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Vážení a milí čtenáři!
V březnu jsme si připomněli výročí
narození či úmrtí několika významných a slavných spisovatelů, kteří patří
k mým nejoblíbenějším. Před 50 lety,
5. 3. 1966, zemřela ruská básnířka
a překladatelka Anna Achmatovová
(*1889), představitelka modernistického básnického směru, tzv. akméismu;
po říjnové revoluci 1917 byla pronásledována a měla zakázáno publikovat,
znovu publikovat mohla až od padesátých let; k jejím vrcholným dílům patří poéma Rekviem a Poéma bez hrdiny; nejobsáhlejší český výbor z jejího díla vyšel pod
názvem Vestálka paměti. Před 105 lety, 26. 3. 1911, se narodil americký dramatik
a prozaik Tennessee Williams (†1983), dvojnásobný nositel Pulitzerovy ceny za
hry Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené plechové střeše; dále napsal
hry Skleněný zvěřinec, Sestup Orfeův, Náhle minulého léta, Noc leguána, Sladké
ptáče mládí, Tetovaná růže aj. či slavnou novelu Římské jaro paní Stoneové;
většina jeho děl byla zfilmována, některá i opakovaně. Tramvaj do stanice Touha
patří k největším americkým hrám vůbec. Před 80 lety, 28. 3. 1936, se narodil
peruánský spisovatel Mario Vargas Llosa, nositel Nobelovy ceny za literaturu
(2010); proslavil se hned svým prvním románem Město a psi (1963), následovaly
„totální romány“ Zelený dům a Rozhovor v Katedrále (česky zatím nevydaný).
Vargas Llosa patří k autorům tzv. boomu latinskoamerického románu v 60. letech a vedle např. Gabriela Garcíi Márqueze k nejslavnějším latinskoamerickým
spisovatelům. Dlouhá léta žil v Evropě, po neúspěšné kandidatuře na prezidenta Peru v roce 1990 žil ve Španělsku a získal španělské občanství a roku 1994
Cervantesovu cenu. Česky vyšly i mnohé další jeho úspěšné romány: Tetička Julie
a zneuznaný génius, Pantaleón a jeho ženská rota, Válka na konci světa, Vypravěč, Smrt v Andách, Kdo zabil Palomina Molera?, Kozlova slavnost, Ráj je až
za rohem, Zlobivá holka a Keltův sen. Před 90 lety, 31. 3. 1926, se narodil britský
spisovatel a esejista John Fowles (†2005), představitel postmodernismu, autor
románů Sběratel, Mág, Francouzova milenka, Daniel Martin, Mantisa a Larva,
knihy povídek a novel Věž z ebenu, eseje Strom a knihy poznámek a myšlenek
Aristos, které všechny vyšly i česky. Některá díla byla zfilmována (Sběratel, Mág
či Francouzova milenka, kterou režíroval britský režisér českého původu Karel
Reisz, jedno z „Wintonových“ dětí); Sběratel je u nás znám i z úspěšné divadelní
dramatizace. Osmdesátiny v březnu oslavil scenárista, dramatik, spisovatel a herec Zdeněk Svěrák (nar. 28. 3. 1936).
MILAN ŠILHAN

Německý spisovatel Thomas Mann (1875–1955) se proslavil jako šestadvacetiletý
hned svým prvním velkým románem, rodinnou kronikou Buddenbrookovi (1901). Po
řadě novel, povídek a esejů, z nichž nejslavnější je novela Smrt v Benátkách (1912),
vydal další velký román, Kouzelný vrch, až v roce 1924. V roce 1929 získal Mann Nobelovu cenu za literaturu. V letech 1933 až 1943 (souborně 1948) vyšla obrovitá biblická tetralogie Josef a bratří jeho a v roce 1947 poslední velký román, Doktor Faustus.
Z dalších Mannových děl jsou známé např. novely Tonio Kröger či Mario a kouzelník
a romány Královská výsost, Vyvolený, Lotta ve Výmaru a Zpověď hochštaplera Felixe
Krulla. Úspěšným spisovatelem byl také Thomasův starší bratr Heinrich Mann (napsal např. romány Profesor Neřád a Poddaný) a Thomasův syn Klaus Mann (autor
románu Mefisto či autobiografie Bod obratu). Dva
z Mannových velkých románů vyšly krátce po sobě
v nových vydáních i u nás. Čarovná hora (vydala
Mladá fronta) je novým překladem a názvem Kouzelného vrchu; román přeložil Vratislav J. Slezák. Je
dobře, že se toto dílo dočkalo nového českého překladu, protože ten jediný dosud existující je starý už
více než půl století. Čarovná hora je rozsáhlý román
filozofický a iniciační, který líčí duchovní zrání hlavního hrdiny, mladíka Hanse Castorpa, v symbolickém
prostoru plicního sanatoria ve švýcarských Alpách
v Davosu. Hans přijíždí do sanatoria původně
jen na návštěvu svého bratrance Joachima, ale
z hosta se stane pacientem a stráví v Davosu sedm
„učednických“ let. Sanatorium s mezinárodní společností odráží sociální a duchovní
obraz Evropy v době před první světovou válkou (román končí Hansovým narukováním do armády). Na začátku příběhu třiadvacetiletý Hans Castorp zde dospívá
politicky i citově (prožije milostný vztah ke Klavdiji Chauchatové), zapomíná na svět
dole, ztrácí pojem o čase (Mannovy úvahy o čase se prolínají celým románem) a ocitá
se pod vlivem dvou protikladných osobností: Ital Settembrini je humanisticky založený
demokrat, Naphta je cynický jezuita a fašistický demagog ospravedlňující násilí a teror.
Jejich konflikt se vyhrotí až k souboji, který pro jednoho z nich skončí tragicky. Důležitější než samotný děj s celou řadou dalších pozoruhodných postav z řad pacientů,
lékařů i personálu sanatoria jsou však dlouhé disputace hlavní trojice a obraz krize
evropské společnosti. Román je podobenstvím bloudění ducha i celé epochy a jejích
duchovních hodnot, které však vedou – jak čtenář ví – na jatka světové války.
Doktor Faustus vyšel v Academii v překladu Hanuše Karlacha; jde o druhé, revidované vydání překladu, který poprvé vyšel v roce 1986 v Mladé frontě. Vrcholný
román autorova stáří využívá známou faustovskou
látku; Mann zde bilancuje svůj život i celou epochu
první poloviny 20. století a také se obrací ke své
velké lásce, jíž byla hudba. Zaobírá se také znovu
otázkou umělce a jeho vztahu k životu a světu. Je to
opět román básníka-myslitele, intelektuála, který ale
nepotlačuje svoji velkou fantazii. Podtitul Život německého hudebního skladatele Adriana Leverkühna, který vypráví jeho přítel naznačuje, o co v díle
jde: klasicky vzdělaný, předčasně penzionovaný
gymnaziální profesor dr. Serenus Zeitblom začíná
v roce 1943 vyprávět příběh svého přítele; uzavírá jej
v květnu 1945. Příběh Adriana Leverkühna tedy tragicky vrcholí na pozadí nejhoršího údobí německých
i světových dějin. Adrian získal pocit, že evropská hudba i kultura se ocitly ve stadiu
stagnace a je ochoten přistoupit na cokoli, jen aby se mu dostalo tvořivé síly: na nemoc
s inspirujícími horečnatými stavy i na smlouvu s ďáblem a na vyčlenění ze všeho lidského.
Oba výborně přeložené romány jsou čtenářsky velice náročné, ale také stále
aktuální: o lidskou duši se pořád pokoušejí nějací Mefistové, znovu a znovu o ni
zápasí anděl s ďáblem. A dnešní svět je také na jakémsi osudovém rozcestí…
MILAN ŠILHAN
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rozhovor

s Vratislavem J. Slezákem

Nebeská režie, němčina, Hesse, Mann…
Překladatel a vysokoškolský pedagog Vratislav Jiljí Slezák se narodil 29. února 1932 v Neratovicích. Vystudoval germanistiku a polonistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Působil jako redaktor v Československé obchodní komoře a Výzkumném ústavu paliv (1956–
1967), na ministerstvu kultury (1967–1969) a jako učitel jazyků na ČVUT v Poděbradech
(1970–1981), na Vysoké škole zemědělské v Praze (1981–1992), v Teologickém konviktu
v Litoměřicích (1990–1996) a na Katolické teologické fakultě UK v Praze (1990–2007).
Překládá z němčiny, okrajově z dánštiny a polštiny. Přeložil hlavně díla Hermanna Hesseho
(Stepní vlk, Peter Camenzind, Demian, Knulp, Klingsor, Panský dům, Narcis a Goldmund,
Hra se skleněnými perlami aj.) a dále např. Ztracenou čest Kateřiny Blumové Heinricha
Bölla, Dech Thomase Bernharda, Dům alchymistův Gustava Meyrinka, Valdštejna Alfreda
Döblina, Úvod do křesťanství Josepha Ratzingera (Benedikta XVI.) či v poslední době Smrt
v Benátkách a Čarovnou horu Thomase Manna (obě díla vydala Mladá fronta). V současnosti překládá první část trojdílné biografie
Franze Kafky od Reinera Stacha, kterou k vydání chystá Argo. Je nositelem Ceny Josefa Jungmanna (2003) a Státní ceny za
překladatelské dílo (2013).
Jak jste se vlastně dostal k překládání? A proč zrovna
němčina?
Zájem o jazyky jsem měl už jako dítě. Jak se říká, jsem ještě
„předválečná kvalita“; takže jsem chodil do školy za války,
nejprve do obecné a pak od roku 1943 na gymnázium. Na
gymnáziu, kde se tenkrát učilo šest dní v týdnu, jsme měli
němčiny šest hodin a jenom tři hodiny češtiny. Navzdory
tehdejší všeobecné nenávisti k Němcům a k němčině jsem
ale němčinu měl rád – možná je v tom nějaký atavismus
nebo něco v genech. V rodině a užším okolí mi dávali
najevo, že jazyk za nic nemůže, že je jen k určitým účelům
zneužíván a právě němčina že reprezentuje úžasnou kulturu. Prostě jsem k ní přilnul a zájem o ni jsem si udržoval
i po válce, i když to vůbec nebylo populární. To se změnilo, když v roce 1949 vznikly oba německé státy, tedy i ten
socialistický, a němčina znovu dostala v našem tehdejším
socialistickém světě jakési „oprávnění“ existovat. To také
umožnilo znovu pěstovat na vysokých školách germanistiku. Po maturitě v roce 1951 mě v Praze na univerzitu nepřijali, zjevně z politických důvodů, poněvadž rodina byla
všechno jen ne komunistická, ale uspěl jsem v Olomouci.
Němčina tam nebyla jednooborovým předmětem, vybral
jsem si k ní polštinu, už po válce jsem se totiž účastnil kurzů
polštiny a měl jsem tak dobrou startovní čáru. Překládání
mě velice lákalo. Sám pro sebe jsem si dlouhá léta překládal různé texty, které mě zaujaly. Když některé ty věci pak
vyšly v jiných překladech, porovnával jsem s nimi překlad
vlastní a zjistil, aniž bych se jakkoli přeceňoval, že mně se
leccos povedlo líp. A tak jsem si řekl, že bych to možná
mohl zkusit. Obdržel jsem nabídku přeložit tři cestopisy
z dánštiny a také z němčiny, polštiny a francouzštiny všelijaké technické a odborné texty, ale trvalo hodně dlouho,
než jsem se dostal k překladům děl významných autorů.
Tím prvním byl až Stepní vlk Hermanna Hesseho, vyšel
v roce 1972.
Ano, dá se jistě říct, že právě Hermann Hesse je vaším
osudovým autorem... Jaké bylo vaše první setkání s Hessem? A jak jste se dostal k překladu Stepního vlka?
K Hessemu jsem se jako čtenář dostal brzy, ještě
před maturitou, a přečetl jsem si právě Stepního

vlka, protože jsem němčinu zvládal natolik, že jsem
si mohl bez větších obtíží troufnout na originál.
Román mě hluboce zaujal, i když se říká, že mladí
lidé ho nemohou úplně pochopit, neboť pojednává
o krizi padesátiletého autora a čtenář v osmnácti
letech je v jiné pozici. Ale to mi nebránilo, abych si
toto dílo v sobě neuchoval jako jedno ze svých nejbližších a abych si přečetl od Hesseho něco dalšího. A právě ze Stepního vlka jsem si zkusmo pořizoval překlad, zejména z pasáže, která se jmenuje
Traktát o stepním vlku. Díky tomu jsem byl dobře
připravený, když Odeon někdy v roce 1970 hledal
překladatele pro nový překlad Stepního vlka. Kráčel jsem totiž jednou kolem Odeonu a zapůsobilo
něco, čemu já říkám „nebeská režie“: z nakladatelství právě vyšel zástupce šéfredaktora, germanista
a překladatel Josef Čermák, který mě znal, a když
mě spatřil, informoval mne o soutěži, která se
uzavírala toho dne večer. Doběhl jsem rychle pro
svoje překlady Hesseho textů a za dva dny mi volali,
že jsem soutěž vyhrál.
Čím vám byl Hesse blízký?
Mám dojem, že tenkrát hrál roli můj věk. Já kupodivu nejsem – a to je v rozporu s Hessem – moc
romantický typ, jsem spíš střízlivý a realistický a tíhnu k ironii. Ale v osmnácti letech se romantismu
nevyhnete. A to, co mě na Hessem zaujalo, aniž
bych to tehdy dovedl analyzovat, byl právě jeho
romantismus a ten základní moment dvojpólovosti
lidské povahy, dobro a zlo, anděl a ďábel a to všechno mezi tím. Tyto dva póly mě poučily, z čeho se
vlastně skládá člověk, lidská povaha a všechny její
vrstvy… A rovněž mě upoutal jeho jazyk, Hesseho
němčina je uznávaný poklad, skvostně plyne, věty
dokonale uspořádané, důrazy právě tam, kde mají
být, věty mají melodii přiměřenou obsahu a atmosféře textu, to každého, kdo má cit pro jazyk, musí
oslovit. A protože se na Stepním vlku ukázalo, že to
zřejmě přeložit dokážu, přišly nabídky další, a nejen
na Hesseho…
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Někde jste dokonce řekl, že vás někdo upozornil, jak se
Hesseho a vaše fyziognomie podobají…
To se mi stalo dvakrát ve Švýcarsku, někdy po roce 1989,
když už se mohlo cestovat. Bydlel jsem ve Winterthuru,
a když jsem tam právě přijel a hledal ubytování, vyptával
jsem se na cestu a obrátil se na jedny manžele, kteří se
divili, že mluvím tak dobře německy. Řekl jsem, že jsem
němčinu studoval a že překládám. Zeptali se, co jsem
přeložil, uvedl jsem Hesseho, a oni mi řekli: Ale víte, že
se mu vlastně hrozně podobáte? Podruhé se mi to stalo
při jiné cestě do Švýcarska při návštěvě Montagnoly
v Tessinu, kde Hesse žil. V místním Hesseho muzeu
jsem po prohlídce mluvil se zástupkyní ředitelky a ta mi
pošeptala: Víte, je tu jedna návštěvnice a už mi třikrát
přišla říct, že si muzeum prohlíží nějaký pán a je hrozně
podobný Hessemu, a to jste vy! Odpovědět se dá jedině
to, že věrný pes se nakonec podobá svému pánovi.
Dokážete říct, proč je Hesseho dílo stále tak populární?
Myslím si, že čtenáři se v Hessem objevují co do vlastního vnitřního ustrojení, protože většina lidí se přece
jenom více či méně zmítá mezi dvěma póly života.
V Hesseho dílech najdou čtenáři ne-li vysvětlení, tak
aspoň ilustraci, že to je úděl, že se s tím na příkladu hrdinů dá poctivě vyrovnávat a nějak s tím žít. Pak je to jeho
vroucí romantičnost, pozdní, ale se vztahem k původní
romantice, která čtenáře dodnes oslovuje. A kdo má
smysl pro jazyk, tak jistě i to.
Máte z jeho díla něco obzvlášť rád?
Kromě Stepního vlka jsou to ovšem i další věci. Několik
pokladů jsem našel v Hesseho povídkách a novelách,
v nichž tu romantičnost mladých postav, třeba v prostředí studentů zejména protestantské teologie, i celkovou
dobovou atmosféru dovede Hesse vylíčit tak mistrně
a s takovým humorem a nostalgií, že se mu v tom nikdo
nevyrovná: třeba méně známé povídky Vandrovní den
před sto lety a V Presselově besídce. Mám rád také Demiana, Knulpa a Hru se skleněnými perlami, poslední
velké dílo, zcela zvláštní utopii, což byla sice nesnadná,
ale krásná překladatelská práce.

rozhovor
Co bylo na překládání Hesseho nejtěžší? Které jeho dílo
vám dalo nejvíc „zabrat“?
Pro svůj rozsah byla asi nejnáročnější právě Hra se
skleněnými perlami. Co je vždycky obtížné – a u Hesseho se to místy prolíná s prózou – jsou verše, které
zase na druhé straně jsou pro překladatele báječný
úkol, zejména když musí vystihnout jejich vsazení do
prozaického textu, protože něco má charakter přímo
romanticko-písňový. Ale z jeho veršů jsem překládal
minimum, to lépe zvládají jiní. A vždy je samozřejmě
nutné zachovat uspořádanost, celistvost textu, aby
nikde nic nerušilo.
Přeložil jste také Smrt v Benátkách Thomase Manna
a nyní i jeho rozsáhlý román Čarovná hora. Proč jste
zvolil tento český název, když román u nás známe jako
Kouzelný vrch? A jak těžké bylo překládat právě toto
dílo?
Změna titulu je z mé strany trošinku schválnost. Řekl
jsem si, že když jde o nový překlad, který se od toho
předchozího v lecčem odlišuje, tak by měl mít i nový
název. Kromě toho mám pocit, že název Kouzelný
vrch může vyvolávat asociaci, že místo, kde se děj odehrává, tedy plicní sanatorium v Alpách, je něco okouzlujícího, krásného, skvělého… Možná příroda ano, ale

Alpy jsou (aspoň pro mě) spíš hrozivé. Samotné sanatorium je jakési zvláštní panoptikum, kde všichni jsou
nemocní, a v tomto prostředí se výslovně čaruje. Například rentgenování a snímkování pacientů líčí Mann
přímo jako medicínsko-technické čáry, provádí se tam
i psychoanalýza, kterou jeden pacient označuje za
„pitvání duší“, jedna kapitolka pojednává o spiritistické
seanci, což je taky vlastně čarování… Původně jsem
uvažoval o názvu Hora kouzel nebo Čarodějná hora,
ale nakonec si nakladatelství vybralo titul Čarovná
hora. Celý překlad byl velice náročný, chtěl jsem, aby
byl pro dnešního čtenáře beze zbytku srozumitelný.
Kniha musí čtenáře pobízet, aby četl dál, zvlášť takto
rozsáhlý a složitý mnohovrstevnatý román. Zabralo mi
to rok a čtvrt. Nejlépe se mi překládaly pasáže, které
čtenář možná bude bohužel přeskakovat. Jde o ty nekonečné debaty mezi Settembrinim a Naphtou, kteří
reprezentují tehdy aktuální protichůdné postoje, jež
Mann současně ironizuje, jak to uměl jen on. Jejich
zpravidla agresivně vyjadřované argumenty jsou podávány věcně, bez Mannových obvyklých jazykových
záludností a epitet, jeden chce druhého porazit jasnými formulacemi a zároveň ovlivnit hlavního hrdinu
Hanse Castorpa, neboť oba s ním mají pedagogické
záměry.

Jsou myšlenky v Čarovné hoře aktuální i v dnešní době?
Mají co říct i dnešnímu čtenáři?
Do jisté míry ano. Dnešní svět je taky nemocné panoptikum, jako Mannovo sanatorium před první světovou
válkou. Je otázka, jestli se ten „nakažený“ svět dá uzdravit
nějakými medicínskými metodami, jak se o to pokoušeli u tuberkulózních pacientů ve švýcarském sanatoriu
v Mannově románu, anebo doufejme nějak jinak. Historie se opakuje, ale lidstvo se zdá být nepoučitelné, byť
by mělo sebelepší „pedagogy“. V závěru jsou kapitoly,
které, jak mi připadá, přímo odkazují na naši současnou
obdobnou situaci. Možná to jsou prorocké pasáže.
Odhlédneme-li od vaší profese překladatele, jaký jste
čtenář? Co si rád přečtete pro radost, pro sebe?
Občas si rád přečtu nějakou novinku z německé
i jiné literatury. Abych si odpočal od beletrie, čtu rád
memoáry a zejména eseje filozofické, teologické nebo
sociologické. Sledoval jsem i některé výrazné polské
autory, mám rád například Gombrowicze a z poezie
Szymborskou. Když se chci potěšit, přečtu si něco
z Chestertona pro jeho nezničitelně zdravý postoj ke
světu a k lidstvu, a potřebuji-li se smát, mám vždy po
ruce Loriota.
MILAN ŠILHAN

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

Kniha ti sluší
Kampaň KNIHA TI SLUŠÍ představuje svou vizuální podobu a web. Tvářemi
se stali Hanka Vagnerová a Václav Jílek.
Podrobné informace k programu letošních oslav Světového
dne knihy a autorských práv jsou k dispozici na webových stránkách
www.knihatislusi.cz. Současně s nimi Svaz českých knihkupců a nakladatelů
(SČKN) zveřejnil také vizuální podobu kampaně.
Akce KNIHA TI SLUŠÍ, kterou SČKN pořádá ve spolupráci se všemi významnými knižními
prodejci, nakladateli, spisovateli i knihovnami, tentokrát prvně potrvá celý týden – od 18. do 23. dubna 2016.
Jejím cílem je propagovat knihu jako součást moderního životního stylu všech věkových kategorií. K tomu
odkazuje jak hlavní motto KNIHA TI SLUŠÍ, tak vizuální podoba plakátů.
Své tváře kampani propůjčili herečka Hana Vagnerová a její kolega Václav Jílek.
Na pětici vizuálů herci střídají různé pozice a prostředí: les, vlakové nástupiště nebo kavárnu. Ukazují tak,
že knihu lze číst v zásadě kdykoli a kdekoli.
„Kniha lidem sluší z vnějšku i vnitřně,“ doplňuje význam loga předseda SČKN Martin Vopěnka. „Tím, že
má člověk v ruce knihu, že čte, třeba i ve veřejném prostoru, se stává pro své okolí zajímavějším.“
Kampaň KNIHA TI SLUŠÍ ke Světovému dni knihy a autorských práv má letos nově také dobročinný
rozměr.
Za nákupy knih v knihkupectvích zapojených do projektu získají čtenáři unikátní CD autorského
čtení s názvem KNIHA TI SLUŠÍ, na němž známí čeští spisovatelé načetli ukázky ze své tvorby. Tento
dárek budou moci získat čtenáři i v knihovnách, které v rámci kampaně pro své čtenáře uspořádají nějakou konkrétní akci.
Výtěžek z prodeje CD audio, která knihkupci a knihovníci pro své čtenáře zakoupí, získají Světluška Nadačního fondu českého rozhlasu a Nadace Leontinka. Peníze budou využity na zpřístupňování knih lidem se zrakovým postižením.
Za výtvarnou podobou kampaně stojí renomované studio ReDesign Petra Krejzka a Kláry
Kvízové, které má za sebou návrhy řady knižních obálek, ale třeba i vizuální podoby festivalu Pražské
jaro. Ilustrace ve studiu vytvořila Mariana Dvořáková, k jejíž tvorbě patří kombinovaná koláž. Studiové fotografie pořídil Michal Linhart.
Na webu www.knihatislusi.cz budou postupně doplňovány seznamy zúčastněných knihkupectví i doprovodné akce k projektu (autogramiády, autorská čtení atd.).
Mediálními partnery projektu jsou Český rozhlas Radiožurnál a regionální Deník. Se SČKN na projektu spolupracuje také knihovnická organizace SKIP a Asociace spisovatelů.
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Ředitel/ka společnosti Svět knihy
Svět knihy, s.r.o. je společností, jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem je občanské sdružení Svaz
českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). Hlavní
činnosti společnosti jsou: Mezinárodní knižní veletrh
a literární festival Svět knihy Praha, kampaň „Rosteme s knihou“, knižní výstavy, konference, semináře,
literární pořady, export knih a další.
Náplň práce/popis pozice:
 pozice jednatel společnosti
 zodpovědnost za vedení společnosti, vč. hospodářského výsledku
 s trategický rozvoj společnosti – hledání nových
obchodních příležitostí
 jednání s úřady státní správy
 a genda výběrových a grantových řízení
 z odpovědnost za marketing a PR
 k omunikace s médii
 s ledování trendů knižního trhu – českého
i zahraničního
Požadovaný profil:
V
 Š vzdělání
 z kušenosti s vedením lidí
 z nalost knižního trhu
 k ultivovaný písemný i ústní projev
 z nalost angličtiny
 z kušenost nebo orientace v oblasti pořádání
veletrhů, konferencí a seminářů výhodou
Co nabízíme:
 z ázemí tradiční společnosti
 s amostatná a tvůrčí práce
 ohodnocení dle hospodářských výsledků společnosti
Uchazeči, prosím, zasílejte své životopisy do 5. dubna 2016 na emailovou adresu: tureckova@sckn.cz

3D Company

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana,
Štítného 5, Praha 3 – Rezervace
vstupenek: 222 780 396,
222 781 860, www.zdjc.cz

1. května v 19.00

P.O. Enquist: Noc tribádek

Režie: J. Šmíd. Hrají: T. Kobr,
I. Kristeková, D. Šoltýsová, M. Kern.
Slavný dramatik August Strindberg,
jeho žena – herečka a pak „ta třetí“. Odehrává se na noční zkoušce
mistrovy nové hry.

DivaDlo 21

Záhřebská 21, Praha 2 – Rezervace
vstupenek: rezervace@divadlod21.cz,
www.divadlo21.cz

4. května v 19.30

H. Ibsen: Nora – Domeček
pro panenky

Režie: T. Karpianus. Hrají: P. Pochop, S. Chmelová, L. Šolc, J. Pan
zner, H. Mathauserová.
Příběh z dob, kdy ženy byly bezbrannou a rozkošnou ozdobou mužova
života. Příběh z dob, kdy ženy unikaly z této situace pomocí manipulace a lsti.

15. května v 16.00

A. Lindgrenová: Ronja,
dcera loupežníka

Režie: A. Rut. Hrají: H. Mathauserová, P. Pochop, M. Dudek,
M. Hodinářová.
Co se stane, když se Ronja, dcera
loupežnického vůdce Mattise, a Birk,
syn Mattisova protivníka Borky, jednoho dne spřátelí?
Určeno dětem od 7 let.

DivaDlo Feste /
SPEcIfIc 2016

Rezervace vstupenek: 777 921 019,
info@divadlofeste.cz,
www.divadlofeste.cz/rezervace-vstupenek
Přesná místa konání a časy čtení
budou zveřejněny na:
www.divadlofeste.cz/specific

je upozaděn, všechny nejdůležitější
postavy hry jsou ženami.
Po čtení bude následovat moderovaná diskuze publika s autorkou
textu Emilií Pöyhönen.

DivaDlo J. K. tyla
PLzEň

Smetanovy sady 16, Plzeň
Rezervace vstupenek: www.djkt.eu/
program, www.plzenskavstupenka.cz

16. dubna v 19.00

J. Šimko, potomci
a pamětníci: Plzeň 1953

Režie: J. Šimko. Hrají: J. Kubátová,
A.Veldová, J. Maléř, Z. Mucha,
M. Stránský.
Pohnuté události z 1. června 1953,
tzv. Plzeňského povstání, jemuž předcházela měnová reforma.

Režie: G. Krečmerová.
Hra finského dramatika klame názvem. Nejedná se o verzi Shakespearova Hamleta uzpůsobenou
pro děti, jde o hledání našeho
vnitřního dítěte skrz shakespearovskou tematiku.

9. května

E. Pöyhönen – Princezna
Hamlet

Režie: B. Chovancová.
Příběh přátelství, hledání identity
a touhy po svobodě. Mužský faktor

14. května v 11.00

vazba sešitu (dílna pod
vedením grafičky
a ilustrátorky Karly
Kučerové)

Máte rádi cestování? Ano? To je
dobře, protože to, co společně vytvoříme, se vám může hodit. Ušijeme si cestovatelský deníček do
kapsy. Pro děti 7–10 let.

DivaDlo na
vINOHRADEcH

Náměstí Míru 7, Praha 2
Rezervace vstupenek: 800 900 888,
pokladna@divadlonavinohradech.com,
www.divadlonavinohradech.com

27. dubna v 19.00

DivaDlo louteK
OSTRAvA

Pivovarská 15, Ostrava
Rezervace vstupenek: 596 100 501,
596 100 500, predprodej@dlo-ostrava.cz,
www.dlo-ostrava.cz

4. května v 18.30

Jostein Gaarder: Sofiin svět

Režie: L. Málková. Hrají: O. Beseda, J. Krupica, L. Macharáčková,
I. Marták, L. Pavlíčková, L. Sedláčková, J. Zajacová.
Divadelní inscenace na motivy světoznámého bestselleru, který vykládá dějiny filosofie jako tajuplný
a dobrodružný příběh zrání lidstva.

2. května v 18.30

Ostravak Ostravski,
R. Lipus, M. Pivovar:
z Deniku Ostravaka

Režie: R. Lipus. Hrají: E. Bandyová,
E. Kavanová, I. Křehlíková, J. Zajacová, N. Engonidis, L. Červenka,
I. Feller, I. Marták, K. Růžička, T. Rossi a A. Šimela.
Dřysty našeho nejznámějšího blogera
v šumném provedení. Osobité historky
z každodenní ostravské reality.

2. května

T. Timonen – Hamlet-dítě

chou, která ji chce provdat za svého syna. Pro děti od 4 let.

H. Ibsen: Nepřítel lidu

Režie: J. Deák. Hrají: I. Bareš,
S. Postlerová, M. Frösslová, I. Řezáč, P. Kostka ad.
Dr. Stockmann, uznávaný lázeňský
lékař, jednoho dne zjistí, že léčebná
kúra je příčinou závažných zdravotních problémů lázeňských hostů.

DivaDlo poD
palmovKou

Zenklova 34, Praha 8
Rezervace vstupenek: pokladna
283 011 127, obchodní oddělení
283 011 119, 603 467 253,
www.divadlopodpalmovkou.cz

9. dubna v 19.00
12. května v 19.00

J. Littell, D. Majling:
Laskavé bohyně

Režie: M. Lang. Hrají: J. Teplý,
O. Volejník, O. Veselý, S. Šárský,
T. Dočkalová, Z. Slavíková ad.
Fiktivní paměti Maximiliena Aueho
zachycují osudy jednoho víceméně
„slušného esesáka“, který se stal
masovým vrahem.

DIvADLO v DLOuHé

Vodičkova 6, Praha 1 – Rezervace
vstupenek: tel. 222 231 351,
pokladna@minor.cz

Dlouhá 39, Praha 1
Rezervace vstupenek: 221 778 629,
224 826 795, 605 010 774
obchodni@divadlovdlouhe.cz,
www.divadlovdlouhe.cz

28. dubna v 18.00
14. května v 10.00

11. dubna v 19.00
2. května v 19.00

DIvADLO MINOR

H. ch. Andersen,
P. zámečníková: Malenka

Režie: J. Jirků. Hrají: L. Volfová,
J. Matásek, R. Vergner.
Malenka je malinkatá holčička,
která se narodila v květu tulipánu.
Než se stihne po světě trochu porozhlédnout, už je unesena ropu-

W. Shakespeare: Mnoho
povyku pro nic

Režie: H. Burešová. Hrají: H. Dvořáková, M. Němec ad.
Jedna z vrcholných Shakespearových komedií s detektivní zápletkou, kterou vyšetřují komičtí policajti.

12. a 13. dubna v 19.00

J. vodňanský, P. Skoumal,
J. Borna: S úsměvy idiotů

Režie: J. Borna, M. Hanuš. Hrají:
M. Doležalová, F. Cíl, M. Hanuš,
Č. Koliáš, V. Lazorčáková, J. Meduna, M. Potoček, P. Tesař, T. Turek,
L. Veliká, M. Veliký, P. Lipták, T. Makovský.
Literární kabaret, jehož kostru tvoří
písničky dvojice Vodňanský – Skoumal a maso-hořko-vtipné opusy
režiséra Jana Borny.

DivaDlo viola

Národní třída 7, Praha 1
Rezervace vstupenek: 224 220 844,
www.divadloviola.cz

29. dubna ve 20.00

Život jako smršť

(podle knihy Consuelo de Saint
Exupéry Paměti růže napsala Jitka
Škápíková)
Režie: L. Engelová. Hrají: T. Medvecká, M. Hofmann.
Fascinující vzpomínky na vášnivé,
divoké, kruté, a přesto trvající manželství Antoina de Saint Exupéry
s Consuelo.

JIHOčESKé DIvADLO
čESKé BuDěJOvIcE
Dr. Stejskala 424/19,
České Budějovice
Rezervace vstupenek: 386 356 925,
pokladna@jihoceskedivadlo.cz
www.jihoceskedivadlo.cz

28. dubna v 17. 00

M. vačkář, A. Březina,
J. Ornest: Archa naděje

Poslední loď s židovskými uprchlíky, kterým nacisté ještě dovolili
odejít z Československa, vyplouvá
vstříc nejistému osudu.

MěSTSKá DIvADLA
PRAŽSKá

Divadlo ABC – Vodičkova 28, Praha 1
Divadlo Rokoko – Václavské nám. 38,
Praha 1
Rezervace vstupenek: 222 996 114,
rezervace@m-d-p.cz, www.
MestskaDivadlaPrazska.cz

2. dubna ve 20.00
21. dubna v 11.00
3. května v 19.00
Malá scéna ABC

A. Strindberg: Tanec smrti

Režie: V. Čermáková. Hrají: R. Fidlerová, J. Schwarz, O. Vízner.
Krutá i směšná anatomie jedné
lásky, milostný trojúhelník lidí již
nemladých, kteří však časem nezmoudřeli.

13. dubna v 19.00
2. května v 19.00
Divadlo Rokoko

K. čapek: věštkyně, vraždy
a jasnovidci

Režie: A. Goldflam. Hrají: H. Doulová, V. Marek / Z. Dolanský, J. Vlasák, D. Batulková, L. Jurek, J. Vlach
ad.
Česká premiéra svérázné adaptace
Čapkových povídek. Magické příběhy s tajemstvím někdy až hororovým, jindy úsměvným, trochu detektivní, trochu legrační, trochu
nostalgické.

MěSTSKé DIvADLO
KlaDno

Divadelní 1702, Kladno
Rezervace vstupenek: 312 242 732,
pokladna@divadlokladno.cz,
https://divadlokladno.cz

28. dubna v 19.00

H. Ibsen: Přízraky

Režie: J. Frič. Hrají: A. Štréblová,
E. Josefíková, H. Chmelař, T. Petřík.
Ibsenovo severské drama s antickými rozměry.

MěSTSKé DIvADLO
most

Divadelní 15, Most
Rezervace vstupenek: 476 703 255,
777 313 390,
propagace@divadlo-most.cz

27. dubna v 19.00
Komorní scéna

A. Hellstenius: Elling a Kjell
Bjarne aneb chvála
bláznovství

Režie: V. Herajtová. Hrají: R. Ma
deja, J. Kraus, J. Rumpík, Z. Benešová / M. Šimíčková ad.
Na motivy románu Ingvara Ambjornsena Pokrevní bratři. Kdo říká,
že není magor, neříká pravdu!

NáRODNí DIvADLO
BRNO / REDuTA

Zelný trh 4, Brno
Rezervace vstupenek: 542 158 120,
obchodni@ndbrno.cz, www.ndbrno.cz

14. dubna v 19.00
11. května v 19.00

z. Rotrekl, M. františák,
P. Maška: Podezřelá krajina
s anděly

(cyklus Spílání Brnu)
Režie: M. Františák. Hrají: M. Bum
bálek, G. Štefanová, J. Kuneš, V. Veselý, M. Veselý, R. Nevěčný ad.
Rockový kabaret o naději v čase
beznaděje. Průvodce po městě a životě básníka v šílenství doby.

NáRODNí DIvADLO
MORAvSKOSLEzSKé
v OSTRAvě

Hostování v Divadle Archa
Na Poříčí 26, Praha
Rezervace vstupenek: 221 716 333,
pokladna@divadloarcha.cz,
www.divadloarcha.cz

15. května v 17. 00
v kavárně Divadla Archa

Norské drama a divadlo

Debata s norskými tvůrci a překladateli divadelních her z a do norštiny. Svou účast mj. přislíbila bohemistka Kristin Kilsti a překladatelka
Jaroslava Vrbová.
Tlumočeno do češtiny.

15. května v 18.00 v Divadle Archa

J. Halle: Lesík

Režie: V. Meirik. Hrají: F. Strnad,
R. Finta, D. Janošek, A. Kernová,
L. Bělašková, J. Sedláček, F. Večeřa,
L. Končoková ad.
Severský thriller o ztraceném dětství. Příběh s detektivní zápletkou.

STuDIO HRDINů

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47,
Praha 7 – Rezervace vstupenek:
739 274 345, www.studiohrdinu.cz

18. dubna v 20.00

Sjón, K. Polívková,
T. Hofová: Skugga Baldur

Kino atlas

Sokolovská 371/1, Praha 8
tel.: 222 312 737, www.kinoatlas.cz

čtvrtek 12. května v 18.00
Malý sál

Poutník – nejlepší příběh
Paula coelha

Životopisný / Drama / Hudební,
Brazílie, 2014, 112 min.
Režie: Daniel Augusto. Hrají: Enrique
Díaz, Fabiula Nascimento, Nancho
Novo, Paz Vega, Ravel Andrade.

pátek 13. května v 18.00
Malý sál

REvENANT zmrtvýchvstání

Dobrodružný / Drama / Western,
USA, 2015, 156 min.
Režie: Alejandro González Iñárritu. Předloha: Michael Punke. Hrají:
Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck.

sobota 14. května v 18.00
Malý sál

Sázka na nejistotu

Drama / Životopisný / Komedie,
USA, 2015, 130 min.
Režie: Adam McKay. Předloha: Michael Lewis. Hrají: Christian Bale,
Steve Carell, Ryan Gosling, Brad
Pitt, Marisa Tomei, Finn Wittrock.

neděle 15. května v 18.00
Malý sál

Dánská dívka

Drama / Romantický / Životopisný,
Velká Británie / Belgie / USA /
Dánsko / Německo, 2015, 119 min.

Režie: K. Polívková. Hraje: Tereza
Hofová.
Česko-islandský divadelní projekt
na motivy Sjónova románu Skugga
Baldur, ve kterém se setkávají i míjí
tři postavy, reprezentující odlišné
světy a životní přístupy.

stuDio ypsilon

Spálená 16, Praha 1 – Rezervace
vstupenek: 224 054 333,
224 947 119, 224 054 090,
obchodnicentrum@ypsilonka.cz,
www.ypsilonka.cz

22.4. v 19.30

G. Schwajda: Svatá rodina

Režie: J. Nvota. Hrají: J. Synková,
J. Lábus, M. Dejdar, J. Jiráň, P. Nový,
R. Rychlá, O. Navrátil, R. Mrázik ad.
Hlavní hrdinka spáchá trestný čin
v zoufalé naději, že pohne těmi
nejlidštějšími stránkami mentality
svých bližních.

24. dubna v 19.30

Praha stověžatá

Režie: J. Schmid. Hrají: J. Lábus,
J. Synková, M. Eben, P. Vacek,
J. Korn, M. Dejdar, J. Kretschmerová, J. Jiráň ad.
Obraz české povahy. Inscenace je
zobrazením podstatných událostí,
které se během staletí odehrály na
území našeho hlavního města.

Režie: Tom Hooper. Předloha: David Ebershoff. Hrají: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Adrian Schiller,
Amber Heard, Emerald Fennell.

SvěT KNIHy PRAHA

Průmyslový palác – Literární sál
Výstaviště Praha Holešovice
Vstup na představení v rámci
vstupného na mezinárodní knižní
veletrh a literární festival Svět knihy
Praha. www.svetknihy.cz

15. května v 10.00

Buchty a loutky: Norská
pohádka

Režie: M. Bečka + Buchty a loutky. Hrají: V. Brukner, Z. Bruknerová,
R. Beran / M. Bečka.
Pohádka o princi zakletém v medvěda a dlouhé cestě k jeho vysvobození. Na motivy norské lidové
pohádky Na východ od slunce na
západ od měsíce.
Pro rodiny s dětmi od 3 let.

ŠvanDovo DivaDlo

Štefánikova 57, Praha 5
Rezervace vstupenek: 257 318 666,
obchodni@svandovodivadlo.cz, www.
svandovodivadlo.cz

18. dubna v 19.00

Velký sál

W. Shakespeare: Hamlet

Režie: D. Špinar. Hrají: P. Děrgel,
K. Halbich, M. Krátká, P. Hřebíčková, M. Hruška ad.
Slavná Shakespearova hra, tentokrát jako rodinné drama, které se
ne náhodou odehrává ve Skandinávii.

Rudý kapitán

Krimi / Thriller, Česko / Slovensko
/ Polsko, 2016, 115 min.
Režie: Michal Kollár. Hrají: Maciej
Stuhr, Oldřich Kaiser, Martin Finger, Michal Suchánek, Marián Geišberg, Zuzana Kronerová, Ladislav
Chudík, Martin Pechlát.

úterý 10. května v 18.30

Macbeth

neděle 8. května ve 13.30

Drama, Velká Británie / USA /
Francie, 2015, 113 min.
Režie: Justin Kurzel. Hrají: Michael Fassbender, Marion Cotillard,
Paddy Considine, Sean Harris, Jack
Reynor, Elizabeth Debicki, David
Thewlis, Ross Anderson, David
Hayman, Maurice Roëves, Hilton
McRae, Stuart Bowman, Barrie
Martin, Lasco Atkins.

Malý princ

středa 11. května v 18.30

zlodějka knih

Drama / Válečný, USA / Německo,
2013, 131 min.
Režie: Brian Percival. Předloha:
Markus Zusak. Hrají: Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson,
Nico Liersch, Ben Schnetzer, Joa
chim Paul.

Animovaný / Fantasy, Francie, 2015,
106 min.
Režie: Mark Osborne. Předloha:
Antoine de SaintExupéry. Hrají:
James Franco, Rachel McAdams,
Marion Cotillard, Jeff Bridges, Mackenzie Foy.

Velký sál

L. Knutzon: Řemeslníci

Režie: D. Hrbek. Hrají: K. Cibulková, K. Halbich, A. Buršová, F. Čapka
ad.
Dánská komedie, v níž je největším
nepřítelem člověka tvor s vrtačkou,
pivem a spoustou výmluv!

25. dubna v 19.00

Velký sál

D.c. Jackson: zabít
Johnnyho Glendenninga

Režie: D. Hrbek. Hrají: D. Punčochář,
V. Švarc, J. Erftemeijer, M. Pospíchal,
M. Hruška, R. Jašków, M. Dancingerová, H. Vrbová.
Gangsterská komedie, kde kulky
létají vzduchem jako neřízené střely a krev nemá cenu vytírat!

27. dubna v 19.00

Velký sál

D. Gombár, R. Sikora,
R. Holý: Popeláři

Dánská dívka

Drama / Romantický / Životopisný,
Velká Británie / Belgie / USA /
Dánsko / Německo, 2015, 119 min.
Režie: Tom Hooper. Předloha: David Ebershoff. Hrají: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Adrian Schiller,
Amber Heard, Emerald Fennell.

ków, T. Červinek, T. Pavelka, Z. Onu
fráková, P. Děrgel ad.
Příběh, jaký by chtěl zažít každý
chlap, který toužil být jako malý
kluk popelářem. Původní český
muzikál v rytmu funky.

28. dubna v 19.00

Velký sál

L. von Trier: Idioti

Režie: A. Petrželková. Hrají: L. Veselý, K. Cibulková, Z. Onufráková,
M. Krátká, F. Čapka ad.
Divadelní adaptace jednoho z kultovních filmů hnutí Dogma 95.
Skupinka lidí se rozhodne předstírat mentální postižení na protest
proti všemu měšťáckému.

vRŠOvIcKé DIvADLO
mana

Moskevská 967/34, Praha 10
Rezervace vstupenek: 731 100 059,
www.vrsovickedivadlo.cz

10. května v 19.30

A. G. Roemmers: Návrat
mladého prince

Režie: O. Strusková. Hrají: J. Potměšil, J. Roskot a mladí lidé
s Downovým syndromem.
Divadelní inscenace podle knižní
předlohy argentinského spisovatele, která je inspirována dílem Antoine de Saint-Exupéryho.

Režie: D. Gombár. Hrají: A. Buršová, K. Cibulková, M. Hruška, R. Jaš

Brooklyn

pondělí 9. května v 18.30

sobota 7. května v 16.30

23. dubna v 19.00

čtvrtek 12. května v 18.30

sobota 7. května ve 13.30

Dobrodružný / Rodinný, Francie,
2015, 97 min.
Režie: Christian Duguay. Předloha: Cécile Aubryová. Hrají: Félix
Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatellier, Thierry Neuvic, Urbain
Cancelier.

Režie: M. Františák. Hrají: F. Čapka, J. Čapka, D. Punčochář, K. Cibulková.
Možná že odcházíme: nejlepší kniha desetiletí Jana Balabána se
dočkala divadelního zpracování.
Silný příběh o vztahu otce a syna
v kulisách černé a syrové Ostravy.

Daleko od hlučícího davu

Vodičkova 704/36, Praha 1
tel.: 224 216 972, www.kinolucerna.cz

Bella a Sebastian:
Dobrodružství pokračuje

Studio

J. Balabán: Možná že
odcházíme

neděle 8. května v 16.30
Drama / Romantický, USA / Velká
Británie, 2015, 119 min.
Režie: Thomas Vinterberg. Předloha: Thomas Hardy. Hrají: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Mark
Wingett, Tom Sturridge, Juno Temple.

KINO LucERNA

20. dubna v 19.00

Drama / Romantický, Irsko / Velká
Británie / Kanada, 2015, 111 min.
Režie: John Crowley. Předloha:
Colm Toibin. Hrají: Saoirse Ronan,
Julie Walters, Emory Cohen, Domh
nall Gleeson, Jim Broadbent, Jenn
Murray, Emily Bett Rickards.

pátek 13. května v 18.30

Marťan

Sci-Fi / Akční / Dobrodružný, USA,
2015, 134 min.
Režie: Ridley Scott. Předloha:
Andy Weir. Hrají: Matt Damon, Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Jeff
Daniels, Michael Peña, Kate Mara,
Sean Bean, Kristen Wiig.

KINO PONREPO

nek, Ilja Prachař, Ladislav Pešek,
Vlastimil Brodský, Čestmír Řanda
st., Josef Abrhám, Josef Vinklář.

pátek 13. května v 17.30

Salka valka

Drama, Švédsko / Island, 1954,
130 min.
Režie: Arne Mattsson. Předloha:
Halldór Laxness. Hrají: Gunnel Bro
strömová, Birgitta Petterssonová,
Folke Sundquist.

pátek 13. května ve 20.00

Pelle Dobyvatel

Drama, Dánsko / Švédsko, 1987,
149 min.
Režie: Bille August. Předloha:
Martin Andersen Nexö. Hrají: Pelle
Hvenegaard, Max von Sydow, Erik
Paaske, Björn Granath.

Bartolomějská 11, Praha 1
tel.: 226 211 866, www.bio-ponrepo.cz

sobota 14. května ve 20.00

neděle 8. května v 15.00

Dobrodružný / Akční / Drama,
Norsko, 1987, 94 min.
Režie: Nils Gaup. Hrají: Svein
Scharffenberg, Mikkel Gaup, Helgi
Skúlason, Knut Walle, John Sigurd
Kristensen.

Ronja, dcera loupežníka

Dobrodružný / Rodinný / Romantický / Pohádka, Švédsko / Norsko,
1984, 130 min.
Režie: Tage Danielsson. Předloha:
Astrid Lindgren. Hrají: Hanna Zetterberg, Börje Ahlstedt, Lena Nyman, Per Oscarsson, Allan Edwall.

čtvrtek 12. května v 17.30

Transport z ráje

Dama / Válečný, Československo,
1962, 93 min.
Režie: Zbyněk Brynych. Předloha:
Arnošt Lustig. Hrají: Zdeněk Štěpá-

Stopař

neděle 15. května v 17.30

Ditta, dcera člověka

Drama, Dánsko, 1946, 96 min.
Režie: Bjarne Henning-Jensen.
Hrají: Tove Maësová, Karen Poulsenová, Rasmus Ottesen, Ebbe Rode
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V Y D Á V Á

R. Buckminster Fuller
VELKÁ CELOSVĚTOVÁ PENĚŽNÍ LOUPEŽ

V knize Velká celosvětová peněžní loupež se slavný americký architekt, matematik, vynálezce a myslitel Buckminster Fuller staví proti obrovským korporacím,
které, jak autor dokazuje, v současném světě přebírají kontrolu nad stále větším počtem aspektů našeho
každodenního života. Fuller se zabývá vývojem těchto
nadnárodních gigantů od poválečné doby, kdy převládal vojensko-průmyslový komplex, až do současnosti,
kdy hlavní roli hraje armáda abstraktních právních subjektů v podobě
mocných soukromých firem. Kniha Velká celosvětová peněžní loupež je
tak v konečném důsledku soudobou alegorií o hanebnosti bezohledného kapitalismu a bezradnosti klasické ekonomie.
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Jón Gnarr
INDIÁN

Indián je nanejvýš zábavnou, hořkosladkou literární
vzpomínkou světově proslulého islandského komika a
bývalého primátora Reykjavíku Jóna Gnarra. Gnarr se v
ní ohlíží zpět do svého problémového dětství a popisuje
svou zkušenost s dospíváním s poruchami učení a chování v době, než se o těchto poruchách začala dozvídat
laická veřejnost. Indián je Gnarrovým literárním debutem, v němž popisuje své problémové dětství a dospívání, jež z něj udělaly muže, kterého dnes svět zná a obdivuje.

A
K
N
I
NOV
„Budete

se oprav
abyste u du bát,
kamenn drželi
ou tvář
!“

V Hodkovičkách 2/20, 147 00 Praha 4
tel. 603 205 099, 241 768 565
pragma@pragma.cz, www.pragma.cz

248 stran
249 Kč

MÁTE RÁDI KOČKY?
Ta milá, bezelstná a přítulná stvoření s prosebnýma očkama?
Nenechte se oklamat a mějte se raději na pozoru. Je mnoho
knih, které se věnují kočkám. Existuje ale pouze jediná, která
vás naučí, jak poznat, že vaše kočka zatoužila po vaší krvi.

ásné
„Prožijte kr í
ván
chvíle dospí
.“
s humorem
256 stran
289 Kč

Více informací naleznete na:

www.cosmopolis.cz

VYŠEHRAD

SPOL.
S R.O.
NAKLADATELSTVÍ ■ PUBLISHERS LTD.

info@ivysehrad.cz
www.ivysehrad.cz

VÍTA NEJEDLÉHO 15, 130 00 PRAHA 3, TEL./FAX: 224 221 703

Jiří Havlík
JAN FRIDRICH Z VALDŠTEJNA
Arcibiskup a mecenáš doby baroka

Jan Fridrich (Bedřich) z Valdštejna (1642–1694)
patří k významným postavám českých dějin. Představoval nejvyšší autoritu českého duchovenstva,
ale stál také v centru kulturního dění. Shromáždil
okolo sebe umělce, literáty i hudebníky. Jeho život
a působení ukazuje kulturní a politický vývoj českého státu a církve v období, které zdaleka nebylo
jen dobou „temna“. Váz., 288 s., 328 Kč

Sally Nortonová
101 VĚCÍ,
KTERÉ MUSÍTE
STIHNOUT, NEŽ VÁM BUDE PĚT

Vtipně napsaná knížka v krátkých kapitolkách líčí
všechny neskutečné věci, jichž jsou děti v raném
věku schopny. Určitě už jste sami leccos zažili. …
Pokud by děti vašich známých náhodou nevěděly,
jak na to, Sally Nortonová jim ráda poradí – vždyť
je celá řada věcí, které musí stihnout,
než jim bude pět.
Váz., 128 s., 148 Kč

Joseph Roth
JOB
Román prostého člověka

V dalším vydání vychází román o osudech
Mendela Singera a jeho rodiny v carském Rusku
přelomu 19. a 20. století a posléze v emigraci
ve Spojených státech. Mendelův zápas s osudem,
zasazený do doby hroutících se států a rozpadajících se jistot, však zároveň přerůstá ve všelidské
podobenství o ztrátě, naději a věrnosti tradici
v moderním světě a naléhavě tak promlouvá také
k dnešnímu čtenáři. Váz., 224 s., 188 Kč

Boží tulačka

Národní knihovna
České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Objednávky publikací:

NK ČR, Vydavatelské oddělení
Sodomkova 2
102 00 Praha 10
vydavatelstvi@nkp.cz

CATALOGUS
COLLECTIONIS
OPERUM ARTIS
MUSICAE
DE MONASTERII
SILOENSIS
(Tematický
katalog hudební
sbírky kláštera
v Želivě)
Sestavily
Pavla Semerádová
(předmluva)
a Eliška Šedivá
(tematický katalog)
Další svazek z řady katalogů vydávaných v ediční řadě Národní
knihovny ČR Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia
cultae představuje soupis jedinečných hudebních památek uložených v hudební sbírce kláštera premonstrátů v Želivě, který
byl připraven za pomoci informačního aparátu Souborného katalogu budovaného v NK ČR a databáze RISM. Katalog, který
je opatřen cizojazyčnou předmluvou, uvádějící historii vzniku
sbírky, ediční zprávou a rejstříky, je určen nejen badatelům, ale
i interpretačním umělcům při volbě nového repertoáru, k poznání regionálních hudebních sbírek a jako základní příručková
literatura hudebních knihoven celého světa.
Národní knihovna ČR, Praha 2016, 1. vydání, 2 svazky, 664 stran,
edice Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae a edice Artis musicae antiquioris catalogorum series, vol. IX/1, 2, předběžná cena 300 Kč za oba svazky
ISBN 978-80-7050-664-6

ŽIVOTOPIS TEREZIE Z AVILY

Marcelle Auclairová
brož.
440 s.
399 Kč

Život svaté Terezie od Ježíše v podání Auclairové má
barvitost a živost rytířského románu. Pro velký zájem
čtenářů vychází v KNA už v druhém, revidovaném
vydání.

Knihy znovu nalezené
31. 3. – 31. 5. 2016

Bible ke křtu
1. DOTISK

L. Ribbonsová, P. Bertoliniová Grudinová
váz.
140 s.
229 Kč

Obrázková Bible spojuje v jedno biblické příběhy,
první modlitby, rodinný rodokmen i pokroky, které
dítě udělá v prvních letech svého života. Knížka je
vhodná pro první seznámení s Písmem a zároveň se
může stát cennou osobní památkou na křest.

O milosrdenství
s Kateřinou Lachmanovou

váz.
87 s.
139 Kč

Čtvrté vydání vychází v mimořádném Roce milosrdenství, vyhlášeném papežem Františkem. Soubor
čtyřiceti krátkých zamyšlení nad tím, jaký význam má
milosrdenství v duchovním životě.

objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz |
tel.: 384 420 295 | pro knihkupce: http://f.kna.cz/

Výstava je výstupem ze stejnojmenného projektu, který je realizován
z programu Kulturní dědictví a současné umění. V tomto projektu
má kulturní dědictví podobu konfiskovaných nebo zavlečených knih
v období 2. světové války a těsně po ní. V expozici jsou shrnuté
zjištěné informace o samotných knihách, institucích, kterými knihy
prošly, osobnostech, jimž knihy patřily, a o historicko-politických
souvislostech. Jsou zde k vidění zajímavé knihy, které se během
projektu podařilo nalézt, doplněné o zajímavé informace, komu
patřily, nebo jak dlouhá a klikatá byla cesta knihy až do depozitáře
v Neratovicích, kde jsou uloženy rezervní fondy Národní knihovny,
která je hlavním řešitelem projektu, jehož zahraničním partnerem
byla norská nadace Stiftelsen Arkivet.
Výstavní chodba v přízemí hlavní budovy Klementina
pondělí – sobota: 9.00 – 19.00 hodin. Vstup zdarma

bibliografie
duchovní nauk y
bib le
Evangelium do kapsy

Praha: Paulínky, 2016, 1. vyd., 360 s.,
brož. 39 Kč
Kapesní vydání obsahuje text všech
čtyř evangelií v katolickém
liturgickém překladu.
ISBN 978-80-7450-201-9

k ř esťanst ví
HADJADJ, Fabrice
Jak dnes mluvit o Bohu?
Evangelizační anti-pomůcka

Z franc. přel. P. Doležalová, Brno:
Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2016, 1. vyd., 152 s.,
váz. 198 Kč
Může se člověk o Bohu bavit jako
o všem ostatním? Je možné napřed
mluvit o výsledcích Ligy mistrů, pak
o Bohu a nakonec o předpovědi počasí? Jak mluví o Bohu fundamentalista a jak ateista, jak agnostik a jak
křesťan?
ISBN 978-80-7325-383-7

ekonomika
dan ě
Daně 2016 a předpisy související
s přehledy změn
Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd.,
1424 s., brož. 569 Kč
Kniha přináší aktuální znění všech
důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí
pro rok 2016.
ISBN 978-80-7554-006-5

DVOŘÁKOVÁ, Veronika
a kol.
Zdaňování příjmů fyzických
a právnických osob 2016

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 328 s., váz. 455 Kč
V knize naleznete vedle základních
principů zdanění příjmů fyzických
a právnických osob i specifická
témata, jako je např. zdanění příjmů
z prodeje cenných papírů, plnění
poskytovaná zaměstnancům, svěřenské fondy ad.
ISBN 978-80-7552-035-7

LOŠŤÁK, Milan;
PELECH, Petr
Zdanění mezd, platů
a ostatních příjmů ze závislé
činnosti v roce 2016

Olomouc: Anag, 2016, 24. aktual.
vyd., 368 s., brož. 379 Kč
Publikace obsahuje podrobný
výklad ustanovení zákona o daních
z příjmů dotýkajících se přímo
či nepřímo procesu výpočtu
měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce
2016.
ISBN 978-80-7263-995-3

MIKULECKÁ, Mária
Kontrolní hlášení 2016 –
Praktická příručka k vyplnění
formuláře

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd.,
136 s., brož. 229 Kč
Příručka si klade za cíl seznámit
osobu podávající kontrolní
hlášení s tímto novým, speciálním
typem daňového tvrzení.
ISBN 978-80-7554-002-7
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m anag e m e nt

po d n i k án í

DRUCKER, Peter F.
To nejdůležitější z Druckera
v jednom svazku

OSTERWALDER, Alexander;
PIGNEUR, Yves
Vydělávejte svými nápady.
Vytvářejte produkty a služby,
po kterých zákazníci touží

Praha: Management Press, 2016,
3. vyd., 304 s., brož. 499 Kč
Nejvýznamnější podněty, názory
a myšlenky gurua světového managementu. Souborná Druckerova kniha
pojmenovává základní principy
managementu i jeho problémy a příležitosti.
ISBN 978-80-7261-397-7

m ar k e ti ng
TOMAN, Miloš
Intuitivní marketing
pro 21. století

Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 168 s., brož. 289 Kč
Pokračování úspěšné knihy Intuitivní
marketing, v níž autor formuluje
zásadu založenou na využití intuice
a myšlenkové tvořivosti a v neposlední řadě i mravní integrity.
ISBN 978-80-7261-399-1

personalistika
Abeceda personalisty 2016

Olomouc: Anag, 2016, 7. aktual.
vyd., 584 s., kroužk., 559 Kč
Abeceda personalisty provází průřezem nejdůležitějších personálních
činností, zasahuje do nezbytně souvisejících oblastí, jako jsou pracovní
právo, personální evidence, odměňování, bezpečnost práce ad.
ISBN 978-80-7554-003-4

ČERVINKA, Tomáš
Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ
s komentářem a příklady 2016

Olomouc: Anag, 2016, 8. aktual. vyd.,
160 s., brož. 279 Kč
Aktuální vydání knihy podává
komplexní přehled v oblasti
pojistného na veřejné zdravotní
pojištění. Zohledněny jsou veškeré
změny, které jsou platné od počátku roku 2016.
ISBN 978-80-7263-999-1

SCHMIED, Zdeněk;
VLASÁK, František
Náhrada mzdy a nemocenské
zaměstnance při dočasné
pracovní neschopnosti nebo
karanténě 2016

Olomouc: Anag, 2016, 7. aktual. vyd.,
208 s., brož. 289 Kč
Tato praktická příručka je určena
především mzdovým účetním,
personalistům a všem, které zajímá problematika zabezpečení
zaměstnanců v době jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény.
ISBN 978-80-7263-996-0

ŽENÍŠKOVÁ, Marta
Pojistné na sociální zabezpečení
zaměstnavatelů, zaměstnanců,
OSVČ a dobrovolně důchodově
pojištěných s komentářem
a příklady k 1. 1. 2016

Olomouc: Anag, 2016, 7. aktual. vyd.,
152 s., brož. 279 Kč
Publikace obsahuje výklad
k jednotlivým ustanovením zákona
č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti.
ISBN 978-80-7263-998-4

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 312 s.,
brož. 590 Kč
Jak do svého podnikání zařadit tvorbu hodnotových nabídek a navrhnout
přesvědčivé produkty a služby.
ISBN 978-80-265-0452-8

účetn ic t ví
KOLEKTIV AUTORŮ
Abeceda účetnictví pro podnikatele 2016
Olomouc: Anag, 2016, 14. vyd.,
432 s., kroužk., 649 Kč
Publikace je vhodná jednak pro
začínající účetní, kterým umožňuje
orientaci v jednotlivých účetních
kategoriích, ale prospěšné rady zde
najdou i zkušení účetní, zejména
v oblastech, které se v účetnictví
denně nevyskytují.
ISBN 978-80-7554-001-0

KRBEČKOVÁ, Marie;
PLESNÍKOVÁ, Jindřiška
Jednoduché účetnictví
k 1. 1. 2016

Olomouc: Anag, 2016, 3. aktual. vyd.,
240 s., brož. 269 Kč
Jednoduché účetnictví je stále
aktuální. Do konce roku 2015
mohly vést jednoduché účetnictví
organizace dané zákonem na základě
přechodného ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
ISBN 978-80-7554-000-3

RYNEŠ, Petr
Podvojné účetnictví a účetní
závěrka 2016

Olomouc: Anag, 2016, 16. aktual. vyd.,
1168 s., brož. 579 Kč
Autor se věnuje problematice
sestavení účetní závěrky a vedení
podvojného účetnictví od 1. 1. 2016
se zapracováním a výkladem všech
podstatných změn spojených
s velkou novelizací zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky.
ISBN 978-80-7263-994-6

SVOBODOVÁ, Jaroslava a kol.
Účtová osnova, České účetní
standardy pro některé vybrané
účetní jednotky 2016 –
374 postupů účtování

Olomouc: Anag, 2016, 13. aktual. vyd.,
656 s., brož. 519 Kč
Publikace je určena pro ekonomické, účetní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací, státních
fondů a regionálních rad regionů
soudržnosti.
ISBN 978-80-7554-004-1

ÚZ č. 1117 Účetnictví obcí,
krajů. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 416 s.,
brož. 179 Kč
K 1.1.2016 došlo k rozsáhlé novele
zákona o účetnictví a všech vyhlášek, které regulují účetnictví ÚSC,
organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních
jednotek. Změněny byly také téměř
všechny účetní standardy.
ISBN 978-80-7488-148-0
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ÚZ č. 1125 Účetnictví nevýdělečných organizací. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 69 Kč
Publikace obsahuje úplné znění
zákona o účetnictví, účetní vyhlášku
a účetní standardy pro nevýdělečné
organizace. Od ledna 2016 došlo k zásadním změnám všech těchto předpisů v rozsahu, jaký nemá obdoby.
ISBN 978-80-7488-156-5

ÚZ č. 1126 České účetní
standardy 2016. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 240 s.,
brož. 99 Kč
Soubor 47 aktuálních ČÚS rozdělených do 3 kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání a ČÚS pro
některé vybrané účetní jednotky,
které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb.
ISBN 978-80-7488-157-2

společenské
vědy; osvěta
esote r i k a
ŘEZÁČOVÁ LUKÁŠKOVÁ,
Zuzana
Bohové a bohyně v nás.
Poznejte sami sebe pomocí testu
osobnosti
Brno: Zoner Software, 2016, 1. vyd.,
176 s., váz. 320 Kč
V knize se seznámíte se slovanskými
bohy a bohyněmi jako s archetypy,
které žijí v každém z nás. Získáte tak
kontakt se silou, která ve vás dřímá
a je silou naší země.
ISBN 978-80-7413-324-4

eti k a
BURGETOVÁ, Markéta
Osvoboď mne, abych nebyl
vinen. Etika v izraelské armádě

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 269 s., brož.
Autorka se v knize zabývá etikou
izraelských obranných sil od vzniku
Státu Izrael s důrazem na 21. století.
Kniha je rozšířenou diplomovou
prací, kterou autorka pod stejným
názvem obhájila na ZČU v Plzni
v roce 2014.
ISBN 978-80-261-0526-8

fi lozo fi e
SCHMIDTZ, David
Prvky spravedlnosti

Monografie o V. Flusserovi, který
patří mezi nejvýznamnější filozofy
2. poloviny 20. století, se zabývá
nejen osudem tohoto českého rodáka
a zároveň světoobčana, ale především jeho dílem.
ISBN 978-80-257-1661-8

h isto r i e
BAUVAL, Robert;
HANCOCK, Graham
Velká hra dějin – Odhalení
tajemných pravidel světa

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 544 s.,
brož. 549 Kč
Kniha se podrobněji zabývá zednářským ideálem, sleduje počátky
hry symbolů, slov a talismanů od
starověkého Egypta až po moderní
dobu, a to přímo na místech elitářských zednářských ritů ve Washingtonu.
ISBN 978-80-7263-981-6

GRYCOVÁ BENEŠOVÁ,
Helena; PROCHÁZKA,
Lubomír
Zmizelá Morava – Telč a okolí

Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 196 s.,
váz. 289 Kč
Ačkoli tvář historické Telče zůstala zachována, některé domy zmizely beze
stopy, vzhled některých sídel se zcela
změnil a nejvíce se běh času promítl
do vesnické zástavby a krajiny v okolí.
Změny mapuje téměř 200 historických fotografií.
ISBN 978-80-7432-702-5

KOTYK, Jiří
Český fašismus v Pardubicích
a na Pardubicku v letech
1926–1939

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, 1. vyd.,
240 s., váz. 278 Kč
Historik a emeritní vysokoškolský
pedagog UHK se dlouhodobě věnuje
regionalistice Pardubicka, jejíž nedílnou součástí je i problematika českého fašismu v této oblasti, heydrichiáda a nezákonné procesy 50. let.
ISBN 978-80-7405-390-0

NĚMEČEK, Jan a kol.
Československá zahraniční
politika v roce 1942. Svazek II
(1. srpen – 31. prosinec 1942)

Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 504 s., brož. 326 Kč
Druhý svazek třetího dílu zahrnuje
období od 1. 8. do 31. 12. 1942
a přináší 154 dokumentů, které dokumentují zejména proces oduznání
mnichovské dohody ze strany Velké
Británie a Francouzského národního
výboru ad.
ISBN 978-80-7286-250-4

Z angl. přel. M. Skala, Praha:
Dokořán, 2016, 1. vyd., 304 s.,
brož. 348 Kč
Profesor University of Arizona v knize
předkládá velmi srozumitelným
jazykem své úvahy o tom, co je
spravedlnost. Hodnotí vhodnost
přístupu ke spravedlnosti skrze
principy zásluh, reciprocity,
rovnosti a potřeb.
ISBN 978-80-7363-705-7

PÁNEK, Jaroslav
Akademická encyklopedie
českých dějin D–G. Dadaismus –
gymnázium

STRÖHL, Andreas
Vilém Flusser: Fenomenologie
komunikace

VOŠAHLÍKOVÁ, Petra
Rákoska v dílně lidskosti.
Česká škola v 19. století očima
účastníků

Z něm. přel. Z. Jürgens, J. Vymazalová, Praha: Argo, 2016, 1. vyd.,
256 s., váz. 298 Kč

Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 404 s., váz. 560 Kč
Základní encyklopedické kompendium českých dějin v evropském
kontextu od raného středověku do
20. století.
ISBN 978-80-7286-268-9

Praha: Academia, 2016, Historie,
1. vyd., 312 s., váz. 350 Kč

bibliografie
Během 19. století nastolily české
národně emancipační snahy ve škole
témata jako otázka vyučovacího
jazyka a interpretace národních dějin,
literatury, umění, vědy, hospodářské
prosperity apod.
ISBN 978-80-200-2533-3

ZEMAN, Jiří
Padesát let pobočky
Jazykovědného sdružení
v Hradci Králové (1965–2015)

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, 1. vyd.,
120 s., brož. 90 Kč
Publikace se opírá o archivní materiály, pokud se dochovaly, o zprávy
hlavního výboru Jazykovědného
sdružení otiskované v Jazykovědných
aktualitách, cenným zdrojem byly
také vzpomínky pamětníků a archiv
autora textu.
ISBN 978-80-7405-389-4

komu n i k ace
GLASER, Judith E.
Konverzační inteligence. Klíč
k úspěchu v práci a byznysu

GALLO, Carmine
Mluv jako TED. 9 tajemství
veřejné prezentace od nejlepších
speakerů z TEDx konferencí

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 288 s.,
brož. 349 Kč
Kniha poslouží každému, kdo chce
udělat skvělou moderní prezentaci na
jakékoliv téma, šířit zajímavé nápady,
svým projevem „chytit posluchače
za srdce“, mluvit s větší sebejistotou
a beze strachu, dodat své prezentaci
přirozený spád.
ISBN 978-80-265-0453-5

GREITENS, Eric
Staň se, kým chceš být

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 400 s., váz. 329 Kč
Všichni se střetáváme s bolestí, ale
zároveň máme nástroje, s jejichž pomocí můžeme vytrvat a zocelit se.
ISBN 978-80-7306-815-8

MAXWELL, John C.
Cílevědomý život

Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 264 s., brož. 429 Kč
Rozhovor není to, za co jej obvykle
považujeme. Ovlivňuje to, jak myslíme, jak jednáme, jak vnímáme realitu
i jak se v realitě cítíme.
ISBN 978-80-7261-400-4

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 288 s., váz. 279 Kč
Je váš život plný dobrých úmyslů,
jež však zřídkakdy přecházejí v činy?
Autor vám ukáže, že významným,
spokojeným a úspěšným člověkem se
může stát každý z nás. Jediné, na čem
záleží, je naše odhodlání.
ISBN 978-80-7306-817-2

kultu r n í
d ě j i ny

NEŠPOR, Karel
Kudy do pohody. Tisíc snadných
rad, jak se uklidnit

ČERNÝ, Viktor
Po stopách ’Adů. Jižní Arábie
v čase a prostoru

Praha: Academia, 2016, 1. vyd.,
338 s., váz. 365 Kč
Pravěkým dějinám Evropy, Egypta
a Předního východu byla v české
literatuře věnována již značná
pozornost. Arábii ale ne. Její
civilizace vyrůstala na mnohem
starším základě, který můžeme
rekonstruovat pomocí kulturních
artefaktů ad.
ISBN 978-80-200-2518-0

Neviditelná loajalita? Rakušané,
Němci, Češi v české kultuře
19. století

Praha: Academia, 2016, 1. vyd.,
356 s., váz. 385 Kč
Studie z oboru literární historie,
dějin umění, muzikologie, sociologie,
historie ad. o vztahu jednosměrné
či oboustranné loajality Čechů
k Habsburkům i Němcům, panovníků
k poddaným, katolíků k jinověrcům,
občanů k politickým institucím nebo
šlechtě.
ISBN 978-80-200-2562-3

motivačn í
př í ručk y
EHRHARDTOVÁ, Ute
Hodné holky se dostanou do
nebe, zlobivé kam chtějí

Praha: Motto, 2016, 3. vyd., 184 s.,
brož. 199 Kč
Kniha určená ženám, které
se nedokážou prosadit, které
jsou hodné a snaží se každému
vyhovět, místo aby se naplno radovaly ze života, cítí se provinile
a bojí se otevřeně říct či udělat,
co chtějí.
ISBN 978-80-267-0575-8

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 168 s.,
brož. 219 Kč
Kniha je čtivá, praktická a čtenáři v ní
najdou snadno použitelné návody.
Textem je provází pan Zkoumal. Jak
napovídá jméno, je to člověk zvídavý
a nesnáší fráze. Autorovi nedovolí,
aby z této knihy udělal seznam.
ISBN 978-80-262-1044-3

PRINCE, Emma-Sue
7 měkkých dovedností, které vás
posunou kupředu

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 256 s.,
brož. 299 Kč
Udělejte krok směrem k mimořádnosti tím, že si osvojíte 7 měkkých
dovedností (angl. soft skills), které
budou pohánět vás a vaši kariéru
raketově kupředu.
ISBN 978-80-265-0451-1

WILLMANN, Hans-Georg
Jak dosáhnout svých cílů.
Silná vůle

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 96 s., váz. 159 Kč
Proč se nám často nedaří realizovat rozhodnutí, která jsme si předsevzali? Motivace nám nechybí, jen naše vůle není
dost pevná. Od svých cílů se necháme
snadno odradit, vyhýbáme se námaze,
volíme cestu nejmenšího odporu.
ISBN 978-80-7306-816-5

oso b n osti
NEUDORFLOVÁ, Marie L.
Masaryk – demokrat. Od České
otázky k ženskému hnutí a Nové
Evropě

Edit. Z. Pavelka, Praha: Novela
bohemica, 2016, 1. vyd., 272 s.,
váz. 278 Kč
Kniha představuje Masarykovo celoživotní demokratizační úsilí v několika oblastech, zejména ve vzdělávání
a v politice, a v kontextu doby:
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v konkrétních střetech s konzervativci, liberály i marxisty.
ISBN 978-80-87683-55-2

pe dagog i k a;
d idak ti k a
TESAŘOVÁ, Martina a kol.
Jak na žáky. Zvládání náročných
situací ve třídě

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 168 s.,
váz. 315 Kč
Při každodenní práci se žáky se učitelé setkávají s různými náročnými
situacemi. Formou krátkých příběhů
z praxe představuje kniha způsob, jak
se s těmito situacemi lze vypořádat.
ISBN 978-80-262-1047-4

pr ávo
BREBURDA, Jan
Exekuce srážkami ze mzdy 2016

Olomouc: Anag, 2016, 4. aktual. vyd.,
448 s., brož. 419 Kč
Přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na
základě uzavřené dohody o srážkách
ze mzdy nebo na základě vedené
exekuce srážkami ze mzdy.
ISBN 978-80-7263-997-7

Daňové zákony a účetnictví
podle stavu k 31. 12. 2015
s paralelním vyznačením změn
od 1. 1. 2016

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 1032 s., brož. 440 Kč
Publikace obsahuje úplná znění
všech daňových zákonů, zákona
o daňovém poradenství, zákona
o územních finančních orgánech a zákona o účetnictví.
ISBN 978-80-7552-012-8

CHMELÍK, Jan;
NOVOTNÝ, František;
STOČESOVÁ, Simona
Trestní právo hmotné.
Obecná část

Praha: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2016, 1. vyd., 312 s.,
váz. 360 Kč
Publikace řeší základní otázky trestní
odpovědnosti, podává nejnovější,
moderní poznatky z trestního práva
hmotného v přiměřeném rozsahu
tak, aby poskytla potřebné vědomosti
pro studium a absolvování trestního
práva hmotného.
ISBN 978-80-7380-583-8

LOKAJÍČEK, Jan
Prolomení majetkové
samostatnosti kapitálových
společností

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
176 s., váz. 390 Kč
Publikace představuje doktrínu
angloamerického původu nazývanou
nejčastěji jako „piercing the corporate veil“. Ta za určitých okolností
umožňuje prolomit majetkovou
samostatnost kapitálové společnosti
a odpovědnost za její závazky přenést
přímo na společníka.
ISBN 978-80-7400-603-6

SVOBODA, Karel
Právo imisí, právo cesty a další
sousedské spory
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
Právo prakticky, 1. vyd., 260 s.,
brož. 390 Kč
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Publikace se věnuje interpretaci norem sousedského práva, tj. souboru
specifických právních norem zabývajících se vzájemnou konkurencí
vlastnických práv k pozemkům a ke
stavbám ad.
ISBN 978-80-7478-990-8

ŠÍNOVÁ R.; PETROV
KŘIVÁČKOVÁ, J. a kol.
Civilní proces. Řízení nesporné,
rozhodčí a s mezinárodním
prvkem
Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
384 s., váz. 590 Kč
Publikace přináší podrobné pojednání o nesporném soudnictví v ČR, a to jak o jeho teoretickoprávních východiscích, tak
o jeho konkrétní aktuálně platné
a účinné právní regulaci.
ISBN 978-80-7400-594-7

ŠÍNOVÁ, R.; KOVÁŘOVÁ
KOCHOVÁ, I. a kol.
Civilní proces. Řízení exekuční,
insolvenční a podle části páté
OSŘ

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
360 s., váz. 590 Kč
Publikace představuje komplexní
zpracování problematiky exekučního
řízení a řízení insolvenčního jako součástí civilního procesu.
ISBN 978-80-7400-600-5

ÚZ č. 1118 Bankovnictví. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 432 s.,
brož. 289 Kč
Předpisy v publikaci jsou rozděleny
do 6 kapitol: úvěrové instituce, praní
špinavých peněz, finanční konglomeráty, Česká národní banka, ozdravné
postupy a řešení krize na finančním
trhu, stavební spoření.
ISBN 978-80-7488-149-7

ÚZ č. 1119 Ochrana spotřebitele. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 79 Kč
Soubor 7 zákonů a dalších právních
předpisů v aktuálním znění – od
ledna 2016 podstatně novelizovaný
zákon o ochraně spotřebitele a zákon
o České obchodní inspekci, zákon
o potravinách a tabákových výrobcích ad., 9 vyhlášek a sdělení.
ISBN 978-80-7488-150-3

ÚZ č. 1120 Penzijní spoření
a připojištění. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 208 s.,
brož. 99 Kč
Publikace obsahuje úplný soubor
předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři.
Poslední změny jsou vyznačeny
tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
ISBN 978-80-7488-151-0

ÚZ č. 1122 Spotřební daně.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 240 s.,
brož. 99 Kč
Aktuální text zákona o spotřebních
daních po dvojnásobné novele
k 1. 1. 2016, novelizována byla také
vyhláška o značkování a barvení minerálních olejů a vyhláška o výpočtu nároků na vrácení daně z minerálních olejů.
ISBN 978-80-7488-153-4

ÚZ č. 1123 Informace, eGovernment. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 432 s.,
brož. 169 Kč
Publikace obsahuje 28 předpisů
v aktuálním znění. Předpisy jsou
rozděleny do tří kapitol: Poskytování
informací a jejich ochrana, Informatika a eGovernment. Celkem 9 zákonů a 19 prováděcích předpisů.
ISBN 978-80-7488-154-1

ÚZ č. 1124 Sociální zabezpečení.
Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 240 s.,
brož. 115 Kč
Publikace obsahuje 12 předpisů
v těchto kapitolách: státní sociální
podpora, dávky pro osoby se
zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní
a existenční minimum. Změny jsou
vyznačeny tučným písmem.
ISBN 978-80-7488-155-8

ÚZ č. 1127 Insolvence, ochrana
hospodářské soutěže. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 97 Kč
Publikace obsahuje kompletní soubor
předpisů regulujících ochranu tržních
i netržních subjektů, zejména insolvenční
zákon a zákon o ochraně hospodářské
soutěže. Podle stavu k 15. 2. 2016.
ISBN 978-80-7488-158-9

ÚZ č. 1128 Pravidla silničního
provozu, autoškoly. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 320 s.,
brož. 149 Kč
Podstatně novelizovaný zákon o sil
ničním provozu a jeho 9 prováděcích
předpisů, zákon o bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích ad., barevné přílohy
s dopravními značkami. Podle stavu
k 15. 2. 2016.
ISBN 978-80-7488-159-6

ÚZ č. 1129 Rozpočet a financování územních samosprávních
celků. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 336 s.,
brož. 149 Kč
Soubor 32 předpisů obsahuje aktuální znění zákonů o rozpočtových
pravidlech, o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, o rozpočtovém
určení daní a o podpoře regionálního
rozvoje ad. Podle stavu k 15. 2. 2016.
ISBN 978-80-7488-160-2

WEYR, František
Teorie práva

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 420 s., váz. 825 Kč
Jako další z řady klasických právnických
děl vychází Teorie práva od prof. F.
Weyra z roku 1936. Osobnost a dílo
F. Weyra jsou neodmyslitelně spjaty
s meziválečným Brnem.
ISBN 978-80-7552-000-5

ZEMANOVÁ, Eva;
TOMAN, Václav
Zákonné opatření Senátu
o dani z nabytí nemovitých věcí.
Komentář

bibliografie
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 208 s., váz. 345 Kč
Komentář se zabývá praktickou
aplikací a úskalími Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí.
ISBN 978-80-7552-005-0

pro ro d iče
Deníček našeho děťátka

Brno: CPress, 2016, 2. vyd., 48 s.,
váz. 249 Kč
Zážitky z dětství svého dítěte zapisujte i nalepujte, otiskněte nožičku,
do kapsičky vložte vlásky, na šňůrku
přivažte flešku! Milý a laskavý záznamník ze života vašeho dítěte.
ISBN 978-80-264-0994-6

MATĚJČEK, Zdeněk;
POKORNÁ, Marie;
KARGER, Pavel
Rodičům na nejhezčí cestu

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 299 Kč
Kniha věnovaná prvním dnům, měsícům a rokům života dítěte přináší
informace o normálním vývoji, ale
i o tom, co zdravému vývoji překáží
nebo co ho ohrožuje.
ISBN 978-80-262-1029-0

psych o lo g i e
EHRHARDTOVÁ, Ute;
JOHNEN, Wilhelm
Upřímní lidé lžou opravdu dobře
Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 280 s.,
brož. 279 Kč
Autoři knihy se nám pokusí vysvětlit,
že lež je ve skutečnosti důležitá a potřebná a bez ní by se nám v lidské
společnosti žilo velmi nepříjemně.
Protože pravda může být nebezpečná.
ISBN 978-80-267-0577-2

PETERKOVÁ, Michaela
Kurz dobré nálady. Lépe zvládejte emoční propady a výkyvy

Ilustr. L. Drobný, Praha: Portál, 2016,
1. vyd., 120 s., váz. 249 Kč
Odlehčenou formou nabízí autorka
poznatky z bohaté terapeutické
praxe, vyzývá čtenáře k práci na sobě
a poskytuje mu k tomu vhodné postupy, tipy a podněty.
ISBN 978-80-262-1014-6

ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava
Základy arteterapie. Rozšířené
vydání

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 320 s.,
váz. 419 Kč
Arteterapie umožňuje uvolnění a vyjádření emocí, pomáhá k porozumění
sobě i druhým a k překonání nejrůznějších problémů. Autorka nabízí
přehled teoretických východisek
arteterapie a vyčleňuje cílové skupiny
klientů, pro něž je vhodná.
ISBN 978-80-262-1043-6

sbo r n í k y
Academia 1966–2016. Výroční
sborník s kompletní bibliografií
Praha: Academia, 2016, 1. vyd.,
344 s., brož. 250 Kč
V roce 1966, tedy před 50 lety,
začalo tehdejší Nakladatelství
ČSAV, založené roku 1953, užívat
název Academia. Od té doby vydalo úctyhodný počet téměř pěti
tisíc knih.
ISBN 978-80-200-2548-7

5 / 2 0 16
socio lo g i e
Pohyb a začlenění. Francouzská
perspektiva

Edit. P. Sitek, Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON), 2016, Studijní
texty, 1. vyd., 217 s., brož. 289 Kč
Pohyb a začlenění, tedy (i)migrační
otázky, jsou velmi komplexní fenomény, které jsou nedílnou součástí každodennosti. Francouzská společnost
s nimi má dlouhodobou zkušenost.
ISBN 978-80-7419-184-8

spo lečn ost
HANDY, Charles
Druhá křivka. Jak neminout
odbočku do budoucnosti

Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 224 s., brož. 319 Kč
S námitkou, že status quo je lepší,
než věci nové a neznámé se setkáváme často. Odpor ke změnám
je lidem vrozený. Problém ovšem
je, že naše společnost se dostala do
kritického bodu.
ISBN 978-80-7261-401-1

MÜLLER, Karel B.
Češi, občanská společnost
a evropské výzvy

Praha: Triton, 2016, 1. vyd., 296 s.,
brož. 229 Kč
Jaké předpoklady existovaly pro
rozvoj občanské společnosti v Česku
po roce 1989? A jak si Češi vedou po
25 letech vlastního vládnutí?
ISBN 978-80-7387-865-8

stu d i e
CARTER, Jimmy
Ženy, náboženství, násilí a moc

Z angl. přel. V. Petr, Praha: Triton,
2016, 1. vyd., 215 s., váz. 299 Kč
V knize se bývalý americký prezident
podrobně zabývá předsudky, diskriminací, násilím, zkresleným výkladem náboženských textů, fyzickým a duševním
týráním, chudobou, nemocemi a válkami z hlediska ženské nerovnosti.
ISBN 978-80-7387-936-5

GAWANDE, Atul
Nežijeme věčně. Medicína
a poslední věci člověka

Z angl. přel. B. Bartoňová, Praha:
Dokořán, 2016, 1. vyd., 240 s.,
váz. 298 Kč
Moderní medicína si připisuje jeden
triumf za druhým. Avšak když přijde
na věci nevyhnutelné – na stárnutí
a konečnost lidského života – musí se
kurativní medicína mnohdy smířit s tím,
že člověku už nemá co nabídnout.
ISBN 978-80-7363-702-6

GREENFIELDOVÁ, Susan
Změna myšlení. Jak se mění naše
mozky pod vlivem digitálních
technologií

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 336 s.,
brož. 399 Kč
Provokativní kniha napsaná s cílem
zajistit současným i budoucím
generacím život, v němž technologie
podněcují (ne zabíjí) přemýšlení,
kreativitu a opravdové naplnění.
ISBN 978-80-265-0450-4

PJÉR LA ŠÉZ
Indián – zpráva o archetypu

Praha: Triton, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 149 Kč
Autor v historických souvislostech
pojednává o tradičních hodnotových
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a duchovních aspektech lidského bytí
v kontrastu se změnami, které přináší
současná globalizačně konzumní
civilizace.
ISBN 978-80-7387-847-4

ŽÁČKOVÁ, Eva
K čemu konvergují nové technologie?

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 170 s., brož.
Tato monografie se zaměřuje na nové
nastupující technologie a koncept tzv.
konvergujících technologií, které jsou
reflektovány z pozice transformativních humanitních věd a filozofie
dialogu inspirované dílem českého
filozofa M. Machovce.
ISBN 978-80-261-0574-9

ž ivotn í st yl
FREEROVÁ, Amelia
Jíst, mládnout, radovat se.
10 kroků ke štíhlé linii, mladistvému vzhledu a duševní pohodě
Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 272 s., váz. 349 Kč
Pevné a trvalé zdraví nám nezajistí nikdo zvenčí, musíme se o ně
přičinit sami. A není potřeba držet
přísné diety ani úzkostlivě počítat
kalorie.
ISBN 978-80-7306-819-6

matematické
a přírodní vědy
g eo log i e;
m i n e r alog i e
SCHUMANN, Walter
Minerály se systémem rychlého
určování

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
Plzeň: Jiří Ševčík, 2016, 1. vyd.,
232 s., váz. 299 Kč
Kniha nabízí přehled více než
400 druhů nejznámějších a nejdůležitějších minerálů z nalezišť po
celém světě.
ISBN 978-80-7306-772-4 (Pavel
Dobrovský – BETA), 978-80-7291241-4 (Jiří Ševčík)

m ate m ati k a
WATKINS, Matthew
Nepostradatelné matematické
a fyzikální vzorce

Ilustr. M. Tweed, Praha: Dokořán,
2016, 1. vyd., 64 s., váz. 198 Kč
V útlé a půvabné knize shrnují
matematik M. Watkins a ilustrátor
M. Tweed základní vzorce z matematiky a fyziky v sympatické a snadno
pochopitelné podobě.
ISBN 978-80-7363-738-5

zemědělství
ch ovate l st ví
BIRMELIN, Immanuel
Morče

Z něm. přel. A. Kavinová, Praha: Jan
Vašut, 2016, 2. vyd., 64 s., brož. 129 Kč
V příručce dobrých rad najdete
všechno, co musíte vědět o chovu,
péči, výživě a zdravotním stavu, aby
se těmto žertovným hlodavcům dařilo ve všech ohledech dobře.
ISBN 978-80-7541-017-7
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SCHLEGL-KOFLER, Katharina
Labradorský retrívr
Z něm. přel. J. Borecká, Praha: Jan
Vašut, 2016, 2. vyd., 64 s., brož. 129 Kč
V této knížce se dozvíte vše důležité
o výběru, péči a výchově labradora.
Harmonickému vztahu psa a člověka
napomůže řada nápadů na smysluplné a napínavé zaměstnání vašeho
energického miláčka.
ISBN 978-80-7541-016-0

retickou částí je odpovědí na stále
rostoucí trend syrové, nebo také
živé či raw stravy. Kniha pro všechny
vegetariány, vegany, vitariány, ale
i pro ty, kdo chtějí (ne)vařit jednoduše, výtečně a zdravě.
ISBN 978-80-87-049-78-5

SCHLEGL-KOFLER, Katharina
Výchova psa
Z něm. přel. I. Čejková, Praha:
Jan Vašut, 2016, 2. vyd., 64 s.,
brož. 129 Kč
V tomto průvodci najdete spoustu
rad a návodů, jak psa všemu naučit,
jak ho správně motivovat, jakou roli
hraje váš hlas a vaše „řeč těla“ a jak
správně vytvořit výchovný program.
ISBN 978-80-7541-018-4

vče l ař st ví
Včelařství – Svazek I. Zootechnika včelařství. Nemoci včel –
prevence a terapie

Edit. L. Rytina, České Budějovice:
Pracovní společnost nástavkových
včelařů CZ, 2015, 1. vyd., 180 s.,
brož. 385 Kč
Zootechnika včelařství seznamuje
s projevy včelstva během roku a je
předpokladem pro úspěšné vedení
včelstva. Její součástí jsou provozní
metody významných českých včelařů.
Zdravotní otázka v současném včelařství doznala velké důležitosti.
ISBN 978-80-260-9090-8

technické vědy
d ig itáln í
foto g r afi e
TYLER JONES, Allison
100% dítě. Průvodce
fotografováním dětí v úplně
novém světle

Brno: Zoner Software, 2016, 1. vyd.,
288 s., váz. 459 Kč
Fotografovat děti může být zábava na
celý život, nebo otrava na několik hodin.
S knihou profesionální fotografky A. Tyler
Jones se ale určitě nudit nebudete.
ISBN 978-80-7413-323-7

voj e nsk á
tech n i k a
HORÁK, Jan;
KOŘÁN, František
Shilka AA Gun in detail

Praha: RAK, 2016, 1. vyd., 120 s.,
váz. 659 Kč
Monografie, plná kvalitních fotografií
a technických detailů, je především určena obdivovatelům vojenské techniky,
sběratelům a modelářům. V angličtině.
ISBN 978-80-87509-44-9

zdravotnic tví
kuchař k y
ADAMOVÁ, Jitka
RAW pro zdraví a krásu. Vše,
co jste chtěli vědět o živé stravě
Praha: Smart Press, 2016, 1. vyd.,
224 s., váz. 499 Kč
Kuchařská kniha s obsáhlou teo-

JUST, Nicole
Pečeme pro vegany

Z něm. přel. Habartová Hana,
Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 149 Kč
Šťavnaté koláče z třeného těsta,
smetanové dorty a nadýchaný chléb
bez použití potravin živočišného
původu – že to nejde? Ale jde! Přes
40 rozmanitých receptů se postará
o to, že ve vaší veganské kuchyni
bude příjemně rušno.
ISBN 978-80-7236-982-9

zdravotnické
př í ručk y
SKOPOVÁ, Jaroslava
Schizofrenie – vážné, ale dobře
léčitelné onemocnění. Informace
pro pacienty a jejich blízké
Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 22 s., brož.
Pacientská brožura firmy Pfizer.
ISBN 978-80-7492-232-9

životospr áva
SONNENBURGOVI,
Erica a Justin
Zdravá střeva. Poznejte
tajemství mikrobiomu a získejte
dlouhodobou kontrolu nad svou
váhou, náladou a zdravím

Z angl. přel. F. Drlík, Brno: Jan Melvil Publishing, 2016, 1. vyd., 280 s., váz. 309 Kč
Autoři zkoumají bezpečné alternativy k antibiotikům, zaměřují se na
fermentovanou stravu, probiotika
a prebiotika i další změny stravovacích návyků a životního stylu, které
posilují zdraví mikrobioty.
ISBN 978-80-7555-999-9

umění; hudba
d ivad lo
BOBKOVÁ VALENTOVÁ, Kateřina
Sv. Jan Nepomucký
na jezuitských školních scénách
Praha: Academia, 2016, Theatrum neolatinum, 1. vyd., 650 s., váz. 595 Kč
Knihu otvírají tři interdisciplinárně pojaté studie. Jádro publikace tvoří edice
6 rukopisů her a 13 tištěných synopsí,
opatřených textově kritickými poznámkami a zrcadlovým překladem.
ISBN 978-80-200-2515-9

h ud ba
BEZDĚK, Jiří
Analytické pohledy na vybrané
hudební kreace 20. a 21. století
autorů spjatých s Plzní

bibliografie
Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 108 s., brož.
Autor v knize prezentuje skladby, jež
dokládají kontinuitu hudebního vývoje,
žánrovou a stylovou rozmanitost i pozoruhodná autorská zázemí spočívající
v jedinečnosti uměleckého výraziva.
ISBN 978-80-261-0577-0

normální běh. Díky většímu výdeji energie jej využijí jak sportovci v tréninku, tak
jedinci s nadváhou pro efektivní hubnutí.
ISBN 978-80-87049-88-4
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BENEŠOVÁ, Barbora;
HOLUBOVÁ, Radmila;
RYCHTAŘÍK, Stanislav
Angličtina pro vrátné

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 83 s., brož.
Učebnice angličtiny.
ISBN 978-80-261-0586-2

k atalo g
k v ýstavě

lite r ár n í
h isto r i e

KAPUSTA, Jan;
DACKIEWICZ, Krzysztof
Polské umění ze sbírky Galerie
výtvarného umění v Náchodě.
Sztuka polska ze zbiorów Galerii
Sztuki w Náchodzie

JEŘÁBKOVÁ, Eleonora;
REISSNER, Martin;
SAHÁNEK, Stanislav
The Moravian Writer Marie
von Ebner-Eschenbach and
Zdislavice

Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2015, 1. vyd., 172 s.,
brož. 320 Kč
Česko-polská publikace k výstavě konané v GVU v Náchodě představuje
autory několika generací polského
výtvarného umění.
ISBN 978-80-87069-66-0

v ý t var n é
um ě n í
HOLMES, Marc Taro
Pouliční kreslíř. Naučte se
skicovat přímo na místě

Brno: Zoner Software, 2016, 1. vyd.,
144 s., váz. 289 Kč
Jak zachytit shon a krásu života ve
vašem městě. Uvnitř této knihy najdete
vše, co potřebujete, abyste se dokázali
poprat s náměty od zátiší a architektury
až k lidem a rušným pouličním scénám.
ISBN 978-80-7413-316-9

NELSON, Mark Daniel
Naučte se malovat – Akryl.
50 malých obrázků

Brno: Zoner Software, 2016, 1. vyd.,
144 s., váz. 328 Kč
Kniha představuje ucelený kurz
malby akrylem založený na výuce
klíčových technik.
ISBN 978-80-7413-318-3

učebnice
základní školy
ze m ě pis
JEŘÁBEK, Milan;
VILÍMEK, Vít
Zeměpis světa 3. Evropa

Praha: Česká geografická společnost,
2016, 4. aktual. vyd., 64 s., brož. 113 Kč
Učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia.
ISBN 978-80-86034-70-6

sport
a tělov ýchova
spo r tovn í
př í ručk y
KŮTEK, Milan
Nordic Running. Běh s holemi
jako zdravější a efektivnější
způsob běhání

Praha: Smart Press, 2016, 1. vyd.,
112 s., váz. 349 Kč
První kniha na světě o celoročním běhání
s holemi, které šetří především kolena
a záda a je zdravější a bezpečnější než

jazykověda;
literární vědy
ja z ykové
př í ručk y
BEHÚN, Dalibor; BEHÚN, Petr
Pište správně česky. Poradna
šílených korektorů

Brno: Zoner Software, 2015,
2. rozšíř. vyd., 384 s., váz. 349 Kč
Bestsellerová Poradna šílených korektorů v novém, rozšířeném vydání.
ISBN 978-80-7413-319-0

Deník kapitána Cooka.
Anglictina.com

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 168 s.,
brož. 269 Kč
Učte se anglicky čtením exotických
příběhů Jamese Cooka.
ISBN 978-80-266-0880-6

GRIN, Alexandr
Romantické novely

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 249 Kč
Zkrácené a vhodným způsobem
upravené novely v jazyce originálu, zrcadlový český překlad, komentáře gramatických a lexikálních jevů, zajímavé
testy s klíčem v závěru knihy. Kniha je
doplněna CD ve formátu MP3.
ISBN 978-80-266-0881-3

Jazykový průvodce
pro přežití – USA

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 160 s.,
brož. 229 Kč
18 kapitol k různým etapám pobytu,
nezbytná slova a výrazy, které ti pomůžou poradit si v každé situaci, praktické
rady, informace o americkém způsobu
života, velký kvíz na konci knížky.
ISBN 978-80-266-0873-8

ja z ykové
uče b n ice
BAHBOUH, Charif
Čeština pro Araby

Ilustr. J. Bičovská, Praha: Dar Ibn Rushd,
2016, 3. vyd., 480 s., váz. 484 Kč
Ilustrovaná učebnice obsahuje 25 lekcí
s různými tématy, s výkladem české gramatiky v arabštině, s cvičeními a konverzací.
ISBN 978-80-88099-07-9

Do angl. přel. E. Žallmannová, Brno:
Moravské zemské muzeum, 2015,
1. vyd., 92 s., brož. 140 Kč
Publikace v angličtině.
ISBN 978-80-7028-457-5

lite r ár n í
př í ručk y
HEJNA, Tomáš;
NERADOVÁ, Alice Lily
Velké osobnosti britské literatury

Praha: Olympia, 2016, 1. vyd., 136 s.,
váz. 229 Kč
Kniha provede čtenáře napříč časem
od středověku po nedávné úmrtí
T. Pretchetta a seznámí ho s britskými velikány všech literárních žánrů.
ISBN 978-80-7376-400-5

lite r ár n í
stud i e
ČEP, Jan
Kniha týdne

Edit. P. Komenda, J. Zatloukal, Brno:
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, 1. vyd., 560 s., váz. 498 Kč
Čepův rádiový program o světové
literatuře Kniha týdne zůstával
dosud ve stínu jeho meditativních
Úvah časových a nadčasových. Zcela
neprávem, neboť se jedná – kvantitativně i kvalitativně – o naprosto zásadní součást Čepova exilového díla.
ISBN 978-80-7325-380-6

krásná
literatura
autobiografie
KOESTLER, Arthur
Šíp do nebe

Z angl. přel. P. Šustrová, Praha: Academia,
2016, Paměť, 1. vyd., 426 s., váz. 495 Kč
První díl autobiografie A. Koestlera
zachycuje dětství, dospívání a mládí
pozdějšího slavného autora a končí
jeho vstupem do komunistické strany
na konci roku 1931.
ISBN 978-80-200-2551-7

ROSENBERG, Martina
Mami, kdy už konečně umřeš?

Z něm. přel. Š. Podlešáková, Praha:
Portál, 2016, 1. vyd., 176 s., váz. 279 Kč
Autorka vypráví svůj příběh o tom, jak
se nastěhovala ke svým rodičům, aby
se mohla starat o svou matku, která
trpěla demencí. Musela se vyrovnávat
s tím, že její matka se pomalu, ale jistě
začala stávat neznámým člověkem.
ISBN 978-80-262-1017-7
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biog r afi e
BAUER, Jan
Karel IV. – Císař a král

d ete k tivk y;
k r im i

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 249 Kč
Jaký doopravdy byl Karel IV.? Byl
skutečně Otcem vlasti? S Karlovou
osobou se pojí mnohé legendy,
které ho vynášejí na post nejpopulárnějšího Čecha dějin. Jiní
však namítají, že byl spíše Němec
než Čech.
ISBN 978-80-7243-838-9

ADLER-OLSEN, Jussi
Nesmírný

BAUER, Zdeněk a kol.
Herbert Lom, nejslavnější český
herec na světě. Skutečný život
inspektora Dreyfuse

Z angl. přel. D. Sajvera, Praha: XYZ,
2016, 1. vyd., 240 s., brož. 249 Kč
Blotto a Twinsk se vracejí! Tawcesterský
hrad postihla další finanční krize! Tentokrát se vévodkyně vdova rozhodne
vyřešit ji prodejem méně významných
předmětů z rodinného majetku, které
se nachází na zaprášené půdě...
ISBN 978-80-7505-309-1

Praha: Zdeněk Bauer (NZB), 2016,
1. vyd., 242 s., váz. 390 Kč
Unikátní biografie světově proslulého česko-britského herce.
Strhující příběh pražského umělce,
který se prosadil v anglosaském
filmovém průmyslu tak, jako doposud nikdo z českých rodáků před
ním ani po něm.
ISBN 978-80-905864-2-0

IVEREIGH, Austin
Papež reformátor

Z angl. přel. Z. Uherčík, Praha:
Triton, 2016, 1. vyd., 440 s.,
váz. 399 Kč
Ivereighova široce pojatá a propracovaná biografie papeže Františka odkrývá dříve nepopsané
podrobnosti počátků ambiciózního programu tohoto netradičního
papeže, a kam církev s tímto programem míří.
ISBN 978-80-7387-951-8

VEBER, Václav
Rudý car. Stalin v čele Sovětského
svazu 1924–1953
Praha: Triton, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 239 Kč
V Rusku i jinde mezi levicově
exponovanými lidmi mnohdy přežívá chápání Stalina jako
architekta socialismu, vítěze nad
nacisty a tvůrce sovětského impéria.
Ve skutečnosti to byl typ extrémního
osobního tyrana, despoty či jakéhosi
„superdiktátora“.
ISBN 978-80-7387-930-3

cesto pisy
KARÁSKOVÁ, Kateřina;
BIRD, Simon
Kde ženy vládnou

Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
392 s., váz. 273 Kč
Že Amazonky dávno vymřely?
Hloupost. Vítejte ve společnostech,
kde mají navrch ženy! Nápaditý
cestopis vás zavede do čtyř velmi
neobvyklých kultur.
ISBN 978-80-88104-06-3

Z dán. přel. K. Václavů, Brno: Host,
2016, 2. vyd., 575 s., brož. 229 Kč
Druhé, brožované vydání šestého
případu oddělení Q.
ISBN 978-80-7491-649-6

BRETT, Simon
Detektivové z Tawcesteru:
Hádanka sfingy

INDRIDASON, Arnaldur
Noc nad Reykjavíkem

Z island. přel. F. Ryčl, Brno: Moba,
2016, Severská krimi, 1. vyd., 264 s.,
váz. 299 Kč
Mladý Erlendur Sveinsson je u policie
nováčkem a jako pochůzkář slouží
v ulicích Reykjavíku. Snaha zjistit
pravdu ho dovede k vyřešení jeho
prvního případu.
ISBN 978-80-243-6958-7

LITTELL, Robert
Amatér

Z angl. přel. R. Tilcer, Brno: Moba, 2016,
Světová krimi, 1. vyd., 328 s., váz. 299 Kč
Vynikající kryptograf Charlie Heller
nerušeně pracuje u Ústřední zpravodajské služby, dokud mu teroristé na
americkém konzulátu v Mnichově
chladnokrevně nezastřelí snoubenku...
ISBN 978-80-243-6957-0

MANKELL, Henning
Firewall

Ze švéd. přel. H. Stiessová,
Brno: Host, 2016, 1. vyd., 543 s.,
váz. 349 Kč
Osmý díl série případů komisaře
Wallandera. Kurt Wallander v boji
proti těm, kdo využili zranitelnosti
moderního digitalizovaného světa.
Muž se zastaví u bankomatu, aby si
vybral peníze, a nepochopitelně se
zhroutí mrtvý k zemi...
ISBN 978-80-7491-560-4

ROBERTSOVÁ, Nora
Posvěcené zlo

deníky

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Detektivní příběh ze série Detektivové z D. C. Washingtonská policie
vyšetřuje sérii vražd mladých žen,
které mají jedno společné: vrah je
uškrtil šálem, jenž je součástí kněžského roucha, proto mu média začala
říkat „Kněz“.
ISBN 978-80-267-0563-5

BAKALÁŘ, Petr
Tak pravil mimočlověk

ROTTOVÁ, Inna
Případ andělské košile

Brno: Druhé město, 2016, 1. vyd.,
266 s., váz. 299 Kč
P. Bakalář není tak snadno k rozlousknutí. Je ale mnohem zajímavější tvor, než jak ho představuje
dobrovolný útvar ideových odpůrců,
kteří nestrávili zejména Bakalářův
provokativní titul Tabu v sociálních
vědách (2003).
ISBN 978-80-7227-375-1

Brno: Moba, 2016, Původní česká detektivka, 1. vyd., 240 s., váz. 239 Kč
Na tchyni majitele detektivní kanceláře se obrací bývalá členka symfonického orchestru Helena Schulzová,
kterou příbuzní a okolí podezírají, že
zabila svého muže, protože po operaci zůstal sice naživu, ale zcela bezmocný a odkázaný na celodenní péči.
ISBN 978-80-243-6963-1

bibliografie
RŮŽIČKA, Milan
Odkaz mrtvého kostelníka

Brno: Moba, 2016, Původní česká detektivka, 1. vyd., 280 s., váz. 249 Kč
Žádné tajemství nezůstane ukryto
navěky, ani to, které střeží starý a umírající kostelník Havelka. Mladý knihkupec
Mikuláš Kameník trpělivě vysedává
u jeho lůžka a zapisuje zdánlivě nesrozumitelné útržky pohasínající paměti...
ISBN 978-80-243-6964-8

VESTE, Luca
Farma smrti. Když jsi jednou
uvnitř, není cesta ven

Z angl. přel. J. Krist, Praha: Brána,
2016, 1. vyd., 320 s., váz. 299 Kč
Jednoho dne je nalezeno
v Liverpoolu na schodech do kostela
mrtvé tělo umučeného mladíka.
Detektiv inspektor Murphy a detektiv seržantka Rossiová se pouštějí
do vyšetřování, aniž tuší, kam je až
může zavést.
ISBN 978-80-7243-842-6

e rotick á
lite r atu r a
JAMES, E. L.
Grey

Z angl. přel. Z. Lišková, Praha: XYZ,
2016, 1. vyd., 560 s., váz. 459 Kč
Strhující erotický román Padesát
odstínů šedi očima Christiana Greye.
Prostřednictvím jeho vlastních slov,
myšlenek, úvah a snů nabízí E. L.
James jiný pohled na milostný příběh,
který uchvátil miliony čtenářů po
celém světě.
ISBN 978-80-7505-259-9
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souborem různých žánrů arabské
lidové vypravěčské tvorby.
ISBN 978-80-257-1461-4

duši? Tyto otázky si klade hlavní hrdina titulní povídky.
ISBN 978-80-257-1596-3

VAŇKOVÁ, Ludmila
Jan Lucemburský II – Roky před
úsvitem (1317–1325)

lite r atur a
fak tu

př í b ě hy

Praha: Šulc – Švarc, 2016, 1. vyd.,
528 s., váz. 499 Kč
Jan Lucemburský si už jako pětadvacetiletý vysloužil nevlídnou přezdívku
„král cizinec“. České království
bylo bez krále, který vyhledával
dobrodružství ve vzdálených cizích
zemích...
ISBN 978-80-7244-392-5

VONDRUŠKA, Vlastimil
Olomoucký bestiář

Brno: Moba, 2016, Historické krimi
romány, 3. vyd., 288 s., váz. 299 Kč
Na panství olomouckého biskupa
bylo bestiálně zavražděno několik
žen. Podařilo se chytit a usvědčit
vraha, který byl prohlášen za vlkodlaka a upálen. Po čase ovšem vraždy
pokračují...
ISBN 978-80-243-7126-9

h o ro ry
DARK, Jason
Démon ze Stonehenge

Z něm. přel. M. Küchler, Brno: Moba,
2016, John Sinclair, 1. vyd., 50 s.,
brož. 44 Kč
Lizzy Morenová se s přítelem vydala
vyřídit zdánlivě bezpečný obchod
s drogami, který jim měl zajistit bezstarostný život. Jenže si vybrali špatné
místo – starodávný Stonehenge...
ISBN 978-80-243-7059-0

ese j e; úvahy

humo r

VONNEGUT, Kurt jr.
No není to krása?

MORRISON, J. B.
Mimořádný život Franka Derricka, 81 let

Z angl. přel. P. Horáková, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 148 s.,
váz. 198 Kč
K. Vonnegut nebyl jen přední americký prozaik, ale též vyhledávaný
a oblíbený veřejný řečník. Výbor
z jeho projevů nyní vychází pod názvem No není to krása? Najdeme zde
9 autorových proslovů.
ISBN 978-80-257-1676-2

fe j eto ny
BURIAN, Jan
Kocouří pohled a jiná vyprávění
z tohoto světa (2012–2015)
Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 202 s.,
váz. 290 Kč
Jak naznačují témata několika
úvodních fejetonů, tedy potíže s nespavostí, předoperační vyšetření
apod., J. Burian takzvaně jde do
let. Obvyklé náměty rozšířily úvahy
související s rehabilitační péčí nebo
lázeňstvím.
ISBN 978-80-7492-233-6

MAYLE, Peter
O lanýžích, šampaňském a jiných
požitcích

Z angl. přel. Z. Krulichová,
Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 190 s.,
brož. 198 Kč
Proč si někdo pořídí další pár bot, ač
jich doma má 399, druhou helikoptéru, pátý dům, sud plný kaviáru?
Jaké to je mít dům plný služebných,
jezdit limuzínou či bydlet v nejlepších hotelech?
ISBN 978-80-257-1631-1

z n o v i n e k k 2 9. 3 . 2 0 16 2 15 t i t u l ů

Z angl. přel. J. Krollová, Brno: Moba,
2016, Humoristický román, 1. vyd.,
280 s., váz. 299 Kč
Zvlhlé sušenky, scvrklé brambory
anebo železná zásoba konzerv se
špagetami. Takhle vypadala Frankova
lednice, než k němu nastoupila pečovatelka Kelly Christmasová. Udělala pořádný vítr nejen v potravinách,
ale i v jeho životě.
ISBN 978-80-243-6959-4

kom i k sy
GUGGENHEIM, Marc;
KREISBERG, Andrew
Arrow 1

Z angl. přel. M. D. Antonín, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 208 s.,
brož. 499 Kč
Provázejte Diggla během jeho
vojenské služby v Afghánistánu, sledujte vyzvednutí ztroskotané jachty
Queen’s Gambit ze dna moře a buďte
svědky tragické události, která vedla
Helenu Bertinelliovou k přijetí identity Huntress.
ISBN 978-80-7507-534-5

leg e n dy;
mý t y; pověsti
TOMEK, Jiří
Král světla. Arabské mýty,
legendy a pohádky

Ilustr. T. Ščerbová, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 380 s., váz. 398 Kč
Kniha je bohatým, reprezentativním

GIBODA, Michal
Léčit a přežít. V kambodžské
nemocnici po Pol Potovi

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 184 s.,
brož. 279 Kč
Kniha je nejen unikátním příspěvkem
k poznání jihovýchodní Asie a k dějinám tamního českého působení, ale
také inspirujícím čtením pro všechny
lékaře, dobrovolníky a jiné, kteří se
sami vydávají do exotických končin.
ISBN 978-80-262-1015-3

JURMAN, Oldřich
Legionářská odysea. Z Čech až
do Vladivostoku

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 249 Kč
František Prudil se narodil v roce
1891 ve vesničce Rozseč nedaleko
Kunštátu na Českomoravské vrchovině, v době vyhlášení války v roce
1914 mu tedy bylo 23 let. Proto byl
hned následujícího roku odveden
a brzy poslán na frontu.
ISBN 978-80-7243-839-6

KUNDRA, Ondřej
Putinovi agenti. Jak ruští špioni
kradou naše tajemství

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 299 Kč
Ohrožují ruští špióni naši svobodu?
Rusko odsud nikdy nestáhlo své tajné
agenty, naopak v posledních letech
jejich řady výrazně posílilo.
ISBN 978-80-265-0455-9

po e z i e
CELAN, Paul
Mříž hovorny. Růže Nikoho

Fot. P. T. Růžičková. Dosl. M. Janata.
Z něm. přel. a pozn. M. Tomasco, Jinočany: H&H Vyšehradská, Praha: Malvern,
2016, 1. vyd., 380 s., brož. 380 Kč
Z díla jednoho z největších básníků
20. století zná český čtenář pouze
fragment publikovaný v několika
výborech. V tomto svazku je básník
poprvé představen dvěma kompletně
přeloženými a stěžejními sbírkami.
ISBN 978-80-7319-118-4 (H&H),
978-80-7530-014-0 (Malvern)

MARHOUL, Alois
Kuchař básníkem básník
kuchařem

Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
64 s., váz. 156 Kč
Autor, původním povoláním kuchař,
připravil pro čtenáře této knížky
„menu“ složené z receptů, poezie,
fejetonů i úvah. Nachází nové verze biblických příběhů, starých pověstí. Dotýká
se i aktuálních problémů současnosti.
ISBN 978-80-88104-08-7

poví d k y
SAROYAN, William
Odvážný mladý muž na létající
hrazdě

Z angl. přel. Z. Urbánek, Praha:
Argo, 2016, 4. vyd., 200 s.,
brož. 238 Kč
Jak jsme se ocitli na tomto světě? Je
možné se uživit jen psaním? Jak žít
smysluplně a nezpronevěřit se vlastní
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DROBNÝ, Milan
Když se ucho utrhne

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 144 s.,
váz. 199 Kč
Známý český zpěvák za svoji kariéru zažil
a procestoval opravdu mnohé. S humorem sobě vlastním líčí pikantní historky
a všemožné trapasy osobností českého
šoubyznysu. A nebere si servítky!
ISBN 978-80-7243-837-2

MLYNÁŘOVÁ, Marcela
Život jako hobby

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 289 Kč
Populární autorka opět vypráví nenapodobitelným stylem o svých zážitcích a životních zkušenostech.
ISBN 978-80-7243-841-9

rom anti k a
ANDRÉE, Michaela
Nechci slyšet o lásce

Z něm. přel. H. Smolaková, Brno:
Moba, 2016, Dětská sestra Angelika,
2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Když má hezká kolegyně zarmoucené
srdce...
ISBN 978-80-243-7064-4

BIRKNER-MAHLEROVÁ,
Frieda
V nejlepším věku

Brno: Moba, 2016, FBM, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Když dozraje čas na lásku…
ISBN 978-80-243-7070-5

COURTHS-MAHLEROVÁ,
Hedwiga
Dívka s vlasy jako len

Brno: Moba, 2016, HCM, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Uršula Wernerová vyrůstá s rodiči
v táboře při stavbě dálnice, kterou její
otec dozoruje. Spřízněnou osobou je
jí rovněž „strýček“ Tommy Reiner. Po
nečekané ztrátě obou rodičů putuje
Uršula s Tommym zpět do Německa...
ISBN 978-80-243-7065-1

Neodcházej z mého života

Brno: Moba, 2016, Dr. Stefan Frank,
2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Ivona Mandhartová, pacientka
dr. Franka, je všem lidem ve svém
okolí velkou oporou. A to takovou, že
zapomíná sama na sebe a své potřeby. Pomáhá svému šéfovi, jeho ženě
i dětem v jakékoli svízelné situaci.
Může ji to však činit stále šťastnou?
ISBN 978-80-243-7055-2

VELDEN, Irene von
Nebezpečná hra s vášní

Brno: Moba, 2016, Zlatá růže,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Hraběnka Věra a hrabě Albrecht
po dlouhé době navštíví Rudolfa,
svého dospělého syna, na farmě
v Louisianě. Doprovází je Veronika
Stegerová, neteř hospodyně Marty,
která přijala místo domácí učitelky na
nedalekém panství.
ISBN 978-80-243-7053-8

VELDEN, Irene von
Neblahé kamarádství

Brno: Moba, 2016, Zámecké lásky,
1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč

Jakmile vyšel Fendlerův podvod
najevo, znovu po něm začala pátrat
policie. To však jeho ani jeho komplice Davida Doggera neodradí od
nočních toulek podzemními chodbami zámku Rabenhorst.
ISBN 978-80-243-7062-0

VELDEN, Irene von
Shledání v Louisianě

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Šlechtické romance,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Nečekané setkání jí změní život...
ISBN 978-80-243-7069-9

VELDEN, Irene von
Vydírání

Brno: Moba, 2016, Večery
pod lampou, 1. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
V Rabenhorstu se blížila další radostná událost: Dagmar a doktor
Kalden se měli brát, stejně tak Heiner
Hofer, nadaný umělec, a Manuela.
Ale náhle se objeví soupeřka: krásná
Dorota Haffnerová zadá Heinerovi
lukrativní zakázku...
ISBN 978-80-243-7058-3

VELDEN, Irene von
Zápisník staré hraběnky

Brno: Moba, 2016, Večery pod
lampou, 1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Heiner Hofer a věrný Jakub konečně
najdou jeskyni, v níž se skrýval
Herbert Fendler. Zločinec ji však
již dávno opustil. Zůstává ale stále
blízko...
ISBN 978-80-243-7067-5

rom ány
ASTVACATUROV, Andrej
Lidé v nahotě

Ilustr. A. Oswaldová. Z ruš. přel.
O. Pavlova, Praha: Plus, 2016,
1. vyd., 272 s., váz. 269 Kč
S velkou mírou ironie popisuje autor
život „obrýleného intelektuála“, který
je unavený nevzdělaností nejen mezi
svými známými, ale i mezi vysokoškolskými studenty a vyučujícími.
ISBN 978-80-259-0505-0

EBERSHOFF, David
Dánská dívka

Z angl. přel. H. Čapková, Ostrava:
Domino, 2016, 2. vyd., 376 s.,
váz. 299 Kč
Působivý román napsaný podle
skutečného příběhu, nyní i ve filmové
podobě s E. Redmaynem a A. Vikanderovou v hlavních rolích.
ISBN 978-80-7498-138-8

GRÜN, Max von der
Dva dopisy Pospischielovi.
Román a skutečnost

Praha: Zdeněk Bauer (NZB), 2016,
1. vyd., 274 s., váz. 295 Kč
Román světově uznávaného německého autora, inspirovaný pohnutými událostmi v pohraniční oblasti
zvané Sudety mezi roky 1933 a 1945.
Autor se zároveň kriticky zamýšlí nad
dnešní konzumní společností.
ISBN 978-80-905864-3-7

KESEY, Ken
Vyhoďme ho z kola ven

Z angl. přel. J. Kořán, Praha: Argo,
2016, 7. vyd., 280 s., brož. 198 Kč
Nejúspěšnější román amerického
autora, který se v 60. letech stal
spisovatelskou ikonou květinových
dětí. Filmová adaptace Přelet

bibliografie
nad kukaččím hnízdem režiséra
M. Formana z roku 1975 získala
pět Oscarů.
ISBN 978-80-257-1681-6

KINNUNEN, Tommi
Čtyřcestí

Z fin. přel. L. Fárová, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 332 s., váz. 348 Kč
V románu Čtyřcestí se, jak název
napovídá, protínají osudy čtyř členů
jedné rodiny z nejmenovaného
městečka na severu Finska. Každá
z hlavních postav vnímá historické
i běžné rodinné události svým způsobem, každá něco skrývá.
ISBN 978-80-257-1680-9

MARTIN-LUGAND, Agnes
Šťastní lidé čtou a pijou kávu

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
Mladá Pařížanka Diane je přesvědčená, že šťastní lidé čtou a pijou kávu,
a proto tak nazve svou kavárnu. Když
však při automobilové nehodě zahyne její manžel i malá dcerka, Diane
ztratí smysl života...
ISBN 978-80-267-0576-5

ROBBINS, Tom
Zátiší s datlem

Z angl. přel. J. Popel, Praha: Argo,
2016, 2. vyd., 240 s., brož. 258 Kč
Román oblíbeného amerického
autora, jehož rámcem je obyčejná
pohádka.
ISBN 978-80-257-1609-0

ŠUBA, Jan
Iluze doby

Praha: Olympia, 2016, 1. vyd.,
244 s., brož. 249 Kč
Kniha pojednává o muži, který ve
středním věku vypráví vše, co zažil
v 21. století. Příběh je vymyšlený,
ale po přečtení si člověk uvědomí,
že tato kniha zas tak daleko od
pravdy není.
ISBN 978-80-7376-414-2

TOOLE, John Kennedy
Spolčení hlupců

Z angl. přel. J. Kořán, Praha: Argo,
2016, 4. vyd., 360 s., brož. 198 Kč
Pulitzerovou cenou oceněný, dnes
již kultovní, humoristicko-satirický
román z barvitého prostředí New
Orleansu.
ISBN 978-80-257-1682-3

WALTEROVÁ-BENEŠOVÁ,
Barbora
Dívka, která ztratila budoucnost
Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 344 s.,
váz. 299 Kč
Hlavní hrdinka, africká dívka Kehko,
se stále potýká s problémy, které ani
zdaleka nejsou všední. Nejenže si
zvyká na zcela novou kulturu, zvyky,
lidi a prostředí, které je pro ni absolutně neznámé, ale navíc stále čelí
démonům minulosti.
ISBN 978-80-7243-843-3

rom ány
pro ž e ny
BARREAU, Nicolas
Láska v Paříži

Z franc. přel. E. Osinová, Brno:
Moba, 2016, Román pro ženy,
1. vyd., 288 s., váz. 289 Kč
Staré, maličké, nostalgické kino Cinéma Paradis v centru Paříže. Majitel
Alain Bonnard, téměř třicetiletý ro-

mantik a plachý muž se slabostí pro
dobré filmy, už své návštěvníky zná.
Aby nalákal do kina víc lidí, vymýšlí
neustále něco nového...
ISBN 978-80-243-6960-0

KELKOVÁ, Lindsey
Co ta holka chce?

Z angl. přel. B. Kukulišová, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Být zatčená ve vlastní ložnici, to není
dobrý začátek léta. Tess Brookesová
si opravdu musí udělat jasno ohledně
své spolubydlící – a života. Bude
se muset rozhodnout – co ta holka
vlastně chce?
ISBN 978-80-7507-537-6

sci-fi; fantasy
DICK, Philip K.
Dokážeme vás stvořit

Z angl. přel. F. Krajník, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 292 s., brož. 298 Kč
Román o Louisi Rosenovi, který dříve
prodával spinety, ale teď prodává
věrné repliky slavných lidí, simulakra
tak dokonalá, že jsou k nerozenání
od své předlohy. Jedním z nejpovedenějších je Abraham Lincoln.
ISBN 978-80-257-1699-1

ELLMER, Arndt
Zakázaná válka

Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba,
2016, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Fylynder Veyt je jedním z čelných
představitelů Gatasu. S Miinzyšem
později řeší původ staré fotky i to,
co vlastně zobrazuje. Devatenáctá
opatrnost nepřikládá tajemné fotografii význam, avšak Veyt se nenechá
odradit...
ISBN 978-80-243-7052-1

NEUMAN, Andrés
Cestovatel stoletím

Ze špan. přel. J. Novotná, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 528 s.,
váz. 398 Kč
Na počátku 19. století dorazí cestovatel Hans do tajemného města Wandenburgu na pomezí Pruska a Saska.
Záhadné město se liší od všech
ostatních zejména tím, že každou noc
se mění rozmístění domů...
ISBN 978-80-257-1427-0

RYAN, Anthony
Pán věže

Z angl. přel. J. Kalina, Brno: Host,
2016, 2. vyd., 672 s., brož. 249 Kč
Druhé, brožované vydání druhého
dílu trilogie Stín krkavce.
ISBN 978-80-7491-648-9

TAHIROVÁ, Sabaa
Jiskra v popelu

Z angl. přel. P. J. Poncarová,
Brno: Host, 2016, 1. vyd., 456 s.,
váz. 349 Kč
Své tělo a krev zaslibte Impériu. Srdce si však ponechte. Sirotek bojující
za svou rodinu. Voják bojující za svobodu. Jiskra v popelu je epická fan
tasy, která se odehrává v brutálním
světě připomínajícím Římskou říši.
ISBN 978-80-7491-522-2

spo leče nsk é
rom ány
KÖRNEROVÁ, Hana Marie
Minuta na rozloučenou

z n o v i n e k k 2 9. 3 . 2 0 16 2 15 t i t u l ů
Brno: Moba, 2016, Společenský
román, 2. vyd., 224 s., váz. 259 Kč
Mariannu nudí život, společnost i přátelé. Rozhodne se přerušit studia a doprovázet otce, profesora přírodních
věd, na výpravu do argentinského
pralesa. Zcela nepřipravená se však
ocitá ve světě, který nemá s romantikou jejích představ nic společného.
ISBN 978-80-243-6962-4

th r i lle ry
BROWN, Dan
Andělé a démoni

Z angl. přel. M. Marková, Praha:
Argo, 2016, 4. vyd., 464 s.,
brož. 198 Kč
První dobrodružství uznávaného
harvardského symbologa Roberta
Langdona, který prožije neuvěřitelných 24 hodin, během nichž
v římských kostelích kdosi podle starodávného vzorce popravuje kardinály...
ISBN 978-80-257-1707-3

CAROL, James
Dobře se dívej

Z angl. přel. R. Lipčík, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 304 s., váz. 299 Kč
Odpadlík z FBI a eso mezi světovými
profilery Jefferson Winter je tentokrát
postavený před nebývale složitý
případ: nemá mrtvolu, nezná místo
činu, přesto ví, že došlo k vraždě. To
video s člověkem upáleným zaživa
viděl nesčetněkrát.
ISBN 978-80-7507-538-3

CARTER, Chris
Zloba

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 352 s., váz. 299 Kč
Na počátku příběhu dojde k podivné
autonehodě a vzápětí je zatčen muž,
podezřelý z dvojnásobné sadistické
vraždy. Následující vyšetřování vede
k odhalení vraha, který nejméně
25 let unášel, mučil a vraždil oběti po
celých USA.
ISBN 978-80-7507-535-2

LINDSAY, Jeff
Tropická deprese

Z angl. přel. Z. Hofmann, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 288 s., váz. 299 Kč
Tropickou depresi napsal J. Lindsay
dříve než cyklus příběhů o Dexteru
Morganovi. Nyní se k Billu Knightovi
vrátil v sérii románů – následující se
bude česky jmenovat Rudý příliv.
ISBN 978-80-7507-542-0

weste r ny
HAYES, Rex
Koleje smrti vedou do Sonory

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Na rangera si troufl jen málokterý
psanec. A zabít rangera se rovnalo
rozsudku smrti. Allan Prince byl mrtvý,
když ho jeho kůň přivezl do rangerského tábora. Probodli ho zezadu. Jedna
tajná akce ho stála život...
ISBN 978-80-243-7054-5

KIRBY, John
Bennettova brigáda

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
James Bennett přijímal jen muže,
kteří už neměli co ztratit – stálým průvodcem jeho brigády byla totiž smrt.
ISBN 978-80-243-7072-9
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KIRBY, John
Říkali mu El Zorro

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Proti zabijákům ve službách Texas &
New Orleans Railroad neměli osadníci šanci – dokud se neobjevil tajemný
muž s maskou a bičem…
ISBN 978-80-243-7061-3

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Byl jsem osamělý jízdní tulák – jako
tisíce dalších propuštěných vojáků
po prohrané válce. Bral jsem každou
práci, která se mi naskytla. Většinou se jednalo o práci střelce při
doprovodu poštovního dostavníku,
hlídače munice nebo šerifa.
ISBN 978-80-243-7060-6

ROBERTS, Dan
Kovboj umírá sám

UNGER, G. F.
Trpká sláva

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Kdysi býval obávaným pistolníkem,
kterého se všichni báli a kterého
mnozí nenáviděli. Pak ho ten život
přestal bavit. Dave Clanton se stal
otrhaným tulákem, který bezcílně
bloudil Západem...
ISBN 978-80-243-7063-7

SCOTT, William
Budeš viset, marshale!

Brno: Moba, 2016, Rodokaps,
1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Will Sawyer, šedovlasý kočí, nutil
šestispřeží k takové rychlosti, jakou
stav cesty dovoloval. Jeremy Ford,
jeho průvodce, držel winchestrovku
ve svých obrovských tlapách. Očima
neustále kontroloval krajinu...
ISBN 978-80-243-7068-2

SCOTT, William
Zaprodanec pekla

Brno: Moba, 2016, Rodokaps,
1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Vedle pásu keřů kolem Red Deer
Creeku hořel nízký oheň. Okolo se
míhaly odlesky plamenů. Tmou se
neslo jednotvárné zurčení vody.
U ohně seděl na zemi muž a kouřil.
Jeho kůň byl přivázán k větvi keře...
ISBN 978-80-243-7056-9

UNGER, G. F.
Jitřní hvězda

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, G. F. Unger – nejlepší westerny,
1. vyd., 80 s., brož.
Joshua Quade byl běloch, přesto ho
vychovali a přijali mezi sebe indiáni.
Jednoho dne však uviděl krásnou
medicinmanku z kmene Siouxů a na
první pohled se do ní zamiloval. A teď
byla jeho ženou: Jitřní hvězda.
ISBN 978-80-243-7073-6

UNGER, G. F.
Montana City

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Kolem cestujících, kteří vystupovali z dostavníku, se vytvořil půlkruh
šesti mužů. Všichni měli na předloktí
zavěšenou pušku. Ze srubu opodál
vyšel sedmý muž. Ten muž byl zřejmě
jejich vůdce…
ISBN 978-80-243-7071-2

UNGER, G. F.
Neznámý od řeky

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Prvních 13 kol proběhlo dost vyrovnaně. Žádný z boxerů nezaznamenal zvláštní převahu. Ale byl to
obrovský souboj. V tom se všichni
diváci shodli. Tady u řeky spolu zápasí skutečně nejlepší zápasníci...
ISBN 978-80-243-7066-8

UNGER, G. F.
Pistolník Socorro

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
„Známe se moc dobře,“ řekl Jim
Carmod mírně, ale znělo to poněkud nebezpečně. „Je to už deset
let, co jsem tady za dřinu dostával
jen bití a špatné jídlo. Po nějaké
době jsem konečně našel odvahu
odejít. Nikde jinde se mi totiž
nemohlo vést hůř...“
ISBN 978-80-243-7057-6

literatura pro
děti a mládež
d ete k tivn í
př í bě hy
BREZINA, Thomas
Ztraceni v džungli

Ilustr. M. Meinzold. Z něm. přel.
T. Wongová, Praha: Albatros, 2016,
1. vyd., 128 s., váz. 189 Kč
Přeneste se do světa starých Aztéků.
Odehrává se tu příběh plný napětí!
Parta čtyř mladých detektivů přežije
jako zázrakem pád letadla do nejhlubší brazilské džungle. Čeká je tu
ale další nebezpečí...
ISBN 978-80-00-04210-7

kom i k sy
SMOLÍKOVÁ, Klára
Bublifuk 2.
Plnou parou vpřed!

Praha: Triton, 2016, 1. vyd., 32 s.,
brož. 55 Kč
Revue pro holky a kluky od 7 do
12 let opět představuje oblíbené hrdiny původních českých komiksů.
ISBN 978-80-7387-977-8

om alován k y
ROWLINGOVÁ, J. K.
Harry Potter: Bytosti kouzelnického světa

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 299 Kč
Domácí skřítci a mořští lidé,
Cornwallští rarachové a draci – kouzelnický svět je zalidněn
přepestrou směsicí kouzelných
bytostí a neobyčejných stvoření.
Omalovánky na motivy filmů
o Harrym Potterovi.
ISBN 978-80-00-04191-9

po pul ár n ě
naučná
PECHAROVÁ, Lenka
Po stopách Karla IV.

Ilustr. M. Bergmannová, Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 144 s., váz. 275 Kč
V roce oslav 700. výročí narození
Karla IV. jsme připravili o největším
českém králi populárně naučnou
knihu pro děti, určenou do hodin

bibliografie
vlastivědy či dějepisu s provázaností
na zeměpis, literaturu a umění.
ISBN 978-80-262-1022-1

pro dě ti
BINAR, Ivan
O Záhořovi, prasátku s kníry

Ilustr. E. Sýkorová-Pekárková,
Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 40 s.,
váz. 199 Kč
Záhoř je jedno moc milé pruhované
prasátko. Na světě to ale nemá jednoduché – nejdřív na něj málem nepřišel, pak mu narostly kníry, a ještě ho
ulovil strašlivý, i když skoro bezzubý
tygr, pan Sibiřský...
ISBN 978-80-00-04209-1

KAPOUN, Oldřich
Napovídánky a pomáhánky

Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
40 s., váz. 156 Kč
Bohatě ilustrovaná knížka pro
děti od 5 let obsahuje desítky
veršovaných hádanek, některých
s nápovědou – odtud napovídánky.
Dále jsou v ní i návody, jako „Jak se
nebát“, „Jak se neumazat“ a další –
odtud pomáhánky.
ISBN 978-80-88104-07-0

NOVOTNÝ, František;
FRANTA, Karel
Čertoviny

Ilustr. K. Franta, Praha: Radioservis,
2016, 1. vyd., 94 s., váz. 229 Kč
Půvabná kniha o různých podobách
českého čerta obsahuje i pohádkovou abecedu.
ISBN 978-80-87530-69-6

STAMP, Emer
Čuníkův supertajný deník

Z angl. přel. M. Buchlová, Brno:
Moba, 2016, 1. vyd., 152 s.,
váz. 239 Kč
Ahojky. Jsem Čuník. A tohle je můj
deník. Je to supertajný deník, ale
Kačer a já jsme se dohodli, že si ho
taky můžete přečíst. Snad mi budete
věřit, co píšu, protože Kačer říká, že
je to neuvěřitelný.
ISBN 978-80-243-6969-3

WALLIAMS, David
Walliams – Box

Z angl. přel. V. Volhejnová, Praha:
Argo, 2015, takto 1. vyd., 740 s., 699 Kč
Tři zábavné, ale i dojemné knížky
britského spisovatele D. Walliamse,
který patří k nejpopulárnějším světovým autorům knih pro děti, je výběrem toho nejlepšího z jeho tvorby.
ISBN 978-80-257-1679-3

ZÁVADOVÁ, Kateřina
Jak písmenka stromovala na
bydláku

Ilustr. J. Votruba, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 64 s., váz. 169 Kč
Pan Antonín a písmenko A nemají
kde bydlet, domeček jim odplaval po
řece při divoké jarní povodni. Naštěstí je léto, a tak můžou stanovat...
ISBN 978-80-00-04196-4

pro d ívk y
HAGMAROVÁ, Pia
Klářino vítězství

Ilustr. B. Kyšková. Ze švéd. přel.
P. Hesová, Praha: Albatros, 2016,
1. vyd., 120 s., váz. 189 Kč
Kláru čekají první závody v terénu.
Přípravy jdou Kláře skvěle až do chvíle, kdy se Star splaší, ona z něj spadne
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a málem ochrne. Znova se vyšvihnout
do sedla je najednou tak těžké…
ISBN 978-80-00-04205-3

LEAVITTOVÁ, Lindsey
Princezna k pronajmutí

Z angl. přel. M. Krýslová, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 249 Kč
Když čtrnáctiletou Desi Bascombovou objeví elitní agentura Façade – poskytující dvojníky členům
královských rodin – její fádní život se
v mžiku stane naprosto senzačním...
ISBN 978-80-7507-541-3

SCHWABOVÁ, Victoria
Můj anděl strážný: Nové začátky

Ilustr. B. Becerra-Gablasová. Z něm.
přel. J. Ircingová, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 176 s., váz. 199 Kč
Aria je ta nejlepší kamarádka, jakou si
dovedete představit. Není to jen obyčejná holka, ale anděl strážný. Aby
získala křídla, která musí mít každý
správný anděl, má za úkol pomoci
třem různým dívkám.
ISBN 978-80-00-04194-0

ŠULAJOVÁ, Zuzana
Džínový deník: chaos v hlavě

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 326 s.,
váz. 329 Kč
Paula Semoková má opět svůj džínový deník! A že je do něj co psát!
Paula je už v druháku na střední škole, je jí 17 a chodí s Patrikem. Všechno sice je, jak má být, ale děje se toho
přece tolik! Zůstane s Patrikem, nebo
ji srdce táhne jinam?
ISBN 978-80-7388-781-0

pro m l áde ž
BRAUNOVÁ, Petra
Borůvkové léto s Terezou

Ilustr. L. Beránek, Praha: Albatros,
2016, 2. vyd., 140 s., váz. 199 Kč
Letní prázdniny dvou teenagerů změní
jeden filmový konkurz. Čeká na ně
úžasný život filmové hvězdy? Letní
prázdniny jsou za dveřmi. Ale Michal
se na ně netěší – proč taky? Rodiče se
rozvádějí, nedostal se na gymnázium...
ISBN 978-80-00-04190-2

z n o v i n e k k 2 9. 3 . 2 0 16 2 15 t i t u l ů

Z angl. přel. K. Závadová, Praha:
Albatros, 2016, 1. vyd., 120 s.,
váz. 149 Kč
Dobří netvoři, ochránci Avantie,
byli odvlečeni do temné Říše zla,
nehostinné pustiny, kterou ozařuje
chladné rudé slunce a kde vládne
čaroděj Malvel. Tom a jeho přátelé: Elena, kůň Bouřlivák a vlk
Šedivák se vydávají na novou
výpravu.
ISBN 978-80-00-04195-7

CASTLE, J. R.
Dračí rytíři (1): Ohnivý drak

Ilustr. J. P. Krásný. Z angl. přel. J. Kalina, Praha: Albatros, 2016, 1. vyd.,
128 s., váz. 199 Kč
Vstupte do světa Dračích rytířů!
Před 12 lety se generál Vayn násilím zmocnil vlády na Alariských
ostrovech. Dračí rytíři, elitní císařští bojovníci schopní přeměny
v draky, byli v kruté bitvě zbaveni
schopností...
ISBN 978-80-00-04203-9

SWOBODOVÁ, Annette;
FUNKEOVÁ, Cornelia
Měsíční drak

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 48 s.,
váz. 189 Kč
Příběh, který pomáhá budovat
odvahu, obohacují překrásné ilustrace. Kdo aspoň jednou nesnil
o tom, že postavy z oblíbené knihy
obživnou? Přesně to se stane
Filipovi jedné kouzelné úplňkové
noci.
ISBN 978-80-264-0993-9

WEBBOVÁ, Holly
Emily Pírková a kouzelná
truhla

Z angl. přel. J. Horynová, Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 200 s., váz. 199 Kč
Emily je moc ráda, že patří do
pohádkové rodiny, ale musí udržet
existenci světa čar a kouzel v naprosté tajnosti. A to i před svou
nejlepší kamarádkou. Ale pak si
najednou její starší sestra Lory přivede domů cizího kluka…
ISBN 978-80-00-04204-6

pro n e jm e nší

hudebniny

BENNOVÁ, Amelie
O malém kůzlátku

DVOŘÁK, Antonín
Dumky op. 90. klavír, housle,
violoncello – hlasy

Ilustr. E. Broska, Praha: Albatros,
2016, Obrázkové čtení, 1. vyd., 44 s.,
váz. 179 Kč
Obrázkové čtení je určeno především pro společné čtení dospělých
s nejmenšími dětmi. Rozvíjí dětskou
představivost, dětem usnadňuje
pochopení příběhu a dodává jim chuť
do dalšího čtení.
ISBN 978-80-00-04193-3

LADA, Josef
Moje abeceda

Ilustr. J. Lada, Praha: Albatros, 2016,
16. vyd., 32 s., váz. 139 Kč
Veselá knížka pro nejmenší, která potěšila již několik generací. 27 básniček, jejichž první verš pokaždé začíná
jedním zvýrazněným písmenkem,
pokrývá celou naši abecedu.
ISBN 978-80-00-04207-7

sci-fi; fantasy
BLADE, Adam
Torgor, strašlivý minotaurus –
Beast Quest (13)

Předml. a edit. Ch. Flamm,
Praha: Bärenreiter Praha, 2015,
BA 9567, 1. vyd., 128 s.,
brož. 330 Kč
Klavírní trio Dumky op. 90 tvoří
6 samostatných drobných vět, které
přímo překypují bohatstvím témat.
Cyklus patří k vůbec nejoblíbenějším
a nejvíce hraným komorním dílům
svého autora.
ISMN 979-0-2601-0715-1

DVOŘÁK, Antonín
Serenáda E dur op. 22 pro
smyčcový orchestr. Partitura

Předml. K. Nová. Edit. R. Tait,
Praha: Bärenreiter Praha, 2016,
BA 10423, 1. vyd., 76 s., brož. 490 Kč
Dvořákova Serenáda E dur pro
smyčce náleží k jeho vůbec nejoblíbenějším skladbám. Vznikla během
několika květnových dní roku 1875.
Pět částí skladby evokuje nálady
snivé i hravé, citové roztoužení i rozmarné veselí.
ISMN 979-0-2601-0747-2
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MARTINŮ, Bohuslav
Intermezzo. Čtyři skladby pro
housle a klavír

Edit. V. Nopp, K. Šolc, Praha:
Bärenreiter Praha, 2016, H 5259,
6. vyd., 16 s., brož. 190 Kč
Vedle závažných skladeb koncertantních obohatil Martinů houslový
repertoár i řadou skladeb z oblasti
přednesové a instruktivní literatury.
Čtyři drobné skladby pro housle
a klavír pod názvem Intermezzo vyšly
v roce 1937.
ISMN 979-0-2601-0791-5

vysokoškolská
skripta; učebnice
e ko n om i e
BRČÁK, Josef; STARÁ, Dana;
SVOBODA, Roman
Cvičebnice z obecné ekonomie II
Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 82 s., brož. 71 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2630-9

Fi lm
ŽIŽEK, Slavoj
Lacrimae rerum. Kieślowski,
Hitchcock, Tarkovskij, Lynch

Z angl. přel. R. Baroš, Praha: AMU,
2015, 1. vyd., 286 s., brož. 349 Kč
Slovinský filozof a kulturní teoretik
S. Žižek působivě analyzuje filmová
díla věhlasných světových režisérů,
přičemž se opírá o filozofické teze Lacana, Heideggera, Hegela a některé
psychologické teorie.
ISBN 978-80-7331-319-7

psych o lo g i e
MYERS, David
Sociální psychologie

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 544 s.,
váz. 1190 Kč
Obrazová učebnice patří k zásadním
univerzitním publikacím ve světě,
často bývá označována dokonce za
jedničku ve svém oboru.
ISBN 978-80-266-0871-4

sbo r n í k y
Jiří Bělohlávek, doctor honoris
causa. Akademie múzických
umění v Praze, 22. února 2016

Praha: AMU, 2016, 1. vyd., 18 s., brož.
Sborník k udělení čestného doktorátu
AMU dirigentovi J. Bělohlávkovi.
ISBN 978-80-7331-379-1

Rozumět hudbě. Sborník
vybraných příspěvků z kolokvia
Hudební analýza jako prolnutí
interpretace, invence a intuice
pořádaného KTDH HAMU
26. 11. 2014 v Praze

Edit. J. Havlík, Praha: AMU, 2015,
1. vyd., 85 s., váz. 189 Kč
Je třeba rozumět hudbě, kterou posloucháme? Je třeba rozumět hudbě,
kterou interpretujeme? Co to vůbec
znamená rozumět hudbě?
ISBN 978-80-7331-376-0

účetn ic t ví
ČERMÁKOVÁ, Helena
Cvičení z teorie účetnictví

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 2. vyd., 181 s., brož. 117 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2628-6

hud ba

zdravotnictví

JIŘIČKA, Lukáš
Dobyvatelé akustických scén.
Od radioartu k hudebnímu
divadlu (Goebbels, Neuwirth,
Ammer, Oehring)

KOLÁŘ, Pavel;
MÁČEK, Miloš a kol.
Základy klinické rehabilitace

Praha: AMU, 2015, 1. vyd., 415 s.,
váz. 329 Kč
Autor knihy na příkladu čtveřice
režírujících skladatelů z Německa
a Rakouska ukazuje aktuální tenden
ce ve světě hudebního divadla
a experimentálního rozhlasového
umění.
ISBN 978-80-7331-375-3

TICHÝ, Vladimír;
HAVLÍK, Jaromír;
KREJČA, Tomáš a kol.
(A)tonalita

Praha: AMU, 2015, 1. vyd., 108 s.,
brož. 179 Kč
Autoři knihy se snaží vymezit hranice
tonality/atonality a osvětlit vzájemný
vztah těchto na první pohled protikladných pojmů.
ISBN 978-80-7331-374-6

ja z ykové
př í ručk y
ONDRÁKOVÁ, Jana
Übungs- und
Aufgabensammlung zur
Morphologie der deutschen
Gegenwartssprache

Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 106 s., brož.
Skripta PdF UHK.
ISBN 978-80-7435-627-8

Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 167 s.,
brož. 390 Kč
Moderní učebnice přináší studentům
lékařských fakult soubor základních
poznatků z oboru rehabilitace, které
jsou nezbytné pro základní seznámení se s tímto oborem.
ISBN 978-80-7492-219-0

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.

knižní tipy
Yrsa Sigurdardóttir
Pamatuji si vás všechny
U ledového islandského fjordu leží
vesnice duchů… královna islandské
krimi přichází s mrazivým thrillerem, poprvé bez právničky Tóry,
ale i tak naberete dech až na konci.
Když se tři mladí lidé z Reykjavíku
rozhodnou, že koupí dům v opuštěné obci v pustých západních fjordech, netuší, co všechno je tam čeká. Co bude
odhaleno a co probuzeno. Gardar, jeho žena Katrín a společná kamarádka Líf se chtějí pustit do renovace domu,
ale brzy se začnou dít divné věci. Na podlaze se objevují
mokré šlápoty, někdo trousí po pokojích mořské mušle,
ozývají se podivné zvuky. Mobily se jim záhadně vybijí
a loď pro ně má přijet až za několik dní. Jiná cesta z oněch
mrazivých pustin nevede. Jsou tu úplně sami. Nebo ne…?
V malém městečku na druhé straně fjordu vyšetřuje policistka Dagný spolu se svým kamarádem, psychiatrem
Freyrem, sérii nepřirozených úmrtí. Stopa vede do zaprášených archivů s policejními složkami z minulého století.
Jak by ale tehdejší zločiny mohly souviset s nedávným
záhadným zmizením Freyrova malého syna? Záhady se
vrší jedna na druhou a pomalu se začínají propojovat do
řetězce děsivých událostí. Příšerná pravda musí být odhalena. Mrtví si někdy pamatují víc, než bychom si přáli…

Majgull Axelssonová
Dubnová čarodějka
Strhující příběh v tradici magického realismu… Román o hloubce ducha a síle imaginace.
Brilantní mozek uvězněný v bezmocném těle, trýzněném spastickými záškuby, příběh „mrtvého“
těla, v němž tepe živý duch. Desirée, němá a ochrnutá dívka odsouzená k životu mezi čtyřmi stěnami
nemocničního pokoje… Za dlouhých nocí jí dělají
společnost Einstein, Hawking, Ginzburg a jiní, i když
jen prostřednictvím svých knih. Tam venku, za zdmi
nemocnice, jsou její tři sestry – Christina, Margareta
a Birgitta. O její existenci ale nemají tušení. Lékařka, fyzička – a prostitutka. Naléhavé a podmanivé
vyprávění začínající ve Švédsku padesátých letech
20. století. Zpěv o lásce, touze a věrnosti, ale také
o beznaději, aroganci a lhostejnosti.
Švédská spisovatelka Majgull Axelssonová, původním povoláním novinářka, se už na počátku své
tvorby zaměřila na problémy slabých a bezmocných,
především na zneužívané děti a dětskou prostituci.
Zatím největší úspěch a jednu z nejprestižnějších
švédských cen, Augustovu cenu, jí vynesla právě
Dubnová čarodějka.

Hans Rath
A Bůh pravil: Musíme si
o
A Buh
pravil:
promluvit!
Musíme
Bůh stvořil svět v šesti
si promluvit !
dnech. Sedmého dne odpočíval. A osmého dne začal
chodit na psychoterapii…
Jakob Jakobi je psychoterapeut, ale se svým vlastním životem si neví příliš
rady. V práci se mu nedaří, manželka ho opustila…
a navrch mu její nový přítel, bývalý boxer, rozbil
nos. Na pohotovosti se Jakob setkává s Abelem
Baumannem, cirkusovým klaunem, jemuž štěstí
taky dvakrát nepřeje. Zdá se, že Abel trpí podivnou poruchou osobnosti – sám sebe totiž považuje za Boha. A hledá terapeuta. Jakoba jeho nový,
sympatický pacient, který se může pochlubit celou
řadou nejrůznějších talentů, okouzluje a fascinuje.
Brzy si však už vůbec není jistý, s kým má vlastně
tu čest – a kdo z nich dvou ve skutečnosti pomáhá
komu.
Umělecké dílo plné báječných metafor a nesmírně
zábavné podobenství, které nám veskrze lidským
způsobem ukazuje, proč někdy pochybujeme
o Bohu – a proč on si z nás zoufá.

Překlad: Eduard Světlík, 320 stran, váz. 379 Kč,
ISBN 978-80-7359-471-8
Vydala METAFORA

Překlad: Dagmar Hartlová, 504 strany, brož. 299 Kč,
ISBN 978-80-7359-508-1, 2. vydání
Vydala METAFORA

Překlad: Michaela Škultéty, 303 strany, brož.
14 EUR / 350 Kč, ISBN 978-3-945803-04-2
Vydal ANCH BOOKS

Román

ANCH BOOKS

Hans Rath

VÁCLAV KAZDA

Lenka Vydrová

Heiko Hähnsen

NOVÉ NAKLADATELSTVÍ
Z MORAVSKÉHO RÁJEČKA

Příběhy víly Březinky

Zahrada síly

Vázaná, 168 stran, ilustrovala Jana Matoušková, 298 Kč.

Souznění přírody a člověka v tvorbě zahrad

Knížka je pohádkovým
vyprávěním o lesní víle, která
se stane součástí lidské rodiny.
S Aničkou, Lukášem a jejich rodiči zažívá víla Březinka různé
příhody a vypráví jim o životě
zvířat, stromů a lesních bytostí. Občas použije i nějaké to
kouzlo, ale většinou si vystačí
s bystrým úsudkem a láskyplným přístupem ke všemu
živému. Pomůže z nesnází nejen členům své nové rodiny, ale třeba také klisně, která přivádí
na svět hříbě. Nastanou však i chvíle, kdy se do potíží dostane
ona sama – a tu se ukáže charakter jejích nových přátel. Kniha
je chvílemi napínavým, poučným, ale především laskavým
počtením pro mladé čtenáře s otevřenou myslí.
Lenka Vydrová žije s manželem na malé farmě v krásné
přírodě Českého ráje. V pracovním životě se věnuje vzdělávání
mladé generace. Tato knížka je jejím prvním počinem na poli
pohádek.

Překlad Magdalena Havlová, vázáná s přebalem, 192 stran,
plnobarevná, 498 Kč

Naše knihy mají čtenářům
přinášet radost a povzbuzení do života svou vnitřní
živostí, opravdovostí, mají
posilovat dobrá předsevzetí a odhodlání a podporovat harmonii mezi
člověkem a jeho okolím.
Jde nám více než o zábavu
nebo stavění vzdušných
zámků. Nechceme také
děsit a vzbuzovat kontroverze. Naše knihy budou
blízké životu, praktické,
založené na zkušenostech.

www . knihykazda . cz
Nakupujte se slevou až 20 %

Jsou místa, kde se okamžitě cítíme dobře, protože vyzařují sílu
a harmonii. Vědění o takovýchto místech síly je prastaré a každý z nás může vnímat jejich energii. Avšak proč nás některá
místa oslovují a jiná nikoliv? Je možné objevit a utvářet místa
síly ve vlastní zahradě? Tato kniha
ukazuje, jak svou
zahradu můžete
oživit a proměnit ve zdroj
regenerace a síly.
Každý z nás může
prohloubit svoje
cítění a otevřít se
tak svému okolí.

Knihy vyjdou v 1. polovině dubna 2016
Knihy lze objednat přes distribuci, koupit v knihkupectvích nebo na www . knihykazda . cz.

P. G. Wodehouse

VELKÉ PENÍZE

Humoristický román Velké
peníze se do jisté míry vymyká z profilu typického Wodehouse. Snad proto, že byl napsán v době hospodářské
krize po roce 1929 a autor tentokrát neignoruje společenské
vření. Hned v první kapitole
se čtenář seznámí se zásadou,
že kdo chce splácet své dluhy,
nikam to v životě nedotáhne.
Váz., 224 s., 248 Kč

„Já bych teď právě nějaké peníze mohl potřebovat,“ řekl
kapitán.
„Vůbec se vám nedivím,“ srdečně souhlasil pan Hoke.
„Mám právě velké vydání.“
„A kdo z nás nemá,“ řekl pan Hoke.
„Mám tady ty chlapce a to mne stojí hodně peněz, když
jim chci něco poskytnout.“
Pan Hoke zakrojil do steaku a zeptal se: „Jaké chlapce?“
„Chlapci přijeli z Chicaga s doporučujícím dopisem od
jednoho známého. Jsem mu zavázán, takže je na mně,
abych se o ně staral. A jim jde jen a jen o zábavu,“ žalostně si povzdechl kapitán Kelly. „Proto jsem říkal, že bych
potřeboval nějaké peníze, na ty extra výdaje.“
„Rozumím,“ nezúčastněně řekl pan Hoke.
„Leze to do peněz, když je vodím po památkách a ukazuju
jim Londýn. Ani těmi nejvybranějšími atrakcemi se jim
nezavděčím.Ve voskovém panoptiku Madame Tussaudové jsme byli za minulý týden třikrát.“
„No jo. Žijou si na vysoký noze, co?“
„Ovšem na druhé straně mi jsou vděční. Jsem pro ně jako
takový starší bratr. Zrovna včera mi řekli, že na světě není
nic, co by pro mě neudělali.“
„Vida, to je od nich fajn,“ srdečně to schválil pan Hoke.
„To vás pobaví, až vám řeknu, co by pro mě chtěli udělat,“
pokračoval kapitán Kelly. „Ptali se, jestli nemám někoho,
koho bych potřeboval odkrouhnout. Kdybych někoho takového znal, bude jim ctí to udělat bez nároku na odměnu,
jen aby mi prokázali vděčnost.“
Pan Hoke se nezasmál. Měl na vidličce další sousto, ale
přestal se o ně zajímat. Ústa sice nechal otevřená, ale jen
proto, aby ustaraně řekl:
„Odkrouhnout?“
„Odkrouhnout,“ potvrdil kapitán. „Že bych vám opomněl
říct, že to jsou pistolníci z Chicaga? Jsou tam dost známí,
říkají jim gorily. Chicago gorillas. Jsou ve svém oboru
mistry. A jsou tak milí a nefalšovaní jako bujní školáci.
Chápete, chtějí mi udělat radost, odprásknout někoho,

VYCHÁZÍ
21. 4.

kdo jejich hostiteli uškodil. Fakticky mne to pobavilo.“
Lehce se uchechtl, aby předvedl, jak silně ho to pobavilo.
Měl zvláštní, osobitý způsob uchechtnutí, jen koutkem
jinak trvale sevřených úst, a jeho oči přitom zůstaly ocelově neveselé. Pan Hoke to neviděl rád.
„Nu, tak já půjdu,“ oznámil pak kapitán Kelly a povstal.
„Nemůžeme tady prokecat celý den.“
„Hej, počkejte!“ zastavil ho pan Hoke.
„Ještě něco jste mi chtěl?“ pravil kapitán a zase se posadil.
Pan Hoke polkl a vyjádřil svůj názor na ty chlapce.
„Ti vaši chlapci by měli sedět v kriminále,“ řekl procítěně.
„Nikde jinde než v lapáku.“
Kapitán Kelly přikývl.
„Však taky seděli, asi den nebo dva, když doma v Chicagu
odbouchli Joea Frascatiho, ale pak je pustili. Pak se ovšem
museli rychle vypařit, než se na to zapomene.“
„Odbouchli?“ vydechl pan Hoke.
„Co se divíte,“ řekl kapitán, „to je v Chicagu běžné. Vždyť
to tam znáte, ne? Vždyť jste odtamtud přijel. Nu, jak jsem
říkal, nějak neopatrně jsem se jim zmínil, jak jsem dopadl se Splněným snem. To jste neviděl, jak je to rozhořčilo.
Tak naštvané dva chlápky jsem už dlouho neviděl. Myslete si o nich, co chcete, ale mají dobré srdce a za přítelem
věrně stojí. A hned mi řekli, že si vás berou na mušku…“
„Jak na mušku?“ bránil se pan Hoke. „Copak jsem vám
něco udělal? Vy si snad myslíte, že jsem vás chtěl nějak
ožulit nebo co? Vás? Starého kamaráda? To jsem vás jen
zkoušel, kapitáne, jestli máte smysl pro humor! Co jako
na to řeknete, když vás poškádlím.“
„Tak teď už to víte,“ řekl kapitán Kelly a znovu se zvedl
k odchodu. „Už musím běžet, slíbil jsem jim, že se sejdeme
v klubu.“
„Počkejte!“ zaúpěl pan Hoke. „Počkejte! Počkejte!“ Polkl
a navrhl: „Tu svou polovičku musíte dostat, já vám to
hned na fleku napíšu, kdybyste to tak chtěl.“
Kapitánovu tvář přeletěl slabý náznak úsměvu.
[Ukázka z knihy]
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Luke Pearson
HILDA

Gavriel Savit
ANNA A VLAŠTOVČÍ MUŽ

Raina Telgemeierová
SÉGRY

V. Peška – J. Milfajt
NOVÉ POVÍDÁNÍ
O PEJSKOVI A KOČIČCE

Velké dobrodružství malé
rozumbrady

Pro milovníky Malého prince
a Zlodějky knih

Úsměvný komiks o rodinných
trampotách

Oblíbení hrdinové v příhodách
ze současnosti

Protože je chytrá a zvídavá, dokáže Hilda
vidět to, co ostatní nevidí nebo vidět
nechtějí – trolly, obry, trpaslíky… Vítejte ve
světě severské mytologie, drobných dětských
strachů i velkých vítězství. Hilda je komiks,
který se právem stal klasikou 21. století.

Rok 1939. Annina otce zatkne gestapo
a sedmiletá dívka se náhle ocitá na světě
sama. Pak se ale setká s tajemným mužem,
který rozumí vlaštovčí řeči a dokáže si
poradit s nepřátelskými vojáky i s celou
řadou dalších problémů.

Raina se nemůže dočkat, až bude mít
sourozence. Ale jen do chvíle, než se její
sestřička narodí. Během let se jejich vztah
příliš nelepší, navíc se postupně objeví
mladší brácha a mezi rodiči to začne skřípat.
Zachrání situaci road trip přes Spojené státy?

Nové povídání vás přesvědčí, že pejsek
s kočičkou nezestárli ani po bezmála
devadesáti letech od svého vzniku. V poctě
Čapkovu originálu se oblíbení hrdinové
učí tančit, jdou do kina, stonají,
sportují a nacházejí nové kamarády.

Přeložila Martina Knápková
80 stran, 299 Kč

Přeložila Věra Klásková
208 stran, 249 Kč

Přeložila Michaela Marková
208 stran, 329 Kč

112 stran, 249 Kč

www.paseka.cz

paseka

facebook.com/pasekanakladatelstvi

Hana Pražáková, Etela Farkašová, Věra Nosková, Markéta Hejkalová, Eva Tvrdá:

Divné dny / Láska v pěti novelách
Kniha Divné dny s podtitulem Láska v pěti novelách
přináší pět příběhů žen, do jejichž spokojených životů
náhle zasahuje krize v pěti různých podobách.
Jádrem knihy je novela Hany Pražákové (1930 - 2010)
Divné dny. Hana Pražáková byla známá jako autorka
knih pro děti a dívky, po roce 2000 zaujala memoárovou
prózou z padesátých let Nadějí tu žijem (v níž líčí
věznění svého otce, spisovatele Františka Křeliny,
a život jeho rodiny tzv. na svobodě). Divné dny byly
napsány už v roce 1992 a dosud nevyšly mj. proto, že
byly na samostatnou knihu příliš krátké. Redaktorka
knihy Markéta Hejkalová (dcera Hany Pražákové)
proto oslovila několik dalších spisovatelek, v jejichž díle
jsou také hlavními postavami ženy a pro jejichž texty
je důležitá naděje. Výsledkem je tato kniha, obsahující
kromě titulní novely příběhy Etely Farkašové, Věry
Noskové, Markéty Hejkalové a Evy Tvrdé.
Hana Pražáková píše ve čtivé titulní novele Divné
dny o nevěře, hrozící rozbít dosud šťastnou rodinu,
ale píše o ní s pochopením pro všechny zúčastněné
a dokonce s dávkou humoru. Slovenská spisovatelka
Etela Farkašová v novele Na rubu plátna vypráví
o neblahém rodinném dědictví, které zasahuje do
života mladé dvojice. V jejím textu nechybí tragická
hloubka, ale ani naděje. Kratší novela oblíbené Věry
Noskové Něco se musí stát aneb Význam počítače
v rodinných vztazích, plná humoru a ironie, líčí složitý
vztah matky a dcery a jejich soupeření o jednoho
muže. Markéta Hejkalová píše v novele Jednoho
dne o lásce, která nemůže přežít v každodenním
světě. Do banálního příběhu nevěry vstupuje několik
nečekaných událostí a celá situace se ocitá v jiném
světle. Eva Tvrdá vypráví ve velmi čtivé novele Slunce
a piškoty o zlých anonymních dopisech, které náhle
vtrhnou do života jedné spokojené ženy.

Novelu Etely Farkašové Na rubu plátna přeložila ze
slovenštiny do češtiny Kateřina Výtisková, ilustrace na
obálce Zuzana Vojtová
216 stran, pevná vazba s přebalem, ISBN 978-80-8602676-3, doporučená prodejní cena 289 Kč
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Rudý car
Stalin v čele Sovětského svazu 1924–1953
doc. PhDr. Václav Veber, CSc.
V Rusku a možná po celém světě mezi levicově exponovanými lidmi
mnohdy přežívá chápání Stalina jako architekta socialismu, vítěze
nad nacisty a tvůrce sovětského impéria. Ve skutečnosti to byl typ
extrémního osobního tyrana, despoty či jakéhosi „superdiktátora“, který
měl snad jedinou dovednost: uplatnil
dokonale hyperbyrokratický kontrolní
systém doprovázený terorem, a to
důsledně a s naprostým úspěchem.
Žádný nový řád nevytvořil, hitlerovskou říši přemohli vojáci za vydatné
spojenecké pomoci a za těžkých ztrát,
na nichž se podepsal, a impérium,
o kterém se soudilo, že je na věky, bylo
sice velké, ale nevyrovnané a dnes již
neexistuje...
192 str., váz., 239 Kč

Polský řezník
Hitlerův advokát Hans Frank
Garry O’Connor
Život bavorského rodáka Hanse
Franka, jednoho z deseti válečných zločinců pověšených
v Norimberku v roce 1946, alarmujícím způsobem symbolizuje pyšné a vizionářské ambice
Německa. Frank byl intelektuál
nejvyššího kalibru: „Cožpak nevidí hrůzu této tragédie v rámci
celých lidských dějin,“ svěřil
se svému spoluobžalovanému
v Norimberku, „a neuvědomují
si, že jsme symboly zla, jež Bůh
smete?“ Ke konci byl Hans Frank
přesvědčen, že se stal hlavním – a možná exemplárním – symbolem zla. Jeho výčitky svědomí, pocit viny, sebelítost, ale
i ješitnost neznaly mezí a jeho arogance soupeřila s pokáním.
V psychologicky mistrovské analýze přirovnává autor Hitlera
k Mefistofelovi a Franka k doktoru Faustovi, neboť životní osudy
tohoto prominentního nacisty jako by věrně kopírovaly příběh
o Faustovi.
328 str., váz., 299 Kč
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ANCH BOOKS
Jan van Helsing
Ruce pryč od této knihy !

www.anch-books.eu
Dr. Richard Bartlett
Matrix Energetics
Věda a umění transformace

Jistě se zeptáte: „Proč bych neměl tuto knihu
brát do rukou? Je její titul jen promyšlenou reklamní strategii?“ Sotva. Možná nevíte, že dvě
knihy autora byli v Neměcku a ve Švýcarsku
kvůli jejich brizantním obsahům zakázané. Tato
kniha se zabývá záhadnými přírodními jevy
a rolí „tajných společenstev“ ve světě. Jestliže se zajímáte se o poslední tajemství tohoto
světa a toužíte se je dozvědět přímo od života –
je to VAŠE kniha!

V roce 1997 se dr. Richardu Bartlettovi podařil objev:
Koncentroval se na jistou myšlenku, dotkl se dvou
s problémem pacienta souvisejících bodů na jeho těle
nebo v auře a vyvolal u něj spontánní změny. Svou
metodu nazval Matrix energetics. Když ji použil, záhy
zmizelo vadné držení těla, uvolnila se emoční blokace
a pacienti se cítili odlehčení a plní energie. Dr.Bartlett
zde učí, jak jednoduše funguje tento jemný postup
umožňující trvalé změny.

Jan van Helsing
Kdo se bojí Smrti?
Interview
s Andělem transformace

Alberto Villoldo
Návrat duše
Šamanská cesta do minulosti
a ozdravení budoucnosti

Každý z nás se s ní alespoň dvakrát v životě
setká. Toltékové říkají, že kráčí stále s námi za
levým ramenem a je naším nejmocnějším průvodcem.
Autor Jan van Helsing přežil dvě autonehody,
které ho přivedly do její bezprostřední blízkosti.
Fascinovaný jejím zjevem a především prodchnut nesmírnou zvědavostí se během následujících dvou let pokoušel navázat s ní kontakt. V prosinci 2004 se mu to podařilo... V jedinečném interview
položil energii, kterou my nazýváme Smrt, 222 otázek: Kdo jsi? Kam odnášíš duše? Co cítíš, když vyzvedáš duši vraha? Jak vypadá druhý svět? Jsi
nesmrtelný? Viděl jsi Boha? Existuje peklo? Kdo vládne světu? Komu slouží
ilumináti? Kdy přijde Antikrist? Co víš o Ježíši? Co je smyslem života? Je
smrt nevyhnutelná? Jaká budoucnost čeká lidstvo? Jaký smysl má nemoc?
Jak být zdravý a šťastný?...
Odpovědi bytosti, která od počátku stvoření nepřebývala ve fyzickém těle
a sama si říká Anděl proměny, přesahují „pozemské“ vnímání světa.

Jan van Helsing
Tajné společnosti
Válka svobodných zednářů

Psycholog a lékařský antropolog dr. Alberto Villoldo
ukazuje, jak lze vstoupit do bezčasé přítomnosti,
uzdravovat události, které nastaly v minulosti, a tím
změnit svůj osud. V knize poskytuje způsoby, jak léčit
sama sebe a své blízké s využitím praktik dávních
amerických šamanů.
V knize jsou jednoduché a podrobné popisy jak má člověk postupovat, aby
znovuzískal svou duši a vrátil se na cestu svého skutečného předurčení. Každý
může být svým vlastním šamanem. Během několika sezení můžete pomocí
mentálního „cestování“ dosáhnout výsledků, které u psychoterapeutické léčby
trvají celé roky.
„Každý má svou budoucnost,“ píše doktor Villoldo, „ale jen někteří z nás žijí své
předurčení.“ Tato kniha vám ukáže, jak najdete a naplníte své životní poslaní, své
skutečné předurčení.

Christine Li & Ulja Krautwald
Cesta císařovny
Manuál úspěšné ženy

Věříte, že na světě existuje tajné spiknutí několika lidí? Jste otevření myšlence, že několik málo
mocných organizací ovlivňuje dějiny lidstva? Na
toto téma už byl napsán bezpočet knih, a přece
je většina lidí nebere příliš vážně. Spisovatelé
jako Janvan Helsing jsou označováni za konspirační teoretiky, kteří vidí strašidla tam, kde
nejsou, a balamutí tak řadové občany.

Před více než 1 000 lety se konkubíně Wu Zhao podařil pohádkový vzestup na císařský trůn a stala se
nejmocnější ženou staré Číny. Cestu k němu si proklestila svou chytrostí, díky svému erotickému vyzařování i tajným strategiím čínského válečnického umění.
Jejím důvěrným průvodcem byl mág a lékař Sun Simiao, strážce prastarých tajemství ženské moudrosti
a moci. Tato kniha je o tom, co Sun Simiao císařovJanovi von Helsingovi se podařilo dostat se do kontaktu s aktivním, vysoce nu naučil a jak mohou i dnešní ženy kráčet „cestou císařovny“. Ženy, které dají
postaveným svobodným zednářem a přimět jej k interview. V něm detail- prostor své „vnitřní císařovně“, jsou silné a velkorysé bytosti, otevřené, a přesto
ně popisuje skryté působení celosvětového tajného společenství: Jakou tajuplné: znají totiž vnitřní zdroje své síly.
roli mají templářští rytíři, ilumináti, Ježíš a Lucifer, jak působí duchovní síla „Každá žena může být císařovnou - pakliže je připravena sama si určovat svůj život. V okaa jak ji využívat, jak ovládat lidi pomoci morfogenetických polí. Dozvíte se mžiku svého narození je každá žena jedinečná a dokonalá. Vše, co potřebuje, spočívá v ní.
z první ruky proč se zednáři bouří a proč mezi některými panuje přímo vál- Podobně jako v semenech rostlin. Pokud se jí podaří rozvinout a prožít svůj skrytý potenciál,
ka. Toto nejí kniha pro slabé nátury!
stane se císařovnou své vlastní říše, a je jedno, jestli je ta říše velká, či malá. “

Připravujeme

Jan van Helsing
Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tuto knihu !

Tak jak to s vámi vypadá? Dospěli jste do bodu, kdy si snad toužíte prohnat
hlavou kulku, protože vám pomyslná voda sahá až po krk a vy nemáte ponětí, jak zaplatit složenky nebo vyrovnat staré dluhy, abyste konečně mohli být
volní? Rozpadlo se vám manželství, zemřel přítel, přítelkyně či dítě nebo vám
těžká nehoda změnila radikálně život a vy už v něm nevidíte žádný smysl?
Zadržte však, nejste v tom sami! Mnohem víc lidí, než si dovedete představit,
prochází v současné době extrémními vnitřními procesy.
Tato kniha představuje první pomoc – balíček nové energie. Dává čtenáři
odvahu, aby se nevzdali, ale podobné „krize“ vnímali jako šanci, pochopili
smysl za nimi ukrytý, vzali život do svých rukou a začali znovu od začátku.
Pryč ze slzavého údolí!

distribuce: Kosmas

MVDr. Cheryl Schwartz
Přírodní léčba pro psy a kočky
od A - Z
Snadno použitelný průvodce pro domácí péči
o zvířata.
Autorka se již přes dvacet let věnuje holistické
veterinární medicíně. V této knize s krásnými
ilustracemi naleznete abecedně uspořádané popisy problémů a nemocí společně
s doporučením, jak lze pomocí bylin, homeopatických přípravků, výživy či masáže docílit toho, aby se Váš zvířecí kamarád cítil lépe. U některých položek jsou
uvedeny pokyny, kdy vyhledat odbornou péči. Zvláštní pozornost se věnuje tomu,
jak zvýšit u vašeho mazlíčka chuť do života a výkonnost a jak posílit jeho imunitní
systém – což vede vše k získání a udržení optimálního zdraví.

www.anch-books.eu

Po stopách Karla IV.

Populárně naučná kniha
zábavnou formou
zprostředkovává kvalitní
informace o osobnosti
a době Karla IV.
Kniha je proložena
mnoha obrázky, komiksy,
rébusy a hádankami.
váz., 144 s., 285 Kč
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E. L. James Grey XYZ
Paula Hawkins Dívka ve vlaku Ikar – Euromedia Group
Marie Doležalová Kafe a cigárko Domino
Aňa Geislerová P.S. Ikar – Euromedia Group
Vlastimil Vondruška Mrtvý posel MOBA
Agnès Martin-Lugand Šťastní lidé čtou a pijou kávu Motto
Evžen Boček Poslední aristokratka Druhé město
Agatha Christie Tři slepé myšky Knižní klub – Euromedia Group
Miloš Doležal Krok do tmavé noci Nezávislý podmelechovský spolek
Erik Axl Sund Skleněná těla Knižní klub – Euromedia Group
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Hana Marková Daňové zákony 2016 Grada Publishing
Drahomíra Fejtová Korálkování Fragment
Tomáš Kosačík Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma Tomáš Kosačík
Antónia Mačingová Zhubněte jednou provždy Antónia Mačingová
Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
Pavel Panoch Hradec Králové NLN
Johanna Basfordová Tajná zahrada Grada Publishing
Ivo Toman Sebedůvěra, sebevědomí a jak je zvýšíte Taxus International
Michaela Zindelová Česká velikonoční kniha XYZ
Ondřej Weigel Autoškola 2016 Computer Press
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Já, JůTuber 2 CooBoo
Daniel Gogo Štrauch Gogo – kluk z internetu Tatran
Já, JůTuber CooBoo
Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
Soví omalovánky Edika
Zuzana Orlová, Vendula Hegerová O skřítkovi a jeho zahrádce Pierot
Ivona Březinová Robinson Crusoe na ostrově zvířátek Fragment
Lenka Pecharová Po stopách Karla IV. Portál
Radůza Čáp nejni kondor Radůza records
David Walliams Babička drsňačka Argo

 ěkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
D
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

AUDIO KNIHY

		 Únor 2016 Údaje o počtu po síti „stažených“ audio knih poskytly firmy: alza.cz, kosmas.cz, audioteka.cz
		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
		 8.
		 9.
10.

Lars Kepler Stalker (čte P. Rímský) OneHotBook
Jaroslav Kmenta Padrino Krejčíř – Gangster (čte P. Rímský) Audioteka
Agatha Christie Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota (čte L. Frej) Kristián
Michaela Klevisová Ostrov šedých mnichů (čte K. Kociánová) Motto
Don Miguel Ruiz Čtyři dohody (čte J. Dušek) Tympanum
Paula Hawkins Dívka ve vlaku (čte více interpretů) OneHotBook
Robin S. Sharma Mnich, který prodal své ferrari (čte J. Dvořák) Rybka Publishers
Henri Charriére Motýlek (čte N. Lichý) Radioservis
Jaroslav Kmenta Padrino Krejčíř – Afričan (čte P. Rímský) Audioteka
Petr Ludwig Konec prokrastinace (čte J. Hejdánek) Jan Melvil Publishing
30

cca 1056 stran
cca 950 Kč
vázaná
obj. kód 2595

584 stran
brožovaná

559 Kč
obj. kód 5676

432 stran
brožovaná

489 Kč
obj. kód 5648

808 stran
vázaná

1424 stran
brožovaná

569 Kč
obj. kód 2592

656 stran
brožovaná

519 Kč
obj. kód 5667

659 Kč
obj. kód 2596

584 stran
559 Kč
kroužková vazba obj. kód 5657

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

136 stran
brožovaná

229 Kč
obj. kód 5677

432 stran
649 Kč
kroužková vazba obj. kód 2396

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

TITULY
VE VÝHRADNÍ DISTRIBUCI

A!
NOVINK

flexo vazba, 192 stran, 249 Kč

vázaná, 304 stran, 499 Kč
vázaná, 352 stran, 499 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.

