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Kvalitní Knihy se obejdou i bez čtenářů

editorial

tip redakce

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ V ŘÍMĚ

Vážení a milí čtenáři,
máme za sebou oslavy stého výročí vzniku republiky a knihy byly u toho. Na pultech se mimo
jiné objevila publikace Pavla Kosatíka Jiný TGM,
také kniha Zdivočelé Sudety, kde se tíživé stránky naší historie dotkl Milan Jenčík, nebo encyklopedie 100 českých knih, v níž to nejlepší a nejdůležitější z české literatury za uplynulých sto let
připomněl Milan Valden, spisovatel a dlouholetý
šéfredaktor Knižních novinek. Zajímavý byl také
nedávný Velký knižní čtvrtek, který přinesl pestrý koktejl patnácti titulů. Vybírám
z něj jen některé. Na své si přijdou ti, koho fascinuje dílo tajemstvím opředené
italské autorky Eleny Ferrante. Nikdo neví, kde žije, jak se ve skutečnosti jmenuje
a jak vypadá, ale všichni víme, že umí psát. Po tetralogii Geniální přítelkyně vychází v češtině její prvotina Tíživá láska a pod překladem je opět podepsána Alice
Flemrová. Mezi dalšími tituly, které Velký knižní čtvrtek nabídl, jsou i vzpomínky
reportéra České televize na Blízkém východě Jakuba Szántó. Naše pracovní cesty
se před lety protnuly, vím, jak Jakub dokáže jít naplno do všeho, co dělá, takže
i kniha Za oponou války bude určitě stát za to. V podzimním výběru jsou také
dvě knihy o letadlech. Přestože se bojím létat, mám letadla ráda. Fascinuje mě,
jak se něco tak velkého dokáže vznést, baví mě dívat se na oblohu a přemýšlet,
kam asi právě to či ono letadlo míří, a jakmile někdo z rodiny někam letí, napjatě
sleduju leteckou aplikaci. Unikátní publikací Vzduch je naše moře si zalistuju o to
raději, že jde vlastně o komiks. Tleskám nápadu autorů Michala Kociána, Petra
Kolmanna a Václava Šorela. Druhá „letadlová kniha“ je oceňovaný román Antonia
G. Iturbea o průkopnících letectví nazvaná K otevřenému nebi. Tituly, které Velký
knižní čtvrtek nabídl, stojí samozřejmě za přečtení všechny. A ještě něco, pro ty
z vás, kdo jste přišli na chuť audioknihám, mám zprávu, že Velký knižní čtvrtek
má svého audioknižního bratříčka. 1. listopadu se můžete těšit na dvanáct pečlivě
vybraných zajímavých audioknih. Chladné a krátké dny mohou klidně přijít, máme
co číst i poslouchat.
JANA MARXTOVÁ

Musím se přiznat, že jsem v Římě ještě nikdy nebyla, a vím, že je to ostuda. V plánu
to mám snad celý dospělý život, ale vždycky mě cesty zavedly jinam. Teď už se tam
ale opravdu vydám. Láká mě zažít alespoň zlomek z toho, co vepsal do své nové
knihy Čtvero ročních období v Římě (vydává MOBA v překladu Blanky Šustrové)
americký autor Anthony Doerr. Jeho téměř deníkové zápisky nám prozradí, jak
se i s rodinou, čítající nejen ženu, která vydrží všechno, ale také půlroční dvojčata, ocitl na rok právě v Římě. Už jsem se tady na stránkách Knižních novinek
několikrát svěřila se svou láskou k životopisným knihám a tahle je přesně podle
mého gusta. Každodenní zážitky líčené s nadhledem, humorem i trochou nadsázky jsou věrohodným vykreslením nejen autorova pobytu v hlučném městě, ale
i zábavným pohledem na italskou mentalitu. Srdeční, hluční a chaotičtí Italové si,
podle jejich měřítek trochu rezervovaného Američana brzy získali, ale než se tak
stalo, přineslo to spoustu neobvyklých situací.
Třeba, když si Antony chtěl poprvé koupit pečivo, ale neuměl se prodrat mezi překřikujícími se
Italy a raději usoudil, že vlastně chleba k životu
nepotřebuje, nebo když si místo kroužku na
klíče koupil noční světýlko jen proto, že na něj
prodavač nedůtklivě hleděl. Je to tisíc a jedna
úsměvných situací, které přináší život cizince ve
městě jako je Řím, navíc se dvěma miminy v kočárku. Plus připočítejte osobitý popis města, který vás prostě vtáhne a nepustí, dokud se do téhle
uspěchané metropole sami nevydáte. A nesmím
zapomenout na to, že v příběhu hraje velkou roli
také pohřeb papeže Jana Pavla II. Čtvero ročních období v Římě je neobyčejná
kniha, ostatně jako všechny z pera Anthonyho Doerra, který má na svém kontě
Pulitzerovu cenu. Je mladý, akční, zábavný a opravdu umí poutavě psát. Dokonce
tak moc, že kvůli němu teď bude nejspíš v Římě nával.
JANA MARXTOVÁ

Motto čísla:
„Dobré knihy neprozradí
všechna svá tajemství najednou.“
Stephen King, spisovatel

co právě čte

JAN KŘÍŽ, herec a zpěvák
Mám hodně rád literaturu faktu, ale teď po návratu z ročního angažmá v Německu do Čech jsem neměl tolik času na čtení, protože se vracím zpátky do muzikálů Divadla Kalich, kde zároveň finišujeme zkoušky nové komedie Lady Oskar.
Na stole mi tak pořád leží rozečtená skvělá kniha Nikdy nedělej kompromis od
Chrise Vosse, který byl šéfem vyjednávacích týmu u FBI. Dneska Chris přednáší
o vyjednávacích technikách jak v pracovním, tak osobním životě a uvádí příklady
z případů, které sám řešil. Je to hodně zajímavé čtení, takže se těším, že jakmile
bude chvilka volného času, konečně tuhle zajímavou knížku dočtu.
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Podzimní čtení
od Mladé fronty

Žádejte u svého knihkupce.

VZPOMÍNKY ZNÁMÉHO
TERAPEUTA
Irvin D. Yalom

Stávám se
sám sebou
Překlad Linda Bartošková

Známý psychiatr a romanopisec Irvin D. Yalom ve
svých pamětech odkrývá celý svůj život. Představuje
své úspěchy, ale i jistá selhání, více než šedesátiletý
vztah s milovanou Marylin, rodinný život i přátele
nejen z řad slavných osobností psychiatrie. Dává také nahlédnout
do pozadí vzniku svých beletristických knih.
VÁZ., 336 S., 449 KČ

UKÁZKA Z KNIHY
Setkání s Marilyn
Studenty terapie vždy nabádám, aby sami podstoupili osobní terapii. „Vaším hlavním nástrojem je vaše vlastní ‚já‘. Zjistěte o něm, co můžete.
Nedovolte, aby vám vaše hluchá místa zabránila porozumět pacientům nebo se do nich vcítit.“ A přitom já jsem už od patnácti let pevně
připoutaný k jedné ženě a posléze jsem se natolik obklopil svou velkou rodinou, že si často říkám, jestli se opravdu dokážu vžít do situace člověka,
který kráčí životem sám.
Na roky před setkáním s Marilyn často vzpomínám jako na chmurně černobílé. Barvy se objevily, teprve když mi vstoupila do života ona. Naše
první setkání si pamatuji neobvykle jasně. Chodil jsem do desáté třídy na Rooseveltově střední a už asi půl roku bydlel v naší nové čtvrti. Jednou
v sobotu večer, když jsem strávil několik hodin hrou v kuželně, mi Louie Rosenthal, jeden z mých kuželkářských kamarádů, řekl, že nedaleko se
u Marilyn Koenickové koná večírek, a navrhl, abych tam šli. Byl jsem nesmělý a po večírcích jsem netoužil, a Marilyn, která chodila do deváté třídy,
o pololetí níž, jsem neznal, ale protože jsem neměl jiné plány, souhlasil jsem, že půjdu.
Bydlela v jednoduchém řadovém domě z cihel, stejném jako všechny ostatní na Fourth Street mezi ulicemi Farragut a Gallatin, a k malé přední
verandě vedlo několik schodů. Když jsme se přiblížili, uviděli jsme, že na schodech a verandě stojí velký houf dětí našeho věku, které se snaží
dostat předními dveřmi dovnitř. Já, společensky nesmělý, jsem se otočil na podpatku a zamířil domů, ale můj vynalézavý kamarád Louie mě
popadl za paži, ukázal na okno na přední verandě a navrhl mi, že okno otevřeme a vlezeme dovnitř. Prolezl jsem oknem za ním a prodrali jsme se
návalem v předsíni, kde přímo uprostřed toho hemžení stála velmi drobná, velmi roztomilá, energická dívka s dlouhými světle hnědými vlasy, která
byla středem pozornosti. „To je ona, ta malá, to je Marilyn Koenicková,“ řekl Louie a zamířil do vedlejšího pokoje, aby si našel něco k pití. Nuže, jak
už jsem říkal, obvykle jsem byl velmi stydlivý, ale toho večera jsem překvapil sám sebe, a místo abych se otočil a zahájil ústup oknem, tím davem
jsem se prodral a propracoval se až k hostitelce. Když jsem se k ní dostal, nenapadlo mě nic, co bych mohl říct, tak jsem prostě vyhrkl: „Ahoj, jsem
Irv Yalom a zrovna jsem k vám vlezl oknem.“ Nevzpomínám si, co jsem ještě stačil říct, než její pozornost upoutali jiní, ale vím, že jsem byl ztracený:
táhlo mě to k ní jako hřebík k magnetu a okamžitě se mě zmocnil pocit, ne, víc než pocit, jistota, že v mém životě sehraje klíčovou roli.
Druhý den jsem jí nervózně zatelefonoval, poprvé v životě jsem telefonoval dívce, a pozval ji do kina. Bylo to moje první rande. O čem jsme si
povídali? Pamatuji si, jak mi říkala, že nedávno zůstala celou noc vzhůru, protože četla Sever proti jihu, a druhý den pak nešla do školy. Přišlo mi
to tak líbezné, že se mi úplně zamlžil zrak. Oba jsme hodně četli a okamžitě se ponořili do nekonečných diskusí o knihách. Kdoví proč ji velmi
zaujala má horlivá četba životopisů v ústřední knihovně. Koho by propána napadlo, že se mi projekt s životopisy od A do Z bude tak hodit?
Navzájem jsme si doporučovali knihy – já tehdy ujížděl na Johnu Steinbeckovi a ona četla knihy, o nichž jsem nikdy neuvažoval – Janu Eyrovou
a Na Větrné hůrce. Mně se líbil James Farrell, jí Jane Austenová, a oba jsme milovali Thomase Wolfea – občas jsme si navzájem hlasitě předčítali
nejlibozvučnější úryvky z Pohlédni k domovu, anděli. Hned po několika schůzkách jsem se s bratrancem Jayem vsadil o třicet dolarů, že se s ní
ožením. O svatebním dnu mi je zaplatil!

Kniha Stávám se sám sebou byla zařazena do projektu Velký knižní čtvrtek – 15 hitů podzimní sezóny 2018.

obchod.portal.cz
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Volné pokračován
úspěšné knihy
ráno
Díky za každé nové

Temný psychologický thriller
od autora úspěšného románu
Spřízněné duše

Udělejte ten nejlepší
první dojem! Tipy a rady
od lektorky módní etikety
a známého herce

Jak se chovat v těhotenské
poradně, zvládat manžela,
svou aktivní maminku
a k tomu ještě zrekonstruovat
družstevní byt

7

Příběh o jednom hrdins
kém
činu, který změnil osud
několika generací

Přežít pubertu dá zabrat
,
mnohem víc ale rodičům
...

www.albatrosmedia.cz

rozhovor

s Galinou Miklínovou

PO LICHOŽROUTECH PŘICHÁZEJÍ CÍLOVNÍCI
Ilustrátorka, režisérka a scenáristka Galina Miklínová je v poslední době spojována především s příběhy o Lichožroutech, které stvořila s Pavlem Šrutem. Protože je ale čas jít dál, právě teď je zvědavá na to, jestli čtenáře zaujme nová kniha
kterou ilustrovala. Napsala ji Eva Papoušková a jmenuje se Cílovníci.
pro děti odhalení daných
osobností není důležité.
Hlavní je příběh o přátelství, o tom, co znamená, když se jedno dítě
postaví za druhé, když
ho proti něčemu zlému
brání a nebo když je
samo za sebe. Na pozadí běží dějinné události,
jako nástup komunistické strany k moci v roce
1948, který kluky a celou
kolej také ovlivnil.

Představte nám Cílovníky, o čem příběh je?
Pojednává o partě kluků, kteří se sejdou v koleji Jiřího
z Poděbrad, což byla škola, která fungovala v původní podobě od roku 1946 do roku 1948. Sešli se tam
budoucí významné osobnosti Československa jako
Václav Havel, Miloš Forman, Mário Klemens nebo
bratři Mašínové. Tehdy to ale byli ještě kluci, kteří
tam zažívali všemožná dobrodružství. Eva Papoušková se před pár lety seznámila s nejmladším studentem téhle koleje Závišem
Zemanem a právě on jí
příběhy vyprávěl. Poté, co
si všechno ověřila u ostatních pamětníků, rozhodla
se napsat knihu, kterou
ale docela překvapivě nesměrovala k dospělým, ale
k dětem.
Hrdiny příběhů jsou tedy obyčejní kluci prožívající
různá dobrodružství?
Přesně tak. Hlavní hrdina Záviš Zeman vzpomíná na
to, jak se v koleji ocitl, jak se seznámil s ostatními kluky,
co tam prožívali i jak nakonec museli kolej opustit. Je to
dobrodružný příběh, ale je tam i hodně humoru, často
jsem se u toho smála. Dospělí mohou poznávat, kdo je
kdo, protože kluci tam mají přezdívky a vy tak nevíte,
kdo z nich je Václav Havel nebo Miloš Forman. Čtenář
vše postupně odkrývá a to je také zábavné.
Děti to ale přece jen budou odhalovat hůře.
To je pravda a proto je tam i doslov, kde se mnohé
vysvětlí. Myslím, že by o knize měli s dětmi mluvit rodiče, nemusí ji s nimi číst, ale základní pohled by měli
vysvětlit. I když na druhou stranu si myslím, že vlastně

Jak dlouho jste tuhle
knihu ilustrovala?
Asi rok, ačkoli ten rukopis byl poměrně útlý. Je tam šestadvacet kapitol a ke
každé kapitole jsem udělala celostránkovou ilustraci.
Knihu pak ještě doplňují dobové dokumenty, které se
dohledaly v archivech a já je poté překreslila. Bavilo
mě to, zanořit se cele do příběhu a být tam.

mám pozitivně. Slyšela jsem, že Michal Cihlář léta trpěl tím, že byl spojován s pražskou zoo, které udělal
vizuální stránku, mně zase dlouho spojovali s Harry
Potterem, kterého jsem ilustrovala. Nynější spojení
s Lichožrouty mi nevadí, vzpomínám na jejich zrození moc ráda. S Pavlem Šrutem jsme při tom prožili
báječné časy, byla to skvělá práce a velká část mého
života. Někdy jsem z toho samozřejmě trochu unavená, říkám si, že se přece posouvám dál, ale rozhodně
se Lichožroutů nevzdávám, pořád si za tou prací
stojím a je fajn, že se „Licháči“ stali takovým fenoménem. Nečekali jsme to. Teď se ale těším na Cílovníky
a doufám, že se jim bude také dobře dařit.
JANA MARXTOVÁ

Nechala vám Eva Papoušková volnou ruku nebo vám
do práce mluvila?
Se všemi autory, s nimiž spolupracuji, mám přátelský
vztah a o všem se bavíme už ve stádiu vzniku, diskutujeme o tom, probíráme to. Měla jsem to
takhle s Pavelm Šrutem,
máme to tak i s Petrem
LOUTKOVÉ LEPORELO
Stančíkem i Evou PaJiřina Háková
pouškovou. Když se jim
něco nezdá, klidně mi to
Magda Veverková
řeknou a platí to i opačně. Většinou mám volné
ruce v tom, jaký styl ilustrací zvolím, jak budou
vypadat hrdinové, jak to
celé pojmu. Autoři vědí,
že jsem pokorná, že se
snažím textu posloužit,
ne otrocky, ale chci se co
G
GRANÁT
nejvíce přiblížit čtenáři.

KRYŠTŮFEK
CESTUJE
250 Kč

Hravé loutkové leporelo formátu A4
v komiksové podobě. S vyseknutými loutkami
Kryštůfka a Lvíčka procestují děti zoo i Afriku.
Kulisy bohaté na množství zvířátek.

Pro mnohé jste stále
především spoluautorkou Lichožroutů. Nevadí vám tahle nálepka?
Vadí mi, když mi novináři říkají Lichožroutí
máma. Jinak to ale vní-

Vydává Granát, e-mail: nakladatelstvigranat@seznam.cz
Distribuce Kosmas s.r.o.
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Argo vás zve

13. 11. 19.00 hod.
15. 11. 19.00 hod.

Beseda a autogramiáda Sergeje Vas
iljeviče Lukjaněnka. Následuje
promítání ﬁlmu Nanečisto. Kino Dlabačo
v, Bělohorská 24, Praha 6
Křest českého překladu knihy Oleho
Jørgensena Duše buď krásná za úča
sti
autora a překladatele. Literární kavá
rna Řetězová (Řetězová 10, Praha 1)
Křest nové knihy Emila Hakla Výsek
. (A)void Floating Gallery, Náplavka, Prah
a2

Kniha
měsíce
listopadu

NÍ

6. 11. 16.00 hod.

Milíčova 13, Praha 3, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
argo@argo.cz, www.argo.cz

DENÍK

#mojeargo

PALUB
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PAOLO COELHO: Hipík
Přeložila Jaroslava Jindrová, ISBN 978-80-257-2636-5, 248 Kč
V částečně autobiograﬁckém románu Hipík se Paulo Coelho
vrací do svého mládí, do bouřlivé doby přelomu 60. a 70. let
20. století. Na pozadí hlavní linie vyprávění, líčícího cestu dvou
mladých lidí – Paula a Karly – za duchovním poznáním do Nepálu,
sledujeme celosvětové hnutí hippies i dramatické události jara
roku 1968 ve Francii. Paulo a Karla se setkávají v Amsterodamu,
kde Paulo doufá najít nové životní impulzy, nakonec se však
nechá přesvědčit a nastoupí s Karlou do autobusu směřujícího do
Káthmándú. Dlouhá cesta a nevelký okruh cestujících poskytují
autorovi prostor pro líčení dalších událostí i lidských osudů.

Paolo Coelho
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Karla seděla na náměstí Dam a ptala se sama sebe, kdy už ten kluk, který ji doprovodí na kouzelné a dobrodružné cestě (kouzelné a dobrodružné podle ní, pochopitelně), dorazí.
Opustila zaměstnání v Rotterdamu,
ležícím jen hodinu cesty vlakem odtud, ale protože musela šetřit každý
halíř, přijela stopem a cesta jí trvala
skoro celý den. Autobusovou linku
do Nepálu objevila v jedněch z desítek alternativních novin, vydávaných
s nesmírným úsilím a láskou lidmi,
kteří se domnívali, že mají světu co
říct, a prodávaných za symbolickou
cenu.
Čekala už týden a začínala být nervózní. Oslovila desítku kluků z celého světa, ale ti nechtěli nic jiného
než zůstat na tom nezajímavém náměstí, kde za zmínku stál jen pomník
ve tvaru falu, což mohlo alespoň povzbuzovat mužnost a odvahu. Ale
ne, žádný z těch kluků nebyl ochotný
cestovat do neznámých míst. Nešlo
o vzdálenost: většina z nich pocházela ze Spojených států, z Latinské
Ameriky, z Austrálie nebo z jiných
zemí, odkud se sem mohli dostat
jen v případě, že investovali hodně
peněz do drahých letenek, a museli
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projít hraničními kontrolami, kde riskovali, že budou zadrženi a vráceni do země původu, aniž by poznali
jedno ze dvou hlavních měst světa.
Přijeli sem, posadili se na nevzhledném náměstí, kouřili marihuanu, radovali se z toho, že to mohou dělat pod dohledem policie, a stali se
doslova terčem útoku různých sekt
a kultů, jimiž se to ve městě jen hemžilo. Alespoň na chvíli zapomněli na
pořád omílaná slova svých rodičů:
musíš jít na vysokou, musíš si ostříhat vlasy, nedělej nám ostudu, protože lidé (lidé?) řeknou, že jsme tě
špatně vychovali, to, co posloucháš,
NENÍ žádná hudba, už by sis měl najít práci. Nebo podívej se na svého
bratra (svou sestru), i když je mladší,
už si dokáže vydělat na svoje zájmy
a nechce peníze po nás.
Daleko od litanií rodičů byli teď
svobodnými lidmi a Evropa byla
bezpečné místo (pokud se neodvážili překročit slavnou železnou
oponu a vstoupit do některé komunistické země) a oni byli spokojení, protože na cestách se mohli
naučit všechno, co budou potřebovat po zbytek života, a nemuseli nic
vysvětlovat rodičům.
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„Tati, já vím, že chceš, abych měl
vysokoškolský diplom, ale ten můžu
získat kdykoliv, teď potřebuju zkušenosti.“
Žádný otec tuhle logiku nechápal, takže zbývalo pouze sehnat
nějaké peníze, něco prodat a vypadnout z domu, když rodiče spali.
Dobrá, Karla byla obklopena svobodnými lidmi, odhodlanými zažít
věci, ke kterým by většina lidí nenašla odvahu. Ale proč nejet autobusem do Káthmándú? Protože to
není Evropa, odpovídali. Evropa je
pro nás velkou neznámou. Pokud
se nám něco stane, vždycky můžeme jít na konzulát a požádat
o repatriaci (Karla nevěděla ani
o jenom případu, kdy se něco takového skutečně stalo, ale tohle
se tu tradovalo a pořád opakovaná slova se nakonec stanou pravdou).
Když už pátý den čekala na toho,
jehož nazývala svým „společníkem“,
začínala být zoufalá – utrácela peníze za noclehárnu, a přitom mohla
klidně spát v Kouzelném autobusu (jak zněl oﬁciální název autobusu, který urazil tisíce kilometrů za
sto dolarů).
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JACK KEROUAC
Andělé zoufalství

RICHARD BRAUTIGAN
Chytání pstruhů v Americe

Přeložil Petr Onufer, 378 Kč

Přeložil Olga Špilarová, 228 Kč

Nový překlad rozsáhlého
kaleidoskopu portrétujícího stěžejní
postavy beatnického hnutí. Ústřední
dějovou linkou je Kerouacovo
putování ze Spojených států do
Mexika a do Tangeru ve společnosti
jeho nejbližších přátel – Alena Ginsberga, Gregoryho Corsa,
Codyho Pomeraye a Williama Burroughse – putování
doprovázené alkoholem, drogami, ženami, ale i dychtivým
vnímáním světa kolem. Jednoduše nekonvenční portrét
myšlení a žití beat generation.

DE N

MADELEINE
ALBRIGHTOVÁ
Fašismus. Varování
Přeložil Tomáš Vrba, 298 Kč
Madeleine Albrightová ve své nové
knize ukazuje, jak snadno se v dnešní
době mohou populisté různých
odstínů zneužitím slabin demokracie
dostat zcela legálním způsobem
k moci. V tomto smyslu nás její kniha
volá k odpovědnosti porozumět vážnosti situace, pokud se
chceme vyhnout opakování tragických chyb minulosti.

Teprve druhé vydání jedné
z nejoriginálnějších knih Richarda
Brautigana. Jedná se o volný sled
krátkých textů, které mají společnou
originální metaforiku a uvolněnou
stavbu, je to sled obrazů, historek,
vzpomínek a kaleidoskopických
výjevů z bezcílného putování života na cestě, které spojuje
neuchopitelný motiv „chytání pstruhů v Americe“.

UMBERTO ECO
Na ramenech obrů
Přeložili Helena Lergetporer,
Kateřina Vinšová, Magdalena
Žáčková, 598 Kč
Ve dvanácti textech této knihy
nacházíme tresť světa Umberta
Eca. Autor se tu zabývá ﬁlozoﬁ í,
literaturou, estetikou, etikou i médii.
Hravý i břitký tón zpříjemňuje četbu, doprovázenou četnými
ilustracemi.

KHALED HOSSEINI
Mořská modlitba

NAOMI KLEINOVÁ
Ne nestačí

Přeložil Rani Tolimat, 198 Kč

Přeložila Jana Odehnalová, 298 Kč

Na měsícem osvětlené pláži otec
drží svého spícího syna a čeká, až
pro ně s rozbřeskem připluje loď.
Hovoří k němu o dávných létech
svého dětství, vzpomíná na dědečkův
dům v Sýrii, vítr ve větvích olivovníků,
mečení babiččiny kozy a hlomoz
z kuchyně. Vzpomíná také na rušné město Homs s jeho
přeplněnými uličkami, mešitou a velkým tržištěm, ve dnech
před tím, než obloha vybuchla bombami a všichni museli
utéct.

„Trump, jakkoli působí jako extrém,
nepředstavuje ani tak odchylku
jako spíš logické vyústění – koktejl
smíchaný z těch prakticky nejhorších
trendů minulého půlstoletí,“ říká
autorka Naomi Kleinová, která
strávila posledních dvacet let studiem
obchodních značek, klimatických změn a využívání šoku pro
politické účely. Právě vychází nejužitečnější politická kniha
letošního roku.

NATHAN HILL
Střih

SARAH PERRYOVÁ
Po mně potopa

Přeložila Johana Labanczová,
498 Kč

Přeložil Rani Tolimat, 298 Kč

Široce rozmáchlý román Nathana
Hilla je emocionálním putováním
jak po mapě Ameriky šedesátých
let 20. století, tak po současném
světě univerzit, konzumu, médií
a popkultury. Důvtipně vystavěné vyprávění sršící vtipem
přivede nezralého hrdinu k až dickensovsky šokujícímu
odhalení. Střih je velký ambiciózní americký román
a hluboký čtenářský zážitek v jednom.

Knihkupec John Cole, podivínský
samotář ve středním věku, jednoho
dne uprostřed dlouhé vlny veder
zavře krám a vydá se na neohlášenou
návštěvu za bratrem. Cestou se
ale auto porouchá, John se ocitne
pod nemilosrdnými paprsky
slunce v neznámé krajině a musí se vydat pro pomoc
k osamocenému stavení. Jaké je však jeho překvapení, když
jej tam uvítají jako dlouho očekávaného hosta, mají pro
něj připravený pokoj i prostřený stůl. Co je to za zvláštní
komunitu a co mají společného s věží u jezera?
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JAMES KAKALIOS
Fyzika všedních věcí

FRANCESCA HORNAK
Sedm dní spolu

Přeložil Martin Žofka, 259 Kč

Přeložila Veronika Volhejnová,
348 Kč

Všichni se dnes a denně setkáváme
s řadou přístrojů a mechanismů,
které využívají prostých i složitějších
fyzikálních principů – ale ať už si to
uvědomujeme nebo ne (většinou
ne), o fungovaní těchto věcí většinou
nic moc nevíme, a málokoho z nás
napadne se nad tím zamyslet. James Kakalios to udělal
za nás.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán

Vánoce. Čas rodinné pohody… nebo
taky ne. Zvlášť když jste s celou svou
rodinou v karanténě a nemůžete utéct.
To pak vyjde najevo ledacos… A právě
v takové situaci se ocitne ne tak docela
standardní rodina Birchových, když se dcera Olivie, lékařka,
vrátí ze zóny zasažené nebezpečným virem.
Perfektní četba pro fanoušky ﬁlmů Čtyři svatby a jeden
pohřeb a Láska nebeská.

DAN SIMMONS
Pád Hyperionu

GEORGE R. R. MARTIN
Hostina pro vrány

Přeložili Tomáš Zábranský
a David Záleský, 438 Kč

Přeložila Michala Marková, 598 Kč

Mezihvězdná válka mezi Hegemonií
člověka a kdysi lidskými Vyvrženci
započala. Poutníci na dlouhé cestě
za Štírem odvyprávěli své příběhy.
Došlo i k odhalení totožnosti zrádce,
jenž se měl mezi poutníky nacházet. A po úžasné expozici
se začíná rozvíjet neméně mimořádná vize budoucnosti.
Pád Hyperionu je velkolepé dobrodružství s nemalým
myšlenkovým přesahem.

Západozemí ochromila válka. Ze
silného a sebevědomého království
zůstaly jen trosky a z mocných rodů
jsou nyní pouhé frakce, které bojují
o přežití. Železný trůn sice stále láká
další a další kandidáty, ale síla na
jeho získání jim schází. Podobná situace musí nutně vylákat
z děr mrchožrouty, kteří se budou snažit hodovat na zbytcích
a urvat také něco pro sebe. Píseň ledu a ohně vychází
v novém překladu a úpravě.

SIMON STALENHAG
Smyčka

JOSEF KARIKA
Tma

Přeložil Robert Tschorn, 498 Kč

Přeložil Jiří Popiolek, 248 Kč

V roce 1954 zadala švédská vláda
stavbu největšího částicového
urychlovače na světě. Stavba
umístěná hluboko pod žírnými
ostrovy na jezeře Mälaren
byla dokončena roku 1969. Místní technickému zázraku
přezdívali Smyčka. Tato kniha je o ní… Stalenhagovy
malby švédských periferií osmdesátých let, zabydlených
fantastickými stroji a podivnými zvířaty, se staly nejen
internetovým fenoménem. Jeho zpodobení dětství mezi
starými auty, rozpadajícími se budovami a tajemnými
přístroji má neopakovatelnou, podmanivou atmosféru, jež
spojuje důvěrně známé se zcela cizím.

Televizní scenárista přijíždí na
osamělou horskou chatu v pohoří
Malá Fatra, kde si chce oddychnout od
hektické práce a napětí v manželském
vztahu, ale i vychutnat si poklidnou
zimní atmosféru. Pak se však stane
cosi nečekaného a jeho ozdravný pobyt se změní v děsivou
noční můru.
Autor je vítězem Anasoft Litera Ceny čtenářů za román
Trhlina.

ZBIGNIEW CZENDLIK
Uchem jehly

TEREZA SEMOTAMOVÁ
Ve skříni

298 Kč

228 Kč

Kniha rozhovorů kněze Zbigniewa
Czendlika vychází z oblíbeného
pořadu České televize Uchem jehly.
„Netradiční“ moderátor si zve již
několik let na lanškrounskou faru
hosty, kteří ve svém životě a ve
své kariéře dosáhli významných
úspěchů a jejichž životní zkušenosti mohou být
inspirativním vzorem.
Za předchozí knihu Postel Hospoda Kostel získal autor
ocenění Magnesia Litera Cena čtenářů.

Hlavní hrdinka nové prózy Terezy
Semotamové žije v nespokojeném
vztahu v cizině; po nevyjasněné smrti
partnera se vrací do rodné země,
kde však nemá kde žít (ostatně ani
neví jak), a tak vezme zavděk skříní,
kterou její sestra hodlá vyhodit. Skříň umístí do vnitrobloku
a nastěhuje se do ní. Ovšem léto pomalu končí a do skříně
zatéká.
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1. Margaret Atwoodová

6. Zdeněk Ležák

2. David Walliams

7. Neil Gaiman

3. Ben Aaronovitch

8. George Orwell

4. Dan Brown

9. Manel Loureiro

5. Éric Vuillard

10. David Walliams

ALIAS GRACE

TGM

BABIČKA DRSŇAČKA

SEVERSKÁ MYTOLOGIE

NEJODLEHLEJŠÍ STANICE

FARMA ZVÍŘAT

POČÁTEK

APOKALYPSA Z: TEMNÉ DNY

TAGESORDNUNG

Nepřehlédněte
v knihkupectví

NEJHORŠÍ DĚTI NA SVĚTĚ

CHEN YINGNING A JIANG WEIQIAO: Umění spočinout
Přeložila Kateřina Pastrňáková, 198 Kč

Zbavit se stresu, úzkosti, nespavosti, neklidu a tělesných neduhů si jistě
přejí mnozí z nás. Cvičení, na němž je tato kniha založena, tedy jinggong,
umění spočinutí, není vlastně nic jiného než meditace. V dávných
dobách se tímto cvičením léčilo vše od onemocnění spojených se
stresem až po nejrůznější tělesné poruchy, jako je špatné trávení,
rozostřené vidění nebo svalová slabost. V knížce získáte základní
nástroje do začátku, ať už hledáte nejrůznější způsoby upevňování
tělesného zdraví, nebo si chcete zachovat duševní pohodu.

WU YANSHENG: Čínský zen

Přeložila Alena Novotná, 198 Kč

Chcete dosáhnout štěstí, vnitřního uvědomění a duchovní stability?
Právě zen, který v sobě zahrnuje orientální moudrost, vám v tom
může výrazně pomoci. Smyslem zenové meditace je pročistit mysl
tak, aby se stala průzračnou jako voda. Tato kniha vás na základě
tradičních buddhistických rčení, příběhů a dialogů seznámí s učením
starých zenových mistrů, kteří své žáky dokázali zbavit vnitřního napětí
a konﬂiktů. Zároveň se zde dozvíte o počátcích a vývoji zen buddhismu
v Číně a jeho rozsáhlém vlivu na určité literární směry.

ZHANG YIFANG: Využití tradiční čínské medicíny při péči o emoční zdraví
Přeložil Jiří Zbořil, 248 Kč
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Chcete dosáhnout štěstí, vnitřního uvědomění a duchovní stability?
Právě zen, který v sobě zahrnuje orientální moudrost, vám v tom může
výrazně pomoci. Smyslem zenové meditace je pročistit mysl tak,
aby se stala průzračnou jako voda. Tato kniha vás na základě
tradičních buddhistických rčení, příběhů a dialogů seznámí
s učením starých zenových mistrů, kteří své žáky dokázali
zbavit vnitřního napětí a konﬂiktů. Zároveň se zde dozvíte
o počátcích a vývoji zen buddhismu v Číně a jeho
rozsáhlém vlivu na určité literární směry.

Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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NEBÁT SE
A NEKRÁST
MASARYKA

Argo vás zve

13. 11. 19.00 hod.
15. 11. 19.00 hod.

Beseda a autogramiáda Sergeje Vas
iljeviče Lukjaněnka. Následuje
promítání ﬁlmu Nanečisto. Kino Dlabačo
v, Bělohorská 24, Praha 6
Křest českého překladu knihy Oleho
Jørgensena Duše buď krásná za úča
sti
autora a překladatele. Literární kavá
rna Řetězová (Řetězová 10, Praha 1)
Křest nové knihy Emila Hakla Výsek
. (A)void Floating Gallery, Náplavka, Prah
a2

Kniha
měsíce
listopadu

NÍ

6. 11. 16.00 hod.

Milíčova 13, Praha 3, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
argo@argo.cz, www.argo.cz
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PAOLO COELHO: Hipík
Přeložila Jaroslava Jindrová, ISBN 978-80-257-2636-5, 248 Kč
V částečně autobiograﬁckém románu Hipík se Paulo Coelho
vrací do svého mládí, do bouřlivé doby přelomu 60. a 70. let
20. století. Na pozadí hlavní linie vyprávění, líčícího cestu dvou

VYCHÁZÍ 18. ŘÍJNA

mladých lidí – Paula a Karly – za duchovním poznáním do Nepálu,
sledujeme celosvětové hnutí hippies i dramatické události jara
roku 1968 ve Francii. Paulo a Karla se setkávají v Amsterodamu,
kde Paulo doufá najít nové životní impulzy, nakonec se však
nechá přesvědčit a nastoupí s Karlou do autobusu směřujícího do
Káthmándú. Dlouhá cesta a nevelký okruh cestujících poskytují
autorovi prostor pro líčení dalších událostí i lidských osudů.

Paolo Coelho
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Karla seděla na náměstí Dam a ptala se sama sebe, kdy už ten kluk, který ji doprovodí na kouzelné a dobrodružné cestě (kouzelné a dobrodružné podle ní, pochopitelně), dorazí.
Opustila zaměstnání v Rotterdamu,
ležícím jen hodinu cesty vlakem odtud, ale protože musela šetřit každý
halíř, přijela stopem a cesta jí trvala
skoro celý den. Autobusovou linku
do Nepálu objevila v jedněch z desítek alternativních novin, vydávaných
s nesmírným úsilím a láskou lidmi,
kteří se domnívali, že mají světu co
říct, a prodávaných za symbolickou
cenu.
Čekala už týden a začínala být nervózní. Oslovila desítku kluků z celého světa, ale ti nechtěli nic jiného
než zůstat na tom nezajímavém náměstí, kde za zmínku stál jen pomník
ve tvaru falu, což mohlo alespoň povzbuzovat mužnost a odvahu. Ale
ne, žádný z těch kluků nebyl ochotný
cestovat do neznámých míst. Nešlo
o vzdálenost: většina z nich pocházela ze Spojených států, z Latinské
Ameriky, z Austrálie nebo z jiných
zemí, odkud se sem mohli dostat
jen v případě, že investovali hodně
peněz do drahých letenek, a museli

projít hraničními kontrolami, kde riskovali, že budou zadrženi a vráceni do země původu, aniž by poznali
jedno ze dvou hlavních měst světa.
Přijeli sem, posadili se na nevzhledném náměstí, kouřili marihuanu, radovali se z toho, že to mohou dělat pod dohledem policie, a stali se
doslova terčem útoku různých sekt
a kultů, jimiž se to ve městě jen hemžilo. Alespoň na chvíli zapomněli na
pořád omílaná slova svých rodičů:
musíš jít na vysokou, musíš si ostříhat vlasy, nedělej nám ostudu, protože lidé (lidé?) řeknou, že jsme tě
špatně vychovali, to, co posloucháš,
NENÍ žádná hudba, už by sis měl najít práci. Nebo podívej se na svého
bratra (svou sestru), i když je mladší,
už si dokáže vydělat na svoje zájmy
a nechce peníze po nás.
Daleko od litanií rodičů byli teď
svobodnými lidmi a Evropa byla
bezpečné místo (pokud se neodvážili překročit slavnou železnou
oponu a vstoupit do některé komunistické země) a oni byli spokojení, protože na cestách se mohli
naučit všechno, co budou potřebovat po zbytek života, a nemuseli nic
vysvětlovat rodičům.
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„Tati, já vím, že chceš, abych měl
vysokoškolský diplom, ale ten můžu
získat kdykoliv, teď potřebuju zkušenosti.“
Žádný otec tuhle logiku nechápal, takže zbývalo pouze sehnat
nějaké peníze, něco prodat a vypadnout z domu, když rodiče spali.
Dobrá, Karla byla obklopena svobodnými lidmi, odhodlanými zažít
věci, ke kterým by většina lidí nenašla odvahu. Ale proč nejet autobusem do Káthmándú? Protože to
není Evropa, odpovídali. Evropa je
pro nás velkou neznámou. Pokud
se nám něco stane, vždycky můžeme jít na konzulát a požádat
o repatriaci (Karla nevěděla ani
o jenom případu, kdy se něco takového skutečně stalo, ale tohle
se tu tradovalo a pořád opakovaná slova se nakonec stanou pravdou).
Když už pátý den čekala na toho,
jehož nazývala svým „společníkem“,
začínala být zoufalá – utrácela peníze za noclehárnu, a přitom mohla
klidně spát v Kouzelném autobusu (jak zněl oﬁciální název autobusu, který urazil tisíce kilometrů za
sto dolarů).
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O BCH O D

DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY

Dušek, Jiří a kol.
Kapitál v 21. století – teoretické
a praktické aspekty

Chinmoy, Sri
Meditace. Dokonalost člověka
v Božím uspokojení

Zlín: Madal Bal, 5. vyd., 304 s., váz.
249 Kč
Ať už s meditací začínáte nebo se ji
snažíte prohloubit, tato kniha vám
bude neocenitelným pomocníkem ve
vašem hledání vnitřního míru a naplnění. Nabízí čtenáři nejen inspiraci,
ale i obsáhlého průvodce na objevnou duchovní cestu.
ISBN 978-80-86581-97-2

od Ježíše z Agredy, Sestra Marie
Mystické město Boží III.
Svazek III. • Probodení
Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2. vyd., 566 s., váz. 498 Kč
3. svazek mystického a teologického díla napsaného ze sdělení Matky
Boží. Mystické město Boží obsahuje
životopis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie od Ježíše,
představené kláštera Neposkvrněného Početí, řádu sv. Fr. Serafínského.
ISBN 978-80-7266-437-5

Rohr, Richard
Nesmrtelný diamant. Hledání
našeho pravého Já

Praha: Vyšehrad, 1. vyd., 152 s., 249 Kč
Hledání pravého Já a smrt všech jen
falešných a zdánlivých já je tématem
další knihy i u nás dobře známého
autora duchovní literatury Richarda
Rohra. Propagátor žité a zralé křesťanské spirituality.
ISBN 978-80-7429-986-5

NÁBOŽE NST VÍ
Tichý, Radek
Mše svatá pro začátečníky
i mírně pokročilé

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
84 s., brož. 119 Kč
V této útlé knížce projdeme krok za
krokem mši svatou tak, jak ji známe
z běžných nedělí ve svých farnostech.
Cílem je vysvětlit základní prvky.
ISBN 978-80-7566-031-2

ekonomika
M ANAG E M E NT
Dušek, Jiří a kol.
Management rozvoje regionů ve
středoevropské perspektivě

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
1. vyd., 129 s., brož. 285 Kč
Problematika rozvoje regionů je
v současné době velmi aktuálním
tématem, a to ve vztahu k jejímu
přesahu do řady různých činností
národního hospodářství jednotlivých
států Evropské unie.
ISBN 978-80-7556-030-8

Januška, Martin
Úvod do operativního řízení
podniku

Plzeň: Západočeská univerzita,
1. vyd., 176 s., brož. 299 Kč
Publikace představuje vybrané základní pojmy, metody a postupy používané v operativním řízení podniku.
ISBN 978-80-261-0800-9

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
1. vyd., 144 s., brož. 290 Kč
Monografie se zabývá teoretickými
a praktickými aspekty kapitálu v jeho
různých podobách a významech,
se kterými se lze setkat ve veřejném
i soukromém sektoru.
ISBN 978-80-7556-031-5

PERSONALISTIKA
Neugebauer, Tomáš
Vyhledání a vyhodnocení rizik
v praxi

Praha: Wolters Kluwer ČR, 120 s.,
225 Kč
Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci,
včetně stanovení opatření k odstranění
rizik nebo alespoň ke snížení jejich
působení, jsou společně s kategorizací
prací základními „stavebními kameny,
BOZP v každé firmě nebo společnosti.
ISBN 978-80-7552-073-9

společenské
vědy; osvěta
ARCH IVN IC T VÍ
Archivní prameny Kolínska. XVI
Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 361 s., brož. 123 Kč
Archivní prameny.
ISBN 978-80-88148-00-5

ESOTE R I K A
Vogeltanz, Vladimír
Co s doktorem 3 – Cesta
etikoterapie

Olomouc: Fontána, 182 s., váz. 368 Kč
Příběh cesty od rozhovorů horizontálních k rozhovorům vertikálním. Od
naslouchání vnějšímu světu k naslouchání vnitřnímu slovu.
ISBN 978-80-7336-933-0

FI LOZO FI E
Kasandra, Albert
Současná africká sociální a politická filosofie. Trendy, debaty a výzvy
Praha: Filosofia, 300 s., váz.
Kniha se zaměřuje na africkou sociální
a politickou filosofii v posledních
desetiletích – od pádu kolonialismu do
současnosti. Jde o výjimečnou publikaci, která komplexně mapuje vývoj
a současný stav této filosofie.
ISBN 978-80-7007-526-5

Nicholas Taleb, Nassim
Prokrústovo lože. Filozofické
a praktické aforismy

Praha: Paseka, 128 s., váz.
Antický Prokrustes se svým ložem,
na němž zkracuje nebo prodlužuje
své oběti, je pro Taleba metaforou
vedlejších účinků civilizačních procesů, jejichž základem je manipulace
a arogance: Lidstvo musí vyhovět
technologiím, nikoli naopak.
ISBN 978-80-7432-941-8

H ISTO R I E
B. Englund, Terje
Špion, který přišel pozdě. Československá rozvědka v Norsku

z n o v i n e k k 2 9. 1 0 . 2 0 1 8 2 4 6 t i t u l ů

Praha: Prostor, 348 s., brož.
Kniha zachycuje vztahy mezi Československem a Norskem v období po
druhé světové válce. Autor zde podrobně mapuje československé špionážní aktivity v souvislosti s Norskem
od únorového převratu 1948 až do
pádu komunismu v roce 1989.
ISBN 978-80-7260-392-3

Dušek, Radim
Obyvatelé obce Verměřovice
v 19. a na počátku 20. století

Ústí nad Orlicí: Oftis, 1. vyd., 476 s.,
brož. 200 Kč
Zpracovaný přehled obyvatel této
obce oživuje osudy těch, na jejichž
život a dílo navazují současné generace. Tato publikace je věnována obyvatelům, kteří ve Verměřovicích žili
a pracovali v 19. a na samém počátku
20. století.
ISBN 978-80-7405-447-1

Havelka, Jiří
Katolické političky

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
208 s., váz. 259 Kč
Autor obrací svou hlavní pozornost
na přelom 19. a 20. století, kdy se
v českém prostředí zvětšují možnosti
uplatnění žen ve veřejné sféře.
ISBN 978-80-7422-653-3

Iwańczak, Wojciech
Jan Lucemburský. Dějiny bouřlivého života a hrdinné smrti
českého krále a lucemburského
hraběte v jednadvaceti obrazech
Praha: Argo, 296 s., váz.
Jan Lucemburský patří k nejkontroverznějším postavám českého
středověku.
ISBN 978-80-257-2561-0

Jan, Libor
Osmičky

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
208 s., váz. 399 Kč
Na otázku, proč se tolik významných
událostí českých dějin událo v letopočtech, které končí číslicí „osm“, je nesnadné odpovědět. Někdy se hovoří
o magické osmičce, která pronásleduje české dějiny po řadu staletí.
ISBN 978-80-7422-640-3

Lukeš, Igor
Československo mezi Stalinem
a Hitlerem. Benešova cesta
k Mnichovu

Praha: Prostor, 486 s., brož.
Historická práce profesora bostonské
univerzity se zabývá kořeny a směry
Benešovy zahraniční politiky od konce první světové války až do mnichovské dohody v roce 1938.
ISBN 978-80-7260-398-5

Novotný, Lubomír
Sbohem, monarchie. putování
dlouhým 19. stoletím

Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 1. vyd., 78 s., brož. 199 Kč
Publikace je vydaná ke stému výročí
republiky. Mapuje proměny habsburského mocnářství v 19. století. Hlavní
hrdina Řehoř Ignác Hallirzek provádí
čtenáře tzv. dlouhým stoletím, od
roku 1800 do roku 1918.
ISBN 978-80-7053-321-5

Putík, Daniel
Z nouze život, z nouze smrt?
Slovenští Židé v Terezíně,
Sachsenhausenu, Ravensbrücku
a Bergen–Belsenu, 1944–1945

14

Praha: Academia, 240 s., brož.
Tématem práce jsou osudy asi pěti
tisíc osob židovského původu deportovaných od listopadu 1944 do
března 1945 nacistickými okupačními orgány ze Slovenského štátu do
koncentračních táborů Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen–Belsen
a Terezín.
ISBN 978-80-200-2856-3

I N FO R M ATI K A
Hrkal, Marek
Odprezentuj. Průvodce přípravou prezentace

Brno: BizBooks, 1. vyd., 224 s.,
399 Kč
Okouzlete publikum neotřelými
slajdy, přesvědčte obchodní partnery
pomocí dat, přitáhněte pozornost
posluchačů poutavým příběhem.
Naučte se vytvářet prezentace, díky
kterým vystoupíte z řady.
ISBN 978-80-265-0810-6

Kristián, Pavel
Zoner Photo Studio X

Brno: Zoner Software, 264 s., brož.
350 Kč
Jediná publikace na našem knižním
trhu, která se podrobně věnuje práci
v modulu EDITOR ve velmi rozšířeném software na úpravy fotografií –
Zoner Photo Studio X.
ISBN 978-80-7413-381-7

K ALE N DÁŘ E
Miksch, Agnes
Diář 1 000 statečných 2019

Brno: Jota, 192 s., váz. 298 Kč
Tento diář není jako jiné roční diáře… Svým obsahem i posláním je
jedinečný. Zahrnuje mnoho inspirativních příspěvků různých osobností
z našeho kulturního a společenského
prostředí, ale i osob neznámých,
zdánlivě „obyčejných“.
ISBN 978-80-7565-333-8

M É D IA
Čtěte, pokud chcete dobýt
Instagram 2

Brno: Zoner Software, 144 s., brož.
290 Kč
Úspěšná kniha o Instagramu a práci
s ním získala pokračování. To s sebou
však přináší několik změn v celé
koncepci.
ISBN 978-80-7413-383-1

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Due, Mattias Stoelen
Pečujte o svůj vztah

Praha: Portál, 192 s., 250 Kč
Cesta k pozitivní změně partnerského
vztahu nepřináší žádný zázračný návod na štěstí, ale pracuje s tím, co má
dvojice stále ještě k dispozici a může
to změnit. Autor poskytuje cenné
rady, jak rozpadu vztahů předcházet.
ISBN 978-80-262-1417-5

PO LITI K A
Martínek, Jiří, RNDr.
Naší republice je 100 let

Praha: Fragment, 1. vyd., 108 s.,
229 Kč
V roce 2018 oslavíme sto let od založení naší republiky. Za tu dobu ušla
dlouhou cestu, na které ji provázely

vzestupy i pády. Všechny tyto události a skutky se zapsaly do historie
a vytvořily základ pro to, čím je naše
země dnes.
ISBN 978-80-253-3875-9

PO LITO LOG I E
Evropská unie po brexitu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 240 s.,
395 Kč
V jednotlivých kapitolách najde
čtenář hluboké zamyšlení nad samotnými institucionálními základy EU,
jejich silnými a slabými stránkami.
ISBN 978-80-7598-099-1

Kizeková et al., Alica
Czech Foreign Policy in 2017:
Analysis

Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
1. vyd., 445 s., váz. 397 Kč
In the Eleventh Volume in the Czech
Foreign Policy: an IIR Analysis series,
Czech Foreign Policy in 2017: Analysis, twenty–seven scholars contribute
to the debate about Czech foreign
policymakers’ efforts within an increasingly unpredictable international
environment.
ISBN 978-80-87558-32-4

Kořan, Michal a kol.
Česká zahraniční politika v roce
2016: Analýza ÚMV

Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
1. vyd., 576 s., váz. 397 Kč
Jak se vyrovnala česká zahraniční
politika s rozvířeným zahraničním
prostředím, které bylo charakteristické pro rok 2016? Jací aktéři a jakým
způsobem vstoupili do formulace
české zahraniční politiky?
ISBN 978-80-87558-30-0

PR ÁVO
Bezouška, Petr
Nájem v novém soukromém
právu (zejména nájem bytu)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 88 s.,
195 Kč
V komentáři se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu,
zejména nájmu bytu. Publikace je
určena všem, kteří se chtějí rychle
zorientovat v množství třeba i protichůdných názorů.
ISBN 978-80-7598-093-9

Děvěrová, Martina;
Havel, Tomáš;
Radošinský, Adrián a kol.
Zákon o hlavním městě Praze
(č. 131/2000 Sb.). Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 532 s.,
880 Kč
Komentář pomáhá čtenáři pochopit
smysl a účel jednotlivých ustanovení
zákona o hlavním městě Praze, a přispět tak k jeho správné aplikaci.
ISBN 978-80-7552-561-1

Francová, Marie;
Dvořáková Závodská, Jana
Rozvody, rozchody a zánik
partnerství

Praha: Wolters Kluwer ČR, 4. vyd.,
200 s., brož. 299 Kč
V edici právo prakticky vychází čtvrté
vydání publikace Rozvody, rozchody
a zánik partnerství (dříve v edici
Právní rukověť). Publikace pojednává
přehlednou a srozumitelnou formou
o soužití muže a ženy, o rozvodech,
rozchodech párů.
ISBN 978-80-7598-120-2

bibliografie
Horzinková, Eva;
Urban, Václav
Zákon o poštovních službách
(č. 29/2000 Sb.). Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 380 Kč
Cílem tohoto komentáře je nejen praktické objasnění a vysvětlení základních
podmínek živnostenského podnikání,
ale také upozornění na změny, ke kterým v poslední době došlo.
ISBN 978-80-7598-066-3

Horzinková, Eva;
Urban, Václav
Živnostenský zákon. Praktický
komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 276 s.,
380 Kč
Cílem tohoto komentáře je nejen praktické objasnění a vysvětlení základních
podmínek živnostenského podnikání,
ale také upozornění na změny, ke kterým v poslední době došlo.
ISBN 978-80-7598-091-5

Plos, Jiří
Zákon o výkonu povolání
autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě. Komentář
a výklad náležitostí a podmínek
samostatného výkonu profese
(Zákon č. 360/1992 Sb.)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 1. vyd.,
1172 s., 1849 Kč
Předkládaná publikace je podrobným
komentářem zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě.
ISBN 978-80-7598-172-1

Ryšavý, Lukáš
Nezávislost a nestrannost
rozhodce

Praha: C. H. Beck, 1. vyd., 224 s.,
brož. 390 Kč
Rozhodčí řízení je specifickým druhem
mimosoudního způsobu řešení sporů,
ve kterém se kloubí soudní principy se
zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd.
ISBN 978-80-7400-707-1

Spáčil Jiří a kol.
Věcná práva. Věcná práva,
katastr nemovitostí, správa
cizího majetku

Praha: C. H. Beck, 1. vyd., 336 s.,
váz. 590 Kč
Učebnice poskytuje celkový pohled
a orientaci v problematice věcných
práv a zabývá se i řešením nejasných právních otázek, které před
teorii a praxi postavil nový občanský
zákoník.
ISBN 978-80-7400-711-8

Šebesta, Patrik
Zákon o obecní policii. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 1. vyd.,
296 s., brož. 495 Kč
Komentář přináší ucelený výklad
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, k právnímu stavu ke dni 25. 5.
2018. Seznamuje čtenáře s faktickým
fungováním obecních a městských
policií v České republice.
ISBN 978-80-7552-455-3

ÚZ č. 1280 Mezinárodní
justiční spolupráce. Úplné znění
předpisů

z n o v i n e k k 2 9. 1 0 . 2 0 1 8 2 4 6 t i t u l ů
Ostrava: Sagit, 1. vyd., 176 s., 89 Kč
Publikace obsahuje významně novelizovaný text zákona o mezinárodní
justiční spolupráci ve věcech trestních, který mj. zavádí evropský vyšetřovací příkaz (38 nových paragrafů).
ISBN 978-80-7488-313-2

ÚZ č. 1281 Obce, kraje, ....
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 1. vyd., 320 s., 139 Kč
Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol:
územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní
policie, ostatní předpisy.
ISBN 978-80-7488-314-9

ÚZ č. Pojišťovnictví, .... Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 1. vyd., 224 s., 139 Kč
Publikace obsahuje nový zákon o distribuci pojištění a zajištění, účinný od
prosince 2018, a jeho nové prováděcí
vyhlášky.
ISBN 978-80-7488-315-6

PSYCH O LO G I E
Klein, Grady; Oppenheimer,
Danny
Psychologie – Komiksový úvod

Praha: Portál, 232 s., brož. 399 Kč
Komiksový úvod do psychologie
nabízí překvapivě chytré a poučené,
přesto dostatečně zábavné a uvolněné uvedení do psychologie jako oboru, ale hlavně do rozumění lidskému
chování a vnímání.
ISBN 978-80-262-1377-2

Mai, Jochen
Jak jsem šel pro mléko a vrátil
se s kolem

Praha: Portál, 280 s., brož. 375 Kč
Všichni se dnes a denně musíme
rozhodovat. Řada rozhodnutí nemá
na náš život nijak zásadních vliv,
někdy jde ale o hodně, ba o všechno.
A některá naše rozhodnutí jsou tak
bláznivá, že jim zpětně sami skoro
nemůžeme uvěřit.
ISBN 978-80-262-1379-6

Mühlfeit, Jan;
Novotná, Kateřina
Odemykání dětského potenciálu.
Každé dítě je originál
Brno: BizBooks, 1. vyd., 280 s., 369 Kč
Knižní zpracování kurzů a seminářů
pro rodiče, děti a studenty, které
vedou světově uznávaný kouč Jan
Mühlfeit spolu s lektorkou Kateřinou
Novotnou, vám pomůže pochopit,
v čem vaše děti vynikají.
ISBN 978-80-7261-562-9

Röhr, Heinz-Peter
Sebeúcta u dětí

Praha: Portál, 200 s., brož. 299 Kč
Nová kniha známého psychoterapeuta Heinze–Petera Röhra ukazuje, že
pouze když mají děti silné sebevědomí, mohou se dobře rozvíjet. Poruchy
vývoje sebevědomí často ústí v psychologické problémy v dospělosti
a v problémy chování.
ISBN 978-80-262-1381-9

Rosling, Hans; Rosling,
Ola; Rönnlundová, Anna
Roslingová
Faktomluva

Brno: Jan Melvil Publishing, 352 s.,
váz. 399 Kč
Inspirující Faktomluva, plná napínavých i dojemných příběhů, je zásadní

knihou, která změní způsob vašeho
hodnocení světa a vybaví vás schopností správně reagovat na budoucí
výzvy.
ISBN 978-80-7555-056-9

Zajícová, Vendula
Kreativní lelkování. Plánuj,
škrtej, čmárej

Brno: CPress, 1. vyd., 168 s., 299 Kč
Když si jen tak čmáráme, vypadá
to jako promrhaný čas. Ale během
propiskových kreací často vznikají
naše nejlepší nápady. Ve chvílích, kdy
prokrastinujeme, býváme mnohdy
produktivnější, kreativnější i efektivnější.
ISBN 978-80-264-2150-4

RO ČE N K Y
Slánský obzor. Ročenka společnosti Patria, Vlastivědného
muzea ve Slaném a Státního
okresního archivu v Kladně.
Ročník 24

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 160 s., brož. 80 Kč
Ročenka.
ISBN 978-80-88148-11-1

Slánský obzor. Ročenka Společnosti Patria, Vlastivědného
muzea ve Slaném a Státního
okresního archivu v Kladně,
ročník 25

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 184 s., 80 Kč
Ročenka.
ISBN 978-80-88148-24-1

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Rath, Hans; Rai, Edgar
88 věcí, které byste měli stihnout
se svým dítětem, než vyletí
z hnízda

Praha: Portál, 184 s., brož. 279 Kč
Kniha vychází z jednoduchého, ale
často nedoceňovaného faktu: silné
a důležité vzpomínky na dětství, které
nás často formují na celý život, se
nezřídka vážou ke zdánlivě docela
obyčejným událostem a zážitkům.
ISBN 978-80-262-1378-9

Winston, Robert
Dospívání. Spolu to zvládneme –
obrazový průvodce základy biologie, sexuologie a psychologie
Praha: Slovart, 256 s.
Dospívání je citově náročné jak pro
mladé, tak pro jejich rodiče. Na vzniku knihy se podíleli zkušení odborníci, jejichž informace a podněty mají
pomoct všem zúčastněným proplout
tímto složitým obdobím.
ISBN 978-80-7529-604-7

SBO R N Í K Y
Boleslavica ´16. Vlastivědný
sborník Mladoboleslavska,
ročník IX

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 319 s., brož. 160 Kč
Vlastivědný sborník.
ISBN 978-80-88148-08-1

Boleslavica ´17. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska, ročník X
Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 259 s., 160 Kč
Vlastivědný sborník.
ISBN 978-80-88148-20-3
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Minulostí Berounska 17/2014.
Sborník Státního okresního
archivu v Berouně

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 300 s., brož. 100 Kč
Studie a články.
ISBN 978-80-86772-83-7

Minulostí Berounska 20. Sborník Státního okresního archivu
v Berouně

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 310 s., 100 Kč
Studie a články, materiály a edice,
osobnosti, zprávy.
ISBN 978-80-88148-15-9

Nucené migrace v českých
zemích ve 20. století

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 437 s., 130 Kč
Podoby migrací v letech vytváření,
upevňování a trvání komunistického
režimu 1945–1989.
ISBN 978-80-88148-21-0

Podbrdsko 23/2016

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 331 s., brož. 103 Kč
Vlastivědný a historický sborník.
ISBN 978-80-88148-03-9

Rakovnický historický sborník.
XII–XIII/2015–2016

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 281 s., brož. 80 Kč
Historický sborník.
ISBN 978-80-88148-18-0

Středočeský sborník historický
42/2016

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 352 s., 160 Kč
Historický sborník.
ISBN 978-80-88148-14-2

Středočeský sborník historický
43/2017

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 266 s., brož. 165 Kč
Historický sborník.
ISBN 978-80-88148-22-7

Studie a zprávy 6/2016. Historický sborník pražského okolí

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 195 + 24 s., brož. 109 Kč
Historický sborník.
ISBN 978-80-88148-10-4

SE XUÁLN Í
V ÝCH OVA
Kubáčková, Petra;
Martincová, Jana
Jak děti přicházejí na svět

Babyonline, 56 s., váz.
Kniha odpovídá na první otázky
dítěte (nejen o sexu), a to moderně,
pravdivě, jednoduše a s láskou. Pro
děti ve věku 2–10 let (nejlépe 2–5
let). Zvídavé a chytré děti vědí o sexu
do 6 let. Budou mezi nimi i ty Vaše?
ISBN 978-80-904216-9-1

SOCIO LOG I E
Adler, Alfred
Člověk, jaký je

Praha: Portál, 248 s., brož. 339 Kč
Adler svým výkladem poskytuje
vodítka, jak utvářet své každodenní
vztahy, a nechává projevit své přesvědčení, že člověk je bytost, která
se může rozhodovat, je zodpovědná

za své chování a dokáže se v případě
potřeby změnit.
ISBN 978-80-262-1385-7

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Bárta, Miroslav;
Kovář, Martin
Jak dál? Svět, Evropa a Česká
republika v době „na rozhraní

Praha: Academia, 176 s., váz.
Jak bude vypadat další vývoj světa,
Evropy a České republiky? S jakými
problémy se potýkáme, kam směřujeme a čemu se nevyhneme?
ISBN 978-80-200-2896-9

H. Latiff, Robert
Války budoucnosti

Brno: CPress, 1. vyd., 184 s., 249 Kč
Autor v této knize líčí, jak se mění
způsob vedení války a jaké zbraně
budeme používat, snaží se však také
popsat důsledky dotyčných změn
a to, co bude v budoucnu znamenat
být vojákem.
ISBN 978-80-264-2138-2

Hampl, Mojmír
Vyčerpání zdrojů. Skvěle prodejný mýtus
Praha: Mladá fronta, 104 s., brož.
V roce 1798 publikoval anglikánský kněz Thomas Malthus první
a nejslavnější tezi o vyčerpání zdrojů.
Nicméně od publikace Malthusovy
teze vzrostla světová populace sedminásobně. Proč nedošlo a nemůže
dojít k vyčerpání zdrojů?
ISBN 978-80-204-5043-2

STUD I E
Podbrdsko 24. XXIV

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 299 s., brož. 103 Kč
Články a studie.
ISBN 978-80-88148-13-5

Vlastivědný zpravodaj Polabí 45
Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 117 s., brož. 90 Kč
Vlastivědný zpravodaj. Studie.
ISBN 978-80-88148-03-6

Vlastivědný zpravodaj Polabí 46
Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 158 s., 90 Kč
Vlastivědný zpravodaj.
ISBN 978-80-88148-06-7

Vlastivědný zpravodaj Polabí 47
Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
1. vyd., 102 s., brož. 90 Kč
Vlastivědný zpravodaj.
ISBN 978-80-88148-16-6

Ž IVOTN Í ST YL
Bartlová, Ada
Vše, co jste chtěli vědět o módě

Brno: Jota, 304 s., váz. 498 Kč
Ada Bartlová, zakladatelka blogu
Módní peklo, se proslavila nejen
nemilosrdnou kritikou oděvních
nešvarů, ale také užitečnými radami
a bystrými postřehy ze světa módy.
ISBN 978-80-7565-330-7

Chopra, Deepak;
Snyder, Kimberly
Radikální krása – Změňte se
zevnitř a změníte se i navenek

Olomouc: Anag, 1. vyd., 352 s., brož.
369 Kč

bibliografie
Nechtěli byste se cítit krásnější, zdravější a energičtější, než jste se kdy
cítili? Máme pro vás revoluční nový
způsob, který vám pomůže uvědomit
si skutečnou krásu, jež je vaším právem od narození!
ISBN 978-80-7554-167-3

přírody podřadné zkoumá fenomén
výzkumů mezipohlavních rozdílů, který od dob Darwina patří mezi nejžhavější témata vědeckého zkoumání.
ISBN 978-80-200-2902-7

McCabe, Delia
Nakrmte svůj mozek – 7 kroků
k lehčímu já a jasné mysli

Hempfling, Klaus Ferdinand
Poznej svého koně – Od prvního
setkání až k celoživotnímu
přátelství

Olomouc: Anag, 1. vyd., 300 s., brož.
399 Kč
Tato kniha představuje nejlepší
návod, jak dostat svůj mozek do
prvotřídní formy a udržet ho zdravý
pomocí stravy. Myslete na svůj mozek
– poskytněte mu správnou výživu.
ISBN 978-80-7554-151-2

matematické
a přírodní vědy
BOTAN I K A
Bednářová, Jaroslava
Herbář aneb příroda ve vaší
kuchyni

Praha: Fortuna Libri, 328 s., váz. 399 Kč
Když se prolne svět starých apatykářů a lékařů se světem kuchařů,
přidají se k nim botanici a mistři
malíři, vznikne kniha pro radost všem
dnešním zvídavým mlsounům a ctitelům říše rostlin.
ISBN 978-80-7546-173-5

G EO LO G I E ,
M I N E R ALO G I E
Minerály Prahy

Praha: Granit, 1. vyd., 152 s., 399 Kč
Území hlavního města Prahy se vyznačuje pestrými přírodními poměry,
a to nejen pokud jde o živou přírodu,
ale i po stránce geologické.
ISBN 978-80-7296-120-7

HYD RO LO G I E
Hrkal, Zbyněk
Voda včera, dnes a zítra

Praha: Mladá fronta, 216 s., váz.
Ve volném pokračování úspěšného
titulu O lidech a vodě se s autorem, celosvětově působícím hydrogeologem,
vydáme na cestu prostorem i časem,
abychom se podívali, jak zásadním způsobem voda formovala lidské dějiny.
ISBN 978-80-204-4989-4

M ATE M ATI K A
Fořtík, Václav
Zábavná matematika a logika
pro bystré děti

Praha: Fragment, 1. vyd., 96 s., 149 Kč
Podpořte matematické nadání svých
dětí! Publikace je zaměřená na rozvoj
matematicko-logické stránky intelektu. Bude skvělá pro děti, které hledají
mezi informacemi souvislosti, logiku
a smysl. Úlohy jsou vhodné pro školáky od 8 let.
ISBN 978-80-253-3877-3

VĚDA A VÝZKUM
Sainiová, Angela
Od přírody podřadné

Praha: Academia, 216 s., brož.
350 Kč
Britská vědkyně, novinářka a popularizátorka vědy Angela Saini v knize Od

ZOO LOG I E

Praha: Brázda, 204 s., váz. 495 Kč
Autor je průkopníkem nových způsobů zacházení s koňmi, založených především na dokonalém poznání koně,
jeho bytosti, charakteru a schopností.
ISBN 978-80-209-0425-6

technické vědy
G R AFICK Ý
D ESIG N
Pottsová, Emily;
Sockwell, Felix
Řeč ikon: Design a tvorba účinných vizuálních symbolů

Praha: Slovart, 160 s., brož.
S ikonami se lze setkat kdykoli a kdekoli, dokonale vyladěnými firemními
systémy vizuální identity počínaje
a všudypřítomnými emotikony konče.
Z poutavých, vtipných obrázků se
postupem času vyvinul mezinárodně
srozumitelný symbolický jazyk.
ISBN 978-80-7529-519-4

H O B BY
Zajícová, Vendula
HUMBLOK. Kreativní zápisník
by Humbook

Brno: CPress, 1. vyd., 192 s., 399 Kč
Diář? Zápisník? Fotoalbum? Zábavník? Co takhle mít všechno v jednom?
Tenhle kreativní zápisník je tady přesně pro tebe! Humblok nevyhodíš, ani
když ho zaplníš. Piš, čmárej, kresli,
lep podle libosti.
ISBN 978-80-264-2151-1

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
De La Foretová, Rosalee
Alchymie bylin. Přírodní lékárna
ve vaší kuchyni

Brno: CPress, 1. vyd., 384 s., 890 Kč
Víte, že se ve vaší kuchyni skrývá
skvěle zásobená přírodní lékárna?
A léčit s ní dokážete opravdu cokoli
– zažívací potíže, chřipku, nespavost,
bolesti hlavy i oslabenou imunitu.
ISBN 978-80-264-2152-8

z n o v i n e k k 2 9. 1 0 . 2 0 1 8 2 4 6 t i t u l ů
Vůbec poprvé má čtenář k dispozici
knihu, která jasně vysvětluje principy
a praktická uplatnění ájurvédy, nejstaršího léčebného systému na světě.
ISBN 978-80-7336-942-2

Zrubecká, Adéla
Aromaterapie podle ročních
období

Brno: CPress, 1. vyd., 200 s., 349 Kč
Z tisíce okvětních lístků získáme
jednu kapku vzácného oleje. Éterické
oleje zachycují něco jedinečného, co
zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují
intuici a zlepšují zdraví.
ISBN 978-80-264-2085-9

KUCHAŘ K Y
Doležalová, Alena
Moučníky, které se vždy povedou

České Budějovice: Dona, 2. vyd.,
216 s., brož. 299 Kč
Receptů na dobré a vyzkoušené
moučníky není nikdy dost. Tato
kuchařka obsahuje recepty na ty
nejoblíbenější, většinou měřené na
hrníčky, s jednoduchými a přehlednými postupy včetně fotografií.
ISBN 978-80-7322-212-3

Hannah, Susan
Život bez migrény

Brno: CPress, 1. vyd., 312 s., 499 Kč
Věděli jste, že bolesti hlavy, jejich
nástup a průběh může ovlivňovat
mnoho faktorů, přičemž jedním
z nejčastějších je složení jídelníčku
nemocného? Tato kniha vám přináší
návod na to, jak ho upravit, aby bolesti hlavy přestaly omezovat.
ISBN 978-80-264-2145-0

Milatová, Růžena
Kuchařka při onemocnění
slinivky

Praha: Vyšehrad, 2. vyd., 104 s.,
169 Kč
Kuchařka určená všem, které postihlo onemocnění slinivky. Autorka
vychází ze svých letitých odborných
zkušeností, věnuje se výběru potravin, technologii při přípravě pokrmů
i jejich nutriční hodnotě.
ISBN 978-80-7601-028-4

Rákosníková, Jitka
Recyklovaná kuchařka Jitky Rákosníkové. Moderní domácnost
beze zbytku

Praha: Smart Press, 156 s., váz.
Kuchařka je průvodcem pro neplýtvání všemi základními skupinami potravin: pečivem, masem, luštěninami,
rýží a obilovinami, mléčnými výrobky,
bramborami a zeleninou. Základem
knihy je přes 40 velkých receptů
z české i světové kuchyně.
ISBN 978-80-88244-03-5

Kurkumová kuchařka

Brno: CPress, 1. vyd., 128 s., váz.
269 Kč
Kurkuma, považovaná za nejúčinnější přírodní lék proti otokům, se
již po staletí využívá v tradiční čínské
a indické medicíně. Nejnovější studie
poukazují například na protirakovinné vlastnosti kurkumy.
ISBN 978-80-264-1954-9

Lad, Vasant
Ájurvéda – Věda o samoléčení
Olomouc: Fontána, 216 s., brož.
358 Kč

Stenzlová, Ivana
Dej tělu šanci k přirozené rovnováze, štíhlosti a zdraví
Praha: Smart Press, 288 s., váz.
Autorka – mikrobioložka a odbornice na výživu – podává vysvětlení
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funkčního metabolismu a návod, jak
dosáhnout hormonální rovnováhy
(jak jíst pro zdravou hormonální odezvu), která je základem trvalé štíhlosti
a opravdového zdraví.
ISBN 978-80-88244-04-2

Praha: Maxdorf, 1. vyd., 141 s., váz.
395 Kč
Nejstarším zdravotnickým zařízením
v ČR, které se zabývá radioterapií, je
Masarykův onkologický ústav v Brně
na Žlutém kopci. Právě vývojem radioterapie a historií tohoto ústavu se
publikace zabývá.
ISBN 978-80-7345-581-1

Šolc, Martin
Právo, etika a kmenové buňky

NÁPOJ E
Stratilík, Ondřej a kol.
České minipivovary

Praha: Mladá fronta, 144 s., váz.
V průvodci najdete více než sedmdesát hodnocení vybraných minipivovarů, které stojí za to navštívit.
Recenze vznikají na základě vlastních
zkušeností autora, nikoliv jen ohlasů
posbíraných z internetu.
ISBN 978-80-204-4823-1

ZDRAVOTNICTVÍ
Cariello, Carrie
Jakou barvu má pondělí? Jak
autismus změnil jednu rodinu
k lepšímu

Praha: Portál, 168 s., brož. 289 Kč
„Jednoho dne se mě Jack zeptal:
‚Jakou barvu má pondělí?‘ ‚Cože?‘ odpověděla jsem udiveně. ‚Ty vidíš dny
barevně?‘ ptala jsem se.“
ISBN 978-80-262-1388-8

Lakomý, Radek;
Kazda, Tomáš a kol.
Gliomy

Praha: Maxdorf, 2. vyd., 267 s., váz.
695 Kč
Zhoubný novotvar mozku patří mezi
20 nejčastějších zhoubných novotvarů v ČR a počet případů tohoto
onemocnění stále roste. Diagnostika
i léčebná strategie, zvláště pooperační, a léčba recidiv musejí být určeny
multidisciplinárním týmem.
ISBN 978-80-7345-561-3

Lebl, Jan; Průhová, Štěpánka;
Šumník, Zdeněk
Abeceda diabetu
Praha: Maxdorf, 5. vyd., 286 s., brož.
295 Kč
Páté, významně doplněné a aktualizované vydání dnes klasické knihy,
která pomáhá bez nadsázky již celé
jedné generaci pacientů s diabetem
1. typu.
ISBN 978-80-7345-582-8

Šklubalová, Zdeňka;
Vraníková, Barbora
Oční přípravky. Ocularia,
Ophthalmica

Praha: Maxdorf, 1. vyd., 120 s., brož.
245 Kč
Kniha přináší základní praktické
informace o aplikačním místě, faktorech ovlivňujících transport léčiva
do oční tkáně a jeho účinek, o používaných lékových formách a rovněž
o faktorech ovlivňujících dávkování
očních kapek.
ISBN 978-80-7345-572-9

Šlampa, Pavel
Žlutý kopec. Historie léčby zářením v Brně na Žlutém kopci

Praha: Wolters Kluwer ČR, 1. vyd.,
348 s., brož. 499 Kč
Výzkum kmenových buněk je jednou
z nejslibnějších oblastí moderní
biomedicíny. Naděje, které přináší,
jsou veliké.
ISBN 978-80-7552-977-0

umění; hudba
H UD E B N Í VĚ DA
Škola hry na zobcovou flétnu. Se
skřítkem Toníkem

Brno: CPress, 1. vyd., 72 s., 229 Kč
Zábavná učebnice pro malé začínající
flétnisty (od cca 5 let) plná notiček,
veselých ilustrací a krásných písniček.
ISBN 978-80-264-2155-9

K ATALO G
K V ÝSTAVĚ
Kiss-Szemán, Zsófia;
Štěpanovičová, Zuzana;
Jančár, Ivan; Randáček, Jan.
Plus Minus. Současné slovenské
umění ze sbírek Galerie města
Bratislavy

Liberec: Oblastní galerie v Liberci,
1. vyd., 104 s., brož. 219 Kč
Katalog vydaný ke stejnojmenné výstavě, která se konala v Oblastní galerii
Liberec od 27. září 2018 do 6. ledna
2019. Obsahuje úvodní texty, medailony 48 autorů a reprodukce děl.
ISBN 978-80-87707-28-9

OSO B N OSTI
Walica, Rostislav;
Neff, Ondřej
Podivuhodný svět Zdeňka
Buriana

Praha: Plus, 1. vyd., 472 s., 1599 Kč
Monografie geniálního českého malíře přináší poprvé pohromadě a ve
výjimečné reprodukční kvalitě veškeré dostupné ilustrace, jimiž Zdeněk
Burian doprovázel česká a slovenská
vydání románů Julese Verna.
ISBN 978-80-259-0924-9

PŘ Í RUČK Y
Leuven, Kristin Van
Akvarelové barvy

Brno: Zoner Software, 128 s., brož.
287 Kč
Nastal čas ušpinit si ruce akvarelovými barvami!
ISBN 978-80-7413-376-3

učebnice
CH E M I E
Šmikmátorová, Pavla
Nic nežije bez chemie

Brno: CPress, 1. vyd., 72 s., 199 Kč
Zajímáte-li se o svět chemie a chcete
se o něm dozvědět více, je tento pra-

bibliografie
covní sešit určen právě pro vás. Každá z 5 kapitol obsahuje 6 kreslených
chemických zajímavostí.
ISBN 978-80-264-2148-1

jazykověda;
literární vědy
ALM ANACH
Moje republika 1918–2018

Praha: Havlíček Brain Team, 158 s.,
váz. 290 Kč
V letošním roce slaví naše republika
sté výročí. Západočeští spisovatelé
se rozhodli při této příležitosti vydat
almanach historicko-beletristických
textů, v nichž vzpomínají na první
světovou válku, vznik republiky,
legionářské boje...
ISBN 978-80-87109-67-0

JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE
A PŘ Í RUČK Y
Fleková, Magdaléna;
Chárová, Jana; Guy, Borg a kol.
Příprava na státní maturitu –
Angličtina
Praha: Fragment, 1. vyd., 168 s.,
199 Kč
Připravte se spolehlivě a efektivně na
státní maturitu! V publikaci najdete:
– přehledně zpracované tematické
okruhy z angličtiny.
ISBN 978-80-253-3766-0

JA Z YKOVĚ DA ,
G R AM ATI K A
Brož, František
DESETIMINUTOVKY. Shoda
přísudku s podmětem

Brno: CPress, 1. vyd., 96 s., 149 Kč
Vytrhněte si libovolný list z knihy
a můžete začít, další svazek desetiminutového hardcore tréninku je tu
pro vás! A tentokráte je zaměřený
na procvičení shody přísudku s podmětem.
ISBN 978-80-266-1322-0

Glosíková, Viera; Tvrdík,
Milan a kol.
Slovník německy píšících spisovatelů (Německo)

Praha: Libri, 807 s., váz.
Rozsáhlý autorský kolektiv v této
knize zpracovává dějiny německé
literatury od nejstarších dob po současnost v sedmi stech heslech, věnovaných jednotlivým autorům.
ISBN 978-80-7277-560-6

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Báča, Milan
Slovník spisovatelů Svitavska.
Osobnosti literatury Jevíčska,
Litomyšlska, Moravskotřebovska, Poličska a Svitavska

Ústí nad Orlicí: Oftis, 1. vyd., 222 s.,
brož. 279 Kč
Tato publikace ve 410 slovníkových heslech většinou doplněných
fotografiemi přináší přehled literátů,
osobností literatury, které jsou spjaty
s uvedenými regiony.
ISBN 978-80-7405-437-2

z n o v i n e k k 2 9. 1 0 . 2 0 1 8 2 4 6 t i t u l ů
krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE,
VZPOMÍNKY

ofenzivy ho v červnu 1916 zatkli na
východní frontě a v listopadu 1917
vstoupil do čs. legií, se kterými absolvoval celou sibiřskou anabázi.
ISBN 978-80-7557-105-2

toho ale najde lidskou lebku zabořenou do mechu.
ISBN 978-80-243-8292-0

Bukač, Luděk; Suchan,
František
Bukač

D E TE K TIVK Y,
KRIMI

Beckett, Samuel
Čekání na Godotaa

Brno: Jota, 352 s., váz. 398 Kč
Hráč. Trenér. Učitel. Vítěz. Filozof.
Člověk, který věděl, kdy do toho šlápnout a kdy couvnout. Autobiografie
české hokejové legendy, trenéra,
který dovedl český reprezentační
tým k titulu mistrů světa v roce 1985
a 1996.
ISBN 978-80-7565-332-1

Slouka, Mark
Daleko v srdci. Memoáry

Praha: Prostor, 280 s., brož.
Americký spisovatel Mark Slouka, syn
českých rodičů, kteří po únorovém
puči odešli do Spojených států, ve
svém románu Daleko v srdci skládá
kousek po kousku spletitou a často
neveselou mozaiku svého života.
ISBN 978-80-7260-396-1

B IOG R AFI E
Makariusová, Marie
Biografický slovník českých zemí
(H–Ham), 21. svazek
Praha: Academia, 176 s., brož. 325 Kč
Jednadvacátý sešit Biografického
slovníku českých zemí předkládá čtenářům životopisy osobností, jejichž
jméno začíná písmeny H–Ham.
ISBN 978-80-200-2871-6

CESTO PISY
1000 míst, která musíte vidět,
než zemřete

Brno: CPress, 2018, 496 s., váz.
990 Kč
Každý z nás má v hlavě nějaký pomyslný seznam přání, která si touží
jednoho dne splnit, seznam míst,
která touží vidět. Tato kniha je sbírkou 1000 míst, která musíte za svého
života navštívit.
ISBN 978-80-264-1742-2

Jorgensen, Ole
Duše, buď krásná. O inuitech
v Grónsku, v Kanadě a na Aljašce

Praha: Argo, 328 s., váz.
Ole Jorgensen shromáždil a do tematických sekcí odborně setřídil nesmírné množství literárního, fotografického a uměleckého materiálu o Inuitech
v Grónsku, v Kanadě a na Aljašce.
ISBN 978-80-257-2567-2

Zibura, Ladislav
Ladislav Zibura: Sebrané pěškopisy (trojbox)
Brno: BizBooks, 1. vyd., 890 Kč
Rádi objevujete a sníte o dalekých
cestách? Vydejte se za svobodou ve
společnosti Ladislava Zibury. Mladý
autor chodí pěšky světem, tráví čas
s hodnými lidmi a pátrá po dobrodružstvích.
ISBN 978-80-265-0813-7

DE N Í K Y
Krejčí, František
Denník. Ilustrovaná kronika
legionáře Františka Krejčího

Praha: Epocha, 320 s., váz.
František Krejčí byl do války odveden
v únoru 1915, během Burusilovovy

Černucká, Veronika
Přichází čas pomsty

Brno: Moba, 304 s., váz.
Několik zavražděných a záhadný
vzkaz na místě činu. Pilařov je ospalé
městečko ve středních Čechách ajeho
obyvatelé působí na první pohled
mírumilovně. Kdo z nich je vrah,
který své oběti likviduje s potěšením
a velkou vynalézavostí?
ISBN 978-80-243-8300-2

Češka, Stanislav
Smrt vilného cizince

Brno: Moba, 256 s., váz.
Desátý příběh soukromého detektiva
Berky je inspirovaný skutečným případem vraždy italského turisty.
ISBN 978-80-243-8299-9

Horst, Jorn Lier
Zaslepení

Zlín: Kniha Zlín, 376 s., váz. 369 Kč
Sofie Lundová se s roční dcerkou
nastěhuje do domu, který zdědila po
svém nechvalně proslulém dědečkovi, o němž se proslýchá, že byl kápem
místního podsvětí. Ve sklepě po něm
zůstal trezor, jehož šokující obsah
rozpoutá lavinu událostí.
ISBN 978-80-7473-690-2

Jurman, Olin
Na okraji temna

Praha: Brána, 240 s., váz. 249 Kč
Nelítostný souboj britské rozvědky
s československým protivníkem v Anglii. Spícího agenta české rozvědky
aktivuje rezident KGB Rodin na upozornění ruského špiona Philbyho, aby
zamezil prozrazení výroby bojových
otravných plynů...
ISBN 978-80-7584-084-4

Kodýdek, Martin
Makléř. Příběh o chamtivosti
a strachu

Brno: BizBooks, 1. vyd., 184 s.,
299 Kč
Obyčejný mladík z Valašska, který od
dětství snil o úspěchu, se po vysoké
škole rychle šplhá na vrchol v prestižní burzovní firmě. Proniká však
do prostředí, kterému vládne strach,
stres, chamtivost a kde jediným měřítkem jsou peníze.
ISBN 978-80-265-0812-0

May, Peter
Zpětný ráz

Brno: Host, 302 s., váz.
Nejlepší francouzský šéfkuchař Marc
Fraysse svolá novináře z celého
světa, aby učinil šokující prohlášení.
Při příjezdu do jeho restaurace na
vulkanické náhorní plošině ve střední
Francii však novináře přivítá zpráva,
že byl zavražděn.
ISBN 978-80-7577-627-3

Persson, Leif GW
Zemřít dvakrát

Brno: Moba, 520 s., váz. 419 Kč
Je úterý devatenáctého července
a skaut Edvin je vysazen na malém
ostrůvku v jezeře Mälaren, aby pro
svou skupinu nasbíral houby. Místo
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DIVADELNÍ HRY
Praha: Artur, 1. vyd., 132 s., brož.
229 Kč
Jedno z vrcholných děl absurdního
divadla vešlo ve všeobecnou známost
a název hry se stal běžně používaným
výrazem pro marná očekávání. Hra
s komorním obsazením z roku 1952
si získala světový věhlas.
ISBN 978-80-7483-081-5

Havel, Václav
Audience, Vernisáž, Protest

Praha: Artur, 1. vyd., 124 s., brož.
220 Kč
Tři oblíbené aktovky spojuje postava
Ferdinanda Vaňka, která je literárním
alter egem Václava Havla. Jednoaktové
„vaňkovky“ Audience, Vernisáž a Protest jsou inspirovány životními zážitky
a zkušenostmi zakázaného autora.
ISBN 978-80-7483-080-8

Shakespeare, William
Komedie masopustu. čili Ať si to
každý přebere jak chce

Praha: Artur, 1. vyd., 136 s., brož.
210 Kč
Slavná Shakespearova komedie je
hrou lásky, proměn, převleků a přeludů i jadrného veselí a patří mezi autorova vrcholná komediální díla.
ISBN 978-80-7483-076-1

Shakespeare, William
Marná lásky snaha

Brno: Atlantis, 2. vyd., 136 s., brož.
160 Kč
I když komedii Marná lásky snaha
napsal mladý Shakespeare, je to
dílo zcela jedinečné a mistrovské.
Shakespeare v ní předvádí brilantní
jazykový vtip a slovní hříčky.
ISBN 978-80-7108-372-6

eseje, úvahy

Šesták, Jaroslav
Provídky. eseje na pomezí vědy
a filozofie přírody
Plzeň: Západočeská univerzita,
1. vyd., 288 s., váz. 289 Kč
Sbírka esejí představuje souborné
dílo sestavené po mnoha letech
předchozích úvah, zápisků a reflexí
odrážejících autorův široký záběr
nejen na poli vědy ale i v literatuře,
umění, fotografii.
ISBN 978-80-261-0781-1

FE J E TO NY
Hakl, Emil
Výsek. Výběr fejetonů, které
vznikaly pro rubriku Pavlač
magazínu Čilichili v letech 2005
–2016

Praha: Argo, 176 s., váz.
Jedenáct let vycházely pravidelně
v časopise Čilichili sloupky Pavlač
Emila Hakla. Zveřejnit všechny by
nejspíš bylo čtenářsky neúnosné,
a tak jsme se vydali osvědčenou cestou autorského výběru.
ISBN 978-80-257-2477-4

Křesťan, Rudolf
Tajemné kotě aneb 95 fejetonů,
které se autorovi okotily

Zvole u Prahy: Nakladatelství Andrej
Šťastný, 208 s., váz.

Jako novodobý klasik tohoto žánru
uvádí v dovětku ke sbírce svých
nejnovějších fejetonů z let 2016 až
2018, že by si přál, aby ani touto, už
dvacátou knížkou nezradil zvídavost
bývalého středoškoláka.
ISBN 978-80-86739-71-7

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Atwoodová, Margaret
Alias Grace

Praha: Argo, 560 s., váz.
Historický román Alias Grace je
založen na skutečných událostech,
vraždách Thomase Kinneara a Nancy
Montgomeryové, z nichž byla obviněna mladičká služebná Grace Marksová a sluha James McDermott.
ISBN 978-80-257-2594-8

Bauer, Jan
Hrad mrtvých

Praha: Brána, 200 s., váz. 249 Kč
Šlechtic Raimund z Pušperku doprovázel Elišku Přemyslovnu na její svatbu s Janem Lucemburským ve Špýru.
S královskými manželi se také vrátil
do Čech a po Janově slavné korunovaci konečně zamířil domů na svůj
hrad Pušperk v podhůří Šumavy.
ISBN 978-80-7617-071-1

Falcones, Ildefonso
Katedrála moře

Praha: Argo, 536 s., váz. 398 Kč
Děj úspěšného historického románu
je zasazen do Barcelony 14. století.
Arnau Estanyol, syn uprchlého nevolníka, který ve městě získal svobodu,
prožívá ve vzkvétající Barceloně záviděníhodný společenský vzestup.
ISBN 978-80-257-2549-8

Jarchovský, Zdeněk
Štěchovická stěna

Praha: Práh, 216 s., váz.
Štěchovický poklad – mýtus nebo
historická pravda? Román, který
konspirační teorie o štěchovickém
pokladu nevyvrací ani jednoznačně
nepotvrzuje, vypráví příběh osamělého úředníka pojišťovny.
ISBN 978-80-7252-739-7

Mawer, Simon
Skleněný pokoj

Zlín: Kniha Zlín, 4. vyd., 416 s.,
389 Kč
Nad Brnem ční zázračný dům. Postaven na míru židovsko-křesťanskému
novomanželskému páru vyzařuje
bohatství, sebevědomí, krásu a majestátnost. Avšak jen do chvíle, než do
země vstoupí nacistické vojsko a majitelé musí opustit vilu i zemi.
ISBN 978-80-7473-701-5

Rothová, Veronica
Cesty se rozcházejí

Praha: CooBoo, 392 s., váz. 369 Kč
Životy Cyry a Akose ovládají jejich
osudy, které věštba určila už při jejich
narození. A zdá se, že osud se nedá
změnit, ať se snaží sebevíc. Akos je
zamilovaný do Cyry, i když dávné
proroctví určilo, že zemře ve službách její rodiny.
ISBN 978-80-7544-616-9

Waltari, Mika
Jeho království

Praha: Vyšehrad, 384 s., váz. 399 Kč
Historický román slavného finského
spisovatele Miky Waltariho pojednává

bibliografie
o navýsost dramatickém okamžiku lidských dějin – o ukřižování Ježíše Krista.
ISBN 978-80-7601-006-2

H O RO RY
Brubaker, Ed; Phillips, Sean
Fatale 2: Ďábelská záležitost

Praha: BB art, 1. vyd., 136 s., brož.
399 Kč
Před mocnostmi Hollywoodu, satanistickými kulty a děsivými 16 mm filmy
ze sbírek bohatých deviantů se Josephine v Los Angeles sedmdesátých
let jen tak neschová.
ISBN 978-80-7595-068-0

HUMO R
Anekdoty 1: Politici

Brno: CPress, 1. vyd., 104 s., 123 Kč
Jste z rodiny vtipálků a potřebujete
mít v rukávu pár es? Rádi se smějete
a rozesmáváte druhé? Nebo jen potřebujete rozjasnit špatný den, týden,
měsíc, případně udělat radost jinému
vtipálkovi? Krátké vtípky i delší vtipy.
ISBN 978-80-264-2153-5

Brautigan, Richard
V melounovém cukru

Praha: Argo, 156 s., váz.
Naivisticky stylizovaná poetická
próza s prvky černé grotesky, dada
a surrealismu je originálním dílkem
alternativní, undergroundové kultury
druhé poloviny 60. let. Přenáší čtenáře do utopické komuny jáMOR.
ISBN 978-80-257-2580-1

Gavalda, Anna;
Dokulilová, Silvie
Kdyby tak na mě někdo někde
čekal

Praha: Mladá fronta, 176 s., 175 Kč
Krátké povídky napsané úsporným,
přesným (a silně pařížským) jazykem
s krutým humorem rozebírají mezilidské vztahy, které může definitivně
zničit zdánlivě bezvýznamný detail
jako zazvonění mobilního telefonu.
ISBN 978-80-204-5060-9

Kučíková, Marta;
Knechtlová, Ivona
Italské dvojhubky

Praha: Mladá fronta, 184 s., váz.
269 Kč
Proč si italští šviháci plní své letité sny
v jakémkoli věku? Proč zbytečně neremcají? Proč by Ital nikdy nepozřel
margarín? Proč i v nejmenší vesnici
bývá stejný počet barů a kadeřnictví? Jak lze vyzrát na pech vysoko
v horách?
ISBN 978-80-204-5022-7

Nejedlý, Jan
Anekdoty 2: Soudruzi

Brno: CPress, 1. vyd., 104 s., 123 Kč
Jste z rodiny vtipálků a potřebujete
mít v rukávu pár es? Rádi se smějete
a rozesmáváte druhé? Nebo jen potřebujete rozjasnit špatný den, týden,
měsíc, případně udělat radost jinému
vtipálkovi? Krátké vtípky i delší vtipy.
ISBN 978-80-264-2154-2

KOM I K SY
Moore, Alan; O´Neill, Kevin
Nemo: Srdce z ledu

Praha: Argo, 184 s., váz. 598 Kč
Pokračování Ligy výjimečných, trilogie NEMO.
ISBN 978-80-257-2607-5

Přibík, Jaroslav
Zuzanka a její svět

Praha: Plus, 2. vyd., 112 s., 699 Kč
Komiks Zuzanka a její svět patří k zásadním milníkům domácího komiksu,
který byl ve své době nesmírně
úspěšný u čtenářů. Nad jeho tvorbou
se setkali dva nepřehlédnutelní autoři
– scenárista Jaroslav Přibík a kreslíř
Bohumil Konečný.
ISBN 978-80-259-0972-0

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Mrázková, Eva
České pověsti

Brno: CPress, 1. vyd., 136 s., 269 Kč
Bohatě ilustrovaná, zjednodušená
verze klasického díla Aloise Jiráska,
Staré pověsti české, převyprávěná do
současného jazyka. Kniha obsahuje
výběr devíti pověstí.
ISBN 978-80-266-1321-3

OSO B N OSTI
Baudouinová, Marie Croixová
Leonie Martinová – Starší sestra
Terezie z Lisieux
Praha: Karmelitánské nakladatelství,
168 s., brož. 249 Kč
Leonie Martinová, starší sestra svaté
Terezie z Lisieux, zůstávala dlouho ve
stínu svých sester a rodičů. Její život
přitom krásně ukazuje, jak Bůh umí
proměnit člověka, který je v očích
druhých „problém“ či „přítěž“...
ISBN 978-80-7195-979-3

Conley, Garrard
Vymazat Garrarda Conleyho

Praha: XYZ, 1. vyd., 368 s., 349 Kč
Skrze návodných 12 kroků církevního
programu založených výhradně na
studii Bible měl být mladý spisovatel
schopen objevit svou heterosexualitu, stát se ex–gayem, očistit se od
nečistých tužeb a posílit svou víru
v Boha, aby odčinil své hříchy.
ISBN 978-80-7597-183-8

Doerr, Anthony
Čtvero ročních období v Římě

Brno: Moba, 216 s., 199 Kč
Výjimečná kniha – je plná mimořádných postřehů a popisuje Doerrova
dobrodružství v jednom z nejúchvatnějších měst na světě. Anthony čte
Plinia, Danta a Keatse – staré kronikáře Říma – a navštěvuje náměstí,
chrámy a pamětihodnosti...
ISBN 978-80-243-8547-1

Musílek, Martin
Sedm věží. Karel IV. pohledem
akademiků

Praha: Academia, 264 s., váz.
Výpravná publikace vznikla na základě stejnojmenné výstavy, která se
konala v hlavní budově Akademie věd
České republiky ve dnech 6. dubna až
11. května 2016.
ISBN 978-80-200-2779-5

Taussig, Pavel
Hvězdy českého filmového nebe

Praha: XYZ, 2. vyd., 288 s., 349 Kč
Filmový historik Pavel Taussig v jedné
ze svých nejúspěšnějších knih hodnotí každý herecký vklad do zlatého
fondu české kinematografie a přináší
i méně známá fakta o šťastných či
truchlivých životních momentech
slavných osobností.
ISBN 978-80-7597-047-3

z n o v i n e k k 2 9. 1 0 . 2 0 1 8 2 4 6 t i t u l ů
Weirová, Alison
Normanské královny Anglie
(1066–1167)

Praha: BB art, 1. vyd., 504 s., váz.
449 Kč
Příběh anglických středověkých
královen je živý a vzrušující, plný tragédií, vznešených dramat, a dokonce
i komedií.
ISBN 978-80-7595-064-2

PO E Z I E
Slíva, Vít
Ultima thúlé, nejzazší zem

Brno: Host, 88 s., brož. 199 Kč
Kolik toho unese báseň?
ISBN 978-80-7577-617-4

POVÍ D K Y
Scott Fitzgerald, Francis
Za tebe bych život dal a jiné
ztracené povídky

Praha: Plus, 1. vyd., 464 s., 399 Kč
Dosud nevydané povídky, ztracené
ve víru času, ve stozích pozůstalosti či
v šuplících soudobých časopiseckých
redaktorů, kteří nedocenili jejich kvality.
ISBN 978-80-259-0957-7

PRÓZ A

Pátý svazek shrnuje Černého práce z let 1995–1999. Jeho zásadní
část tvoří články pro měsíčník Folk
& Country: dva dvouleté seriály
Albové milníky českého folku (1995,
1996), Výročí psaná... (1997, 1998)
a pro rok 1999 seriál nekrologů.
ISBN 978-80-7492-311-1

ROM ÁNY
Fišar, Jiří
Pod Anapurnou svítá modře

Brno: Jota, 264 s., váz.
Kniha je rozkročena mezi opravdu
inspirativním příběhem a cestopisem.
Hlavní hrdina je zdánlivě obyčejný
bankovní úředník. Ovšem jen do
chvíle, kdy se „něco“ stane a on odjede do Himálaje.
ISBN 978-80-7565-379-6

Barry, Kevin
Broukobol

Praha: Argo, 272 s., váz. 298 Kč
John Lennon se snaží dostat na svůj
soukromý ostrov u irských břehů, aby
tam nalezl chvilku klidu. To se mu ale
hned tak nepovede.
ISBN 978-80-257-2550-4

Buistová, Anne; Simsion,
Graeme
Pár kroků vpřed

Bondy, Egon
Sklepní práce

Praha: Akropolis, 136 s.
V knize jde o asambláž stylizovaných
deníkových záznamů, filosofických či
politických úvah, hospodských vypravování, fiktivních příběhů i záznamů
snů – vše v konkrétním časovém rámci zimy 1972–73.
ISBN 978-80-7470-219-8

Mládek, Ivan; Zajíc, Petr
Ivan Mládek obrazem i slovem

Praha: Mladá fronta, 192 s., váz.
Výjimečná obrazová publikace nabízí
pohled na celoživotní malířskou
tvorbu známého hudebníka a baviče
Ivana Mládka. Více než 70 obrazů
v autorově originálním stylu „antiperspektivy“ či „akčního minimalismu“ je
doplněno jeho fejetony.
ISBN 978-80-204-4921-4

Zapletal, Miloš
Nesmrtelní

Praha: Mladá fronta, 376 s., váz.
399 Kč
Kniha Nesmrtelní Miloše Zapletala
přibližuje čtenářům aktivity mnoha
známých osobností navzdory jejich
pokročilému věku. Vybral si 43 slavných „mladých staříků“, jak je nazývá,
jejichž průměrný věk je 86 let.
ISBN 978-80-204-4953-5

PŘ Í B Ě HY
Drda, Adam
Normalizované životy II

Praha: Edice ČT, 1. vyd., 208 s.,
399 Kč
Život za normalizace nebyl idylický.
A idylické nebyly ani životní příběhy
těch, kdo se normalizování bránili,
a dokonce ani oněch aktivních normalizátorů. Druhá kniha, která vznikla podle cyklu ČT Příběhy 20. století.
ISBN 978-80-7448-080-5

PUBLICISTI K A
Černý, Jiří
Jiří Černý... na bílém 5

Praha: Galén, 701 s., váz. 700 Kč
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Praha: Mladá fronta, 328 s., váz.
Román vypráví o bilancování uprostřed života, o hledání lásky i sebe
sama. Na dva tisíce kilometrů dlouhé
pěší pouti do Santiaga de Compostella se setkávají dva lidé ze zcela
odlišných světů.
ISBN 978-80-204-4837-8

Docx, Edward
Nech mě jít

Ostrava: Domino, 376 s., váz. 379 Kč
Louis Lasker má svou rodinu nade
všechno rád. Jedinou výjimku
představují situace, kdy členy své
rodiny upřímně nesnáší. Tento
rozpor se táhne hluboko do historie,
v níž sehrála svou roli celá řada
událostí.
ISBN 978-80-7498-296-5

Faludi, Susan
Temná komora

Brno: Moba, 440 s., váz. 359 Kč
Spisovatelka a novinářka Susan se
dozví, že její šestasedmdesátiletý
otec se rozhodl pro operativní změnu pohlaví. Uvědomí si, že nebude
mít klid, dokud nepochopí jeho
důvody.
ISBN 978-80-243-8318-7

Horáčková, Alice
Neotevřené dopisy

Praha: Argo, 192 s., váz. 228 Kč
Alena je hezká holka s vyřídilkou a výtvarným talentem. Když po osmašedesátém utíká kvůli tisku protikomunistických letáků do Paříže, tak jí otec
– zlatník, který skončil v Jáchymově
– dá do podpatku diamant.
ISBN 978-80-257-2585-6

Kavurová, Hana
Mariánské léto

Praha: XYZ, 1. vyd., 224 s., 269 Kč
Babet je obyčejná holka. Má ráda
svou práci, nerozumí si s matkou
a láska se jí vyhýbá. Má ale větší problém – zoufale ji nebaví být naživu,
tedy až do chvíle, než kartami zamíchají Jakub a zjevení jménem Styx.
ISBN 978-80-7597-152-4

Marie Körnerová, Hana
Heřmánkové údolí

Brno: Moba, 256 s., váz.
Příběh ženy, které osud původně
rozdal horší karty než jiným. Příběh
začíná v roce 1946, kdy sedmnáctiletou Annu repatriují z Ruska do poválečného Československa. Oba rodiče
jsou mrtví a matčini příbuzní v Čechách se uvolili o sirotka postarat.
ISBN 978-80-243-8490-0

Mróz, Remigiusz
Nenalezená

Ostrava: Domino, 450 s., váz. 349 Kč
Kdybych ji požádal o ruku jen chvíli
dřív, nikdy by se to nestalo. Nikdo by
nás nenapadl. Já bych neskončil v nemocnici a ona by navždy nezmizela
z mého života.
ISBN 978-80-7498-290-3

Ostrý, Ctibor
Příběh jednoho kmene

Brno: CPress, 200 s., váz. 499 Kč
Před mýma očima tančily postavy
démonů, které jdou jen těžko popsat
slovy, a já tančil s nimi. Vířily ve
šmouhách kolem velkého pohřebního ohně v rytmu hudby, tváře
zkřivené v hlubokém prožitku a svými
chodidly zvedaly oblaka prachu.
ISBN 978-80-266-1309-1

Pietrantonio, Donatella Di
Navrátilka

Praha: Argo, 200 s., váz. 248 Kč
Krátký román pojednává o třináctileté dívce, která je neočekávaně navrácena do své původní chudé rodiny
jako poštovní balík bez jakéhokoliv
vysvětlení či odůvodnění. Poznává
nové rodiče, sestru a bratry a bojuje
o své místo v cizí rodině.
ISBN 978-80-257-2588-7

Rolland, Romain
Petr a Lucie

Praha: CooBoo, 1. vyd., 104 s.,
199 Kč
Milostný příběh dvou mladých
lidí – naivního kluka pocházejícího
z lepších poměrů a zkušenější dívky,
která ví, co život obnáší, ale zároveň
umí z celého srdce milovat – i po stu
letech působí tak živě, že by se mohl
stát i dnes.
ISBN 978-80-7544-634-3

Sharrattová, Mary;
Leckie, Ina
Extáze

Brno: Jota, 408 s., 259 Kč
Alma Mahler–Schindlerová. Oduševnělá múza, zdrženlivá dáma, anebo
poživačná nymfomanka?
ISBN 978-80-7565-390-1

Silvera, Adam
Oba na konci zemřou

Praha: CooBoo, 1. vyd., 352 s.,
299 Kč
Když Mateovi zazvoní těsně po půlnoci telefon a dozví se, že tento den
bude jeho poslední, najednou neví,
co dělat. Rufusovi zazvoní telefon se
stejnou zprávou, právě když se pere
s novým klukem své expřítelkyně.
ISBN 978-80-7544-617-6

Sloan, Robin
Kvásek

Brno: Host, 240 s., váz.
Lois ve svém okolí objeví tajemnou
rozvážku jídla a je nadšená. Nadšení
jí však nevydrží dlouho, protože bratři, kteří podnik provozují, se musejí

bibliografie
vrátit do Evropy. Než odjedou, dají
Lois malý dárek — keramický hrnek
s kváskem.
ISBN 978-80-7577-582-5

Toman, Marek
Neptunova jeskyně. Příběh
z Královských Vinohrad

Praha: Plus, 376 s., váz. 349 Kč
Osud svérázného hrdiny, sochy Neptuna z Grébovky, na pozadí společenských, politických a architektonických
proměn pražských Vinohrad od konce 19. století až po současnost.
ISBN 978-80-259-0955-3

Trojanow, Ilija
Moc a vzdor

Praha: Akropolis, 448 s., váz. 449 Kč
Román Moc a vzdor vypráví o možnostech přežití za poválečného socialismu i vývoji po roce 1989.
ISBN 978-80-7470-216-7

Třeštík, Michael
Chceš-li rozesmát pánaboha

Praha: Motto, 2. vyd., 336 s., 299 Kč
Jak kdysi prohlásil slavný režisér
Woody Allen: „Chceš-li rozesmát pánaboha, řekni mu své plány.“ Lidské
osudy jsou nepředvídatelné a ve dvacátém století obzvlášť. To potvrzuje
dramatický a emotivní příběh.
ISBN 978-80-267-1258-9

Vuillard, Éric
Tagesordnung

Praha: Argo, 152 s., váz. 228 Kč
Je únor roku 1933 a čtyřiadvacet
německých průmyslníků a finančníků,
čtyřiadvacet zástupců významných
rodin a podniků je povoláno ke
schůzce s Hermannem Göringem,
jenž jim vysvětlí, proč je nutné, aby
Hitler vyhrál volby.
ISBN 978-80-257-2593-1

Walsh, Rosie
Muž, který už nezavolal

Praha: Motto, 1. vyd., 368 s., 399 Kč
Sarah a Eddie se do sebe zamilovali
na první pohled. Strávili spolu sedm
úžasných dní a oba měli pocit, že
potkali toho pravého. Když Eddie odjíždí na plánovanou dovolenou a slíbí,
že zavolá, Sarah nepochybuje, že slib
dodrží. Jenže nezavolá.
ISBN 978-80-267-1259-6

ROZH OVO RY
František, Papež;
Wolton, Dominique
Papež František: O společnosti
a politice. Otevřený rozhovor
s Dominiquem Woltonem

Brno: Barrister & Principal, 274 s.,
váz.
Unikátní kniha rozhovorů papeže
Františka a Dominiqua Woltona, sociologa a odborníka na komunikaci.
ISBN 978-80-7364-072-9

Riebauerová, Martina
Osm múz mého života

Praha: Vyšehrad, 220 s., 269 Kč
Knižní rozhovor, který vznikl po sérii
pravidelných setkání u ranní kávy
s profesorem Josefem Kouteckým,
zakladatelem české dětské onkologie.
ISBN 978-80-7601-029-1

SCI-FI, FANTASY
Aaronovitch, Ben
Noční kouzelnice

Praha: Argo, 128 s., brož. 298 Kč
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Druhý komiksový příběh ze světa
Bena Aaronovitche Řeky Londýna
staví do popředí ruskou čarodějku
Varvaru Sidorovnu. To ona je noční
kouzelnice. Tedy alespoň jí byla
během svojí služby Sovětskému
svazu.
ISBN 978-80-257-2560-3

Bennett, Robert Jackson
Město zázraků

Brno: Host, 470 s., váz. 389 Kč
Pomsta je něco, v čem Sigrud
Harkvaldsson skutečně vyniká. Možná je to jediné, co mu kdy šlo.
ISBN 978-80-7577-578-8

Bronec, Michael
Korzárská čtverylka. Tři kapitáni
III (brožované vydání)
Praha: Straky na vrbě, 1. vyd., 480 s.,
brož. 280 Kč, váz. 350 Kč
Trojice kapitánů se rozdělila. Arnošt
Kodex zůstává na Zemi, kde řeší problémy vládce Republiky a nenápadně
podporuje své druhy vyslané za
tajnými úkoly.
ISBN 978-80-87364-86-4, ISBN
978-80-87364-85-7

Fuchs, Oskar
Hitokiri

Praha: Epocha, 384 s., brož.
Michael Lindner neprožívá zrovna
svoje nejlepší období. Od chvíle,
kdy otevřel kletbou chráněný hrob
slovenského velmože, aby se zmocnil bájného pokladu, vězí až po uši
v problémech.
ISBN 978-80-7557-142-7

Loureiro, Manel
Apokalypsa Z: Temné dny

Praha: Argo, 272 s., váz.
Nadešel konec civilizace. Pryč jsou
internet, televize i mobilní telefony.
Není nic, co by člověku připomínalo,
že je stále lidským tvorem. Apokalyp
sa začala. Zbývá už jen jediný cíl:
PŘEŽÍT!
ISBN 978-80-257-2631-0

Lovci lidí (Zpívající věže 3)

Praha: Straky na vrbě, 1. vyd., 288 s.,
brož. 220 Kč
Chladní a nebezpeční jako země,
z níž pocházejí. Muži s tvrdým výcvikem. Říká se jim lovci lidí, ale jsou
mnohem víc. Co vše ukrývají jejich
příběhy? Deset českých a slovenských povídek. Jeden fantasy svět.
ISBN 978-80-87364-88-8

Swallow, James
Let Eisensteinu

Frenštát pod Radhoštěm: Polaris,
336 s., brož. 339 Kč
Poté, co byl velitel Sedmé roty Gardy
smrti bitevní kapitán Garro svědkem
událostí na Ištvanu III a uvědomil si,
do jaké hry byl bez svého vědomí
zatažen, zmocní se fregaty Eisenstein
a vydá se na Terru varovat Císaře
před Horovou zradou.
ISBN 978-80-7332-392-9

Tidbeck, Karin
Amatka

Zlín: Kniha Zlín, 240 s., 249 Kč
Vanja přijíždí do chladné, nehostinné
kolonie Amatka, aby pro svého zaměstnavatele shromáždila informace
o hygienických návycích tamějších
obyvatel. Ihned po příjezdu však
vycítí, že v Amatce se děje něco
podivného.
ISBN 978-80-7473-698-8

TH R I LLE RY
Belshamová, Alison
Tatérka

Praha: Plus, 360 s., váz. 369 Kč
Když během tetovacího veletrhu
v anglickém Brightonu objeví tatérka
Marni Mullinsová podivně znetvořenou mrtvolu, ochromí celé město
strach. Podle všeho tu řádí sériový
vrah, který zaživa vyřezává umělecká
díla z těl svých obětí.
ISBN 978-80-259-0956-0

Benková, Jana
Bláznivé pokušení

Brno: Moba, 248 s., váz. 259 Kč
Simona vede krásný a šťastný život
– má vysněnou práci a chystá se na
svatbu s milovaným mužem. Když ale
začne pátrat po zmizelých modelkách
z modelingové agentury, zažije situace doslova jak z filmového thrilleru.
ISBN 978-80-243-8321-7

Bonnier, Jonas
Přepadení ze vzduchu

Zlín: Kniha Zlín, 1. vyd., 416 s., 399 Kč
23. září 2009 brzy ráno vypukne
poplach – je přepadena centrála bezpečnostní agentury G4S ve Västberga
ve Stockholmu. Lupiči přiletí helikoptérou a po krátké době také odletí
s téměř čtyřiceti miliony švédských
korun na palubě.
ISBN 978-80-7473-699-5

Tománek, Jan
Motýlí křik

Praha: XYZ, 1. vyd., 336 s., 299 Kč
Nehoda uprostřed nočního města,
nebo důmyslná vražda? Televizní reportér Pavel Černý se dostane do víru
událostí vedoucích až do nejvyšších
pater světové politiky a utajených
mocenských skupin.
ISBN 978-80-7597-153-1

Trbušek, Martin
Pátý kámen

Brno: Moba, 264 s., váz.
V ústavu Kassiopea pracují vědci
na výzkumu rakoviny včetně vývoje
nových léků. Když se mladý nadějný
biochemik Jan Pouzar nedostaví
k naplánovaným experimentům, jisté
stopy nasvědčují možnému únosu.
ISBN 978-80-243-8294-4

V ZPOM Í N K Y
Westaby, Stephen
Křehké životy. Vyprávění
kardiochirurga o životě a smrti
na operačním stole

Brno: CPress, 1. vyd., 228 s., 349 Kč
Vzpomínky jednoho z nejvýznamnějších světových kardiochirurgů, který
v této knize strhujícím způsobem
popisuje nejpozoruhodnější a nej
dojemnější případy, na nichž ve své
kariéře pracoval.
ISBN 978-80-264-2139-9

literatura pro
děti a mládež

je si jistý, že před ním stojí něco mimořádného, a rozhodne se tajuplný
svět na druhé straně prozkoumat
s kamarádem Tobiášem.
ISBN 978-80-264-2091-0

která utekla z ohrady, protože se bála
stříhání kožíšku.
ISBN 978-80-7267-659-0

Foglar, Jaroslav
Hoši od Bobří řeky

Březinová, Ivona
Hrnečku, vař!

Praha: Albatros, 216 s., 349 Kč
Příběh o skautských výpravách,
plnění bobříků i o ryzím přátelství.
Vedoucí Rikitan dá dohromady partu
dvanácti chlapců a utvoří oddané
bratrstvo. Každý z nich je jiný, ale
všichni se navzájem skvěle doplňují.
ISBN 978-80-00-05204-5

Hunterová, Erin
Volání divočiny (1): Putování
začíná

Praha: Albatros, 1. vyd., 288 s.,
249 Kč
Tři medvědy, ledního, černého
a grizzlyho, svede neblahý osud
dohromady už jako malá medvíďata.
Jsou odloučeni od svých rodin
a společně musí přežít v nehostinné
divočině a najít cestu zpátky ke svým
blízkým.
ISBN 978-80-00-05173-4

Ransome, Arthur
Holubí pošta

Praha: Albatros, 1. vyd., 328 s.,
329 Kč
Prázdninová dobrodružství Vlaštovek
a Amazonek jsou vždy napínavá –
a nemusí se ani odehrávat v exotické
divočině. Tentokrát výprava našich
přátel opouští vodu i lodě a vydává se
do hor – na naleziště zlata!
ISBN 978-80-00-05200-7

Štorch, Eduard
Osada Havranů – U Veliké řeky

Praha: Albatros, 1. vyd., 240 s.,
299 Kč
V Osadě Havranů a v novele U Veliké
řeky Eduard Štorch volně navazuje
na svou vizi pravěkého světa, tak jak
ji započal v románu Lovci mamutů.
ISBN 978-80-00-05202-1

LE PO R E L A
Koziel-Nowaková, Magdalena
Rok na venkově
Brno: Host, 28 s., 299 Kč
Po titulech Rok v lese a Rok ve školce
přichází další obrázkové leporelo.
ISBN 978-80-7577-529-0

Pospíšilová, Zuzana; Vopičková, Vladimíra B.
O zajíčkovi z pole
Říčany: Junior, 12 s., lepor., 69 Kč
Rozkládací výsekové leporelo s veršovanou pohádkou o zvědavém
zajíčkovi je z dílny Zuzany Pospíšilové
a ilustrátorky Vladimíry Vopičkové.
ISBN 978-80-7267-657-6

Pospíšilová, Zuzana; Vopičková, Vladimíra B.
O šnečkovi ze zahrádky

DOBRODRUŽSTVÍ

Říčany: Junior, 12 s., lepor., 69 Kč
Rozkládací výsekové leporelo vypráví
nejmenším čtenářům o malém šnečkovi, který toužil najít kamarády.
ISBN 978-80-7267-658-3

Ciprová, Oldřiška
Konec rodu Slavníkovců. Napínavé příběhy z českých dějin

Pospíšilová, Zuzana; Vopičková, Vladimíra B.
O ovečce z louky

Brno: CPress, 88 s., váz. 169 Kč
Když Artur objeví na půdě záhadné
zrcadlo připomínající vodní hladinu,
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Říčany: Junior, 12 s., lepor.
Rozkládací výsekové leporelo vypráví
nejmenším čtenářům o ovečce Lindě,

PO HÁD K Y
Praha: Artur, 2. vyd., 136 s., váz.
249 Kč
Bohatě ilustrovaná knížka s obrázky
Heleny Zmatlíkové nabízí dva tucty
oblíbených pohádek a ke každé
pohádce navíc recept na pokrm,
který se v pohádce objeví. Až dětem
pohádku přečtete, určitě budou chtít
lákavé dobroty ochutnat!
ISBN 978-80-7483-090-7

Dawnay, Gabby
Domeček pro myšku

Brno: CPress, 38 s., váz. 299 Kč
Před dlouhým časem šedá myš malá
nový dům najít tuze si přála. Jakmile
se rozhodla, spoustu dní i nocí šla.
Zdali najde domov myška, napoví
vám tato knížka. Roztomilý příběh
myšky hledající domov.
ISBN 978-80-264-1910-5

Kubátová, Marie
Pohádky o Krakonošovi

Praha: Artur, 4. vyd., 132 s., váz.
249 Kč
Původní soubor pohádek o Krakonošovi a jeho „pohádkové říši“
Krkonoších, kde se objevují první
lidé. Krakonošovy rozmary i chyby,
které dělá, nejsou mu nikdy na
překážku.
ISBN 978-80-7483-089-1

PRO D Ě TI
Bartíková, Petra
Proč řve lev na leva. O dorozumívání mezi zvířaty

Praha: Albatros, 1. vyd., 32 s., 199 Kč
V různých pohádkách člověk porozumí řeči zvířat jen díky nějakému
kouzlu. Abrakadabra! A už ví, o čem
si zrovna povídají včelky, ptáci i ryby.
V některých příbězích si zvířata
dokonce povídají s lidmi, jako by se
nechumelilo.
ISBN 978-80-00-05151-2

Dinosauři přicházejí

Praha: Slovart, 32 s., brož. 149 Kč
Je načase navštívit Jurský svět – nejúžasnější tematický park na světě!
Nejdřív si ale nachystej samolepky
(v knize jich nalezneš víc než 500
kusů a představ si, dají se odlepovat
a nalepovat opakovaně!).
ISBN 978-80-7529-647-4

Drijverová, Martina
Staré řecké báje a pověsti pro
malé děti

Brno: CPress, 1. vyd., 64 s., 249 Kč
Zkrácené verze nejznámějších řeckých pověstí přepsaných do jazyka
srozumitelného dětem raného školního věku.
ISBN 978-80-266-1324-4

Fejtová, Lenka
Ovečka Oli

Praha: Agentura Krigl, 1. vyd., 80 s.,
váz. 188 Kč
Malá ovečka Oli si ví vždycky se vším
rady. Spolu s ostatními zvířátky z venkovského statku prožívá mnohá dobrodružství. Oli má srdce na pravém
místě a plnou hlavu skvělých nápadů.
ISBN 978-80-88104-45-2

bibliografie
Godflam, Arnošt;
Goldflamová-Štětinov, Petra
Hledání ztraceného tatínka

Zvole u Prahy: Nakladatelství Andrej
Šťastný, 96 s., váz. 269 Kč
Oblíbený autor dětských knížek přichází po úspěšných titulech „Tatínek
není k zahození“ a „Tatínek 002“
s dalším příběhem o tatínkovi, tentokrát velmi dobrodružným.
ISBN 978-80-86739-70-0

Goes, Peter
Cesta časem. Světové dějiny
v obrazech

Zlín: Kniha Zlín, 80 s., 499 Kč
Nakreslený příběh světových dějin
pro malé i velké čtenáře, který vás
vezme na cestu časem od okamžiku
velkého třesku přes období dinosaurů, prvních velkých civilizací, středověku až k dvacátému století, vesmírným objevům a současnosti.
ISBN 978-80-7473-689-6

Johnsonová, Sophie
Co si váš pes doopravdy myslí

Praha: Vyšehrad, 96 s., 169 Kč
Určitě by vás zajímalo, co znamená
ten oddaný, příslovečně psí pohled.
Jasně, miluje vás, proto tak vášnivě
mává ocasem a sliny mu odkapávají
ve tvaru srdce.
ISBN 978-80-7601-026-0

Jurský svět v totálním chaosu

Praha: Slovart, 48 s., brož. 199 Kč
Vítej znovu v Jurském světě – parku
plném ohromných dinosaurů! Pomůžeš zaměstnancům vytvořit nové
křížence dinosaurů a poskládat od
základů celého nového dinosaura?
Dokážeš zabránit tvorům v útěku
a polapit proslulého zloděje vajec?
ISBN 978-80-7529-648-1

Lada, Josef
Mikeš – anglicky pro český trh

Praha: Albatros, 1. vyd., 340 s., 399 Kč
Asi jen málokdo neslyšel o mluvícím
kocourkovi Mikešovi, který žil v Hrusicích u Ševců. A o jeho kamarádech
Pepíkovi, Pašíkovi a kozlu Bobešovi.
Však se spolu navyváděli veselých
kousků a taškařic.
ISBN 978-80-00-05201-4

Lebeda, Jan
Medovníčkovy básničky

Praha: Brána, 10 s., lepor., 99 Kč
Autor oblíbeného pohádkového skřítka
Medovníčka tentokrát pro děti napsal
básničky o skřítkovi a jeho kamarádech.
Knížka pro nejmenší je opět vyzdobena
půvabnými obrázky Zdeňky Študlarové.
ISBN 978-80-7584-083-7

LEGO®DC Super Heroes: Kniha
superhrdinů

Brno: CPress, 1. vyd., 144 s., 299 Kč
Každý by se chtěl stát superhrdinou
a knížka, kterou máš před sebou,
představuje tvoji příležitost ke splnění tohoto snu. Jakým superhrdinou se
staneš a jaká dobrodružství zažiješ?
ISBN 978-80-264-2133-7

Marešová, Jana
Nebojme se bát

Praha: Práh, 2018, 110 s., váz. 349 Kč
Tremula, Tmavruše, Hypochondřík.
Strachy, o kterých vyprávějí děti. Kaž
dé má svůj příběh, třeba o panice,
trémě a nejistotě. Užitečná knížka
o tom, jak se zbavit svého strachu,
trémy, nejistoty…
ISBN 978-80-7252-767-0

Moje první vzpomínky

Praha: Slovart, 80 s., váz. 499 Kč
Uchovejte si okamžiky z nejkrásnějšího životního období svého dítěte
nebo vnoučete dřív, než se ztratí ve
víru každodennosti. Milé vzpomínky
udělají radost celé rodině a jednou
budou vzácným objevem i pro dítě –
hlavní hvězdu této knihy.
ISBN 978-80-7529-640-5

Monstrata, Nessi
Monster High deníčky 2

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 160 s.,
249 Kč
Na Monster High má nastoupit
ghúlka Isi Dawndancerová a Frankie
se přihlásila, že ji provede po škole
a všechno jí ukáže. Sama moc dobře
ví, jaké to je být někde úplně nová.
ISBN 978-80-7544-615-2

Nezbedný psíček

Říčany: Junior, 2018, 12 s., lepor.
Na farmě žije hodně zvířátek, která
často připomínají děti. Tohle je PSÍČEK. Celý den něco vyvádí, ale nemyslí to zle, a tak ho mají všichni rádi.
Přečtěte si o něm v knížce a určitě si
ho taky oblíbíte.
ISBN 978-80-7267-656-9

Novotný, J. A.
Krtek ve městě

Praha: Albatros, 7. vyd., 80 s., 229 Kč
Kvůli lidem musí příroda ustoupit
novému městu. Krtek a jeho přátelé
zajíček a ježek jsou přestěhováni
ze svého pařízku v lese do nového
bytu v paneláku. Mají zde všechny
vymoženosti civilizace, a dokonce
i přírodu.
ISBN 978-80-00-05132-1

Paľo, Ľuboslav;
Rušar, Daniel; Paľo, Ľuboslav
Haló, haló, paní Kočko!
Praha: Portál, 2018, 32 s., brož. 199 Kč
Obrázková kniha o myších brášcích
obsahuje vše, co má dětská knížka
pro nejmenší čtenáře mít: bláznové
a mistrovsky úchvatné ilustrace,
rošťáctví, humor, jednoduchý příběh
plný napětí.
ISBN 978-80-262-1364-2

Petiška, Eduard
Jak Krtek ke kalhotkám přišel

Praha: Albatros, 2018, 64 s., 229 Kč
Jedna z nejznámějších a nejpůvabnějších knížek o tom, jak se dílo podaří,
když se všichni spojí a každý dělá, co
umí. Krtek zatouží po krásných modrých kalhotkách, sám ale neumí ani
tkát, ani stříhat, šít nebo barvit látku.
ISBN 978-80-00-05127-7

Růžičková, Leona
Obrázkové veršovánky (roční
období a významné české
svátky)

Praha: Agentura Krigl, 2018, 1. vyd.,
36 s., váz. 168 Kč
Tuto knihu byste měli mít doma,
zvlášť když máte zvídavé děti. Dočtete se v ní vtipnou veršovanou formou
o tom, čím se které roční období
vyznačuje.
ISBN 978-80-88104-43-8

Socha, Piotr;
Grajkowski, Wojciech
Stromy

Praha: Slovart, 80 s., váz. 399 Kč
Překrásná velkoformátová kniha
Stromy od tvůrců bestselleru Včely
zve malé i velké čtenáře do fascinují-

z n o v i n e k k 2 9. 1 0 . 2 0 1 8 2 4 6 t i t u l ů
cího lesního světa. Dozvíte se, kdo ve
stromech žije, kdo je zasazuje a kdo
se stromy živí.
ISBN 978-80-7529-551-4

Střítězská, Jana
Říkačky

Praha: Agentura Krigl, 2018, 1. vyd.,
64 s., váz. 176 Kč
Kniha je plná barevných obrázků
zvířat a nápaditých říkanek o nich. Je
určena především dětem, ale svou
rozmanitostí jistě zaujme i rodiče.
ISBN 978-80-88104-42-1

Svitvalský, Richard
Sedmikráskov

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
144 s., 249 Kč
Nové příběhy ze Sedmikráskova,
které ještě neznáte! Princ Dyk býval
krasavec. Pak se ale při souboji s gobliny nakazil trpasličím virem a stal se
z něj také zelený goblin.
ISBN 978-80-253-3817-9

Štiková, Věra
Jsem tvůj pejsek

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 56 s.,
199 Kč
Haf! Dáš mi jméno? Najdeš mi domeček? Pojďme si se mnou HRRRÁT!
Jsem tvůj pejsek a moc rád bych
se stal i tvým věrným kamarádem.
Umím spoustu věcí, však brzy uvidíš.
ISBN 978-80-266-1305-3

Táborská, Pavlína;
Táborský, Zdeněk
Měli dinosauři blechy? O dědečkovi geologovi, dobrodružstvích
Vildy a Fíny a o tom, co je uvnitř
Země

Praha: CPress, 2. vyd., 152 s., 299 Kč
Kniha seznamuje mladé čtenáře se
základními geologickými pojmy, je
pro děti ve věku 8 až 13 let. Začtěte
se do vyprávění Vildy a Fíny o jejich
výletech s dědečkem geologem za
záhadnými kameny, zkamenělinami a zajímavými místy po českých
zemích.
ISBN 978-80-266-1323-7

Tanečky a písničky pro kluky
a holčičky

Brno: CPress, 1. vyd., 80 s., 199 Kč
Publikace Tanečky a písničky pro kluky a holčičky je určena rodičům, prarodičům a učitelům, kteří chtějí u dětí
od 3 do 8 let rozvíjet jejich pohybové
dovednosti.
ISBN 978-80-266-1311-4

Winnerová, Alena
Zuzanka a Jiřík vaří. ... a ví, jak
na to

České Budějovice: Dona, 2018,
1. vyd., 96 s., váz. 290 Kč
Kuchařka pro společné vaření dětí
a rodičů. Pomocí fotografických postupů a jednoduše napsaných receptů se děti se Zuzankou a Jiříkem naučí
krok za krokem připravovat pokrmy,
které v dnešní době děti milují.
ISBN 978-80-7322-209-3

Winston, Robert
Domácí laboratoř. Vzrušující
experimenty pro začínající vědce

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 160 s.,
399 Kč
Napiš tajnou zprávu neviditelným
inkoustem, potom nech vybuchnout
sopku, vyrob šumivé bomby do koupele nebo se zavři v kuchyni a připrav
výborná barevná krystalová lízátka
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nebo třeba pečený dezert se zmrzlinou, která se v troubě nerozteče.
ISBN 978-80-266-1283-4

Zapletal, Miloš
Báchorky blanického rytíře

Praha: Mladá fronta, 96 s., váz. 299 Kč
Báchorky blanického rytíře z pera Miloše Zapletala jedinečným způsobem
aktualizují známé motivy o blanických rytířích.
ISBN 978-80-204-4990-0

Zvědavý kocourek

Říčany: Junior, 2018, 12 s., lepor.
Na farmě žije hodně zvířátek, která
často připomínají děti. Tohle je malý
KOCOUREK. Je zvědavý a chce
všechno vědět, ale jeho přátelé ho
stejně mají rádi. Přečtěte si o něm
v knížce a určitě si ho taky oblíbíte.
ISBN 978-80-7267-654-5

PRO D ÍVK Y
Bentleyová, Sue
Kouzelní poníci – Velké přání

Praha: Fragment, 2018, 120 s., 149 Kč
Marcie netouží po ničem jiném víc
než po vlastním poníkovi. Už nedoufá, že by se jí její velké přání mohlo
splnit, když potká Oriona. Kouzelný
poník se stříbrnou hřívou se totiž
z čista jasna objeví u nich na dvorku
a potřebuje pomoc.
ISBN 978-80-253-3787-5

Greenová, D.L.
Ranč Stříbrný poník: Hvězda

Brno: Cpress, 2018, 1. vyd., 96 s.,
169 Kč
Terka se může zbláznit radostí – na
prázdniny pojede ke své babičce, která má ranč se spoustou poníků! Jestli
jí radost něco naopak kazí, tak to,
že se musí dělit o pokojíček se svou
mladší sestrou Míšou.
ISBN 978-80-264-2065-1

Henryová, Emily
Milionkrát June

Praha: CooBoo, 2018, 392 s., 349 Kč
Celý život jí rodiče vtloukali do hlavy
jediné pravidlo: drž se dál od rodiny
Angertových. Ale když se June náhodou doslova srazí se Saulem Angertem, zajiskří to a její svět se propadne
do chaosu.
ISBN 978-80-7544-603-9

LEGO® Disney Princezny™
Seznam se s princeznami

Brno: CPress, 2018, 32 s., 199 Kč
Otevři tuto kouzelnou knížku aktivit
z řady LEGO® Disney Princezny™
a přidej se ke svým oblíbeným hrdinkám.
ISBN 978-80-264-2015-6

Milý módní deníčku

Brno: CPress, 1. vyd., 160 s., 249 Kč
Otevři kreativní módní deník, do
něhož můžeš zaznamenávat své
postřehy, vyšperkovat pomocí něj
svůj vkus, a stát se tak prvotřídním
módním guru. Lep, kresli, dopisuj,
pozoruj a inovuj.
ISBN 978-80-264-2144-3

Neuhausová, Nele
Elena: Letní rozhodnutí

Brno: Cpress, 2018, 1. vyd., 312 s.,
249 Kč
Život bez koní si Elena nedokáže
představit. V sedle zapomene na vše
kolem. Vlastně by na koňské farmě
rodičů mohla být šťastná, kdyby

ji stále netížilo hořké nepřátelství
mezi vlastní rodinou a rodinou jejího
přítele Tima.
ISBN 978-80-264-2064-4

Schleich: Památníček spolku
Horse Club

Brno: CPress, 1. vyd., 96 s., 249 Kč
Vepiš do této kouzelné knížky svá
nejtajnější tajemství a popros své
kamarádky, aby učinily to stejné.
Budete je pak mít všechny pěkně
pohromadě. Pak si přečti o holkách
ze spolku Horse Club a zjisti o nich
vše potřebné.
ISBN 978-80-264-2031-6

Schoderová, Sabine
Láska je jen pro blázny. Jako
jsem já.

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
328 s., 299 Kč
Pokud je váš život jedna velká katastrofa – optimisticky řečeno – může
realita vypadat třeba takto: s hlavou
plnou myšlenek na svůj zoufalý život
to na všech frontách přeženete.
ISBN 978-80-253-3788-2

Veres, Alexandra
Nejkrásnější účesy pro holky

Brno: Cpress, 2018, 1. vyd., 64 s.,
249 Kč
Dlouhé, krátké, rovné, vlnité či
kudrnaté? Ať už máš vlasy jakékoliv,
s touto knihou zvládneš během několika minut vytvořit účes pro každou
příležitost.
ISBN 978-80-264-2061-3

Westová, Kasie
Láska a jiné úkoly

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 328 s.,
249 Kč
Léto sedmnáctileté Abby Turnerové
neprobíhá úplně podle jejích představ. A tak si napíše seznam deseti
věcí, které musí stihnout za následující měsíc.
ISBN 978-80-7544-611-4

Wilsonová, Jacqueline
První nástrahy

Praha: BB art, 2018, 3. vyd., 168 s.,
váz. 229 Kč
Devět hodin. V devět nejpozději
musím být doma. Táta si myslí, že
po deváté je to pro samotnou holku
venku NEBEZPEČNÉ. Ale ty nejnádhernější kouzelné věci se stávají právě
v tuhle dobu.
ISBN 978-80-7595-017-8

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.
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Stephan Orth

Smarticular
Prof. Dr. Andreas Michalsen

Léčení silou přírody

Mé zkušenosti z praxe a výzkumu –
co skutečně pomáhá

Peter Wohlleben

Moudrost lesa
Novinka od autora bestselleru Tajný
život stromů. Známý lesník popisuje nejen fungování lesa, ale poprvé
i svůj životní příběh hajného, bojujícího s dřevařskou a mysliveckou
lobby o zachování cenných lesů pro
příští generace.

Andreas Michalsen, přední německý
přírodní lékař, podrobil vědeckému průzkumu tradiční postupy, jako je léčba
pijavicemi, pouštění žilou, jóga či půst,
a s velkými úspěchy je uplatňuje v klinické praxi. Přečtete se mnoho příběhů
ze života pacientů a plány léčby nejběžnějších chronických onemocnění.

349 Kč

359 Kč

Pět domácích
prostředků nahradí
celou drogerii

Zkuste to zvládnout sami! Více než 300
návodů a 33 receptů, které ušetří vaše
peníze i životní prostředí. S jedlou sodou, prací sodou, octem, kyselinou citronovou a jádrovým mýdlem lze nahradit téměř všechny výrobky z drogerie.

Couchsurfing v Rusku

Aneb jak jsem málem začal
rozumět Putinovi
Co je propaganda a co je skutečnost?
O žádné části zeměkoule nepanují
tak zmatené a rozporuplné informace jako o Rusku. V tom případě pomůže jediné: vyrazit na cestu a udělat si svůj vlastní obrázek.

349 Kč

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

Nakladatelství KAZDA, s.r.o., Nové sady 2, 602 00 Brno, tel. 725 518 237, objednavky@knihykazda.cz.
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Fantastická publikace, která je zároveň
svého druhu výstavou. (...) Vedle „velkých“
historických okamžiků se kniha moderně věnuje
také každodennímu životu, popkultuře, fenoménu
ﬁlmových hvězd nebo třeba vzniku velkoměst či
trendům v dopravě.
Stanislav Šulc, ekonomický deník E15

Rád bych se podělil o své pocity z knihy
První republika: Když konečně dorazila,
byl jsem velice rád, že už ji mám a při
prohlížení mi až naskakovala husí kůže.
(...) Díky vám jsem si tuto dobu dokonale
osvětlil, přílohy mě doslova nadchly. Moc
vám chci za tuto knihu poděkovat, jsem
opravdu nadšen.
Martin Havel

Pomník republice – Výpravná
publikace První republika 1918–1938 je
zcela mimořádným počinem. Od běžných
obrazových publikací se liší nejen kvalitou
zpracování (...), ale především tím, že
obrazovou část rozšiřuje o faksimile
dobových artefaktů, navíc publikovaných
v mimořádné kvalitě a většinou v
měřítku 1:1. Z čtenáře se tak trochu stává
návštěvník muzea.
Petr Zídek, Lidové noviny

Obsahuje 59 vložených kopií unikátních dokumentů doby

Krajanské noviny Svornost (1918) • Washingtonská deklarace (1918)

Pohlednice Bratislavy (1920)

Jmenný kalendář (1926)

Akvarel Františka Kupky: Smrt praporčíka Bezdíčka a dobrovolníka Šibala u Arrasu (1915)

Turistická mapa Podkarpatské Rusi (1935) • Orientační plán Užhorodu

Jídelní lístky ze dvou různých restaurací (1933)

Polní pošta – korespondence legionáře Antonína Bezděka (1917)

Diplomatický pas Karla Kramáře (1926)

Vánoční pohlednice (1920) a pohlednice z Rychnova n. Kn., Lázně Studánka

Pohlednice pro nábor do legií podle návrhu Vojtěcha Preissiga

Volební plakáty Československé strany lidové (1935)
a Československé sociálnědemokratické strany dělnické (1935)

Časopis Pražský ilustrovaný zpravodaj (výběr z vydání ze 30. let)

Rukopisný koncept prvního zákona ČSR (1918)

Koncese na provozování rádia z roku 1934

Noviny z října 1918

Program oslav 1. výročí vzniku ČSR (1919)

Plakát Osvobozeného divadla ke hře Osel a stín (1933)

Čtyřdílná turistická mapa Krkonoš 1 : 50 000 s přílohou Rozhled se Sněžky,
komplet v dobovém přebalu (poč. 20. let 20. stol.)

Reklamní plakát Baťa (1922) • Reklamní plakát Škoda (1938)

Dopis TGM Karlu Kramářovi (1919) • Kramářův dopis TGM (1919)

Vůdčí list – řidičský průkaz (1932)

Speciální vydání Pestrého týdne k úmrtí TGM (1937)
Telegram pro TGM odeslaný Edvardem Benešem z Versailleské mírové
koference (1919)
Bankovky první republiky nominálních hodnot 10, 20, 50, 100, 500, 1 000
a 5 000 Kč
Stvrzenka o věnování zlata na státní poklad (1919)
Slavnostní verze Martinské deklarace (1928)

Letový řád ČSA (1933) • Letový řád ČSA: mapová podoba (1938)
Roční legitimace Československých státních drah s rozkládací mapou sítě
(1928/29)
Vysvědčení žáka ZŠ (1933/34)
Občanská legitimace (1926)
Uliční plán Velké Prahy (1932) • Uliční plán Velkého Brna (1919)
Ukázka z brožury Sokola: Ženská prostná cvičení (1923)
Diplom pro hokejisty z I. zimních olympijských her v Chamonix (1924)

Časopis Kinorevue (výběr z let 1936–1937)
Fotograﬁe Oldřicha Nového s podpisem
Propagační skládačka Výstavy soudobé kultury v Brně, slovensky (1928)
Pohlednice z Lázní Jeseník-Gräfenberg (1935)
Domovský list v česko-německé verzi ze Sudet (1935)
Mobilizační vyhláška (1938)
Mobilizační dobročinná pohlednice Podbořanské zátiší (1938)
Noviny ze září a října 1938 • Mnichovská dohoda (1938)
Mapa „Politické a soudní rozdělení Československé republiky“ (1936) – všitá

www.kniha1republika.cz

KNIŽNÍ NOVINKY
Objevte úžasné veci
ˇ kolem nás

TOP

MODRÁ

TEMNÉ LÉTO

SBĚRATEL TROFEJÍ

Maja Lunde

Dan Simmons

Sarah Flint

Maja Lunde uchvátila čtenáře z
celého světa svým debutovým
románem Historie včel. Nyní je
zpět s dalším skvostným a strhujícím příběhem, který tentokrát
pojednává o vodě, nejdůležitější
součástí života na zemi.

ŠŤASTNÉ
HOROROVÉ
MLÁDÍ
Václav Upír Krejčí
Kniha herce Upíra Krejčího psaná
životem - bez servítek, bez obalu.
Začíná ještě před jeho narozením
a převážná část je upřena na jeho
mládí. Ale je to víc, je to horor,
jsou to crazy zážitky i jemu vlastní situační humor.

Píše se léto 1960, a v malém
městečku Elm Haven v Illinois
vzniká mezi pěti dvanáctiletými
chlapci přátelství na celý život,
Mezi prosluněnými kukuřičnými
lány bude však jejich přátelství
podrobeno nemilosrdné zkoušce..

Pozoruje a vyčkává... A počítá.
Každý prst uložený ve formaldehydu znamená jednu oběť, mučenou a zabitou. Srdce vyříznutá
z hrudi a místo nich vložený
symbol konkrétní zrady. A každý
týden přibude nová trofej.

NEPODSTATNÉ
ZÁLEŽITOSTI
Paolo Sorrentino
Dvacet různých osob, dvacet životních příběhů. Paolo
Sorrentino si na základě jediné
fotografie představuje, jaký je
asi jejich život, aniž by znal
jméno kohokoli z nich.

BOB MARLEY A THE
WAILERS

HRDINOVÉ
A VÁLEČNÍCI

KRÁLOVNY A
PRINCEZNY

Richie Unterberger

Giuliana Rotondi, Pia
Taccone

Giuliana Rotondi, Pia
Taccone

V dějinách rockové hudby existují legendy a Legendy. Bezmála
čtyřicet let po jeho předčasné
smrti Bob Marley a jeho kapela
Wailers nadále patří k nejpopulárnějším hudebním skupinám
všech dob.

Ohodnoťte knížky na
Ohodnoťte vaše knihy na
www.knihydobrovsky.cz

www.knihydobrovsky.cz

Napínavé historické čtení pro
každého statečného kluka, který
se jen trošičku zajímá o dějiny
a má rád dobrodružství. Jak to
bylo doopravdy s Čingischánem?
Kdo to byl William Wallace?

3d1ejen

pro

p

+ 1 e-sho

Nádherně ilustrovaná kniha pro
všechny malé princezny. Jaká
byla císařovna Sissi? Co vlastně
dělají princezny? Žije vůbec ještě nějaká opravdová královna?
To vše a mnohem více se dozví
v těchto příbězích.
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rozhovor

s Iljou Kučerou ml.

DOKÁZAT PŘEHODIT ŘEKU
O odvaze a vůli nerezignovat, postavit se době, okolnostem, osudu vypráví nová kniha spisovatele a publicisty Ilji
Kučery ml. Přehodit řeku. „Každý z nás svým způsobem
touží řeku přehodit. Takže také každá z postav této knížky
se o něco podobného pokouší. Pro někoho je to neskonale
těžké, jinému se to podaří skoro mimoděk,“ říká autor.
Jak dlouho ve vás zrál příběh románu Přehodit řeku?
Knížka má dvě polohy. Jednak skutečný historický
příběh německého inženýra Rudolfa Formise, který
byl v polovině třicátých let zavražděn kvůli protinacistickému rozhlasovému vysílání z Čech. Toto téma mě
zajímá mnoho desetiletí. Formisův osud byl završen
na Slapech, kam od dětství jezdím, v devadesátých
letech jsem o jeho vraždě natočil rozhlasový dokument, díky němuž jsem
se dostal k mnoha materiálům i zajímavým
svědectvím. Takže tato
linka mi ležela v hlavě
opravdu dlouho. A asi
před třemi lety jsem
dostal nápad na paralelní příběh novináře
Jakuba Halmicha, který
už v současnosti přijíždí na autentická místa,
aby tu napsal román o inženýru Formisovi, a prožije
při tom cosi nečekaného. Zatímco současná linka se
rodila jen a pouze v mé fantazii, k té historické jsem
poctivě sháněl a studoval všechny dostupné podklady. Tak pečlivou přípravu jsem před žádnou svou
knihou nepodstoupil.
Prali se při psaní knížky ve vás prozaik s publicistou?
Musel jste při zpracovávání Formisova osudu hodně
krotit fantazii romanopisce?
Situace pro mě byla poměrně striktně daná. V příběhu ze současnosti jsem měl naprostou autorskou
svobodu, tady jde o čistou fabulaci, při níž jsem se
nemusel omezovat téměř ničím, jen jsem si hlídal,
aby jednotlivé postavy byly důvěryhodné. Oproti
tomu v historické linii jsem si k faktům troufnul maximálně domyslet dialogy, protože bez nich by to nebyla beletrie, ale suchá historická práce, kterou bych
si stejně nemohl dovolit, jelikož nejsem historik. I tak
jsem byl na sebe v tomto smyslu velmi přísný a poctivý k pramenům.
Přesto je velkou zodpovědností „vypůjčit“ si skutečně
žijícího člověka, notabene s tak pohnutým osudem,
ke svému literárnímu záměru. Připouštěl jste si ji při
psaní?
Pod tíhou této zodpovědnosti jsem věděl, že si nesmím dovolit Rudolfa Formise zkreslit, příliš ho přibarvit. Zároveň jsem se snažil, aby Formis v knížce
nevyzněl jen jako historický pojem, dvojrozměrná
papírová figura, ale aby i z něho byla živoucí posta-

va. Z toho všeho, co jsem si o něm nastudoval, jsem
modeloval jeho charakter a jeho chování tak, jak mi
z pramenů vyplývaly. Ovšem jen do momentu, než už
bych si začal vymýšlet.
Dvě časové roviny románu vybízejí k srovnání, načrtnutí určitých pojítek. Vidíte je mezi nimi?
Poměrně mi vyhovuje, že literární postava Jakub se
na mnoho věcí dívá podobnýma očima jako já. V žádném případě bych nechtěl, aby příběh sklouzl k agitce nebo dokonce vyřizování si nějakých účtů, ovšem
určitý podstatný pohled tu je. Tím, jak se Jakub zabývá meziválečnou dobou, zvlášť třicátými lety, tedy
vším tím, co se mocensky dělo v Evropě, i chováním
běžných lidí, jejich stádovitostí, přikyvováním mnohdy hloupé, tupé propagandě, tak si uvědomuje burcují a bolestné souvislosti s naší dobou, v níž jsem tu
knížku psal a v níž žije i tento literární hrdina. Čili jistá
pojítka, jistá varování tam vyplouvají. Pevně doufám,
že tyto paralely se v knize objevují přirozeně, nikoliv
cíleně, nicméně tu prostě jsou a alespoň trochu vnímavý člověk je nemůže přehlédnout.
Současně s knihou vychází
i její nezkrácená audio verze,
načtená Lukášem Hlavicou.
Jaký to byl pro vás pocit slyšet
svůj román v této interpre
taci?
Přiznám se, že mě nesmírně
potěšilo, když jsem se dozvěděl, že zvuková podoba mojí
knížky vyjde právě v podání
Lukáše Hlavici. Dlouhodobě obdivuji způsob, jakým
k audioknihám přistupuje. Je
vážně radost poslouchat, jak
postavy a příběhy, které se
zrodily v mé hlavě, náhle mistrně ožívají. Atmosféru navíc
velmi působivě podtrhuje
i Ravenova původní hudba,
napsaná a natočená právě
pro tuto nahrávku.
Prozraďte, kolikrát v životě
jste se vy osobně pokusil přehodit řeku.
Jestli myslíte s placatým kamenem v ruce, pak v podstatě pokaždé, když se mi nějaký
24

vhodný dostane do ruky poblíž vodní hladiny. Pokud
jste měl na mysli spíše symbolickou rovinu toho příměru, řekl bych, že člověk se o to pokouší vlastně
neustále. Čili nepočitatelně.
A dá se to?
To je otázka. Odpověď se dozvíme možná až na úplném konci. Tedy pokud se ji vůbec dozvíme.
JAROSLAV PANENKA

Anthony Doerr
Čtvero ročních období v Římě
Výjimečná kniha je plná mimořádných postřehů
a popisuje Doerrova dobrodružství v jednom z
nejúchvatnějších měst na světě. Tato osobní kniha
odhaluje mnohé, je oslavou Říma a úchvatným
příběhem spisovatelského řemesla.

Volker Kutscher
Tichý zabiják
Smrt zbožňované herečky přivádí Gereona Ratha do
berlínských filmových ateliérů. Mladý kolínský komisař
brzy pozná stinné stránky hvězdného prostředí
a dostane se do berlínské čínské čtvrti, do podsvětí
i na samou hranici zákona…

Susan Faludi
Temná komora

Judith Kinghornová
Ozvěna soumraku

Ann Granger
Mrtvá ve vodě

Novinářka Susan se dozví, že její otec
podstoupil změnu pohlaví. A tak si stále
naléhavěji klade otázku, jestli je identita
něco, co si vybíráme, nebo čemu naopak
nemůžeme uniknout.

Poutavý a dojemný příběh
nepravděpodobného přátelství mezi
paní a její služkou na prahu první
světové války, kdy musí obě čelit
útrapám v očekávání špatných zpráv.

Neobvykle deštivá zima rozvodnila řeky
a na pozemku místního spisovatele se
objevilo vyplavené tělo mladé dívky.
Postupem času se ukáže, že vyšetřování
neprovádí jen policie...

Nakladatelství MOBA

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná | 288 stran | 399 Kč

vázaná | 192 stran | 369 Kč

vázaná | 80 stran | 149 Kč

vázané | 14 stran každá | 239 Kč za 1 ks

leporela | 12 stran každá | 99 Kč za 1 ks

vázaná | 72 stran | 199 Kč

vázaná | 224 stran | 299 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.

NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS

NOVINKA
Tom Kenyon
MOUDROST HATHORŮ
+2CD
„Jsme Hathorové. Jsme mistři zvuků a lásky z
jedné vzestoupené intergalaktické civilizace.
Přispěli jsme k vývojovému procesu v Egyptě
a jiných starověkých kultur. Nyní se vracíme,
abychom podpořili mocnou evoluci, jež právě
ve vašem světě probíhá. Na Zemi se děje něco,
co zde doposud nebylo a máme nesmírnou
radost, že se smíme tohoto procesu zúčastnit a
vstoupit do vašeho vědomí. Přicházíme v lásce
a oznamujeme vám, že vás čeká kouzelná realita. Jste-li připraveni vytvořit nový svět, zveme
vás, abyste se k nám připojili na cestě ducha a
srdce.“
Co v této knížce najdete:
Informace a cvičení k posílení vitálního těla KA,
které je důležité pro vzestupný proces každého
člověka a stabilizaci emocí.
Potenciál lidského vědomí a přítomnost člověka na Zemi v této době coby iniciační cesta
vnitřního mistrovství.
Doposud nezveřejněné informace o interakci a
propojení geometrie a vědomí.
Cvičení s třemi základními geometrickými
obrazci pro posílení mozkových funkcí,
především kreativity, schopnosti řešit komplexní výzvy a vnímaní vícerozměrné reality.

Wendy Kennedy
Tom Kenyon
VELKÝ EXPERIMENT

Kerstin Simoné
THOVT
ODHALENÍ 1

Jan van Helsing
Stefan Erdmann
WHISTLEBLOWER

WWW.ANCH-BOOKS.EU

Tom Kenyon
Judi Sion
ARKTURIÁNI

nakladatelství triton
encykLopedie
soběstačnosti 2
Farmář, pastevec, sběrač
Soběstačnost farmy
či usedlosti
Eva Hauserová (ed.)
Druhý díl navazuje na úspěšný svazek Rodinná
zahrada. Získáte základní informace o tom, na co se
připravit, pokud plánujete ekologické farmaření ne
bo udržitelné hospodaření na větších pozemcích od
jednoho hektaru výš. Seznámíte se s metodami pěstování rostlin bez průmyslových hno
jiv a pesticidů, s vhodnými postupy při péči o louky a pastviny, při produkčním sadaření
a také při chovu nejoblíbenějších hospodářských zvířat. Uděláte si přehled o současné
legislativě a možnostech čerpat dotace. Velká pozornost je věnována metodám a pro
duktům zvlášť vhodným pro malé ekofarmáře, jako je pěstování léčivých, aromatických
a kořeninových rostlin nebo chov skotu bez tržní produkce mléka. Pro zájemce, kteří se
chtějí pustit do skutečně inovativních metod, autoři připravili pasáže o permakulturním
hospodaření blízkém přírodě. V tomto svazku naleznete i pasáže o rybníkářství, ekolo
gickém vinařství, chovu včel nebo pěstování hub. V závěru kniha nabízí pestrou škálu
příkladů dobré praxe.
384 str., váz., 299 Kč

Láska přichází
po špičkách – kniha třetí
Dlouhá cesta lásky
Janette Okeová
Missie se vydává s milo
vaným Williem na vysně
nou cestu na západ a ne
chává za sebou ustarané
rodiče i sourozence. Čeká
je dlouhé putování ve voze
krytém plachtou a taženém
koňmi. Útrapy, které s se
bou přináší trmácení v hor
ku, dešti, bahně, po roz
bitých cestách, přes roz
bouřené řeky a často v ohro
žení života, korigují Mis
siiny idealistické představy o životě na západě a splněném snu. Ke
stesku po domově se navíc přidávají strach a úzkost. Missie totiž
skrývá velké tajemství…
Náročnou zkouškou lásky mladých manželů ale není jen samotná ces
ta, nýbrž i nový život, který se spolu rozhodli vést v nehostinné prérii,
kde zpočátku mají oporu pouze jeden v druhém a své víře v Boha.
Myslela si, že už se dostala na hranici toho, co vydrží…
208 str, brož., 219 Kč

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: obchod@triton-books.cz, www.tridistri.cz

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
ZLATÝ DŮM

ČESKÝ RÁJ

Salman Rushdie

Jaroslav Rudiš

Světoznámý prozaik, jehož každé nové dílo
se očekává v předtuše planetární senzace,
napsal první velký román trumpovské éry.
Mnohovrstevnatý příběh, který rámuje vláda
Baracka Obamy a volba prezidenta nového,
vypráví o záhadném magnátovi Neru Goldenovi a jeho třech synech. Mocný muž, jenž
je bývalým společníkem bombajské stavební
a filmové mafie, a právě proto žárlivě střeží
tajemství své minulosti,
se stěhuje do luxusního domovního bloku
v newyorském SoHo.

Parta chlapů se pravidelně schází ve staré
sauně za městem. Potí svoje těla i duše. Nemají jména, jen staré indiánské přezdívky.
Tady je nikdo neruší, tady se cítí svobodní
a mohou být těmi, kým doopravdy jsou. Jejich sebestředný svět rámují tragikomické
vzpomínky na minulost i nejistota z vlastní
budoucnosti. Radost a smutek mezi kapkami
vody. Novela o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na
tajemný svět za vysokou
zdí, který možná obývají
ženy…

Ellery Queen

Paseka, 389 Kč

Labyrint, 265 Kč

Volvox Globator, 299 Kč

CIKÁDA

PÍSEČNÍCI A BLUDNÝ
ASTEROID

Shaun Tan

ZÁHADA ŠPANĚLSKÉHO
MYSU
Léto se blíží ke svému závěru a Ellery Queen,
amatérský detektiv s železnou logikou, zjišťuje, že si letních radovánek příliš neužil. Při přemýšlení o vhodné dovolené někde na pobřeží
u vody shodou okolností zjistí, že dlouholetý
přítel jeho otce, soudce Macklin, se chystá
pár týdnů strávit na pobřeží Atlantiku v blízkosti Španělského mysu.
Slovo dá slovo a oba
slovutní pánové vyrážejí
na cestu. Nebyl by to ovšem Ellery Queen, kdyby
nepřitahoval zločin jako
magnet.

BEZ BUCHET SE NEVDÁŠ!

CHYŤTE ŽIDA!

PROČ EVROPA NENÁVIDÍ IZRAEL
A MILUJE PALESTINCE
Tuvia Tenenbom
Tato knížka se stala literární senzací. Přináší
zcela nový, překvapující a zároveň znepokojující pohled na dění v nejsledovanějším koutě
planety. Je tak vtipně napsaná, že se budete
válet smíchy. Izrael je jedinou demokracií Blízkého východu, ale velká část Západu ho tak
nevnímá. Proč se Evropané rozhodli, že ti dobří
jsou Palestinci? Proč je
podporují tak jako nikoho na světě?

Zeď, 349 Kč

DIÁŘ PRO KAČABKY 2019

Adéla Hálková, Kateřina
Podoláková

TVŮJ JINÝ ROK…
Karolína Katchaba Hrubešová

Nová kniha oceňovaného australského výtvarníka Shauna Tana, autora knih Nový svět
a Pravidla léta, přináší vizuálně podmanivý
a zároveň minimalistický příběh cikády pracující v kancelářském prostředí uprostřed nepřátelsky naladěných lidí. Kafkovsky dojemné
obrazové vyprávění, které osloví každého,
kdo se kdy cítil nedoceněný, přehlížený nebo
přepracovaný.

Václav Dvořák
Když vyrostete v sirotčinci na zaostalé planetě Písečnice, nemáte zrovna super vyhlídky.
A je úplně jedno, že se v dolech vykopaných
mimozemskou rasou vyznáte jako nikdo
jiný. Můžete akorát snít, že jednou pojedete
do Hlavního Města. Ledaže… Ledaže by se
k vaší planetě blížila mezihvězdná loď a vy
jste dostali pozvánku na
palubu. Potom si musíte
vybrat: navždy odletět
a studovat na vesmírné
akademii pro tajemné
pátrače, nebo zůstat
a pokusit se odhalit tajemství své minulosti.

Kuchařka plná báječných českých i světových
receptů, bez kterých se žádná holka (nejen
ta na vdávání) neobejde! Na stránkách knihy
se rozepsaly tři generace žen do osmi nabušených kapitol. V kuchařce najdete recepty
snadné i obtížnější, všechny napsané jasně
a s jasným cílem – dojít k oltáři! A jak s oblibou říkáme: „Nevyšlo
sexy prádýlko? Tak zkus
dobrý žrádýlko!“ Recepty sepsaly: Adéla Hálková, Kateřina Podoláková,
Ivana Hálková, Jana Hálková, Aneta Kuchařová.

Food & Fitness diář pro Kačabky se od ostatních
fitness diářů výrazně liší - a to hlavně zaměřením na pravidelné plánování a skladbu stravy.
Je to první plánovací diář vůbec, který poskytuje
prostor sestavování jídelníčků, s jejichž pomocí lze hubnout při dostatečném a vyváženém
množství zdravého jídla. Tenhle pomocník se
tedy nezaměřuje jen na
správný rozvrh sportovních a pohybových aktivit,
ale navíc ponechává místo
i plánování nákupů potravin. Je rozdělen na 2 části
- plánovací a motivační.

Labyrint, 245 Kč

Václav Dvořák, 389 Kč

Došel Karamel, 299 Kč

Katchaba Food
& Fitness, 349 Kč

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

co | kde | kdy

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
1. 11. V knihkupectví Kosmas v Plzni (Klatovská tř. 399/13) se od 16.30 hodin
uskuteční autogramiáda Aleše Palána a Marie Svatošové k jejich společné knize
Neboj se vrátit domů.
3.–4. 11. Frame Prague Comics Art Festival – V pražském Karolinu je připravena
přehlídka toho nejlepšího ze světa alternativního komiksu, zinů a ilustrací z celého
světa. Součástí festivalu je řada přednášek a diskuzí s domácími i zahraničními
hosty a křty nových publikací. Vstup na celý festival je zdarma.

NEW!

Rostík.

5. 11. V kavárně knihkupectví Dobrovský na Václavském náměstí v Praze proběhne od 17 hodin křest
a autogramiáda knihy komika Lukáše Pavláska Racek a moře. Kmotrem knihy bude herec a moderátor
Ondřej Sokol.
6. 11. Pro všechny, kdo přemýšlejí o vytvoření rodinného rodokmenu, může být velkým pomocníkem
kniha Moniky Kopřivové Strom života naší rodiny. Poprvé se kniha představí světu na křtu v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze. Začátek je v 17 hodin a kmotrou bude Taťána Gregor Brzobohatá.
10. 11. Knihovna snů – již tradiční akce na pořádaná v Knihovně Akademie věd
ČR (Národní 3, Praha 1) si připomene sto let naší republiky, bude se mluvit o cenzuře, manipulaci s informacemi i o ovlivňování médií a umělců. Připraveny jsou
zajímavé přednášky, ale i loutková dílna a program pro děti. Za doprovodu skupiny Hamm Jazz se zpěvačkou Darjou Kuncovou a pod vedením Swing Busters se
ale také bude hrát a tančit swing. Více na knihovna-snu.cz

Nový
interaktivní
web
určený především
pro „náctileté“ čtenáře.
Vytváření databáze
zajímavých knih.
Hodnocení a doporučování
přímo čtenáři samotnými.
A spousta dalších
novinek.
Autorkou postaviček,
jež webem provázejí,
je ilustrátorka
Galina Miklínová.

ROSTEME S KNIHOU
K A M PA Ň N A P O D P O R U Č E T BY K N I H

Kampaň realizována
za finanční podpory
www.facebook.com/rostemesknihou

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 8. 10. až 14. 10. 2018

beletrie
1. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon
2. Alena Mornštajnová Hana Host
3. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
4. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
5. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Bourdon
6. Heather Morrisová Tatér z Osvětimi BizBooks
7. Radka Třeštíková Veselí Motto
8. Tom Hanks Neobvyklý typ Domino
9. Vlastimil Vondruška Epištoly o elitách a lidu MOBA
10. Anne Jacobsová Panský dům a jeho dědictví Knižní klub

populárně-naučná
1. Břicháč Tom & Lucie Máme to rádi zdravě Tomáš Kosačík
2. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
3. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
4. Kolektiv Školní atlas světa Kartograﬁe
5. Hana Marková Daňové zákony 2018 Grada Publishing
6. Kolektiv Občanský zákoník Sagit
7. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život na háku Omega
8. Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná Odemykání dětského potenciálu BizzBooks
9. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
10. Ester Geislerová, Josefína Bakošová Terapie sdílením Listen

pro děti a mládež
1. Ben Aaronovitch Nejodlehlejší stanice Argo
2. Jaroslav Foglar Hoši od Bobří řeky Albatros
3. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
4. Jeff Kinney Deník malého poseroutky Albatros
5. Elena Favilli, Francesca Cavallo Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky Albatros
6. Kolektiv Vtipy pro děti CPress
7. Astrid Lindgrenová Děti z Bullerbynu Albatros
8. Josef Kožíšek Polámal se mraveneček Albatros
9. Adrian Macho Gerda, příběh velryby CPress
10. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
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

Září 2018 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. František Kotleta Poslední tango v Havaně Epocha
2. Radka Třeštíková Veselí Motto
3. Erin Watt Prohnilé království Baronet
4. Kristina Ohlssonová Potopa Kniha Zlín
5. Brent Weeks Černý arcimág Fantom Print
6. Liou Cch´-Sin Vzpomínka na Zemi Host
7. Tom Hanks Neobvyklý typ Domino
8. N. K. Jemisinová Páté roční období Host
9. Kolektiv Nejlepší britské krimipovídky Domino
10. Fredrik Backman My proti vám Host
30

LEONARDO DA VINCI
Walter Isaacson
Zůstává nejkreativnějším géniem našich dějin.
Jaká tajemství nám může odhalit?
Walteru Isaacsonovi se staly pro tuto knihu podkladem Leonardovy tisícistránkové ohromující deníkové
záznamy a nejnovější poznatky o jeho životě a díle.
Z nich splétá příběh, v němž propojuje uměleckou
a vědeckou tvorbu tohoto slavného renesančního
muže. Ukazuje nám, že Leonardova genialita vycházela z dovedností, které i my sami můžeme zlepšovat.

499 Kč

PODZIM S METAFOROU
Příběh vášnivého,
bouřlivého vztahu
Ernesta Hemingwaye
a jeho třetí
manželky
Marthy
Gellhornové

Šokující
thriller
z domácího
prostředí
připomínající
román
Za zavřenými dveřmi

„Život začíná po pětasedmdesátce“
Humorný román
o útěku z domova
důchodců
a nekončící
chuti žít

Detektiv Riley
musí zastavit
sériového vraha.
Na podlaze pokryté
krví leží vzkaz se slovy:
„Můj nádherný miláčku
je mi to moc líto.
Odpusť mi to, prosím.“

www.metafora.cz

Román, který uchvátil
miliony čtenářek po celém světě
Tina Craigová pracuje do
úmoru, a ještě k tomu
o sobotách prodává
v dobročinném obchodě,
aby ve svém nešťastném
domově trávila co nejméně
času. Když prohledává kapsy
starého obleku, který někdo
charitě věnoval, objeví dopis
se zalepenou ofrankovanou
obálkou bez razítka. Dopis
otevře a přečte si ho –
a to změní směr jejího
života navždy.
Billy Stirling ví, že se
nezachoval právě hezky, ale
doufá, že může ještě všechno
napravit. 4. září 1939 se posadí
a napíše dopis, o němž doufá,
že změní budoucnost.
A to se také stane – ale více
způsoby, než by si kdokoliv
dokázal představit…

Plné půvabu, citu a naděje.

Je čas
otevřít
D O PI S

Kupujte na www.cosmopolis
www.cosmopolis
cosmopolis.cz
.cz nebo u svého knihkupce.

