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C
CHTĚJTE
VÍCE,
Z
ZHUBNĚTE VÍCE – NA CELÝ ŽIVOT!

1–2
(5914)

Chris Powell
C
H
Hlavním
tématem této knihy je plán sacharidových vln, který nakopne váš metabolismus tím, že
střídáte dny s nízkým a vysokým obsahem sacharidů. Nikdy předtím jste to nezkoušeli?
st
N
Nevadí. Autor vám poskytuje všechny informace, které potřebujete, abyste mohli začít a brzy vid
děli první výsledky. Tato kniha vám přináší čtyři různé cykly – snadný, klasický, turbo a ﬁt – takže
si každý z vás najde ten, který mu bude nejlépe vyhovovat.

272 stran, brožovaná
2

349 Kč

RAW KUCHAŘKA

(5923)

Recepty na živé snídaně, svačiny, hlavní jídla i dezerty
Dunja Gulin
Raw strava neboli živá strava je ještě něco víc než jen smoothies a strouhané mrkve. Stále více
a více lidí se obrací na živou stravu, aby jim dodala energii, posílila imunitní systém, vyčistila
jejich kůži, pomohla zhubnout a zůstat štíhlí.
Tato přátelská kuchařka je ideálním průvodcem pro zavedení raw stravy do vašeho života, ale je
také velmi prospěšná pro vaše zdraví.

144 stran, brožovaná

299 Kč

DETOXIKACE PRO KRÁSU

(5634)

Správnou stravou k zářivé pleti, obnově energie a k tělu,
po jakém jste vždy toužili

  

 

Kimberly Snyder
Výživová poradkyně hvězd a odbornice na krásu Kimberly Snyder pomohla mnoha předním
hollywoodským celebritám k tomu, aby na červeném koberci vypadaly dokonale. A téže péče
se nyní dostane i vám. Sama Kim bojovala se suchými vlasy, akné a těžko odstranitelným tukem
na břiše, ale jen do té doby, dokud neprocestovala svět a neobjevila prastará tajemství krásy.

272 stran, brožovaná

349 Kč

BIBLE ZELENÝCH SMOOTHIE

(5912)

Supervýživné nápoje, které vám pomohou zhubnout
a dodají vám energii a duševní pohodu

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM
PRO KNIHKUPCE:

Kristina Miles

f.kna.cz, b2b@kna.cz

Více než 300 lahodných receptů vás naučí kombinovat listovou zeleninu s lahodným ovocem
plným antioxidantů a připravovat z nich ty nejlepší nápoje, díky nímž se budete cítit naprosto
skvěle, pomohou vám zhubnout, detoxikovat organismus, zvýšit množství energie, bojovat proti
srdečním onemocněním, cukrovce a dalším civilizačním neduhům.

192 stran, brožovaná

279 Kč

anag@anag.cz | obchod@anag.cz I
telefon: 585 757 411 | www.anag.cz

Knižní velkoobchod
s nejširší nabídkou.
www.knizni-novinky.cz

www.pemic.cz

Nakladatelský
dům Grada
Více o našich knihách na straně 5
Objednávejte na www.grada.cz

www.knizni-novinky.cz

E DI Č NÍ PL Á N
2016 1. pololetí
Klasická díla
Viktor E. Frankl
UTRPENÍ Z NESMYSLNOSTI ŽIVOTA
Psychoterapie pro dnešní dobu, přednášky týkající se otázek smyslu života.

váz., 136 s., asi 255 Kč

Sigmund Freud
PSYCHOPATOLOGIE VŠEDNÍHO ŽIVOTA
Známý Freudův spis o zapomínání, přeřeknutí,
přehmátnutí, pověře a omylu.
brož., 272 s., asi 299 Kč

Gustave Le Bon
PSYCHOLOGIE DAVU
Slavné dílo citované v učebnicích psychologie
i dalších společenských věd.

brož., 168 s., asi 285 Kč

Psychoterapie
Jaroslava Šicková-Fabrici
ZÁKLADY ARTETERAPIE
Rozšířené vydání doplněné mj. o otázky arteterapeutického výzkumu, významu a využití výtvarných materiálů v arteterapii.
brož., 336 s., asi 419 Kč

Veronika Víchová
AUTOGENNÍ TRÉNINK A AUTOGENNÍ
TERAPIE
Publikace se zabývá historií AT, indikacemi a kontraindikacemi, formami nácviku, praktickým
popisem jednotlivých stupňů AT aj.

brož., 176 s., asi 299 Kč

Hanna Levenson
KRÁTKÁ DYNAMICKÁ PSYCHOTERAPIE
Autorka se zabývá teorií, historií, terapeutickým
procesem, mechanismy změny, empirickým
základem i budoucností tohoto směru.
brož., 168 s., asi 349 Kč

Spektrum
Hal Stone, Sidra Stone
OBEJMĚTE SVÉHO VNITŘNÍHO KRITIKA
Autoři ukazují, jak můžeme svého vnitřního kritika rozeznat, jak ohodnotit jeho sílu a jak ji transformovat, aby se z kritika stal ochránce a zdroj
objektivního hodnocení.
brož., 256 s., asi 375 Kč

Jessica Benjamin
POUTA LÁSKY
Psychoanalýza, feminismus, problém dominance – autorka analyzuje otázku moci ve vztazích.
brož., 360 s., asi 559 Kč

Lawrence H. Staples
VINA
Aby člověk mohl zrát a spět k individuaci, hřešit
a následně prožívat vinu je nevyhnutelné.
brož., 250 s., asi 359 Kč

Pedagogika
Martina Tesařová a kol.
JAK NA ŽÁKY
Manuál pro pedagogy jak zvládat náročné situace
ve třídě.

brož., 168, asi 315 Kč

Jan Houkal
Sociální práce
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková,
Milan Kinkor
Teologický i praktický úvod k přípravě katolických
dětí na první svaté přijímání a svátost smíření.
TÝMOVÁ SUPERVIZE
váz., 128 s., asi 189 Kč
Kniha představuje aktéry supervize, základní
Životní
styl
a
zdraví
oblasti supervidování a supervizní spolupráce.
brož., 329 s., asi 549 Kč
Karel Nešpor
Management
KUDY DO POHODY
Leoš Zatloukal, Pavel Vítek
Rady známého psychiatra, které vedou k uklidKOUČOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ
nění – míru těla, míru mysli, míru srdce a střízZákladní principy koučování zaměřeného na řeše- livosti.
brož., 168 s., asi 219 Kč
ní a seznámení s nástroji, které lze využít při práci
Isabelle Nazar-Aga
s klienty.
brož., 264 s., asi 329 Kč
MANIPULATIVNÍ RODIČE
Populárně naučná literatura
Kniha nabízí strategie, jak se vymanit z vlivu
Vilayanur S. Ramachandran
manipulativních rodičů, zbavit se pocitů viny
a převzít kontrolu nad svým životem.
KRÁTKÝ VÝLET PO LIDSKÉM VĚDOMÍ
brož., 184 s., asi 339 Kč
Autor na základě zajímavých neurologických
David Fontana
poruch vysvětluje, jak funguje lidský mozek.
brož., 192 s., asi 329 Kč STRES V PRÁCI A V ŽIVOTĚ
Martin Fafejta
Praktická příručka se nezaměřuje tolik na vnější zdroje stresu, jako na jeho vnitřní prožívání
SEXUALITA A SEXUÁLNÍ IDENTITA
Pohled na sexualitu, problematiku pohlaví a gen- a zvládání.
brož., 184 s., asi 299 Kč
deru, intersexualitu, transgender, homosexualitu
Hry,
cvičení
aj.
brož., 240 s., asi 369 Kč
France Carp, Shirley Coillot
Rozhovory
CVIČENÍ PRO POHODLNÉ
Martin Hollý
Nenáročné cviky nabízejí účinný program cvičení
O DUŠI A O SEXU
k udržování dobré fyzické formy; doporučuje se
Rozhovor s psychiatrem a sexuologem Martinem cvičit 15 minut denně.
brož., 224 s., asi 315 Kč
Hollým.
brož., 248 s., asi 329 Kč
Michaela Peterková
Beletrie, literatura faktu, příběhy
KURZ DOBRÉ NÁLADY
Éliette Abécassis
Dvoutýdenní kurz naučí lépe zvládat emoční proTAJEMSTVÍ DOKTORA FREUDA
pady a výkyvy.
brož., 128 s., asi 249 Kč
Román zpracovává poslední období života Sigmunda Freuda ve Vídni, kde se pod vlivem nacistů Naděžda Kalábová
rozšiřuje antisemitismus.
HRY PLNÉ NÁPADŮ A FANTAZIE
brož., 120 s., asi 229 Kč
Náměty pro tvořivé hry a činnosti, které si děti
Robert M. Lindner
mohou vyzkoušet ve škole, v klubovně i v přírodě.
PADESÁT MINUT
brož., 152 s., asi 255 Kč
Pět příběhů z terapeutické praxe od autora knižní
Pro děti – beletrie, tvořivost
předlohy filmu Rebel bez příčiny.
brož., 264 s., asi 399 Kč Alžběta Dvořáková
Michal Giboda
HERKULES A STRAŠIDLA
LÉČIT A PŘEŽÍT
Pohádkový příběh o rozmazleném kocourovi,
Autentické svědectvím českého lékaře, který pra- který musí bojovat s kočičími strašidly. V boji
coval v kambodžské nemocnici poté, co zemi mu pomůže toulavá kočka Komtesa, se kterou
opustili vojáci Rudých Khmérů.
se skamarádí.
brož., 216 s., asi 279 Kč

Martina Rosenberg
MAMI, KDY UŽ KONEČNĚ UMŘEŠ?
Skutečný příběh o péči o nemocného blízkého
člověka, který se vinou nemoci mění v agresivního cizince.
brož., 192 s., asi 279 Kč
Bill O’Hanlon
LENOCHOVA CESTA K ÚSPĚCHU
Lenoch nepotřebuje silnou vůli a disciplínu, ale
vytrvalost a vynalézavost, aby se přiblížil svému
cíli a dosáhl výsledků.
váz., 104 s., asi 199 Kč

Cathy Laver-Bradbury, Margaret Thompson,
Spiritualita
Anne Weeks a kol.
Pavel
Vojtěch
Kohut
ŠEST KROKŮ KE ZVLÁDNUTÍ ADHD
SLABIKÁŘ VNITŘNÍ MODLITBY
Jednoduchý a flexibilní program nabízí šest
Kniha přibližuje s pomocí dvanácti klíčových slov
kroků, jak zvládnout ADHD.
brož., 144 s., 235 Kč sv. Terezie z Ávily její praxi vnitřní modlitby.
brož., 144 s., 229 Kč
Jaroslav Veteška
Guy Gilbert
PŘEHLED ANDRAGOGIKY
POKORA
Představení vývoje a významu teorie a praxe vzděZnámý francouzský kněz a vychovatel píše o nutlávání dospělých v mezinárodním kontextu.
nosti pokory v každodenním životě.
váz., 320 s., asi 399 Kč
brož., 88 s., asi 149 Kč

váz., 96 s., asi 259 Kč

Frida Nilsson
PIRÁTI Z LEDOVÉHO MOŘE
Napínavý příběh v duchu severské klasiky o dobrodružstvích dvou sourozenců se čte jedním dechem.

váz., 248 s., asi 329 Kč

Eva Horáková
V ZOO NENÍ ŽÁDNÁ NUDA
Knížka prvního čtení, příběh dětí, jejichž tatínek
je ředitelem zoologické zahrady a ony si chodí
povídat se zvířaty.
váz., 64 s., asi 199 Kč

Lenka Pecharová
PO STOPÁCH KARLA IV.
Populárně naučná kniha o největším českém králi
zábavnou formou zprostředkovává dětem kvalitní
informace o osobnosti a době tohoto panovníka.
váz., 144 s., asi 275 Kč

Rádce pro rodiče a mládež
Aija Mayrock
JAK PŘEŽÍT ŠIKANOVÁNÍ
Knihu napsala dívka, kterou ve škole šikanovali.
Ví, co šikanovaný prožívá, a také si dobře pamatuje, co jí pomohlo.

brož., 128 s., asi 219 Kč

Hans Hopf
KDYŽ DĚTI ČASTO STŮŇOU
Autor se vedle příčin nemocí zabývá i jejich
následky, tedy tím, jak můžeme lékaře, léky či
nemocnici pro děti učinit snesitelnějšími.

brož., 168 s., asi 279 Kč

Petra Thorbrietz
SOUSTŘEĎ SE!
Rádce názorně ukazuje, co se odehrává v dětské
hlavě, jak lze rozpoznat nedostatky v soustředění
a jak mohou rodiče pomoci svým dětem, aby se
dokázaly lépe koncentrovat.

brož., 104 s., asi 199 Kč

Zdeněk Matějček, Marie Pokorná,
Pavel Karger
RODIČŮM NA NEJHEZČÍ CESTU
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.

brož., 192 s., asi 299 Kč

Výchova 3–8
Hana Splavcová, Jana Kropáčková
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU LET V MŠ
Cílem publikace je postihnout všechny základní
aspekty vzdělávání dětí raného věku.

brož., 168 s., asi 279 Kč

Petra Štarková
JAK TO CHODÍ V LIDSKÉ HLAVĚ
Psychologie pro děti o vnímání, citech a pocitech,
pozornosti, paměti, učení apod.

Ladislava Horová
KAMARÁDI Z HÁJENKY
Hry a aktivity pro rozvoj pohybových schopností
předškolních dětí.

Zuzana Pospíšilová
SVĚT PLNÝ HÁDANEK
Soubor hádanek, s jejichž pomocí děti srozumitelnou a zábavnou formou rozvíjejí znalosti
o okolním světě.

Iva Nováková
ANGLICKO-ČESKÉ DOPLŇOVAČKY
Pracovní sešit slouží k procvičování anglických
slovíček formou oblíbených doplňovaček a dokreslovaček.

Mária Rázusová-Martáková, Jaroslava Blažková
KŮZLÁTKA
Dvě pohádky jsou spojené do jedné knihy, kterou
lze číst z obou stran – jako pohádku o neposlušných kůzlátkách a o poslušných kůzlátkách.

Kateřina Konvalinová
ŠIMONOVY PRACOVNÍ LISTY 24
S pomocí různých aktivit a písniček se děti seznámí s dvaceti zvířaty.

váz., 80 s., asi 299 Kč

váz., 128 s., asi 269 Kč

váz.., 48 s., asi 249 Kč

brož., 112 s., asi 199 Kč

brož., 64 s., asi 175 Kč

brož., 64 s., 149 Kč

Portál, s. r. o. Klapkova 2, 182 00 Praha 8; tel.: 283 028 203; e-mail: obchod@portal.cz
KNIHKUPECTVÍ PORTÁL: Jindřišská 30, Praha 1; Klapkova 2, Praha 8
E-SHOP: obchod.portal.cz
www.portal.cz
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LENA ANDERSSONOVÁ:
SVÉVOLE

GRIET OP DE BEECKOVÁ:
VÝŠ NEŽ V SEDMÉM NEBI

TOM RACHMAN:
VZESTUP A PÁD MOCNOSTÍ

JAN GUILLOU:
KLAPKY NA OČÍCH

Příběh o tom, jak v touze být
milováni oddaně podvádíme sami sebe a jak snadné
je zneužít lidskou slabost.
Autorka za tento román získala cenu Augustpriset 2013
pro nejlepší švédskou knihu
roku.

Pět vzájemně propojených
postav vypráví příběh o nečekaném štěstí, které však
všechno jen zkomplikuje,
o tajemstvích, jež se zdají být
příliš velká, a překážkách,
které se dají stěží překonat.

Důmyslný román o mladé
ženě, která cestuje po světě,
aby pochopila svou záhadnou minulost. Nejlepší kniha
roku 2014 podle e Daily
Mail, National Public Radio,
Kirkus Reviews a dalších od
autora bestselleru Imperfekcionisté.

Čtvrtý díl série Velké století:
za švédskými hranicemi zuří
druhá světová válka. Pokaždé když se zdá, že se na
konci tunelu objevil záblesk
světla, věci naberou ještě
horší směr. Záleží už jen na
jediném: přežít — fyzicky
i morálně.

249
J. H. KRCHOVSKÝ:
JÁ UŽ CHCI DOMŮ

Život a smrt v řeči vázané;
novinka kultovního autora
české poezie. Opět okoušíme
hořká sousta trapnosti života, bezcílné prázdnoty dní,
sexuálních kocovin i touhy
po tom, co je krásné a něžné.

499
DENISE MINA, ANDREA
MUTTI, ANTONIO FUSO:
DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO
VOSÍHO HNÍZDA

Závěrečný díl komiksové adaptace bestselleru Stiega Larssona Milénium. Lisbeth leží
v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče. Pokud se
uzdraví, bude vypovídat před
stockholmským soudem kvůli
obvinění z trojnásobné vraždy.

299

279

CAITLIN MORANOVÁ:
JAK STVOŘIT DÍVKU

JACOB GREY:
POD KŘÍDLY VRAN

Co byste dělali, kdybyste během dospívání zjistili, že to,
co vás rodiče naučili, prostě
nestačí? Stačí krabice plná
nahrávek, stěna plná plakátů a hlava plná paperbacků
k tomu, aby se dala stvořit
dívka? Román od autorky
bestselleru Jak být ženou.

První díl trilogie Feralové
o lidech, kteří umí mluvit se
zvířaty, ovládat je a používat
jako účinnou zbraň. Akční
urban fantasy ne nepodobná
Batmanovi, Spidermanovi či
Knize hřbitova Neila Gaimana. Pro děti od deseti let.

Vážení a milí čtenáři!

N

a začátku nového roku 2016
bych zde rád uvedl některá literární výročí, která si letos
postupně můžeme připomenout.
K těm nejvýznamnějším určitě
patří 400. výročí úmrtí básníka
a největšího dramatika všech
dob Williama Shakespeara (zemřel 23. 4. 1616). Pravděpodobně
ve stejný den zemřel také největší
španělsky píšící spisovatel Miguel
foto © Mirka Kudrnová
de Cervantes, autor dvojdílného
románu o donu Quijotovi či souboru dvanácti Příkladných novel. Císař a král
Karel IV. nebyl jen panovníkem, ale také literátem – od jeho narození (14. 5.
1316) uplyne letos 700 let. Německý filozof Gottfried Wilhelm Leibniz se
narodil před 370 lety (1. 7. 1646) a zemřel před 300 lety (14. 11. 1716). Před
200 lety, 21. 6. 1816, se narodila anglická spisovatelka Charlotte Brontëová,
autorka románu Jana Eyrová. Před 200 lety, 7. 7. 1816, se narodil anglický
dramatik irského původu Richard Brinsley Sheridan, jehož nejslavnějším
a dodnes uváděným dílem je satirická komedie Škola pomluv. Před 150
lety, 29. 1. 1866, se narodil francouzský prozaik, dramatik a esejista Romain
Rolland, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1915), autor románů Jan Kryštof, Dobrý člověk ještě žije či novely Petr a Lucie. Před 100 lety se narodili:
italský spisovatel Giorgio Bassani (4. 3. 1916), autor Zlatých brejliček či Zahrady Finzi-Continiů; španělský spisovatel Camillo José Cela (11. 5. 1916),
nositel Nobelovy ceny za literaturu (1989); mistr černého humoru, anglický
prozaik Roald Dahl (13. 9. 1916), mj. autor Karlíka a továrny na čokoládu;
populární anglický prozaik a veterinář James Herriot (3. 10. 1916); německý
dramatik a prozaik Peter Weiss (8. 11. 1916), autor slavné hry Marat / Sade;
německý prozaik a dramatik Wolfgang Hildesheimer (9. 12. 1916), mj. autor
pozoruhodné monografie o W. A. Mozartovi. Před 100 lety zemřeli: americký
prozaik Henry James (28. 2. 1916), usazený v Anglii, autor románů Portrét
dámy a Washingtonovo náměstí či hororové povídky Utažení šroubu; polský
spisovatel Henryk Sienkiewicz (15. 11. 1916), nositel Nobelovy ceny za literaturu (1905), autor proslulého románu z Neronova Říma Quo vadis aj.; a také
americký spisovatel Jack London (21. 11. 1916), autor románu Martin Eden.
Před 50 lety zemřela slavná ruská básnířka Anna Achmatovová (5. 3. 1966) či
francouzský surrealistický básník, prozaik a esejista André Breton (28. 9. 1966).
A osmdesátiny letos oslaví ve stejný den (28. 3.) Zdeněk Svěrák, humorista,
dramatik, scenárista, spisovatel, textař a herec, spoluzakladatel Divadla Járy
Cimrmana a spoluautor všech 15 her tohoto legendárního divadla, a peruánský
spisovatel Mario Vargas Llosa, nositel Nobelovy ceny za literaturu (2010).
Tento malý přehled můžete brát i jako inspiraci pro četbu v letošním roce!
MILAN ŠILHAN
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Ada aneb Žár
Vladimira Nabokova
J

ednou z knižních událostí konce (ale i celého) minulého roku
bylo první české vydání jednoho z vrcholných děl Vladimira
Nabokova (1899–1977), spisovatele ruského původu, píšícího
rusky a posléze anglicky. Ada aneb Žár (přeložil Pavel Dominik, vydala Paseka) z roku 1969 je Nabokovův nejrozsáhlejší
román a patří i k jeho nejsložitějším. Vyšel jako 14. svazek
souborného českého vydání Nabokovova díla (1. svazek vyšel
v nakladatelství H & H v roce 1998, ostatní svazky vycházejí
v Pasece od roku 2002). Mezi dosud vydanými knihami dále
najdeme tři svazky kompletního povídkového díla V. Nabokova, vzpomínky Promluv, paměti (právě jimi celá edice začala),
novely Slídil a Čaroděj a romány Mášeňka, Král, dáma, kluk, Dar, Ve znamení levobočka,
Lolita, Pnin a Bledý oheň. V češtině pak mimo edici vyšla i další autorova díla, některá
vyšla v nabokovovské řadě znovu, jiná zatím jen mimo edici (romány Lužinova obrana,
Pozvání na popravu, Zoufalství a Smích ve tmě), další teprve na český překlad čekají
(mj. romány Hrdinský čin, Skutečný život Sebastiana Knighta či Průzračné věci), takže se
můžeme těšit, že v budoucnu vyjdou i další svazky.
Většinu Nabokovových děl přeložil do češtiny Pavel Dominik. A sám přiznává, že „Ada
je Nabokovův nejsložitější román, nejtěžší úkol, před jakým jsem kdy v celé své dosavadní
překladatelské kariéře stál,“ jak stojí v tiskové zprávě nakladatelství Paseka. A P. Dominik pokračuje: „V našem chronologicky nesoustavném vydávání autorova sebraného díla
jsem mu dal před pár lety přednost v přesvědčení, že se s ním musím poměřit v době, kdy
mám na tak náročnou práci ještě dost energie. Každá stránka v sobě skrývala spoustu
více či méně obtížných problémů, z nichž největší zřejmě nebyly mezijazykové slovní hry
a hříčky, literární aluze a sledování fiktivních reálií, ale udržení suverénně strukturovaného
řádu ve zdánlivém nabokovovském chaosu, v němž není žádný detail zbytečný.“ A čím
Ada svého překladatele uhranula? „Ohromuje mě bezbřehá fantazie autora, okouzlují
nesčetné popisy a situace, dojímá osud sestry dvou hlavních hrdinů. V Adě je Nabokov
mnohem víc sám sebou než v kterémkoli jiném svém díle. Ada je krystalický Nabokov.“
Pavel Dominik opatřil Adu také vysvětlivkami, přičemž v knize najdeme ještě i vysvětlivky jisté Vivian Darkbloom, což je – jak jistě milovníci Nabokova dobře vědí – anagram
jména Vladimir Nabokov, tedy poznámky samotného autora.
Ada aneb Žár je opatřena podtitulem Rodinná kronika (na začátku najdeme dokonce i rodokmen) a začíná citátem: „Všechny šťastné rodiny se od sebe více či méně
odlišují, všechny nešťastné jsou si více či méně podobné.“ Citát je z románu Anna
Arkaďjevič Karenina. Tolstoj samozřejmě žádný takový román nenapsal, napsal Annu
Kareninovou a její začátek je trochu jiný. Nabokov se tu vysmívá zpackaným překladům
ruské klasické literatury a úvodní větu Tolstého románu obrací naruby. Už začátek určuje jedno z témat Ady: literaturu. Ani podtitul Rodinná kronika nesmíme brát úplně
doslova, i když román v mnohém takovou kroniku připomíná. Především je to však
příběh velké lásky titulní postavy, Ady, a Vana Veena. Jsou nevlastními sourozenci, ale
pozorný čtenář zjistí, že jsou ve skutečnosti bratr a sestra, tudíž je jejich vztah skandální, zapovězený, incestní. Jenže Ada ani Van si nemohou pomoci, tak je to k sobě
celý jejich dlouhý život táhne. Spisovatel však své hrdiny neodsuzuje, nad milenci ani
nevisí žádná hrozba. Ada je román filozofický a erotický a také zvláštním způsobem
fantastický, protože se odehrává na planetě Antiterra, která se ne tak úplně podobá
planetě naší a autorovi to skýtá možnost řady komických efektů. Je to román o čase
a o psaní: Adu píše Van Veen, jeho text místy komentuje Ada a občasné redakční
poznámky přináší ještě i jistý Ronald Oranger. Je to mnohovrstevnatý, jazykově přebohatý román, lyrický, poetický, humorný, provokativní a především vskutku ojedinělý…
MILAN ŠILHAN

HLAVU VZHŮRU,
RODIČE!
Na výchovu selským
rozumem
Milena Mikulková

Je rodičovství umění, nebo jen správná technika, strategie? Co všechno se
promítá do našich výchovných záměrů?
Kdy a kde se učíme být rodiči? Podle
224 stran
čeho měříme, zda jsme nebo nejsme
dobrými rodiči? Co děti skutečně od
249 Kč
rodičů potřebují a co je spíš na škodu? Jak dětem nezkazit dětství? Kniha
nabízí rodičům podněty pro jednotlivá období výchovy potomka
a upozorňuje, na co se zaměřit. Stručný text doplněný přehlednými
schématy nebo vtipnými ilustracemi pomůže rodičům předcházet
zbytečným chybám, kterých později litujeme.
Schopnost dobře vychovat své dítě předpokládá porozumět sobě, svým
náhledům, ale zároveň porozumět potřebám dítěte. Někdy je velmi
těžké rozlišit, kdo koho vlastně vychovává. Kniha není příručkou pro
dokonalé rodiče, ale je průvodcem pro rodiče odhodlané a statečné.

HÁČKOVANÁ ZOO
Lenka Bednářová

Krokodýl Emil, Opička Růženka nebo
Žirafa Ola. Osvojte si kouzlo háčkování a vytvořte pro sebe a své děti arzenál roztomilých háčkovaných zvířat.
Autorka úspěšných knih Háčkování
a Háčkování 2 předkládá další podrobné a srozumitelné postupy na zhotovení
20 úžasných zvířátek ze ZOO. Že nevíte, jak na to? Určitě vám pomůže krátká
64 stran
vysvětlující školička základů techniky,
č
199 K
která se nachází v úvodu knihy. Pak už
se můžete inspirovat originálními nápady
krok za krokem vám pod rukama
d a díky
dík podrobným
d b ý návodům
á
začnou ožívat barevní háčkovaní tvorové z říše zvířat. Samozřejmě
nechybí popis vhodných materiálů, pomůcek, spolu s radami a tipy
pro co nejlepší výslednou práci.

JAK NA STRACH
A ÚZKOST
V TĚHOTENSTVÍ
Vladana Skutilová

Dělat si starosti v době těhotenství
je zcela zbytečné! Knížka těhotným
ženám poradí, jak se zbavit úzkostí
a strachu. Postupně učí, jak s těmito
negativními pocity pracovat, jak jim
160 stran
čelit, aby si budoucí maminka nekazila
jedno z nejkrásnějších období svého
239 Kč
života Vysvětlí význam jednotlivých
vyšetření, pojmy, se kterými se žena
setkává v gynekologické nebo genetické ambulanci a kterým nemusí
správně porozumět. Nechybí příběhy z poradny a cvičení, ve kterých
se žena učí svou úzkost pochopit a zvládat ji. Teoretický text doplňují
příběhy skutečných žen, které ukazují, že podobné pocity prožívají
všechny těhotné ženy a že žádná není na své trápení sama.

Knihy plné emocí
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Knížky pro všechny kluky a holky
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Platící hosté

Britská spisovatelka Sarah Watersová (1966) se
proslavila svými bestsellery z viktoriánské Anglie
Špičkou jazyka, Náklonnost a Zlodějka. V dalších
románech toto období opustila: Noční hlídka se
odehrává za druhé světové války a po ní a Malý
vetřelec také po druhé světové válce. Všechny
její romány vyšly u nás v překladu Barbory Punge
Puchalské v Argu, stejně jako ten nejnovější, šestý, Platící hosté (z roku 2014). Ten se odehrává
během několika měsíců roku 1922 v jedné tehdy
okrajové čtvrti Londýna. Hlavní postavou je šestadvacetiletá Frances Wrayová, která žije se svojí
matkou ve velkém domě se zahradou. Čtyři roky po válce je vše jinak než před
ní: Frances přišla o dva bratry, kteří padli v bojích, i o otce, který zemřel na konci
války. Po jeho smrti Frances s matkou zjistily, že otec špatně nakládal s rodinnými financemi, takže příjmy se jim ztenčily a po životě vyšších vrstev se jim může
jen stýskat. Nemají služebnictvo, veškeré domácí práce musí zastávat Frances,
a pomalu narůstají i jejich dluhy. Nakonec jim nezbyde – pokud chtějí ve svém
domě i nadále zůstat – nic jiného, než horní pokoje někomu pronajmout. Děj
rozsáhlého románu začíná právě ve chvíli, kdy se do domu nastěhují jejich „platící hosté“ (aby nemuseli říkat podnájemníci): mladí manželé Barberovi. Leonard
Barber pracuje jako úředník v pojišťovně a oba manželé pocházejí z nižších vrstev než Frances a její matka. Lilian Barberová se zdá být sympatická, byť si své
pokoje vyzdobí poněkud kýčovitě a Frances s matkou mají dojem, že doma jen
zahálí. Frances působí jako zapšklá stará panna, která nachází útěchu v domácích
pracích, v drhnutí podlahy nebo mramoru na otcově hrobě, na nějž by ale raději
naplivala kvůli tomu, do jaké situace přivedl ji a matku. Postupně však čtenář
odkrývá i jinou tvář Frances a dochází mu, že i ona měla své plány a touhy a svá
tajemství. Občas navštěvuje v centru Londýna svoji přítelkyni Christinu, která
žije s jinou ženou; vyjde najevo, že Frances a Christina spolu měly kdysi také
poměr, který však skončil. Manželství Barberových zřejmě není úplně šťastné,
což Frances postupně zjišťuje a pomalu se sbližuje s Lilian. Že to mezi oběma
mladými ženami začíná „jiskřit“, vytušíme celkem brzy. Barberovi vnesou do domu
Wrayových změnu po všech stránkách, Lilian pak promění i samotnou Frances.
A promění se i Lilian: nikdy by ji nenapadlo mít poměr se ženou! Leč stane se…
Platící hosté mají trochu zdlouhavý rozjezd, ale děj v polovině nabere obrátky
nejen díky vztahu Frances s Lilian, ale především proto, že se vše zkomplikuje
a román se změní skoro v detektivku a posléze v soudní drama. Svoji roli zde
totiž sehraje smrt jednoho člověka, která dramaticky zasáhne do osudu hlavních postav. Více se prozradit nesluší. Zpočátku čtenář možná odhadne, kam
se děj posune, ale pak přijde zvrat a až do konce i napětí, jak to dopadne a jak
se vztah mezi oběma zamilovanými ženami vyvine; vztah, který prochází velmi
těžkou zkouškou, z níž může vyjít buď posílený, nebo zanikne. Román je velice
čtivý a jak je u autorky zvykem, má dobře vykreslené postavy a obsahuje řadu
detailů ze života a zvyků té doby, jakož i v druhé polovině z policejního vyšetřování
a následného soudního procesu. Neobsahuje sice takové nečekané a překvapivé
dějové zvraty, jaké najdeme v Náklonnosti nebo Zlodějce, ale přesto je napínavý
a Watersová dokáže mistrovsky navodit atmosféru, popsat rozvíjející se milostný
vztah i jeho peripetie a vzbudit ve čtenáři sympatie k hlavním postavám, i když
nejednají vždy čestně a morálně správně.

Anděl Esmeralda

K nejvýznamnějším poválečným americkým spisovatelům se řadí Don DeLillo (1936). V češtině vyšlo zatím šest DeLillových románů, z nichž
nejstarší je Prašivý pes; Bílý šum, jeden z vrcholů
autorovy tvorby (Národní knižní cena 1985), bohužel vyšel v dosti problematickém českém překladu
(kéž bychom se někdy dočkali překladu lepšího!);
rozsáhlé Podsvětí je považováno za DeLillovo opus
magnum; tři romány z poslední doby Cosmopolis
(filmovou verzi Davida Cronenberga s Robertem
Pattinsonem v hlavní roli mladého miliardáře známe i z našich kin), Padající muž a Bod Omega byly
spíše zklamáním; o to větší pozornost a nadšení

naopak vzbudila v roce 2011 DeLillova první sbírka povídek Anděl Esmeralda, kterou vydalo Argo v překladu Petra Onufera. DeLillo do knihy vybral devět
starších povídek, publikovaných do té doby pouze časopisecky, a to od konce
70. let do současnosti. Hlavními tématy DeLillovy tvorby jsou odcizení v moderní společnosti, složitost lidské komunikace, odlidštěnost a přetechnizovaný
svět, paranoia a strach, neurčitý pocit ohrožení. To všechno najdeme jak v jeho
románech, tak právě i v povídkách, které mohou být i jakýmsi úvodem do DeLillova světa. Charakteristické také pro tyto povídky je, že se obejdou bez pointy
a většinou mají otevřený konec; zanechají ve čtenáři nezodpovězené otázky,
podnítí ho, aby si domyslel, co se s postavami dělo dál a především vyvolají
pocit neklidu – na čtenáře se přenese něco z obav či myšlenek DeLillových postav i melancholie, která tyto povídky provází. Další důležitou kvalitou je pak
DeLillův působivý jazyk, záliba v paradoxech, rafinovanost, s jakou na čtenáře
přenáší onen podivný neklid. V povídkách se toho ani moc neděje, nemusí to
být hned drama, a přesto je čtenář zasažen. V povídce Stvořený svět uvíznou
dva milenci na malém karibském ostrově a nedaří se jim dostat do přeplněných letadel. Projevy lidskosti ve třetí světové válce sledují dva kosmonauty
ve vesmíru, zatímco na Zemi zuří válka. Jedním z vrcholů knihy je krátká povídka Běžec o mladíkovi, který při běhání v parku zahlédne odjíždějící auto a má
pocit, že se něco stalo. Ptá se jedné starší ženy, která mu vysvětlí, že z auta
vyskočil muž, popadl dítě, s nímž byla venku matka, a odjel. Žena se domnívá,
že to byl otec dítěte, který se s ním nemůže vídat, a proto ho unesl. Mladík
se pak dozví od policisty, že matka dítěte toho muže neznala, ale mladík pak
pochopí, že pro starší ženu bude lepší, když ji nechá u její konstrukce s otcem-únoscem… Akrobatka ze slonoviny vypráví o Kyle, která žije v Athénách a učí
zde angličtinu. Kyle má strach z dalšího zemětřesení poté, co jedné noci prožila
hned dvě krátce za sebou. Anděl Esmeralda se odehrává v Bronxu, kam jezdí
skupina jeptišek rozdávat jídlo a pomáhat chudým, feťákům, bezdomovcům či
problematické mládeži. Baader-Meinhofová jsou jména německých teroristů ze
70. let. Na cyklus obrazů inspirovaných těmito zločinci se chodí do muzea dívat
jedna žena, kterou tam osloví cizí muž. Žena ho pozve k sobě domů, ale pak
se ho chce zbavit, když dostane nevysvětlitelný strach. Půlnoc v Dostojevském
vypráví o dvou studentech univerzity na americkém maloměstě, které zaujme
neznámý starý muž, o němž si pak oba mladíci vyfantazírují celou jeho identitu, aniž kdy zjistí pravdu. Srp a kladivo vypráví o vězni, který v televizi sleduje
své dvě malé dcery vystupující v dětských zprávičkách, kde informují o světě
financí. A konečně Hladová je příběhem muže, který denně navštěvuje několik
filmů v různých kinech a pak sleduje ženu, která tráví den podobně; marně se
s ní snaží navázat kontakt…

Myslete na děti!

Nový román známého britského spisovatele Iana
McEwana (1948) se jmenuje The Children Act
a v originále vyšel v roce 2014; před koncem loňského roku jej v překladu Ladislava Šenkyříka
vydal Odeon pod názvem Myslete na děti! Jak
L. Šenkyřík v poznámce přiznává, původním titulem připravil McEwan překladatelům nelehký úkol: titul totiž doslova odkazuje k „Zákonu
o sociálně-právní ochraně dětí“ a zároveň naráží
na to, že by soudy měly přihlížet také k zájmu či
prospěchu dítěte. A tak překladatel sáhl k citátu
z písně Vladimíra Merty Zpaměti z roku 1974, kde
jeden verš zní právě „Myslete na děti!“ Jelikož
se McEwanův poměrně krátký román točí kolem rodinného práva, rozvodů
a péče o děti, kdy rodiče na děti často nemyslí vůbec nebo si je berou jako
jakési rukojmí, je takový český název dosti příhodný. Hlavní postavou románu
je soudkyně Vrchního soudu v Londýně Fiona Mayeová, které táhne na šedesátku, žije v bezdětném manželství s vysokoškolským profesorem Jackem
a právě řeší manželskou krizi, na kterou nebyla vůbec připravená, protože při
pracovním vytížení neměla ani čas si všimnout, že se něco děje, tak bylo její
manželství zaběhnuté a zdálo se, že je vše v pořádku. Jack však Fionu postaví
před hotovou věc, když jí sdělí, že ji nechce opustit ani se rozvést, ale že si
chce (s jejím svolením či pochopením) užít s milenkou to, co mu v manželství
v poslední době chybí, na co má podle sebe nárok a co je jeho možná poslední
šancí, protože je mu šedesát. To však není jediný problém, před kterým Fiona
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stojí. Tím dalším je jeden nelehký soudní případ, který ji čeká, stejně jako řada
dalších. Má vůbec čas, chuť a sílu řešit zároveň manželskou krizi? Jackovi nemíní jeho milenku schvalovat, a když Jack přesto odjede, nechá vyměnit zámek
u dveří jejich bytu a spíše apaticky čeká, jak se vše vyvine dál. Když se manžel
nečekaně vrátí dřív, než Fiona i on předpokládali, je Fiona dokonce trochu zklamaná. Opatrně a po špičkách pak manželé našlapují kolem sebe, aby svůj vztah
zachránili. Ještě delikátnější je ale případ sedmnáctiletého Adama Henryho
z rodiny svědků Jehovových, který má leukémii a velkou nadějí na vyléčení je
transfuze krve. Kvůli své víře ale on i jeho rodiče transfuzi odmítají. Chytrý,
zdánlivě velmi vyspělý Adam si za svým rozhodnutím stojí, stejně jako jeho
milující rodiče, a to i přesto, že si uvědomují, že chlapec může zemřít; přitom
má celý život před sebou. Fiona po vyslechnutí zástupců nemocnice, v níž se
Adam léčí, rodičů i samotného Adama, kterého v nemocnici navštíví, vypracuje
dobře vyargumentovaný rozsudek, čímž chlapci i rodičům významně zasáhne
do života. A jak naznačuje titul románu, myslí Fiona především na Adamův
prospěch a budoucnost, nikoli na jeho víru, i když ji akceptuje. Adam později
vyhledá její pomoc, ale Fiona mu žádnou nemůže a snad ani nechce nabídnout, a tak zasáhne do jeho života vlastně podruhé… Román klade závažné,
aktuální otázky, které jsou zároveň nadčasově platné a nutí každého čtenáře
zamýšlet se nad nimi. Je důležitější víra, náboženství, nebo zdravý rozum?
Prospěch dítěte, nebo názor rodičů? Jak moc může soudce zasáhnout do něčího života a pak už se dál nezajímat? Kde končí jeho odpovědnost? Jak hodně
má soudce přihlížet k právům nezletilých? Je jasné, že děj by se vyvíjel jinak,
kdyby autor stranil spíše náboženství. Stejně tak pohled čtenáře na tento román bude souviset s tím, jak on sám se staví k náboženským otázkám. Ať tak
nebo onak, nemůže kniha nikoho nechat chladným.

Vzpomínky Zdeňka Mahlera

Spisovatel a scenárista Zdeněk Mahler (1928)
se do povědomí čtenářů a televizních diváků zapsal nejen svými knihami, ale také jako průvodce
úspěšných televizních cyklů o Masarykovi, Dvořákovi a Gustavu Mahlerovi, o Muchově Slovanské
epopeji či o katedrále sv. Víta. Tyto pořady mají
většinou i svoji knižní obdobu (Ano, Masaryk, Dvořák v Americe aneb Spirituál bílého muže, Krajan
Gustav Mahler, Katedrála). Z dalších knih uveďme Sbohem, můj krásný plameni (o Mozartovi),
Nekamenujte proroky (o Smetanovi) či cestopis
Indický hlavolam. Když se volil Největší Čech,
„obhajoval“ Zdeněk Mahler T. G. Masaryka, který v anketě skončil druhý
za Karlem IV. Snad osudový byl Mahlerovi geniální skladatel Mozart; věnoval mu nejen výše uvedenou životopisnou knihu, ale jako poradce se podílel
také na Formanově oscarovém filmu Amadeus, napsal scénář k filmu Zapomeňte na Mozarta a k televiznímu filmu Víc než princ a s Věrou Chytilovou
ještě scénář ke komedii Mí Pražané mi rozumějí. Je také autorem scénáře
k seriálu o slavné rodině hudebníků Dynastie Straussů a k filmu o Dvořákovi
Koncert na konci léta (který natočil František Vláčil). Velmi známý je také film
Božská Ema v režii Jiřího Krejčíka podle Mahlerova scénáře, vyprávějící epizodu ze života slavné pěvkyně Emy Destinnové, která byla za první světové
války obviněna ze špionáže a držena v internaci. Dále je Mahler autorem či
spoluautorem scénářů k filmům Svatba jako řemen, Nebeští jezdci, Den sedmý, osmá noc, Flirt se slečnou Stříbrnou či Lidice. O peripetiích kolem vzniku
mnoha těchto filmů či televizních projektů Zdeněk Mahler poutavě vypráví
ve vzpomínkové knížce, kterou nazval příznačně …ale nebyla to nuda –
Poznámky pod čarou života (vydalo nakladatelství Sláfka). Kdo ví, jaký
je Mahler vášnivý vypravěč a diskutér, nebude o to ochuzen ani v jeho nové
knize. Je velmi čtivá, často dlouhé, ale přehledné věty se na čtenáře valí jako
proud nesmírně zajímavého vyprávění. Je jasné, že autor vybírá to podstatné
a nejzajímavější, aby ta kniha nebyla nekonečná. Postupuje chronologicky
od narození (se zmínkami o rodu Mahlerů) až po současnost. Mahler vypráví
nejen o svém životě a své tvorbě, o setkáních s řadou zajímavých osobností,
ale také o peripetiích nelehké doby, kterou zažil a která ho ovlivnila. O dětství
v rodném Batelově, v Úvalech u Prahy i v pražských Vysočanech, kam se rodina
postupně přesunula, o studiích a prvních zaměstnáních i jak se stal spisovatelem na volné noze. O prvním unáhleném sňatku i o druhém, dodnes trvajícím

šťastném manželství a dvou synech. O spolupráci s Milošem Formanem či Jiřím Krejčíkem. O příběhu muže z Lidic, který přežil likvidaci své obce, protože
seděl ve vězení za vraždu svého syna – Mahler ten příběh objevil, zpracoval
literárně (Nokturno) a pak do filmového scénáře, o který původně projevila
zájem Agnieszka Hollandová. Když se projektu ujala Alice Nellis, nestačil se
Mahler divit, jak režisérka scénář upravila k obrazu svému. Film Lidice (2011)
ale nakonec režíroval Petr Nikolaev a Mahler pak vydal svoji literární verzi pod
názvem Muž, který přežil Lidice. Nelehká byla i cesta ke vzniku filmu Božská
Ema (1979) – tady zase nahlédneme do zákulisí normalizačního Barrandova.
Mahler se také angažoval v kampani na postavení pomníku T.G.M. v Praze
na Hradčanech – a opět kolem toho byla spousta absurdit. Nejvíc hořkosti ale
Mahlera provázelo, když napsal knížku a natočil televizní pořad o katedrále
sv. Víta, která podle něj neměla být vrácena církvi. Nedůstojný spor se táhl
dlouho a až k Nejvyššímu soudu ČR a skončil teprve dohodou kardinála Duky
a prezidenta Klause o pospolité péči a užívání katedrály… Na konci knihy
tempo vyprávění trochu poleví, když autor počne bilancovat („…a je to 60
roků, co jsem přeložil Revizora – a jakkoliv prý překlady rychle stárnou, pořád
se hraje – nebožtík Gogol nás živí…“) a uvažovat o nešvarech porevoluční
doby (a čtenář musí nejednou s autorem souhlasit). Kdo prožil tak bohatý život
jako Zdeněk Mahler, nemohl se nudit. A nudit se rozhodně nebude ani čtenář
této knihy, která je navíc doplněna řadou fotografií.

Tváře skal

„Oblast pískovcových skal ležících mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem je oblastí
kontrastů a protikladů, které zde vedle sebe
leží v nejtěsnější blízkosti. Snad proto, pro
svoji rozmanitost, krásu a fotogeničnost, které skalnatá krajina nabízí, je často navštěvována nejen turisty, ale také fotografy, filmaři
a v neposlední řadě také malíři a výtvarníky,“
píše v úvodu ke knize Tváře skal její autor
Petr Hnyk (vydal Pavel Mervart). „Je to země přírodních krás a extrémů. Je
to země rušná i tichá, studená i prohřátá, suchá i vlhká, bílá i černá,“ pokračuje
autor. „Skalní svět, i když navenek působí šedě a monotónně, je ve své podstatě velice pestrý a při troše dobré vůle a štěstí v něm lze nalézt snad všechny
barvy.“ O tom všem přináší Hnykova kniha důkaz. Popisuje životní osudy více
než osmdesáti rytců a malířů, výtvarných profesionálů i amatérů, kteří zobrazili
adršpašsko-teplické skalní scenérie. Přirozeně najdeme v knize vedle zajímavého textu také velké množství reprodukcí výtvarných děl. Petr Hnyk postupuje
chronologicky od začátku 18. století, kdy vznikla první zobrazení Adršpašských
skal. „Za toto bezmála tři sta let dlouhé období vznikla celá řada rytin, kolorovaných leptů, litografií, olejomaleb, akvarelů, perokreseb nebo grafických
listů, které spojuje podobný námět,“ píše autor. „Pokaždé je výtvarná výpověď
autora jiná, jinak osobní, podbarvená individuálními podmínkami, autorovým
umem, citem, okamžitou náladou a použitou výtvarnou technikou.“ V knize se
tak sešla nejen pestrá a početná společnost autorů výtvarných děl, ale i velmi
pestrá směsice výtvarných technik. Najdeme zde díla Michaela Heinricha Rentze (působil na panství hraběte Šporka), Jana Antonína Venuta (který vytvořil
několik set vedut z mnoha míst Čech), Friedricha Augusta Tittela, Vincence
Morstadta (známého svými pražskými motivy), Aloise Bubáka, Julia Eduarda
Mařáka, Mikoláše Alše, Josefa Seifferta, Emila Tylše, Jana Špály (syna slavného Václava Špály), Jiřího Kodyma, Josefa Pachty, Karla Mikeše a mnoha
dalších. Teplické a Adršpašské skály zaujaly dokonce i slavného německého
básníka a spisovatele Johanna Wolfganga Goetha, který naskicoval nejméně
tři jednoduché kresby těchto skal. Jak autor knihy uvádí, „Johann Wolfgang
Goethe byl velkým přítelem Čech. Svědčí o tom jeho četné a opakované návštěvy lázeňských měst v západních Čechách; pro tyto příležitosti si dokonce
sám sepsal německo-český slovníček.“ Všestranný Goethe po sobě zanechal
nejen rozsáhlé dílo literární, ale i několik děl vědeckých, např. dodnes pozoruhodnou Teorii barev; a vedle více než deseti tisíc dopisů také téměř tři tisíce
kreseb! Hnykova kniha je cenná především proto, že představuje díla, která
jsou mnohdy širší veřejnosti neznámá; řada z nich je zde publikována poprvé.
Proměnlivá je tvář adršpašsko-teplických skal ve skutečnosti, ještě proměnlivější je pak v očích výtvarníků.
MILAN ŠILHAN
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Čtenář na jevišti 2015
Čteme nahlas, čteme spolu

Třetím ročníkem pokračovala kampaň na podporu četby knih Rosteme s knihou v projektu Čtenář na jevišti,
který začal v roce 2013 jako součást evropského projektu pod názvem „Reading Aloud, Reading Together
(Čteme nahlas, čteme spolu)“.

Půďáci ze staré školy (M. Valenta) - ZŠ Nová Role, Lumíci (5.A)
O´Bluda (D. Krolupperová) - ZŠ Třemošná

Hlava v hlavě (O. Buddeus, D. Böhm) - ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř, soubor Convivium

Princezna Solimánská (K. Čapek) - ZUŠ Bedřicha Smetany, Litomyšl, Rebelové

V

čtení. Byla radost pozorovat děti, jak se mění, jak to prožívají a jak je to baví.
Jak je to posouvá dopředu, zlepšilo se nejen čtení, ale i zážitek ze čteného.“
Většina videí je vystavena na webu kampaně Rosteme s knihou.
Odborná porota vybrala pět nejinspirativnějších a nejzajímavějších inscenací k předvánočnímu setkání v divadle Minor, které proběhlo 16. 12. 2015.
Byly vybrány následující inscenace a soubory:

elký ohlas pedagogů i dětí přiměl organizátory kampaně zařadit projekt mezi
své pravidelné aktivity, jež motivují děti a mladé lidi k četbě knih a přibližují
jim řadu možností práce s textem.
Ústřední aktivitou projektu byla zvolena forma čtení nahlas v podobě scénického čtení, které přivádí děti k hlubšímu poznání textu, jeho analýze, vlastní
interpretaci a dalšímu využití, například k přepracování na scénář a dramatizaci. Výsledkem je zdokonalení dovedností spojených s porozuměním textu,
ve kterých české děti vykazují v mezinárodním srovnání dlouhodobé zhoršení.
Čtenář na jevišti byl určen dětským kolektivům, které měly chuť si tento
formát čtení vyzkoušet. Především byly osloveny děti a mládež do 15ti let
v literárně-dramatických oborech, zájmových sdruženích a dalších kroužcích
či třídních kolektivech. Soubory a dětské kolektivy měly za úkol zpracovat
do podoby scénického čtení libovolnou pasáž některého z titulů doporučených
organizátorem nebo si vybrat vlastní knihu či povídku.
Tímto projektem nabídla kampaň Rosteme s knihou literárně-dramatickým
oborům námět pro jejich činnost, který přináší jiné pojetí dramatizace, klade
důraz na literaturu a četbu. Děti se nemají učit texty pro inscenaci zpaměti,
ale mohou využít původní předlohy, ze které čtou nahlas, což pro ně představuje příjemnou změnu.
Zájem o téma i formu, který projevily literárně-dramatické obory i školy, předčil očekávání organizátorů. Do projektu se přihlásilo 137 dětských souborů
z celé České republiky, finální podklady předalo 109 z nich.
Soubory svou činnost při přípravě scénického čtení zdokumentovaly a materiály ve formě videí, fotek i doprovodných dopisů zasílaly organizátorovi.
Potěšující byly komentáře vedoucích souborů, z nichž například citujme Ivetu Melicharovou ze ZŠ a MŠ Těrlicko: „Děkuji za nápad realizovat scénické
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Princezna Solimánská (K. Čapek) – ZUŠ Bedřicha Smetany, Litomyšl,
Rebelové pod vedením Jany Paulové
Nejdelší velrybí píseň (J. Wilsonová) – Církevní ZŠ v Kroměříži,
Dramatický kroužek „Pokaždé jinak“ pod vedením Mgr. Romany Blažkové
Hlava v hlavě (O. Buddeus, D. Böhm) – ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř, soubor
Convivium pod vedením Jarky Holasové
Půďáci ze staré školy (M. Valenta) – ZŠ Nová Role, Lumíci (5.A)
pod vedením PaedDr. Miluše Duškové
O’Bluda (D. Krolupperová) – ZŠ Třemošná, Dramaťák B pod vedením
Mgr. Anny Benešové

Kromě toho, že děti předvedly své inscenace, měly zároveň možnost zhlédnout
představení „Bláznivá teta a já“ souboru Listování. Viděly názornou ukázku toho,
jak vypadá scénické čtení v podání profesionálních herců. Na závěr samozřejmě
nechybělo ocenění dětí i pedagogů. Na výkony dětí se přišla podívat autorka
jedné z předloh – Daniela Krolupperová, se kterou měly malí herci možnost si
popovídat a nechat si podepsat své knížky.
Video z přehlídky je dostupné na webových stránkách
www.rostemesknihou.cz
JANA CHALUPOVÁ, BARBORA PAVLOVSKÁ

Z novinek
k 18. 1. 2016
500 titulů

DUCHOVNÍ
NAUKY
BIBLE
Inspirace a pravda Písma
svatého. Papežská biblická
komise
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, 1. vyd., 200 s.,
brož. 199 Kč
Podle víry církve jsou všechny spisy Písma svatého inspirovány, mají za autora
Boha, který použil k jejich sepsání lidi,
jež si sám vyvolil. Z důvodu své božské
inspirace sdělují tyto knihy pravdu.
ISBN 978-80-7195-872-7
RENDTORFF, Rolf
Hebrejská bible a dějiny.
Úvod do starozákonní
literatury
Praha: Vyšehrad, 2015, 4. vyd.,
376 s., váz. 398 Kč
Hebrejská bible, Starý zákon, je Písmem židů a první půlí Písma křesťanů.
Představuje sbírku spisů, které vznikaly v průběhu více než tisíciletých dějin
izraelského lidu.
ISBN 978-80-7429-541-6

BUDDHISMUS;
ZEN; HINDUISMUS;
ISLÁM
KROPÁČEK, Luboš
Duchovní cesty islámu
Praha: Vyšehrad, 2015, 6. vyd.,
312 s., váz. 388 Kč
Kniha zachycuje dějiny a strukturu jednoho z nejvýznačnějších učení současnosti. Autor seznamuje čtenáře se základy islámu a ukazuje na rozdíly mezi
islámským náboženstvím a ideologií
politického a náboženského terorismu.
ISBN 978-80-7429-598-0

KŘESŤANSTVÍ
CABRA, Pier Giordano
Blahoslavení, kdo
vychovávají
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, 1. vyd., 120 s.,
brož. 179 Kč
Blahoslavenství jsou srdcem Ježíšova Horského kázání, ale i jedním
z ústředních bodů veškerého Jeho
učení. P. G. Cabra zkoumá jejich konkrétní význam v oblasti výchovy.
ISBN 978-80-7195-859-8
DRÁPAL, Dan
Budoucnost je za námi.
Biblické studie I.
Praha: Návrat domů, 2015, 1. vyd.,
96 s., brož. 135 Kč
Autorova nejnovější kniha obsahuje
soubor převážně starozákonních studií. Přemýšlení o životě, smrti a věčnosti, o východiscích víry a bezbožnosti, o tom, kam se lidský život ubírá
a co v něm má cenu.
ISBN 978-80-7255-351-8
FUMAGALLIOVÁ, Giovanna;
BIOLLO, Davide
Abeceda partnerského
vztahu
Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2015, Katecheze
do kapsy, 1. vyd., 72 s., brož. 99 Kč
Autoři knížky – manželé s třemi dětmi,
kteří jsou spolu přes 20 let – nabízejí
užitečné praktické i duchovní postře-

1–2
hy, jak překonat nástrahy a využít příležitosti ve společném vztahu.
ISBN 978-80-7195-871-0
HECZKO, Daniel
Milost. O jedinečnosti
křesťanství
Praha: Návrat domů, 2015, 1. vyd.,
152 s., váz. 220 Kč
Zpráva o Boží milosti nehovoří o tom,
co má dělat člověk, aby byl spasen
a požehnán, ale o tom, co učinil a co
dělá Bůh. Milost je jedinečnou poznávací známkou křesťanství, které
se tímto odlišuje od všech ostatních
náboženství.
ISBN 978-80-7255-350-1
KODET, Vojtěch
Novéna k Ježíši Kristu,
Tváři Božího milosrdenství
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, 1. vyd., 44 s.,
brož. 49 Kč
Novéna vychází k Roku milosrdenství,
vyhlášeném papežem Františkem, který začíná 8. 12. 2015.
ISBN 978-80-7195-884-0
KODET, Vojtěch
Přežít nebo prožít mši
svatou?
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, Malý duchovní
život, 1. vyd., 120 s., brož. 159 Kč
Sv. Julián Eymard nad eucharistií
nepřestával žasnout, když hlásal, že
„všechny zázraky převyšuje svým obsahem, nad všechny vyniká délkou
svého trvání. Je to neustále trvající
vtělení, ustavičně se obnovující Ježíšova oběť...“
ISBN 978-80-7195-690-7
Milosrdní jako Otec
Praha: Paulínky, 2015, Do kapsy,
1. vyd., 32 s., brož. 35 Kč
Knížečka čerpá z textů papežovy buly
Misericordiae Vultus, je doplněna
biblickými úryvky a některými úryvky
a modlitbami z Deníčku sv. Faustyny.
ISBN 978-80-7450-199-9
PAPEŽ FRANTIŠEK
365 dní s papežem
Františkem. Promluvy
od Svaté Marty
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, 1. vyd., 208 s.,
brož. 249 Kč
Papež František se po zvolení odmítl
přestěhovat do papežského apartmánu v Apoštolském paláci, ale ubytoval se v malém bytě Domu sv. Marty.
V tamní kapli slouží každé ráno mši
svatou, při níž pronáší krátkou promluvu.
ISBN 978-80-7195-870-3
YOUNGOVÁ, Sarah
Ježíš tě volá
Praha: Návrat domů, 2015, 1. vyd.,
342 s., váz. 350 Kč
Misionářka S. Youngová si psala modlitební deník. Po mnoha letech zapisování proseb se rozhodla, že si bude víc
všímat, co jí chce říci Spasitel. S tužkou v ruce se vydala na cestu, která jí
navždy změnila život.
ISBN 978-80-7255-349-5

NÁBOŽENSTVÍ
HRŮŠA, Ivan
Bohové, chrámy, obřady
a lidé. Náboženství staré
Mezopotámie

Praha: Vyšehrad, 2015, 1. vyd.,
288 s., váz. 328 Kč
Autor přináší poutavý popis náboženského myšlení a praxe jedné ze dvou
nejstarších historicky doložených kultur lidstva.
ISBN 978-80-7429-538-6

TEOLOGIE
NEUNER, Peter; ZULEHNER,
Paul M.
Přijď království tvé.
Praktické učení o církvi
Praha: Vyšehrad, 2015, 1. vyd.,
272 s., váz. 248 Kč
Kniha vděčí za svůj vznik přednáškové činnosti dvou předních současných
teologů v Pekingu. Byli sem opakovaně zváni čínským studijním děkanem
katolického semináře.
ISBN 978-80-7429-540-9

EKONOMIKA
FINANCE
SEDMIHRADSKÁ, Lucie
Rozpočtový proces obcí
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 180 s., váz. 275 Kč
Kniha je určena jak pro akademickou
obec, tak pro praktiky. Předpokládá
však určité základní znalosti problematiky veřejných financí a územních
samospráv.
ISBN 978-80-7478-967-0

Praha: Academia, 2015, Orient,
1. vyd., 222 s., váz. 295 Kč
„Nejmenší lidé planety“, středoafričtí
pygmejové, jsou mimořádně zajímavým etnikem. Kolektiv antropologů
se nejprve zaměřuje na záhadu jejich
evolučního původu a otázky spojené
s jejich fyzickým vzhledem ad.
ISBN 978-80-200-2514-2

Je možné myslet dobré jednání v deterministicky určeném světě? Existují
obecně platné morální zákony, které
nám pomohou při vlastním rozhodování nebo při posuzování činů druhých lidí?
ISBN 978-80-7007-442-8

DÁRKOVÉ
PUBLIKACE

KŇOUREK, Bořivoj;
BUDILOVÁ, Lenka J.
Dům ve Vojvodovu.
Stavebně-historický vývoj,
kulturní a sociální rozměr
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, Etnologická řada, 1. vyd., 299 s., váz. 345 Kč
Kniha se zabývá problematikou domu
ve Vojvodovu, bývalé české vesnici
v Bulharsku.
ISBN 978-80-7325-382-0

FRANCKH, Pierre; MERTEN,
Michaela
Přej si pro mě – Kniha
přání od mých blízkých
Olomouc: Anag, 2015, 1. vyd.,
136 s., váz. 239 Kč
Vzpomínáte si na své památníčky
z dětství? Formou krátkých básní a přísloví vám vaši přátelé a spolužáci přáli štěstí, lásku a úspěchy do budoucna. Tento zápisník vnáší to, co vám
přejí přátelé, do vašeho života.
ISBN 978-80-7263-979-3

DRUHÁ SVĚTOVÁ
VÁLKA

MANAGEMENT

EMMERT, František
Československý odboj
za druhé světové války
Praha: Mladá fronta, 2015, 1. vyd.,
208 s., váz. 399 Kč
Poutavá a graficky nadstandardně výpravná publikace přehledně mapuje
historii československého odboje v letech 1939 až 1945.
ISBN 978-80-204-3886-7

89 nejdůležitějších
manažerských teorií pro
praxi
Praha: Management Press, 2015,
1. vyd., 264 s., brož. 369 Kč
Manažerských teorií existuje dnes už tolik, že vytížený manažer prakticky nemá
šanci se s nimi seznámit, natožpak přemýšlet o jejich využití ve své firmě. Tato
kniha nabízí výběr z toho nejlepšího.
ISBN 978-80-7261-382-3

JUNEK, Václav
Cena lidské tváře. Drama
Dejvic a jejich obyvatel
v Květnu 1945
Praha: Olympia, 2015, 1. vyd.,
136 s., brož. 149 Kč
Čtenáři se nabízí docela jiný pohled
na skutečně bojující noblesní pražskou
čtvrť a zároveň výjimečný morální imperativ, který její občané přijali za svůj...
ISBN 978-80-7376-418-0

ŠTĚDROŇ, Bohumír a kol.
Manažerské rozhodování
v praxi
Praha: C. H. Beck, 2015, 1. vyd.,
304 s., váz. 490 Kč
Manažerské rozhodování je umění
a obsahuje racionální i intuitivní komponenty a určité rozhodovací činnosti.
Kreativní lidský činitel, zejména pokud
jde o strategické rozhodování, zůstane nenahraditelný.
ISBN 978-80-7400-587-9

JUNEK, Václav
Protektoři. Čtyři portréty
z let 1939–1945
Praha: Olympia, 2015, 1. vyd.,
216 s., váz. 299 Kč
Dosud samostatně nezpracované
téma Protektorů, tedy těch, kteří měli
za úkol udělat z našeho státu poslušného vazala Velkoněmecké říše. Jací
však byli tito pohlaváři? A proč ani jeden z nich neuspěl?
ISBN 978-80-7376-420-3

SBORNÍKY

ESOTERIKA

18th AMSE – Applications
of Mathematics and
Statistics in Economics
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2015, 1. vyd., 20 s., brož.
Sborník z konference. V angličtině.
ISBN 978-80-245-2099-5

FOREM, Jack
Transcendentální meditace
Olomouc: Anag, 2015, 1. vyd.,
384 s., brož. 349 Kč
Transcendentální meditace je jednoduchá, přirozená metoda, která umožňuje rozumu jít nad rámec myšlenek
a získat přístup k tiché vnitřní oblasti kreativity, energie, míru a štěstí,
jež je naší nezbytnou přirozeností,
naším JÁ.
ISBN 978-80-7263-982-3

SPOLEČENSKÉ
VĚDY; OSVĚTA
ANTROPOLOGIE
HRONÍKOVÁ, Linda;
SCHIEROVÁ, Zuzana a kol.
Pygmejové

ETIKA
ČAPEK, Jakub a kol.
Přístupy k etice II
Praha: Filosofia, 2015, 1. vyd.,
298 s., brož. 210 Kč

knižní

novink y

ETNOLOGIE

FILOZOFIE
ADORNO, Theodor W.
Žargon autenticity.
K německé ideologii
Z něm. přel. A. Bakešová, Praha:
Academia, 2015, Europa, 1. vyd.,
168 s., brož. 235 Kč
Adorno odhaluje žargon nejen v literatuře a politice, ale také u německých
existenciálních filozofů, především
K. Jasperse. Hlavním tématem knihy
však je žargon M. Heideggera.
ISBN 978-80-200-2511-1
KARFÍKOVÁ, Lenka
Anamnesis. Augustin mezi
Platonem a Plotinem
Praha: Vyšehrad, 2015, Krystal,
1. vyd., 144 s., váz. 188 Kč
Autorka sleduje proměny, jimiž prošlo
Augustinovo pojetí platónského učení
o anamnési.
ISBN 978-80-7429-639-0
LIESSMANN, Konrad Paul
Hodina duchů. Praxe
nevzdělanosti. Polemický
spis
Z něm. přel. M. Váňa, Praha: Academia, 2015, 21. století, 1. vyd.,
136 s., váz. 225 Kč
Nikdo už neví, co vzdělání znamená,
ale všichni požadují jeho reformu.
Etabluje se řádný trh, na němž tropí
své řády i neřády výzkumníci vzdělání
a experti na vzdělání, agentury, testující instituty, lobbisté a politici.
ISBN 978-80-200-2530-2

HISTORIE
ADAMOVÁ, Karolina; LOJEK,
Antonín; SCHELLE, Karel
a kol.
Velké dějiny zemí Koruny
české – Stát
Praha: Paseka, 2015, Velké dějiny
zemí Koruny české – Tematická
řada, 1. vyd., 652 s., váz. 790 Kč
Nejnovější svazek tematické řady
Velkých dějin zemí Koruny české se
zabývá vývojem státoprávní problematiky zasazené do historicko-politických souvislostí. Bohatý obrazový
doprovod.
ISBN 978-80-7432-652-3
BALÍK, Stanislav a kol.
Český antiklerikalismus
Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 492 s.,
váz. 398 Kč
Autoři této průkopnické práce pojímají
antiklerikalismus jako součást moder-
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nizačních evropských procesů, provázejících budování evropských národních států a jejich politických institucí.
ISBN 978-80-257-1373-0
BOUBÍN, Jaroslav a kol.
Hledání nové Evropy.
Projekt krále Jiřího
Praha: Historický ústav AV ČR,
2015, 1. vyd., 292 s., brož. 329 Kč
Velkolepá vize nové organizace Evropy, kterou se nedlouho po polovině 15. století snažila uvést do života
diplomatická aktivita českého krále,
bývá často označována za předzvěst
některých z vrcholných mezinárodních
institucí, jež vznikly teprve zhruba
o 500 let později.
ISBN 978-80-7286-263-4
CARDINI, Franco
Jeruzalém. Průvodce
dějinami města
Z ital. přel. H. Lergetporer, T. Sieglová, Praha: Argo, 2015, 1. vyd.,
296 s., brož. 298 Kč
Jeruzalém je pro poutníky z celého
světa svatým městem už po dva tisíce
let a věřící tří nejvýznamnějších monoteistických náboženství – judaismu,
křesťanství a islámu – s ním spojují nejdůležitější události a momenty
svých dějin.
ISBN 978-80-257-1408-9
ČECHURA, Jiří
Kladruby 900. Lidé –
život – doba
Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2015, 1. vyd., 408 s.,
váz. 460 Kč
Rozsáhlá a výpravná kniha obsahující kolem 600 vyobrazení, fotografií
a map přiblíží čtenáři dlouhou a bohatou historii kladrubského kláštera
i městečka Kladrub u Stříbra.
ISBN 978-80-87316-61-0
FELCMAN, Ondřej
Československý parlament
na prahu Pražského jara
Praha: Nakladatelství Lidové
noviny, 2015, 1. vyd., 344 s., váz.
359 Kč
Kniha se zabývá činností zákonodárného sboru v komunistickém Československu v tzv. liberalizačním obdobím poloviny 60. let a na ně navazujícím pokusem o reformu sovětského byrokratického socialismu v roce
1968.
ISBN 978-80-7422-449-2
FETKA, Josef
Československá válečná
armáda 1918–1939
Praha: Mladá fronta, 2015, 1. vyd.,
280 s., váz. 329 Kč
Po více než 40 letech se konečně dočkala knižního vydání jedinečná práce
věnovaná československé armádě
v letech 1918 až 1939 s hlavním důrazem na válečné přípravy ve 30. letech
minulého století.
ISBN 978-80-204-2589-8
FRANKL, Michal; SZABO,
Miloslav
Budování státu bez
antisemitismu
Praha: Nakladatelství Lidové
noviny, 2015, 1. vyd., 344 s., váz.
389 Kč
Kniha komparativně analyzuje roli antisemitismu v české a slovenské společnosti v době rozkladu habsburské
monarchie a formování československého národního státu.
ISBN 978-80-7422-422-5
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HECHT, Emanuel; SERVENT,
Pierre
Krvavé století 1914–2014.
Dvacet válek, které
změnily svět
Praha: Vyšehrad, 2015, Moderní
dějiny, 1. vyd., 272 s., váz. 298 Kč
Kolektiv předních francouzských historiků se podílel na této unikátní knize,
která shromažďuje v jednom svazku
20 válečných konfliktů, jež poznamenaly 20. a počátek 21. století.
ISBN 978-80-7429-630-7
HEŘMÁNEK, Pavel
Jan Amos Komenský
a Kristina Poniatowská
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., 216 s., brož.
229 Kč
Vztah Komenského a Poniatowské je
možné interpretovat také jako příběh o tom, do jaké míry se lze nechat
intenzivním vnímáním domnělé boží
vůle pohltit a zasáhnout a do jaké
míry lze tuto vůli skrze prorocká zjevení a sny tlumočit a realizovat.
ISBN 978-80-7422-287-0
JUNEK, David; KONEČNÝ,
Stanislav
Dějiny města Poličky – 750
let
Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 590 s.,
váz. 490 Kč
Výpravná kniha dějin města Poličky
od založení města v roce 1265 do současnosti. Obsahuje 346 barevných
a černobílých fotografií a obrázků.
ISBN 978-80-257-1457-7
KALÁBKOVÁ, Pavlína;
KOUDELA, Miroslav a kol.
Nová Hradečná. Historie
od nejstarších dob
do současnosti
Opava: Zemský archiv v Opavě,
2015, 1. vyd., 192 s., brož. 200 Kč
Kniha podrobně mapuje historický
a společenský vývoj severomoravské
obce Nová Hradečná od nejstarších
dob až do současnosti.
ISBN 978-80-87632-23-9
KLÍMA, Jan
Dějiny Guineje-Bissau
Praha: Nakladatelství Lidové
noviny, 2015, 1. vyd., 256 s., váz.
279 Kč
V Evropě málo známá Guinea-Bissau
prošla ve svém vývoji dramatickým
„střetem civilizací“ mezi svou bytostně africkou podstatou a konstruktivními i destruktivními vlivy euroamerického světa.
ISBN 978-80-7422-376-1
KOZÁK, Petr
Červená kniha Opavského
knížectví. Edice registra
komunikace opavských
stavů z let 1614–1618
ve věci jejich sporu
s Karlem z Lichtenšejna
Opava: Zemský archiv v Opavě,
2015, 1. vyd., 276 s., brož.
Kniha je standardní kritickou edicí,
jejímž cílem je zpřístupnit Červenou
knihu, významný pramen k počátkům
vlády původně moravského panského rodu Lichtenštejnů v Opavském
knížectví.
ISBN 978-80-87632-31-4
MAGOCSI, Pavel Robert;
RYCHLÍK, Jan; ZYLINSKIJ,
Bohdan
Dějiny Ukrajiny
Praha: Nakladatelství Lidové
noviny, 2015, 1. vyd., 526 s., váz.
449 Kč

novinky
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Jen málo evropských národů prožilo
tak nešťastné dějiny, plné násilí, útlaku a odnárodňování. Pouze v raném
středověku měli Ukrajinci vlastní stát,
tzv. Kyjevskou Rus, jehož ukrajinský
ráz byl však pouze teritoriální.
ISBN 978-80-7106-409-1
MEYER, Joachim
Šerm tesákem
Z něm. přel. P. Matoušek, Praha:
Elka Press, 2015, 1. vyd., 216 s.,
váz. 329 Kč
J. Meyer byl svobodný šermíř ze
Štrasburku, který v roce 1570 vydal
rozsáhlé dílo pojednávající o rytířském
umění šermu. Výborné didaktické
a metodické pokyny činí tuto učebnici
výjimečnou i dnes.
ISBN 978-80-87057-24-7
NODL, Martin
Středověk v nás
Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 312 s.,
váz. 298 Kč
Autor se v této esejisticky pojaté
práci zamýšlí nad jen zdánlivou moderností současného světa. Na příkladech středověkého a současného vnímání ukazuje, jak mnoho mají
lidé současnosti společného s lidmi
středověku.
ISBN 978-80-257-1576-5
NUSEK, Jindřich; JAKUBŮV,
Pavel
Vlašimský velkostatek
ve fotografii před 100 lety
a dnes
Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2015,
1. vyd., 176 s., váz. 320 Kč
Publikace ukazuje proměny dvorů, hájoven a dalších objektů patřících k bývalému velkostatku. Základem jsou
snímky z období kolem roku 1908.
ISBN 978-80-87964-03-3
O‘MALLEY, John W.
Jezuité. Historie
řádu: Ignác z Loyoly
do současnosti
Praha: Pragma, 2015, 1. vyd.,
120 s., váz. 180 Kč
Historie Tovaryšstva Ježíšova od zakladatele Ignáce z Loyoly do současnosti. Kniha je úsporným a hutným
dílem, vhodným úvodem pro každého,
kdo se zajímá o církevní dějiny.
ISBN 978-80-7349-472-8
PROCHÁZKA, Zdeněk
Domažlické mlýny, mlynáři
a mlýnská strouha
Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2015, 2. vyd., 128 s.,
váz. 230 Kč
Kniha seznamuje čtenáře s podrobnými dějinami 10 mlýnů položených
ve městě a na katastrálním území bývalého královského města Domažlic.
ISBN 978-80-87316-62-7
RYCHLÍK, Jan
Češi a Slováci
ve 20. století. Spolupráce
a konflikty 1914–1992
Praha: Vyšehrad, 2015, Moderní
dějiny, 2. vyd., 688 s., váz. 598 Kč
Významný současný historik se v knize věnuje česko-slovenských vztahům od 1. světové války do rozpadu
Československa a sleduje postoje
jednotlivých aktérů tehdejších složitých jednání.
ISBN 978-80-7429-631-4
ŘEHOUNEK, Jan
Sakrální a votivní drobné
stavby, sochy a křížky
v Nymburce

Nymburk: Kaplanka, 2015, 1. vyd.,
58 s., brož. 100 Kč
Ve 26 kapitolách autor podrobně popisuje historii a podobu 39 drobných
památek na území města Nymburka,
a to včetně jedné zcela zaniklé a několika poničených.
ISBN 978-80-87523-12-4

Ilustr. M. Růžek, Brno: Edika, 2015,
1. vyd., 64 s., brož. 169 Kč
Bohatě ilustrovaná kniha obsahuje
mnoho zábavných a hravých cvičení,
která pomohou rozvinout komunikační
schopnosti dětí předškolního a mladšího školního věku.
ISBN 978-80-266-0855-4

ŠKODA, Milan
Velké říše kočovníků. Dvě
tisíciletí ve stepích Evropy
a Asie
Praha: Vyšehrad, 2015, Historica,
1. vyd., 288 s., váz. 328 Kč
Stepní kočovnické národy zanechaly
hlubokou stopu ve světových dějinách. Kniha přináší ucelený pohled
na dlouhou řadu těchto kočovnických
etnik, jejich dějiny, způsob válčení,
společenské uspořádání i kulturu.
ISBN 978-80-7429-473-0

MOTIVAČNÍ
PŘÍRUČKY

VONDRUŠKOVI, Alena
a Vlastimil
Řemesla a výroba.
Průvodce českou historií
Praha: Vyšehrad, 2015, 1. vyd.,
200 s., váz. 398 Kč
Čtvrtý díl edice (již vyšlo: Město, Vesnice, Církev) je věnován domácké, řemeslné a manufakturní výrobě od nejstarších dob až po nástup průmyslové
revoluce.
ISBN 978-80-7429-634-5

KOMUNIKACE
BRODINOVÁ, Hana
Mami, tati, jak si spolu
povídáme. Jak vnímat
přirozeným způsoben děti
i dospělé
Ilustr. L. Blažejová, Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, 1. vyd., 124 s.,
kroužk.
Kniha je věnována dětem, rodičům,
prarodičům, učitelům a všem, kteří
žijí nebo chtějí žít v duchu pozitivního
přístupu k životu. Zpracovává komunikaci slovní a mimoslovní mezi lidmi
od početí až po dospělost.
ISBN 978-80-7405-369-6
GINOTT, Haim
Umění komunikace
s dětmi. Láska a selský
rozum nestačí
Z angl. přel. P. Le Roch, Praha:
Portál, 2015, 1. vyd., 160 s., váz.
299 Kč
Jak děti vychovávat, aniž bychom je
ponižovali, hodnotit je, aniž bychom je
soudili, vyjadřovat hněv, aniž bychom
je zraňovali, jak uznat, co děti cítí,
prožívají a co si myslí, aniž bychom jejich vnitřní svět zpochybňovali.
ISBN 978-80-262-0926-3

KULTURNÍ DĚJINY
KOLMAŠ, Josef
Pojednání o věcech
čínských
Praha: Vyšehrad, 2015, 1. vyd.,
328 s., váz. 398 Kč
Kniha navazuje na autorovo Pojednání
o věcech tibetských (Vyšehrad 2014).
V 10 kapitolách se zde autor zabývá
různými konkrétními aspekty čínské
kultury a dějin, od rozboru čínských
jmen až po úvahy o cestě Marka Pola
do Číny.
ISBN 978-80-7429-629-1

LOGOPEDIE
NOVOTNÁ, Ivana
Jak pes Logopes učil děti
mluvit. Logopedie pro děti
od 4 do 7 let

NEWTON, Richard
Malá kniha o velkých
plánech
Brno: BizBooks, 2015, 1. vyd.,
184 s., brož. 249 Kč
Miřte výš a jděte kupředu, až na hranice toho co se zdá možné, a pak
ještě dál.
ISBN 978-80-265-0438-2
PAUKNEROVÁ, Daniela;
BEDRNOVÁ, Eva;
CAJTHAMLOVÁ, Kateřina
Management osobního
rozvoje
Praha: Management Press, 2015,
2. vyd., 424 s., brož. 499 Kč
Rostoucí náročnost života klade stále
vyšší požadavky na sociální odpovědnost institucí za formování a průběžný
rozvoj jednotlivců, ale také na jejich
individuální odpovědnost za vlastní život a jeho efektivní naplňování.
ISBN 978-80-7261-381-6

OSOBNOSTI
JONOVÁ, Jitka
Theodor Kohn (1845–
1915). Kníže-arcibiskup
olomoucký, titulární
arcibiskup pelusijský
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, 1. vyd.,
371 s., váz. 398 Kč
Arcibiskup T. Kohn (1845–1915) je
považován za jednu z nejrozporuplnějších postav, které kdy usedly na stolec sv. Metoděje v Olomouci.
ISBN 978-80-7325-379-0
VEYNE, Paul
Foucault, jeho myšlení,
jeho osobnost
Z franc. přel. P. Horák, Praha: Filosofia, 2015, 1. vyd., 208 s., brož.
160 Kč
Autor představuje M. Foucaulta jako
originálního skeptického myslitele,
jenž nepřestává zkoumat „hry pravdy“
vlastní každé historické epoše.
ISBN 978-80-7007-441-1

PARTNERSKÉ
VZTAHY
BOCKOVÁ, Petra
Mindfuck Love. Proč se
sami sabotujeme v lásce
a co proti tomu můžeme
dělat
Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2015, 1. vyd., 256 s., váz. 279 Kč
V žádné jiné oblasti života se nám
nedaří tak mrhat svým potenciálem
jako v lásce. Blokujeme se tím, že si
připouštíme omezující myšlenky, tedy
Mindfuck. Kniha ukazuje, jak svobodně a naplno milovat.
ISBN 978-80-7306-789-2
CHAPMAN, Gary
Manželství, po jakém jste
vždycky toužili
Praha: Návrat domů, 2015, 1. vyd.,
116 s., brož. 195 Kč
Zkušený manželský poradce ve své
práci shrnuje řadu poznatků, které získal během své dosavadní poradenské

praxe. Zamýšlí se nad tím, proč „manželské štěstí nepřichází automaticky“,
a všímá si nervových bodů partnerského soužití.
ISBN 978-80-7255-347-1
KOTVRDA, Jindřich; ŠRAJER,
Jindřich; ZEMAN, Josef
Doprovázení mladých
manželů ke zralému vztahu
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, 1. vyd., 120 s.,
brož. 119 Kč
„Promýšlíme zde metodu osobního párového doprovázení, založenou
na práci s motivacemi mladých manželů při respektu k jedinečnosti jejich
vztahu. Nabízíme postupy, jak u nich
rozvíjet kreativní formy vzájemné komunikace a naslouchání...“
ISBN 978-80-7195-578-8
SCHILLER, Alex
Nikdy nespi sama
Z angl. přel. Z. Gazur, Praha: Pragma, 2015, 1. vyd., 256 s., váz. 180 Kč
Neztrácejte nejlepší léta vašeho života tím, že budete bázliví a průměrní.
Právě teď je čas překonat vaše zábrany, změnit váš život a stát se výjimečným člověkem!
ISBN 978-80-7349-482-7

PEDAGOGIKA;
DIDAKTIKA
JUNGWIRTHOVÁ, Iva
Dítě se sluchovým
postižením v MŠ a ZŠ
Praha: Portál, 2015, 1. vyd., 192 s.,
váz. 329 Kč
Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy. Podle psycholožky I. Jungwirthové téměř u všech dětí, které
špatně slyší, stojí za to pokusit se
o integraci do běžné školy.
ISBN 978-80-262-0944-7
MACHOVÁ, Pavla
Specifika cizojazyčného
vzdělávání žáků se
sluchovým postižením
na střední škole
Hradec Králové: Gaudeamus,
2015, 1. vyd., 214 s., brož.
Publikace představuje různé aspekty
spojené s problematikou cizojazyčného vzdělávání žáků s postižením
sluchu na SŠ.
ISBN 978-80-7435-613-1
VALENTA, Milan a kol.
Slovník speciální
pedagogiky
Praha: Portál, 2015, 1. vyd., 320 s.,
váz. 559 Kč
Výkladový slovník nabízí abecedně řazená hesla s tím, že jednotlivé pojmy
jsou doplněny terminologickými ekvivalenty v angličtině a němčině.
ISBN 978-80-262-0937-9

POLITOLOGIE
BOCHIN, Michal; POLAČKO,
Jozef
Politický systém ako
kategória politických vied
Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 1. vyd.,
544 s., váz. 560 Kč
Studie ve slovenštině.
ISBN 978-80-7380-561-6
CABADA, Ladislav; STULÍK,
Ondřej; CHARVÁT, Jakub
Současná komparativní
politologie. Klíčové
koncepty

Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 1. vyd.,
320 s., váz. 380 Kč
Kniha si klade za cíl postihnout a analyticky využít nejnovější trendy v rámci tohoto dynamického podoboru
politologie.
ISBN 978-80-7380-577-7

PRÁVO
BAHÝĽOVÁ, Lenka;
KOCOUREK, Tomáš;
VOMÁČKA, Vojtěch
Zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Komentář
Praha: C. H. Beck, 2015, 1. vyd.,
312 s., váz. 790 Kč
Komentář zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí nabízí podrobný
výklad platné právní úpravy, s důrazem na zohlednění recentní judikatury
(zejména správních soudů a soudního
dvora EU).
ISBN 978-80-7400-589-3
BRÖSTL, Alexander a kol.
Ústavné právo Slovenskej
republiky
Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 1. vyd.,
424 s., váz. 460 Kč
Publikace ve slovenštině.
ISBN 978-80-7380-580-7
DAMOHORSKÝ, Milan;
MÜLLEROVÁ, Hana;
SMOLEK, Martin a kol.
Zemědělské právo
Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 1. vyd.,
226 s., váz. 260 Kč
Publikace podává ucelený přehled
a výklad problematiky české právní úpravy jako obecné, tak i zvláštní,
a to na jednotlivých úsecích zemědělství, navíc i v unijním a mezinárodním
kontextu.
ISBN 978-80-7380-584-5
FECÁK, Tomáš
Mezinárodní dohody
o ochraně investic a právo
Evropské unie
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
1. vyd., 548 s., váz. 990 Kč
Obsáhlá monografie na téma mezinárodních dohod o ochraně investic
a práva EU přináší komplexní a zároveň podrobný rozbor různých aspektů
tohoto komplikovaného a mnohovrstvého vztahu.
ISBN 978-80-7478-982-3
KOCOUREK, Jiří
Zákon o soudech
a soudcích. Komentář
Praha: C. H. Beck, 2015, 1. vyd.,
472 s., váz. 990 Kč
Komentář reaguje na změny v právní úpravě, k nimž došlo v této oblasti
v průběhu posledních 10 let. Obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona o soudech a soudcích ad.
ISBN 978-80-7400-292-2
KVASNICOVÁ, Jana;
ŠAMÁNEK, Jiří a kol.
Antidiskriminační zákon.
Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
1. vyd., 372 s., váz. 780 Kč
Kolektiv autorů a autorek nejen
z Kanceláře veřejného ochránce práv
přináší praktické zkušenosti, o které se chce podělit s širší právnickou
veřejností.
ISBN 978-80-7478-879-6

MAISNER, Martin; TRAPL,
Vojtěch
Řád Rozhodčího soudu.
Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
1. vyd., 232 s., brož. 495 Kč
Kniha je vůbec prvním komentářem
k Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR, který je jedním ze stálých rozhodčích soudů v ČR.
ISBN 978-80-7478-969-4
MERHAUTOVÁ, Marta
Zaměstnanecké dílo
dle autorského zákona
ve v. v. i.
Praha: Academia, 2015, v. v. i.,
1. vyd., 288 s., brož. 300 Kč
Publikace shrnuje problematiku právní
úpravy zaměstnaneckého díla obsaženou
v autorském zákoně č. 121/2000 Sb.,
se zřetelem ke zvláštnostem nakládání
s autorskými díly majícími povahu zaměstnaneckých děl v rámci činnosti veřejné výzkumné instituce.
ISBN 978-80-200-2540-1
ONDREJOVÁ, Dana
Průvodce uzavíráním
smluv po rekodifikaci
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
Právo prakticky, 1. vyd., 456 s.,
váz. 499 Kč
Prakticky zaměřená publikace z nové
ediční řady vyčerpávajícím způsobem
přibližuje čtenáři proces uzavírání
smlouvy od předsmluvní fáze do okamžiku jejího podpisu.
ISBN 978-80-7478-962-5
PORUBIAKOVÁ, Václava
Pracovní právo praktické
Praha: Academia, 2015, v. v. i.,
1. vyd., 188 s., brož. 200 Kč
Záměrem publikace je motivovat čtenáře k lidskému a všednímu přístupu
k pracovnímu právu. Zobrazeny jsou
zde pracovněprávní vztahy nejen z pohledu zákona, ale především praxe
a právě na praktické otázky zde nalezneme odpovědi.
ISBN 978-80-200-2543-2
POTĚŠIL, Lukáš; HEJČ, David;
RIGEL, Filip a kol.
Správní řád. Komentář
Praha: C. H. Beck, 2015, 1. vyd.,
816 s., váz. 1290 Kč
Nový komentář ke správnímu řádu
se svým zpracováním vymyká již
vydaným publikacím, na které otevřeně navazuje. Jeho cílem je poskytnout co nejpřehlednější výklad
s důrazem na využitelnost a přínosnost v praxi.
ISBN 978-80-7400-598-5
Sbírka nálezů a usnesení
ÚS ČR, svazek 73 (vč. CD)
Praha: C. H. Beck, 2015, 1. vyd.,
1032 s., váz. 1420 Kč
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná
usnesení Ústavního soudu.
ISBN 978-80-7400-593-0
ŠILHÁN, Josef
Právní následky porušení
smlouvy v novém
občanském zákoníku
Praha: C. H. Beck, 2015, 1. vyd.,
560 s., váz. 790 Kč
Publikace se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž porušení smlouvy a právní
následky s tím spojené. Jde o první komplexní monografické zpracování tohoto tématu dle nové právní
úpravy.
ISBN 978-80-7400-544-2

ŠTEVČEK, Marek a kol.
Občiansky zákonník.
Komentár
Praha: C. H. Beck, 2015, 1. vyd.,
3196 s., váz. 5100 Kč
Komentář k Občanskému zákoníku
ve slovenštině.
ISBN 978-80-7400-597-8
TOMEŠ, Igor a kol.
Sociální právo v ČR
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
2. vyd., 344 s., váz. 440 Kč
Autoři popisují sociální a právní instituce, které tvoří obsah nově vznikajícího oboru veřejného práva.
ISBN 978-80-7478-941-0
ÚZ č. 1103 Pracovněprávní
předpisy. Úplné znění
předpisů
Ostrava: Sagit, 2015, 1. vyd., 272 s.,
brož. 109 Kč
Publikace obsahuje soubor úplných
znění 45 předpisů. Prováděcí předpisy
k zákoníku práce a některé související
předpisy, zákon o zaměstnanosti, odbory, kolektivní vyjednávání, platební
neschopnost, inspekce práce.
ISBN 978-80-7488-130-5
ÚZ č. 1104 Cenové
předpisy. Úplné znění
předpisů
Ostrava: Sagit, 2015, 1. vyd., 56 s.,
brož. 59 Kč
Soubor předpisů zahrnuje aktuální
úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti
cen, od ledna platí nový výměr MF č.
01/2016, kterým se vydává seznam
zboží (služeb) s regulovanými cenami.
ISBN 978-80-7488-134-3
ÚZ č. 1105 Krizový zákon.
Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2015, 1. vyd., 288 s.,
brož. 159 Kč
Publikace obsahuje tzv. krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému,
zákon o hospodářských opatřeních pro
krizové stavy a zákon o státní pomoci
při obnově území ad.
ISBN 978-80-7488-135-0

Praha: Nakladatelství Lidové
noviny, 2015, 2. přeprac. a rozšíř
vyd., 368 s., brož. 319 Kč
Kniha provází čtenáře francouzskou
metropolí, místy spojenými s osudy
tvůrců uměleckých děl z celého světa
i avantgard, které změnily dějiny výtvarného umění.
ISBN 978-80-7422-365-5
MUDROVÁ, Ivana
Z Prahy všemi směry III.
Praha: Nakladatelství Lidové
noviny, 2015, 1. vyd., 240 s., váz.
279 Kč
Pestré putování Středočeským krajem
(a v několika případech i těsně za jeho
hranicemi) představí neprávem opomíjené hrady a zámky, kostely, kapličky či pozapomenutá umělecká díla,
přírodní i technické památky ad.
ISBN 978-80-7422-447-8

PŘÍRUČKY
PARSONS, Rob
Prarodičem snadno
a rychle (a dobře)
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, Familia, 1. vyd.,
88 s., brož. 159 Kč
„Tuto knihu jsem napsal pro všechny
prarodiče a obsahuje moudrost posbíranou od stovek dědečků a babiček
od Brightonu po Bangkok a od Sidcupu po Sydney. Každý z nich to zažil
a přežil a teď vám nabízí svůj příběh.“
ISBN 978-80-7195-775-1

PSYCHOLOGIE
BAHBOUH, Radvan
Pohádka o ztracené
krajině. Psychologie
sebekoučování
Ilustr. J. Bičovská, Praha: Dar Ibn
Rushd, 2015, 5. vyd., 120 s., váz.
228 Kč
Kniha si svým již 5. vydáním zasluhuje
nazvat bestselerem v oblasti psychologie. Je výsledkem autorovy dlouhodobé práce s koučováním i odbornými přednáškami na toto téma doma
i v zahraničí.
ISBN 978-80-88099-03-1

PRO RODIČE
MATOUŠEK, Oldřich a kol.
Děti a rodiče v rozvodu.
Manuál pro zúčastněné
profesionály a rodiny
Praha: Portál, 2015, 1. vyd., 256 s.,
váz. 425 Kč
Publikace má jak profesionálům (sociálním pracovníkům, advokátům,
soudcům, soudním znalcům, mediátorům, manželským poradcům, psychoterapeutům), tak veřejnosti přinést
informace o možnostech podpory dospělých i dětí v rozvodové situaci.
ISBN 978-80-262-0968-3
ROGGE, Jan-Uwe;
BARTRAM, Angelika
Proč jsou krkavci lepší
rodiče
Ilustr. M. Bergmannová. Z něm.
přel. M. Škultéty, Praha: Portál,
2015, 1. vyd., 136 s., váz. 219 Kč
Autoři řady bestsellerů na téma výchovy ukazují rodičům, jak najít správnou rovnováhu mezi uvolněnou a autoritativní výchovou.
ISBN 978-80-262-0950-8

PRŮVODCE
FIALA, Václav
Umělecká Paříž

knižní
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DESJARDINS-SIMON, Joëlle;
DEBRAS, Sylvie
Nevědomé příčiny
neplodnosti
Z franc. přel. P. Voldánová, K.
Bodnárová, Praha: Portál, 2015,
1. vyd., 184 s., váz. 299 Kč
Autorky knihy ukazují na četných příbězích různých párů, které podstoupily psychoterapii, a analýze jejich
výpovědí, že neplodnost nemusí být
jen záležitostí biologickou, ale může
spočívat v nevědomí jednoho nebo
obou partnerů.
ISBN 978-80-262-0821-1
DRIVER, Janine; VAN AALST,
Mariska
Mě neobelžeš. Převratný
program, který posílí váš
barometr lži a pomůže vám
najít pravdu
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Olomouc: Anag, 2015, 1. vyd.,
288 s., brož. 329 Kč
Díky knize se naučíte zdokonalit váš
vnitřní detektor lži, což vám pomůže
dostat ze svého života lháře, budete
se cítit mnohem sebevědoměji a budete budovat silnější a více důvěryhodné vztahy.
ISBN 978-80-7263-968-7

LAPÁČEK, Jiří a kol.
Sborník Státního okresního
archivu Přerov 2015
Opava: Zemský archiv v Opavě,
2015, 1. vyd., 200 s., brož.
Sborník obsahuje příspěvky s vlastivědnou tematikou regionu Přerovska
a Hranicka.
ISBN 978-80-87632-30-7

KOUNIOS, John; BEEMAN,
Mark
AHA faktor. Co se děje
ve vašem mozku, když
dostanete brilantní nápad
Brno: BizBooks, 2015, 1. vyd.,
264 s., brož. 299 Kč
Aha momentem označujeme okamžik náhlého uvědomění a poznání,
jemuž psychologové říkají kreativní
vhled. Má na svědomí řadu vědeckých objevů i výjimečných uměleckých děl.
ISBN 978-80-265-0435-1

Náboženství a národ:
Češi, Němci a Slováci
ve 20. století
Edit. K. Kaiserová, E. Nižňanský,
M. Schulze Wessel, Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová, albis
international, 2015, 1. vyd., 166 s.,
brož.
Sborník studií k česko-německo-slovenským církevním dějinám a reflexím
v 19. a 20. století.
ISBN 978-80-86971-59-9

SBORNÍKY
BÁRTA, Miroslav; KOVÁŘ,
Martin; FOLTÝN, Otakar
Povaha změny.
Bezpečnost, rizika a stav
dnešní civilizace
Praha: Vyšehrad, 2015, 1. vyd.,
320 s., váz. 498 Kč
Sborník zprostředkovává pohled různých odborníků na vybrané problémy dneška: klimatická změna, bezpečnostní situace, nastupující vlna
mezikontinentálních migrací, dlouhodobé krizové faktory ve vývoji společnosti ad.
ISBN 978-80-7429-641-3
Bibliotheca Antiqua 2015.
Sborník z 24. konference
4.–5. listopadu 2015
Olomouc
Edit. R. Krušinský, T. Vintrová, Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, Praha: Sdružení
knihoven ČR, 2015, 1. vyd., 167 s.,
váz. 300 Kč
Příspěvky se věnují aktuálním poznatkům a trendům z oblasti historických
a vzácných knižních fondů.
ISBN 978-80-7053-309-3 (Vědecká knihovna v Olomouci), 97880-86249-74-2 (Sdružení knihoven ČR)
JABŮRKOVÁ, Hana a kol.
Vlastivědný sborník
Novojičínska, svazek
65/2015
Opava: Zemský archiv v Opavě, Nový Jičín: Muzeum Novojičínska, 2015, 1. vyd., 200 s., brož.
90 Kč
Odborné studie a články, kratší zprávy, vzpomínkové a jubilejní příspěvky
k osobnostem kulturního a veřejného
života regionu a recenze aktuálních
publikací se zaměřením na region Novojičínska.
ISBN 978-80-87632-28-4 (Zemský
archiv v Opavě), 978-80-87359-174 (Muzeum Novojičínska)
JARMAROVÁ, Hana a kol.
Sborník Státního okresního
archivu Šumperk č. 8
Opava: Zemský archiv v Opavě,
2015, 1. vyd., 80 s., brož.
Ve sborníku je kromě shrnutí činnosti archivářů za poslední rok
představen nově uspořádaný fond
Archiv města Zábřeh. Hlavní pozornost v dalších příspěvcích je věnována především 70. výročí od konce
2. světové války.
ISBN 978-80-87632-32-1
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SOCIOLOGIE
ADORNO, Theodor W.
Úvod do sociologie hudby.
Dvanáct teoretických
přednášek
Praha: Filosofia, 2015, 1. vyd.,
238 s., brož. 200 Kč
Kniha vznikla ze série 12 přednášek
přednesených roku 1961 na frankfurtské univerzitě a vysílaných také
Severoněmeckým rozhlasem. Klade si
za cíl uvést čtenáře nejen do hudební
sociologie, ale i do sociologické koncepce frankfurtské školy.
ISBN 978-80-7007-429-9
DUDOVÁ, Radka
Postarat se ve stáří.
Rodina a zajištění péče
o seniory
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Praha: Sociologický
ústav AV ČR, 2015, Knižnice Sociologické aktuality, 1. vyd., 199 s.,
váz. 260 Kč
Poskytování péče o seniora v rodině je náročný úkol a praktická podoba této péče může mít mnoho tváří.
Kniha se zaměřuje na palčivé otázky
a problémy, které v Česku péči o seniory provázejí z pohledu pečujících
blízkých osob.
ISBN 978-80-7419-182-4 (SLON),
978-80-7330-260-3 (Sociologický
ústav AV ČR)
FERENČUHOVÁ, Slavomíra
Sociologie města
20. a 21. století
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Brno: Masarykova
univerzita, 2015, Základy sociologie, 1. vyd., 290 s., váz. 280 Kč
Kniha představuje historii sociologie
města, nabízí nové čtení a interpretace klasických prací z 19. a 20. století a rámcový přehled dosavadních
teorií města.
ISBN 978-80-7419-162-6 (SLON),
978-80-210-6559-8 (MU)
PŘIBÁŇ, Jiří; BĚLOHRADSKÝ,
Václav a kol.
Lidská práva (Ne)smysl
české politiky?
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Knižnice Sociologické aktuality, 1. vyd., 253 s.,
váz. 299 Kč
Kniha esejů je výjimečná tím, že se
v ní setkávají lidé nejen rozmanitých,
ale často zcela protichůdných a konfliktních názorů a zkušeností.
ISBN 978-80-7419-230-2

novinky
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Vyvlastněný hlas. Proměny
genderové kultury české
společnosti 1948–1989
Edit. H. Havelková, L. Oates-Indruchová, Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, POST,
1. vyd., 512 s., váz. 410 Kč
Autorky a autoři knihy mapují proměny genderové kultury české společnosti v letech 1948 až 1989. Tento
proces zahrnoval vždy jak emancipační, tak tradicionalistické tendence.
ISBN 978-80-7419-096-4

SPOLEČNOST
LÁNSKÝ, Ondřej
Je třeba zavrhnout
liberalismus? K jednomu
problému modernity
Praha: Filosofia, 2015, 1. vyd.,
220 s., brož. 195 Kč
Je možné liberální politiku obohatit
o prvky vycházející z neevropských vyjádření odporu proti nespravedlnosti
a utrpení? Pokud ano, tak jak a o které?
ISBN 978-80-7007-439-8
MOYOVÁ, Dambisa
Kterak Západ zbloudil
Praha: Academia, 2015, 21. století,
1. vyd., 236 s., váz. 285 Kč
Výstižná a čtivá zpráva o současném
úpadku hospodářské nadvlády Západu. Jak kvůli chybné hospodářské politice v uplynulých 50 letech nejvyspělejší a nejbohatší státy světa promarnily své dominantní postavení?
ISBN 978-80-200-2500-5
MUCHOVÁ, Ludmila
Morální výchova
v nemorální společnosti
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, 1. vyd.,
334 s., váz. 325 Kč
Autorka vychází z popisu různých
aspektů života současné společnosti,
v nichž se nějakým způsobem projevuje krize.
ISBN 978-80-7325-386-8
WEISMAN, Alan
Odpočítávání
Z angl. přel. K. Kolářová, Praha:
Argo, 2015, 1. vyd., 456 s., váz. 498 Kč
Na Zemi žije a živoří 7 miliard lidí
a neustále se rodí další. Kolik jich
ještě planeta dokáže uživit? Podle
všeho by kritickou hranicí mohlo být
10 miliard Pozemšťanů. Současně
neustále ubývá rostlinných a živočišných druhů...
ISBN 978-80-257-1595-6

STUDIE
HANUŠ, Jiří a kol.
„Služebníci neužiteční“.
Kněžská identita v českých
zemích ve 20. století
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, 1. vyd.,
299 s., váz. 298 Kč
V čem spočívá identita duchovních
katolické církve? Lze vůbec hovořit o jedné identitě, nebo jde spíše
o komplex dílčích identit spojených
s institučními a ideovými aspekty
církve?
ISBN 978-80-7325-378-3
PIKÁLKOVÁ, Simona;
PODANÁ, Zuzana;
BURIÁNEK, Jiří
Ženy jako oběti
partnerského násilí.
Sociologická perspektiva
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Studie, 1. vyd.,
164 s., váz. 420 Kč

Kniha nabízí přehledně a systematicky zpracované informace týkající se
fenoménu násilí na ženách v partnerských vztazích – jeho různých podob,
souvislostí a faktorů více či méně
přispívajících ke vzniku násilného
chování.
ISBN 978-80-7419-189-3
ROJEK, Pawel
Rusko: Prokletí impéria.
Zdroje ruského politického
chování
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, 1. vyd.,
155 s., brož. 198 Kč
Současný polský filozof a sociolog
analyzuje v knize historické a ideové
kořeny politického rozhodování současného Ruska.
ISBN 978-80-7325-373-8
RYŠAVÝ, Dan; ČERMÁK,
Daniel a kol.
Na/O kraji. Kraje a jejich
představitelé 2000–2013
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Studie, 1. vyd.,
213 s., váz. 333 Kč
V centru pozornosti publikace stojí
krajští politici, jejich názory a postoje.
ISBN 978-80-7419-227-2
SOKOL, Jan
Moc, peníze a právo
Praha: Vyšehrad, 2015, 2. oprav.
vyd., 304 s., váz. 298 Kč
Autor z historického i systematického
hlediska zkoumá funkci peněz ve společnosti i vývoj společnosti samotné
a snaží se o hlubší porozumění fungování její moderní, současné podoby.
ISBN 978-80-7429-638-3
STROBACH, Vít
Židé: národ, rasa, třída
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., 312 s., brož.
269 Kč
Postoj k antisemitismu patří k důležitým ukazatelům povahy sociálních
hnutí. Prakticky všechna větší sociální
hnutí ve střední Evropě se nejpozději na přelomu 19. a 20. století setkala
s tím, co se označovalo jako „židovská otázka“.
ISBN 978-80-7422-377-8
SZYMANOWSKI, Maciej
Na východ od Západu,
na západ od Východu.
Středoevropské reflexe
1989–2015
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, 1. vyd.,
222 s., váz. 198 Kč
Výbor z autorových převážně česky
psaných textů je především autentickým záznamem o tom, jak o naší zemi
a jejím středoevropském kontextu
uvažuje někdo zvenčí – Polák a skutečný Středoevropan.
ISBN 978-80-7325-387-5

ŽIVOTNÍ STYL
BLANCHARD, Ken;
SHAEVITZ, Morton
Tvůrce je lepší než
důchodce. Udělejte ze
zbytku života vaše nejlepší
léta
Praha: Pragma, 2015, 1. vyd.,
152 s., váz. 180 Kč
Světoznámý odborník na řízení K.
Blanchard a respektovaný specialista
geriatrické psychologie M. Shaevitz
spojili své znalosti, jak se co nejlépe
vyrovnat se stárnutím a ztrátou životní
perspektivy při odchodu do důchodu.
ISBN 978-80-7349-473-5

EDLUND, Matthew
Odpočinkem k úspěchu
aneb Proč jen spánek
nestačí
Olomouc: Anag, 2015, 1. vyd.,
296 s., brož. 299 Kč
Netečnost. Nuda. Nedostatek koncentrace. Příliš mnoho z nás si nalévá
další šálek kávy a únavu přijímá jako
nevyhnutelný vedlejší účinek hektického života. Autor v knize ukazuje lepší cestu (a tím nemáme na mysli jen
více spánku).
ISBN 978-80-7263-976-2
HAY, Louise L.; HOLDEN,
Robert
Život vás miluje.
7 spirituálních cvičení
k Miluj svůj život
Z angl. přel. J. Kleňha, Praha:
Pragma, 2015, 1. vyd., 248 s., váz.
240 Kč
Kniha je plná inspirujících příběhů
a užitečných meditací, modliteb a cvičení. Autoři skrze ně představují praktickou filozofii založenou na sedmi
spirituálních cvičeních.
ISBN 978-80-7349-480-3
HEINEMANN, Ilka
Místo abyste posílala
100 SMS můžete dělat
100 lepších věcí. Uvařit,
sportovat, milovat se...
Z něm. přel. Z. Dan, Praha: Pragma, 2015, 1. vyd., 128 s., váz. 168 Kč
Kniha přináší 100 originálních nápadů, co bychom mohli dělat, místo abychom ťukali do mobilu.
ISBN 978-80-7349-475-9
RUBINOVÁ, Gretchen
Zvyk není železná
košile. Změnou návyků
ke spokojenému životu
Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2015, 1. vyd., 336 s., váz. 329 Kč
Chcete se zbavit špatného návyku, nebo
si osvojit nějaký dobrý? Autorka klade
čtenářům podnětné otázky, aby jim pomohla zacházet se zvyky vědomě – rozpoznat, jak vznikly a jak se vyvíjely.
ISBN 978-80-7306-790-8

MATEMATICKÉ
A PŘÍRODNÍ VĚDY
FYZIKA
FERREIR,a Pedro G.
Nádherná teorie. Sto let
obecné teorie relativity
Z angl. přel. J. Langer, Praha: Vyšehrad, 2015, Spektrum, 1. vyd.,
312 s., váz. 348 Kč
Autor vysvětluje východiska, základní
pojmy a výsledky této teorie, popisuje
příslušné modely vesmíru i astronomické objekty a jevy, které byly v souvislosti s touto teorií objeveny.
ISBN 978-80-7429-532-4
PICKOVER, Clifford A.
Kniha o fyzice. Od Velkého
třesku ke kvantovému
znovuzrození: 250 milníků
v dějinách fyziky
Z angl. přel. I. Štoll, Praha: Argo,
Praha: Dokořán, 2015, 1. vyd.,
544 s., váz. 699 Kč
Kniha autora bestselleru Matematická kniha představuje velkolepou
mozaiku atraktivních témat z historie
fyziky a přírody od Velkého třesku až
po vzdálenou budoucnost ztrácející se
kdesi v nekonečnu.
ISBN 978-80-257-1658-8 (Argo),
978-80-7363-609-8 (Dokořán)

MATEMATIKA
ASHTON, Anthony a kol.
Kvadrivium. Čtyři
svobodná umění:
aritmetika, geometrie,
hudba a astronomie
Praha: Dokořán, 2015, 1. vyd.,
416 s., váz. 499 Kč
Základní kurz na většině středověkých univerzit se skládal ze studia
7 svobodných umění. Nižší úroveň
(gramatika, rétorika a dialektika) se
nazývala trivium a úroveň vyšší –
kvadrivium – zahrnovala studium
aritmetiky, geometrie, hudby a astronomie.
ISBN 978-80-7363-732-3

PŘÍRODA
CÍLEK, Václav; MUDRA, Pavel;
SŮVOVÁ, Zdenka a kol.
Střední Brdy – hory
uprostřed Čech
Praha: Dokořán, 2015, 1. vyd.,
184 s., váz. 499 Kč
Kniha pojednává o významu Středních Brd z pohledu skal, stromů
i samotného člověka, který v těchto místech nikdy nedokázal založit
trvalé sídlo.
ISBN 978-80-7363-720-0

SBORNÍKY
Proceedings of the
International Conference
Applications of
Mathematics 2015. In
honor of the birthday
anniversaries of Ivo
Babuška (90), Milan Práger
(85), and Emil Vitásek (85):
Prague, November 18–21,
2015
Edit. J. Brandts a kol., Praha:
Matematický ústav AV ČR, 2015,
1. vyd., 272 s., brož.
Sborník přednášek ze stejnojmenné konference, která se uskutečnila
18. až 21. 11. 2015 v Matematickém
ústavu AV ČR.
ISBN 978-80-85823-65-3

ZOOLOGIE
NEDVĚD, Oldřich
Brouci čeledi slunéčkovití
(Coccinellidae) střední
Evropy
Praha: Academia, 2015, Zoologické klíče, 1. vyd., 304 s., váz. 365 Kč
Klíče umožní určovat exempláře
na základě znaků, např. podle diagnostických znaků pro podčeledi,
triby a rody či podle barevných vzorů
na krovkách a na hrudi, anebo podle
jiných nápadných morfologických bionomických znaků.
ISBN 978-80-200-2495-4

ZEMĚDĚLSTVÍ
CHOVATELSTVÍ
PASTHOFF, Anne
Francouzský buldoček
Z něm. přel. L. Smrčková, Praha: Jan Vašut, 2015, 1. vyd., 128 s.,
brož. 199 Kč
Zmačkaný obličej, netopýří uši, věrné
kulaté oči – to je francouzský buldoček. Díky praktické velikosti se cítí
dobře i v městském bytě a nejraději ze všeho je pohromadě se svými lidmi.
ISBN 978-80-7236-929-4

ŠILER, R.; FIEDLER, J. a kol.
ABC genetiky drobných
zvířat
Praha: Brázda, 2015, 3. přeprac.
vyd., 208 s., váz. 295 Kč
Základy genetiky zpracované pro potřeby drobných chovatelů a šlechtitelů
králíků, psů, drůbeže a holubů.
ISBN 978-80-209-0413-3

ZAHRÁDKÁŘI
ŠONSKÝ, Drahoslav
Zahradní detail
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 176 s.,
váz. 399 Kč
Vytvořte si zahradu snů! Architektonické prvky v zahradách a jejich proměny
v čase, plošné architektonické prvky
současných zahrad, prostorové prvky,
výtvarná díla, zahradní stavby, nábytek,
mobilní nádoby a osvětlení zahrad.
ISBN 978-80-264-0947-2

TECHNICKÉ VĚDY
AUTOMOBILY
ŠUMAN-HREBLAY, Marián
Wikov
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 128 s.,
váz. 329 Kč
Značka Wikov byla co do objemu výroby naší nejmenší meziválečnou automobilkou, moderním konstrukčním
řešením však předčila mnohem větší
a starší továrny.
ISBN 978-80-264-0884-0

DIGITÁLNÍ
FOTOGRAFIE
Fotografování. Podrobný
průvodce pro nadšence
i začínající profesionály
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 192 s.,
brož. 399 Kč
Kniha krok za krokem uvádí čtenáře
do základů digitálního fotografování,
předkládá řadu možných technik, které mohou začínající fotografy inspirovat, a ukazuje, jak postupovat při focení v nejrůznějších situacích.
ISBN 978-80-7529-033-5
PETERSON, Bryan
Naučte se exponovat
kreativně
Brno: Zoner Software, 2015, takto
1. vyd., 176 s., váz. 339 Kč
Hlavním cílem B. Petersona v této knize je vysvětlit a ukázat fotografům, že
jsou to oni, kdo fotografují, a ne jejich
fotoaparát.
ISBN 978-80-7413-320-6

DOPRAVA
SCHRÖTTER, Josef;
FULTNER, Bohuslav
Od koněspřežky
po supervlaky...
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 152 s.,
váz. 249 Kč
Vývoj železnice a železničních stejnokrojů je velmi zajímavá tematika
a věříme, že tato kniha potěší všechny
nadšence do vlaků a vláčků z řad dětských i dospělých čtenářů.
ISBN 978-80-264-0946-5

KNIHAŘSTVÍ
Zapomenuté knihařské
dovednosti
Brno: Knihař, 2015, Základní řada
odborných publikací, 1. vyd.,
340 s., váz. 290 Kč
Kniha je shrnutím poznatků, zkušeností a dovedností knihařského oboru na-

šich předchůdců, které byly publikovány v časopise Knihařské listy a Knihař.
Doplnění dobovými ilustracemi.
ISBN 978-80-86292-83-0

RUČNÍ PRÁCE
TILLMANOVÁ, Ana
Pleteme ponožky pro malé
i velké nožky
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 144 s.,
brož. 149 Kč
Chcete mít duhové prsty a nožky
s motivy zvířátek, dáváte přednost
klasickým žakárovým vzorům a útulným silným ponožkám pro volný čas?
V této inspirující kolekci s 25 návody
je pro každého něco.
ISBN 978-80-7391-231-4

SOFTWARE
JANŮ, Stanislav; URBAN,
Peter
Bible Windows 10.
Nejlepší tipy a triky
Brno: Zoner Software, 2015,
1. vyd., 254 s., váz. 290 Kč
Windows 10 představuje nejen z pohledu Microsoftu revoluční systém,
který bude dostupný pro všechny platformy – stolní počítače, notebooky,
tablety i mobilní telefony.
ISBN 978-80-7413-328-2

VOJENSKÁ
TECHNIKA
BAXTER James; KOŘÁN,
František
FAT in detail
Praha: RAK, 2015, 1. vyd., 144 s.,
váz. 740 Kč
Monografie, plná kvalitních fotografií a technických detailů, je především
určena obdivovatelům vojenské techniky, sběratelům a modelářům.
ISBN 978-80-87509-43-2
ZWILLING, Ralph; JANKÁSEK,
Radim
M-ATV MRAP in detail
Praha: RAK, 2015, 1. vyd., 108 s.,
váz. 659 Kč
Monografie, plná kvalitních fotografií a technických detailů, je především
určena obdivovatelům vojenské techniky, sběratelům a modelářům.
ISBN 978-80-87509-42-5

ZDRAVOTNICTVÍ
KLASICKÁ
MEDICÍNA
HORÁK, Pavel; KARÁSEK,
David; ZADRAŽIL, Josef a kol.
Moderní farmakoterapie
autoimunitních chorob
Praha: Maxdorf, 2015, 1. vyd.,
530 s., váz. 895 Kč
Autoimunitní choroby tvoří nozologicky nesourodou skupinu chronických
a obvykle dosti závažných poruch postihujících v různé míře a v nejrůznějších kombinacích prakticky všechny
orgány těla.
ISBN 978-80-7345-445-6
HUGO, Jan; VOKURKA,
Martin a kol.
Velký lékařský slovník
Praha: Maxdorf, 2015, 10. aktual.
vyd., 1124 s., váz.
Rozsáhlý výkladový slovník zahrnující všechny obory medicíny poskytuje (na rozdíl od internetových zdrojů)
spolehlivé a snadno srozumitelné vysvětlení lékařské terminologie.
ISBN 978-80-7345-456-2

KRÁLÍKOVÁ, Eva
Diagnóza F17: závislost
na tabáku
Praha: Mladá fronta, 2015, Aeskulap, 1. vyd., 104 s., brož. 220 Kč
Kniha celosvětově uznávané specialistky na problematiku je určená všem
klinickým pracovníkům, kteří se ve své
praxi s kuřáky setkávají.
ISBN 978-80-204-3711-2
MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ,
Hana; KISS, Igor a kol.
Geriatrická onkologie
Praha: Mladá fronta, 2015, Edice
Postgraduální medicíny, 1. vyd.,
432 s., váz. 638 Kč
Kniha má sloužit jako zdroj komplexních informací o starším nemocném
s onkologickým onemocněním. Je
určena nejen onkologům, ale také neonkologicky zaměřeným specialistům
a praktickým lékařům.
ISBN 978-80-204-3738-9
STRAŇÁK, Zbyněk; JANOTA,
Jan
Neonatologie
Praha: Mladá fronta, 2015, Aeskulap, 2. vyd., 640 s., váz. 820 Kč
Monografie našich předních specialistů v oboru je praktickým manuálem,
který se snaží poskytnout ucelené
informace o příčinách, symptomech
a léčbě nejzávažnějších a nejčastějších patologických stavů novorozenců.
ISBN 978-80-204-3861-4

KUCHAŘKY
BŘEZINOVÁ, Dagmar
Prostřeno na Podkarpatské
Rusi
Fot. J. Havel, Praha: Společnost
přátel Podkarpatské Rusi, 2015,
1. vyd., 100 s., brož.
Recepty a další zajímavosti spojené
s tradičním stravováním v bývalé Podkarpatské Rusi, dnešní Zakarpatské
oblasti Ukrajiny. Doplněno černobílými fotografiemi.
ISBN 978-80-260-9079-3
GULIN, Dunja
RAW kuchařka – Recepty
na živé snídaně, svačiny,
hlavní jídla i dezerty
Olomouc: Anag, 2015, 1. vyd.,
144 s., brož. 299 Kč
Syrová strava je ještě něco víc než
jen smoothies a strouhané mrkve.
Stále více a více lidí se obrací na syrovou stravu, aby jim dodala energii,
posílila imunitní systém, vyčistila jejich kůži, pomohla zhubnout a zůstat
štíhlými.
ISBN 978-80-7263-983-0
ILIES, Angelika
Mug Cakes
Z něm. přel. H. Habartová, Praha: Jan Vašut, 2015, 1. vyd., 64 s.,
brož. 149 Kč
Pečení ještě nikdy nebylo tak rychlé
a jednoduché! Dáte přísady do hrnku, zamícháte, upečete v mikrovlnné
troubě a můžete si vychutnat báječný
dezert. A to celé od začátku do konce
jen za 10 minut!
ISBN 978-80-7236-975-1
MICHAEL, Pamela
Bylinková kuchařka. Jedlé
a léčivé rostliny a byliny
Ilustr. C. King. Z angl. přel. V. Košnarová, Praha: Brána, 2015,
1. vyd., 320 s., váz. 299 Kč
Tato kniha je zároveň kuchařkou i klíčem k poznávání jedlých a léčivých
rostlin.
ISBN 978-80-7243-830-3

knižní

novink y

RYBOVÁ, Linda; WINTEROVÁ,
Kateřina
Vaříme podle Herbáře 3
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2015, 1. vyd., 240 s., váz. 399 Kč
Více než 200 receptů, návodů a kosmetických rad doplňují detailní informace o téměř 40 bylinách.
ISBN 978-80-7404-172-3
SKOKAN, David
Easy weekends. Když muž
vaří o víkendu
Praha: Mladá fronta, 2015,
F.O.O.D. Speciál, 1. vyd., 176 s.,
brož. 349 Kč
Hledáte inspiraci na snadné a zároveň
sezonní pokrmy na víkendový stůl?
Řešíte, co uvařit, aby si pochutnala
celá rodina? Více než 90 vyzkoušených receptů nejen na víkend. Mužská
jízda v kuchyni může začít…
ISBN 978-80-204-3852-2
ŠVORCOVÁ, Alžběta
Sladký život bez lepku.
Osvědčené recepty pro
domácí koláče, dorty,
dezerty a slané pečivo
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 184 s.,
váz. 299 Kč
Kniha vás naučí připravit si bezlepkové sladkosti z piškotového, křehkého,
listového i kynutého těsta, dorty, muffiny, cukroví, sušenky, slané koláče
i nepečené dezerty.
ISBN 978-80-7391-226-0
VAŠÁKOVÁ, Jana
Od pondělí do pátku 2.
Rychlé večeře do 30 minut
Praha: Mladá fronta, 2015,
F.O.O.D., 1. vyd., 176 s., brož.
299 Kč
Pokračování úspěšné kuchařky, kde se
dozvíte, jak snadno a rychle připravit
večeře na každý den jen do 30 minut.
ISBN 978-80-204-3851-5

NÁPOJE
MILES, Kristina
Bible zelených smoothie –
Supervýživné nápoje, které
vám pomohou zhubnout
a dodají vám energii
a duševní pohodu (více než
300 výtečných receptů)
Olomouc: Anag, 2015, 1. vyd.,
192 s., brož. 279 Kč
Je všeobecně známo, že každodenní strava bohatá na ovoce a zeleninu může maximalizovat vaše zdraví
a pohodu. A každodenní pití smoothie
z ovoce a zeleniny může výrazně zvýšit množství záchranných živin, které
vaše tělo potřebuje.
ISBN 978-80-7263-980-9
TISCHLEROVÁ, Ivana
Domácí likéry z ovoce
a ořechů
Praha: Pragma, 2015, 1. vyd.,
120 s., váz. 180 Kč
Známá česká bylinkářka pro vás tři
roky sbírala, mačkala a nakládala ovoce, aby je pak stáčela, ochutnávala
a s pomocí dalších fajnšmekrů vybrala
ty nejchutnější likéry do této knihy.
ISBN 978-80-7349-474-2

PSYCHOTERAPIE
McWILLIAMS, Nancy
Psychoanalytická
diagnóza. Porozumění
struktuře osobnosti
v klinickém procesu
Z angl. přel. H. Drábková, Praha:
Portál, 2015, 1. vyd., 416 s., váz.
855 Kč
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Kniha představuje jeden z mála textů,
který zpřístupňuje psychoanalytické
teorie osobnosti i začínajícím praktikům na poli dynamické psychoterapie.
ISBN 978-80-262-0943-0

ný program, který tělo zbaví toxinů
tak, abyste se mohli cítit i vypadat
co nejlépe.
ISBN 978-80-7263-975-5

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČKY

UMĚNÍ; HUDBA

Management
v ošetřovatelské praxi
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., 288 s., brož.
199 Kč
Celosvětovým trendem je zajištění
bezpečné a kvalitní zdravotní péče.
Minimalizace rizik a prevence rizikových faktorů spojených s poskytováním zdravotní péče vedou ke snížení
nákladů a ke zvýšení spokojenosti pacientů s poskytnutou péčí.
ISBN 978-80-7422-402-7

ARCHITEKTURA

ŽIVOTOSPRÁVA
HARTWIGOVI, Dallas
a Melissa
Whole 30. Třicetidenní
restart, který vám přinese
zdraví a svobodu v jídle
Brno: Jan Melvil Publishing,
2015, Fit & Food, 1. vyd., 432 s.,
váz. 599 Kč
Program Whole 30, poprvé uvedený
v knize Jídlo na prvním místě, pomohl
statisícům lidí z celého světa zlepšit
si zdraví a zhubnout. Přinesl jim také
zlepšení kvality spánku, hladiny energie, nálady i sebedůvěry.
ISBN 978-80-87270-76-9
LAMSCHOVÁ, Petra;
HAVLÍČEK, Petr
Jde to i bez pšenice
Praha: Mladá fronta, 2015, Dieta,
1. vyd., 136 s., váz. 249 Kč
Nová řada lifestylových kuchařek. První díl se točí okolo pšenice. Je to jen
móda, nebo nutnost současné doby?
Musíme ze svého jídelníčku vyloučit pšenici (tedy lepek), aby nám bylo
lépe? Zhubneme? Budeme mít více
energie?
ISBN 978-80-204-3853-9
MANDŽUKOVÁ, Jarmila
Budíková dieta aneb Jíst
ve správný čas a hubnout
Praha: Vyšehrad, 2015, Zdraví
a životní styl, 1. vyd., 120 s., váz.
188 Kč
Nová metoda hubnutí nezakazuje skoro nic, protože nejdůležitější je v ní
čas, který je zakódován v lidském těle.
Když se naučíte naslouchat svému nitru a vnímat svoje biologické hodiny,
zbavíte se přebytečných kil bez přílišného odříkání.
ISBN 978-80-7429-544-7

KRATOCHVÍL, Petr
Městský veřejný prostor
Praha: Zlatý řez, 2015, 1. vyd.,
188 s., váz. 460 Kč
Nová kniha P. Kratochvíla představuje základní teoretické přístupy k veřejnému prostoru z hlediska architektury a urbanismu, filosofie a sociálních věd.
ISBN 978-80-88033-00-4
SIMITCHOVÁ, Andrea;
WARKE, Val
Jazyk architektury. 26
principů, které by měl
každý architekt znát
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 224 s.,
brož. 499 Kč
Kdo chce detailně pochopit jazyk architektury, musí nejprve znát základní
stavební kameny. Kniha přináší přehled všech základních aspektů odvětví
v 26 přehledných a snadno uchopitelných kapitolách.
ISBN 978-80-7529-034-2

DIVADLO
ZOGATOVÁ, Lenka
Ochotnický kroužek
Brno: JAMU, 2015, 1. vyd., 648 s.,
váz. 450 Kč
Monografie přináší pohled na existenci a činnost Ochotnického kroužku působícího v Brně v letech 1985–
1990.
ISBN 978-80-7460-082-1

FILM
ZEMANOVÁ, Ludmila;
ZEMAN SPALENY, Linda
Karel Zeman a jeho
kouzelný svět
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 268 s.,
váz. 690 Kč
Kdo by neznal filmy jako Cesta do pravěku, Vynález zkázy nebo Baron Prášil.
S knihou Karel Zeman a jeho kouzelný
svět z pera jeho dcery a vnučky můžete jedinečným způsobem nahlédnout přímo do zákulisí tvorby tohoto
umělce.
ISBN 978-80-264-0941-0

KATALOG
K VÝSTAVĚ

POWELL, Chris
Chtějte více, zhubněte
více – na celý život!
Olomouc: Anag, 2015, 1. vyd.,
272 s., brož. 349 Kč
Hlavním tématem knihy je sacharidový plán, který nakopne váš metabolismus tím, že střídáte dny s nízkým
a vysokým obsahem sacharidů.
ISBN 978-80-7263-984-7

BÍLOVÁ, Marie
Náchodský výtvarný
podzim – 32. ročník
přehlídky umění regionu.
Seznam vystavených prací
Náchod: Galerie výtvarného umění v Náchodě, 2015, 1. vyd., 16 s.,
brož. 10 Kč
Seznam vystavených prací s údaji o výtvarnících k tradiční výstavě
v GVU v Náchodě.
ISBN 978-80-87069-69-1

SNYDER, Kimberly
Detoxikace pro krásu.
Správnou stravou k zářivé
pleti, obnově energie
a k tělu, po jakém jste
vždy toužili
Olomouc: Anag, 2015, 1. vyd.,
272 s., brož. 349 Kč
Nejdůležitější pro vaši krásu je to, co
jíte, a proto autorka sestavila výkon-

BLECHA, Jaroslav
Vějíř loutek dálného
orientu. Ein bunter
Figurenfächer aus dem
fernen Orient
Brno: Moravské zemské muzeum,
2015, 1. vyd., 70 s., brož. 148 Kč
Publikace ke stejnojmenné výstavě, uskutečněné ve spolupráci Theater am Faden a Moravského zem-
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ského muzea, oddělení dějin divadla,
v Dietrichsteinském paláci v Brně
od 5. 11. 2015 do 30. 6. 2016.
ISBN 978-80-7028-458-2
POLÁKOVÁ, Jana;
VEČERKOVÁ, Eva
Ježíšek nebo Santa Klaus.
A co dostanou u sousedů?
Brno: Moravské zemské muzeum,
2015, 1. vyd., 54 s., brož. 57 Kč
Slaví všichni Vánoce? A když ne, dostávají dárky někdy jindy? Nosí všude
dárky Ježíšek? Odpovědi na podobné
otázky nabízí výstava pořádaná v Paláci šlechtičen MZM v Brně ve dnech
24. 11. 2015 až 7. 2. 2016.
ISBN 978-80-7028-460-5
WEISSOVÁ, Julie
Ve stínu světla
Praha: Gasset, 2015, 1. vyd., 68 s.,
váz. 160 Kč
Katalog k výstavě fotografií Ondřeje
Šika v Muzeu umění a designu v Benešově.
ISBN 978-80-87079-48-5

MÓDNÍ
NÁVRHÁŘSTVÍ
CALLAHAN, Maureen a kol.
Champagne Supernovy
a renegáti 90. let, kteří
přetvořili módu
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 288 s.,
váz. 399 Kč
Na sklonku 90. let změnily tři postavy navždy tvář módy a kultury – Marc
Jacobs, Alexander McQueen a Kate
Mossová. Všichni tři měli úžasný
talent a každý měl nějakou temnou
stránku, která ho téměř zničila.
ISBN 978-80-7529-098-4

VÝTVARNÉ UMĚNÍ
BĚLOCHOVÁ, Vendula
Omalovánky pro všechny
generace. Tradiční
ornament z blízka
i z daleka
Brno: BizBooks, 2015, 1. vyd.,
144 s., brož. 169 Kč
Omalovánky zvou ke kouzelnému výletu do starých časů, kdy umění doprovázelo každý lidský krok.
ISBN 978-80-265-0436-8
DOOLEY, Mike
Kosmická poselství.
Kniha antistresových
omalovánek
Z angl. přel. L. Kosíková, Praha:
Pragma, 2015, 1. vyd., 100 s., váz.
160 Kč
Toto není obyčejná kniha omalovánek – je to jedinečný prostředek inspirace, který vám umožní vydat se
na cestu, o které jste vždycky snili.
ISBN 978-80-7349-478-0
Filip / Philipp Leubner
(1733–1803). Pozdní
baroko na Lužické Nise
/ Spätbarock an der
Lausitzer Neiße
Edit. Z. Štěpanovičová, M. Winzeler. Překl. V. Čadský, J. Ostmeyer,
Liberec: Oblastní galerie Liberec,
Zittau: Städtische Museen Zittau,
2015, 1. vyd., 336 s., brož. 350 Kč
Česko-německá publikace obsahuje
monografickou stať o malíři F. Leubnerovi (1733–1803), soupis jeho díla
a dalších 9 příspěvků na dané téma
od 12 autorů.
ISBN 978-80-87707-16-6 (Oblastní
galerie Liberec), 978-3-94456024-3
(Städtische Museen Zittau)

HROZKOVÁ, Ája
Obrázky a citáty pro
radost. Vybarvujte,
relaxujte, tvořte nevšední
dárečky
Brno: Zoner Software, 2015,
1. vyd., 96 s., brož. 190 Kč
Nechte se inspirovat barvami a ladnými tvary květin, tvořte nevšední přání,
která promluví za vás.
ISBN 978-80-7413-321-3
Kouzelná zahrada
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 80 s.,
brož. 129 Kč
Dopřejte si chvilku pohody, dejte
své fantazii křídla a nechte rozkvést
svou zahradu klidu a míru. Odpočinete si od každodenního stresu
a ponořte se do kouzelného světa
tvořivosti.
ISBN 978-80-264-0887-1
PAVLÍKOVÁ, Tereza
Kočky a kocouři
(antistresové kresby)
Ilustr. T. Pavlíková, Praha: Argo,
2015, 1. vyd., 64 s., brož. 248 Kč
Arteterapeutické vymalovánky pro
dospělé.
ISBN 978-80-257-1656-4
PROUTKOVSKÝ, Roman;
VELICKÝ, Vojtěch
Nekorektní omalovánky
Ilustr. V. Velický, Praha: XYZ, 2015,
1. vyd., 64 s., brož. 149 Kč
Přesvědčte se, že život je plný barev
a že nic není černobílé! Zpříjemněte si
cestu do práce, čekání u doktora nebo
dlouhou chvíli v autě na D1. Vybarvujte obrázky, kreslete, stříhejte, přehýbejte, mačkejte, hledejte.
ISBN 978-80-7505-255-1
SARNAT, Marjorie
Kreativní kočky.
Vybarvujte, relaxujte
a potěšte dárkem
Brno: Zoner Software, 2015,
1. vyd., 64 s., brož. 139 Kč
Více než třicet okouzlujících ilustrací koček provedených v různém stylu
a designu. Všechny milovníky koček
a vybarvování zaručeně nadchnou
originální ilustrace koček vyzdobené vším, co si jen kdo dokáže představit.
ISBN 978-80-7413-329-9

UČEBNICE
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ČESKÝ JAZYK
SKLENÁŘOVÁ, Michaela
Český jazyk 1 GM pro ZŠ –
Písanka 1 Sassoon
Plzeň: Fraus, 2015, 1. vyd., 32 s.,
brož. 29 Kč
Písanka nevázaného písma Sassoon k výuce čtení a psaní genetickou
metodou.
ISBN 978-80-7489-058-1
SKLENÁŘOVÁ, Michaela
Český jazyk 1 GM pro ZŠ –
Písanka 2 Sassoon
Plzeň: Fraus, 2015, 1. vyd., 32 s.,
brož. 29 Kč
Písanka nevázaného písma Sassoon k výuce čtení a psaní genetickou
metodou.
ISBN 978-80-7489-059-8
SKLENÁŘOVÁ, Michaela
Český jazyk 1 GM pro ZŠ –
Písanka 3 Sassoon

Plzeň: Fraus, 2015, 1. vyd., 32 s.,
brož. 29 Kč
Písanka nevázaného písma Sassoon k výuce čtení a psaní genetickou
metodou.
ISBN 978-80-7489-060-4

JAZYKOVÉ
UČEBNICE
HOBBS, Martyn; KEDDLE,
Julia Starr
Your Space 3 – pracovní
sešit
Plzeň: Fraus, 2015, 1. vyd., 88 s.,
brož. 149 Kč
Pracovní sešit vede žáky k sebehodnocení a nabízí náměty na projekty. Součástí je i přehled gramatiky s českým
komentářem a slovníček.
ISBN 978-80-7489-049-9

MATEMATIKA
PĚCHOUČKOVÁ, Šárka;
KAŠPAROVÁ, Martina;
RAKOUŠOVÁ, Alena a kol.
Matematika se Čtyřlístkem
5 pro ZŠ – příručka učitele
Plzeň: Fraus, 2015, 1. vyd., 144 s.,
brož. 299 Kč
Příručka učitele obsahuje doplnění potřebných informací pro učitele, zásobárnu dalších aktivit, her, opakovacích
stránek a další informace.
ISBN 978-80-7489-065-9

PŘÍRODOPIS
PELIKÁNOVÁ, Ivana;
ŠIMONOVÁ, Petra;
ČABRADOVÁ, Věra
Přírodopis 7 pro ZŠ a VG
(nová generace) – příručka
učitele
Plzeň: Fraus, 2015, 1. vyd., 112 s.,
brož. 299 Kč
Nedílnou součástí učebnic je Příručka
učitele, která je praktickou pomůckou.
Obsahuje návrh časově-tematického
plánu učiva.
ISBN 978-80-7489-040-6

SPORT
A TĚLOVÝCHOVA
CVIČENÍ;
POSILOVÁNÍ
LIEBMAN, Hollis
Encyklopedie
posilování – anatomie.
150 tréninkových
plánů, 125 posilovacích
a strečinkových cvičení
pro 45 sportů!
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 376 s.,
váz. 799 Kč
Publikace poskytuje komplexní informace jak aktivním sportovcům, tak
i těm, kteří chtějí začít sportovat, zvýšit svou fyzičku a vybudovat si svalovou hmotu pro provozování zamýšleného sportu.
ISBN 978-80-264-0948-9
SEDLÁKOVÁ, Simona
Záda, která cvičí, nebolí.
Cvičíme podle Ludmily
Mojžíšové
Praha: Vyšehrad, 2015, 3. vyd.,
64 s., váz. 148 Kč
Jak si pomoci od bolesti zad nám
poradí brožurka cviků podle osvědčené metody paní Mojžíšové, kterou
sestavila zkušená fyzioterapeutka
dr. S. Sedláková.
ISBN 978-80-7429-653-6

TURISTICKÉ
PRŮVODCE
KADEŘÁBEK, Josef Káďa
Motorkářský průvodce
po Čechách
Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 232 s.,
váz. 399 Kč
Jste ostřílený motorkář, který už procestoval kde co? Nebo jste začátečník? Ať tak nebo tak, nabízíme vám
tipy na výlety na motocyklu po naší
republice.
ISBN 978-80-7243-826-6

JAZYKOVĚDA;
LITERÁRNÍ VĚDY
JAZYKOVÉ
PŘÍRUČKY
DOYLE, Sir Arthur Conan
Tři případy Sherlocka
Holmese / Three Cases
of Sherlock Holmes
Praha: Garamond, 2015, 1. vyd.,
160 s., brož. 69 Kč
Bilingvní vydání tří povídek s Sherlockem Holmesem v „hlavní roli“ – Šplhající muž, Lví hříva a Podnájemnice
v závoji. Opatřeno komentářem.
ISBN 978-80-7407-255-0
MLÝNKOVÁ, Ludmila;
GONZÁLES, Manuel Díaz-Faes
Trasgu a jeho kamarádi.
Vítejte v Asturii. Mýty
a legendy severního
Španělska
Ilustr. J. Kučerová, Brno: Edika,
2015, 1. vyd., 128 s., brož. 249 Kč
Dvojjazyčné španělsko-česlé vydání.
ISBN 978-80-266-0856-1

JAZYKOVĚDA
DANIEL ADAM
Z VELESLAVÍNA
Nomenclator quadrilinguis
Boemico-Latino-GraecoGermanicus
Praha: Academia, 2015, 1. vyd.,
370 s., váz. 650 Kč
Věcně uspořádaný slovník z roku 1598
obsahuje více než 10 tisíc heslových
statí a stal se jedním z pilířů české
lexikografie. Nové vydání je historicky první kritickou edicí humanistického slovníku.
ISBN 978-80-200-2406-0
EISNER, Pavel
Chrám i tvrz. Kniha
o češtině
Praha: XYZ, 2015, zde 2. vyd.,
768 s., váz. 499 Kč
Proslulé dílo, jež je nejen odborným
výkladem, ale především vyznáním
lásky k českému jazyku.
ISBN 978-80-7505-272-8
JELÍNEK, Tomáš
Skladební funkce a pád
v korpusu: Frekvenční
analýza
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., 76 s., brož. 129 Kč
Svazek představuje rozbor vztahu
mezi skladebními funkcemi na jedné
straně a slovními druhy a pády slov
na straně druhé. Práce vychází z korpusu SYN2005.
ISBN 978-80-7422-366-2
MATÚŠOVÁ, Jana
Německá vlastní jména
Praha: Nakladatelství Lidové
noviny, 2015, 1. vyd., 320 s., váz.
329 Kč

V knize jsou představena příjmení,
místní a pomístní jména, která vznikala na našem území a v jazykových
kontaktech byla přejímána do češtiny.
ISBN 978-80-7422-369-3

LINGVISTIKA
LOHROVÁ, Helena
Decision-making in
Meetings Discourse:
Applied Linguistic
Research
Praha: Academia, 2015, Lingvistika, 1. vyd., 224 s., váz. 350 Kč
Skupinová jednání vytvářejí specifickou dynamiku, proces rozhodování
při nich není zdaleka tak racionální
a strukturovaný, za jaký se obecně považuje. Publikace předkládá výsledky
studie interních jednání jedné z velkých hospodářských komor ve Velké
Británii.
ISBN 978-80-200-2519-7

LITERÁRNÍ
HISTORIE
PLÁNSKÁ, Božena
Vztahy a jejich
obraz v literatuře
19. a 20. století
Hradec Králové: Gaudeamus,
2015, 1. vyd., 169 s., brož.
Monografie reaguje na zvýšenou pozornost, kterou evropská společnost
i umělci věnují od konce 18. století
podobě a charakteru lidských vztahů, a to jak jejich osobní, privátní, tak
i širší společenské modifikaci.
ISBN 978-80-7435-614-8

KRÁSNÁ
LITERATURA
AUTOBIOGRAFIE
BOR, Vladimír
Život s uměním. Rodinný
dvojportrét
Praha: Academia, 2015, Paměť,
1. vyd., 394 s., váz. 425 Kč
Autobiografie hudebního a filmového
kritika, dramaturga, scenáristy, pedagoga, produkčního a publicisty V. Bora
zachycuje autorovy vzpomínky na dětství a dospívání a rovněž četné aktivity, které ho spojovaly s českým divadlem, filmem i hudebním životem.
ISBN 978-80-200-2524-1
GAZDÍK, Stanislav
15 let v legii. Příběh
českého vojáka
ve francouzské cizinecké
legii
Brno: CPress, 2015, 2. vyd., 144 s.,
váz. 269 Kč
V roce 1991 se S. Gazdik rozhodl vypravit do Francie a vstoupit do cizinecké legie, ve které následně prožil
15 let života. Podařilo se mu dostat
do speciální jednotky GCP a dosáhnout hodnosti le sergent chef.
ISBN 978-80-264-0949-6
JORNET, Kilian
Neviditelná hranice
Z katalán. přel. V. Klouček, Praha:
Mladá fronta, 2015, 1. vyd., 192 s.,
váz. 269 Kč
Proč zemřel on, ne já? Proč jsem
couvl, místo abych se pokusil ho
chytit? ptá se vynikající skialpinista a skyrunner K. Jornet po tragické
nehodě Stéphana Brosse. Ví sice, že
nemohl kamarádovu pádu zabránit,
ale co kdyby…
ISBN 978-80-204-3726-6

PAMUK, Orhan
Istanbul. Vzpomínky
a město
Z turecký přel. P. Kučera, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 480 s., váz.
498 Kč
Istanbul je poutavým a současně nezvyklým pohledem na jednu ze světových metropolí očima autora, který je
s ní neodlučně spjat. Kniha je nejen
holdem Istanbulu, ale i jakousi osobní
kronikou Pamukova uměleckého zrání.
ISBN 978-80-257-1377-8

BIOGRAFIE
CARLIN, Peter Ames
Bruce. Život Bruce
Springsteena
Z angl. přel. R. Toliman, Praha:
Argo, 2015, 1. vyd., 522 s., váz.
448 Kč
Již více než čtyři desetiletí jsou písně
B. Springsteena odrazem srdce a duše
Ameriky. Během své kariéry získal
na dvacet cen Grammy, dva Zlaté Globy a jednoho Oscara, k tomu prodal
více než 120 milionů alb.
ISBN 978-80-257-1655-7
ESTRATE, Pierre
Miriam – malá Arabka
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, Carmelitana,
1. vyd., 328 s., váz. 399 Kč
Život svaté Miriam od Ukřižovaného
(1846–1878), bosé karmelitky, kterou
papež František svatořečil 17. května 2015 na Svatoperském náměstí
v Římě, je v dějinách katolické hagiografie zcela jedinečný.
ISBN 978-80-7195-735-5
KOVÁŘ, Pavel
Ota Pavel: Postskriptum.
Ohlédnutí za životem
a dílem mimořádně
nadaného umělce
Praha: XYZ, 2015, 1. vyd., 144 s.,
váz. 199 Kč
Když O. Pavel zemřel, nebylo mu
ještě 43. Napsal sedm knížek – pět
o sportu a dvě o svém dětství, rodičích, bratrech, lidech a rybaření. Své
příběhy psal jako básně v próze: poctivě a – jak sám přiznával – pracně,
až mučivě.
ISBN 978-80-7505-274-2
LEAMING, Barbara
Jacqueline Bouvierová
Kennedyová Onassisová –
Neznámý příběh
Z angl. přel. J. Leckie, Praha:
Argo, 2015, 1. vyd., 374 s., váz.
398 Kč
Citlivě a obratně napsaná biografie
se věnuje zdánlivě kouzelnému dětství a mládí slavé Jackie, samozřejmě
i pohádkovému manželství s bohatým
a pohledným senátorem a pozdějším
prezidentem a dalšími událostmi.
ISBN 978-80-257-1587-1
LUKŠŮ, David; PALÁN, Aleš
Souška
Praha: Epocha, 2015, 2. vyd.,
312 s., váz. 299 Kč
Příběh nejlepší českého hokejového
obránce všech dob – bojovníka, který
nechával na ledě srdce. S Duklou Jihlava se stal sedmkrát mistrem Československa.
ISBN 978-80-7425-269-3
MONTGOMERY, Alice
Jamie Dornan – Odstíny
touhy
Z angl. přel. L. Mikulka, Praha:
Brána, 2015, 1. vyd., 198 s., váz.
299 Kč

První skutečně intimní životopis
J. Dornana, jenž ve filmu ztvárnil jednu z nejproslulejších postav dnešní
literatury – Christiana Greye.
ISBN 978-80-7243-833-4
MOORE, Charles
Margaret Thatcherová.
Dáma se neotáčí
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., 1000 s., váz.
999 Kč
Neuvěřitelně podrobný, fundovaný a zároveň neobyčejně živý popis
zrození moci zosobněné ženou, která
změnila Velkou Británii i svět konce
20. století. 1. díl autorizované biografie končí válkou o Falklandy roku
1982.
ISBN 978-80-7422-316-7
NĚMEČEK, Jan;
NĚMEČKOVÁ, Daniela
Prototyp zrady
Praha: Epocha, 2015, Traumata
války, 1. vyd., 216 s., váz. 229 Kč
Příběh programové zrady – tak by se
daly nazvat životní osudy Augustina Přeučila, čs. pilota, který z příkazu gestapa odešel v roce 1939
do exilu.
ISBN 978-80-7425-281-5
PROCHÁZKA, Pavel
Josef Masopust. Legenda
žije
Praha: Olympia, 2015, 1. vyd.,
208 s., váz. 499 Kč
Publikace přináší první ucelený pohled
na život a kariéru legendy našeho fotbalu J. Masopusta.
ISBN 978-80-7376-416-6
WAGNEROVÁ, Alena
Milena Jesenská
Praha: Argo, 2015, 2., zde 1. vyd.,
240 s., váz. 298 Kč
V osudu české novinářky Mileny Jesenské (1896–1944) se takřka doslovně zrcadlí všechny proměny a zvraty,
očekávání a zklamání první poloviny
minulého století.
ISBN 978-80-257-1485-0

CESTOPISY
CIVADE HORŇÁKOVÁ, Lenka
Pohlednice z kavárny
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., 128 s., brož.
139 Kč
Další z milých knížek L. Horňákové
Civade nás tentokrát zavede na terasy kaváren, s výhledem i bez, kde:
„Nejste ani venku ani uvnitř, tak
někde mezi. Sedíte a nemáte nic
na práci, ale nemůžete říct, že neděláte nic...“
ISBN 978-80-7422-453-9

ČESKÁ KLASIKA
ČAPEK, Josef
Stín kapradiny
Praha: Vyšehrad, 2015, Mozaika,
zde 1. vyd., 160 s., váz. 188 Kč
Baladický příběh mladých pytláků
Rudy a Vaška, kteří v panice zabijí hajného a vydávají se na útěk před
spravedlností a svědomím.
ISBN 978-80-7429-131-9

DETEKTIVKY;
KRIMI
BERAN, Ladislav
Zločin přijde po půlnoci
Písek: J & M, 2015, 1. vyd., 280 s.,
váz. 279 Kč
Skutečné kriminální případy od roku
1991 do současnosti, tak jak je řeší
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s přehledem a humorem sobě vlastním písečtí kriminalisté.
ISBN 978-80-86154-79-4
CONNELLY, Michael
Hořící pokoj. Případ
Harryho Bosche
Z angl. přel. J. Kobělka, Ostrava: Domino, 2015, 1. vyd., 450 s.,
váz. 339 Kč
Muž, kterého zasáhla zbloudilá kulka,
podlehl následkům těžkého zranění.
Detektiv Harry Bosch se ocitá v nezáviděníhodné situaci – zatímco tělo
oběti ještě nestačilo pořádně vychladnout, všechny důležité důkazy už stačily nenávratně zmizet.
ISBN 978-80-7498-114-2
ČERVENÁK, Juraj
Ohnivé znamení
Ze sloven. přel. R. Pilch, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 400 s., váz.
398 Kč
Nález lidských ostatků v podunajských lesích přivede Barbariče na stopu bezohledných lupičů a překupníků
s otroky. Notář musí povolat na pomoc Steina a Jaroše. Společně putují
do Prešpurku, který se po pádu Budína
stal hlavním městem Uher...
ISBN 978-80-257-1639-7
GERHARDSEN, Carin
Gideonův kruh
Ze švéd. přel. J. C. Svatošová,
Praha: Vyšehrad, 2015, 1. vyd.,
304 s., váz. 298 Kč
Severskou letní nocí běží mladá nahá
žena. Ráno ji policie najde ve stockholmské čtvrti Söder před dveřmi
Johna Gideona. Žena nekomunikuje
s okolím a nikdo neví, kdo je, co se
jí stalo, ani proč se ocitla právě před
těmito dveřmi.
ISBN 978-80-7429-612-3
GOFFA, Martin
Živý mrtvý a další policejní
povídky
Praha: Mladá fronta, 2015, 1. vyd.,
160 s., váz. 199 Kč
Miko Syrový slaví dvě desítky let své
policejní kariéry. Tedy slavil by, pokud
by zrovna neležel v nemocniční posteli. A tak alespoň vzpomíná na dobráky
i nebožáky, kteří prošli jeho detektivním životem.
ISBN 978-80-204-3812-6
KAZINSKI, A. J.
Spánek a smrt
Z angl. přel. S. Pavlíček, Praha:
Brána, 2015, 1. vyd., 336 s., váz.
299 Kč
Niels Bentzon, detektiv z kodaňského
oddělení vražd, který je zároveň školeným policejním vyjednavačem, je
povolán na nádraží, kde se nahá dívka
pod vlivem drog chystá z výšky vrhnout do kolejiště...
ISBN 978-80-7243-821-1
KLEVISOVÁ, Michaela
Kroky vraha
Praha: Motto, 2015, 2. vyd., 368 s.,
váz. 229 Kč
V pražském lesoparku byla v noci
uškrcena mladá žena. Novinářka Julie
Kellerová je zřejmě poslední, kdo s ní
před vraždou mluvil. Oběť se navíc nápadně podobala její dceři Kláře...
ISBN 978-80-267-0531-4
LEHANE, Dennis
Nic není svaté
Praha: Epocha, 2015, 1. vyd.,
360 s., váz. 299 Kč
Krásná mladá žena zničená žalem
zmizela beze stopy. Stejně tak detektiv najatý, aby ji našel. A rovněž
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spousta peněz. Na scénu vstupují
ostřílení soukromí vyšetřovatelé Patrick Kenzie a Angela Gennarová.
ISBN 978-80-7425-255-6
LENORMAND, Frédéric
Případy soudce Ti.
Příručka čínského soudce
pro přežití
Z franc. přel. M. Darom, J. Marek,
Praha: Garamond, 2015, 1. vyd.,
240 s., brož. 248 Kč
Sbírka čínské moudrosti, cizí město a nepolapitelný vrah – s tím vším
se musí vypořádat soudce Ti ve svém
novém dobrodružství krátce poté, co
slavný úředník právě povýšil na policejního ředitele hlavního města říše.
ISBN 978-80-7407-288-8
NESSER, Hakan
Dívka, která nikomu
nechyběla
Ze švéd. přel. H. Matochová,
Brno: Moba, 2016, Severská krimi,
1. vyd., 280 s., váz. 279 Kč
Je parné léto a komisař Van Veeteren
už se nemůže dočkat dovolené. Dokonce má jisté plány s jistou dámou.
Jenže právě v té době se z dívčího tábora tajemné náboženské sekty ztratí
jedno z děvčat. A nedlouho po něm
druhé...
ISBN 978-80-243-6720-0
RYAN, Robert
Krajinou mrtvých mužů
Praha: Plus, 2015, 1. vyd., 456 s.,
váz. 399 Kč
V zákopech 1. světové války denně
umírají tisíce mužů, jeden mrtvý navíc sotva koho překvapí. Až na to, že
tohle tělo je plné bizarních ran, což
neunikne pozornému zraku dr. Watsona, který dříve asistoval Sherlocku
Holmesovi...
ISBN 978-80-259-0463-3

EROTICKÁ
LITERATURA
BECKEROVÁ, Emma
Alice. Erotická zpověď
Z franc. přel. D. Melanová, Praha:
Mladá fronta, 2015, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Alici je 20 let, prý krásný věk… Ale
je tady dramatický rozvod rodičů, dvě
mladší sestry, o něž se stará, toto
klišé u ní tedy není zrovna na místě. Setká se s Emmanuelem, o 20 let
starším, a oba okamžitě podlehnou
silnému smyslnému kouzlu...
ISBN 978-80-204-3620-7
CHASEOVÁ, Emma
Zkrocený
Z angl. přel. A. Faltová, Praha:
Mladá fronta, 2015, Erotic, 1. vyd.,
200 s., váz. 229 Kč
Zarazte mě, pokud jste už tohle někdy
slyšeli: holka potká sukničkáře, zamilují se do sebe a sukničkář se polepší.
Hezký příběh. Až na to, že není náš.
Náš je o moc barvitější...
ISBN 978-80-204-3333-6

ESEJE; ÚVAHY
KELLER, Jan
Odsouzeni k modernitě. Co
hledá sociologie a našla
beletrie
Ilustr. B. Jirků, Praha: Novela bohemica, 2015, 1. vyd., 188 s., váz.
268 Kč
Kniha esejů dokládá jednoduché tvrzení: Ani moderní společnost se nevyhnula tomu, o čem byli staří Řekové
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přesvědčeni, že je osudem veškerých
dějin. Nevyhnula se pohybu v kruhu.
ISBN 978-80-87683-53-8
KLAUS, Václav; WEIGL, Jiří
Stěhování národů
s.r.o. Stručný manuál
k pochopení současné
migrační krize
Ilustr. J. Slíva, Praha: Olympia,
2015, 1. vyd., 88 s., váz. 199 Kč
Primárním cílem knížky je polemizovat
se všudypřítomnou „prouprchlickou“
propagandou. Zdrželi jsme se příliš
zevrubných odboček, které by text
neúměrně zatížily, ale pro přidání potřebné zkratky a nadsázky jsme do ní
zařadili i výstižné grafiky J. Slívy.
ISBN 978-80-7376-422-7
MIHULE, Jaroslav
Hudební eseje a morality
Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 367 s.,
brož. 295 Kč
„Obecné vědomosti mají hlupáci,“
napsal kdysi William Blake. Spáchat
krátký medailon na téma Martinů či
Janáček dokáže každý, kdo má internet. Bydlet v hudbě 20. století znamená však něco docela jiného.
ISBN 978-80-257-1486-7

HISTORICKÉ
ROMÁNY
DUMAS, Alexandre
Královna Margot
Z franc. přel. V. Fiala, Praha: Garamond, 2015, zde 1. vyd., 512 s.,
brož. 99 Kč
Román o francouzské královně
Margot popisuje život na francouzském královském dvoře na přelomu
16. a 17. století.
ISBN 978-80-7407-279-6
GRIFFITH, Mari
Kořeny růže Tudorovců
Z angl. přel. P. Červený, Praha:
Brána, 2015, 1. vyd., 360 s., váz.
299 Kč
Příběh vášnivé lásky, která vyústila
do tajně uzavřeného manželství, z něhož vzešlo jméno nejznámější královské dynastie v dějinách Velké Británie – Tudorovců.
ISBN 978-80-7243-825-9
HILDEBRANDT, Johanne
Sigrid. Sága Valhally
Ze švéd. přel. K. Kloučková, Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 400 s.,
váz. 399 Kč
Sňatek urozené Sigrid s králem Erikem má být pojistkou míru uzavřeného mezi rody Götů a Sveů soupeřícími
na švédském území. Sigrid však před
sňatkem udělá něco nepředstavitelného a celému jejímu národu hrozí
záhuba...
ISBN 978-80-7243-827-3
KANE, Ben
Cesta do Říma
Praha: Vyšehrad, 2015, Čtení
ke krbu, 1. vyd., 384 s., váz. 348 Kč
Závěrečná část trilogie z doby Julia
Caesara. Autor čtenáře seznamuje
s přesnými historickými podrobnostmi, aniž by tím oslaboval spád děje.
Volné pokračování přináší rozuzlení
osudů Romula, Tarquinia a Fabioly.
ISBN 978-80-7429-614-7
RIVERSOVÁ, Francine
Vykupující láska
Praha: Návrat domů, 2015, 1. vyd.,
416 s., váz. 360 Kč
Psal se rok 1853, Kalifornii zachvátila zlatá horečka. Muži byli ochotni
prodat svou duši za pár valounů zla-
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ta a ženy prodávaly své tělo, jen aby
měly kde hlavu složit. Angel nečeká
od mužů nic než zradu...
ISBN 978-80-7255-348-8
TRENT, Christine
Dáma z popela. Pro
viktoriánský pohřební
ústav je smrt stále velkým
tajemstvím
Z angl. přel. H. Vališová, Praha:
Brána, 2015, 1. vyd., 416 s., váz.
349 Kč
Mrazivý příběh o smrti, která se před
ničím nezastaví. Bude osud nezvratný? Jedině žena se železnou vůlí může
uspět jako pohřební zřízenec ve viktoriánském Londýně, ale Violet Morganová je na svou živnost velice pyšná...
ISBN 978-80-7243-831-0
VONDRUŠKA, Vlastimil
Mrtvý posel
Brno: Moba, 2016, Historické krimi, 1. vyd., 208 s., váz. 279 Kč
Královský písař Jiří Adam z Dobronína
nalezne u dveří svého domu těžce zraněného muže. Umírající stihne ještě
říci, že se chystá jakési spiknutí, jenže
zemře dřív, než stačí povědět víc...
ISBN 978-80-243-6756-9

HORORY
LUMLEY, Brian
Nekroskop
Frenštát p. R.: Polaris, 2015,
2. uprav. vyd., 368 s., váz. 299 Kč
Nové upravené vydání 1. dílu z cyklu
hororů Nekroskop.
ISBN 978-80-7332-225-0
Templářská věž hanby
Brno: Moba, 2016, John Sinclair,
1. vyd., 50 s., brož. 44 Kč
Už už se na Johna a Suka měly vrhnout krysy a celé paralyzované je zahubit. Najednou se ovšem oba přátelé
propadli do prostoru mezi dimenzemi
a díky sochám starých templářů se
ocitli v dávné minulosti, aby zde vyřešili případ jednoho prokletí.
ISBN 978-80-243-6997-6

HUMOR
DEVÁTÁ, Ivanka; DEVÁTÝ, Jiří
Pravé domácí
Ilustr. I. Hüttnerová, Praha: Motto,
2015, 2. vyd., 192 s., váz. 219 Kč
Kniha pro všechny, kdo mají rádi svěží humor I. Deváté. Nejedná se zde
o klobásky nebo koláčky, ale o další
veselé historky ze života oblíbené spisovatelky a herečky a jejího bratra.
ISBN 978-80-267-0528-4
PAWLOWSKÁ, Halina
Manuál zralé ženy
Praha: Motto, 2015, 1. vyd., 176 s.,
váz. 249 Kč
H. Pawlowská tvrdí, že když slyší slovo „zralá“, vybaví se jí sýr, u kterého
je nejvyšší čas ho zkonzumovat. Zároveň ale říká, že zralost je báječná!
ISBN 978-80-267-0527-7
ROSTEN, Leo
Jidiš pro ještě větší radost
Z angl. přel. R. Podaný, Praha: Garamond, 2015, 2. dopl. vyd., 348 s.,
brož. 79 Kč
Kniha je jakýmsi slovníkem jidiš výrazů, v žádném případě však suchopárným, ale naopak velmi živým, moudrým a zábavným.
ISBN 978-80-86379-75-3
Sbírka vtipů erotických
a trochu nemravných

Edit. K. Janiš, I. Ludvíková, Ústí
nad Orlicí: Oftis, 2015, 1. vyd.,
136 s., brož.
Autoři se pokusili sestavit sbírku eroticky motivovaných anekdot, směřujících do rozličných oblastí, a to
nejen sexuální orientace, aktuálního
partnerského vztahu, příp. do oblasti hádanek, průpovídek, ale i životního moudra.
ISBN 978-80-7405-388-7

KOMIKSY
KOCIÁN, Michal; LEŽÁK,
Zdeněk
Stopa legionáře II. Osudy
Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 104 s.,
váz. 398 Kč
V loňském roce vyšla komiksová kniha
Stopa legionáře, která mapuje historii československých legií za 1. světové války. Na úspěšný titul navazujeme volným pokračováním s podtitulem Osudy.
ISBN 978-80-257-1684-7
KRAUSE, Fran
Hlubina temných strachů
Z angl. přel. R. Klíčník, Praha:
Argo, 2015, 1. vyd., 144 s., váz.
289 Kč
Ďábelsky zábavná sbírka 101 komiksů, které zkoumají naše nejpříšernější,
nejkomičtější i nejbizarnější strachy –
a nebezpečí číhající za každým rohem!
ISBN 978-80-257-1660-1
ŠITLER, Jiří; BARBU, Adrian
Ocelová křídla
Ilustr. A. Barbu. Z rumun. přel. J.
Našinec, Praha: Mladá fronta,
2015, 1. vyd., 48 s., váz. 199 Kč
Komiks líčí dramatický útěk slavného
„čtyřlístku“ českých letců Josefa Balejky, Viléma Košaře, Josefa Františka
a Matěje Pavloviče z nacisty okupované republiky, aby se mohli aktivně
účastnit boje za svobodu.
ISBN 978-80-204-3929-1

LEGENDY; MÝTY;
POVĚSTI
HEGER, Ladislav
Staroislandské ságy
Praha: Garamond, 2015, takto
1. vyd., 640 s., váz. 450 Kč
Nové, doplněné a upravené vydání
základního pramene poznání světa
starých Seveřanů obsahuje pět nejznámějších islandských ság v redigovaném překladu L. Hegera.
ISBN 978-80-7407-284-0
KOREČEK, Martin
Pověsti z Chrudimska
nesou se nocí
Ilustr. J. Stejskal, Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, 1. vyd., 120 s., brož.
159 Kč
Autor do knihy zařadil 21 pověstí a sepsal je tak, aby fikce jen jemně narušila jejich skutečnost a aby se Chrudim a obce v jejím nejbližším okolí
představily i jinak, než jak je známe.
ISBN 978-80-7405-378-8

LITERATURA FAKTU
BRISARD, J.-Ch.
Děti diktátorů
Z franc. přel. M. Šťovíček, Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 294 s.,
váz. 299 Kč
Jmenují se Světlana, Edda, Carmen,
Kim nebo Bašar: synové a dcery Stalina, Mussoliniho, Franca, Kim-Ir-sena
nebo Háfize Assada... Jak naložily se

svým neobvyklým dědictvím a jaký byl
jejich osud?
ISBN 978-80-7243-829-7
DRDA, Adam; KROUPA,
Mikuláš
Neznámí hrdinové –
o české statečnosti. Každý
národ má své hrdiny, ten
náš na ně však rychle
zapomíná nebo je nezná
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2015, 1. vyd., 240 s., váz. 249 Kč
Příběhy obyčejných lidí, kteří se dostali do konfliktu s totalitní mocí,
ať již nacistickou či komunistickou,
jsou mnohdy napínavější než kdejaký thriller.
ISBN 978-80-7448-049-2
ERIKSEN, Thomas Hylland
Odpady. Odpad ve světě
netušených vedlejších
účinků
Brno: Doplněk, 2015, 1. vyd.,
176 s., brož. 219 Kč
Odpad je to, co zbývá, co nikdo nechce. Je pěkné si představovat, že
když něco vyhodíme, prostě to zmizí. Ovšem skutečnost je taková, že
množství odpadu roste každým dnem,
a týká se to celé naší planety.
ISBN 978-80-7239-325-1
HALADA, Jan
Mapa úspěchu. Tajemství
firem, které změnily tvář
české ekonomiky
Praha: Mladá fronta, 2015, 1. vyd.,
168 s., váz. 299 Kč
Příběhy společností a jejich zakladatelů, kteří svými nápady, pílí a pracovitostí dosáhli nesporného úspěchu
a uznání, často daleko přesahujícího
hranice Česka.
ISBN 978-80-204-3936-9
HORÁKOVÁ, Pavla; KAMEN,
Jiří
Přišel befel od císaře pána
Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 296 s.,
váz. 498 Kč
Unikátní kompozice z deníků, pamětí a korespondence českých vojáků
z 1. světové války, doplněná svědectvími jejich příbuzných v zázemí a deníkem novináře J. Herbena.
ISBN 978-80-257-1675-5
HROMUŠKO, Radek
Nelítostně
Praha: Epocha, 2015, 2. vyd.,
192 s., brož. 169 Kč
Dramatický příběh o chladnokrevném
plánování vraždy, jež před více než 10
lety otřásla českou společností. Tehdy
trojice středoškoláků z Bíliny surově
a zcela bezdůvodně zavraždila nevinnou spolužačku Kamilu.
ISBN 978-80-7425-284-6
JANDEČKOVÁ, Václava
Kauza Jan Masaryk (nový
pohled)
Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2015, 1. vyd., 488 s.,
váz. 499 Kč
Na základě konfrontace a kritické
analýzy množství nepublikovaných
a kupodivu téměř nevyužitých archiválií přináší autorka překvapivě nový pohled na celý případ a odkrývá neznámá fakta, jež zasluhují pozornost.
ISBN 978-80-87316-60-3
KOBR, Jaroslav
A to je ta krásná země...
Brno: Knihař, 2015, 1. vyd., 140 s.,
brož. 145 Kč
Autor zobrazuje oblasti zvláště z hlediska lázeňství, vždyť jak sám vypráví,

v různých lázních prožil část svého života. Knížka je bohatě doplněna úctyhodným množství fotografií.
ISBN 978-80-86292-84-7
KOPÁČ, Radim;
PECHÁČKOVÁ, Iva
Dvacet let nakladatelství
Meander
Praha: Meander, 2015, 1. vyd.,
112 s., brož. 268 Kč
Kniha mapující 20 let existence nakladatelství Meander. 174 položek
v bibliografii, skoro padesátka nejrůznějších ocenění, komiks i literatura
pro děti a mládež, původní i překladová tvorba.
ISBN 978-80-87596-88-3
McCULLOUGH, David
Bratři Wrightové
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 312 s.,
váz. 399 Kč
Napínavý příběh dvou odvážných bratrů, Wilbura a Orvilla Wrightových,
kteří naučili náš svět, jak létat.
ISBN 978-80-264-0950-2
McDOUGALL, Christopher
Takoví normální hrdinové.
Jak banda svérázných
dobrodruhů objevila
zapomenutá tajemství síly
a vytrvalosti
Z angl. přel. A. Kudrnová, Praha:
Mladá fronta, 2015, 1. vyd., 328 s.,
váz. 349 Kč
Autor se vydal do Středomoří, aby
zjistil, že tajemství antických řeckých hrdinů jsou na Krétě stále živá
a čekají na to, až budou moci proniknout do svalů a mysli rekreačních
sportovců a budoucích hrdinů na celém světě.
ISBN 978-80-204-3825-6
MERTA, Zdenek
Hudba je zázrak
Praha: Mladá fronta, 2015, 1. vyd.,
168 s., váz. 199 Kč
Kniha je poutavým průvodcem pro laiky i zajímavým čtením pro ty, kteří se
hudbou zabývají profesionálně.
ISBN 978-80-204-3883-6
PACNER, Karel
Velmistři špionáže
Praha: Plus, 2015, 1. vyd., 448 s.,
váz. 299 Kč
K. Pacner odkrývá tajemství špionážních operací, zákulisí tajných služeb
a přináší nová fakta a nové souvislosti
světových dějin i moderní historie.
ISBN 978-80-259-0464-0
PEGLER, Martin; MILLS, Dan;
SASSER, Charles W. a kol.
Odstřelovači II. světové
války. Strhující příběhy
z let 1939–1945
Z angl. přel. J. Krist, Praha: Mladá fronta, 2015, Arma & Musae,
1. vyd., 232 s., váz. 269 Kč
Antologii nejlepších i „normálních“
odstřelovačů 2. světové války sepsali
vojenští historici i profesionálové, kteří mají k odstřelovačům blízko, nebo
jimi dokonce sami byli.
ISBN 978-80-204-3489-0
REJMER, Margo
Bukurešť. Prach a krev
Praha: Dokořán, 2015, 1. vyd.,
216 s., váz. 298 Kč
Tématem knihy není pouze jedno město, ale také rumunská společnost jako
celek – se všemi jejími pohnutými
osudy, historickými zvraty a traumaty,
které pramení z meziválečného období
i z nedávné minulosti.
ISBN 978-80-7363-709-5

ŘÍHA, Jan
Češi na Rallye Dakar.
Jedenáct zlatých ročníků
Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 240 s.,
váz. 399 Kč
Jedinečná kniha sledující českou stopu na Rallye Dakar od úplných začátků až po současnost. Unikátní fotografie, autentické rozhovory a reportáže.
ISBN 978-80-7243-836-5
VESELÝ, Luboš Xaver
Jak se těží miliardy.
Skutečný příběh Mostecké
uhelné
Praha: Olympia, 2015, 1. vyd.,
184 s., brož. 299 Kč
Kniha vůbec poprvé v ucelené podobě
popisuje okolnosti, souvislosti a hlavní postavy jedné z největších kauz
české polistopadové historie.
ISBN 978-80-7376-423-4
ZIKMUND, Zdeněk
Na levém křídle Edvard
Beneš. Prezident na hřišti
a na hradě
Praha: Olympia, 2015, 1. vyd.,
246 s., váz. 299 Kč
Víte, kde začínal E. Beneš s fotbalem?
Co ho na hřišti zdobilo, čím vynikal
a co postrádal? Jakých mistrovství,
soutěží a turnajů se zúčastnil? Proč
s fotbalem skončil?
ISBN 978-80-7376-413-5

NOVELY
BEDNÁŘOVÁ, Andrea
Pláňava
Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, 1. vyd.,
64 s., brož. 119 Kč
Pohnutý, až tragický příběh člověka
z přelomu 19. a 20. století, kterému
nešťastný odchod manželky se dvěma
dětmi do Nového světa natrvalo změnil již do té doby nelehký život.
ISBN 978-80-7405-386-3
ROTH, Philip
Ňadro
Z angl. přel. J. Hanuš, Praha: Mladá fronta, 2015, 1. vyd., 96 s., váz.
199 Kč
David Kepesh, kterého Rothovi čtenáři
už znají jako ústřední postavu románů Profesor touhy a Umírající zvíře, se
poprvé objevil právě v novele Ňadro. Profesor literatury se jedné noci
promění ve stoosmdesáticentimetrové ňadro...
ISBN 978-80-204-3842-3

POEZIE
FIŠMEISTER, Miroslav
Od agamy po Zuzanu
Brumovice: Carpe diem, 2015,
1. vyd., 96 s., brož. 150 Kč
Kniha brněnského autora a amatérského přírodovědce sdružuje doposud
nevydané texty z let 2007 a 2008, doplněné třemi přílohami.
ISBN 978-80-7487-157-3
HRUBÍN, František
Lešanské jesličky
Praha: Vyšehrad, 2015, zde 1. vyd.,
68 s., váz. 168 Kč
Vánoční balada Lešanské jesličky
o věčné povinnosti ochrany nového života, vystaveného ohrožení, je připomínkou Hrubínovy jímavé lyriky a krásy jazyka, jež tvoří neodmyslitelnou
součást pokladnice české literatury.
ISBN 978-80-7429-620-8
JELÍNEK, Hanuš
Zpěvy sladké Francie
Praha: Artur, 2015, zde 1. vyd.,
96 s., váz. 210 Kč

Pozoruhodný výběr a překlady skvostů francouzské lidové poezie, která se
skrývá v šansonech většinou neznámých autorů, rozhodně nesmí chybět v knihovně milovníků francouzské
literatury.
ISBN 978-80-7483-034-1
JIRÁSEK, Zdeněk
Osamělý piják čaje
Ilustr. F. J. Kalenský, Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, 1. vyd., 136 s., brož.
Autor již dvou úspěšných básnických
sbírek přichází za příznivci poezie
s dalšími lehce stravitelnými a srozumitelnými básněmi.
ISBN 978-80-7405-385-6
TEREZIE OD JEŽÍŠE
Sebe ve mně hledat musíš.
Básně sv. Terezie od Ježíše
Ze špan. přel. M. Uličný, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, 1. vyd., 80 s., brož.
149 Kč
Básně sv. Terezie od Ježíše v hodnotném přebásnění M. Uličného.
ISBN 978-80-7195-880-2

POPULÁRNĚ
NAUČNÁ
DAWKINS, Richard
Magie reality. Jak víme, co
je skutečně pravdivé
Ilustr. D. McKean. Z angl. přel.
V. Janiš, Praha: Academia, 2015,
1. vyd., 273 s., váz. 550 Kč
Magie má mnoho podob. Tou tradiční
naši předkové, než vyvinuli vědeckou
metodu, vysvětlovali svět. Dawkinsova Magie reality je plná chytrých myšlenkových experimentů a vysvětluje
celou řadu přírodních jevů.
ISBN 978-80-200-2527-2
LAUEROVÁ, Sylva
Sexy strategie. Staňte se
lékem i drogou!
Praha: Mladá fronta, 2015, 1. vyd.,
264 s., váz. 289 Kč
Kniha napsaná ženou pro ženy. Je
humornou výzvou, zábavným čtením
a přátelským dialogem. S nadsázkou
a humorem odkrývá i ta nejtajnější zákoutí ženského světa.
ISBN 978-80-204-3878-2

POVÍDKY
DeLILLO, Don
Anděl Esmeralda
Z angl. přel. a dosl. P. Onufer,
Praha: Argo, 2015, AAA, sv. 124,
1. vyd., 218 s., váz. 248 Kč
Autorova první sbírka povídek – a nikoli sbírka ledajaká: americká kritika
i čtenářská obec se vesměs shoduje, že se jedná o nejlepší autorovo
dílo od přelomového románu Podsvětí (1997).
ISBN 978-80-257-1621-2
FABER, Michel
Jablko. Povídky ze světa
Kvítku karmínového
a bílého
Z angl. přel. V. Janiš, Praha: Argo,
2015, 1. vyd., 176 s., váz. 228 Kč
V povídkách autor „navštívil“ postavy ze světa románu Kvítek karmínový
a bílý: protivnou komornou Claru, světáka Bodleyho, dvakrát Sugar, stárnoucího Williama, Emmelínu Foxovou
a nakonec i Sofii.
ISBN 978-80-257-1622-9
SAUNDERS, George
Desátého prosince

Ilustr. M. Pospíšil. Z angl. přel.
P. Eliáš, Praha: Plus, 2015, 1. vyd.,
240 s., váz. 299 Kč
Desítka povídek od jednoho z nejčtenějších amerických povídkářů dneška.
Autor s pronikavým pozorovatelským
nadáním nahlíží do životů pestré směsice hrdinů a antihrdinů.
ISBN 978-80-259-0466-4
VACÍK, Miloš
Pod hvězdami. Povídky
z pouště a moře
Ilustr. M. Vacík, Praha: Argo, 2015,
1. vyd., 128 s., váz. 298 Kč
Kniha má podtitul Povídky z pouště
a moře a v těchto extrémních krajinách se odehrávají záblesky bajek života zvířat, lidského snažení,
věčného hledání, to vše pozorované
nebeskými světly, chladně a nepovšimnutě.
ISBN 978-80-257-1635-9
ZVOLSKÝ, Filip Jan
Človíček v trojobalu
Ilustr. F. J. Zvolský, Praha: OS
TEMPORUM, 2015, 1. vyd., 76 s.,
váz. 199 Kč
Kniha povídek ukazuje obyčejného
člověka – Človíčka – v různých historických okamžicích od pravěku až téměř po současnost. Jednou je to muž,
jindy žena. Jednou se snaží soukolím
dějin pohnout záměrně, jindy jím pohne mimoděk.
ISBN 978-80-904706-5-1
ZVOLSKÝ, Filip Jan
Neuvěřené povídky
Praha: OS TEMPORUM, 2014,
1. vyd., 142 s., váz. 249 Kč
53 povídek, které pojí dvě věci –
všechny vznikly ve vlaku na trase mezi
Prahou a Čelákovicemi, ale především
všechny obsahují něco tak neuvěřitelného, že je rovnou nazývám „neuvěřené“. Přesto jejich pointa a poslání je
z tohoto světa.
ISBN 978-80-904706-4-4

PRÓZA
BAŇKOVÁ, Markéta
Maličkost
Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 250 s.,
váz. 289 Kč
Ve své nové knize autorka opět spojuje beletristický text s vědeckými motivy, které knihu ilustrují a dotvářejí.
Tentokrát je jejím tématem biologie.
Pod maskou černé komedie se skrývá
zkoumání lidské identity.
ISBN 978-80-257-1673-1

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de
Dopis rukojmímu
Ilustr. B. Jirků. Z franc. přel.
Z. Stavinohová, Praha: Vyšehrad,
2015, Harmonie, 2. vyd., 64 s., váz.
148 Kč
Útlá próza slavného francouzského
autora určená jeho židovskému příteli,
skrývajícímu se v roce 1943 v okupované Francii.
ISBN 978-80-7429-611-6
MICHAEL TŘEŠTÍK
Ta možnost tu prostě je
Praha: Gasset, 2015, 1. vyd., 112 s.,
váz. 264 Kč
První část knihy představuje devět
esejů o obrazech, ve druhé části autor
popisuje se zábavnou sebeironíí svízele originálního experimentu, který
sám na sobě vykonal. Rozhodl se totiž, že z „výzkumných“ důvodů začně
sám malovat.
ISBN 978-80-87079-42-3

PŘÍBĚHY
MARTIN, Eduard
Srdečné pozdravy
z Betléma
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, 1. vyd., 136 s.,
brož. 159 Kč
Ve svých příbězích, tentokrát převážně
s vánoční tematikou, zachycuje autor
jemné předivo mezilidských vztahů,
jimiž obohacujeme, zkrášlujeme, nebo
naopak ničíme svůj život.
ISBN 978-80-7195-701-0
PINKNEROVÁ, Hana
Středověk mého života
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, 1. vyd., 128 s.,
brož. 159 Kč
Když vstupujeme do další životní etapy, obvykle prožíváme obavu z toho, co
nás čeká. Často se s určitou nostalgií
ohlížíme zpět a zároveň se ptáme: Co
bude dál, jak to vše vůbec zvládnu?
ISBN 978-80-7195-763-8
SIXSMITH, Martin
Philomena
Z angl. přel. M. Kopicová, Praha:
Argo, 2015, 1. vyd., 481 s., brož.
398 Kč
Pravdivý příběh matky a syna, které
osud rozdělil, když byly malému Anthonymu tři roky. Neměli o sobě žádné informace, nesměli po sobě pátrat,
Anthonmu vzali i jeho jméno. Přesto
na sebe nikdy nezapomněli...
ISBN 978-80-257-1629-8

JAKEŠ, Václav
Boží Odysea
Praha: Epocha, 2015, 1. vyd.,
176 s., brož. 179 Kč
Boží odysea je pozoruhodným příběhem, v němž člověk uniká za hranici
jakékoliv představitelné skutečnosti, kde vesmírný čas plyne bez břehů
a všemi směry jako řeka, která nemá
ani svůj pramen, ani své ústí.
ISBN 978-80-7425-283-9

TROISI, Simone;
PACCINIOVÁ, Cristiana
Smrt nemá poslední slovo
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, Osudy, 1. vyd.,
128 s., váz. 219 Kč
Chiara Corbellová Petrillová zemřela
v 28 letech na rakovinu jazyka. Nevyléčitelný nádor jí lékaři objevili v pátém měsíci těhotenství, kdy se těšila
na narození svého syna Francesca.
ISBN 978-80-7195-838-3

PHILIPPE, Charles-Louis
Bubu z Montparnassu
Z franc. přel. J. Vobrubová-Veselá, Praha: Novela bohemica,
2015, 2., zde 1. vyd., 120 s., váz.
198 Kč
Příběh pařížského pasáka Mořice řečeného Bubu a jeho dívky Berty. Reprint prvního českého vydání z roku
1919 v překladu J. Vobrubové-Veselé
E. F. Burian zpracoval v roce 1927 příběh do stejnojmenné opery.
ISBN 978-80-87683-54-5

ŽÁČEK, Jan
Dokud se nevrátí… Příběh
otce bojujícího o syna
Praha: Olympia, 2015, 1. vyd.,
248 s., brož. 249 Kč
Byli jednou dva lidé, muž a žena,
kteří se měli moc rádi a z jejich lásky se narodil syn. Jenže ona byla
v té době vdaná za někoho jiného.
Rozvedla se, vzala si otce svého dítěte a hezky si žili. Ale pak se zabila
v autě...
ISBN 978-80-7376-424-1
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PUBLICISTIKA
BALDÝNSKÝ, Tomáš
Zajatec zajímavostí
Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 232 s.,
brož. 259 Kč
T. Baldýnský vnímá svět poněkud netradičněji než ostatní novináři. Kniha
obsahuje sto pečlivě vybraných textů, které nejen že neztratily aktuálnost, ale v některých případech je
doceníme dnes více než v době jejich
vzniku.
ISBN 978-80-257-1650-2

REPORTÁŽE
KLICPEROVÁ, Lenka;
KUTILOVÁ, Markéta
Islámskému státu
na dostřel. Válka v Sýrii
očima novinářek Lenky
Klicperové a Markéty
Kutilové
Dosl. T. Kaválek, Praha: Mladá
fronta, 2015, 1. vyd., 128 s., brož.
189 Kč
Novinářky L. Klicperová a M. Kutilová odjely do Sýrie s cílem dostat se
až do Kobaní, města, jež se jako první dokázalo dostat ze spárů teroristů
z Islámského státu.
ISBN 978-80-204-3965-9
ORWELL, George
Na dně v Paříži a Londýně
Z angl. přel. H. a V. Rogalewiczovi, Praha: Argo, 2015, 3. vyd.,
236 s., brož. 268 Kč
Orwellova sociologická reportáž dodnes slouží díky své upřímnosti a procítěnosti jako protipól všem suchým
statistikám o nezaměstnanosti, chudobě a bídě.
ISBN 978-80-257-1624-3
SMOLEŃSKI, Paweł
Irák. Peklo v ráji
Praha: Dokořán, 2015, 1. vyd.,
312 s., váz. 298 Kč
Polský reportér zavádí čtenáře mezi
irácké šíitské věřící, mezi derviše probodávající v mystickém vytržení svá
těla, politiky i aktivisty pokoušející se
vypořádat s dědictvím mnohaleté diktatury, mezi mudžáhidy i do nechvalně
proslulých vězení.
ISBN 978-80-7363-708-8

ROMANTIKA
ANDRÉE, Michaela
Proč zrovna Valerie?
Z něm. přel. H. Smolaková, Brno:
Moba, 2016, Dětská sestra Angelika, 2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Měla teprve šest let, avšak hodně
snů…
ISBN 978-80-243-7002-6
BIRKNER-MAHLEROVÁ,
Frieda
Divoká Leonie
Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2016, FBM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Nečekaný dopis obrátí všem život
naruby.
ISBN 978-80-243-7008-8
COURTHS-MAHLEROVÁ,
Hedwiga
Vina
Brno: Moba, 2016, HCM, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Marie Lassbergová už dávno poznala,
že žije po boku bezcitného a bezectného muže, který se od ní a jejího otce
nechává vydržovat. Proto je pro ni
vysvobozením, když Herbert Lassberg
požádá o rozvod...
ISBN 978-80-243-7003-3
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knižní

Pro tvoje štěstí
Brno: Moba, 2016, Dr. Stefan
Frank, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Dr. Frank je zaneprázdněn jedním
tragickým případem svého pacienta
a nenajde si čas ani na svoji přítelkyni
Solveig Abelovou. Ta mezitím propadá zoufalství a v touze zachránit jejich
vztah se vrhá do spárů plastického
chirurga.
ISBN 978-80-243-6993-8
VELDEN, Irene
Pod falešným jménem
Z něm. přel. E. Chromiaková,
Brno: Moba, 2016, Večery pod
lampou, 1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Albrechta von Stetten, nového pána
na zámku Rabenhorst, stíhá těžký
osud. Při nehodě přišel o ženu a jeho
dcera Dagmar byla od té doby hluchoněmá. Propustil svého správce
Herberta Fendlera, který zpronevěřoval peníze...
ISBN 978-80-243-7005-7
VELDEN, Irene
Strach o milovaného muže
Z něm. přel. E. Chromiaková,
Brno: Moba, 2016, Večery pod
lampou, 1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Albrechta von Stetten, nového pána
na zámku Rabenhorst, stíhá těžký
osud. Panství, které přebírá po svém
strýci, je na tom špatně, a to hlavně díky správci Herbertu Fendlerovi,
který hospodařil do vlastní kapsy...
ISBN 978-80-243-6996-9
VELDEN, Irene
Útěk
Z něm. přel. E. Chromiaková,
Brno: Moba, 2016, Zlatá růže,
2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Obyvatelé zámku Rabenhorst si museli hodně vytrpět, než byl muž, který
jim dělal ze života peklo, zadržen policií. Jenže problémům ještě zdaleka
nebyl konec…
ISBN 978-80-243-6991-4
VELDEN, Irene
V ruinách starého opatství
Z něm. přel. E. Chromiaková,
Brno: Moba, 2016, Zámecké lásky,
1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Úhlavním nepřítelem hraběte Albrechta von Stetten je bývalý zločinný
správce Herbert Fendler, který z touhy po pomstě a chamtivosti rodinu
Stettenů dlouhá léta držel ve strachu
a hrůze...
ISBN 978-80-243-7000-2
VELDEN, Irene
V síti intrik
Z něm. přel. E. Chromiaková,
Brno: Moba, 2016, Šlechtické romance, 1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Skrytá pravda pod tíhou zloby…
ISBN 978-80-243-7007-1

ROMÁNY
ALEXANDERSON, Filip
Prvorozený
Ilustr. M. Petrus, Praha: Plus,
2015, 1. vyd., 352 s., váz. 389 Kč
Pětadvacetiletý student Jonas si
načerno vydělává na stavbách, aby
uživil svou nemocnou matku. Jednoho dne se mu stane vážná nehoda,
kterou však jako zázrakem přežije. Celý jeho život se obrátí vzhůru
nohama...
ISBN 978-80-259-0462-6
BARICCO, Alessandro
Pan Gwyn
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 200 s.,
váz. 249 Kč

novinky

1–2/2016

Jasper Gwyn, úspěšný spisovatel,
uveřejní v novinách článek, kde vyjmenuje 52 věcí, které už nemíní nikdy dělat. Poslední v pořadí je psaní. Namísto toho chce dělat kopírovače. Nechce však kopírovat spisy,
ale lidi...
ISBN 978-80-7529-018-2
COELHO, Paulo
Paulo Coelho – Box
Z portug. přel. P. Lidmilová, L.
Weissová, Praha: Argo, 2015, takto 1. vyd., 708 s., váz. 599 Kč
Tři slavné romány P. Coelha v boxu:
Alchymista, Veronika se rozhodla zemřít, Jedenáct minut.
ISBN 978-80-257-1526-0
COLGANOVÁ, Jenny
Rosiin sladký krámek snů
Z angl. přel. Z. Šíchová, Praha:
Argo, 2015, 1. vyd., 448 s., váz.
348 Kč
Také jste v dětství milovali větrovky
nebo fialky? Nebo jste se nemohli odtrhnout od mléčných karamel či ovocného želé? A co takhle mít vlastní krámek, kde jsou cukrovinky a sladkosti
nemyslitelných a leckdy zapomenutých druhů?
ISBN 978-80-257-1674-8
DAKOV, Sergej K.
Odpusť, Natašo!
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, Osudy, 2. vyd.,
179 s., brož. 199 Kč
Mrazivě skutečný a přesvědčivý příběh psaný poutavým stylem odkrývá čtenáři fungování komunistického
režimu v Rusku v polovině 20. století
a jeho hrůzné praktiky.
ISBN 978-80-7195-877-2
DEVERAUX, Jude
Šťastně až navěky
Z angl. přel. D. Čermáková, Praha: Baronet, 2015, 1. vyd., 360 s.,
váz. 369 Kč
O životě Hallie Hartleyové se dá říct
všechno kromě toho, že by byl dokonalý. Mladá fyzioterapeutka se vzdala
téměř všeho – dokonce i milostného
života – kvůli své krásné blonďaté nevlastní sestře Shelly... Z cyklu Nevěsty z Nantucketu (3).
ISBN 978-80-269-0258-4
FISCHEROVÁ, Daniela
Happy end
Praha: Vyšehrad, 2015, 2. vyd.,
320 s., váz. 298 Kč
První román významné české autorky ve 2. vydání. Doktor Mondspiegel
pracuje jako dramaturg reality show,
stále více je však pronásledován pochybnostmi o smyslu své práce, ale
i otázkou, kým vlastně je.
ISBN 978-80-7429-617-8
FROBENIUS, Nikolaj
Potemnělé větve
Z něm. přel. I. Vedralová, Brno:
Doplněk, 2015, 1. vyd., 196 s., váz.
288 Kč
Fascinující román, ve kterém se hlavní hrdina, spisovatel Jo Uddermann,
snaží odpovědět na otázku, co je podstatou samotného zla.
ISBN 978-80-7239-324-4
GOLDBERG, Tom
Srdce v kleci
Praha: Jan Vašut, 2015, 1. vyd.,
320 s., váz. 299 Kč
Autor se skvělým vypravěčským uměním a humorným nadhledem pozoruje
životy obyčejných lidí se všemi jejich
slabostmi a tajnými přáními.
ISBN 978-80-7236-955-3

HESSE, Hermann
Panský dům
Z něm. přel. V. Slezák, Praha:
Argo, 2015, 2. vyd., 184 s., brož.
198 Kč
Německý spisovatel H. Hesse publikoval v roce 1914 silně autobiografický román Panský dům. Vyrovnával
se v něm s vlastní osobní, rodinnou
a uměleckou krizí, kterou prožil v době
svého manželství s fotografkou Mariou Bernoulli.
ISBN 978-80-257-1536-9
CHAMBERLAIN, Mary
Švadlena z Dachau
Z angl. přel. B. P. Puchalská, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 328 s., váz.
348 Kč
Strhující román historičky M. Cham
berlainové ukazuje, že válečná zvěrstva se zdaleka neodehrávala jen
na frontě a dokázala semlít i úplně
obyčejný ženský život.
ISBN 978-80-257-1620-5
JÄRVELÄ, Jari
Dívka s bombou
Z fin. přel. B. Špronglová, Praha:
Argo, 2015, 1. vyd., 236 s., brož.
259 Kč
Devatenáctiletá sprejerka Metro je
svědkyní toho, jak jejího přítele Rusta
zabijí při sprejování na nádraží hlídači,
a tak vezme spravedlnost do vlastních
rukou. Druhým vypravěčem je jeden
z hlídačů, Jere.
ISBN 978-80-257-1585-7
JEFFRIES, Sabrina
Zvraty osudu
Z angl. přel. D. Šimonová, Praha: Baronet, 2015, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Čtvrtá kniha série Vévodovi muži se
zaměřuje na majitele detektivní kanceláře Dominicka Mantona.
ISBN 978-80-269-0279-9
JOHANSSON, J. K.
Noora
Praha: XYZ, 2015, 1. vyd., 240 s.,
váz. 299 Kč
Noora, hlavní hrdinka 2. části trilogie
Prokletí Městečka Palokaski, je zoufale osamělá dívka bez přátel. Když policisté objeví mrtvé tělo její spolužačky
Laury, nejoblíbenější dívky ve škole,
rozhodne se Noora využít situace...
ISBN 978-80-7505-273-5
KENNER, J.
Na kolenou
Ilustr. Ricardo. Z angl. přel. Z. Selementová, Praha: Baronet, 2015,
1. vyd., 344 s., váz. 329 Kč
Sylvia za svou znovu nalezenou lásku
bojuje proti mnohem silnějším protivníkům, než je ona sama. Jenže neví
všechno – a to, co se dozví, může
navždy změnit celý její svět... Z cyklu
Stark International Trilogy (2).
ISBN 978-80-269-0282-9
KEROUAC, Jack
Na cestě
Z angl. přel. J. Popel, Praha: Argo,
2015, 6. vyd., 318 s., brož. 198 Kč
Román z roku 1957, který autorovi
přinesl obrovskou popularitu i uznání
kritiky a učinil z něj legendu. Kerouac
zde nachází své osudové téma i vlastní hlas a metodu: horečně chrlený text
odráží autenticitu svobodného života...
ISBN 978-80-257-1683-0
LARS, Simon
Losí hovno
Z něm. přel. D. Margoliusová, Praha: Jan Vašut, 2015, 1. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč

Co se asi stane, když se zajištěný muž
středního věku žijící ve Frankfurtu
dozví, že po své pratetě zdědil statek
ve Švédsku?
ISBN 978-80-7236-977-5
MANN, Thomas
Doktor Faustus
Z něm. přel. a dosl. H. Karlach,
Praha: Academia, 2015, Europa,
zde 1. vyd., 688 s., brož. 595 Kč
Poslední dílo T. Manna, jeho „nejdivočejší kniha“, literární poselství vytvořené v americkém exilu na útěku
před nacismem. Co je zdrojem válek?
Nemá měšťanská epocha, která přinesla rozvoj pozitivních rysů člověka,
i odvrácenou stranu?
ISBN 978-80-200-2436-7
NIX-JONESOVÁ, Shann
Tajemství vysmáté kozy
Brno: BizBooks, 2015, 1. vyd.,
272 s., brož. 299 Kč
Shann Nixovou by ani ve snu nenapadlo, že se po čtyřicítce zamiluje
do welšského farmáře. Nenapadlo
by ji, že někdy opustí své velkoměsto a image městské holky a usadí se
na 25akrové farmě ve Walesu.
ISBN 978-80-265-0437-5
O‘CONNOR, Joseph
Parádní jízda
Z angl. přel. P. Nagyová, Praha:
Mladá fronta, 2015, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Motorem příběhu jsou dějiny fiktivní
kapely, na jejímž příkladě autor jednak zachycuje neobyčejně zajímavou
hudební scénu Británie 80. let, jednak
proměny kultury a postavení hudebního průmyslu v čase.
ISBN 978-80-204-3877-5
PALIN, Michael
Pravda
Ilustr. M. Pospíšil. Z angl. přel.
J. Rejžek, Praha: Plus, 2015,
1. vyd., 280 s., váz. 299 Kč
Muž mnoha talentů, člen komediální skupiny Monthy Pyhonů, herec
a spisovatel M. Palin nás v příběhu
o novináři, který se vydal po stopách
legendami opředeného humanisty
a aktivisty Hamishe Melvilla, zavede
až do daleké Indie.
ISBN 978-80-259-0465-7
PEKÁRKOVÁ, Iva
Pečená zebra
Praha: Mladá fronta, 2015, 1. vyd.,
272 s., váz. 269 Kč
Odkud se berou všechny ty podivné
existence, černé jako noc, které se
potloukají po Praze a zjevně dělají
něco nekalého? Co české holky vidí
na černoších a proč jim některé tolik
nadbíhají? A jak vůbec funguje soužití
s Afričany v našich poměrech?
ISBN 978-80-204-3856-0
PROUZA, Petr
Dřevěné ženy
Praha: Šulc – Švarc, 2015, 1. vyd.,
304 s., váz. 330 Kč
Napínavý román je spojený s Rýchorským pralesem. Ve třech navazujících
obrazech pronásleduje osudová vina
rod Kubotů — v 16. století zlatokopa,
v době před 1. světovou válkou pašeráka a v současnosti advokáta.
ISBN 978-80-7244-384-0
QUICK, Amanda
Pokřivená zrcadla
Z angl. přel. D. Čermáková, Praha: Baronet, 2015, 1. vyd., 336 s.,
váz. 329 Kč
Podvodnice a svůdnice Meredith Spoonerová žila na plné obrátky – a ze-

mřela mladá. Teď se zdá, že za její zločiny bude platit Leonora Huttonová...
ISBN 978-80-269-0276-8
REIDOVÁ, Taylor Jenkins
Možná v jiném životě
Z angl. přel. J. Mandelíková, Praha: Mladá fronta, 2015, 1. vyd.,
256 s., váz. 269 Kč
Hannah Martinové je devětadvacet
a stále ještě netuší, jak naložit se životem. Poté co se přestěhuje zpátky
do Los Angeles, zavede ji její nejlepší
kamarádka Gabby do baru, kde potká
svou dávnou lásku Ethana...
ISBN 978-80-204-3797-6
RENBERG, Tore
Tak zítra
Z nor. přel. O. Vimr, Praha: Argo,
2015, 1. vyd., 484 s., váz. 398 Kč
Příběh drsného románu z prostředí
podsvětí „nejbohatšího města na světě“ (myšlen Stavanger, centrum norského ropného průmyslu) se odehrává během tří po sobě jdoucích dnů
na konci září někdy v blíže neurčené
současnosti.
ISBN 978-80-257-1628-1
RENEHAN, John
Údolí
Z angl. přel. O. Palouš, Praha:
Argo, 2015, 1. vyd., 400 s., váz.
398 Kč
Když se důstojník Black dozví, že
musí odcestovat do Údolí, netuší, že
ho čeká cesta do afghánského srdce
temnoty. Údolí je nejvzdálenější výspa, na níž americká armáda udržuje
kontrolní stanoviště...
ISBN 978-80-257-1647-2
ROBBE-GRILLET, Alain
Voyeur
Z franc. přel. H. Jovanovičová, Praha: Pragma, 2015, 1. vyd.,
216 s., váz. 220 Kč
Jedno ze zásadních děl jednoho
z největších francouzských spisovatelů 20. století, jednoho ze zakladatelů nového románu, poprvé v českém
překladu.
ISBN 978-80-7349-483-4
SAROYAN, William
Dobrodružství Wesleyho
Jacksona
Z angl. přel. Z. Urbánek, Praha:
Argo, 2015, 4. vyd., 380 s., brož.
298 Kč
Fiktivní životopis obyčejného amerického kluka.
ISBN 978-80-257-1573-4
SCHMITT, Eric-Emmanuel
Žena v zrcadle
Praha: Motto, 2015, 1. vyd., 408 s.,
váz. 349 Kč
Příběhy tří hrdinek, které se odmítly
podřídit představám o úloze žen ve své
době. Anne žije v Bruggách v době
renesance, Hanna ve Vídni na konci 19. století, Anny Lee v Los Angeles
současnosti. Tři osudy, tři ženy.
ISBN 978-80-267-0530-7
SMEJKAL, Karel
Partie Poražených
Praha: Concept42, 2015, 1. vyd.,
248 s., brož. 179 Kč
Partie Poražených se hraje jen na černých políčkách šachovnice života.
A každý její tah není ničím jiným než
dalším krokem k porážce všech zúčastněných.
ISBN 978-80-88059-04-2
TOWLE, Samantha
Mighty Storm – Zkrocení
Bouřliváka

Z angl. přel. I. Čejková, Praha:
Baronet, 2015, 1. vyd., 368 s., váz.
329 Kč
Tru Bennettové se podařilo naštvat
všechny fanynky úspěšného rockera Jakea Wetherse. Čím? Že ukořistila jeho srdce, takže žádná žena už
u něj nemá šanci! Z cyklu Mighty
Storm (2).
ISBN 978-80-269-0261-4
TUCKER, K. A.
Pátá cesta k pádu
Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha: Baronet, 2015, 1. vyd., 432 s.,
váz. 349 Kč
Hubatá Reese MacKayová, holka s fialovými vlasy, je mistr světa ve špatném rozhodování. Když ztroskotá její
krátké, nevydařené manželství, rozhodne se všechno změnit… Z cyklu
Ten Tiny Breaths (4).
ISBN 978-80-269-0252-2
WARD, J. R.
Králové bourbonu
Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel.
J. Stárková, Praha: Baronet, 2015,
1. vyd., 464 s., váz. 369 Kč
Fascinující kronika rodiny Bradfordových, dlouholetých neoficiálních vladařů světové mekky bourbonské whisky. Z cyklu Králové bourbonu (1).
ISBN 978-80-269-0273-7
WATERSOVÁ, Sarah
Platící hosté
Z angl. přel. P. B. Puchalská, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 552 s., váz.
398 Kč
Londýn, 1922. Paní Wrayová a její
dcera Frances, před válkou dámy
z lepší společnosti, nyní zápolí s chudobou, a proto musí do rodinného
sídla přijmout nájemníky. S příchodem Lilian a Leonarda Barberových
se jejich monotónní životy rychle
změní...
ISBN 978-80-257-1579-6

KUČERA, Vladimír; RYHLÍK,
Jan
Historie, mýty, jízdní řády
Praha: Vyšehrad, 2015, 1. vyd.,
208 s., váz. 268 Kč
Kniha rozhovorů je skutečným dialogem o křižovatkách českých dějin i aktuálních dějích v Evropě.
ISBN 978-80-7429-637-6
LASICOVÁ, Hana
Všechno o mém otci
Praha: Motto, 2015, 1. vyd., 160 s.,
brož. 249 Kč
O M. Lasicovi je známo, že nerad
dává rozhovory. Kniha jeho dcery je
tak jedinečnou příležitostí poznat
známého slovenského herce i jinak
než dosud.
ISBN 978-80-267-0532-1
MLEJNEK, Josef
Volyň tam v dáli.
Rozhovory a příběhy
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, 1. vyd.,
167 s., váz. 229 Kč
Knihu tvoří 6 rozhovorů s žijícími volyňskými rodáky nebo potomky volyňských Čechů, kteří svým dílem přispěli
k obohacení české kultury.
ISBN 978-80-7325-384-4
PÁNEK, Šimon; KLIMEŠ,
David
Aby dobro neškodilo
Praha: Portál, 2015, 1. vyd., 208 s.,
váz. 299 Kč
Š. Pánek je výrazná osobnost veřejného života a humanitární manažer.
Knižní rozhovor představuje obě roviny jeho celoživotní práce a od konkrétních životních situací se dostává k obecnějším, nadčasovým problémům.
ISBN 978-80-262-0941-6

FENWICK, Liz
Aféra v Cornwallu
Z angl. přel. I. Steinerová, Praha:
Brána, 2015, 1. vyd., 304 s., váz.
299 Kč
Útěk z vlastní svatby nikdy nepřináší
nic dobrého. Román plný intrik, lásky,
okouzlení a nabízí čtenáři odpočinek
od problémů běžného života.
ISBN 978-80-7243-832-7

RYCHLÍK, Martin; KOVÁŘ,
Martin
Noc v Mariboru. Nejen
o dějinách a o dnešním
světě
Praha: Vyšehrad, 2015, 1. vyd.,
240 s., váz. 268 Kč
Rozhovor novináře M. Rychlíka s historikem moderních dějin prof. M. Kovářem. Kromě aktuálních témat je
kniha věnována i Kovářovým velkým
odborným tématům – dějinám Anglie
(Velké Británie) a jejího impéria, dějinám sportu ad.
ISBN 978-80-7429-531-7

MACHÁČOVÁ, Adriana
Žena vlivného muže
Ze sloven. přel. L. Dobríková,
Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč
Táně Rainerové, manželce generálního ředitelé známé banky, ženě, která
nikdy nepracovala a nemusela o ničem rozhodovat, se po odhalení manželovy nevěry zhroutí celý svět...
ISBN 978-80-7243-818-1

SCHWARZENBERG, Karel;
HVÍŽĎALA, Karel
Knížecí kniha
Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 416 s.,
brož. 390 Kč
Knížecí kniha obsahuje esej Intimus
evropských dějin, rozhovor s knížetem
z roku 1989 Knížecí život, výbor z interview Knížecí rozhovory a bilanční
dialog z roku 2015.
ISBN 978-80-7492-221-3

ROZHOVORY

SCI-FI; FANTASY

HERYÁN, Ladislav; VAĎURA,
Petr
Země bez obzoru
Praha: Vyšehrad, 2015, Rozhovory nad biblí, 1. vyd., 272 s., váz.
288 Kč
Redaktor P. Vaďura s L. Heryánem
natáčel nejprve rozhlasové rozhovory nad biblickými texty pro pořad ČR
Vltava Ranní slovo, pak se potkali
v Křesťanské vlně ČR Plzeň i ve vysílání Trans World Radia – Radia 7.
ISBN 978-80-7429-640-6

ADAMS, Douglas
Stopařův průvodce Galaxií
1
Ilustr. D. Černý. Z angl. přel.
J. Hollanová, Praha: Argo, 2015,
takto 1. vyd., 232 s., váz. 279 Kč
Nové ilustrované vydání. 1. část
„pětidílné stopařské trilogie“, kterou autor původně koncipoval jako
rozhlasovou hru pro stanici BBC. Tato
bravurní parodie na sci-fi je dnes již
klasické dílo.
ISBN 978-80-257-0030-3

ROMÁNY
PRO ŽENY

ADAMS, Douglas
Stopařův průvodce Galaxií
2. Restaurant na konci
vesmíru
Ilustr. D. Černý. Z angl. přel. J.
Hollanová, Praha: Argo, 2015, takto 1. vyd., 254 s., váz. 279 Kč
V Restaurantu na konci vesmíru všichni čtyři protagonisté dostanou hlad,
a tak se vydají na cestu časem do nejluxusnější restaurace, přičemž se opět
něco přiučíme o historii a místopisu
naší Galaxie, a také o gramatice pro
cestovatele v čase.
ISBN 978-80-257-1657-1
ARMENTROUT, Jennifer
Tajemné touhy
Z angl. přel. D. Brejlová, Praha:
Baronet, 2015, 1. vyd., 376 s., váz.
329 Kč
V New Orleansu se začínají dít prapodivné věci… Studentka Ivy Morganová není jen tak obyčejná mladá
žena. Ví, že lidé nejsou jediné bytosti
ve Francouzské čtvrti... Z cyklu Wicked (1).
ISBN 978-80-269-0264-5
BANKS, Maya
Obejmi mě
Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. Z.
Ľalíková, Praha: Baronet, 2015,
1. vyd., 344 s., váz. 329 Kč
Pro Zacka Covingtona byla Anna-Grace – jeho „Gracie“, dívka s mimořádnými schopnostmi – ta pravá. Stačila
však jediná noc a sen o společné budoucnosti se ocitl v troskách… Z cyklu V žáru bezpečí (3).
ISBN 978-80-269-0267-6
FRITZ, Pavel
Přístav u řeky Styx
Ilustr. J. Pekárek, Praha: Straky
na vrbě, 2015, Česká fantastika,
1. vyd., 448 s., váz. 270 Kč
Pod ledovým krunýřem Jupiterova
měsíce Europy se rozprostírá tajuplný oceán. Skupina vědců s nadšením zahajuje jeho průzkum, aniž tuší,
čemu stane v blízké budoucnosti tváří
v tvář...
ISBN 978-80-87364-53-6
HERBERT, Brian; ANDERSON,
Kevin J.
Pekelná díra – Vzpoura
Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. D.
Chodilová, Praha: Baronet, 2015,
1. vyd., 576 s., váz. 449 Kč
Planeta Hallholme, zvaná Pekelná
díra, bývala jen útočištěm psanců
a nepohodlných živlů v zastrčeném
koutě vesmíru, kam nedosáhla pevná
ruka Michelly Duchenetové, vládkyně hvězdného impéria Konstelace...
Z cyklu Pekelná díra (2).
ISBN 978-80-269-0270-6
HOFFMANN, Horst
Děti Země
Brno: Moba, 2016, Perry Rhodan,
1. vyd., 64 s., brož. 60 Kč
Osm lodí je zajato jak rukojmí traitanků v čele s bezcitným Zarmaurem. Perry Rhodan se rozhoduje mezi tím, zda
zajaté lodě obětovat, nebo vypnout
štít chránící Zemi, jak žádá Zarmaur,
a vystavit tak riziku celou Sluneční
soustavu.
ISBN 978-80-243-6990-7
HOLDSTOCK, Robert
Lavondyss
Z angl. přel. P. Kotrle, Praha: Argo,
2015, 2. vyd., 340 s., váz. 348 Kč
Pokračování fantasy románu Les
mytág. Ve středu zbývající části původního lesa leží Lavondyss – nepřípustný svět, nepopsatelné králov-
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ství, místo divů a hrůzy, smrti i znovuzrození, obydlené fantastickými
bytostmi...
ISBN 978-80-257-1653-3
CHEVERTON, Mark
Bitva o Nether
Praha: Epocha, 2015, 1. vyd.,
296 s., váz. 259 Kč
Gameknight, nedobrovolný návštěvník kostičkového světa Minecraftu,
má proti sobě další nelehkou výzvu!
Dokáže se postavit celému Netheru
a jeho králi, obřímu ďasovi jménem
Malakoda?
ISBN 978-80-7425-279-2
KADLEČKOVÁ, Vilma
O snovačce a Přemyslovi
Praha: Argo, 2015, 2. vyd., 176 s.,
váz. 208 Kč
Co si počnou tři dcery Krokovy v moderním světě? Věštkyně Libuše je
šéfkou reklamní agentury Krok.
Léčitelka Kazi pracuje v brněnské
nemocnici. A Teta se drží toho, co
vyznávala odjakživa: bylin, ezoteriky
a mrtvých.
ISBN 978-80-257-1438-6
KING, William
Rozvrácené město /
Sběratel lebek. Příběhy
Kormaka Strážce
Z angl. přel. J. Hořejší, Frenštát
p. R.: Polaris, 2015, 1. vyd., 336 s.,
brož. 299 Kč
Zlověstné spiknutí přivede velký
městský stát Vermstadt až na pokraj
občanské války. Množí se nadpřirozeně inteligentní krysy. Kdosi zabíjí
chudé obyvatele slumů a pojídá jejich
srdce. V ulicích se objevuje tajemný
Tichý muž...
ISBN 978-80-7332-229-8
NERADOVÁ, Alice Lily
Odi et Amo
Praha: Olympia, 2015, 1. vyd., 78 s.,
brož. 199 Kč
Fantasy novela ze světa vlkodlaků.
Pojednává o zakázané lásce mladé
vlkodlačí dívky a stejně mladého vlkodlaka, které k sobě poutá upřímný
a vřelý cit, ale rozdělují je jejich příslušnosti k znepřáteleným klanům.
ISBN 978-80-7376-399-2
PEVEL, Pierre
Vznešené království – Rytíř
Z franc. přel. T. Kybal, Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 448 s., váz. 349 Kč
Příběh rytíře Lorna Askariana, o němž
někteří říkali, že využil pomalého umírání krále a neoblíbenosti královny
a přivedl království na pokraj zkázy,
protože se vydal bojovat proti nepřátelům a nedbal na nebezpečí rostoucí rebelie...
ISBN 978-80-7243-835-8
ŘEHÁK, Zdeněk
Hra o nežádoucí
Praha: Epocha, 2015, Pevnost,
1. vyd., 208 s., brož. 179 Kč
Nikdo už neví, jak a proč Hra vznikla.
Vlastně ani to, že vůbec existuje. Lidé
ve Městě žijí svým obvyklým životem.
Jejich život však podléhá striktnímu
řádu, jenž brání tomu, aby se kdokoliv
stal NEŽÁDOUCÍM.
ISBN 978-80-7425-277-8
STECKEROVÁ, Libuše
Médium Michaela 2.
Vesmírné návštěvy
Brno: Nakladatelství Alman, 2015,
1. vyd., 190 s., váz. 248 Kč
O životě na jiných planetách. O šesti
mimozemských civilizacích, které naší
planetu Zemi navštívily nebo navště-
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vují. Jak se žilo na planetě, která již
(díky svým obyvatelům) zanikla a proč
se tak stalo?
ISBN 978-80-87426-36-4

zneškodnil vzbouřence, kteří ohrožují
zdejší režim.
ISBN 978-80-204-3439-5 (váz.),
978-80-204-3935-2 (brož.)

SULLIVAN, Michael
Zimní slavnost
Z angl. přel. J. Rečková, Praha:
Argo, 2015, 1. vyd., 288 s., brož.
298 Kč
Nová říše se chystá oslavit vítězství
nad Lidovým hnutím v den, jenž by
neměl být nikdy zapomenut. Ve svátek
Zimní slavnosti budou nejen popraveni dva významní zrádci, ale uskuteční
se rovněž svatba císařovny Modiny...
ISBN 978-80-257-1552-9

THRILLERY

WATERS, Shirley
Kletba vikingů
Z něm. přel. J. Pondělíček, Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 264 s.,
váz. 299 Kč
Příběh dívky, která se musí vypořádat s krutým a barbarským světem,
ale nalezne v něm i lásku. Jenny se
na výstavě v Londýně dotkne starobylé dýky a náhle se stane neuvěřitelné. Je katapultována do dávné
minulosti...
ISBN 978-80-7243-828-0

ABBOTTOVÁ, Rachel
Nezvěstná
Z angl. přel. M. Lžička, Praha:
Mladá fronta, 2015, 1. vyd., 312 s.,
váz. 299 Kč
Když Emma Josephová potkala svého
pozdějšího manžela Davida poprvé,
byl zlomený zármutkem. Jeho první
žena tragicky zahynula při autonehodě. A z místa nehody záhadně zmizela
i jejich šestiletá dcera...
ISBN 978-80-204-3869-0
CUSSLER, Clive
Havanská bouře
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 312 s.,
váz. 299 Kč
Během vyšetřování úniku toxických
látek do Karibského moře, které by
mohlo v důsledku ohrozit velkou část
USA, se Dirk Pitt náhodou zaplete
do čehosi ještě nebezpečnějšího –
mocenského boje o vládu nad Kubou
po Castrově smrti.
ISBN 978-80-264-0945-8

WEBER, David
Stín svobody
Z angl. přel. J. Engliš, Frenštát
p. R.: Polaris, 2015, 1. vyd., 456 s.,
brož. 349 Kč
Admirál Michelle Henkeová, sestřenice mantichorské královny Alžběty
a nejlepší přítelkyně Honor Harringtonové, při obraně Hvězdného císařství
Mantichory právě uštědřila ponižující
porážku ‚neporazitelnému‘ námořnictvu Solárního svazu....
ISBN 978-80-7332-226-7

HAYNESOVÁ, Elizabeth
Pomsta přílivu
Z angl. přel. K. Mališová, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 312 s., váz.
348 Kč
Nový thriller autorky bestselleru
Do nejtemnějšího kouta s novou fascinující hrdinkou. Genevieve se konečně
podaří uniknout životu plnému stresu
a splní si sen – vymění Londýn za idylické hrabství Kent a začne nový život
na romantickém hausbótu...
ISBN 978-80-257-1556-7

SVĚTOVÁ KLASIKA

HOUSER, Jiří; HOUSEROVÁ,
Eva
Projekt Sandrina
Brno: Moba, 2016, Thrillery,
1. vyd., 240 s., váz. 239 Kč
Hudební producent Douda dostane
životní šanci v podobě mladé, mimořádně talentované zpěvačky Sandriny a rozjíždí její hvězdnou kariéru. Co
když ale není sám, kdo na ni vsadil?
ISBN 978-80-243-6947-1

GOETHE, Johann Wolfgang
Faust
Z něm. přel. O. Mašková, Praha:
Divadlo na okraji, Praha: Galén,
2015, 1. vyd., 304 s., brož. 300 Kč
Goethův Faust je považován za vrcholné dramatické zpracování jednoho
z nejvýznamnějších evropských mýtů.
Vůbec první knižní vydání překladu O.
Maškové umožňuje čtenářům seznámit se také s mimořádnou hudebností
Goethova verše.
ISBN 978-80-7492-201-5
SVATÝ AUGUSTIN
Vyznání
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, takto 1. vyd.,
400 s., váz. 590 Kč
Duchovní autobiografie sv. Augustina patří vedle Bible a Následování
Krista ke stálicím na pomyslném nebi
duchovní literatury. Nový překlad díla
pro čtenáře 21. století, doplněný o odborný úvod, vysvětlivky a rejstříky.
ISBN 978-80-7195-189-6

ŠPIONÁŽNÍ
ROMÁNY
BOYD, William
Sólo. Nový román
s Jamesem Bondem
Z angl. přel. P. Diestlerová, Praha:
Mladá fronta, 2015, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč, brož. 199 Kč
Píše se rok 1969. James Bond právě oslavil 45. narozeniny a je povolán
na ústředí, kde obdrží neobvyklý úkol:
má se vypravit do neklidného západoafrického státečku Zanzarim, aby

20

knižní

JANOUCHOVÁ, Kateřina
Hra na schovávanou
Ze švéd. přel. L. Johnová, Praha:
Mladá fronta, 2015, 1. vyd., 368 s.,
váz. 299 Kč
Když Cecilie Lundová skončí po srdečním kolapsu v nemocnici, dospěje k závěru, že pokud se nechce
zničit úplně, musí se její život radikálně změnit. Připadá jí nemožné, že
by měla dál žít se svým nevěrným
manželem...
ISBN 978-80-204-3868-3
KING, Stephen
Právo nálezce
Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2015, 1. vyd., 336 s., váz. 359 Kč
John Rothstein je věhlasný spisovatel, ale už léta nic nepublikoval.
A jeho věrný čtenář Morris Bellamy zuří! Spisovatele nakonec zabije
a ukradne mu rukopisy nevydaných
textů. Kořist si ukryje, ale pak se ocitne ve vězení...
ISBN 978-80-7306-791-5
MANDEL, Emily St. John
Stanice 11
Z angl. přel. M. Musilová, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 328 s., váz.
348 Kč
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Stanice 11 není ani tak románem
o apokalypse, ale spíše nadmíru strhující knihou o lidské paměti a ztrátě,
nostalgii a snech a o povznášející síle
umění, které dokáže přehlušit samotu
a zachytit prchavost okamžiku.
ISBN 978-80-257-1594-9
NIEDL, František
Slunce na útěku
Brno: Moba, 2016, Postapokalyptický thriller, 1. vyd., 256 s., váz.
259 Kč
Svět je náhle zasažen katastrofou
nevídaných rozměrů. Jen díky zvláštní náhodě ji Mike a Bessy přečkali
v úkrytu ve Skalistých horách...
ISBN 978-80-243-6944-0
PESSLOVÁ, Marisha
Noční film
Z angl. přel. P. Černovský, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 580 s., váz.
498 Kč
Jedné deštivé říjnové noci je v opuštěném skladišti na Manhattanu nalezeno mrtvé tělo krásné a mladé
Ashley Cordovové. Přestože policie
označí její smrt za sebevraždu, dlouholetý investigativní žurnalista Scott
McGrath má jiné podezření...
ISBN 978-80-257-1307-5
RENČÍN, Pavel
Vězněná
Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 240 s.,
váz. 279 Kč
Vězněná je thriller temného stylu,
jakých je na české scéně zoufalý nedostatek. Čtenáři přebíhá po zádech
mráz, když uváží, že děsivý příběh je
inspirován skutečnou událostí ze šumavského pohraničí.
ISBN 978-80-257-1632-8
RIDDLE, A. G.
Atlantský svět
Z angl. přel. D. Orlando, Praha:
Argo, 2015, 1. vyd., 268 s., brož.
289 Kč
Severní Maroko: Dr. Kate Warnerová
vyléčila globální pandemii a myslela
si, že vyléčí i sebe. Mýlila se. A mýlila se i ohledně rozsahu atlantského
spiknutí. Lidstvo nyní čelí nové hrozbě
v podobě nepředstavitelně silného
nepřítele...
ISBN 978-80-257-1652-6
THOMASOVÁ, Diane
V divočině. Drsný příběh
o lásce a touze žít
Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2015, 1. vyd., 312 s., váz. 329 Kč
V zimě roku 1966 se Katherine Reidová přestěhuje do chaty v horách, aby
našla klid a samotu. Zanedlouho však
přijde na to, že v hlubokých lesích
není sama. Někdo je poblíž a sleduje
každý její pohyb...
ISBN 978-80-7306-788-5

VÁLEČNÉ ROMÁNY
KESSLER, Leo
Pro trochu slávy
Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. J.
Lusk, Praha: Baronet, 2015, 1. vyd.,
168 s., váz. 199 Kč
Nejnovější kniha sleduje dobrodružství dvou lidí, velitele jednotky SS
Kuna von Dodenburga a mrzoutského
amerického zpravodajského důstojníka kapitána Lawsona. Po celé válkou
zmítané Evropě se potýkají se společným nepřítelem...
ISBN 978-80-269-0255-3

VZPOMÍNKY
BLAZE, Elzéar
Život v Napoleonově
armádě. Vzpomínky
kapitána Blazeho
Ilustr. A. Raffet, N. Charlet, L. Beyer. Z franc. přel. J. Kovařík, Praha:
Elka Press, 2015, Militaria, 1. vyd.,
248 s., váz. 329 Kč
Po Pamětech Marcellina de Marbota,
Napoleonově kavaleristovi kapitána
Parquina a Napoleonově granátníkovi
kapitána Coigneta dostává český čtenář do rukou čtvrté memoáry z časů
napoleonských válek.
ISBN 978-80-87057-23-0
FULLEROVÁ, Alexandra
Než přijdou deště. Africké
memoáry
Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2015, 1. vyd., 264 s., váz. 390 Kč
Memoáry A. Fullerové jsou víc než
jen příběhem o rozpadajícím se manželství. Autorka vypráví, jak v dětství
žila na farmě v bývalé Rhodesii a jako
mladá žena se cítila být spíš Afričankou, ač jí v žilách koluje britská krev.
ISBN 978-80-7306-792-2
KADLASOVÁ, Jaroslava
Zatracené kyselo
Praha: Motto, 2015, 1. vyd., 216 s.,
brož. 229 Kč
Laskavé vzpomínání na vaření, jídlo a domácnost v 80. a na počátku
90. let minulého století. Vyprávění doprovázejí dobové recepty.
ISBN 978-80-267-0529-1
KESSELRING, Albert
Vojákem do posledního
dne
Z něm. přel. V. Čadský, Praha:
Pragma, 2015, 1. vyd., 408 s., váz.
260 Kč
A. Kesselring, narozený 3. 10. 1882
v Poznani, sepsal po propuštění z vězení roku 1952 své životní vzpomínky. Po službě v Bavorském královském vojsku a reichswehru následoval prudký kariérní vzestup ve wehrmachtu.
ISBN 978-80-7349-485-8
KOVÁŘ, Pavel
Koleje vpředu, koleje
vzadu
Ilustr. J. Sopko, Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, 1. vyd., 88 s., brož.
99 Kč
Beletrizované vzpomínky na dětství
prožité v unikátním sepětí poříční krajiny v údolí Tiché Orlice s přestupní
železniční stanicí (pražská a letohradská trať) se točí kolem historické nádražní budovy z r. 1874.
ISBN 978-80-7405-384-9
MORGENSTERN, Egon
Přežil jsem peklo gulagu
Praha: Nakladatelství P3K, 2015,
1. vyd., 72 s., brož. 119 Kč
Vzpomínky českého Žida, který při
útěku před nacismem skončil v Pobaltí, kde byl zatčen sovětskou NKVD
a následně deportován do tábora gulagu. Pět let lágru při budování železnice z Kotlasu do Vorkuty přežil...
ISBN 978-80-87343-53-1
WEBB, Brandon
Mezi hrdiny: Skutečné
příběhy přátelství,
hrdinství a obětování
příslušníků U.S.
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 264 s.,
váz. 349 Kč
B. Webb je bývalým odstřelovačem
jednotek Navy SEALs. Nyní vám při-

náší své osobní vzpomínky na osm kamarádů – bývalých příslušníků Navy
SEALs, kteří přinesli tu nejvyšší oběť.
ISBN 978-80-264-0942-7

WESTERNY
EVERETT, Jeff
Nezkrotní
Z něm. přel. T. Butala, Brno:
Moba, 2016, Western-Bestseller,
1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Pronásledovali je Yankees, a tak museli prchat, aby zůstali naživu. Říkali
jim Nezkrotní a každý pravý Texasan
stál na jejich straně. Jenže po občanské válce byli Yankees i v Texasu. Nezkrotní žili nebezpečným životem...
ISBN 978-80-243-7001-9
KIRBY, John
Jeho přítel zabiják
Z něm. přel. M. Pavka, Brno:
Moba, 2016, Colorado Western,
2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Stál s lesknoucíma se očima nad ruinami svého ranče a tělem svého zavražděného přítele. Pomstu, volal jeho
vnitřní hlas. Ale jak mohl sám obstát
proti přesile nepřátel?
ISBN 978-80-243-7010-1
KIRBY, John
Nepřáteli až do smrti
Z něm. přel. M. Pavka, Brno:
Moba, 2016, Colorado Western,
2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Prostranství mezi stany indiánů bylo
osvětleno mihotavou září plamenů. Do země zarazili kůl a přivázali k němu dvě lasa. A pak začal boj
na život a na smrt…
ISBN 978-80-243-6999-0
MURPHY, Bill
Píseň smrti
Z něm. přel. M. Pavka, Brno:
Moba, 2016, Western-Bestseller,
1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Nils Brent, nejobávanější pistolník
Západu, se vrátil do svého města, aby
zde zakotvil. Nevrátil se, aby se pomstil svým sousedům a nepřátelům,
kteří mu učinili nevýslovné příkoří, ale
nakonec byl okolnostmi donucen bránit svou čest.
ISBN 978-80-243-6992-1
SCOTT, William
Pistolník Joshua Baldwin
Z něm. přel. H. Sklenářová, Brno:
Moba, 2016, Rodokaps, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Byla to stará známá špinavá hra. Malý
ranč nebo farma byly trnem v oku
mocnému rančerskému baronovi. Nejprve byly drobným rančerům nabídnuty peníze za jejich pozemky. Když
odmítli, následovaly hrozby...
ISBN 978-80-243-6994-5
SCOTT, William
Stíny smrti
Z něm. přel. H. Sklenářová, Brno:
Moba, 2016, Rodokaps, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Warren McDuncan pozoroval přimhouřenýma očima dva jezdce, kteří
se blížili k jeho ranči. Jejich koně šli
krokem. Kopyta zdvíhala do čirého
vzduchu malé obláčky prachu. Rančer
držel nabitou winchestrovku. Jezdci
se přiblížili...
ISBN 978-80-243-7006-4
UNGER, G. F.
Čas bojovat
Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2016, G. F. Unger – nejlepší
westerny, 1. vyd., 80 s., brož.

Pistolník s legendární pověstí Jones
Savage se rozhodne, že už nikdy nevezme kolt do ruky, ožení se s milovanou Lolou a začne nový život v Zozo
jako rančer. Nic však není tak jednoduché, jak vypadá...
ISBN 978-80-243-7011-8
UNGER, G. F.
Nebezpečná pýcha
Z něm. přel. T. Butala, Brno:
Moba, 2016, GFU, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Nebyla to náhoda, že se Lee Ames
a Abe Sturges setkali. Cesta ze dvou
směrů vedla pouze tímto průsmykem...
ISBN 978-80-243-6998-3
UNGER, G. F.
Tvrdá pěst zákona
Z něm. přel. T. Butala, Brno:
Moba, 2016, GFU, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Se sedlem a rancem zabíral na prkenném chodníku spoustu místa.
Teprve v poslední chvíli tři rozveselení hoši uhnuli stranou a zanadávali. Jeden z nich chraptivě a vztekle
křikl: „Zatraceně, kdo to tady jde tak
zeširoka?“
ISBN 978-80-243-7009-5
UNGER, G. F.
Vlci města
Z něm. přel. T. Butala, Brno:
Moba, 2016, GFU, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Nejdřív jsme poslali bratra Kirbyho
do El Tumy. Protože jsme neměli peníze, museli jsme mu dát trochu zlatého
prachu, který jsme si přinesli z opuštěného španělského dolu...
ISBN 978-80-243-6995-2
UNGER, G. F.
Ztracená banda
Z něm. přel. T. Butala, Brno:
Moba, 2016, GFU, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Seržant – vyzáblý, zjizvený valach –
nesl svého pána Wyatta Uvaldeho
domů. Wyatt měl za sebou čtyři těžké
roky války a kruté zajetí. Teď, cestou
domů, vyprávěl svému Seržantovi,
jaké báječné krmení na něj čeká...
ISBN 978-80-243-7004-0

LITERATURA
PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
BÁJE A POVĚSTI
PECHÁČKOVÁ, Iva
Legenda o Pražském orloji
Ilustr. M. Dvořáková, Praha: Meander, 2015, 1. vyd., 24 s., váz.
198 Kč
Slavná pražská legenda o unikátním
orloji mistra Hanuše, jehož pražští
radní, ze strachu, že by i nějakému
jinému městu mohl vyrobit podobný
stroj, nechali nakonec oslepit.
ISBN 978-80-87596-81-4

BAJKY
KOBULEJOVÁ, Hana Karolina
Bajky z mechu i říčky
Praha: Agentura Krigl, 2015,
1. vyd., 88 s., váz. 188 Kč
Víte, co dělají v noci světlušky? Proč
si páv povídá se pstruhem? Jak se dá
setkat se zpívajícím jezevcem? A co
se děje, když se medvíďata nechtějí
ukládat k zimnímu spánku, ale místo
toho se rozhodnou skotačit?
ISBN 978-80-88104-03-2

DOBRODRUŽSTVÍ
BÁRTA, Milan
Jak přežít školníka.
Podškolácké dobrodružství
s testy a rébusy
Ilustr. A. Vörös, Brno: Edika, 2015,
1. vyd., 128 s., brož. 199 Kč
Vydejte se společně s Honzou a Adamem odhalit školníkovo tajemství.
Ocitnete se ve víru nečekaných událostí, které můžete řešit společně
s nimi.
ISBN 978-80-266-0841-7
BŘEZINOVÁ, Ivona
Nausika, dívka z Knossu
Ilustr. Nikkarin, Praha: Albatros,
2015, 1. vyd., 248 s., váz. 269 Kč
Odvaha a vzdor, čest a láska, souboj
dobra a zla, mytologičtí bohové a hrdinové ve strhujícím příběhu ze starověké Kréty.
ISBN 978-80-00-04145-2
DUDEK, Oldřich
Příhody rytíře Příhody
v 21. století
Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 220 s.,
váz. 249 Kč
Veselá knížka o dobrodružstvích
a nesnázích rytíře ze 14. století Jana
Příhody z Hromádky, který se dostane do naší současnosti. Celý děj se
odehrává na Karlštejně, v rodině malíře Trnky.
ISBN 978-80-7243-834-1
GRABENSTEIN, Chris
Lovci pokladů: Nebezpečí
na Nilu
Praha: Albatros, 2015, 1. vyd.,
452 s., váz. 299 Kč
Další dobrodružství sourozenců Kiddových! Tentokrát je pátrání po ztracených rodičích zavede do Afriky,
do samých útrob egyptských pyramid,
do rozpálené pouště a zrádné džungle.
ISBN 978-80-00-04144-5
Vzhůru za dobrodružstvím
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 168 s.,
váz. 249 Kč
Začtěte se do svých oblíbených příběhů, kde v hlavních rolích figurují
Škyťák a Bezzubka, Po a Zuřivá pětka,
Shrek a Oslík, Kocour v botách a také
Skipper a jeho kamarádi tučňáci.
ISBN 978-80-7529-105-9

HRY
BABRAJ, Alexandr;
TATÍČKOVÁ, Irena; VRLÍK,
Jaromír
Bludišťáci opět řádí
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2015, 1. vyd., 160 s., brož. 149 Kč
Bludiště, rébusy a další hravé úkoly
a testíky jsou určeny nejen fanouškům napínavé televizní soutěže „Bludiště“, ale i všem dětem, které se
nerady nudí.
ISBN 978-80-7448-046-1
CROOK, Lydia
Cool hry pro dva
Brno: Computer Press, 2015,
1. vyd., 112 s., brož. 249 Kč
Knížka plná zábavných her se perfektně hodí pro dva nejlepší kamarády. Uvnitř najdeš 112 stránek aktivit a her.
ISBN 978-80-251-4462-6
Jak vycvičit draka.
Zábavné samolepky a hry
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 18 s.,
brož. 69 Kč
Zabraň nepřátelům v útoku tím, že
vyřešíš pátračku, zjistíš vše o jezdcích

a jejich dracích z profilových stránek
nabitých fakty a splníš zábavné vybarvovací úkoly.
ISBN 978-80-7529-096-0
Jak vycvičit draka.
Velká kniha zábavných
samolepek a her
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 48 s.,
brož. 149 Kč
Vyplň zábavné úkoly, vymaluj si své
oblíbené postavičky a s pomocí více
než 450 samolepek vybarvi spoustu
vzrušujících obrazů ze samolepek.
ISBN 978-80-7529-120-2
Konečně doma. Velká
kniha zábavných
samolepek a her
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 60 s.,
brož. 149 Kč
Přidej se k honičce a spolu s nepravděpodobnou dvojicí kamarádů Oem
a Tipy se pokus zachránit svět. Uteč
zbabělému kapitánu Smekovi, rozlušti záhadná hesla a pomoz Buvům
ovládnout zemi s pomocí 650 samolepek.
ISBN 978-80-7529-119-6
Kung Fu Panda. Zábavné
samolepky a hry
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 18 s.,
brož. 69 Kč
Nauč se všemu, co umí Pět postrachů,
abys splnil celou řadu napínavých
úkolů a her, vybarvi si zábavné omalovánky, a dokonce si můžeš pokoj vyzdobit plakátem Poa!
ISBN 978-80-7529-093-9
Madagaskar. Zábavné
samolepky a hry
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 18 s.,
brož. 69 Kč
Přidej se ke zvířátkům z newyorské
zoo v této zábavné knize plné samolepek a úloh. Nech se provázet Alexem
a jeho kamarády, zatímco budeš plnit
různé napínavé úkoly a vybarvovat zábavné omalovánky.
ISBN 978-80-7529-095-3
Pexeso – Meander
Praha: Meander, 2015, 1. vyd.,
2 s., 49 Kč
Pexeso k příležitosti 20. výročí od založení Nakladatelství Meander.
ISBN 978-80-87596-87-6
Shrek. Zábavné samolepky
a hry
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 18 s.,
brož. 69 Kč
Přidej se ke Shrekovi a jeho kamarádům z bažiny v knize plné samolepek
a úkolů. Nech se provázet veselými
pohádkovými postavičkami při řešení
různých napínavých úloh a her a vybarvi si zábavné omalovánky.
ISBN 978-80-7529-094-6

LEPORELA
HNÍK, Ondřej; ŠMALCOVÁ,
Markéta
O Snížkovi
Praha: Albatros, 2015, 1. vyd.,
14 s., 89 Kč
Veršované leporelo se zimní tematikou a něžnými ilustracemi. Snížek
umí nejen studit, ale taky si hrát. Vozí
vrány na ohonu, sněhulákovi nafouká
sněhovou peřinu a medvědovi vykouzlí královskou korunu.
ISBN 978-80-00-04105-6

POHÁDKY
100 nejznámějších
pohádek pro unavené
rodiče
Praha: XYZ, 2015, 1. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč
Jsou pro vás pohádky, které čtete svým dětem, příliš dlouhé? Právě
vám je určená knížka 100 nejznámějších pohádek, do které jsme vybrali
ty nejkrásnější české pohádky a zkrátili jsme je tak, abyste je dočetli až
do konce.
ISBN 978-80-7505-271-1
BARRIE, James M.
Petr Pan
Ilustr. P. Uchnár. Z angl. přel. J.
Hejná, P. Hejný, Praha: Slovart,
2015, 1. vyd., 176 s., váz. 299 Kč
Klasická pohádka z pera skotského
novináře, dramatika a spisovatele.
Všechny děti až na jedinou výjimku
vyrostou. Tou výjimkou je Petr Pan.
Nechtěl být nikdy dospělý, a proto
zůstal navěky dítětem, aby si mohl
pořád hrát...
ISBN 978-80-7391-052-5
BRATŘI GRIMMOVÉ
Nejznámější pohádky
Z něm. přel. H. Habartová, Praha: Jan Vašut, 2015, 1. vyd., 40 s.,
váz. 149 Kč
Nejoblíbenější pohádky bratří Grimmů, jako jsou Šípková Růženka,
Jeníček a Mařenka, Brémští muzikanti, Sněhurka nebo Locika ad., najdete v knize s milými ilustracemi, které
malé i velké čtenáře vtáhnou do děje.
ISBN 978-80-7236-895-2
CIPROVÁ, Oldřiška
Copak snídá Ponožkovník.
Pohádky pod polštářek
Ilustr. L. Němcová, Brno: CPress,
2015, 1. vyd., 64 s., váz. 169 Kč
Zábavné a interaktivní povídání a pohádky, které velmi lehkou formou vedou děti k sebereflexi a k pohodovému zvládání denních rutin bez stresu.
ISBN 978-80-264-0951-9
KADLEC, Miloš
Houbový mužíček. Proč
mají muchomůrky puntíky
Ilustr. A. Švolíková, Praha: Argo,
2015, 1. vyd., 84 s., váz. 159 Kč
Pohádky z lesa. Klouzek, bedla, hadovka, hořčák, hříbek, helmovka…
Všechny vymyslel a vytvořil Houbový
mužíček. Nevěříte? V knížce se to dozvíte. Čtěte, nebo ještě lépe, ať vám
krátké příběhy přečtou rodiče.
ISBN 978-80-257-1533-8
NĚMCOVÁ, Božena; ERBEN,
Karel Jaromír
Folk Tales
Ilustr. J. Lada. Do angl. přel. L. Doležalová, V. Gissing, Praha: Albatros, 2015, 3. vyd., 120 s., váz.
249 Kč
Nejkrásnější klasické české pohádky
v angličtině.
ISBN 978-80-00-04149-0
NESVADBOVÁ, Barbara
Garpíškoviny
Praha: Motto, 2015, 1. vyd., 112 s.,
váz. 269 Kč
Veselé pohádky o hodném, dobromyslném, lidi i zvířata milujícím retrívrovi
Garpovi, který je víc člověk než pes.
ISBN 978-80-267-0526-0
SLABÝ, Zdeněk K.
Bukukururuna
Ilustr. R. Pilař, Praha: Albatros,
2015, 2. vyd., 136 s., váz. 229 Kč
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Legendární moderní pohádka
Z. K. Slabého o malém děvčátku, které se setkává s pohádkovými bytostmi. Co se stane, když jedno obyčejné
městské děvčátko najde v lese zázračnou houbu?
ISBN 978-80-00-04142-1
SYPAL, Jaromír
Pokladnice plná pohádek
Ilustr. Z. Študlarová, Praha: Brána,
2015, 1. vyd., 112 s., váz. 279 Kč
Pohádky, které vypráví svým vnoučatům prababička Kateřina, zavedou
děti do kouzelné země, v níž žije skřítek Postelníček, český Honza a jejich
kamarádi.
ISBN 978-80-7243-822-8
ŠABATA, Jaroslav
Sněžnické pohádky
Ilustr. J. Šabata, Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, 1. vyd., 216 s., váz.
229 Kč
Padesát pět pohádek z oblasti Králického Sněžníku a přilehlého blízkého či
vzdálenějšího okolí, kde vládne rukou
spravedlivou Krulišák stejně tak, jak
Krakonoš v Krkonoších a princezna
Kačenka v Orlických horách.
ISBN 978-80-7405-382-5

POPULÁRNĚ
NAUČNÁ
GARGAŠOVÁ, Eva; CHAJDA,
Radek; TESLÍKOVÁ, Kamila
Úžasný svět techniky U6
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2015, 1. vyd., 120 s., váz. 249 Kč
Jak poznat svět techniky a ještě se
přitom pobavit? Oblíbená televizní soutěž plná pokusů a zážitků je tu
tentokrát pro vás i na knižních stránkách.
ISBN 978-80-7448-047-8
GHERBETZ, Petra
Šikulové slaví Vánoce
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2015, 1. vyd., 96 s., brož. 149 Kč
Tvořte s námi! Knižní podoba oblíbeného televizního cyklu Šikulové přináší řadu návodů na skvělé
výrobky a všechny jsou vyzkoušené v praxi.
ISBN 978-80-7448-051-5
Letem světovými dějinami.
Historie, jak jste ji ještě
neviděli
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 160 s.,
váz. 399 Kč
Vydejte se s touto knihou na úžasnou výpravu světovou historií. Unikátní průvodce vám na víc než 65
mapách přiblíží nejdůležitější události dějin.
ISBN 978-80-7529-102-8
MILES, Justin
Průvodce pro malé
průzkumníky
Z angl. přel. M. Lžička, Praha:
Mladá fronta, 2015, 1. vyd., 96 s.,
brož. 249 Kč
Už jste někdy tábořili v přírodě?
A chtěli byste se jednou vydat třeba na severní pól anebo do džungle?
Tahle příručka vám poradí, na co by
neměl žádný správný průzkumník při
takové výpravě zapomenout.
ISBN 978-80-204-3811-9
POLÁČEK, Martin
Wifina 2. Zábavná
encyklopedie pro zvídavé
holky a kluky
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2015, 1. vyd., 184 s., brož. 249 Kč
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Další kniha plná reportáží z tvého oblíbeného pořadu! Najdeš v ní výběr těch
NEJ témat a ke každému i něco navíc.
ISBN 978-80-7404-171-6
STRÝČKOVÁ, Jana;
TESLÍKOVÁ, Kamila
Draci v hrnci chrlí nové
nápady
Ilustr. E. Gargašová, Praha: Česká
televize – Edice ČT, 2015, 1. vyd.,
88 s., váz. 249 Kč
Draci v hrnci pro vás mají nové nápady, recepty, příběhy a kreslené vtípky!
Oskar a jeho dračí kamarádi vás pobaví i poučí – a naučí jak připravit další
zajímavé a jednoduché pokrmy.
ISBN 978-80-7448-048-5
WARREN, Mike
23 nápadů k vyzkoušení
než vám bude 11 ½.
Praktické návody, jak si
krok za krokem vyrobit pár
vychytávek
Ilustr. J. Haslam. Z angl. přel.
S. Poláková, Praha: Mladá fronta,
2015, 1. vyd., 64 s., brož. 229 Kč
Kniha vás naučí správně zacházet
s vrtačkou a pilkou, vázat důležité uzly
a současně vám také vysvětlí zákonitosti některých fyzikálních jevů a další
zajímavosti.
ISBN 978-80-204-3795-2

PRO DĚTI
BARNETT, Mac; JOHN, Jory
Děsná dvojka
Ilustr. K. Cornell. Z angl. přel. L.
Křesťanová, Praha: Mladá fronta,
2015, 1. vyd., 224 s., váz. 259 Kč
Nastoupit do nové školy není žádná legrace. Natož když se nová škola
nachází v Zívákově, kde jsou největší (a jedinou) zajímavostí stáda krav,
a když si na vás hned první den zasedne sám ředitel...
ISBN 978-80-204-3884-3
Bob a Bobek jedou na hory
Praha: Albatros, 2015, 1. vyd.,
64 s., brož. 89 Kč
V naší nové knize najdete sedm zbrusu nových barevných komiksových
příběhů a spoustu zábavných rébusů
a doplňovaček. Váš Bob a Bobek –
králici z klobouku.
ISBN 978-80-00-04187-2
Děsivá cesta vlaku č. 16.
Žáci ZŠ Antonína Čermáka
Praha: 65. pole, 2015, Políčko,
1. vyd., 48 s., váz. 129 Kč
Žáci 6. třídy ZŠ Antonína Čermáka
sledovali okolí školy, svého bydliště
a napsali příběhy inspirované obyčejnými věcmi, domy, stromy, ulicemi či
pouličními lampami. Poté vytvořili ilustrace a vznikla tak skutečná kniha.
ISBN 978-80-87506-73-8
DRIJVEROVÁ, Martina
Příšerní nezbedníci
Ilustr. M. Vydrová, Praha: Albatros, 2015, 1. vyd., 88 s., váz. 189 Kč
Byli jednou chlapečkové a ti pořád
zlobili. Jeden zásadně nezdravil, další
byl zlomyslný, třetí stále nakukoval,
kam neměl. Jiný spoustu věcí zapomínal a tamhleti dva snad neumějí
ani chodit...
ISBN 978-80-00-04146-9
GOLDFLAM, Arnošt
Rychle vpřed: Dědečku,
vyprávěj!
Praha: Albatros, 2015, 1. vyd.,
14 s., 99 Kč
Tak si, děti, představte, že bych byl
tak trošku váš dědeček. Sem tam už
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se mi něco plete, na některé věci si
ale vzpomínám docela dobře. Budu
vám vyprávět o tom, jakými auty se
jezdilo a letadly létalo a loděmi plulo,
když jsem byl tak malý jako vy.
ISBN 978-80-00-04109-4
HOWARD, Martin
Ovečka Shaun: Obluda
z močálu
Praha: Albatros, 2015, 1. vyd.,
96 s., váz. 149 Kč
Co se to ozývá za strašlivé zvuky? Najde ovčácký pes Bitzer spolu se svým
stádem obludu? Nebo si najde obluda
je? Jednu temnou mlhavou noc se
po Zadním Mechově plíží hladová obluda lačnící po něčem k snědku...
ISBN 978-80-00-04148-3
Hýbánky
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2015, 1. vyd., 88 s., brož. 149 Kč
V televizním cyklu Hýbánky, který vysílá ČT od roku 2013, se ukázalo, že
kombinace vyprávění a dětských hrátek s lidovými písničkami a cvičením
funguje výborně.
ISBN 978-80-7448-050-8
KOVAČOVÁ, Polonca
Byliny malé čarodějky
Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 72 s.,
váz. 249 Kč
Malá čarodějka Lenka se přistěhovala k jedné myší rodince a k dalším
zvířátkům a zasvěcuje je, hlavně myšáčka Lolka a jeho sestřičku, do tajů
apatykářského umění. Probírá s nimi
34 léčivých bylin a o každé poví to
nejdůležitější.
ISBN 978-80-7529-027-4
KOVAŘÍKOVÁ, Zuzana
Za zvířátky na louku
Ilustr. A. Tachezy, Praha: Albatros,
2015, 1. vyd., 72 s., váz. 179 Kč
Pojďte s námi za zvířátky na rozkvetlou louku! Skotačí tam rošťáci mufloni,
po stráni kličkuje zajíc, drobná myška
se houpá na stéble. Kuna vesele pádí
ke skalce a z lískového keře všechno
bedlivě pozorují vrána se strakou...
ISBN 978-80-00-04147-6
LIONNI, Leo
Malý modrý a malý žlutý
Praha: Dokořán, 2015, 1. vyd.,
40 s., váz. 225 Kč
Malý modrý a malý žlutý jsou nejlepší
kamarádi. Pak se ale jednoho dne žlutý modrému ztratí... Co si modrý počne? Kde všude žlutého hledá? Najdou
se? A co se stane potom?
ISBN 978-80-7363-733-0
Nejlepší knihy dětem.
Výběr z českých knih pro
děti a mládež 2014/2015
Edit. J. Čeňková, P. Matoušek,
Praha: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 2015, 1. vyd.,
24 s., brož.
Komise pro dětskou knihu SČKN
a Česká sekce IBBY vytvořily projekt,
v němž každoročně doporučují nové
české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům,
knihovnám, školám, ale také rodičům
a širší veřejnosti.
ISBN 978-80-905680-3-7
PLACHTA, Jindřich
Pučálkovic Amina
Ilustr. H. Zmatlíková, Praha: Artur,
2015, 1. vyd., 115 s., váz. 198 Kč
Autor zachycuje život úřednické rodiny destruovaný mimořádnou událostí – z domnělého štěněte bernardýna
vyrůstá žirafa.
ISBN 978-80-7483-047-1
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TOLKIEN, J. R. R.
Pan Blahoš
Z angl. přel. V. Somogyi, Praha:
Argo, 2015, 1. vyd., 103 s., váz.
259 Kč
Knihu sepsal slavný romanopisec pro
svoje děti. Pan Blahoš je vážený gentleman a vlastník zvláštního domácího
mazlíčka, ušaté žirafy jménem Žirafík.
Zrcadlové vydání původního rukopisu
a českého překladu.
ISBN 978-80-257-1501-7

PRO DÍVKY
COOPEROVÁ, Rose
Klepy z klučičích záchodů.
Blogastický román
Z angl. přel. D. Krolupperová, Praha: Mladá fronta, 2015, 1. vyd.,
208 s., váz. 259 Kč
Sofia Beckerová zažívá na Middlebrookské střední pořád další pozoruhodná dobrodružství. Neustává ve svých
blogerských snahách, pilně doplňuje
školní blog a její předblogovací zápisník je plný legračních postřehů i osobitých ilustrací.
ISBN 978-80-204-2909-4
DOCKRILLOVÁ, Laura
Darcy Burdocková. Už
jsem tady zas!
Z angl. přel. F. Krajník, M. Večerková, Praha: Argo, 2015, 1. vyd.,
328 s., brož. 268 Kč
Jedenáctiletá Darcy vnímá svět kolem
sebe jako jedno velké, neobyčejné
kouzlo a má zvláštní cit pro všechno,
co se vymyká normálu. Volné pokračování knihy britské spisovatelky a ilustrátorky L. Dockrillové.
ISBN 978-80-257-1580-2
LONGOVÁ, Hayley
Jak být holkou
Ilustr. G. Correllová. Z angl. přel.
M. Marková, Praha: Argo, 2015,
1. vyd., 224 s., brož. 198 Kč
Chytrá, zábavná a otevřená příručka
pro dospívající slečny zodpoví všechny důležité otázky, které si kladou dívky v pubertě.
ISBN 978-80-257-1588-8
STREGEROVÁ, Sharon
Vílí zahrádka. Knížka a set
k vytvoření vílí zahrádky
Ilustr. S. Chaffeyová, Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 16 s., kroužk.,
349 Kč
Během čtení příběhu mohou děti vytvořit vlastní zahrádku pro víly. Potřebovat budou jen větší sklenici, trochu
hlíny a nějakou tu rostlinku.
ISBN 978-80-264-0836-9
WILLIAMSOVÁ, Jessie;
SAMIECOVÁ, Tereza
Zuzka a závodní kůň
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 136 s.,
brož. 149 Kč
Zuzka milovala běh a byla v tom skutečně dobrá. Vyhrávala jeden závod
za druhým a snila o účasti na olympiádě. Pak ale prožila ošklivou autonehodu, která zničila smysl jejího života...
ISBN 978-80-264-0944-1

PRO KLUKY
PEIRCE, Lincoln
Velkej frajer Nate 7.
Je ve formě
Z angl. přel. M. Pokorný, Praha:
CooBoo, 2015, 1. vyd., 224 s., váz.
199 Kč
Pozor, frajer Nate je opět tady! Tentokrát dostane za úkol pomáhat novému
spolužákovi. A jak to celé dopadne?
Když Nate dostane za úkol pomáhat

novému spolužákovi, přijme ho nadšeně – do chvíle, než kluka na vlastní oči VIDÍ.
ISBN 978-80-7544-026-6

PRO MLÁDEŽ
ARCHER, Mandy;
CLARKSON, Steph
5 Seconds of Summer:
Raketový start ke hvězdám
Z angl. přel. L. Šavlíková, Praha:
Mladá fronta, 2015, 1. vyd., 96 s.,
brož. 189 Kč
Seznamte se – Luke, Michael, Calum
a Ashton. Ale vy už je určitě znáte!
Jsou to členové australského poppunkového boybandu, jejichž hudba obletěla celý svět! Každý den jim přibývají
tisíce fanoušků.
ISBN 978-80-204-3885-0
CASTERMAN, Jean-Benoît
Láska, která za to stojí.
Průvodce po cestách
(pravé) lásky a sexuality
Praha: Paulínky, 2015, 1. vyd.,
80 s., brož. 165 Kč
Odvážný průvodce pro smělé holky
a kluky, kteří hledají pravdivé odpovědi na své otázky o lásce, sexu
a o všem, co souvisí s partnerskými vztahy.
ISBN 978-80-7450-174-6
PITCHEROVÁ, Annabel
Kečupová mračna
Z angl. přel. J. Březovský, T. Nuckollsová, Praha: Slovart, 2015,
1. vyd., 272 s., brož. 249 Kč
Patnáctiletá Zoe tráví noci neobvyklým způsobem: v zahradní kůlně píše
dopisy Stuartu Harrisovi, usvědčenému vrahovi odsouzenému k trestu
smrti, toho času v texaské věznici. Je
přesvědčená, že jen on může pochopit
její neobvyklý příběh.
ISBN 978-80-7529-020-5

PRO NEJMENŠÍ
HEJNÁ, Olga
Jeď, modrý koníčku
Praha: Vyšehrad, 2015, 1. vyd.,
80 s., váz. 248 Kč
Knížka dětských říkadel, pohádek
a krátkých povídek od známé autorky dětských knížek O. Hejné, duchovní maminky skřítka Hajaji, je výběrem
toho nejlepšího, co tato autorka pro
děti napsala.
ISBN 978-80-7429-625-3

PRO ZAČÍNAJÍCÍ
ČTENÁŘE
MÍKOVÁ, Marka; VALEŠ,
Radoslav
Jonáš spěchá domů
Ilustr. R. Valeš, Praha: Argo, 2015,
1. vyd., 64 s., váz. 259 Kč
Bohatě ilustrovaná kniha pro děti
předškolního věku a začínající čtenáře.
ISBN 978-80-257-1626-7

SCI-FI; FANTASY
COLEOVÁ, Courtney
Nocte
Z angl. přel. A. Špínová, Praha:
CooBoo, 2015, 1. vyd., 344 s., váz.
289 Kč
Jmenuju se Calla Priceová. Je mi 18
a je mě jen půl. Moje druhá polovina – moje dvojče, můj bratr Finn –
je blázen. Miluju ho. Víc než život.
A i když se děsím toho, že mě stáhne s sebou dolů, jsem jediná, kdo ho
může zachránit...
ISBN 978-80-7544-024-2

COWELLOVÁ, Cressida
Hrdinův atlas smrtících
draků. Škyťák Šelmovská
Štika III.– kniha 6.
Z angl. přel. S. V. Špaček, Praha: Slovart, 2015, 1. vyd., 248 s.,
váz. 249 Kč
Škyťákovi bude 12. Tedy když se mu
podaří přežít narozeniny. Pokud nedokáže do večera uloupit z nedobytné
Hromotlucké knihovny spis Jak vycvičit draka, jeho zlobivý dráček Bezzubka bude vypovězen z kmene.
ISBN 978-80-7529-013-7
ENDE, Michael
Nekonečný příběh
Ilustr. F. Skála ml. Z něm. přel.
E. Pátková, Praha: Albatros, 2015,
3. vyd., 400 s., váz. 349 Kč
Příběh o tlouštíkovi Bastiánovi, nesmělém a všemi spolužáky vysmívaném chlapci, synovi nikoho, zavede
čtenáře do zvláštního světa. Je jím
Fantázie a Bastián se do ní dostane
skrze stránky neméně zvláštní knížky...
ISBN 978-80-00-04150-6
GAIMAN, Neil
Spáčka a vřeteno
Ilustr. C. Riddell. Z angl. přel.
V. Janiš, Praha: Albatros, 2015,
1. vyd., 72 s., váz. 239 Kč
Královnině zemi bylo ono království
vzdušnou čarou nejblíže, ale přes
horský hřbet, který sloužil jako hranice mezi těmito dvěma královstvími, nedokázaly přelétnout ani vrány. Možná si myslíte, že ten příběh
znáte...
ISBN 978-80-00-04099-8
HETEŠA, Petr
Propadlíci
Ilustr. P. Heteša, Brno: CPress,
2015, 1. vyd., 256 s., brož. 199 Kč
Tunely, katakomby, hrobky, hladomorny a v nich čarodějové, vlkodlaci, astrokočky a stínopýři. To je prostředí,
do kterého se díky nezdařenému magickému rituálu propadne část školy
a s ní Tomáš s několika přáteli.
ISBN 978-80-264-0952-6
LARSON, M. A.
Princezna Bojovnice
Z angl. přel. A. Vrbová, Praha:
Argo, 2015, 1. vyd., 260 s., váz.
278 Kč
Román začíná jako pohádka O perníkové chaloupce: bezejmenná dívka
ztracená v tajemném, temném lese
spatří v dálce světlo. Když přijde blíž,
zjistí, že je to rozsvícené okénko. Chaloupka ale není z perníku a žije v ní
čarodějnice...
ISBN 978-80-257-1630-4
ROWLINGOVÁ, J. K.
Harry Potter: Mudlovské
omalovánky
Z angl. přel. V. Medek, Praha: Albatros, 2015, 1. vyd., 96 s., brož.
299 Kč
Erby čtyř bradavických kolejí, Kratochvilné kouzelnické kejkle Freda
a George Weasleyových a mnoho dalších přepestrých výjevů – svět Harryho Pottera doslova hýří barvami.
ISBN 978-80-00-04151-3
Star Wars – Tři, dva, jedna,
lep!
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 16 s.,
brož. 149 Kč
Připrav se na neuvěřitelné dobrodružství! V této knížce najdeš řadu úkolů,
rébusů a také spoustu fantastických
nálepek!
ISBN 978-80-264-0933-5

Star Wars Povstalci –
Přidej se k povstání!
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 32 s.,
brož. 139 Kč
Přiloženými samolepkami můžeš vylepšit obrázky v knížce nebo je využít
jakýmkoli jiným způsobem.
ISBN 978-80-264-0935-9
Star Wars Povstalci – Tři,
dva, jedna, lep!
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 16 s.,
váz. 149 Kč
Připrav se na nová dobrodružství společně s galaktickými Povstalci! V knížce najdeš řadu úkolů, rébusů a také
spoustu fantastických nálepek!
ISBN 978-80-264-0937-3
Star Wars: Absolutně
všechno, co potřebujete
vědět
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 200 s.,
váz. 469 Kč
Kniha, která tě detailně provede světem Hvězdných válek. Představí ti
jednotlivé postavy, planetární systémy, lodě i vesmírné stanice, příšery,
droidy a spoustu dalšího.
ISBN 978-80-264-0943-4
Star Wars: Ať tě provází
Síla!
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 32 s.,
brož. 139 Kč
Budeš řešit úkoly, vybarvovat fantastické obrázky a přiložené samolepky
můžeš využívat na stránkách knížky
nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který tě napadne.
ISBN 978-80-264-0934-2
Star Wars: Povstání kontra
Impérium
Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 32 s.,
brož. 139 Kč
Cvič svou mysl – vyřeš úkoly a rébusy,
rozlušti zašifrované informace, najdi
cestu labyrinty.
ISBN 978-80-264-0936-6
THOMSON, Jamie
Temný pán 3 – Navěky
po škole
Z angl. přel. V. Volhejnová, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 248 s., brož.
278 Kč
Kdy už bude konečně všemu utrpení
konec?! Temný pán i jeho pozemští
kamarádi Suz a Chris jsou konečně
zase zpátky na Zemi, jenže s nimi také
démon Gargon a paladin Rufino...
ISBN 978-80-257-1390-7
WEBBOVÁ, Holly
Emily Pírková a tajné
zcadlo
Z angl. přel. J. Horynová, Praha: Albatros, 2015, 1. vyd., 208 s.,
váz. 199 Kč
Pokračování fantasy příběhu o malé
Emily a její kamarádce ze světa za začarovanými dveřmi. Emily se konečně
dozvěděla pravdu o svojí rodině, ale
není pro ni lehké se s ní vyrovnat. Její
sebedůvěra je tatam...
ISBN 978-80-00-04143-8
WINDHAM, Ryder
Star Wars IV: Nová naděje
(ilustrované vydání)
Z angl. přel. T. Vlášková, Praha:
Albatros, 2015, 1. vyd., 64 s., brož.
199 Kč
Star Wars jsou opět tady! Příběhy podle původní filmové trilogie v bohatě
ilustrované knížce pro děti.
ISBN 978-80-00-04108-7

WINDHAM, Ryder
Star Wars V: Impérium
vrací úder (ilustrované
vydání)
Z angl. přel. T. Vlášková, Praha:
Albatros, 2015, 1. vyd., 64 s., brož.
199 Kč
Dobrodružství Luka Skywalkera pokračuje! Vydává se najít mistra Yodu,
který mu má pomoci stát se rytířem
Jedi. Lukovi přátelé se ale mezitím
ocitnou v nebezpečí...
ISBN 978-80-00-04106-3
WINDHAM, Ryder
Star Wars VI: Návrat
Jediho (ilustrované vydání)
Z angl. přel. T. Vlášková, Praha:
Albatros, 2015, 1. vyd., 48 s., brož.
199 Kč
Závěrečné dobrodružství Luka Skywalkera! Lukovi se konečně podaří
zachránit Hana Sola a znovu i princeznu Leiu. Ale ta nejtěžší zkouška ho
teprve čeká…
ISBN 978-80-00-04107-0

HUDEBNINY
VLČINSKÁ, Zuzana
Písně na cesty krajinami
duše. 128 lidových písní
ve vícehlasých úpravách
pro společné zpívání
i léčení hudbou
Praha: Vyšehrad, 2015, 1. vyd.,
208 s., váz. 388 Kč
Muzikoložka a psychoterapeutka
Z. Vlčinská, která se už řadu let věnuje „prožitkovému zpívání“, ve své
knize představuje originální a obohacující pohled na zdánlivě běžný fenomén – lidský zpěv.
ISBN 978-80-7429-626-0

VYSOKOŠKOLSKÁ
SKRIPTA;
UČEBNICE
DIVADLO
KRÖSCHLOVÁ, Eva
Jevištní pohyb. Herecká
pohybová výchova
Praha: AMU, 2015, 5. dopl. vyd.,
282 s., váz. 260 Kč
Publikace je určena studentům herectví a režie, loutkoherectví, dramaturgie či choreografie a zájemcům z řad učitelů literárně dramatických a případně i tanečních oddělení ZUŠ.
ISBN 978-80-7331-343-2

FINANCE
DUŠEK, David
Základy oceňování
nemovitých věcí
Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2015, 1. vyd., 156 s., brož.
201 Kč
Skripta jsou určena zájemcům o oceňování nemovitých věcí, kteří chtějí
získat základní informace o této disciplíně, nacházející se na rozhraní technického oboru, ekonomie a práva, ale
i zkušenějším čtenářům.
ISBN 978-80-245-2110-7

HUDBA
KARNETOVÁ, Helena
Hudební nástroje
v souvislostech

Hradec Králové: Gaudeamus,
2015, 1. vyd., 212 s., brož. 290 Kč
Skripta PdF UHK pro předmět Nauka
o hudebních nástrojích.
ISBN 978-80-7435-619-3

MATEMATIKA
DVOŘÁKOVÁ, Šárka;
JEDLIČKA, Přemysl
Matematika I – vzorové
testy
Praha: Česká zemědělská univerzita, 2015, 1. vyd., 62 s., brož. 60 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2587-6

SURYNEK, Alois
Aplikovaný sociálně
psychologický výzkum
v organizacích. Metodická
příručka
Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2015, 1. vyd., 100 s., brož.
109 Kč
Příručka obsahuje informace obecně
metodologického rázu, ale má především pomoci při praktické realizaci výzkumu.
ISBN 978-80-245-2119-0

SBORNÍKY

DVOŘÁKOVÁ, Šárka; MOŠNA,
František
Matematika I
Praha: Česká zemědělská univerzita, 2015, 1. vyd., 93 s., brož.
105 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2586-9

5. ročník interdisciplinární
studentské vědecké
konference doktorandů
FPE. Sborník
Edit. P. Simbartl, Plzeň: Západočeská univerzita, 2015, 1. vyd., CD
Sborník z konference.
ISBN 978-80-261-0559-6

PODNIKÁNÍ

Computational Mechanics
2015. Extended Abstracts
Edit. V. Adámek, M. Zajíček, A.
Jonášová, Plzeň: Západočeská
univerzita, 2015, 1. vyd., CD
Sborník z konference.
ISBN 978-80-261-0568-8

KRÁLOVÁ, Alena; BERKOVÁ,
Kateřina
Podnikové praktikum.
Materiály ke cvičení
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2015, 2. rozšíř. vyd., 126 s.,
brož. 223 Kč
Pomůcka je určena pro studenty, kteří
chtějí získat přehled o hlavních aspektech administrativy a informační podpoře ekonomických procesů.
ISBN 978-80-245-2113-8

PRÁVO
CHALUPA, Ivan; REITERMAN,
David; HOLÝ Václav
Obchodní korporace –
obecná část. Základy
soukromého práva V
Praha: C. H. Beck, 2015, 1. vyd.,
184 s., váz. 330 Kč
Publikace představuje učebnici práva obchodních korporací a navazuje na učebnici práva cenných papírů,
která v rámci série Základů soukromého práva vyšla v roce 2014.
ISBN 978-80-7400-577-0
KOŠIČIAROVÁ, Soňa
Správne právo hmotné –
Všeobecná časť
Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 1. vyd.,
378 s., váz. 420 Kč
Učebnice ve slovenštině.
ISBN 978-80-7380-578-4
VEČEŘA, Miloš a kol.
Teorie práva v příkladech
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
3. aktual. a dopl. vyd., 388 s., brož.
495 Kč
Cvičebnice reflektuje nejen rekodifikaci soukromého práva, doplněné
a aktualizované jsou i teoretické výklady v úvodu kapitol a příklady a úkoly k procvičování odborné látky.
ISBN 978-80-7478-717-1

Elektrotechnika
a informatika 2015
Edit. J. Fiřt, Plzeň: Západočeská
univerzita, 2015, 1. vyd., CD
Sborník z konference na CD.
ISBN 978-80-261-0515-2
Elektrotechnika
a informatika 2015
Edit. J. Fiřt, Plzeň: Západočeská univerzita, 2015, 1. vyd., 262 s.,
brož.
Sborník z konference.
ISBN 978-80-261-0514-5

Proceedings of the
6th Scientific Conference
for PhD. Students and
Young Researches
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2015, 1. vyd., 87 s., CD
Sborník z konference. V angličtině.
ISBN 978-80-245-2115-2
Projevy změn účetní
legislativy od roku 2016
ve výuce účetnictví
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2015, 1. vyd., 122 s., brož.
Sborník z 15. ročníku pedagogické
konference pořádané Katedrou finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze dne
28. 11. 2015.
ISBN 978-80-245-2116-9
RELIK 2015 – Conference
Proceedings
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2015, 1. vyd., 427 s., CD
Sborník z 8. mezinárodní konference RELIK 2015 organizované Katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve dnech
12. a 13. 11. 2015.
ISBN 978-80-245-2112-1
Sborník příspěvků
z konference a soutěže
eLearning 2015
Hradec Králové: Gaudeamus,
2015, 1. vyd., 188 s., brož.
Sborník z konference s mezinárodní účastí.
ISBN 978-80-7435-615-5

Excelentní studentské
odborné práce 2015
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2015, 1. vyd., 52 s., brož.
Publikace obsahuje oceněné příspěvky v rámci soutěže ESOP, kterou pravidelně pořádá VŠE v Praze.
ISBN 978-80-245-2109-1

Terminologie pracovního
práva a práva
sociálního zabezpečení
ve francouzštině
v konfrontaci s češtinou
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2015, 1. vyd., 218 s., brož.
Sborník obsahuje práce, které vznikly
v rámci dvouletého interního grantového projektu VŠE v Praze.
ISBN 978-80-245-2078-0

Proceedings of the 18th
Czech-Japan Seminar on
Data Analysis and Decision
Making under Uncertainty
Hradec Králové: Gaudeamus,
2015, 1. vyd., CD
Sborník FIM UHK.
ISBN 978-80-7435-579-0

Zvyšování životnosti
komponent energetických
zařízení v elektrárnách.
Srní: 20.–22. říjen 2015
Plzeň: Západočeská univerzita,
2015, 1. vyd., 223 s., brož.
Sborník z konference.
ISBN 978-80-261-0522-0

Tituly v bibliografii Knižních novinek
jsou čerpány z internetové databáze

PŘÍRUČKY
KAVAN, Štěpán
Ochrana obyvatelstva II.
České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2015, 1. vyd., 129 s., brož.
Studijní text je navazujícím materiálem na publikaci Ochrana obyvatelstva I, která vyšla v roce 2011.
ISBN 978-80-87472-92-7

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

knižní

novink y

1–2/2016
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BELETRIE

cenu Des Deux-Magots
Váz., asi 272 s., cca 330 Kč

Mozaika

Job
ROMÁN
PROSTÉHO
ČLOVĚKA

VYŠ E H RAD

Joseph Roth
JOB
Román prostého člověka
Plasticky podané svědectví
o životě předválečné východoevropské židovské komunity
Váz., asi 224 s., cca 190 Kč

Marie Ryantová
POLYXENA
Z LOBKOVIC
Zvědavosti
Šlechtična z Boží milosti
Roman Forst
Příběh emancipované šlechO AUTECH
tičny
Vtipně koncipovaná ilustrova- Váz., asi 432 s., cca 400 Kč
ná kniha otevírá dětem bránu
do historie automobilismu
Martin Šandera
Váz., 88 s., 350 Kč
JINDŘICH STARŠÍ
Z MINSTENBERKA
Roman Forst
Syn husitského krále
PODIVUHODNÁ
Velký hráč s nízkými
ZVÍŘATA
kartami
Svět zvířat obsahuje mnohá Váz., asi 320 s., cca 350 Kč
překvapení, nad nimiž nelze
než stanout v úžasu
Jiří Havlík
Váz., 88 s., 350 Kč
JAN FRIDRICH
Z VALDŠTEJNA
Mimo edice
Arcibiskup a mecenáš doby
rekatolizace
Nový pohled na pobělohorskou dobu
Váz., asi 288 s., cca 350 Kč
D Ě TS K Á L I T E R AT U R A

Viktor Dyk
KRYSAŘ
Novelu doprovází cyklus ilustrací Jaroslava Šerých
Váz., asi 96 s., cca 200 Kč
Joseph Rot

Velké postavy
českých dějin

G. P. Wodehouse
VELKÉ PENÍZE
Další z humorných románů
oblíbeného spisovatele: „Kdo
splácí své dluhy, nikam to v životě nedotáhne“
Váz., asi 176 s., cca 250 Kč
Jerome Klapka Jerome
ONI A JÁ
Méně známý román od autora slavných Tří mužů ve člunu
Váz., asi 208 s., cca 250 Kč
Světová próza

Lenka Bobková
JAN LUCEMBURSKÝ
Otec slavného syna
Otec Karla IV. – přezdívaný
„král cizinec“ či „král diplomat“
Váz., asi 336 s., cca 330 Kč

Franz Werfel
JEREMJÁŠ
Významný román světové- Ivan Zíma
ho autora vychází v dalším
ZPÍVÁME SI
vydání
O ZVÍŘÁTKÁCH
Moderní dějiny
Váz., 512 s., cca 400 Kč
Veselé písničky pro malé i větDetektivky
ší. Doplněno o hudební CD
Linda Olsson
Charles Cumming
Váz., 48 s., cca 300 Kč
SONÁTA PRO MIRIAM
CIZÍ ZEMĚ
Silný příběh o hledání minu- H I STO R I E
Špionážní thriller s rychlým
losti a rozkrývání tajemství, A L I T E R AT U R A
spádem a nečekaným vývokteré bylo příliš dlouho po- FA KT U
jem
hřbené
Váz., asi 304 s., cca 300 Kč
Váz., asi 320 s., cca 300 Kč Rozhovory
Karel Čapek
KNIHA APOKRYFŮ
Životní filosofie Karla Čapka
Váz., asi 256 s., cca 200 Kč

Peter Tremayne
PAVUČINA
Případ sestry Fidelmy
Již 19. detektivní román z Irska 7. století
Váz., asi 320 s., cca 300 Kč
Čtení ke krbu

Verše
John Keats
DÉŠT Z PLANÉ RŮŽE
Stále svěží poezie v překladu
Hany Žantovské
Váz., asi 184 s., cca 200 Kč

Jaroslav Seifert
CHLAPEC A HVĚZDY
Verše vzniklé k obrázkům Aleš Palán, Miloň Čepelka
Josefa Lady, zejména pro
NEDĚLŇÁTKO,
mladé čtenáře
ANEB S CIMRMANEM
Váz., asi 80 s., cca 170 Kč
V ZÁDECH
Knižní rozhovor se spoluKarel Toman
zakladatelem Divadla Járy
SLUNEČNÍ HODINY,
Cimrmana
MĚSÍCE A HLAS TICHA
Váz., asi 240 s., cca 270 Kč
Verše významného českého
básníka o přírodě i společen- Martina Riebauerová,
ských událostech
Josef Koutecký
Váz., asi 64 s., cca 170 Kč
OSM MÚZ
MÉHO ŽIVOTA
Mimo edice
James Aitcheson
Knižní rozhovor s prof. KouFernard Pouillon
teckým o smyslu, rozmaniVE ZNAMENÍ MEČE
tosti a skutečných požitcích
Historický román ze středo- DIVOKÉ KAMENY
Kniha o rané cisterciácké ar- života
věké Anglie
chitektuře. Text získal literární Váz., asi 224 s., cca 270 Kč
Váz., 448 s., 388 Kč

w w w. i v y s e h ra d . c z

Hutné představení dějin regionu, který nám zůstává stále
blízký
Váz., asi 256 s., cca 300 Kč
Moises Naím
SOUMRAK MOCI
Z prezidentských paláců
k bitevním polím
„Tato kniha změní způsob, jakým čtete zprávy, jakým uvažujete o politice, i to, jak se
díváte na svět.“ – Bill Clinton
Brož., asi 256 s., cca 290 Kč
Kulturní historie

Eva Večerková
OBYČEJE A SLAVNOSTI
V ČESKÉ LIDOVÉ
KULTUŘE
Kulturní dědictví a sváteční
současnost
Váz., 520 s., 398 Kč
Historica
Josef Kolmaš
POJEDNÁNÍ O VĚCECH
ČÍNSKÝCH
O čínské kultuře a historii
Váz., 280 s., 398 Kč
Osudy

Michal Macháček
GUSTÁV HUSÁK
První ucelený životopis posledního komunistického prezidenta
Váz., asi 440 s., cca 400 Kč
Jaroslav Rokoský, Jiří Urban
(ed.)
FRANTIŠEK UDRŽAL
(1866–1938)
Sedlák a politik
Životní osudy a dílo význačného českého politika a sedláka
Váz., asi 352 s., cca 400 Kč
Jan Rychlík
PODKARPATSKÁ RUS
V DĚJINÁCH
ČESKOSLOVENSKA
1918–1946

Petra Procházková
REPORTÁŽE
Z UKRAJINY
Texty psané pro deník SME
Brož., asi 176 s., cca 230 Kč

Karima Bennoune
TADY VAŠE FATWA
NEPLATÍ
Příběhy z boje proti muslimskému fundamentalismu
Brož., asi 400 s., cca 350 Kč

Objednávky
k n i ž na
n íadresu:
n o v VYŠEHRAD
i n k y 1 –– 2expediční
/ 2 0 1 6sklad, Štěrboholská 44/1307, 102 00 Praha 10, tel./fax: 271961380, e-mail: distribuce@ivysehrad.cz
24 zasílejte
Při nákupu na našich webových stránkách www.ivysehrad.cz – sleva 15 % ¦ Při nákupu v expedičním skladu – sleva pro jednotlivce 20 %
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Spektrum

Alfred Einstein
WOLFGANG
AMADEUS MOZART
Život a dílo
Váz., asi 496 s., cca 500 Kč

Duchovní život

Světová náboženství

John Main
TICHO
A HLUBOKÝ KLID
Křesťanská meditace
na každý den
Váz., 304 s., 248 Kč

Jiří Gebelt a kol.
VE STÍNU ISLÁMU
Menšinová náboženství
na Blízkém východě
Monografie o náboženských
menšinách Blízkého východu
Váz., asi 272 s., cca 300 Kč

Cesty evropského myšlení
Pavel Floss
AKTÉŘI HUMANISMU
A RANÉ RENESANCE
Myšlenkový odkaz renesance
Váz., asi 640 s., cca 600 Kč
Gottfried Schatz
KOUZELNÁ ZAHRADA
BIOLOGIE
Eseje světoznámého chemika
a biologa
Váz., asi 160 s., cca 250 Kč
Mimo edice
Marc Bennetts
ZNIČÍM JIM ŽIVOT
Putinova válka s opozicí
Váz., asi 336 s., cca 350 Kč
Albert Einstein
SMYSL RELATIVITY
Zásadní dílo slavného fyzika
poprvé v češtině
Brož., 160 s., 288 Kč
Franco Cardini
CHALÍFA A ZÁPAD
O kořenech terorismu
a pokrytectví Západu
Texty známého historika nejen o hlubších kořenech radikálního islamismu
Brož., asi 160 s., cca 230 Kč

Raně křesťanská
literatura

Jeruzalém
stře(d)t
světa

Gasron Leroux

Rozhovory nad biblí

John Julius Norwich (ed.)
MĚSTA,
KTERÁ UTVÁŘELA
STAROVĚKÝ SVĚT
Čtyřicet měst se svým příběhem a charakterem
Váz., asi 240 s., cca 600 Kč

VYŠEHRAD

ANTO´M
FOPERY

Jiří Beneš
PRADĚJINY
Rozhovor Petra Vaďury s biblistou Jiřím Benešem o hebrejském textu
Gaston Leroux
Váz., asi 288 s., cca 290 Kč FANTÓM OPERY
MP3, 1 CD, 299 Kč
Mimo edice
F I LO S O F I E
Charlotte Brontëová
Martin Buber
A T E O LO G I E
JANA EYROVÁ
EXTATICKÁ VYZNÁNÍ
Moderní myšlení
Kolekce mystických zpovědí MP3, 1 CD, 299 Kč
z celého světa
Jan Sokol
Karel Čapek
Brož., asi 144 s., cca
ČLOVĚK JAKO OSOBA
DEVATERO POHÁDEK
KNIHA ESTER
230 Kč
Filosofická antropologie
3. VÝBĚR
První svazek nové ediční řady
Přednášky významného česMP3, 1 CD, 299 Kč
Septuaginta přinášející české Abraham Joshua Heschel
kého filosofa pro budoucí učipřeklady knih řeckého Staré- ČLOVĚK HLEDÁ BOHA
tele. 2., přepracované vydání
ho zákona
Modlitba a duchovní život Karel Havlíček Borovský
Brož., 304 s., 298 Kč
Váz., 144 s., 250 Kč
z hlediska židovské tradice KŘEST SVATÉHO
VLADIMÍRA
a humanistické filosofie
Teologie
Wolf B. Oerter - Zuzana
Váz., asi 208 s., cca 250 Kč MP3, 1 CD, 299 Kč
Vítková (eds.)
Vladislav Vančura
RUKOPISY Z NAG
D Á R KO V É
ROZMARNÉ LÉTO
HAMMÁDÍ 4
MP3, 1 CD, 299 Kč
Překlad dalších dosud nepřeložených textů z Nag HaZ D R AV Í
mmádí
A Ž I V OT N Í STY L
Váz., 208 s., cca 250 Kč
VY Š E H R A D

DRAMATIZACE

Manfred Oeming
ÚVOD DO BIBLICKÉ
HERMENEUTIKY
Cesta k pochopení textu
Přehled všech současných
způsobů výkladu Bible
Brož., 264 s., cca 370 Kč

Wolfgang Huber
ETIKA
Základní otázky života
Řešení etických dilemat všed- Walter Brueggemann
ního dne
Gil Yaron
BIBLE
Váz., 256 s., 328 Kč
JERUZALÉM,
A POSTMODERNÍ
STŘE(D)T SVĚTA
PŘEDSTAVIVOST
Historicko-politický průvodce Josef Imbach
Písmo jako scénář života
A
UČIL
JE
městem
Brož., asi 128 s., cca
Váz., asi 224 s., cca 300 Kč V PODOBENSTVÍCH
190 Kč
Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry
Libuše Koubská
Krystal
Brož., 224 s., 288 Kč
DĚDEČKŮV DENÍK
Martin Buber
Obyčejný život
Tomáš Petráček
ŘEČI O VÝCHOVĚ
v neobyčejných dějinách.
Tři promluvy významného žiDUCH A SNOUBENKA
A nebo naopak?
Historie 20. století na osudu Druhý vatikánský koncil dovského myslitele
a hermeneutika diskontinuity Brož., asi 144 s., cca 170 Kč
jednoho z nás
Váz., asi 224 s., cca 290 Kč Váz., asi 240 s., cca 290 Kč
HISTORICKO ‑POLITICKÝ
PRŮVODCE

AUDIO

Angelika Berlejung
NÁBOŽENSKÉ DĚJINY Vlastimil Vondruška
STAROVĚKÉHO
MSTA PÍSECKÉ PANÍ
IZRAELE
MP3, 1 CD, 299 Kč
Metody zkoumání a náboženské okolí Starého zákona
Váz., asi 256 s., cca 300 Kč

Studium
GIL YARON

w w w. i v y s e h ra d . c z

BUĎ V KLIDU.
JE TI TEPRVE 40
Sbírka vtipných citátů a bonmotů
Váz., 160 s., 128 Kč
Sally Nortonová
101 VĚCÍ, KTERÉ
MUSÍTE STIHNOUT,
NEŽ VÁM BUDE 5
Rozkošná knížka, kde se dočtete o neplechách, které by
vaši malí neměli propást
Váz., 128 s., 148 Kč

mp3

Richard Béliveau,
Denis Gingras
JAK PŘEDCHÁZET
RAKOVINĚ
A SNÍŽIT RIZIKO
JEJÍHO VÝSKYTU
Úspěšní kanadští autoři vyhlašují rakovině válku
Brož., asi 272 s., cca 390 Kč
Lucie Malá
PRVNÍ POMOC
Informativní příručka podle
nových pravidel a doporučení
Brož., asi 144 s., cca 200 Kč
KU C H A Ř K Y
Vaříme s dietní sestrou
Vladimíra Havlová
OSTEOPORÓZA
Recepty pro prevenci i při
onemocnění
Brož., asi 128 s., cca 170 Kč

Objednávky zasílejte na adresu: VYŠEHRAD – expediční sklad, Štěrboholská 44/1307, 102 00 Praha 10, tel./fax: 271961380, e-mail: distribuce@ivysehrad.cz
Při nákupu na našich webových stránkách www.ivysehrad.cz – sleva 15 % ¦ Při nákupu v expedičním skladu – sleva pro jednotlivce 20 %

divadelní, literární, audiovizuální agentura, o.s.

již pátým rokem vyhlašuje

Literární grant DILIA
Literární grant DILIA je určen českým vydavatelům a nakladatelům a DILIA jím chce,
stejně jako v minulých letech, podpořit knižní vydání dosud nepublikovaného, umělecky
ojedinělého a přínosného slovesného díla českého autora.
Literární grant DILIA je z poloviny určen nakladateli na uhrazení části výrobních nákladů na vydání titulu. Druhou
polovinu částky obdrží přímo autor. V daném roce je nakladatel oprávněn požádat o Literární grant DILIA pouze
na jedno dílo. Žádost musí obsahovat zdůvodnění výběru, synopsi, ukázku v rozsahu 20 normostran a informaci
o obchodních podmínkách vydání díla.

Žádost o Literární grant DILIA je nuto podat do 28. 2. 2016
O udělení grantu rozhodne Správní rada DILIA do 30. 4. 2016
V loňském roce DILIA podpořila vydání dvou mimořádně zajímavých knih: Tak trochu
drsného románu Václava Duška Flákači a knihu významného českého orientalisty Josefa
Kolmaše Pojednání o věcech čínských.

DVD Čtvrtstoletí Jednoty tlumočníků
a překladatelů ve dvou tisíciletích

OBJEDNACÍ LÍSTEK

V pětadvacátém roce své existence vydala JTP další z řady kotoučků.
Tentokráte obsahuje kompletní produkci naší profesní organizace
za uplynulé čtvrtstoletí:

PRO NOVÉ PŘEDPLATITELE NA ROK 2016
Vážení čtenáři, knihkupci, knihovníci a nakladatelé!

• 115 čísel časopisu ToP(tlumočení-překlad) od prvního čísla
1/1990 až po 115/2015 – fulltextové vyhledávání

Pro ty z vás, kteří chcete mít jistotu, že vám žádné číslo Knižních novinek neunikne, jsme i pro další rok připravili nabídku na zasílání časopisu poštou. Cena jednoho výtisku tak bude 2 Kč + 16,50 Kč (poštovné
a balné). Při zasílání většího počtu výtisků na jednu adresu je výše
poštovného závislá na váze zásilky. V roce 2016 vyjde 20 čísel Knižních novinek. Předplatné celého ročníku činí 370 Kč.

• 7 slovníků (Česko-francouzský slovník automobilové dopravy a silničního práva, Německo-česká a česko-německá terminologie obalové
techniky, Translatologický slovník, „Nadslovník“ /česko-ruský slovník
obtížnější terminologie/ z oblasti práva, ﬁnancí, administrativy, „Nadslovník“ technický česko-ruský, Slovník počítačové terminologie Apple
Macintosh, Czech-English Idioms and Figurative Expressions – obrazná
rčení a ustálená spojení, česko-anglicky)

Objednávky zasílejte na adresu:

• Příručky o překladu a tlumočení (Překlady a jak na to – průvodce pro zadavatele překladů, Tlumočení a jak na to, Překlad není houska
na krámě! – standardy pro nákup a prodej překladů, Chápete člověče co
vám říkám aneb Komunitní tlumočení u nás /Návod, jak se domluvím
s uprchlíkem, pacientem, neslyšícím…/)

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, P.O.Box 177, 110 01 Praha 1
Uvedené údaje můžete zaslat také e-mailem: sckn@sckn.cz

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM KNIŽNÍ NOVINKY NA ROK 2016:

• 15 sborníků z konferencí o překladu a tlumočení
• Netradiční publikace – pééfky JTP (Nískejbačet –
reklamsky pomalu, nesnadno a nejlépe vůbec, Tichá
pošta, Strč prst skrz krk – cizojazyčné jazykolamy aj.)

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IČO . . . . . . . . . . DIČ . . . . . . . . . 

• Videa z pořadů Jeronýmových dnů (Dabing –
nebo dlabing???, Kulatý stůl o dabingu, Náplavy mezi
námi, České tlumočení v Evropské komisi a v Radě
ministrů EU, současná situace a perspektivy…)

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budu platit

složenkou (typ A) o

Fakturou o

Celý ročník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . počet výtisků. . . . . . . . . . . . . . . .
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K dostání na sekretariátě JTP
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brožovaná

329 Kč
obj. kód 2598

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
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Celý sortiment již vydaných knih
nakladatelství ANAG najdete ve všech dobrých
knihkupectvích po celé ČR.

Procitnutí slečny Primové

Jak čtenář/ka knihy Procitnutí slečny Primové španělské autorky Natalie Sanmartin
Fenollery (vydal Host v překladu Dory Polákové a Jany Novotné) brzy zjistí, tenhle příběh má
velice blízko jak k romantice Pýchy a předsudku,
tak i k poetice Jany Eyrové, přičemž to vše je
spojeno sladkým závanem Čokolády a možná
také obohaceno inspirací z knihy Jíst, meditovat, milovat, neboť jak se v knize praví, „vzdělání žádné ženy není úplné, pokud nestráví nějakou dobu v Itálii“. Ovšem než se tam Prudencie
Primová vydá, musí nejprve zamířit do jednoho
velmi zvláštního městečka. Slečna Primová má
totiž velice ráda knihy. Právě láska ke knihám ji přiměje reagovat na inzerát, ve kterém se hledá člověk vhodný na uspořádání domácí knihovny. Pro
slečnu Primovou by uspění v tomto konkursu znamenalo možnost opustit
úmornou a nezáživnou práci v kanceláři, stejně jako úmorný a nezáživný život
venku a věnovat se místo toho svému největšímu koníčku – knihám. Proto
se také vydá k přijímacímu pohovoru. Octne se tak ve zvláštním městečku
a ještě zvláštnějším zámku, kde jsou děti zvyklé vést pokročilé filozofické
debaty, recitují Vergilia či Danta a stejně tak je velmi zvláštní jejich poručník, mladý muž z křesla, který ji nakonec přijme na vysněné místo – byť má
navzdory požadavkům univerzitní vzdělání a několik titulů… Slečna Primová
si pomalu zvyká na zcela jiný přístup k životu a proti své vůli je čím dál více
zaujata svým charizmatickým zaměstnavatelem. A jak všechny ctitelky knih
Jane Austenové a sester Brontëových pochopí, vůbec není těžké zjistit proč.
Kromě své fyzické přitažlivosti a sečtělosti totiž oplývá jak kousavostí, která
připomíná pana Darcyho, tak i odměřeností a zdánlivou nevšímavostí pana
Rochestera. Kombinace je to nakonec velice přitažlivá a není divu, že dlouhodobě jí prostě nelze odolat. Předtím si však musí slečna Primová udělat
pořádek v sobě. Ujasnit si, co je v životě důležité, naučit se nebýt dokonalá,
vychutnávat příjemné okamžiky a těšit se z věcí i života. A v neposlední řadě
znovuobjevit svou ženskost a naopak zmírnit svou moderní tvrdost. Což se jí
pomalu, s pomocí milých a svérázných obyvatelek městečka San Ireneo, ale
jistě daří. Tady se totiž věci dělají jinak, stejně jako místní lidé žijí a myslí
jinak a samo městečko není jen místem, kde se zastavil čas, ale kde přímo
běží pozpátku. Domy obklopené zahradami jsou tu nízké, jen ze dřeva a kamene, nakupuje se tu v malých obchůdcích s vývěsními štíty. Místo televize
se tu píší dopisy a čtou knihy a naprostou nezbytností tu jsou společenské
schůzky u krbu nad domácím cukrovím, koláčem a likérem, které vrací životu
kouzlo starosvětského, neuspěchaného světa. Vrcholem schůzek jsou pak
zasvěcené, často velmi filozofické debaty. San Ireneo je místem, kde se obyvatelé rozhodli udržet a opečovávat klasickou evropskou kulturu, neboť se v ní
dobře žije. Staré věci, stejně jako tradice a domácí zvyky místní obyvatele
těší a tak není divu, že pod jejich vlivem se dokonce slečna Primová uvolí
najít si pěkně postaru manžela… Jak již bylo řečeno, autorka této románové
prvotiny, španělská novinářka Natalia Sanmartin Fenollera, vůbec nezastírá,
co bylo její inspirací – sama se k lásce ke klasickým autorům a autorkám
přiznává (a láska ke knihám je vidět i v odkazech na díla uvedená v příběhu
– kromě výše zmíněných možná čtenář najde i další), ovšem podařilo se jí
inspiraci vycházející z těchto zdrojů namíchat do půvabného koktejlu velmi
citlivě a neotřele. Vznikl tak příběh, ve kterém se snoubí nejen poezie s filozofií, a který je svým způsobem hold naší – evropské – kultuře a jejím dílům,
ale kde je dokonce místo i na kritiku zaměřenou na stav současného světa.

Jane Austenová a muž v kněžském rouchu

Jane Austenové sice stačila za svůj život napsat jen šest románů (další dva
nedokončila; zemřela v roce 1817 v 42 letech), ale něčím je natolik nadčasová a přitažlivá, že se na knižních pultech objevují nejen stále znovu vydané její romány, ale úspěšné jsou také knihy autorů, kteří si za hrdinku
svých románů zvolili právě ji. Možná proto, že svým vlastním životem a osudem tolik připomíná hrdinky svých vlastních příběhů. V knihách americké
spisovatelky Stephanie Barronové se Jane Austenová stává takřka amatérským detektivem. Knih, kde Jane přijde na kloub nejrůznějším záhadám
a vraždám, napsala Barronová už celkem dvanáct, v češtině zatím vyšly dvě
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– Jane a nepříjemnost na panství Scargrave (1996; česky MOBA, 2014)
a naposledy Jane Austenová a muž v kněžském rouchu (MOBA, 2015;
v překladu Jany Krollové). Barronová je samozřejmě ctitelkou a velkou
čtenářkou Jane Austenové; jak sama píše, čte její knihy pravidelně každou
zimu, protože se podle jejích slov k zimnímu období nebo dešti nehodí nic
jiného lépe, než právě díla Jane Austenové. Ostatně, na její vlastní knize
je ta znalost „austenovského jazyka“ příjemně znát. V první knize je slavná
spisovatelka poprvé představena jako bystrá pozorovatelka a skoro jako
amatérský detektiv; v další knize, která pokračuje v nastolené linii, se Jane
Austenová nachází spolu s rodiči a starší sestrou v atraktivním prostředí
přímořského městečka Lyme, kam se Austenovi přesunou ze svého domovského Bathu. Cestou se jim ovšem přihodí nehoda, při které je vážně zraněna Janina sestra Cassandra, a tak je rodina reverenda Austena přinucena přijmout pohostinství poněkud nevrlého sira Geoffreye Sidmoutha
a jeho sestřenice Seraphine. Sir Sidmouth není svými nezvanými hosty
zrovna příliš nadšen, ale na Jane přesto udělá
hluboký dojem. (A čtenář si lehce zafantazíruje,
jak blízko má tenhle svérázný pán k panu Darcymu.) Nicméně, po přesunu do městečka Lyme
se rodina brzy začlení do místní lázeňské společnosti, a stejně tak se jim dostává pravidelné
porce místních klepů i pozorností – nejvíce se
tu mluví o muži s přezdívkou Reverend, který
má být vůdcem pašerácké bandy. Dalším zajímavým mužem v Janině blízkosti, který jí dává
najevo svou náklonnost, se stává kapitán Fielding, který brojí proti pašerákům a náhodou je
také úhlavním nepřítelem zmíněného Sidmoutha. Probíhají zábavy, plesy a vycházky po okolí, ale pak je lázeňská idylka narušena nálezem oběšeného muže přímo
na molu. Jane tahle hrůzná zkušenost rozruší a přiměje ji hlouběji se zajímat věci, které obklopují život v Lyme. Tím je pašování zboží z Francie, ale
také tajné přesuny royalistů a odpůrců Napoleona do Anglie. V Lyme jsou
na jednu stranu lidé, a to i ti nejvýše postavení, kteří se pašováním živí,
na straně druhé jsou tu ti, kdo proti pašování bojují a snaží se chránit zájmy
koruny (výběrem cla). A pak jsou ti, kdo pomáhají francouzským aristokratům. Jenže nikdo z nich o svých tajných podnicích nemluví a tak je vše
obestřeno tajemstvím, vítězí tedy dohady a první dojmy. Svérázné chování
a jednání pana Sidmoutha a uhlazenost a korektnost pana Fieldinga umožňují Jane vytvářet si chtě nechtě chybná stanoviska k věcem, které ji znepokojují. Celá situace se vyostří po druhé úkladné vraždě, kdy je zajat
právě Sidmouth a Jane se rozhodne Sidmouthově tajemství přijít na kloub…
Nebudu prozrazovat víc, neboť to se u detektivky nesluší, ale dodám, že se
autorce daří udržet čtenáře v napětí až do poslední kapitoly. Příběhu přitom
nechybí ani klasický austenovský styl, uhlazenost a elegance. V neposlední řadě je třeba zmínit, že autorka si zas tak moc nevymýšlí, neboť Jane
Austenová na místě skutečně v roce 1804 pobyla, měla tu jakousi tajnou
známost a z Lyme byl v roce 1804 odeslán dopis adresovaný její sestře
Cassandře, kde Jane popsala tehdejší společnost…
SOŇA ABRAMOWITZ FRAŇKOVÁ

Kdo správně odpověděl a vyhrál?
V Knižních novinkách č. 24-25/2015 jsme se vás ptali, která veřejně
známá osobnost byla za socialismu nazývána hanlivou přezdívkou
„rudý děda“.
Správná odpověď je: Zdeněk Nejedlý
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce a zasíláme
jim knižní odměnu: Jaroslav Borůvka (Zbraslav), Lukáš Kratochvíl (Brno),
Naděžda Tomková (Lišov).

Nejprodávanější knihy za rok 2015
v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků

Beletr ie
1. Jo Nesbø Policie (váz.)
2. Lars Kepler Stalker
3. David Lagercrantz Dívka v pavoučí síti
4. Robert Galbraith Hedvábník
5. Jo Nesbø Krev na sněhu
6. Jo Nesbø Syn
7. Evžen Boček Poslední aristokratka
8. Patrik Hartl Malý pražský erotikon
9. Terry Pratchett Pod parou
10. Vlastimil Vondruška Zločin na Bezdězu
11. Umberto Eco Nulté číslo
12. Michal Viewegh Zpátky ve hře
13. Vlastimil Vondruška Husitská epopej II.
14. Paula Hawkins Dívka ve vlaku
15. Jo Nesbø Policie (brož.)

Kniha Zlín
Host
Host
Plus
Kniha Zlín
Kniha Zlín
Druhé město
Bourdon
Talpress
MOBA
Argo
Druhé město
MOBA
Ikar – Euromedia Group
Kniha Zlín

Populár ně

n a u č n á

1. Hana Marková Daňové zákony 2015
2. Ladislav Hruška Vaříme s Láďou Hruškou
3. Lenka Tréglová Antistresové omalovánky pro dospělé
4. Jan Hnízdil Zaříkávač nemocí
5. Ladislav Hruška Láďa Hruška se vrací
6. Zdeněk Pohlreich Grilování
7. Johanna Basfordová Tajná zahrada
8. Žofie Kanyzová a kol. Lunární kalendář Krásné paní 2016
9. Johanna Basfordová Čarovný les
10. Zákoník práce 2015
11. Dita Pecháčková Deník Dity P. – Kuchařka 2
12. Antónia Mačingová Zhubněte jednou provždy
13. Levně a chutně vaříme s Novou
14. Abeceda mzdové účetní 2015
15. Ella Woodward Lahodně s Ellou

Pro

děti

a

Grada Publishing
Ikar – Euromedia Group
Grada Publishing
Nakladatelství Lidové noviny
6P
Sevruga
Grada Publishing
Krásná paní
Grada Publishing
Sagit
Dita Pecháčková
OTA
Ikar – Euromedia Group
Anag
Omega Verlag

m lá d e ž

1. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 9 – Výlet za všechny peníze
2. Keri Smithová Destrukční deník
3. Jeff Kinney Deník malého poseroutky
4. Ladislav Špaček Dědečku, ještě vyprávěj
5. Antoine de Saint-Exupéry Malý princ
6. Kiera Cassová Elita
7. Jiří Žáček Ezopovy bajky
8. Kiera Cassová První
9. Astrid Lindgrenová Skřítek Nils
10. Chris Priestley Příšerné příběhy vánoční
11. Zoe Sugg Girl Online – S láskou Zoella
12. Ondřej Horák, Jiří Franta Proč obrazy nepotřebují názvy
13. James Dashner Labyrint 3
14. David Walliams Příšerná teta
15. J. K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců (ilustr.)

CooBoo
CooBoo
Albatros
Mladá fronta
Fortuna Libri
CooBoo
Slovart
CooBoo
Albatros
Argo
Jota
Labyrint
Yoli – Euromedia Group
Argo
Albatros

Rozšířenou verzi žebříčku za rok 2015 a týdenní žebříček najdete na www.sckn.cz
Děkujeme všem, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Jeho výsledky budou ještě zajímavější a přesvědčivější, když se na jeho přípravě budou podílet
další knihkupci. Data zpracovává a na spolupráci s vámi se těší sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete každý týden na www.sckn.cz
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Nejprodávanější knihy
v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období od 28. 12. 2015 do 3. 1. 2016

Beletr ie
1. Vlastimil Vondruška Husitská epopej III
2. Jo Nesbø Syn (brož.)
3. Dominik Landsman Deníček moderního fotra 2
4. František Kotlet Vlci
5. Dominik Landsman Deníček moderního fotra
6. Ladislav Zibura 40 dní pěšky do Jeruzaléma
7. Halina Pawlowská Manuál zralé ženy
8. J. H. Krchovský Já už chci domů
9. Frédéric Lenormand Případy soudce Ti – Příručka čínského soudce pro přežití
10. Anthony Doerr Jsou světla, která nevidíme

Populár ně

n a u č n á

1. Žofie Kanyzová a kol. Lunární kalendář Krásné paní 2016
2. Hana Marková Daňové zákony 2016
3. Jan Hajšman Brdy opět otevřené – průvodce
4. Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY!
5. MasterChef Česko – Šéfujte své kuchyni
6. Jan Keller Odsouzeni k modernitě
7. Relaxační omalovánky pro dospělé
8. Pavel Panoch Hradec Králové
9. Tomáš Kosačík Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma
10. Lucia a Nicole Ehrenbergerovy Móda, krása a životní styl

Pro

děti

a

MOBA
Kniha Zlín
Ikar – Euromedia Group
Epocha
Ikar – Euromedia Group
BizBooks
Motto
Host
Garamond
MOBA

Krásná paní
Grada Publishing
Starý most
Tomáš Kosačík
Ikar – Euromedia Group
Novela bohemica
Computer Press
Nakladatelství Lidové noviny
Tomáš Kosačík
CPress

m lá d e ž

1. Já, JůTuber
2. Marcus Sedwick Já nejsem neviditelná
3. Carl-Johan Forssén Ehrlin O králíčkovi, který chtěl usnout
4. J. Green, M. Johnsonová, L. Myracleová Sněží, sněží...
5. Jules Verne Dvacet tisíc mil pod mořem
6. Chris Priestley Příšerné příběhy vánoční
7. jaz Opráski sčeskí historje – specjál
8. Rachel Renée Russellová Deník mimoňky 7
9. J. K. Rowlingová Harry Potter: Mudlovské omalovánky
10. Ilka Pacovská Dračí cejch

CooBoo
CooBoo
Kniha Zlín
Yoli – Euromedia Group
Sun
Argo
Grada Publishing
Mladá fronta
Albatros
Albatros

Děkujeme všem, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Jeho výsledky budou ještě zajímavější a přesvědčivější, když se na jeho přípravě budou podílet
další knihkupci. Data zpracovává a na spolupráci s vámi se těší sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete každý týden na www.sckn.cz

E-knihy – Top 10 – prosinec 2015
Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, alza.cz, databook.cz)
1. Jo Nesbø Půlnoční slunce
1. Jo Nesbø Syn
2. Marie Doležalová Kafe a cigárko
3. František Kotleta Vlci
4. Samuel Bjørk V lese visí anděl
5. Jo Nesbø Půlnoční slunce
6. Vlastimil Vondruška Husitská epopej III
7. Jo Nesbø Krev na sněhu
8. David Lagercrantz Dívka v pavoučí síti
9. Robert Galbraith Hedvábník
10. Michael Weiss, Hassan Hassan Islámský stát
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Kniha Zlín
Kniha Zlín
Domino
Epocha
Plus
Kniha Zlín
MOBA
Kniha Zlín
Host
Plus
CPress

P R A G M A

váz.
208 s.
249 Kč

brož.
76 s.
149 Kč

V Y D Á V Á

Alain Robbe-Grillet
VOYEUR
Zásadní dílo slavného francouzského spisovatele,
jednoho ze zakladatelů tzv. nového románu, Alaina
Robbe-Grilleta. Mathias, neúspěšný obchodní cestující, se po pětatřiceti letech vrací na svůj rodný ostrov.
Dva dny poté je na pláži nalezena utonulá třináctiletá
dívka s tělem zohaveným mořskými kraby. Čtenářova
pozornost je neustále narušována Mathiasovými vjemy, pohyby a představami, až si nakonec uvědomí, že
se nachází uvnitř mysli vražedného maniaka. Přesto, že příběh dosáhne
hrozivého vyvrcholení v podobě znásilnění a vraždy, pochyby nad tím,
kdy a zda byl vůbec zločin spáchán, přetrvávají.
Louise L. Hay - Robert Holden
ŽIVOT VÁS MILUJE
„Život vás miluje“ je jednou z nejmilovanějších afirmací Louise L. Hay. Je základní myšlenkou, která
reprezentuje její život a dílo. Oba autoři se v knize společně zamýšlejí nad tím, co „život vás miluje“
opravdu znamená – že vy neexistujete pro život, ale
ten existuje pro vás. Skrze důvěrné a upřímné hovory
se dostávají až k samé podstatě síly lásky, štedré povaze reality, přátelskému vesmíru a k jádru toho, kým
opravdu jsme.

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

NOVINKY VYDAVATELSTVÍ AKCENT
PŘIPRAVUJEME:
VYŠLO:

KONTAKT: tel. 568 844 553, 568 842 815; e-mail: akcent@vydavatelstviakcent.cz;

www.facebook.com/knihyakcent; www.vydavatelstviakcent.cz

dříve 990,-

nyní 299,-

dříve 129,-

ušetříte 691,-

nyní 79,ušetříte 50,-

cena za 1 ks

dříve 449,-

nyní 249,ušetříte 200,-

dříve 129,-

nyní 69,ušetříte 60,-

dříve 299,-

nyní 149,ušetříte 150,-

dříve 599,-

nyní 299,ušetříte 300,-

dříve 329,-

dříve 399,-

nyní 149,-

nyní 199,-

ušetříte 180,-

ušetříte 200,-

dříve 199,-

nyní 99,ušetříte 150,-

nyní 119,-

KNIHY
ZA BABKU 2016
dříve 299,-

dříve 249,-

nyní 199,-

ušetříte 80,-

ušetříte 100,-

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

