlný život v korporacích a nedokáží
z něj vystoupit. Pokud ale cítí, že práce, kterou dělají,
pro ně nemá větší smysl, neměli by se jí obětovat. Slovo
povolání je přece o tom, k čemu se cítíme být povoláni. Věřím, že každý má v sobě soubor talentů, které
bychom měli najít a využít. Jen tak budeme naplnění.
Pokud dělám něco, co má smysl, pak to se mnou přežije
i v těžkých časech. Myslím, že to je hodně aktuální téma.
JANA MARXTOVÁ

NETEČNOST
Camilla Grebe
Autorka oceněná již podruhé prestižní cenou za nejlepší švédský kriminální román
za rok 2017 a 2019 opět exceluje se zápletkami,
s nimiž dokáže udržet své čtenáře v napětí do poslední stránky.
Její postavy se uprostřed horkého léta potácejí životem i temnotou kolem nich, kde i v tom nejprosluněnějším zákoutí číhá zlo...

VE STÍNU MOCI
Viveca Sten
Světový bestseller - prodáno 5 milionů výtisků série VRAŽDY NA SANDHAMNU
V sedmé knize ze série řeší Thomas Andreasson případ plný skrytých tajemství. Ve chvíli, kdy o sobě začíná pochybovat, má před sebou prozatím nejtěžší
případ své dosavadní policejní kariéry.

ZIKMUND LUCEMBURSKÝ
Jiří Bílek
Poslední velký císař středověku v mnohém
předběhl svou dobu – možná právě proto
byl a je stejně nekriticky obdivován a veleben jako odsuzován a pomlouván…
AŽ TOHLE SKONČÍ
Clare Mackintosh
Působivý a nezapomenutelný příběh z pera bestsellerové autorky
Clare Mackintosh nás bere na srdcervoucí
výpravu do nitra rodičů, kteří mají učinit
nejtěžší rozhodnutí v životě.

NEUVĚŘITELNÉ ZÁZRAKY
Alexandra Föderlová-Schmidová,
Konrad Rufus Müller
Dramatické osudy lidí, kteří přežili holokaust. Někteří z nich zažili hrůzy i několika
koncentračních táborů.

´
prvni´ připad
grace Allendalové
Když byl George Steele zavražděn, naskytla se Grace Allendalové
příležitost vrátit se do rodného města, odkud s matkou před více
než 20 lety za dramatických okolností utekly. Grace ví, že její
návrat není vítaný, a tím méně, když je členkou policejního sboru.
Rodina Steelova je ve Stoke známá svými nekalými praktikami
a násilím. Dojde k první vraždě a Grace je povolána k vyšetřování
případu, který ji zavede nebezpečně blízko vlivu rodiny Steelovy.
Když Grace najde první anonymní balíček, je jí jasné, že hra
začala a že stojí tváří v tvář nejen důmyslnému vrahovi, ale také
své minulosti. S počtem přibývajících vražd Grace pochopí, že
pokud chce případ Wedgwood vyřešit, je načase odkrýt všechny
karty, ať to stojí cokoliv.
Chytilo mě to hned na první stránce
– a nepustilo až do napínavého konce!
Robert Bryndza
Mistrovský kousek! Plný kliček,
tajných zákoutí a překvapení!
Angela Marsons

PEVNÁ VAZBA, 340 STRAN, DOPORUČENÁ CENA: 389 KČ

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
KOSMO KNEDLÍCI

HOWARD P. LOVECRAFT

Craig Thompson
Pro Violet je rodina tou nejdůležitější věcí
v celé galaxii. Když se její táta ztratí během
nebezpečného úkolu, vydává se ho hledat
v doprovodu nových kamarádů: Jeden je kuře
s věšteckými schopnostmi, druhý je posledním
mimozemšťanem svého druhu. Violet pozná,
že vesmír je úžasný a pestrobarevný, ale má
i svoje mouchy. Nebo přímo velryby, které vám
můžou sníst školu. Úchvatně nakreslený komiks
Kosmo knedlíci je velkolepým dobrodružstvím
z budoucnosti, která nápadně připomíná naši
současnost.

TEN, KDO PSAL V TEMNOTÁCH
Alex Nikolavitch
Howard Phillips Lovecraft, tvůrce mýtu Cthulhu,
Arkhama a zlověstného Necronomiconu, je jedním
z nejvlivnějších hororových spisovatelů. Komiks
francouzského spisovatele Alexe Nikolavitche
a týmu argentinských výtvarníků Gervasio-AonLee přináší čtyři kapitoly z Lovecraftova života
z let 1925 až 1937, kdy se Lovecraft snažil stát
spisovatelem, jak ho známe dnes. Znalci jeho
díla v nich najdou motivy známé z jeho povídek
a románů.

Paseka, 549 Kč

Volvox Globator, 369 Kč

VŠÍMAVÁ SIRÉNA

TO JE METRO, ČÉČE!

Mátyás Dunajcsik

Milada Rezková

Hlavní hrdinka Dunajcsikovy knížky, holčička
Atlanta, žije s otcem na majáku na malém útesu
kdesi na dalekém severu. Pokud zrovna nehovoří
prostřednictvím vysílačky s Kamilou, svou
oblíbenou učitelkou z pobřežní vsi, nesleduje
dálkový šachový turnaj svého otce a jeho kolegů
nebo neposlouchá tatínkovy džezové nahrávky,
většinou pozoruje z okna majáku nekonečný
obzor. Umí rozlišit čtyřicet devět větrů, třiapadesát
různých typů deště, víc než sto druhů mraků
a sedmdesát sedm odrůd mořských vln.

Pražské metro určitě znáte vy, vaše babička
i máma. Třeba s ním každý den jezdíte do školy, do
práce nebo na nákup. Ale víte, že je to místo plné
zajímavostí, tajemství, nápadů a dobrodružství?
Seznamte se s Karlem Kroupou nejmladším
a jeho svérázným dědečkem a ponořte se spolu
s nimi do chodeb, tunelů, historie i současnosti
podzemní dráhy. Poznejte, jak se metro budovalo,
i zvláštnosti jednotlivých stanic.

Malvern, 287 Kč

Paseka, 388 Kč

NAHÝ KRÁL

DENÍK KNIHKUPCE

Jevgenij Lvovič Švarc

Shaun Bythell

Žil byl v jednom království pasáček královských
vepřů, který se zamiloval do princezny. Princeznin
pan otec však této lásce nepřál, a proto svoji
dceru zaslíbil sousednímu králi. Takhle začíná
pohádková fraška Jevgenije Švarce, psaná
na motivy několika Andersenových pohádek.
Dostane pasáček Jindřich svoji princeznu? A jak
se přijde na to, že král je nahý?

Shaun Bythell si založil knihkupectví, ale chodili
mu tam lidé. Malebné městečko na pobřeží
a desítky tisíc všemožných knih na skladě, co
by si člověk mohl přát víc? Jsou tu bohužel
ještě zákazníci, ten nejhorší mor na světě. Ať
už vykřikují, jací jsou milovníci knih, a nikdy nic
nekoupí, brouzdají mezi regály a pak si titul
stejně pořídí levněji na Amazonu, nebo si ti ještě
nestydatější klidně sundají boty a na hodiny se
uvelebí s kupou knih u krbu.

Jonathan Livingston, 199 Kč

Dybbuk, 353 Kč

SLEČNA FLORENCE A PÁTRACÍ
ČETA
Hermína Franková
Koukneš se do zrcadla a skoro se lekneš. Vlasy ti
tak povyrostly, že máš účes, jaký asi nosil zamlada
děda Čadek. Účes retro. Není to problém, prostě
si zajdeš do kadeřnictví. Vypadá to jednoduše, ale
kdyby tam náhodou pracovala slečna Florence,
bylo by to nebezpečné. Kadeřnice Florence totiž
na první pohled odhadne, jaký jsi. Jestli máš
celkem čisté svědomí jako Hanka s Pepíkem,
klidně tam zůstaň! Ale jestli jsi halama jako Vojta,
budeš mít průšvih.

LÁSKA POTÉ
Marceline Loridan-Ivens
Ve volném pokračování bestselleru A ty ses
nevrátil… přináší Marceline Loridan-Ivens
ojedinělé svědectví, jak obtížné bylo pro ty, kteří
prošli peklem koncentračních táborů, najít lásku.
Do někoho se zamilovat, otevřít se mu, odevzdat,
věřit. Protože to, co zažili v táboře, je navždy
poznamenalo. Přišli tam o důvěru v lidi, o city,
o empatii. Jejich jedinou touhou bylo přežít. A je
možné přežít, když někoho vpustíte do svého
života?

Simuraka, 210 Kč

No Limits, 249 Kč

DOBRÁ PRÁCE, JEEVESI

ADELHEID

Pelham Grenvill Wodehouse

Vladimír Körner

Pohromy v podobě bláznivých nápadů přátel
a příbuzných, jež Bertieho Woostera zbavují
klidu, není lehké odvrátit, ať už se však jedná
o náhlá citová vzplanutí jeho přítele Tuppyho či
strýce George, nezbednosti bratránka Thomase,
myšlenku přítelkyně Bobbie Wickhamové darovat
psíka tety Agáty synkovi amerického impresária
nebo srdeční záležitosti Bertieho samého.

Milostný příběh s nadčasovým významem; drama
podivné lásky příslušníka zahraničního odboje
Viktora Chotovického a dcery nacistického
pohlavára Adelheid Heidenmannové. Děj se
odehrává bezprostředně po válce, na podzim
a začátkem zimy v severomoravské pohraniční
obci Schwarzbach – Černá Voda.

Tympanum, 349 Kč

Tympanum, 299 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz nebo u vašeho knihkupce

Nakladatelství ALFA-OMEGA

PhDr. Věra Martinková, CSc., Horní� 203, 251 70 Dobřejovice

Knihy koupíte u dobrých knihkupců, nebo na www.alfa-omega-cz.com, alfa-omega@volny.cz, tel. 603 576 291 ad.
Próza – Současná česká literatura – tajemno a humor

Poezie

Autorka se v obsáhlé knize, která čerpá inspiraci z jejího nevšedního
života, zabývá tajemnými a těžko vysvětlitelnými jevy, které odjakživa patřily k našim životům. Marie Hovorková odhrnuje růžek roušky
těchto tajemství ve svém životě. Kniha zároveň zachycuje humorným
způsobem řadu příběhů, které ji a její blízké v žití provázely.

Básnířka, která publikuje svou tvorbu už od 50. – 60. let minulého
století. Věnuje se jak dětské poezii a próze, tak poezii pro dospělé. Její
básně jsou typicky hutné, na malé ploše vyslovují vše, co autorka vyslovit chtěla i co cítí. Stopy života ilustrovala její osmiletá vnučka Karolínka, které je také sbírka věnována.

Ilustrace a grafická úprava Věra Martinková. Formát A5, vazba V8 – pevná, barevná, laminovaná; 406 stran. ISBN 978-80-7389-238-8.
Doporučená cena 420,- Kč

Ilustrovala Karolínka Nováková. Formát 21 x 10,5 cm, V1, 28 stran. ISBN 978-80-7389-243-2.
Doporučená cena 105,- Kč

Marie Hovorková: Tajemno mezi nebem a zemí

Lída Sedláčková: Stopy života

Próza – Současná česká literatura – humorné vyprávění ze života

Rudolf Žák: Cesta na Jaltu

Próza – Současná česká literatura – novela ze života

Irena Padron Peña: Alfonso a já

Útlá knížka bývalého námořníka a cestovatele Rudolfa Žáka vypráví
s humorem o cestě, kterou koncem 80. let 20. stol. podnikl se svou ženou automobilem na Jaltu. O humorná a nečekaná překvapení při cestě
po části tehdejšího SSSR z Užhorodu na Krym nebyla nouze. Knížka je
připomínkou někdy neuvěřitelných příběhů z období totality, kdy vše
bylo trochu jinak než dnes.

Autorka žije v Čechách a na Kanárských ostrovech. Vypráví formou deníku především silný příběh ženy z období onkologického léčení jejího
sedmnáctiletého syna. Ta se dostává do role matky-bojovnice a dlouhé
měsíce se potýká s bojem za synův život, se španělským zdravotním
systémem i se svými vnitřními strachy a vnějšími stresy. Kniha je inspirována skutečným příběhem. Rodině i blízkým se zcela mění pohled na
svět i jejich žebříček hodnot.

Ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková, foto Míla Šnajbergová, formát A6, vazba V2
– poloměkká, barevná, laminovaná, 40 stran. ISBN 978-80-7389-249-4.
Doporučená cena 80,- Kč

Knihu ilustrovala autorka. Formát A5, vazba V2 – poloměkká barevná laminovaná obálka,
108 stran. ISBN 978-80-7389-848-7.
Doporučená cena 175,-

Próza – Současná česká literatura – umělecká vzpomínková literatura

Jaroslava Šolcová: Moudření

Poezie

Kniha Moudření byla inspirována autorčinými životními příběhy,
zejména pak obdobím mládí, kdy se věnovala jezdectví. V krásném
jezdeckém areálu v Hradci Králové, který si sami občané vybudovali,
trávila přívětivé chvíle od dětství až do stáří. Nyní bohužel má být areál
zničen a pozemky rozprodány na výstavbu.

František Uher: Symetrie příboje
Sbírka Symetrie příboje navazuje na řadu autorových sbírek vydaných
v nakladatelství ALFA-OMEGA. Opět se v ní setkáváme s hutnými verši
skácelovského typu, a to na aktuální i všelidská témata, témata osobní
i „věčná“. Verše provází typický autorův humor i filozofické podtexty.

Ilustrovala Věra Martinková, práva na fota zakoupena, též autorka, obálka David Martinek.
Formát A5, vazba V2 – barevná laminovaná obálka, 132 strany. ISBN 978-80-7389-237-1.
Doporučená cena 150,- Kč

Ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková. Formát 21 x 10,5 cm, V1, 36 stran, vložený
grafický list. ISBN 978-80-7389-242-5.
Doporučená cena 115,- Kč

Umělecká biografie (Grafika, ilustrace, knihy)

Poezie

Věra Martinková: Krajinou mých snů 2

Eduard Dvořák: Vůně ornice

Biografická knížka s četnými doprovodnými ilustracemi je vydána
k autorčinu životnímu jubileu. Obsahuje velké množství barevných
grafik a ilustrací, a to především z posledních let. Ty doprovázejí životopisy a autorčina umělecká vyznání.

Další drobná sbírka oblíbeného a již zavedeného autora Eduarda Dvořáka své vůdčí motto nachází v rodné zemi, přírodě, i v návratech do krajin
dětství. Ve své paměti se básnicky vrací k tomu, co silně ovlivnilo a též
dnes, ve stáří, ovlivňuje jeho život, tam, kde se cítil a cítí doma.

Ilustrace: především autorka, dále Miloslava a Josef Šnajbergovi, Rudolf Žák, Veronika a David Martinkovi a autorčin archiv. Graficky upravila Věra Martinková. Formát A6, poloměkká
barevná laminovaná vazba, plnobarevný tisk celé knížky, 74 stran. ISBN 978-80-7389-222-7.
Doporučená cena 115,- Kč

Sbírku ilustrovala Věra Martinková. Formát 10,5 x 21 na výšku, 24 stran, vložený grafický list.
Vazba V1, šité na stříšku, barevná poloměkká obálka. ISBN 978-80-7389-236-4.
Doporučená cena 115,- Kč.

Nové knihy z nakladatelství

199,-

Mirzakarim Norbekov
Zkušenost hlupáka
aneb klíč k prozření,
Jak se zbavit brýlí
Tato kniha je unikátní. Nejedná se pouze o příručku zrychlené výuky obnovení
zraku, není to jen filozofický traktát pro chronicky nemocného smolaře, je to
návod k činnosti. Před vámi se otevírá metoda oceněná Mezinárodní asociací
nezávislých expertů jako nejefektivnější ze známých ozdravných metod. Je velice
těžké tuto knihu někam zařadit, protože ekvivalentní žánrj eště neexistuje.
Autor knihy Mirzakarim Norbekov je silná a zářivá osobnost. Je to symbol světla,
dobra, lásky, jdoucí těžkou cestou pomocníka – vedoucího za sebou všechny,
kteří ještě mají živou duši, všechny, kteří pociťují obrovský vnitřní tah k sebepoznání.
Můžeme garantovat, že tato kniha nenechá ani jednoho člověka lhostejným!
U někoho vyvolá nelibost a agresi a jinému, tato neobyčejná forma, pomůže
najít sama sebe, svoji vnitřní pravdu. Jedním slovem, držíte v rukou knihu – test
k naučení schopnosti číst mezi řádky, vidět očima srdce a poznávat hlubokou
podstatu věcí. Srdečně vám přejeme úspěšné výsledky při testování.

245,-

245,-

Andrej Ivaško

Energeticko
-informační bezpečnost
slovanského světa
Kniha uvádí sérii Védické vzdělání a odhaluje techniky bezpečnosti
práce s libovolným duchovním poznáním včetně dědictví předků.
Autor shromáždil a přepracoval zkušenost slovanského světa včetně
té bolestivé. Rozebral hlavní chyby a jejich psychologické, sociální
a energetické předpoklady, příčiny, důsledky a řešení.
Kniha také zobrazuje otázky dávné i současné magie prizmatem
techniky bezpečnosti. V tomto příběhu pro sebe čtenář odhalí základy
samostatné práce s informací a to přispěje ke zlepšení jeho schopnosti
sebevzdělávání i syntézy duchovních učení.

www.mozaikabook.cz

Geše Michael Roach
Brusič diamatů
Existují lidé, jejichž příběhy mění naše představy o lidských možnostech. Učitel
buddhistické filozofie Michael Roach založil bez zkušeností, peněz a styků, spoléhaje se pouze na své buddhistické znalosti o uspořádání světa, jednu z nejúspěšnějších společností v New Yorku.
V této knize autor podrobně popisuje, jak se mu podařilo dosáhnout úspěchu
v prostředí tvrdé konkurence, a jak může kdokoli na základě principů popsaných
ve staré sútře Brusiče Diamantů jeho úspěch zopakovat. Vždyť jak stará tibetská
moudrost, tak i moderní pravidla podnikání a veškerá snaha mají jeden společný
cíl – obohatit náš život, pomoci dosáhnout prosperity jak vnější, tak i vnitřní.
Tato kniha vás donutí změnit pohled na podnikání i na život. Po jejím přečtení
pochopíte, jak můžete pomáhat druhým lidem, a přitom vždy dosáhnout svých
cílů nezávisle na vnějších okolnostech.

Aleš Palán | foto Jan Šibík | nakladatelství PROSTOR

Všechno
důležité najdete
mezi šumavskými
samotáři

V okolí se tu o tobě vyprávějí různé heroické historky, třeba ta, že jsi dával
umělé dýchání krávě. To bude fáma, ne?
Tak poslouchej! Jeden chlápek odtud, takovej samorost, z člověka by duši vyhnal, ale
pro krávy by udělal první poslední, tak ten měl tři sta padesát, možná čtyři sta krav.
Dělal jsem pro něj a on ke mně jednou přilít: Vem všechny provazy, co máš, a pojeď
k rybníku! Měl v něm krávy. Rybáři ho vypustili a krávy pitomý, ony se bahna nebojí,
ho chtěly přejít. Šly jedna za druhou, a když v tom vězely po břicho, že už nemohly dál,
zůstaly prostě stát. Otočit se nemohly, jít dál nemohly, tak tam ležely na břichách. Pak
jim ale začnou padat hlavy a utopí se. Přijeli jsme tam a v rybníce šest krav zapíchnutejch
jako korálky, jedna za druhou. Bylo zkurvený počasí, poprchávalo, bahniště. Měl jsem
provaz, kterej mi drží maskovací síť, ten vydrží, tahal jsem na něm i auta. Chlápek sed
za traktor a já s provazem k těm kravám, měl jsem bahno po koule, mazlavý bahno, že
se v tom nedalo pohybovat, a musel jsem každou krávu přivázat za rohy, aby ji on moh
vytáhnout traktorem. Už holky pokládaly ty hlavy, už byly vláčný. A jak se jim pak při
tom tahu držka navíc vyválela v bahně, byly na břehu v limbu. Plnou držku bláta. Vlítli
jsme na ně, vyhrabali bahno z hub a nasadili jim to umělý dýchání, který tě zajímá.
Pořád si to neumím představit.
Sevřeš jí hubu a ucpeš jednu nosní dírku, teda díru. A do tý druhý foukáš. Musíš pořádně,
je to kráva, ale rozdejcháš ji, fakt že jo. Nemůžeš to dělat z huby do huby, to by nešlo,
protože ona má hubu přes celou tlamu. Takže do nosu, nezapomeň!

N A K L A D AT E L S T V Í P R O S T O R

Z úvodního rozhovoru knihy

Noví samotáři.
Nové příběhy.

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ PRÁH
Dr. Edith Eva Egerová

MÁME NA VYBRANOU
369 Kč

I v pekle může vzklíčit naděje
Narodila se v Košicích, v pouhých šestnácti letech ji
nacisti deportovali do Osvětimi, kde tančila Mengelemu
a dodnes učí, jak se osvobodit z pout minulosti
a žít naplno.

Gordon Thomas,
Greg Lewis
399 Kč

STÍNOVÉ
VÁLEČNICE

279 Kč

Neohrožené ženy z amerických
a britských tajných služeb
za druhé světové války.

Victor LaValle

PODVRŽENEC

Kniha Stínové válečnice poodkrývá
dosud neznámá fakta o špionáži
a tajných operacích za druhé světové
války a odhaluje pozoruhodné osudy
odvážných žen, které se za tímto
účelem dobrovolně vypravily
na nepřátelské území.

FRANCESCO
TIRELLI A JEHO
ZMRZLINÁŘSTVÍ

Jedinečná městská fantasy
z New Yorku, jak ho neznáme.
Mohlo by se zdát, že newyorského
antikváře Apolla Kagwu konečně
čeká obyčejný a šťastný život. Potká
Emmu a okamžitě se do ní zamiluje.
Následuje manželství, narození syna
Briana, štěstí… než se Apollo probudí
přivázán řetězy k topení v kuchyni
a vše nasvědčuje tomu, že šílená Emma
syna zabila a uprchla. Když se zoufalý
Apollo vydává manželku hledat, ještě
netuší, že za betonovými kulisami
New Yorku na něj má spadeno svět
hrůz mocnějších než samo velkoměsto.

Tamar Meirová

Ilustrace Jael Albertová

330 Kč

Petr je židovský chlapec, který žije
se svou rodinou v maďarské Budapešti.
Francesco Tirelli je Ital, který si
v Budapešti otevřel zmrzlinářství.
Petr do Francescova zmrzlinářství
pravidelně chodí, protože zdejší
různobarevné zmrzliny tak báječně
voní a chutnají. Potom vypukne válka.
Petr a jeho rodina se nutně potřebují
někde ukrýt. A Francesco dostane
nápad…

b i b l i o g r a f i e 2 4 –2 5 / 2 0 19
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Freeman, Laurence
Křesťanská meditace

Praha: Vyšehrad, 2019, 72 s., brož.
149 Kč
Benediktin Laurence Freeman je známým autorem řady knih o křesťanské
meditaci, s níž má bohaté zkušenosti.
ISBN 978-80-7601-197-7

Sharrattová, Mary
Iluminace. Román o Hildegardě
z Bingenu
Brno: Jota, 2019, 344 s., váz.
Výjimečný portrét jedné z nejpozoruhodnějších žen středověku – Hildegardy z Bingenu, jejíž mimořádná
osobnost nás fascinuje dodnes. Je
příběhem o síle víry a lásky a o nesmírné odvaze a odhodlání.
ISBN 978-80-7565-566-0

společenské
vědy; osvěta
DÁR KOVÉ
PU BLI K ACE
Exley, Helen
365 Šťastných dní!

Praha: Slovart, 2019, 368 s., brož.
249 Kč
365 šťastných dní! je dárek, který
vám změní život. Přetéká nadšením
a prostou radostí ze života. Každý
den v ní najdete pozitivní citát, k němuž ladí svěží obrázky. Užívejte si
každý den v roce!
ISBN 978-80-7529-824-9

Exley, Helen
O moudrosti – citát na každý den
Praha: Slovart, 2019, 368 s., brož.
249 Kč
Výroky velkých osobností, na každý
den jeden, které jsou doplněny
nádnernými ilustracemi. Helen Exley
vlastní sbírku nespočtu výroků od
největších myslitelů, kteří kdy žili.
ISBN 978-80-7529-822-5

Exley, Helen
O přátelství 365

Překl. Pavlová, Zuzana, Praha:
Slovart, 2019, 368 s., brož. 249 Kč
V knize najdete na každý den jeden hloubavý, zábavný či laskavý
citát. Všech 365 citátů je doplněno
půvabnou ilustrací. Tato knížka je
krásným a jediněčným dárkem pro
opravdového přítele.
ISBN 978-80-7529-823-2

Všechno nejlepší 40

Praha: CPress, 2019, 88 s., váz.
169 Kč
Všechno nejlepší ke kulatinám! Dejte
kytky do vázy, dojezte poslední kousek dortu. Posaďte se na oblíbené
sofa a vyzkoušejte námi naservírovanou duševní lahůdku.
ISBN 978-80-264-2724-7

Všechno nejlepší 50

Praha: CPress, 2019, 96 s., váz. 169 Kč
Všechno nejlepší ke kulatinám! Dejte
kytky do vázy, dojezte poslední kousek dortu. Posaďte se na oblíbené
sofa a vyzkoušejte námi naservírovanou duševní lahůdku.
ISBN 978-80-264-2725-4

Všechno nejlepší 60

Praha: CPress, 2019, 96 s., váz.
169 Kč
Všechno nejlepší ke kulatinám! Dejte
kytky do vázy, dojezte poslední kousek dortu.
ISBN 978-80-264-2726-1

EGYP TO LOG I E
Faryová, Ivana
Tajemství ukrytá v písku – 100
let české egyptologie

Praha: Universum, 2019, 208 s., váz.
399 Kč
Kniha vychází k výročí 100 let české
egyptologie. Český vědecký tým patří
mezi ty nejrespektovanější v zemi
faraonů.
ISBN 978-80-7617-803-8

E KO LOG I E
Gajdošová, Michaela: Škrdlíková, Helena ; Karasová, Jana
Život skoro bez odpadu

Praha: CPress, 2019, 352 s., brož.
399 Kč
Je vůbec možné žít bez odpadu? Ano,
je! Tedy skoro.
ISBN 978-80-264-2799-5

E TI K E TA
Špaček, Ladislav
Moderní etiketa

Praha: Mladá fronta, 2019, 368 s.,
váz. 499 Kč
Kniha Moderní etiketa je menší verzí
obsáhlé ETIKETY, největšího díla
o etiketě, jaké kdy u nás vyšlo.
ISBN 978-80-204-5445-4

FI LOZO FI E
Ryneš, Václav
Paradigma a vize lidské
společnosti

Praha: Epocha, 2019, 224 s., váz.
Publikace přibližuje organizační
formy lidského sdružovacího procesu
v dějinném vývoji. Poukazuje na
vývojové pohyby a společenské jevy,
které provázejí vývoj lidstva.
ISBN 978-80-7557-217-2

GA STRO N OM I E
Nikl, Miroslav: Polák, Jiří
Příběh žvýkací gumy

Praha: Olympia, 2019, 288 s., váz.
499 Kč
Žvýkací guma. Pochutina s téměř
dvousetletou historií rozšířená dnes
po celém světě. Narůstající produkce
žvýkací gumy ve světovém měřítku
a rozmanitost obalů a příloh zrodily
též sběratelský obor.
ISBN 978-80-7376-566-8

Winterová, Kateřina
Světová kuchyně plná bylin
a koření

Praha: Edice ČT, 2019, 256 s., váz.
499 Kč
Byliny, zdraví a inspirace, to je motto
pořadu Herbář od počátku. A co
dál? Co třeba koření? Exotické, léčivé
a plné chutí! Koření, to je světová
kuchyně a herbář v jednom.
ISBN 978-80-7404-326-0

H ISTO R I E
Blaščák, Fedor
Amnestie. Svoboda jako tlustá
čára za minulostí
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Praha: Slovart, 2019, 208 s., váz.
399 Kč
Kniha vychází u příležitosti uvedení
filmu Amnestie. Přináší literární adaptaci filmového scénáře s ilustracemi
Jozefa Gertliho Danglára.
ISBN 978-80-7529-846-1

Foffová, Zuzana;
Vurm, Bohumil
Rudolf II.

Praha: Universum, 2019, 240 s., váz.
399 Kč
Císař Rudolf II. byl rozporuplnou
osobností, moudrým podivínem.
Uměnímilovný císař se usídlil v Praze,
kde na Pražském hradě nechal vybudovat velkolepé prostory pro svou
sbírku obrazů, soch a kuriozit. Na
svém dvoře hostil umělce i alchymisty
a astrology.
ISBN 978-80-7617-836-6

Galeotti, Mark
Vor v zákoně: Ruská mafie

Překl. Strnad, Manfred, Praha:
Universum, 2019, 352 s., váz. 399 Kč
Vory v zákoně neboli „zloději podle
zákona“, pojmenování, pod nímž
je také známá ruská mafie, se zrodili na počátku 20. století převážně
v trestaneckých táborech a gulazích.
ISBN 978-80-7617-856-4

Ivanov, Miroslav
Sága o životě a smrti Jana Bati
a jeho bratra Tomáše

Praha: Universum, 2019, 464 s., váz.
Náš přední autor literatury faktu Miroslav Ivanov poutavě zpracoval osudy Jana A. Bati a jeho bratra Tomáše.
Při psaní využil nových a do té doby
neznámých dokumentů z osobního
archivu Jana Bati.
ISBN 978-80-7617-768-0

Jockenhövel, Albrecht
Dějiny světa 1

Praha: Vyšehrad, 2019, 480 s., váz.
599 Kč
První svazek zpracovává dějiny
od počátku do roku 1200 př. Kr.
v širokém geografickém záběru od
Afriky přes Evropu a Asii až po Ameriku a Arktidu.
ISBN 978-80-7601-195-3

Komárek, Martin;
Slavík, Herbert
Poslední revoluce: Jak jsme žili
(1985–1993)

Praha: Práh, 2019, 544 s., váz.
599 Kč
Slábnoucí diktatura, Sametová
revoluce, první roky demokracie
a rozdělení státu – to všechno
v jedinečné knize. Herbert Slavík
dnes patří k nejslavnějším českým
fotografům.
ISBN 978-80-7252-830-1

Krčmář, Milan
Bezejmenní

Praha: CPress, 2019, 480 s., váz.
449 Kč
Dva deníky odhalující jednu velkou
tragédii z konce 1. světové války.
ISBN 978-80-264-2789-6

Künzel, Ernst
Germáni

Praha: Vyšehrad, 2019, 192 s., váz.
289 Kč
Germáni byli jediní protivníci římského impéria, kteří dokázali odolávat
jeho nesmírné vojenské síle.
ISBN 978-80-7601-188-5
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Lehmann, Gustav Adolf
Dějiny světa 2

Praha: Vyšehrad, 2019, 480 s., váz.
599 Kč
Druhý svazek řady Dějin světa se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti
vývoje ve starověku – Středomoří
a Blízký východ, a čínskou civilizaci
Dálného východu.
ISBN 978-80-7601-194-6

Sum, Miloš
Cukrář vojákem. Deník legionáře
Miloše Suma
Praha: Epocha, 2019, 296 s., váz.
Do víru Velké války vstoupil Miloš
Sum v létě 1915 v řadách olomouckého zeměbraneckého pěšího pluku
č. 13 a o rok později padl do ruského
zajetí. Hrabě Józef Potocki si jej jako
vyučeného cukráře vybral do kuchyně svého sídla v Antoninách.
ISBN 978-80-7557-215-8

Šebesta, Ondřej;
Toman, Petr
Advokáti proti totalitě

Praha: Mladá fronta, 2019, 336 s.,
váz. 399 Kč
Strhující životní příběhy deseti statečných obhájců, kteří neváhali prosazovat lidská práva a bojovat za své klienty
i v době totality, kdy za tuto zásadovost
sami čelili nebezpečí trestu. V jednom
případě dokonce trestu smrti!
ISBN 978-80-204-5430-0

Walker, Shaun
Ruská kocovina. Putinův svět
a přízraky minulosti

Praha: Paseka, 2019, 288 s., brož.
Rozpad sovětského světa vedl v Rusku k dlouhé a bezvýchodné kocovině,
na niž Putinův režim aplikoval jednoduchý lék: Národní hrdost. Téma
vítězství ve Velké vlastenecké válce
však přináší mnohá nebezpečí spojená s temnými proudy dějin.
ISBN 978-80-7432-955-5

K Ř ÍŽOVK Y,
HÁDAN K Y
Křížovky – Hlášky z českých
filmů

Praha: Jan Vašut, 2019, 128 s., brož.
99 Kč
Odreagujte se od starostí všedního
dne při luštění křížovek. Každá
tajenka vás navíc provede českou
kinematografií.
ISBN 978-80-7541-184-6

Křížovky – Hlášky ze světových
filmů

Praha: Jan Vašut, 2019, 128 s., brož.
99 Kč
Odreagujte se od starostí všedního
dne při luštění křížovek. Každá
tajenka vás navíc provede světovou
kinematografií.
ISBN 978-80-7541-185-3

Moore, Gareth
Hlavolamy, hádanky a rébusy
pro chytré děti

Praha: Mladá fronta, 2019, 176 s.,
flexovazba
Lámete si rádi hlavu nad zapeklitou
hádankou? Potrápíte občas s chutí
své šedé buňky? Pak je tato knížka
přesně pro vás – mezi stovkou
rébusů a tajenek najdete i spousty
netradičních úkolů pro chytré
hlavičky.
ISBN 978-80-204-5281-8

OSO B N OSTI
Pham, Ladislav Raego
Věř, běž a dokážeš

Praha: CooBoo, 2019, 136 s., váz.
299 Kč
Příběh známého hitmakera o tom, jak
se porval s osudem.
ISBN 978-80-7544-903-0

PR ÁVO
Jandová, Lucie: Vojtek, Pavel
Zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2019, 2 vyd.,
456 s., váz. 1190 Kč
Pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla je nejrozšířenějším povinným
pojištěním. Komentář vykládá nejen
otázky týkající se pojištění samotného, tedy pojistného vztahu, jeho
vzniku a zániku či práv a povinností
z něho vyplývajících.
ISBN 978-80-7400-765-1

Petrov, Jan;
Výtisk, Michal;
Beran, Vladimír a kol.
Občanský zákoník. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2019, 2 vyd.,
3352 s., váz. 4990 Kč
Nové, aktuální vydání úplného
komentáře občanského zákoníku
v jednom svazku. Více než 3200 stran
výkladu spojuje hloubku „velkého“
komentáře s přehledností příručního
komentáře.
ISBN 978-80-7400-747-7

Simon, Pavel
Odpovědnost za škodu při
výkonu veřejné moci

Praha: C. H. Beck, 2019, 1 vyd.,
416 s., brož. 690 Kč
Příručka je praktickým průvodcem
pro každého, kdo potřebuje zjistit,
jestli má proti státu nárok na
náhradu škody nebo nemajetkové
újmy způsobené výkonem veřejné
moci (nezákonným rozhodnutím
nebo nesprávným úředním
postupem).
ISBN 978-80-7400-768-2

Sprinz, Petr;
Jirmásek, Tomáš;
Řeháček, Oldřich a kol.
Insolvenční zákon. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2019, 1 vyd.,
1248 s., váz. 2590 Kč
Zcela nový komentář
k insolvenčnímu zákonu reflektuje
mimo jiné novelu insolvenčního
zákona účinnou k 1. 6. 2019,
nově přijaté prováděcí předpisy,
jakož i takřka tisíc rozhodnutí
insolvenčních soudů.
ISBN 978-80-7400-753-8

Tomek, JUDr. Petr;
Fiala, Ph.D., doc. JUDr.
PhDr. Zdeněk
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
s komentářem, poznámkami
a judikaturou 2019

Olomouc: Anag , 2019, 3. aktual.
vyd., 856 s., brož. 649 Kč
Publikace je aktualizovanou
a zásadně přepracovanou verzí
předchozí obdobné publikace. Co
v této publikaci naleznete? Kniha
obsahuje novelizovaný text zákona
č. 361/2003 Sb., k němuž je připojen komentář.
ISBN 978-80-7554-234-2

bibliografie
PRO RO D IČE
Péťa a nočník

Praha: Egmont, 2019, 12 s., 199 Kč
Maminka a tatínek přinesli Péťovi
dárek.
ISBN 978-80-252-4608-5

Péťa a tma

Praha: Egmont, 2019, 12 s., 199 Kč
Péťa zívl únavou. Je čas jít spát. Tatínek
mu přečetl pohádku na dobrou noc
a zhasl světlo. Ale Péťa se bojí. Vždyť
všude kolem je úplně černá tma…
ISBN 978-80-252-4607-8

PSYCH O LOG I E
Honzák, Radkin;
Mandausová, Klára;
Večeřová-Procházková, Alena
Holky to někdy nemaj lehký
Praha: Mladá fronta, 2019, 256 s.,
váz.
Říká se, že žena vydrží víc než kůň.
A kolik toho vlastně vydrží kůň?
Hodně, i když se někdy splaší, začne
vyvádět a občas jde dokonce hlavou
proti zdi. Ať to stojí, co to stojí.
ISBN 978-80-204-5504-8

Perry, Martin
Jak posilovat sebedůvěru

Překl. Pavcová, Tereza, Praha: Esence, 2019, 144 s., brož. 279 Kč
Jednoduchý a efektivní plán na to,
jak budovat svou sebedůvěru s použitím účinných, vědecky ověřených
systémů.
ISBN 978-80-7617-361-3

Schmid, Manfred
Pirátský princip. Tajemství
úspěchu a kariéry

Překl. Kotišová, Miluš, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 1 vyd.,
240 s., brož.
Děláte vždy přesně to, co se od vás
očekává? Pak jste určitě považováni
za milé a spolehlivé, ale často jste jen
„větrem v plachtách“ těch ostatních.
To se pirátovi stát nemůže.
ISBN 978-80-759-3075-0

Williams, Huw;
Iddonová, Jo
Jak posilovat paměť

Překl. Lánská, Miroslava, Praha:
Esence, 2019, 144 s., brož. 279 Kč
Jednoduchý a efektivní plán jak
s pomocí jednoduchých, vědecky
ověřených systémů uvolnit plný potenciál své paměti.
ISBN 978-80-7617-360-6

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Bykovová, Anna
Líná máma – Jak rozvíjet dítě
hrou

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha:
Esence, 2019, 264 s., váz.
Rodiče si často dělají velké starosti
s rozvojem svých dětí. Přemýšlejí,
jak je co nejlépe rozvíjet, zvažují, že
je umístí do specializované školky,
potom do superškoly pro výjimečně
nadané děti, do kroužků a kurzů
a podobně.
ISBN 978-80-7617-727-7

Davies, Simone
Montessori batole

Praha: Esence, 2019, 256 s., váz.
399 Kč
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Srozumitelná a komplexní příručka
k výchově batolat podle metody
Montessori.
ISBN 978-80-7617-881-6

Na to, abyste si mohli zalistovat
stránkami starých herbářů, už nepotřebujete obcházet archivy.
ISBN 978-80-264-2562-5

SPO LEČE NSK É
VĚ DY

FYZIKA

Kartous, Bohumil
No Future. Vezeme děti na
parním stroji do virtuální reality?
Praha: Nakladatelství 65. pole, 2019,
248 s., váz.
Připravujeme děti na svět, který
nenávratně zmizel. Vezeme děti na
parním stroji do virtuální reality a tvrdíme jim, že je to pro ně prospěšné.
Tato kniha tvrdí opak a snaží se ukázat, jaké dopravní prostředky vedou
společnost do budoucnosti.
ISBN 978-80-88268-30-7

SPO LEČN OST
Fundová, Johana
Devadesátky!

Praha: CPress, 2019, 288 s., váz.
399 Kč
Pamatujete si na dobu, kdy jste
každou sobotu obědvali u Volejte
řediteli, v neděli nakupovali nanuky
u Family Frostu a odpoledne koukali
na nové díly Beverly Hills 90210?
ISBN 978-80-264-2794-0

Ž IVOTN Í ST YL
Garnier, Stéphane
Chovejte se jako kočka 2

Překl. Řihánková, Jitka, Brno: Jota,
2019, 280 s., váz. 298 Kč
Kočka je váš nejlepší kouč! Kočka
všechno pochopila, dělejme to jako
ona! Tato samozřejmost inspirovala
Stéphana Garniera k napsání příručky o osobním rozvoji pojaté jinak než
podobné knihy.
ISBN 978-80-7565-552-3

Holmerová, Iva;
Macháčová, Kateřina a kol.
Aktivní gerontologie aneb Jak
stárnout dobře

Praha: Mladá fronta, 2019, 248 s.,
váz.
Populace naší planety stárne a není
pochyb, že je potřeba se k tomuto
fenoménu postavit čelem. Kniha Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout
dobře je reakcí na aktuální situaci
s cílem pomoci nejen odborníkům.
ISBN 978-80-204-5489-8

Kovářová, Daniela
Jak hubnout a nezblbnout aneb
Peklo s kily navíc
Praha: Mladá fronta, 2019, 232 s.,
váz.
Člověk hubnoucí má těžký život
– jeho boj je celoživotní a obvykle
neúspěšný. Ani společnost mu nijak
nepomáhá, neboť odmítá přijmout
opatření na ochranu před kulinářskými svody.
ISBN 978-80-204-5478-2

matematické
a přírodní vědy
BOTAN I K A
Umění starých herbářů

Praha: CPress, 2019, 208 s., váz.
890 Kč

Chown, Marcus
Nekonečno v dlani

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 272 s., brož.
299 Kč
Autor řady bestsellerů nádherně srozumitelnou a vtipnou formou přibližuje
komplikované vědecké teorie stojící za
padesáti pozoruhodnými skutečnostmi, jež nám pomáhají pochopit složitou podstatu naší existence.
ISBN 978-80-7473-905-7

G EO LOG IE ,
M I N E R ALOG IE
Kreperát, Josef Pavel
Skrytá moc drahých kamenů

Praha: Granit, 2019, 14. vyd., 184 s.,
váz.
Všechny základní drahé kameny včetně korálů, perel, tektitů
a drahých kovů. Jejich vnitřní síla
a schopnost působit na lidský organismus. Vydání je doplněné kameny zvěrokruhu a rejstříkem.
ISBN 978-80-7296-127-6

ZOO LOG IE
Bloch, Günther;
Radingerová, Elli H.
Vlčí mluva pro pejskaře

Praha: Mladá fronta, 2019, 200 s.,
váz.
Psi údajně poslouchají, jen když je
ustavičně kontrolujeme, ignorujeme
jejich nevhodné chování, trestáme
je za opakované porušení našich povelů. Tyto a další omyly jsou ve světě
pejskařů velmi rozšířené Ale chovají
se vlci opravdu takhle?
ISBN 978-80-204-5151-4

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Horowitzová, Alexandra;
Srbová, Jana
Být psem

Praha: Práh, 2019, 280 s., váz.
299 Kč
Pro psa neexistuje nic takového, jako
je „čerstvý vzduch“. Každý doušek
vzduchu je pro něj plný informací.
ISBN 978-80-7252-828-8

technické vědy
ASTRONAUTIK A
Miketa, Kamil
Vůně Měsíce. 50 let od přistání
člověka na Měsíci míří české
technologie k Marsu, Jupiteru,
ke Slunci i na lov bludných
meteoritů

Praha: Mladá fronta, 2019, 264 s.,
váz.
Kniha, bohatě ilustrovaná dosud
v knižní podobě nezveřejněnými
snímky Americké vesmírné agentury
(NASA), přinese kromě poutavého
připomenutí padesáti let od přistání
člověka na Měsíci i mnohá tajemství
a zajímavosti.
ISBN 978-80-204-5309-9
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H O B BY
Císařovský, Michal
Pes a lov

Praha: Universum, 2019, 240 s., váz.
499 Kč
Výpravná publikace doplněná řadou
originálních fotografií a ukázek ze
starých tisků i historických pramenů
se věnuje loveckým technikám v historii a současnosti.
ISBN 978-80-7617-795-6

VOJ E NSK Á
TECH N I K A
Visingr, Lukáš
Tanky – Příručka pro rozpoznávání

Praha: Mladá fronta, 2019, 168 s.,
váz. 269 Kč
Tanky se zrodily během první světové
války, aby prolomily zákopový pat na
západní frontě, a záhy způsobily skutečnou revoluci ve vojenství.
ISBN 978-80-204-5310-5

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Arvay, Clemens G.
Léčivý kód přírody

Překl. Nosková, Irena, Olomouc:
Fontána, 2019, 248 s., brož. 388 Kč
Léčivé pouto mezi člověkem a přírodou.
ISBN 978-80-7336-984-2

Rougier, Dr. Yann;
Borrel, Marie
Přírodní léky na bolest – Zbavte
se bolesti pomocí přírodních
léků a cvičení

Olomouc: Anag , 2019, 1 vyd., 128 s.,
brož. 249 Kč
Bolest je součástí naší každodenní
zkušenosti – od mírné bolesti hlavy
po zdrcující artritidu. Nemusíte
ovšem hned sahat po lécích. Tato
kniha je novým nepostradatelným
průvodcem při ulevování od bolesti
přírodní cestou.
ISBN 978-80-7554-236-6

Stiles, KG
Esenciální oleje: kompletní
příručka – Více než 250 receptů
pro přírodní aromaterapii

Olomouc: Anag , 2019, 1 vyd., 464 s.,
brož. 499 Kč
Vše, co potřebujete vědět
o esenciálních olejích pro zdraví
a pohodu. Získejte znalosti
o esenciálních olejích. Objevujte
svět přírodních, netoxických
esenciálních olejů a jejich využití ve
všech oblastech života.
ISBN 978-80-7554-235-9

KUCHAŘ K Y
Franklinová, Liz
Zeleninové zázraky z jednoho
plechu

Praha: Slovart, 2019, 144 s., váz.
399 Kč
Co vám kuchařka radí? Napěchovat
plech zeleninou, luštěninami, zrním,
bylinkami a dalšími dobrotami, vrazit
do trouby a nechat je ukázat, co
dovedou.
ISBN 978-80-7529-744-0

Krčová, Daniela
Zdravé pečení

Praha: CPress, 2019, 152 s., váz.
299 Kč
Ať už toužíte zhubnout pár kilogramů, nebo chcete pouze najít cestu
k lepšímu zdraví a životní rovnováze,
bude pro vás tato kuchařka skvělým
pomocníkem.
ISBN 978-80-264-2798-8

Rozehnal, Patrik
Pochoutkový rok. 120 tradičních
rodinných receptů na vynikající
domácí jídla
Praha: Radioservis, 2019, 170 s., váz.
V kuchařce Pochoutkový rok najdete
celkem 120 zajímavých rodinných
receptů z celé naší země. Rozděleny
jsou na slané a sladké.
ISBN 978-80-88286-12-7

SE XUALITA
Nedomová, Gabriela
Přírodní afrodiziaka. Přírodní
léčitelství a recepty z léčivých
rostlin na podporu lásky

Praha: Mladá fronta, 2019, 160 s., váz.
Autorka vás vezme s sebou na vzrušující cestu od starých bájí o bozích,
přes klášterní medicínu Hildegardy
z Bingenu až po současnost, na
níž odhalí překvapivá fakta o sexu
a afrodiziakách z pohledu přírodního
léčitelství.
ISBN 978-80-204-5287-0

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Hak, Jan;
Verdánová, Daniela;
Velemínský, Miloš
Nemocné dítě – průvodce pro
rodiče

Praha: Mladá fronta, 2019, 376 s.,
váz. 390 Kč
Průvodce pro rodiče kolektivu
profesora Miloše Velemínského je
výrazným podnětem k navázání kvalifikovaného a oboustranně obohacujícího kontaktu mezi lékaři a rodiči.
ISBN 978-80-204-5437-9

Kolek, Vítězslav a kol.
Doporučené postupy v pneumologii

Praha: Maxdorf, 2019, 3 vyd., 648 s.,
brož. 595 Kč
Již třetí vydání mimořádně úspěšné
publikace odráží dynamický vývoj
v oboru v posledních dvou letech, od
klasifikace až po farmakoterapii. Koncepce Doporučených postupů, tak
jak je vytvořila Česká pneumologická
a ftizeologická společnost.
ISBN 978-80-7345-624-5

Němeček, Jiří
Tajemství rodových linií

Olomouc: Fontána, 2019, 225 s.,
váz. 388 Kč
Kniha představuje uceleným způsobem zcela nový koncept ozdravění
nejen sebe, ale i blízkých a celého rodu.
ISBN 978-80-7336-987-3

umění; hudba
DĚ J I NY UM Ě N Í
Ripa, Cesare
Ikonologie

Praha: Argo, 2019, 672 s., váz.

bibliografie
Slavný francouzský historik umění Émile Mâle před několika desítkami let prohlásil, že s Ripovou Ikonologií v ruce
lze vysvětlit drtivou většinu alegorií, jež
zdobí paláce a kostely v Římě.
ISBN 978-80-257-2785-0

FI LM
Boorstin, Jon
Tajemství filmové řeči

Praha: Universum, 2019, 248 s., váz.
Jaká magie se odehrává ve tmě mezi
plátnem a diváky, co vede k tomu, že
je film pro tolik z nich tak vzrušující?
ISBN 978-80-7617-619-5

HU DBA
May, Brian
Queen ve 3D

Překl. Ďurech, Daniel; Březáková,
Hana, Praha: Slovart, 2019, 256 s.,
váz. 999 Kč
Vůbec poprvé se na svět dostává
interně zprostředkovaný příběh
jedné z největších rockových kapel
všech dob, který vlastními slovy a fotografiemi vypráví zakládající člen,
autor písní a kytarista Brian May.
ISBN 978-80-7529-791-4

K ATALO G
K V ÝSTAVĚ
Giedrojć, Barbara
Legenda Piłsudski: katalog
výstavy

Překl. Novotný, Lubomír; Kubíčková,
Petra, Olomouc: Vědecká knihovna
v Olomouci, 2019, 1 vyd., 55 s.,
brož. 80 Kč
Katalog k výstavě „Legenda Piłsudski“, přináší poznatky o Josefu
Piłsudském, který je považován za
jednoho z „otců polské nezávislosti“.
V polském prostředí sehrával obdobnou roli jako u nás TGM.
ISBN 978-80-7053-326-0

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
Gombrich, Ernst Hans
Umění a iluze

Překl. Tůmová, Miroslava, Praha:
Argo, 2019, 416 s., váz. 548 Kč
Tento ucelený soubor studií vyšel
už v roce 1959, v dalších letech byl
doplňován, přepracováván a znovu
vydáván, zůstává platným vhledem
do „psychologie znázorňování“.
ISBN 978-80-257-3031-7

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Svobodová, Markéta
Krasopísanka

Praha: Esence, 2019, 120 s., brož.
259 Kč
Vydejte se společně s Markétou do
tajů krasopsaní.
ISBN 978-80-7617-723-9

K ADE Ř N IC T VÍ,
KOSM E TI K A
Lukešová, Anna
Rozčesejme Česko

Praha: Mladá fronta, 2019, 160 s.,
váz. 349 Kč

z n o v i n e k k 9. 12 . 2 0 19 2 14 t i t u l ů
Účes do školy a do školky během
chvilky? Jde to! Díky knize Rozčesejme Česko přestává být česání sci–
fi! A to jak pro maminky prožívající
hektická rána, tak pro ty, kdo si myslí,
že mají nešikovné prsty.
ISBN 978-80-204-5122-4

spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
AKCE
Klemm, Roman
Hrdinové formule 1 – Clark,
Fittipaldi, Mansell

Praha: CPress, 2019, 376 s., váz.
890 Kč
Svět formule 1 v osudech Clarka,
Fittipaldiho a Mansella. Povinná
četba pro fanoušky nejrychlejších
monopostů.
ISBN 978-80-264-2802-2

SPO R TOVN Í
H ISTO R I E
Souček, Jan
Fotbal krásný i krutý

Praha: Olympia, 2019, 232 s., váz.
289 Kč
Fotbal je sice nejkrásnější a nejpopulárnější hrou na světě, ale bohužel
nepřináší jen radost a zábavu. Dokáže být i velmi krutý a nespravedlivý
nejen k samotným aktérům, ale
i k jejich blízkým.
ISBN 978-80-7376-567-5

SPO R TOVN Í
PŘ Í RUČK Y
Kenelly, Steve;
Hansen, Derek
Trénink výbušné síly – anatomie

Překl. Trenzová, Kateřina, Praha:
CPress, 2019, 248 s., váz. 499 Kč
Tento průvodce plyometrickým
tréninkem je nezbytnou součástí
sportovní přípravy pro rozvoj síly,
hbitosti, rychlosti, pro koordinaci
těla, rovnováhu a celkovou sportovní
výkonnost.
ISBN 978-80-264-2793-3

Melek, Stanislav
Skialpinismus. horské
lyžování

Brno: Jota, 2019, 224 s., brož.
Praktická příručka pro začínající
i pokročilé skialpinisty. Příručka
horolezce, instruktora a propagátora skialpinismu Stanislava Melka
vzbudila na Slovensku zasloužený
zájem a dočkala se již třetího, aktualizovaného vydání.
ISBN 978-80-7565-556-1

TUR ISTI K A
David, Petr;
Soukup, Vladimír
Krkonoše známé i neznámé

Praha: Universum, 2019, 224 s., váz.
349 Kč
Našim nejvyšším horám a jejich
blízkému podhůří se věnuje kniha,
představující netradičním pohledem známá a objevující „neznámá“
místa.
ISBN 978-80-7617-731-4

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVĚ DA
Harris, Sabrina D.
Marie Terezie B1/B2

Brno: Edika, 2019, 136 s., brož.
269 Kč
Na stránkách knihy máte možnosti
nahlédnout do soukromého života
jedné z nejmocnějších žen své doby
a poznat Marii Terezii jako milující
a věrnou manželku, něžnou, ale
i přísnou matku.
ISBN 978-80-266-1467-8

krásná literatura
CESTO PISY
Švrčinová-Cunnings, Liba
Dudáci, draci a kouzelné víly

Praha: Epocha, 2019, 456 s., váz.
399 Kč
Irské rčení praví, že jediný způsob,
jak zachovat příběh, je předat ho
dál. Zkušená autorka i cestovatelka
Liba Švrčinová–Cunnings si toho
je dobře vědoma, a tak se díky ní
čtenáři seznámí s řadou legend
a příběhů spojených s dávnou
historií.
ISBN 978-80-7557-219-6

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Ajvaz, Michal
Cesta na jih

Brno: Druhé město, 2019, 552 s.,
brož.
V malé vesničce na jižním pobřeží
Kréty se vypravěč setká s mladým
mužem, který mu vypráví historii
cesty, jež ho z Prahy přivedla až
k Libyjskému moři. Jejím cílem bylo
objasnit záhadnou smrt dvou bratří.
ISBN 978-80-7227-429-1

Bjork, Samuel
3x Samuel Bjork BOX

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 368 s., váz.
649 Kč
Tři případy nesourodé, zato sehrané
dvojice vyšetřovatelů Holgera
Muncha a Mii Krügerové v jednom
balíčku.
ISBN 978-80-7473-881-4

Češka, Stanislav
Ukradená vražda

Brno: Moba, 2019, 256 s., váz.
Další ze série románů inspirovaných
skutečnými případy, které řešili
brněnští kriminalisté.
ISBN 978-80-243-8914-1

Hazel, James
Dřevěná panenka

Překl. Dubovská, Hana, Ostrava:
Domino, 2019, 336 s., váz. 399 Kč
Úspěšný advokát Charlie Priest se
rozhodl přijmout riskantní případ
a obhajovat internetový časopis, který zveřejnil článek o korupci ve velké
charitativní organizaci zaměřené na
pomoc dětem.
ISBN 978-80-7498-346-7

Child, Lincoln;
Preston, Douglas
Verše pro mrtvé

Praha: BB art, 2019, 272 s., váz.
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Na zvláštního agenta FBI Aloysia
Pendergasta dolehly těžké časy. Nové
vedení Newyorské terénní úřadovny
není vůbec nakloněno jeho výstředním způsobům vyšetřování.
ISBN 978-80-7595-278-3

Příběhy budoucích sestřiček
v Nemocnici Nightingale pokračují
i na jaře roku 1937.
ISBN 978-80-249-4020-5

Jackson, Stina
Stříbrná cesta

Praha: Brána, 2019, 288 s., váz.
299 Kč
Volné pokračování historické detektivky Smrt nosí rudé škorně se opět
odehrává ve středověké Praze, a to
v prosinci roku 1399.
ISBN 978-80-7617-679-9

Překl. Matocha, Helena, Praha:
Kalibr, 2019, 256 s., váz.
Stříbrná cesta je mimořádně úspěšný
debut mladé švédské autorky (jen
ve Švédsku se za jediný rok prodalo
téměř 300 000 výtisků!), za který získala nejen ocenění pro nejlepší krimi
roku, ale i prestižní Glass Key.
ISBN 978-80-7617-663-8

Hrdlička, Pavel
Kdo s ohněm zachází

Postorini, Rosella
U Hitlerova stolu

Praha: Vyšehrad, 2019, 200 s., váz.
269 Kč
V historické detektivce Šarlatové
zmije se uzavírají osudy lékaře Siegfrieda, jeho židovské schovanky Rivky
a nevypočitatelného anglického žoldáka Gabriela.
ISBN 978-80-7601-192-2

Překl. Doležalová, Jana Montorio,
Praha: Mladá fronta, 2019, 264 s.,
váz.
Teprve ve svých devadesáti letech
přiznala poslední z Hitlerových
ochutnávaček, Margot Woelková,
co během války dělala. Jejím
příběhem se Rosella Postorino
inspirovala při napsání strhujícího
románu, který v Itálii obdržel
řadu cen.
ISBN 978-80-204-5120-0

Läckberg, Camilla
Ledová princezna

Remarque, Erich Maria
Noc v Lisabonu

Kalenda, František
Šarlatové zmije

Praha: Motto, 2019, 320 s., brož.
299 Kč
V přímořském městečku Fjällbacka je
nalezena ve vaně mrtvá žena.
ISBN 978-80-267-1647-1

Ptáčková, Jindřiška
Homunkulus

Brno: Moba, 2019, 232 s., váz.
V Praze je zavražděna bohatá podnikatelka a způsob jejího násilného
usmrcení se podobá několika dalším
z předchozích let. Vždy šlo o bohaté,
už dávno ne mladé ženy a společným
jmenovatelem je i vražedný nástroj,
který je jedním velkým otazníkem.
ISBN 978-80-243-8915-8

Sinclair, Rob
Spáč číslo 13

Překl. Havlen, Michael, Ostrava:
Domino, 2019, 352 s., váz. 389 Kč
Byl jejich nejúčinnější zbraní. Teď se
stali jeho cílem.
ISBN 978-80-7498-358-0

FE J E TO NY
Damijo, Alena
Angličan v Česku aneb Czech
Me Out

Praha: Ikar, 2019, 176 s., váz.
Když přijede Čech do Velké Británie,
má oči navrch hlavy a nestačí se divit.
A co teprve, když přijede Angličan do
České republiky.
ISBN 978-80-249-3989-6

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bowen, Rhys
Toskánské dítě

Praha: Motto, 2019, 384 s., váz.
369 Kč
Píše se rok 1944, když britský pilot
Hugo Langley seskočí padákem
do Němci okupovaného italského
Toskánska.
ISBN 978-80-267-1644-0

Douglasová, Donna
Sestřičky na příjmu

Praha: Ikar, 2019, 400 s., váz. 299 Kč

Praha: Ikar, 2019, 256 s., váz. 259 Kč
Německý emigrant Josef Baumann–
Schwarz vypráví příběh své velké
životní lásky člověku, kterého
náhodou potká v lisabonském
přístavu, posledním útočišti těch,
kteří prchají před Hitlerem na
Západ.
ISBN 978-80-249-3935-3

Rooneyová, Jennie
Rudá Joan

Překl. Hartlová, Helena, Praha:
Mladá fronta, 2019, 376 s., váz.
Napínavý a čtivý román je inspirovaný skutečným příběhem Melity
Norwoodové, která byla v roce 1999,
ve věku 87, odhalena jako nejdéle
sloužící špionka pro KGB v dějinách
Velké Británie.
ISBN 978-80-2044-962-7

Scarrow, Simon
Římská krev

Praha: BB art, 2019, 344 s., váz.
Úskoční Parthové napadli Římem
ovládanou Arménii a vyhnali krále
Rhadamista. Rhadamistus je ambiciózní a bezohledný, ale věrný
Římu a důležitý pro strategické
zájmy říše.
ISBN 978-80-7595-283-7

Vondruška, Vlastimil
Kronika zániku Evropy

Brno: Moba, 2019, 784 s., váz.
Román vypráví o osudech rodiny
Wagnerů, která prožívá postupný
úpadek evropské civilizace. Kniha
je rozdělena na dvě části. První díl
nazvaný „Jak to celé začalo“ popisuje
léta 1984 – 2019 a vychází z reálného
vývoje Čech a Evropy.
ISBN 978-80-243-8898-4

Vondruška, Vlastimil
Mstitel z Jenštejna – Letopisy
královské komory

Brno: Moba, 2019, 224 s., váz.
Jiří Adam z Dobronína se na vyjížďce
před pražskými hradbami setká
s Václavem Hrzánem z Harasova, který nedávno koupil hrad Jenštejn. Ten
se mu svěří s neurčitými obavami.
ISBN 978-80-243-8905-9

bibliografie
Waldherr, Kris
Ztracená historie snů

Překl. Nováková, Bára, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 350 s.,
váz. 379 Kč
Píše se 19. století. Viktoriánská Anglie. Robert je vyhlášeným fotografem
mrtvých. Jednoho dne obdrží dopis,
ve kterém je žádán, aby zachytil na
snímku zesnulého bratrance, který
byl známým básníkem. Práce má ale
určité podmínky.
ISBN 978-80-7593-076-7

H O RO RY
Joshi, S.T.
Černá křídla Cthulhu 4

Praha: Laser, 2019, 352 s., váz.
399 Kč
Již čtvrtá kniha oceňované antologie,
která představuje ty nejlepší moderní
lovecraftovské povídky.
ISBN 978-80-7617-666-9

King, Stephen
Srovnáno se zemí

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský - Beta, 2019, 320 s., brož.
Bart Dawes stojí v cestě pokroku.
Prodloužení dálnice pohltí prádelnu, kde pracuje, i dům, v němž
bydlel dvacet let, v němž se miloval
s manželkou a hrál si se synem.
ISBN 978-80-759-3138-2

HUMO R
Grisham, John
Vánoce nebudou!

Překl. Stárková, Jiřina, Praha: Ikar,
2019, 136 s., váz. 259 Kč
Humorný příběh z pera Johna
Grishama, mistra právnických thrillerů, jak ho možná neznáte.
ISBN 978-80-249-3986-5

Kennedy Toole, John
Spolčení hlupců

Praha: Argo, 2019, 472 s., flexovazba
Humoristické veledílo Johna Kennedyho Toola Spolčení hlupců si svůj
název i štiplavý humor vypůjčuje
u Jonathana Swifta a obohacuje jej
o surrealistický rozměr americké
grotesky a výraznou neworleanskou
příchuť.
ISBN 978-80-257-3022-5

KOM I K SY
Abnett, Dan; Šejić, Stjepan
Aquaman 4. Na dně

Praha: BB art, 2019, 152 s., brož.
Následkem šokující vraždy krále
Atlantidy, kterého svět zná
jako člena Ligy spravedlnosti
Aquamana, se život v podmořském
království radikálně proměnil.
Atlantskou policii nahradili někdejší
teroristé.
ISBN 978-80-7595-282-0

Connerová, Amanda;
Palmiotti, Jimmy;
Snyder, Scott
Znovuzrození hrdinů DC slaví
Vánoce

Praha: BB art, 2019, 128 s., brož.
Harley Quinn dává vánoční náladě zcela nový rozměr a uvádí
zasněžené povídky o Supermanovi,
Wonder Woman, Batmanovi, Green
Lanternovi, Flashovi a dalších hrdinech – včetně Detektiva Šimpyho
a Johna Constantina!
ISBN 978-80-7595-281-3

OSO B N OSTI
Burcaová, Jacke de
Salvador Dalí doma

Praha: Universum, 2019, 176 s., váz.
599 Kč
Byl jednou z nejvýraznějších
osobností surrealismu.
ISBN 978-80-7617-685-0

Callta, Pavel
Pavel Callta: Moje momenty

Brno: BizBooks, 2019, 272 s., váz.
299 Kč
Autentický deník mladého autora
a interpreta o tom, jak je důležité
zase vstát a jít dál.
ISBN 978-80-265-0887-8

Keteylan, Armen;
Benedict, Jeff
Tiger Woods

Překl. Nosálek, Petr, Brno: Jota,
2019, 528 s., váz. 498 Kč
Portrét jedné z největších ikon
světového sportu, který nabízí
mnohem víc než jen řadu senzačních
odhalení.
ISBN 978-80-7565-530-1

Kocábová, Natálie
Nepatrně smutná žena

Praha: Listen, 2019, 168 s., váz.
259 Kč
Přes dva roky přispívala spisovatelka
a hudebnice Natálie Kocábová
sloupky do magazínu Elle, na jehož
stránky vstupovala její postava
i sama autorka v nezáviděníhodné
situaci.
ISBN 978-80-7617-899-1

Zafarová, Samra
Poslušná manželka

Překl. Nuhlíčková, Ivana, Praha: Ikar,
2019, 320 s., váz.
Autorka je spisovatelka, aktivistka za
lidská práva a zakladatelka neziskové
organizace na pomoc týraným
ženám. V této knize líčí, co všechno
musela prožít, než se jí podařilo postavit se na vlastní nohy.
ISBN 978-80-249-3999-5

POVÍ D K Y
Mornštajnová, Alena;
Epstein, Marek;
Geislerová, Anna a kol.
Rodinné povídky

Praha: Listen, 2019, 128 s., váz.
259 Kč
Antologie povídek nejlepších současných českých autorů – tentokrát
na téma „rodina“.
ISBN 978-80-7617-845-8

Rozstřel

Překl. Krajovanová, Jitka; Kurfurst,
Petr; Mikulka, Lumír; Procházka,
Václav, Praha: Kalibr, 2019, 504 s.,
váz. 499 Kč
Dvacet dva světově uznávaných autorů se spojilo kvůli této nezapomenutelné antologii. Na každé povídce se
vždy podíleli dva spisovatelé: muž
a žena.
ISBN 978-80-7617-841-0

z n o v i n e k k 9. 12 . 2 0 19 2 14 t i t u l ů
země Brian Kimberling působil
několik let jako učitel angličtiny
v porevoluční Praze. Ve své knize
výstižně, vtipně a se smyslem
pro detail popisuje své zážitky
a postřehy o Česku.
ISBN 978-80-7593-067-5

Mandová, Lenka
Od Panenství k Divokému
západu

Praha: Nakladatelství H+H Vyšehradská, 2019, 175 s., brož.
Kniha přináší v intencích snahy po
vyrovnání se s minulostí varování
před možným opakováním života
v totalitě na podkladě životního příběhu ženy, spisovatelky, novinářky,
překladatelky, divadelní kritičky Marie Majerové.
ISBN 978-80-7319-133-7

Scheibert, Horst
Pekelná princezna

Brno: Jota, 2019, 344 s., váz.
Fascinující kronika případu jedné
z nejznámějších amerických
vražedkyň. V panteonu sériových
vrahů zaujímá Belle Gunnessová jedinečné místo.
ISBN 978-80-7565-559-2

Schwartz, Alvin
Noční můry z temnot

Překl. Kadlec, Vratislav, Praha: Mladá
fronta, 2019, 144 s., váz. 269 Kč
Slavná sbírka kratičkých, ale o to
děsivějších příběhů, duchařských
historek, městských legend a strašidelných písniček a říkadel, které
sesbíral americký spisovatel a folklorista Alvin Schwartz, je určena pro
děti i dospělé.
ISBN 978-80-204-5538-3

ROM ÁNY
Addair, Theo
Na kraj světa

Praha: Laser, 2019, 344 s., brož.
Zatímco vesničané ohýbají hřbet
na polích, ve Čtyřměstí kypí
počínající průmyslová revoluce.
Skryti před bdělým okem zákona
uctívají synové a dcery Země svou
Matku, aniž by tušili, že ta má
vlastní plány.
ISBN 978-80-7617-808-3

Adkins, Mary
Až to budeš číst

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, 349 Kč
Iris Masseyové je třicet tři let. Má
velké plány do budoucna, novou
lásku… a rakovinu. Zbývá jí pár měsíců života. S blížícím se koncem se
pokouší mimo jiné vyrovnat psaním
blogu.
ISBN 978-80-7593-054-5

Backman, Fredrik
Životní terno

PŘ Í BĚ HY

Překl. Matocha, Helena, Brno: Host,
2019, 80 s., váz.
Je noc před Štědrým dnem
a nemocniční chodbou kráčí žena
v šedém, aby si odvedla jednoho
z nás.
ISBN 978-80-2750-003-1

Kimberling, Brian
Guláš

Beran, Stanislav
Kocovina

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, 232 s., váz. 299 Kč
Svérázný pohled cizince na
svérázné období v historii naší

Praha: Odeon, 2019, 168 s., váz.
Sudety jsou v novele Kocovina vykresleny jako místo, kde lidi zůstávají
jen proto, že nemají jinou možnost.
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Místo plné marasmu, jehož obyvatelé
ztratili zájem o zbytek světa a začínají
se tak trochu podobat zvířatům.
ISBN 978-80-207-1922-5

Clark, Imogen
Pohlednice od cizince

Překl. Matějková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 350 s.,
váz. 349 Kč
Když Cara narazí na skrýš starých
pohlednic v podkroví, jejich obsah
náhle zpochybní všechny její dosavadní jistoty.
ISBN 978-80-7593-072-9

Darke, Minnie
Láska podle hvězd

Praha: Motto, 2019, 424 s., váz.
369 Kč
Když se kamarádi z dětství Justine
a Nick znovu potkají, vypadá to na
velkou lásku.
ISBN 978-80-267-1643-3

Enard, Mathias
Kompas

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 400 s., váz.
429 Kč
Křehký milostný příběh v kontextu,
který překypuje fascinujícími informacemi o kultuře Středního východu.
ISBN 978-80-7473-901-9

Gaarder, Jostein
Tak akorát

Překl. Vrbová, Jarka, Zlín: Kniha Zlín,
2019, 104 s., váz. 229 Kč
Dojemný a pravdivý příběh o tom, co
je v životě důležité a jak se vyrovnat
s tím, že na tomto světě nebudeme
věčně.
ISBN 978-80-7473-903-3

Gerritsenová, Tess
Obchod s orgány

Překl. Lexová, Věnceslava, Praha:
Kalibr, 2019, 352 s., váz.
Mladá lékařka Abby DiMatteová
pracuje druhým rokem jako rezidentka na chirurgickém oddělení
nemocnice v Bayside. Ke studiu
medicíny ji přivedla rodinná tragédie a nyní se zajímá především
o transplantaci orgánů, zejména
srdce.
ISBN 978-80-7617-732-1

Hajduková, Michaela Ella
Drakulova žena

Překl. Krejčová, Miluše, Praha: Baronet, 2019, 320 s., váz. 299 Kč
Kdo byla druhá manželka Vlada
III. zvaného Dracula a kdo byl on
sám? Jaké bylo jejich manželství? Byl
Dracula upír, krutovládce, psychopat
či sadista? Nebo jen velmi složitý
muž, který žil v kruté době?
ISBN 978-80-269-1210-1

Hooverová, Colleen
To nejlepší v nás

Překl. Křivánková, Anna, Praha: Ikar,
2019, 288 s., brož. 299 Kč
Nový román bestsellerové autorky
Colleen Hooverové o nešťastném
manželství a jednom dávno zapomenutém slibu, který by ho mohl zachránit. Quinn by v životě nenapadlo,
že potká osudovou lásku v nejhorší
den svého života.
ISBN 978-80-249-4034-2

James, E. L.
Mister

Praha: Baronet, 2019, 504 s., váz.
399 Kč

Londýn, 2019. Maxim Trevelyan vede
bezstarostný život. Je pohledný, má
konexe v aristokratických kruzích
a peníze. Nikdy nemusel pracovat
a zřídka spí sám.
ISBN 978-80-269-1222-4

Kennedy, Elle; Bowen, Sarina
My
Praha: Baronet, 2019, váz. 329 Kč
Hokejový útočník Ryan Wesley
vede život, o jakém vždy snil. Pět
měsíců po nástupu do NHL patří
k nejúspěšnějším profesionálním
hráčům a každý den se vrací domů
k muži, kterého miluje – Jamiemu
Canningovi.
ISBN 978-80-269-1219-4

King, Stephen
Puls

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2019,
350 s., váz. 259 Kč
Civilizace sklouzla po krvavé stopě
do dalšího období temna, což možná
někoho nepřekvapí, ale stalo se to
takovou rychlostí, jakou nepředvídali ani největší škarohlídi mezi
futurology.
ISBN 978-80-7593-134-4

Knausgard, Karl Ove
Můj boj 5: Někdy prostě zaprší

Překl. Winklerová, Klára Dvořáková,
Praha: Odeon, 2019, 592 s., váz.
449 Kč
Píše se rok 1988 a devatenáctiletý
Karl Ove přijíždí po prázdninovém
putování Evropou s velkým
očekáváním do deštivého Bergenu.
Je jedním z hrstky studentů
přijatých na Akademii tvůrčího
psaní.
ISBN 978-80-207-1925-6

Kratochvílová, Tereza
Holka ze sekáče

Praha: CPress, 2019, 200 s., váz.
329 Kč
Nejsem žádná holka, která prodává
oblečení v second handu.
ISBN 978-80-264-2792-6

Kučík, Vladislav
Chalupáři – nová generace

Praha: Olympia, 2019, 255 s., váz.
Strýček Bořek se po letech vrací
do Prahy z USA, kde jako burzovní
hráč zkrachoval. Ke klidné penzi
v domovině chce užít byt na Malé
Straně, který ještě před sametem jako
emigrant opustil.
ISBN 978-80-7376-579-8

Lemire, Jeff
Essex County

Překl. Knápková, Martina, Praha:
Paseka, 2019, 512 s., váz. 499 Kč
Sychravá krajina a venkov posetý
osamocenými farmami tvoří kulisy
rodinné ságy, v níž se osudy postav
protínají na ploše jednoho století.
ISBN 978-80-7432-980-7

Lukáš, Ivo
Pohádka o ovečkách. Jak se
beránek Miloš stal medvědem
a pak zase beránkem

Brno: Barrister & Principal, 2019,
28 s., váz.
První ze série pohádek o rodině
oveček, tentokrát drsná pohádka
o tom, jak táta beránek Miloš našel
kouzelnou krabičku a co z toho
vzešlo.
ISBN 978-80-7364-096-5

bibliografie
Lukášková, Markéta
InTyMně

Praha: Motto, 2019, 208 s., váz.
299 Kč
Všechno, co neuložíte, se jednou
ztratí. A ztratit vzpomínky na dětství
a dospívání v devadesátkách a na
přelomu tisíciletí, to by byla škoda.
Od sametové revoluce přes Nagano
až k dospělosti.
ISBN 978-80-267-1645-7

Lunde, Maja
Sněhová sestřička

Brno: Host, 2019, 199 s., váz.
Ozdobený stromeček, zapálené
svíčky, vůně mandarinek a perníčků.
Štědrý den býval pro Juliána tím
nejkrásnějším v roce. Jenže letos
je všechno jinak. Celá rodina totiž
truchlí nad ztrátou Juliánovy starší
sestry Juni.
ISBN 978-80-7577-960-1

Martin-Lugand, Agnes
Kapka štěstí v ranní kávě

Překl. Melanová, Dana, Praha:
Motto, 2019, 416 s., váz. 299 Kč
Hortense žije v Paříži a je vášnivou
učitelkou tance.
ISBN 978-80-267-1642-6

McInerneyová, Lisa
Zázraky krve

Praha: Argo, 2019, 288 s., váz.
Ryanovi Cusackovi je dvacet a má
v hlavě zmatek. Moc mu nepomáhá, že se jeho šéf (Dan Kane, kápo
corkského podsvětí) rozhodl využít
Ryanových rodinných vazeb k tomu,
aby rozjel drogový obchod na trase
Itálie–Irsko.
ISBN 978-80-257-3008-9

Mlynářová, Marcela
Asi nejsem ženská

Praha: Brána, 2019, 232 s., váz.
279 Kč
Nový titul volně navazuje na velmi
úspěšnou knížku Z lodiček do holin.
ISBN 978-80-7617-809-0

Mlynářová, Marcela
Z lodiček do holin

Praha: Brána, 2019, 224 s., váz.
279 Kč
Autorka vypráví tentokrát o tom, co
vše musí překonat žena zvyklá na
pohodlí bytu v centru Prahy, přátele
a společenský život po přestěhování
na samotu uprostřed pohraničního lesa.
ISBN 978-80-7617-855-7

Moriarty, Liane
Úplně cizí lidé

Překl. Kadlecová, Šárka, Praha: Ikar,
2019, 464 s., váz. 399 Kč
Tříčlenná rodina, manželský pár,
dva nezadaní muži a dvě rozvedené
ženy – ti všichni se scházejí na
desetidenním léčebném pobytu
v luxusních lázních uprostřed
pustiny.
ISBN 978-80-249-4030-4

Morrison, Boyd;
Cussler, Clive
Císařova pomsta

Překl. Kadlecová, Eva, Praha: CPress,
2019, 352 s., váz. 399 Kč
Smělá bankovní loupež během
monacké Grand Prix zdecimuje účet
Korporace a Juan Cabrillo s celou
posádkou Oregonu tak musí čelit
nečekané situaci.
ISBN 978-80-264-2801-5

z n o v i n e k k 9. 12 . 2 0 19 2 14 t i t u l ů
Mortonová, Kate
Tajemství letního odpoledne

Praha: Ikar, 2019, 408 s., váz. 399 Kč
Parný letní den v Suffolku. Zatímco
zbytek rodiny vyráží na piknik,
šestnáctiletá Laurel sní v koruně
stromu o chlapci jménem Billy, o Londýně a zářivé budoucnosti.
ISBN 978-80-249-3998-8

Názlerová, Renáta
Tlustoprdka, no a co?

Praha: Fortuna Libri, 2019, 232 s.,
váz.
Každá žena touží po lásce. Ale také
po obdivu a uznání. A všechny ženy
si lásku, obdiv a uznání zaslouží. Bez
ohledu na věk nebo hmotnost. Své
o tom vědí hlavní hrdinky příběhu
o hledání cesty k mužům a jejich
srdcím.
ISBN 978-80-7546-251-0

Picoultová, Jodi
Vypravěčka

Praha: Ikar, 2019, 512 s., váz. 399 Kč
Sage se skrývá se svými jizvami na
tváři i na duši v pekařství, protože je
to osamělá noční práce.
ISBN 978-80-249-3984-1

Santiago, Roberto
Fotbaláci. Záhada fantoma
v bráně

Brno: Host, 2019, 312 s., váz.
Po prázdninách se všichni vracejí
do školy i na hřiště. Fotbaláci mají
nového spolužáka, kterému to děsně
pálí v matice a prý umí číst myšlenky.
A navíc se přihlásil do týmu Soto
Alto!
ISBN 978-80-7577-973-1

Schröder, Rainer M.
Dáma Měsíčního svitu

Praha: Ikar, 2019, 512 s., váz.
Mallory Kendricková sní americký
sen o lepším životě, avšak na své
malé rodinné farmě ve Virginii se
musí uskromnit, jak to jen jde. Píšou
se dvacátá léta, doba prohibice, když
v sobě Mallory objeví nebezpečný
talent.
ISBN 978-80-249-3933-9

Sparks, Nicholas
Vzkaz v láhvi

Praha: Ikar, 2019, 336 s., váz. 299 Kč
Milostný vzkaz byl svěřen láhvi
a poté vlnám. Osud tomu chtěl, že
jej oceán zanesl na pláž Cape Cod,
kde jej nalezla Theresa Osborneová.
ISBN 978-80-249-3892-9

Stapleyová, Marissa
Co dělat, když prší

Praha: Ikar, 2019, 296 s., váz. 299 Kč
Oba potřebovali ochranu. Ona přišla
v šesti letech o rodiče, on potřeboval
zachránit od svého otce–alkoholika.
Ujali se jich prarodiče.
ISBN 978-80-249-4032-8

Svěrák, Jan
Bohemia

Praha: Ikar, 2019, 216 s., váz. 299 Kč
Začíná nové milénium a nadějný
český režisér Ivan se srdcem floutka,
rodinou na krku a hlavou v oblacích
sní o tom natočit film v Hollywoodu.
ISBN 978-80-249-4016-8

Thomas, Jo
Stín olivovníku

Překl. Rybníčková, Anna, Brno:
Moba, 2019, 336 s., váz.

Dnes si můžete koupit on-line téměř
všechno. Ruthie Collinsová se rozhodla pro statek v Itálii.
ISBN 978-80-243-8911-0

Tichý, Andrzej
Mizérie

Praha: Argo, 2019, 184 s., váz.
Mizérie se odehrává na předměstí
švédského Malmö, kam nechodí
nikdo, kdo nemusí. Hlavnímu
hrdinovi, mladému cellistovi,
se povedlo z tohoto prostředí
uniknout, ale možná jen zdánlivě.
Náhodné setkání v něm probudí
vzpomínky.
ISBN 978-80-257-3002-7

Waltonová, Julie
Vzkaz na zdi záchodků

Praha: Argo, 2019, 248 s., váz.
Inteligentní a vtipný Adam si
právě vyslechl svou diagnózu: trpí
schizofrenií. Vidí a slyší lidi, kteří
neexistují, realitu a vidiny nedokáže
rozlišit. Když začne chodit do nové
školy, doufá, že se o jeho nemoci noví
spolužáci nedozvědí.
ISBN 978-80-257-2957-1

ROZH OVO RY
Folta, Adam;
Sýsová, Kateřina
Rozhovory na hraně zítřka

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2019,
384 s., váz. 348 Kč
Kniha obsahuje osmnáct podnětných
rozhovorů s výraznými osobnostmi
českého veřejného života o budoucnosti člověka, společnosti
a planety. Zpovídáni byli odborníci
a profesionálové napříč obory, kteří
se zamýšleli nad možnou podobou
našich zítřků.
ISBN 978-80-88268-27-7

SCI-FI, FANTASY
Anderson, Poul
Vesmírní křižáci

Praha: Laser, 2019, 216 s., brož.
299 Kč
V roce 1345 se sir Roger připravuje
v anglickém městečku Ansby na
výpravu na pomoc svému králi
Eduardu III. do Francie. Tehdy přistane vedle jejich tábora obrovská
kosmická loď.
ISBN 978-80-7617-874-8

Beyer, Kirsten
Star Trek: Voyager – Kruh se
uzavírá

Překl. Palkosková, Mirka, Praha:
Laser, 2019, brož. 399 Kč
Chakotay převzal velení lodi
a Voyager je vyslán odpovědět na
nouzové volání k planetě Kerovi.
ISBN 978-80-7617-406-1

Brightová, Anna
Pozorovatelka

Překl. Stupková, Kateřina, Praha:
CooBoo, 2019, 392 s., váz. 349 Kč
Selah, jediná dcera senešala Potomacu, zná svou povinnost: najít
dokonalého partnera a zabezpečit
budoucnost lidu.
ISBN 978-80-7544-899-6

TH R I LLE RY
Dán, Dominik
Pohřbeni zaživa

Překl. Hanzlík, Jan, Praha: Slovart,
2019, 320 s., váz. 329 Kč
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Každý touží dožít se šťastného,
bezbolestného, pohodového a důstojného stáří, proto pracujeme,
vyděláváme, šetříme, vychováváme
děti – proto žijeme. Právě o holé životy jde také starým lidem pohřbeným
zaživa v domě hrůzy.
ISBN 978-80-7529-865-2

Deaver, Jeffery
Hra na nikdy

Překl. Kobělka, Jiří, Ostrava: Domino,
2019, 392 s., váz. 399 Kč
Colter Shaw se živí jako lovec odměn.
V Silicon Valley se právě snaží najít
zmizelou ženu, jejíž stopy vedou k neblaze proslulé videohře Našeptávač.
ISBN 978-80-7498-356-6

Tudor, C. J.
Jáma

Překl. Pellarová, Milena, Praha:
Kalibr, 2019, 336 s., váz. 399 Kč
Kříďák, drásavý a děsivý psychothriller C. J. Tudor, se stal nejúspěšnější knižní prvotinou roku 2018.
Nyní je tu Jáma, příběh, v němž
autorka co do hrůznosti a napětí ještě
přitvrdila.
ISBN 978-80-7617-863-2

Weigold, Christof
Muž, který nedržel basu

Překl. Kurka, Tomáš, Praha: Kalibr,
2019, 520 s., váz.
Hollywood rozevlátých dvacátých let,
prohibice a éry němého filmu byl skutečným městem hříchu. Továrnou na
sny však otřásala záhadná úmrtí. Po
stopě pachatelů se vydává soukromý
detektiv Hardy Engel.
ISBN 978-80-7617-718-5

V ZPOM Í N K Y
Landovská, Beatrice
Nikdy není pozdě na šťastné
dětství

Praha: Garamond, 2019, 250 s., váz.
280 Kč
Vzpomínky na Léta Páně 1962–1975,
jak si to pamatuji já, Beatrice Landovská, narozená v září 1962 v Praze
v Dejvicích, v porodnici na Rooswel
tově ulici.
ISBN 978-80-7407-458-5

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Hrátky se SpongeBobem

Praha: CPress, 2019, 72 s., brož.
199 Kč
Tato kniha zábavných aktivit přináší
vtipné příběhy kamarádů ze Zátiší
bikin.
ISBN 978-80-264-2781-0

Chainani, Soman
Škola dobra a zla – Křišťál času

Praha: CooBoo, 2019, 536 s., váz.
349 Kč
Sofie, Agáta a jejich přátelé musí najít
způsob, jak přemoci hrozivé zlo, které lži překrucuje v pravdu a snaží se
přepsat jejich příběhy.
ISBN 978-80-7544-902-3

Pichon, Liz
Tom Gates: Geniální nápady
(víceméně)

Bečka, Hynek, Praha: Brio, 2019,
320 s., brož. 269 Kč

Fakt ŠÍLENĚ mě vyděsilo, že jsem
viděl Delii bez brejlí, ale dějou
se i mnohem horší věci! Táta si
naplánoval novej cvičební režim.
Dokonce tvrdí, že chce soutěžit na
Sportovním dni! To bude potupa!
ISBN 978-80-7529-974-1

Schaapman, Karina
Dům myšek – Piknik

Překl. Sovová, Lenka, Praha: Meander, 2019, 32 s., váz. 298 Kč
Sam a Julie vyrážejí s trojčaty na výlet.
Sbalili si s sebou spoustu dobrot,
protože jdou uspořádat opravdický
piknik! Ale jak sjedou s vozíkem
z těch strmých schodů? Julie naštěstí
zná tajnou stezku.
ISBN 978-80-7558-094-8

KOM I K SY
Osemanová, Alice;
Bičíková, Romana
Srdcerváči 2

Praha: CooBoo, 2019, 328 s., brož.
349 Kč
Pokračování Srdcerváčů je druhým
dílem příběhu, který ještě zdaleka
nekončí!
ISBN 978-80-7544-904-7

LE PO R E L A
Böhm, David; Franta, Jiří
Tvary a patvary

Praha: Meander, 2019, 18 s., 198 Kč
Podle nového leporela originální
umělecké dvojice Davida Böhma
a Jiřího Franty se děti naučí tvary!
Jsou to tvary – hlavy! Kulatá, hranatá,
šišatá, pořád je to hlava.
ISBN 978-80-7558-104-4

Vrabčák Eda na staveništi – 3
podlahová leporela = 1 velké
staveniště

Říčany: Junior, 2019, lepor., 249 Kč
Na velkém staveništi je živo. Lomozí
tu auta a stroje a pracuje spousta
lidí. Chceš se podívat? Rozlož si
všechna tři leporela, spoj je k sobě
a budeš mít celé staveniště jako
na dlani.
ISBN 978-80-7267-689-7

PO HÁD K Y
Dahl, Roald
Zdivočelé pohádky

Praha: Pikola, 2019, 56 s., váz.
199 Kč
Pozor, oficiální hlášení! Pohádky se
zbláznily… Šest oblíbených pohádek
– takt trochu jinak!
ISBN 978-80-7617-890-8

Krolupperová, Daniela
Vánoční pohádka

Praha: Mladá fronta, 2019, 72 s.,
váz. 249 Kč
Laskavý vánoční příběh na motivy
klasických českých pohádek.
ISBN 978-80-204-5335-8

Křesťanová, Lucie
O kočičím čaroději a jiné
pohádky

Praha: Fortuna Libri, 2019, 96 s.,
brož. 269 Kč
Milé děti, víte, jak se z rozmazleného tlustého kocoura stane kočičí
čaroděj? Co si počít se slepicí, která
se chechtá, místo aby kdákala? Kdo
zkrotí divokou hlídací husu pana
Kapitána? Že nevíte? Nevadí.
ISBN 978-80-7546-238-1

bibliografie
Švandrlík, Miloslav
Zlatá vydra

Praha: Epocha, 2019, 104 s., váz.
Legendy o Krakonošovi zná každý,
ale že má i Šumava svou vlastní,
ví málokdo. Gabreta byla krásnou
schovankou Půty Švihovského, pána
z hradu Rabí, která si ale usmyslela,
že se stane čarodějnicí, protože chtěla pomáhat přírodě i lidem v okolí.
ISBN 978-80-7557-185-4

PRO DĚ TI
Andersen, Jan
Dusty: Zázrak o Vánocích

Praha: CPress, 2019, 144 s., váz.
249 Kč
Hrdina na čtyřech tlapách. Veselé
Vánoce? Pro Pavla sotva! Jeho nejlepší kamarádka Alex se poslední
dobou chová divně, je uzavřená a nechce s nikým trávit čas.
ISBN 978-80-264-2782-7

Barbie – taška plná příběhů 1

Praha: Egmont, 2019, 149 Kč
Čtěte si s Barbie! V knížce Psí dobrodružství se dozvíte, co zažili Barbie,
sestřičky a jejich pejsci na prázdninách u babičky.
ISBN 978-80-252-4771-6

Binar, Ivan
Sloneček Malej ve světě širém

Praha: Práh, 2019, 64 s., váz.
Převážná většina slonů afrických
a také indických se narodí mamince
slonici docela obyčejným způsobem.
Ovšem sloneček Malej, o kterém je
tahle knížka, přišel na svět způsobem
neobyčejným, na neobyčejném místě:
v porcelánu.
ISBN 978-80-7252-795-3

Ellen Andersonová, Laura
Amálie Zubatá a zloděj paměti

Praha: Mladá fronta, 2019, 232 s.,
váz.
Amálie Zubatá a její přátelé by
rádi vyhráli soutěž o vstupenky do
Dýňoparku, což je ten nejúžasnější
zábavní park pod sluncem i měsícem.
Úplně postačí, když se jim povede
prodat co nejvíc sušenek.
ISBN 978-80-204-5256-6

Fossová, Astrid
Sestry ze sněhového království

Překl. Brožová, Eva, Praha: Mladá
fronta, 2019, 120 s., váz. 229 Kč
Nastal dlouho očekávaný Den
Půlnočního slunce a zlá Čarodějnice
stínů se chystá použít své čáry, aby
ukradla Proměnlivá světla a jednou
provždy uvrhla celou Nordovii do
tmy…
ISBN 978-80-204-4950-4

Giles, Andreae
Žirafy neumí tančit

Praha: Pikola, 2019, 32 s., váz.
199 Kč
Gerald je vysoká žirafa s dlouhatánským krkem.
ISBN 978-80-7617-741-3

Hruška, Ladislav
Průšvihy drzého záškoláka: Miky
pátrá, radí, zachraňuje

Praha: Pikola, 2019, 176 s., váz.
259 Kč
Miky Marný je úplně normální šesťák
– nesnáší učení (protože na světě je
přece spousta užitečnějších věcí, než
sedět jako bábovka nad úkoly), občas
dostane poznámku (protože je někdy
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tak trochu drzý) a sem tam zajde
i za školu.
ISBN 978-80-7617-788-8

stránkách této kouzelné barevné
knížky.
ISBN 978-80-266-1430-2

Hub, Ulrich
Poslední ovečka

Petersová, Helen
Štěňátko Mráček

Překl. Jarolínová, Romana, Praha:
Mladá fronta, 2019, 72 s., váz. 249 Kč
Uprostřed jedné zimní noci probudí
ovečky na pastvině podivné jasné
světlo na obloze. Co se to děje?
ISBN 978-80-204-5317-4

Chapmanová, Linda
Kouzelný jednorožec: Překvapení pod hvězdami

Praha: CPress, 2019, 88 s., brož.
199 Kč
V Lauřině škole se povídá, že v dřevěném domku na stromě u potoka straší.
ISBN 978-80-264-2784-1

Ledové království – taška plná
příběhů 1

Praha: Egmont, 2019, váz. 199 Kč
Anna a Elsa s kamarády vám přinášejí
další krásné knihy s dobrodružnými
příběhy.
ISBN 978-80-252-4767-9

Ledové království – taška plná
příběhů 2

Praha: Egmont, 2019, váz. 199 Kč
Ledové království je zase tady! V téhle dárkové sadě najdete knížku,
která vám připomene příběh o velké
lásce mezi sestrami.
ISBN 978-80-252-4768-6

Ledové království – taška plná
příběhů 3
Praha: Egmont, 2019, váz. 199 Kč
Anna, Elsa, Kristoff, Olaf a Sven
jsou zase zpátky se svými novými
příhodami!
ISBN 978-80-252-4770-9

Lego Iconic. Tvoř a hraj si:
Dopravní prostředky

Praha: CPress, 2019, 80 s., brož.
399 Kč
Nastartujte s více než 50 LEGO#174,
kostičkami a dvěma knihami tvořivost
svého dítěte.
ISBN 978-80-264-2563-2

Lukešová, Tereza
To jsem z toho jelen – Vyprávění
o české přírodě a jejích lidech

Praha: Pikola, 2019, 112 s., váz.
259 Kč
Víte, že divočák s chutí slupne
i malou srnku, zajíc je mistr kamufláže a kachna se může zamilovat do
nafukovacího míče?
ISBN 978-80-7617-811-3

Minecraft – Atlas

Praha: Egmont, 2019, 80 s., váz.
329 Kč
Prozkoumejte tajemný svět Minecraftu prostřednictvím překrásných,
ručně kreslených map každého
biomu.
ISBN 978-80-252-4684-9

Minecraft – Průvodce pro přežití
v oceánech
Praha: Egmont, 2019, 80 s., váz.
249 Kč
Ponořte se do oceánů ve světě Minecraftu!
ISBN 978-80-252-4372-5

Nejkrásnější písničky pro děti
Brno: Edika, 2019, 10 s., brož.
Známé české písničky ožívají na

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Mladá fronta, 2019, 120 s., váz.
219 Kč
Když Jasmínka najde v křoví malého
opuštěného pejska, je chudáček tak
slabý a hubený, že ani nedokáže stát.
Jasmínka ho pojmenuje Mráček a za
pomoci maminky veterinářky se jí ho
povede uzdravit.
ISBN 978-80-204-4847-7

Russellová, Rachel Renée
Maxovy trable

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Mladá fronta, 2019, 272 s., váz.
279 Kč
Když jsme Maxe Drolla viděli naposledy, měl sice ve škole polapené
tři drzé lupiče, on sám ale byl
v pasti také – a to přímo ve školním
kontejneru s odpadky!
ISBN 978-80-204-5434-8

Ryn, Aude van;
Ferguson, Richard
Úžasná doba dinosaurů

Praha: Pikola, 2019, 40 s., váz.
299 Kč
Představujeme vám dvacet úžasných
dinosaurů ze tří prehistorických
období.
ISBN 978-80-7617-278-4

Sněžný kluk – Filmový příběh

Praha: Egmont, 2019, 48 s., váz.
199 Kč
Yi je obyčejná dívka z města, která
žije docela obyčejný život.
ISBN 978-80-252-4774-7

Stará, Ester
Milda a Milda. Jakou barvu má
radost?

Praha: Mladá fronta, 2019, 80 s., váz.
Víte, že každou školku hlídá hlídek
nebo hlídka? A že se úplně nejčastěji
jmenují Milda? Ať je to on nebo ona,
ze všeho nejvíc jim záleží na tom, aby
byly děti ve školce šťastné.
ISBN 978-80-204-5338-9

Trollové – taška plná příběhů 1

Praha: Egmont, 2019, váz. 199 Kč
Věrní kamarádi vám přinášejí spoustu příběhů a zábavných aktivit!
ISBN 978-80-252-4775-4

PRO DÍVK Y
Schmidbauerová, Lea;
Hennová, Kristina M.
Rychlý jako vítr: Návrat

Praha: CPress, 2019, 232 s., váz.
249 Kč
Majka je štěstím bez sebe, že může
jet na prázdniny se svou nejlepší
kamarádkou na venkov k babičce
a trávit léto se svým milovaným koněm Severákem.
ISBN 978-80-264-2785-8

Webbová, Holly
Vánoční příběhy: Snížek

Praha: CPress, 2019, 160 s., váz.
249 Kč
Bel pociťuje obavy z Vánoc, které má
strávit u babičky ve starém domě.
ISBN 978-80-264-2783-4

Westová, Kasie
První opravdový polibek

24

Praha: CooBoo, 2019, 328 s., váz.
299 Kč
Lacey odjakživa snila o tom, že bude
hrát ve filmu. Láska v hlavní roli dalšího románu od Kasie Westové!
ISBN 978-80-7544-900-9

PRO M L ÁDE Ž
Johnson, Pete
Jak upgradovat rodiče

Překl. Brožová, Eva, Praha: Mladá
fronta, 2019, 216 s., váz. 259 Kč
Když rodiče usoudí, že Louis tráví příliš času „přilepený k obrazovkám“, napadne je něco příšerného – absolutní
zákaz tabletů, počítačů a mobilů!
ISBN 978-80-204-5436-2

Machová, Petra
Pouto stínu

Brno: Host, 2019, 460 s., váz. 379 Kč
Druhý díl původní české young adult
trilogie Dračí město.
ISBN 978-80-7577-990-8

Miller, Megan
Minecrafťák inženýr 2

Praha: Computer Press, 2019, 152 s.,
brož. 249 Kč
Druhý díl populární příručky
Minecrafťák inženýr pomůže každému hráči Minecraftu zlepšit jeho
schopnost budovat funkční stavby.
ISBN 978-80-251-4985-0

Payne, C. D.
Mládí v hajzlu: Povolení prudit

Překl. Funioková, Naďa, Brno: Jota,
2019, 304 s., brož. 298 Kč
Divoká jízda Nicka Twispa a jeho
rodiny pokračuje, držte si klobouky
jedeme z kopce!
ISBN 978-80-7565-507-3

Visconti, Guido
Jedné noci ve chlévě…

Praha: CPress, 2019, 32 s., váz.
249 Kč
Dávný vánoční příběh z Betléma
s nádhernými a něžnými ilustracemi.
ISBN 978-80-264-2797-1

PŘ Í BĚ HY
Liová, Amanda
Příběhy pozoruhodných dětí

Překl. Krolupperová, Daniela, Praha:
Mladá fronta, 2019, 120 s., váz. 349 Kč
Nevšední a nesmírně inspirativní
kniha o nezlomné odvaze a síle
lidské vůle líčí skutečné příběhy dětí
a mladých lidí, kteří dosáhli na samé
hranice lidských možností.
ISBN 978-80-204-5334-1

Pařízková, Tereza
Stela a šestnáct huskyů

Praha: Pikola, 2019, 96 s., váz.
259 Kč
Toto je příběh desetitelé Stely
a jednoho velkého psího závodu,
který její rodinu zavede z Osmihorek
až na Aljašku.
ISBN 978-80-7617-756-7

Stránský, Jiří
Perlorodky

Praha: Meander, 2019, 168 s., váz.
398 Kč
Poutavé vyprávění o malém Ivanovi,
který uteče z děcáku a ujmou se ho
vodní skauti (tehdy, začátkem 70. let
už zase zakázaní), a vychovávají ho
k lásce ke svobodě, pevným zásadám
a bratrství.
ISBN 978-80-7558-095-5

SCI-FI, FANTASY
Saint-Exupéry, Antoine de
Malý princ

Překl. Pelán, Jiří, Praha: Pikola, 2019,
112 s., váz. 499 Kč
Nesmrtelný příběh havarovaného
letce a malého prince, plný fantazie
a neopakovatelné, jímavé atmosféry,
znovu ožívá, tentokrát v luxusním
vydání a v novém překladu Jiřího Pelána. Kniha obsahuje také dárkovou
kartičku pro štěstí.
ISBN 978-80-7617-598-3

Tucholkeová, April Genevieve
Milosrdné přízraky

Překl. Bartlová, Adéla, Brno: Host,
2019, 327 s., brož. 339 Kč
Zkušení válečníci zabíjejí hlučně. My
jsme tiché. A právě tak se loví příšery.
Frey touží po životě, o kterém se
budou vyprávět ságy a skládat písně.
Jenže je členkou nechvalně proslulé
starodávné ženské skupiny, která přežila vzestup i pád království.
ISBN 978-80-7577-977-9

vysokoškolská
skripta; učebnice
ANATOM I E
Pokorná, Zuzana;
Chromiková, Jana;
Sabela, Martin a kol.
Netterův vybarvovací anatomický atlas

Praha: CPress, 2019, 384 s., brož.
590 Kč
Ideální pomůcka pro studium anatomie, vhodná zejména pro mediky,
ale také pro budoucí fyzioterapeuty
a další zdravotnické pracovníky.
ISBN 978-80-264-2800-8

K YN O LOG I E
Psi – Příběhy z celého světa

Praha: Egmont, 2019, 64 s., váz.
199 Kč
V této knize plné nádherných fotografií se blíže seznámíte s nejznámějšími psími plemeny, dozvíte se základní informace o výchově a výcviku
psa a poznáte aktivity, které se svým
miláčkem můžete provozovat.
ISBN 978-80-252-4719-8

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.

VÁNOČNÍ BESTSELLERY
Vlastimil Vondruška

Kronika zániku Evropy
Jedinečný román vypráví o osudech rodiny
Wagnerů, která prožívá postupný úpadek
evropské civilizace. Román je rozdělen na dvě
části. První nazvaná „Jak to celé začalo“ popisuje
léta 1984–2019 a vychází z reálného vývoje Čech
a Evropy. Druhá část „Jak by to mohlo skončit“
modeluje formou literární vize jeden z možných
vývojů společnosti po roce 2020, který by mohl
vést k našemu zániku.

JAK BY TO
MOHLO SKONČIT
Linda Castillo

Rachel Caine

V troskách tornáda

Proti proudu

Když se městečkem Painters
Mill prožene tornádo a odhalí
lidské ostatky, dopadne na
policejní náčelnici Kate
Burkholderovou nepříjemný
úkol kosti identifikovat
a uvědomit rodinu. Zakrátko
se vynoří důkazy o tom, že tato
smrt nebyla žádná náhoda…

Gwen Proctorová dokázala
vytrhnout své děti ze spárů
bývalého manžela, sériového
vraha Melvina Royala, a jeho
psychopatických kompliců.
Ovšem to je jen jedna vyhraná
bitva – válka ještě neskončila.
Melvinovi se totiž podařilo
uprchnout z vězení…

Arnaldur Indriđason

Julian Gough

Stínový vrah

Spojení

V bytě v Reykjavíku byl
zavražděn obchodní cestující.
Střela do hlavy svědčí o
chladnokrevné popravě. Policie
podezřívá spojenecké vojáky,
kteří během války zaplnili ulice
města. Na povrch vyplouvají
pochybné pokusy prováděné
v minulosti na islandských
dětech. A hlavní podezřelý
je na útěku…

Bioložka Naomi se stará
o mimořádně geniálního syna
Colta, který je talentovaný
programátor virtuálních realit,
ale zároveň obrovský introvert. Když Colt potají odešle
revoluční studii své matky na
vědeckou konferenci, dá se tím
do pohybu tajemná mašinérie
s hrozivými následky.

z nakladatelství MOBA

Tony Parsons

Vlastimil Vondruška

Michael Robotham

Třináctá oběť

Mstitel z Jenštejna

Vykrvácet

Jednoho rána je v londýnské čínské
čtvrti nalezeno odstavené mrazicí
auto a v něm 12 mrtvých dívek.
Nepochybně přijely do země ilegálně
a ve voze zemřely na podchlazení.
Jenže při dalším ohledání je v autě
nalezeno 13 pasů. Kde je
ta třináctá dívka?

Jiří Adam z Dobronína se setká
s Václavem Hrzánem z Harasova,
který koupil hrad Jencenštejn.
Následujícího dne je zavražděn
jeho synovec, a to přímo v budově
Královské komory. Vyšetřením
zneuctění královské úřadu je
pověřen Jiří Adam z Dobronína.

Život v poklidné anglické vesničce je
nečekaně narušen vraždou vysloužilého policisty a místního hrdiny
Raye. Hlavním podezřelým se stává
jeho čtrnáctiletá dcera Sienna.
Tajemství, která ji obklopují, jsou
mnohem temnější, než se zdálo.

Volker Kutscher

První padlí
Růžové pondělí 1933: Gereon Rath je v Kolíně na karnevalu
a slaví, jak se patří. Další ráno pro něj začíná pořádnou kocovinou,
nesprávnou ženou v posteli a telefonátem z policejního prezídia.
Říšský sněm hoří! S okamžitou platností se ruší všechny dovolené!
Rath se urychleně vrací do Berlína. Je zapřažen do štvanice na
komunisty vedené politickou policií…

Caroline Bernard

Múza z Vídně
Její první láskou byl malíř Gustav
Klimt, pro Gustava Mahlera byla
múzou – krásná Alma Schindlerová
vyrůstá mezi vídeňskou bohémou, je
doma v salonech hýřící metropole, sleduje vzestup secese, inspiruje a svádí.
A je umělkyní. Její vášní je hra na klavír a především komponování.

NAKLADATELSTVÍ JOTA
E
Znát
u!
z fIlM

Víte, co asi tak dělají
vaši domácí mazlíčci,
když nejste doma?

Ikonická
Addamsova rodina se vrací!
Animovaný trhák letošního
podzimu nyní i knižně.

MUŽ BEZ TVÁŘE je zpět!
Vítejte opět v Dublinu, bojte se
a bavte se! Ještě neodolatelnější
mix napětí a humoru v senzačním
irském thrilleru.

s il
ust
Kat racem
Sid eřiny i
ono
vé

Strhující balada o lásce
mezi nebem a zemí, kráse
a opojení, zločinu a trestu

Je dobré znát odpovědi
na všechny otázky?
Brilantní thriller od autora
nezapomenutelného
Anglického pacienta

Životopisný román
o MICHELANGELOVI
Portrét jednoho z největších
umělců všech dob

www.jota.cz

Novinky z nakladatelství
Roma Agrawalová
Stavět
Většinu života trávíme ve
městech uvnitř budov.
Čekáme na výtah, dýcháme
v podzemních garážích, nebo se
v práci díváme z okna — a stavby
i konstrukce kolem nás skoro
nevnímáme. I obyčejná zeď
přitom může být fascinující.

349 Kč

Populárně-naučná

Joshua B. Freeman
Behemot
I moderní civilizace si
vychovala svého Behemota,
nepřemožitelnou obludu, která
zotročuje lidstvo a požírá zemi:
továrnu. Pochází z ní většina věcí
nutných pro moderní život.

449 Kč

Populárně-naučná

Michal Sýkora
Philip Roth
První česká monografie
věnovaná tvorbě jednoho
z nejvýznamnějších autorů
moderního románu Philipa
Rotha shrnuje autorovu
uměleckou dráhu, obsáhlé dílo
a tvůrčí etapy.

Jiří Trávníček
Rodina, škola,
knihovna

349 Kč

Je čtenářství u nás v úpadku, nebo není?
Publikace přináší výsledky zatím posledního
reprezentativního statistického šetření české dospělé
populace. Shrnuje základní data a poznatky z výzkumů
předchozích a přináší nové, aktuální. V daleko větší míře
se věnuje čtení v digitálním prostředí, našemu vztahu
k e–knihám a audioknihám. Hlavním tématem je však
čtenářská socializace: co hraje největší roli v tom, že se
stáváme čtenáři, jaké místo při tom zaujímá rodina, jaký
je náš vztah ke škole (a povinné četbě), jak je důležitý
obraz rodičů. Nechybějí pohledy za hranice ČR, stejně jako
rámcující úvahy o tom, co se dnes s naší čtenářskou kulturou
děje: Upadá, nebo neupadá? Kam se posouvá? Mění se její
celková povaha?

299 Kč

Odborná

Odborná

Petr Hruška
Daleko do ničeho
Rozsáhlá monografie
o básníku Ivanu Wernischovi
si všímá nejen jeho básnické,
překladatelské a editorské
činnosti, ale zachycuje i jeho
životní peripetie.

449 Kč

Odborná

Napište si

Ježíškovi o:
KEIKO KASZA

Máma pro Papíka

Dojemný příběh papouška Papíka, který hledá
maminku a nakonec ji najde v paní Medvědové.

C. G. JUNG A KOL. AUTORŮ

Umění C. G. Junga

Exkluzivní kniha obsahující 250 reprodukcí shrnuje
veškeré známé výtvarné dílo C. G. Junga.

MICHAEL ENDE, WIELAND FREUND

Rodrigo Raubíř
a neohrožený Špunt

Humorné vyprávění o statečném chlapci a o tom,
že ne vždy jsou věci takové, jaké se zdají.

LADISLAV HERYÁN

Sami na této zemi?

Prostřednictvím nejrozmanitějších lidských osudů
autor vybízí, abychom otevřeli oči i srdce.

MONIQUE GRAY SMITH

Příběh vážky

Skutečný příběh dívky o překonání závislosti,
indiánském léčitelství a nalezení vlastní identity.

TIMO PARVELA

Ella v Laponsku

obchod.portal.cz
Pokračování úspěšných knih o rozpustilé Elle,
jejich kamarádech a popleteném panu učiteli.

w w w .pav elm er v ar t. c z
Martina Hlaváčková

OPOČEŇÁK Z POHOŘÍ
PŘÍBĚH MILONĚ ČEPELKY A JEHO RODIŠTĚ

Brožovaná, 135 x 200, 124 str., 139,-

Naučte se
fotografovat,
kreslit, malovat
a tvořit
s vydavatelstvím
Zoner Press

Kniha je ohlédnutím za dětstvím a mládím básníka, textaře, rozhlasového redaktora a člena-zakladatele Divadla Járy Cimrmana – Miloně Čepelky.
Příběh tohoto „Opočeňáka” narozeného roku
1936 v nedalekém Pohoří autorka zpracovala na
základě záznamů rozhovorů, které s Miloněm
Čepelkou vedla. Metodu orální historie doplnila
o studium dostupných pramenů a literatury k dějinám Opočna, resp. Podorlicka v době od třicátých do šedesátých let 20. století
umožnilo autorce vytvořit poutavý obraz formování jednoho pozoruhodného
lidského a uměleckého osudu v sepětí s jeho rodným krajem.

Martin Soukup

CUKR, KÁVA, LIMONÁDA, ČAJ,
RUM, BOOM:
KULTURNÍ PROMĚNY KOMUNITY
PAPUÁNSKÝCH NUNGONŮ

Brožovaná, 140 x 205, 180 str., barevná, 219,Vydavatelství
Zoner Press
tel.: 532 190 883
www.zonerpress.cz
Nové sady 18, 602 00 Brno

www.paulinky.cz
objednavky@paulinky.cz

Jacques Mourad
MNICH V ZAJETÍ ISLAMISTŮ
Pravdivý životní příběh, ve kterém
víra vítězí nad násilím, naděje nad
nespravedlivostí a milosrdenství a odpuštění nad lidskou krutostí. Poutavé
svědectví syrskokatolického kněze si
našlo své čtenáře na celém světě.
brož., 215 s., 259 Kč
Sherry Weaver Smithová
VLK A ŠTÍT
Dobrodružství se svatým Patrikem
Příběh se odehrává v 5. století
v Irsku, v době, kdy žil svatý Patrik.
A právě s ním se setkává jedenáctiletý
chlapec Kieran, který se stará
o osiřelé vlče.
brož., 159 s., 185 Kč
Zuzana Holasová
TAUMUR
Cesta temným lesem k Beránkovi
V podivné říši rudého draka, utíkají lesem
Jakub, Miria a její dva bráškové. Snad najdou
tajnou stezku, která je zavede do bezpečí
před strašáky. Dobrodružnou knihu napsala
autorka známého románu pro děti Popoupo.
váz., 224 s., 295 Kč

Kniha ukazuje dopady kolonialismu na životy novoguinejské etnické skupiny Nungon. Na základě
desetiletí terénního výzkumu a rozboru archivních dokumentů autor pojednává o proměnách
způsobu života Nungonů, které se začaly od 30. let
20. století odehrávat následkem prvních kontaktů s australskou administrativou
a luteránskými misionáři. Autor vykresluje často si protiřečící střípky ze života
Nungonů, jak je mohl vyslechnout od místních, zažít s nimi i vyčíst z dochovaných dokumentů. Ukazuje, jak se z lidí neznalých písma se stali křesťané, kteří
čelí náboženskému schizmatu, úspěšně pomáhají při záchraně stromových
klokanů, vyvážejí kávu do Seattlu, míchají cukr do čaje, připravují si instantní
nudle a někteří sdílejí svůj život na sociálních sítích….

Radek Vorlíček

JAK SE DAŘÍ INKLUZI U NÁS
A NA SLOVENSKU?

POHLED DO KONKRÉTNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Brožovaná, 140 x 205, 324 str., 329,-

Inkluze je v posledních letech jedním z nejdiskutovanějších témat. Kniha Radka Vorlíčka umožňuje
čtenáři podívat se do konkrétních škol a ukazuje, jak základní škola stimuluje začlenění žáků do
dětského kolektivu, anebo jak naopak přispívá
k jejich vylučování. Všímá si toho, jak se žáci i žačky k sobě chovají a jaké skupinky vytvářejí. Kniha
je určena akademickým odborníkům stejně jako všem pedagogům, studentům, rodičům a politikům, kterým na srdci leží vzdělávání našich dětí.
Miroslav Bielik, Štefan Cifra, Etela
Farkašová, Oľga Gluštíková, Ján
Tazberík

BÝT KNIHOU A V RUKOU
SE TI OTEVŘÍT

VÝBĚR BÁSNÍ Z KNIH PĚTI SOUČASNÝCH
SLOVENSKÝCH BÁSNÍKŮ

Vázaná, 140 x 180 mm, 160 stran, cena: 199,-

Sbírka je výběrem z díla pěti současných slovenských básníků. Jejich poetika se reáliemi podstatně neliší od veršů české provenience, výrazně snad jen tím, že se v nich občas
kmitne Dunaj, připomínají velké vzory slovenské poezie. Všech pět básníků
má co říci nejen svému národu, ale také vnímavému českému příjemci nespekulativní poetické tvorby.

Nakladatelství
PROSTOR uvád
í
třídílnou ságu
dvacátého
století

Příběh čtyř přítelkyň
narozených kolem roku 1900
a žijících v Hamburku je bohatou
rodinnou ságou odvíjející se na
pozadí dvou světových válek
a tragických německých dějin

20. století. DCERY NOVÉ DOBY
jsou prvním dílem trilogie,
která pokrývá celé 20. století.
Po vydání v roce 2016 se kniha
v Německu podle žebříčku
časopisu Der Spiegel stala

bestsellerem a udržela se
na první příčce více než rok;
podobného úspěchu dosáhla
i v Itálii. Její autorka Carmen
Kornová bývá označována jako
„německá Elena Ferrante“.

N A K L A D AT E L S T V Í
PROSTOR

„MILUJEME

PATRIKA HARTLA...

...a BOURDON není jenom Hartl.“
Inspirujte se vyjímečnou non-ﬁction i ﬁction literaturou přinášenou
na český trh sice bez samolepky BESTSELLER, ale s o to větší péčí!
novinka

www.knihy-bourdon.cz

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 2
130 00, PRAHA 3
olysklad@volny.cz
602 387 509

www.iolympia.cz

ZAČNĚTE S NÁMI VÁNOCE UŽ NYNÍ! NA NAŠICH STRÁNKÁCH NALEZNETE KNIHY S AŽ 40% SLEVOU A ŘADU
DÁRKOVÝCH BALÍČKŮ K TOMU. VYBRANÉ KNIHY VÁM NAVÍC MŮŽEME NABÍDNOUT S VĚNOVÁNÍM OD AUTORA DLE
VAŠEHO PŘÁNÍ. SLEVY JSOU PLATNÉ POUZE NA NAŠICH STRÁNKÁCH NEBO V PRODEJNĚ OLYMPIE.

K A ZDA

PŘEDVÁNOČNÍ
KNIŽNÍ NOVINKY

Peter Wohlleben Peter Wohlleben

Víš, kde bydlí zvířata? Tajemné pouto

Poznáváme život na loukách a v lesích mezi člověkem a přírodou
Ohromující zjištění o 7 lidských smyslech,
Známý lesník doprovodí malé čtenáře
srdečním tepu stromů a otázce,
ke zvířatům, která žijí blízko nás. Od
zda mají rostliny vědomí
mušek třásněnek až po vlka – o všech
těchto bytostech se děti dozví spoustu Peter Wohlleben připomíná, že člověk
zajímavých věcí. Vydejte se s námi do není rostlinám a živočichům nadřazený,
tajemného světa zvířat! nýbrž zůstává stejně jako ostatní druhy
součástí úžasného systému, kde na sobě
všichni navzájem závisejí a ovlivňují se.

349 Kč

Žádejte u svých knihkupců,
nebo jednoduše objednejte
se slevou 20 % přímo u nakladatele
na www.knihykazda.cz.

369 Kč

Nakladatelství KAZDA, s.r.o., Nové sady 2, 602 00 Brno,
tel. 725 518 237, objednavky@knihykazda.cz.

Mračna nad Evropou

Robert Troška

Strhující příběh lásky
a přátelství na pozadí
migrační krize
odkrývající civilizační
střet rozdílných kultur
a příčiny
sebevražedné politiky
v dnešní Evropě.
Na příběhu mladých
lidí kniha zobrazuje
manipulaci ze strany
některých politických
neziskovek, části
akademických,
mediálních i
politických elit
vedoucí k rozpoutání
největší migrační krize
v poválečné historii
Evropy.
Děj celé knihy probíhá ve 2 rovinách, první je sledování osudů mladých lidí,
konfrontace jejich názorů s neúprosnou realitou uprchlického tábora.
Druhou dějovou rovinu tvoří osudy džihádisty Ahmada pocházejícího z
Francie a jeho anabáze z území ovládaném Islámským státem do Evropy.
Děj graduje při atentátech v Paříži, kdy jsou hlavní postavy vystaveny
extrémním situacím ohrožení vlastního života, které musí zvládnout.

Koupíte v síti prodejen KOSMAS
a dalších dobrých knihkupců

Poezie z nakladatelství
Zeno Kaprál
Elegie naruby
Příznivcům poezie je Kaprál
znám jako autor formálně
vycizelované poetiky. V nové
sbírce se jeho styl stává
průzračnějším a básník se
čtenářem komunikuje více
než kdykoli předtím.

229 Kč

Poezie

Marta Veselá
Jirousová
Zahrada
Kolik dnes váží prosté obrazy
a slova, která nechtějí být
další solí do ran? Marta Veselá
Jirousová o sobě a světě kolem
sebe svědčí skrze „duchovní
botaniku“.

ází
Vych .
19. 12

Nejlepší české
básně 2019

Poezie

Marie Šťastná
Štěstí jistě přijde

Milovaný i nenáviděný výběr z české poezie, letos
po jedenácté – tentokrát od editorů Dana Jedličky
a Radka Fridricha.
Výběr „nejlepších“ básní nemá sugerovat iluzi objektivity, ale
je výsledkem setkání dvou osobností nad poezií daného roku.
Dvojice přítomných editorů s nadsázkou deklaruje, že
„jedenáctá reinkarnace svazku se již tradičně pokouší
předstírat výběr z toho nejzajímavějšího, co se v naší poezii
v uplynulém roce objevilo ve sbírkách, časopisech i na
internetu“. Oba si bolestně uvědomují, že „dobrá báseň se
od básně nejlepší liší zejména osobou vybírajícího“.
S nápadem vydávat tyto výbory přišel v roce 1988 americký
básník a kritik David Lehman. Podobné ročenky dnes
vycházejí v řadě zemí světa. V českém prostředí se na
editorství podílely nejvýznamnější osobnosti současné české
poezie, mj. Karel Šiktanc, Miloslav Topinka, Petr Král, Ivan
Wernisch, Petr Borkovec, J. H. Krchovský či Petr Hruška.

249 Kč

229 Kč

Poezie

Štěstí určitě přijde, ale teď ještě
ne. Básnická sbírka, ve které se
autorka především vyrovnává
s novou zkušeností mateřství.
Autentické svědectví o poločase
života.

199 Kč

Poezie

Ivan Blatný
Čtyři knihy
Speciální vydání ke 100.
výročí narození „básníka Brna“
obsahuje 4 kultovní sbírky z
let 1940—1947: Paní Jitřenka,
Melancholické procházky, Tento
večer a Hledání přítomného
času.

499 Kč

Poezie

Jeff Lemire

Essex County
Sága o hokeji, rodinných tajemstvích a křivdě
mezi bratry se stala klasikou moderního komiksu.
Podobně jako Persepolis nebo Maus k němu
přilákala nové publikum. V domácí Kanadě získal
komiks Essex County titul Nejlepší román desetiletí

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!

Tomáš šebek

Nebe nad
Jemenem
Známý chirurg absolvoval svou nejnáročnější
misi s Lékaři bez hranic. V cestopisné reportáži
s empatií i nadsázkou popisuje situaci
obyvatel i muslimských lékařek, adrenalinové
zážitky z operačního sálu i svou nespavost.
A hlavně znovu říká: Děti do války nepatří.

Dárky pod stromeček
pro celou rodinu

Glosy Pavla Maurera

Vypravte se na kulinární výpravy se známým českým gastronautem.

Billie Eilish: Fankniha
(100% neociální)

Její hudba má jasný názor, její styl je
jedinečný, její texty nenechají nikoho
chladným.

Tatér z Osvětimi:
Cilčina cesta

Pokračování silného příběhu
od autorky bestselleru Tatér
z Osvětimi.

Takhle jsem si to teda
nepředstavovala
Humorné povídky o tom,
že rodina a láska vám nedají
pokoj ani ve stáří.

Gerda: Příběh moře a odvahy
Oblíbená velryba Gerda se vydává
na další podmořské dobrodružství.
S bratrem Larsem vyplouvají hledat
ztracenou píseň své maminky.

www.albatrosmedia.cz

TRILOGIE ROMÁNŮ HANSE RATHA
Vánoční román, který každý rok otevřete znovu? Adventní čas, mráz, svařené víno, to voní! A na scénu přichází poněkud neúspěšný psycholog Jakob Jakobi a jeho každoroční problém. Za dveřmi se mu vždycky objeví ten podivínský “pacient”, který o sobě tvrdí, že je Bůh,
nebo Ďábel, nebo že je jenom člověk. A zase něco chce! Tři roky, tři série, tři příběhy, které mají jedno společné: svěží dialogy, lehký, ale
také hluboce duchovní překvapivý příběh a jiskřivou vánoční atmosféru. Přidáte se?

Michael Morris
CO NESMÍTE VĚDĚT!

Michael Morris
CO NESMÍTE VĚDĚT! 2

Jan van Helsing
RUCE PRYČ OD TÉTO KNIHY!

Autor vysvětluje jednoduchým a srozumitelným
stylem fungování finančního systému, jak a proč
vzniká inflace a jak se ji dá zabránit.

V knize se dozvíte, jak je tomu ve skutečnosti s
NATO, s celosvětovým terorismem, s konfliktem
na Ukrajině i s válkou proti Rusku.

Máte-li pocit, že se světem není něco v pořádku,
zajímáte se o jeho poslední tajemství a toužíte se to
dozvědět přímo od života – je to VAŠE kniha!

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB

Jan van Helsing
WHISTLEBLOWER

Bernadette von Dreien
CHRISTINA

Tajný vesmírný program, Němci z Antarktidy
a mimozemšťané – whistleblower odhaluje
výbušné informace!

Chcete žít ve lži a iluzi? Insideři z politiky, hospodářské sféry, medicíny, policie, tajných služeb,
Bundeswehru a zdenářských lóží odhalují

WWW.ANCH-BOOKS.EU
KNIHY NOVÉ REALITY

„Jsem tu, abych pomohla lidem rozšířit vědomí.
Díky rozšířenému horizontu mohou sami
poznat, co dnes na této planetě není v pořádku.“

vánoční knižní tipy
z nakladatelství ANAG

Pacient

5978

Psychothriller
Sebastian FITZEK
Před rokem zmizel malý Max Berkhoff. Pouze viník ví, co se s ním stalo. Problém
je, že je zavřený na přísně střeženém oddělení psychiatrie a mlčí. Maxův otec
zná jen jeden způsob, jak konečně získat jistotu: Musí se stát sám pacientem.
Nechá se zavřít na přísně hlídané křídlo psychiatrie jako falešný pacient s fiktivním lékařským záznamem. Jedině tak se přiblíží k vrahovi dětí a může ho
donutit, aby se přiznal…
328 stran, vázaná, 359 Kč

Esenciální oleje:
kompletní příručka

5985

Více než 250 receptů pro přírodní aromaterapii
KG STILES
Vše, co potřebujete vědět o esenciálních olejích pro léčení a wellness. Objevte svět přírodních, netoxických esenciálních olejů pro všechny aspekty života.
Stimulujte své smysly a rozmazlujte své tělo a duši populárními způsoby, které
se staly respektovanou, bezpečnou alternativou k moderní medicíně. Získejte
znalosti o esenciálních olejích, abyste mohli zlepšit svůj život.
464 stran, brožovaná, 499 Kč

Přírodní léky na bolest

5965

Zbavte se bolesti pomocí přírodních léků a cvičení
Yann ROUGIER, Marie BORREL
Bolest je součástí naší každodenní zkušenosti – od mírné bolesti hlavy po zdrcující artritidu. Nemusíte ovšem hned sahat po lécích. Tato kniha je novým
nepostradatelným průvodcem při ulevování od bolesti přírodní cestou pomocí
široké škály metod například dýchání a relaxačních technik, diet, jógy, masáží,
bylinných obkladů, balzámů, čajů a zábalů. Kniha obsahuje klíčové poznatky
o porozumění bolesti, proč ji cítíme, a k tomu vědecky osvědčené techniky,
které vám pomohou se jí zbavit. Tato základní příručka patří do vašeho arzenálu
pro boj s celou řadou běžných onemocnění.
128 stran, brožovaná, 249 Kč

Terapie

5968

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

Léčivá příroda

5983

Jak může šinrin joku, uzemnění, pobyt venku
nebo jen otevřené okno uzdravovat
Alice PECK
Odhalte kouzlo a účinnou moc venkovních procházek a trávení času v přírodě. Budete překvapeni, když zjistíte, jak může koupání v lesních studánkách
či potocích nebo i pouhé procházky v parcích poskytovat jednoduchý a účinný
způsob zlepšení zdraví a mít příznivý vliv na vnitřní pohodu. To, co všichni intuitivně víme, je dnes již vědecky ověřená pravda: už jen to, že vyjdeme ven, je pro
nás dobré. Bylo prokázáno, že procházky a trávení času venku mají pozitivní vliv
na obrovskou řadu onemocnění a zdravotních potíží, od cukrovky až po depresi, úzkost či arteriosklerózu.
148 stran, brožovaná, 329 Kč

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

anag@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz

NOVINKY a DOTISKY

vázaná | 458 stran | 449 Kč

vázaná | 504 stran | 399 Kč

vázaná | 240 stran | 349 Kč

CD MP3 | 349 Kč

brožovaná | 192 stran | 299 Kč

vázaná | 272 stran | 369 Kč

vázaná | 194 stran | 299 Kč

brožovaná | 232 stran | 249 Kč

zvuk. leporelo | 8 stran | 229 Kč

zvuk. leporelo | 8 stran | 229 Kč

zvuk. leporelo | 8 stran | 229 Kč

vázaná | 320 stran | 599 Kč

ve výhradní distribuci

vázaná | 796 stran | 1 490 Kč

vázaná | 276 stran | 649 Kč

vázaná | 80 stran | 555 Kč

vázaná | 240 stran | 299 Kč

vázaná | 256 stran | 599 Kč

vázaná | 160 stran | 399 Kč

vázaná | 400 stran | 499 Kč

vázaná | 360 stran | 599 Kč

Dárkové boxy

vázané | 824 stran | 999 Kč

brožované | 576 stran | 669 Kč

vázané | 240 stran | 669 Kč

vázané | 128 stran | 399 Kč

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

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

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 18. 11. 2019 až 24. 11. 2019

beletrie
1. Filip Rožek Gump: Pes, který naučil lidi žít Kontrast
2. Robert Bryndza Kanibal z Nine Elms Cosmopolis
3. Jo Nesbø Nůž Kniha Zlín
4. Vlastimil Vondruška Kronika zániku Evropy MOBA
5. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
6. Evžen Boček Poslední aristokratka Druhé město
7. Kelsey Miller Přátelé Kontrast
8. C. J. Tudor Jáma Kalibr
9. Alena Mornštajnová Hana Host
10. Jan Svěrák Bohemia Ikar

populárně-naučná
1. Roman Vaněk, Jana Vaňková Sladké poklady české a moravské kuchyně Prakul
2. Ladislav Zibura Prázdniny v Evropě BizBooks
3. Zdeněk Pohlreich Taková normální kuchařka Sevruga
4. Vladimír Beneš, Martin Moravec Mé cesty do hlubin mozku Martin Moravec
5. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
6. Jaroslav Kmenta Rudý Zeman Jaroslav Kmenta
7. Ernesto Assante Woodstock 69 Omega
8. Radkin Honzák, Klára Mandausová, Alena Večeřová-Procházková Holky to někdy nemaj lehký Mladá fronta
9. Tomáš Šebek Nebe nad Jemenem Paseka
10. Aňa Geislerová, Lela Geislerová P.S. Diář 2020 Ikar

pro děti a mládež
1. Karel Kovář KOVY – iPohádka BizBooks
2. Vojtěch Matocha Prašina – Černý merkurit Paseka
3. Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj o světě Mladá fronta
4. J. K. Rowlingová Harry Potter a Ohnivý pohár Albatros
5. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
6. Christopher Paolini Poutník, čarodějnice a červ Fragment
7. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 14 CooBoo
8. Jeff Kinney Deník malého poseroutky Albatros
9. Martin Sodomka Mimoprostor a základy moderní fyziky MS studio
10. Kolektiv Tlapková patrola Egmont
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Listopad 2019 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Jo Nesbø Nůž Kniha Zlín
2. Robert Bryndza Kanibal z Nine Elms Cosmopolis
3. Jussi Adler-Olsen Oběť 2117 Host
4. Jan Kotouč Císař v exilu Fantom Print
5. Robert Galbraith Smrtící bílá Kniha Zlín
6. Elle Kennedy, Sarina Bowen My Baronet
7. Vlastimil Vondruška Mstitel z Jenštejna MOBA
8. Jeffery Deaver Hra na nikdy Domino
9. Tim Weaver Žena mého života Mystery Press
10. Alex Drescher Odplata Fantom Print
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Vizionářské
sci-fi od autora
bestselleru
Problém tří těles

Také jako
audiokniha
na

www.novinka-mesice.cz
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