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za Spisy Bohumila Hrabala
v kategorii Nakladatelský čin

Žádejte u svého knihkupce.

Jak hluboká jsou tajemství, která v sobě nosí
vaši nejbližší? Co všechno o nich vlastně víte?
Jak dobře znáte lidi ve svém bezprostředním okolí? Své sousedy,
přátele, spolupracovníky? Tušíte vůbec, kolik má jejich viditelná
slupka vrstev a že dohlédnete jen do míst, kam vás oni sami pustí?
Budete věřit jejich slovům, i když se ukážou v rozporu s objektivní
skutečností? A jak se zachováte, pokud se i přesto budou dál
dožadovat vaší primární důvěry?
Detektiv Miko Syrový jen bezmocně přihlíží zatčení jednoho
ze svých nejbližších přátel. Každým krokem, kterým se pokouší
na první pohled absurdní obvinění zvrátit, se dostává stále hlouběji
do labyrintu nejistoty, pochyb a výhonků minulosti.
A nejen to. Celou tu dobu má pocit, jako by na něj

primární důvěra / úhel pohledu

Mladá fronta
doporučuje
mířil někdo s prstem na spoušti.

M a r t i n G o f fa

úhel pohledu
M A R T i N G O F FA

V řadě Miko Syrový v Mladé frontě již vyšlo:

M L A D Á F R O N TA

Žádejte u svého knihkupce.

editorial

tip redakce

VŠICHNI LŽOU

Vážení a milí čtenáři,
jednu velkou knižní událost – předávání cen Magnesia Litera máme za sebou a další už klepe na dveře. Možná ne všichni víte, že 23. duben je od roku
1995 Světovým dnem knihy a autorských práv.
Důvodem, proč bylo vybráno právě toto datum, je
úmrtí dvou slavných literátů Williama Shakespeara a Miguela de Cervantese. Svátek se rychle ujal
a dnes se slaví ve více než stovce zemí. Pořádají se
knižní akce, autogramiády, křty nebo živá čtení.
Svět na chvíli ožije knihami a to je v dnešní přetechnizované době příjemná změna.
V České republice tenhle svátek podporuje od roku 2014 Svaz českých knihkupců
a nakladatelů, který v jeho rámci uspořádal kampaň Kniha ti sluší. Hlavním poselstvím
této kampaně je podpora a propagace české knižní kultury a v neposlední řadě také
povzbuzení dětí ke čtení. O tom, že knihy jsou u nás stále populární, svědčí fakt, že
každý rok se do této kampaně zapojuje stále více nakladatelů, autorů, knihkupectví
a knihoven. A protože na takovou velkou oslavu jeden den nestačí, máme na to u nás
rovnou celý týden. Od 23. do 28. dubna se můžete těšit na mnoho zajímavých akcí
(seznam najdete na www.knihatislusi.cz), do nichž se zapojily také známé osobnosti.
Například Jiří Suchý věnoval kampani kresbu, která byla použita na limitovanou edici
papírových tašek, v nichž si můžete z knihkupectví právě v týdnu oslav odnést nové
knihy. Druhou tašku zdobí obrázek kreslíře a ilustrátora Miroslava Bartáka.
V rámci kampaně proběhla také zajímavá akce pro děti nazvaná Hledáme miss
záložku. Do 19. dubna mohli všichni, kdo se chtěli soutěže zúčastnit, odevzdat vlastnoručně vyrobenou záložku v knihkupectví, které je do kampaně zapojeno. Vyhodnocení
probíhá právě v týdnu od 23. dubna.
Jak oslavíte den respektive týden knih vy? Já se určitě vydám do knihovny u nás
na kraji Prahy, která je přímo oázou klidu uprostřed všeho shonu a samozřejmě si také
nějakou novou knihu koupím. Miluju totiž vůni nových knih a listování ještě nedotčenými stránkami. To je pocit, který vám tablet ani počítač nenahradí. Pokud se chystáte
oslavit knižní svátek stejně, pak vám, jak doufáme, přijdou vhod tipy, které jsme pro
vás na stránkách Knižních novinek připravili. Přejeme vám příjemné čtení ať už našeho
časopisu nebo nových knih.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Celý svět je jeviště
a všichni lidé na něm jenom herci.“
William Shakespeare (Jak se vám líbí)

Napadlo vás někdy, že pokaždé, když zadáte něco do internetového vyhledávače,
stáváte se účastníky velkého celosvětového průzkumu o chování lidí? Na to, že nás
na síti neustále nějaký „velký bratr“ sleduje, a jakmile vyhledáme například heslo
červené šaty, v následujících dnech nás na každém internetovém kroku zahrne nabídkou červených šatů, jsme si, i když neradi, zvykli. Taková je doba. Jenže kromě
tohoto sledování je naše chování na internetu podrobováno i různým výzkumům.
Do jednoho takového se čistě ze zvědavosti pustil americký novinář deníku The
New York Times a bývalý datový analytik Seth Stephens-Davidowitz a zrodila
se kniha s názvem Všichni lžou (v originále Everybody Lies, český překlad Romana Hegedüsová, vydává Host). Autor původně ani nechtěl nic zkoumat, jen si
zadával do vyhledávače různá hesla a sledoval, jaké odkazy mu internet nabídne.
Záhy zjistil, že už jen to má velkou vypovídací hodnotu o lidském chování, a pustil se do světa za obrazovkou ještě hlouběji. „Jsem přesvědčen, že vyhledávání
na Googlu je tím nejzásadnějším zdrojem informací o lidské duši, jaký byl kdy
k dispozici,“ říká. Objevil mimo jiné i to, že internet o nás ví víc, než bychom chtěli nebo navenek
přiznávali. Zatímco oficiální průzkumy například
tvrdí, že ženatí muži mladší pětašedesáti let mají
sex jedenkrát týdně, vyhledávač prozradí méně
veselou skutečnost. „Termín manželství bez sexu je
vyhledáván třikrát častěji než nešťastné manželství
a termín vztah bez sexu je hned na druhém místě za termínem zneužívání ve vztahu,“ vypočítává
Seth Stephens-Davidowitz. Zajímavé je také jeho
boření mýtů. „Možná byste řekli, že lidé hledají vtipy na internetu tehdy, když jsou smutní. Nicméně
lidé na internetu vyhledávají vtipy nejméně v pondělí, které současně považují za nejméně šťastný den, a nejnižší počty vyhledávání
vtipů zaznamenáváme za pošmourných dnů. Vypadá to tak, že lidé vyhledávají humor na internetu v dobách, kdy se jim daří dobře, ne naopak.“ A takových
zajímavých a objevných informací ze zákulisí internetového světa je kniha plná.
Vsadíme se, že po jejím přečtení se už na svět za monitorem počítače nebudete
dívat stejně a při zadávání slova do vyhledávače si budete dávat velký pozor na to,
co napíšete. „Velký bratr“ vás sleduje!
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

TEREZA BEBAROVÁ
herečka

Nedávno jsem namlouvala postavičku Fifinky pro nový film Velké dobrodružství Čtyřlístku a při té příležitosti jsem si zavzpomínala,
jak jsem jako dítě nedočkavě vyhlížela každé
nové číslo tohoto časopisu. Byla jsem velká
fanynka a musela jsem mít všechna vydání.
Lituju, že jsem si je neschovávala, protože
dnes už to má i sběratelskou hodnotu. Pro
mě je to ale samozřejmě především vzpomínka na dětství. Asi si budu muset pořídit
knihy, v nichž jsou příběhy posbírané, aby je jednou mohly číst moje děti. Když
se ohlédnu za dětstvím a knihami, pak jsem milovala Astrid Lindgrenovou a její
Pipi dlouhou punčochu a všechny možné pohádky, Boženu Němcovou i Hrubína. Důležitým kritériem při výběhu knížky pro mě tehdy byla velikost písmenek
a obrázky. Čím větší písmenka a víc obrázků, tím oblíbenější kniha. A co čtu dnes?
Především knížky o psychologii, filozofii a spíš než beletrii mám ráda životopisy,
historii, zkrátka něco, jak bych tak řekla, do života, aby mě to i trochu vzdělalo.
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NAKLADATELSKÝ DŮM GRADA
na veletrhu Svět knihy 2019
9.–12. 5. 2019, VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE PRAHA
Srdečně vás zveme na náš stánek, který již tradičně najdete v levém
křídle areálu (číslo L301).
Těšit se můžete například na autogramiádu bestsellerového autora thrillerů
ROBERTA BRYNDZY nebo miláčka českého národa ZDEŇKA SVĚRÁKA.
A připravili jsme toho pro vás daleko víc…
PÁTEK 10. 5. 2019

13:00 hodin

10:00 hodin

Pohádkové vyprávění o Strašidláři s Hynkem
Klimkem na stánku GRADA
14:00 hodin

Nejen o židovských hřbitovech
s Jaroslavem Achabem
Haidlerem na stánku GRADA

Autogramiáda Jitky Molavcové a křest sté knihy
Zuzany Pospíšilové na stánku GRADA
14:00 hodin

Autogramiáda oblíbené herečky Sandry Pogodové
na stánku GRADA
15:00 hodin

Autogramiáda
bestsellerového autora
thrillerů Roberta Bryndzy
na stánku GRADA

16:00 hodin

Autogramiáda Zdeňka
Svěráka na stánku GRADA

SOBOTA 11. 5. 2019
11:00 hodin

Setkání s osobností kresleného humoru Honzou
Vyčítalem na stánku GRADA
11:00 hodin

Beseda s „Chlapcem, který
přežil pochod smrti“ Pavlem
Taussigem v Malém sále –
Profesní fórum
12:00 hodin

Putování s kouzelným atlasem
Veroniky Válkové v Literární
kavárně – pravé křídlo, balkon

15:00 hodin

Beseda s autorem knihy Bitcoin Dominikem
Stroukalem v Malém sále – Profesní fórum

20% SLEVA

Více na www.grada.cz

VELETRŽNÍ

Nový román Aleny Mornštajnové

Foto © Vojtěch Vlk

Alena Mornštajnová je nepřehlédnutelným fenoménem současné české prózy. Především
díky třetímu románu Hana z roku 2017 se stala jednou z nejoblíbenějších současných
českých autorek. Její nová kniha Tiché roky vyjde 25. dubna. „Moje nová kniha je především
o síle slov. Slova jsou mocná zbraň, ale my si to neuvědomujeme. Používáme je denně,
a nepřemýšlíme nad tím, jak obyčejné slovo, vyřčené unáhleně a mnohdy ani ne ve zlém
úmyslu, může druhému ublížit a poznamenat jej napořád. Ale stejně špatné je, když spolu
lidé nejsou schopní mluvit o věcech, které je trápí, nedokáží si říct, co by chtěli změnit.
Tiché roky vyprávějí o rodině, v níž vedle sebe lidé jen žijí, ale vlastně se vůbec neznají,“
uvádí autorka.

PROLOG
Na babičku mám dvě vzpomínky. První je rozmazaná a nejasná. Jsem ještě
úplně malá. Stojím v našem domě pod
schodištěm, dlaždice mě studí do bosých nohou a shora se na mě snášejí barevné kousky oblečení. Plují vzduchem,
zachytávají se o zábradlí a dopadají mi
k nohám. Babička pobíhá okolo, sbírá svetry, punčochy, sukně, spodničky
a obrovské kalhotky s nohavičkami
a bez ladu a skladu je cpe do tašky.
Rozběhnu se a začnu taky sbírat. Když
babičce podávám bílé kombiné, podívám se na ni a vidím, že jí po tvářích
tečou slzy.
Od té doby vím, že i dospělí pláčou.
Druhá vzpomínka je úplně jasná a předcházela jednomu z nejdůležitějších rozhodnutí, jaká jsem
v životě udělala.

Na nemocniční posteli leží žena. Že
je to babička, vím jenom proto, že mi
to řekl otec. Oči má přivřené, ale nespí.
Hrudník se jí zvedá sípavým dechem
a papírová kůže na rukou je zbarvená rudofialovými skvrnami. Snažím
se dýchat jen mělce, protože vzduch
v pokoji je nasáklý pachem moči, potu
a dezinfekce. Zadívám se do pobledlého obličeje, jestli poznám ženu ze své
dětské vzpomínky. Babička otevře oči
a zahledí se na mě.
„Blanko, Blaničko.“ Usměje se.
Jmenuju se Bohdana. Zmateně se
obrátím k otci.
„Blaničko,“ zopakuje babička, ale
když zavrtím hlavou, otec mi sevře
paži.
Podívám se na něj.
Uhne očima.
„Blanka byla její sestra,“ řekne netrpělivě. „Už umřela.“
Vím, že lže. Prozradil mi to uhýbavý
pohled a záblesk předchozí vzpomínky.
Protože když tehdy babička sebrala poslední kousek prádla, narovnala
se, utřela si slzy a vykřikla nahoru do
schodů: „Vyháníš mě. Všechny od sebe
vyháníš. Blanka tady taky není kvůli
tobě. Nakonec zůstaneš sám.“
Babička žila ještě další dva měsíce,
ale otec mě už na návštěvu do léčebny
nevzal.
Bylo mi třináct, když jsem v páchnoucím pokoji se čtyřmi lůžky, na
nichž v léčebně dlouhodobě nemocných podřimovali léky omámení pacienti, zahlédla i svůj konec a pochopila, že lidé okolo mě prožili dny, které
ovlivnily to, jak žijí a jací jsou dnes. Že
i moje rodina má svou historii. A že
o ní nic nevím.
A tehdy jsem se začala ohlížet
do minulosti a vrývat si do paměti
současnost.
Stala se ze mě sběratelka vzpomínek. Do velkého červeného sešitu

s modrými linkami jsem si začala zapisovat své myšlenky a všechny události,
které nás potkaly, třebaže se v tu chvíli
zdály docela bezvýznamné. Teprve ve
šňůře plynoucích let se ukázalo, že cokoli se stalo, bylo důležité, protože tak
jako mávnutí motýlích křídel může vyvolat tajfun na druhém konci světa, tak
i pouhé slovo mnohdy raní a poznamená vztah dvou lidí navěky.
Někdy jsem za den popsala celé
stránky, jindy jsem po dlouhé odmlce napsala jen pár řádků, ale pokaždé
jsem měla na mysli toho, komu byly
mé zápisky určeny. Člověka, který se
ztratil v oné minulosti, o níž jsem nic
nevěděla, a kterého jsem moc, moc
potřebovala.

Ukázka z knihy Tiché roky
(nakladatelství Host)

Novinky z nakladatelství
Bernard-Henri
Lévy
Říše a pět králů
Francouzský filozof,
dokumentarista
a spisovatel sleduje
ve své esejistické
a osobně laděné knize
zmenšování vlivu
západních demokracií
na světové dění.
299 Kč
Populárně-naučná

Jola RichterMagnuszewska
Rok na trhu
Bohatě ilustrované
velkoformátové leporelo
ve stylu bestselleru Rok
v lese dětem představí
dění na trhu plném
barev, chutí a milých
trhovců.
299 Kč
Pro děti od 2 let

Takis Würger
Klub

Hans Stichler pochází ze skromných poměrů.
Když mu jediná žijící příbuzná zprostředkuje
stipendium na Univerzitě v Cambridgi a on
má jako protislužbu vyřešit zločin, ještě netuší,
k čemu se zavázal.
Hans se stane členem elitního Pitt klubu
a zamiluje se do Charlotte, která ho zasvětí
do života britské smetánky. Mladý student si
brzy uvědomí, že v klubu se dějí věci, o kterých
nikdo nechce mluvit nahlas. I samotná
Charlotte nejspíš něco skrývá…
299 Kč
Překladová beletrie

Peter Newman
Sedma
Závěrečný díl trilogie
o tajemném mlčenlivém
hrdinovi. Nastává nový
věk a svět směřuje
k lepší budoucnosti.
To však platí jen do
chvíle, kdy se ve svatyni
otevřou oči. Sedma se
probouzí.
349 Kč
Sci-fi

hostbrno.cz

rozhovor

s K a r l e m a To m á š e m H e j n o v ý m i

NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA SLAVÍ 65 LET!
Mezi čtenáři je oblíbené a známé především vydáváním publikací ze sportovního prostředí, literaturou zaměřenou na turistiku,
ale i literaturou pro děti a mládež (slavné foglarovky), dále detektivními thrillery z dostihového prostředí od fenomenálního Dicka
Francise a jeho následovníků Johna Francoma a Richarda Pitmana nebo humoristickými romány Zdeňka Šmída a dalšími žánry.
Nakladatelství si od roku 1954 prošlo mnoha změnami
od názvu počínaje a změnami sídla konče, můžete prosím v krátkosti přiblížit historii Olympie?
Olympia vznikla v roce 1954 v rámci centralizace knižního
trhu a pohltila několik starších subjektů, které se zabývaly vydáváním sportovní a turistické literatury. Největším
z nich bylo Sokolské nakladatelství, které v roce 1953 zaniklo, a ve zmíněném roce 1954 vzniklo Státní tělovýchovné nakladatelství (STN), přímý předchůdce Olympie. To
bylo o tři roky později přejmenováno na
Sportovní a turistické nakladatelství a přesně v těchto vymezených „mantinelech“ také
fungovalo. Vydávalo metodické brožury, životopisy sportovců, encyklopedické knihy,
turistické průvodce, brožury o památkách
a řadu sportovních a tělovýchovných časopisů. V edičním plánu se však objevovala
příležitostně i beletrie, která byla se sportem
nějakým způsobem spojená, třeba povídky
Oty Pavla. V roce 1967 došlo k rozhodnutí,
že STN bude přejmenováno na Olympii
a změní se jeho dosavadní kurz. Olympia
se soustředila více na kvalitní obrazové
publikace, turistické průvodce a na kvalitně
vypravenou beletrii. Tento trend pokračoval i po roce 1968. Velký vliv na tento vývoj
měl především šéfredaktor Ctibor Rybár
a Olympie patřila mezi nejvýznamnější
nakladatele s rozsáhlým edičním plánem.
Další významnou osobností byl Karel Zelníček. V době, kdy se stal ředitelem Olympie,
začaly v Olympii vycházet takoví autoři jako
Karel May, Dick Francis a později i Jaroslav
Foglar. Jeho knihy ostatně vyšly v Olympii už
před rokem 1968. Po revoluci se Olympia
pod vedením Karla Zelníčka reorganizovala v akciovou společnost, jejímž majoritním
akcionářem bylo stále ČSTV. Došlo k výrazné reorganizaci, snižování stavů i změnám
v edičním plánu. Sportovní časopisy postupně zanikaly
nebo změnily majitele, v edičních plánech se začala objevovat nejen sportovní literatura a turistické průvodce, ale
také detektivní tituly z Čech i zahraničí, ženské romány,
dobrodružné romány pro děti a mládež a další. Hlavními autory v Olympii tehdy byli Jaroslav Foglar a Zdeněk
Šmíd, ale samozřejmě řada dalších. Mezi nejvýznamnější
počiny z konce minulého století patří kompletní vydání
díla Jaroslava Foglara a především kompletní vydání jeho
komiksových Rychlých šípů. Na začátku 21. století čelila
Olympia otázce: „Co dál?“ Vydávání knih pokračovala
v úspěšných turistických edicích Globus a Navštivte (dosud pokračující), dále také vycházely romány Dicka Francise, jehož klub v Olympii sdružoval na 45 tisíc členů. Po
celou dobu samozřejmě vycházely sportovní publikace,
ale Olympia přivedla na český trh i knihy takových autorů,

jako jsou John Francome, Katie Ffordeová, Rosie Thomasová a další. Teprve po krizi v ČSTV, spojené se Sazkou
a skandálem kolem jejího ředitele, se tehdejší vedení
ČSTV rozhodlo Olympii zrušit. V roce 2011 tak byla poslána na několik měsíců do likvidace, ovšem i v této době
dál vydávala v omezené míře knihy a metodické materiály
a díky několika bývalým zaměstnancům a mediální skupině OURMEDIA se jí podařilo vykoupit a přeměnit na
společnost s ručením omezeným.
Je známo, že jste vydávali i pravidla jednotlivých sportů a jejich aktualizace. Platí
to i dnes?
Ano, i dnes se věnujeme metodické literatuře a vydáváme nebo distribuujeme řadu
titulů, které vysvětlují pravidla různých sportů. Většina těchto knih však nejde na trh, ale
pouze mezi sportovní oddíly a jejich vedoucí, a jedná se tedy o část sortimentu Olympie, kterou běžný čtenář na trhu nenajde.
Do této literatury patří v poslední době také
tituly jako Sport a doping nebo pravidelně
vydávaná Ročenka ČUS (dříve ČSTV).
V roce 2011, kdy nakladatelství poslal do
likvidace její většinový akcionář, končící
Československý svaz tělesné výchovy,
Olympia byla před zánikem a přišlo těžké
období. Následně se v roce 2012 podařilo
nakladatelství obnovit a začít znovu. Co
se dělo v nakladatelství po tomto úpadku
a jak došlo k jeho obnovení?
Obnovení Olympie bylo obtížným úkolem,
na jehož počátku stálo vyrovnání starých
závazků. Tento problém jsme řešili několik
let. Výrazně se změnil profil nakladatelství.
Sportovní, metodická i turistická literatura,
které jsou stále tradičně spojovány s Olympií, byly doplněny o rozsáhlejší sortiment
z oblasti literatury faktu a české beletrie. Přesto sport
a turistika stále tvoří víc než třetinu našeho edičního plánu. Od počátku nám šlo především o zachování kvality
sportovních publikací, a to především velkých obrazových encyklopedií a knih týkajících se aktuálních sportovních událostí, jako jsou fotbalová a hokejová mistrovství
Evropy a světa. Postupně došlo k obnovování starých
kontaktů a navazování nových. Dnes patříme mezi středně velká nakladatelství, ročně u nás vychází kolem 60–70
titulů a snažíme se být tematicky flexibilní. Sport bude ale
nadále naší hlavní doménou, které se nehodláme pustit.
S knihami Olympie jsou spojena velmi zvučná jména:
Jaroslav Foglar, Pavel Toufar, Jan Cimický, Jan Žáček
a další. Podle čeho si vybíráte autory a má šanci u vás
uspět nový začínající autor?
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Pokud jde o naše autory, máme opravdu velmi pestrou
paletu jmen. S Pavlem Toufarem jsme vytvořili dnes
běžící edici historicko-turistických průvodců Toulky, Jan
Žáček u nás vydal řadu detektivních románů, povídek
a několik dětských knížek, detektivky a další knihy publikujeme také od zmíněného Jana Cimického. Mezi naše
stálé autory patří i Zdeněk Fišera nebo Václav Junek. Stále se však snažíme seznam rozšiřovat o zavedené autory,
a tak mohli naši čtenáři letos nalézt na trhu knihu od Jana
Bauera anebo se mohou těšit na knihy Jana Vavříka a Jitky Lenkové. Pokud jde o sport, máme po ruce tým profesionálních sportovních novinářů a spisovatelů, jako jsou
Zdeněk Pavlis, Stanislav Sigmund a Pavel Procházka. Ale
šanci má u nás každý a novým autorům se nebráníme.
V poslední době zaznamenává obrovský úspěch komiksová literatura, úplné vydání všech komiksových příběhů
slavných Rychlých šípů od Jaroslava Foglara se u vás těší
již 4. vydání. Chystá Olympia nějaký nový komiksový titul?
Rychlé šípy Jaroslava Foglara jsou unikátem a myslím,
že i historickou raritou. Jen málokterá kniha od českého
autora je mezi čtenáři tak vyhledávaná. Olympia kromě
čtyř vydání této publikace vydala také další komiksová
zpracování jeho románů od kreslíře Milana Tesleviče
a několik sešitů jeho komiksových povídek. V minulých
dvou letech jsme se však snažili tento segment rozšířit
o nové komiksové tituly a navázali jsme tak spolupráci
s Jiřím Filípkem a Miloslavem Tomanem, jehož IKS
Strážci času vyšly u nás pro veřejnost vůbec poprvé.
S oběma těmito autory spolupracujeme a chystáme
nové tituly. Na závěr letošního roku máme v plánu Filípkův sešit Dobrodružná odysea, kde si přijdou na své
především milovníci pirátství a středověku. S českými
komiksy počítáme samozřejmě i v dalších letech.
Olympia patří ke stálicím na knižním veletrhu Svět knihy. Na co se letos mohou návštěvníci těšit?
V letošním roce budeme věnovat hodně prostoru především výročí Olympie. Bude zde ve zkratce nastíněna
historie Olympie od počátku k dnešku prostřednictvím
přehledné časové osy s významnými historickými událostmi a tituly z Olympie, seznam vydaných knih za
celou její historii, přehled vydávaných autorů, sběratelské karty a tak dále. Kromě toho budeme několikrát
denně promítat i dvacetiminutový dokument o historii
Olympie, samozřejmostí jsou besedy a podpisové akce
s našimi autory, například s Václavem Junkem, Petrem
Vokáčem, Janem Cimickým, Vladislavem Kučíkem, Janem Žáčkem a dalšími. V sobotu ve 13 hodin potom
proběhne slavnostní akt předávání Výroční nakladatelské ceny Olympie jejím autorům, ilustrátorům, grafikům
a tiskárnám. Celý veletrh potom budou probíhat slevové
akce a také losovací soutěž o hmotné ceny. Bližší informace najdou čtenáři na www.olympiaforum.cz.
M. HOSTOMSKÁ

co | kde | kdy

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
23. dubna Palác knih Luxor, Václavské náměstí, Praha 1
Všichni malí čtenáři, uličníci i jejich rodiče jsou srdečně zváni na křest knížky
Čarodějnice Bordelína. Těšit se můžete na představení knížky, setkání s autorkou
Sandrou Dražilovou Zlámalovou a autogramiádu. Pohádku pokřtí herečky Michaela Maurerová, Jana Bernášková a Petra Černocká. Začátek je v 16 hodin.
29. dubna Knihkupectví Luxor v OC Plzeň Plaza
Co se stane, když se dva mladí muži vydají po stopách asijské cesty Zikmunda
a Hanzelky? Jak moc se daná místa od doby legendárních cestovatelů proměnila?
Nejen na to se můžete ptát autorů knihy, která vyšla jako pocta Miroslavu Zikmundovi. Beseda a autogramiáda ke knize Zikmund 100 proběhne od 17 hodin.
24. dubna Městská knihovna Beroun
Autorské čtení s hudebním recitálem Jana Jíchy. Autor je nejen spisovatelem, ale i překladatelem a ředitelem školy. Nejnovější román Ředitel a hydra (HOST, 2018) je parodií na kouzelnické ságy i satirou na české školství. Dále je autorem cestopisů, knížek
pro děti a rozhlasových pohádek i úspěšným písničkářem. Besedu s ukázkami z četby
tak proloží i rozvernými kousky ze své hudební tvorby. Akce se uskuteční od 17:30 hod.
24. dubna Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Setkání s Jaroslavem Rudišem, autorské čtení a beseda. Začátek je v 18 hodin.
24. dubna Místní knihovna Velehrad
Beseda pro širokou veřejnost s Jiřím Walkerem Procházkou, osobností českého
komiksu a fantasy. Provede nás světem komiksu od dob starověkého Egypta do
současnosti, zasvětí do tvorby komiksu, přiveze hromadu knih vlastních i manželky Kláry Smolíkové. Vstupné dobrovolné.

Lukrecia Borgia byla neřestnice hodná opovržení. A nebo
ne? Kdo byla jediná žena před
Bastilou, která se dostala na
zeď slávy? Co viděli dělníci
stavějící Titanic? Kolik vlád
mělo zájem o Gestapo Müllera? Jaká byla úloha špiona
s krycím jménem Topas? Dvacet dva příběhů v jedné knize!

K nástrojům všech států patřila odjakživa špionáž a také
záškodnická činnost. Požár
Prahy v roce 1689 mohl být
stejný případ. Stáli za ním
francouzští žoldnéři? A pokud
ano, jaký byl jejich příběh? Na
pozadí historických reálií postavila autorka milostný, dramatický příběh, kterému nechybí nic, co má historický
román mít.

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

www.iolympia.cz

PEKELNÁ TŘÍDA je opět zde! Nový příběh od Vojtěcha Steklače přináší zábavu i poučení. A co víc, podíváte se s Boříkem na jeden moc zábavný večírek.
JOSEF LAUFER vás pobaví i rozechvěje v jedenácti
povídkách, psaných jedinečným stylem, který u nikoho jiného nenajdete. Humor, ironie i sarkastický
pohled na svět, to vše je zde.

Filip Zajíček, Kirill Ščeblykin, Martin M. Šimečka

Jsme jako oni
V čem jsou liberálové stejní jako fašisti? Lze překonat
společenské propasti? Příběh Česka a Slovenska
pohledem Martina M. Šimečky. Čtení pro příznivce
knih jako Opuštěná společnost nebo Tyranie.

Ondřej Kundra

Vendulka:
Útěk za svobodou
Portrét dvanáctileté Vendulky Voglové se stal
celosvětovým symbolem holokaustu. Novinář Ondřej
Kundra vypátral dívku z fotografie v USA a poprvé
odhaluje její život i přátelství s Janem Lukasem.

Iva Procházková

Nekompromisně
Příběh politického thrilleru, který překračuje
hranice Česka, odstartuje smrt novináře.
Mezi řadou postav, jejichž osudy se následně
proplétají, najdeme nejistou komisařku,
politiky, mafiány i revoltující studenty.
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Unikátní
Unikátní
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s Veronikou
s Veronikou
svoji zemi
svojiazemi
její historii,
a její historii,
mnohdy
mnohdy
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– od počátků
umělecké
umělecké
tvor- tvorKřestKřest
audioknihy
audioknihy
DůmDům
duchů
duchů
ra s komentovanými
ra s komentovanými
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na pozadí
na pozadí
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StáNek S201
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Příběhem do dálek aneb
Jižní Amerika v příbězích

Workshop tance – Happy salsa

Rodrigo Fresán – autogramiáda

Rodrigo Fresán – autogramiáda

lektorky dílny pozvou děti do příběhu ze světa Jižní Ameriky. děti se formou hry dozvědí
něco o současnosti zemí tohoto kontinentu,
o poselství jejich příběhů. Stanou se postavami těchto příběhů, zažijí ve hře některé
z jejich situací, dotknou se vzdálenosti, ale
i blízkosti rozdílné kultury. dílna vychází
z tvořivých, činnostních a zážitkových způsobů práce. délka pořadu 90 minut.

15.00
Lapidárium NárodNího muzea

Smyšlené vzpomínky
a anachronická setkání;
Moderní (a)historický román
v podání mexického autora
Álvara Enrigueho

debata s autorem o románu Náhlá smrt
(přel. Michal Brabec, Paseka 2019) a díle
věnovaném Apačům a jejich legendárnímu
náčelníku Gerónimovi Vzdávám se a to je
všechno. tlumočeno: čeština, španělština

kurzy salsy, cha-chy, bachaty a merengue
pro veřejnost s terezou kauckou. roztancujte se s námi! délka programu 30 minut.

17.00
Velký Sál

John Banville a Rodrigo Fresán:
Jak pracovat se vzpomínkami?

ProStor Před PrůMySloVýM PAláCeM

12. 5. neděle
11.00
ProFeSNí FÓrUM 2

Jak spisovatel pracuje se vzpomínkami? Jak
černými literami fixovat na prázdné stránce
proces vzpomínání? Jak ustálit plynutí? Nad
těmito otázkami se společně zamyslí držitel
Man Bookerovy ceny John Banville a světově
proslulý argentinský autor rodrigo Fresán.
tlumočeno: čeština, angličtina

Fričovi indiáni

ProStor Před PrůMySloVýM PAláCeM

StáNek P112

Jaké stopy zanechal legendární cestovatel,
kaktusář a spisovatel Alberto Vojtěch Frič
(1882–1944) ve své vlasti? A jaké v Jižní
Americe? o jeho lidském i literárním odkazu
vypravuje a promítá editorka jeho knih
yvonna Fričová.

Koncert Antonio Restucci
a kapela

Vzpomínky na neexistující
minulost: podivná identita
koncert kytarového virtuóza Antonia restu- Argentiny

debata s rodrigem Fresánem nejen o jeho
románu Argentina! Argentina! (přel. Anna
Melicharová, Garamond 2019). Natáčí Český rozhlas Vltava. tlumočeno: čeština, španělština

tlumočeno: čeština, španělština

cciho, jednoho z nejlepších hudebníků Chile.
Antonio vytvořil svůj vlastní jedinečný styl
soudobé skladby, který míchá folklorní zvuky
jeho latinskoamerických kořenů s flamenkem a klasickou španělskou kytarou, dále
latinským jazzem a jazzovým rockem. Při této
příležitosti jej doprovázejí luise Bestehornová, luis Barrueto a rodrigo Santa María.

StáNek S201

ProStor Před PrůMySloVýM PAláCeM

Bernardo Carvalho
autogramiáda

Příběhem do dálek aneb
Jižní Amerika v příbězích

Výroba mexických masek – Ana Valadéz naučí děti vyrábět tradiční mexické masky.

StáNek S201

Juan Pablo Bertazza
autogramiáda

tlumočeno: čeština, portugalština

16.00
CAFé eVroPA

Musím byt feministka, protože
jsem ženská spisovatelka?

Jedna z forem tlaku, kterému ženy ve společnosti čelí, je obzvlášť záludná – od ženy ve
společensky exponovaném postavení se
očekává jasné vymezení vůči pojmu feminismus. Je to ale skutečně její povinnost, nebo
jen tlak vyvolaný obecným očekáváním? Je
pro spisovatelku (čili intelektuálku) možné
vyhnout se feministické otázce? Účinkují
Mariana enríquezová, Carla Mizzau a oksana Zabužko. tlumočeno: čeština, angličtina

lektorky dílny pozvou děti do příběhu ze světa Jižní Ameriky. děti se formou hry dozvědí
něco o současnosti zemí tohoto kontinentu,
o poselství jejich příběhů. Stanou se postavami těchto příběhů, zažijí ve hře některé
z jejich situací, dotknou se vzdálenosti, ale
i blízkosti rozdílné kultury. dílna vychází
z tvořivých, činnostních a zážitkových způsobů práce. délka pořadu 90 minut.

18.00
lIterárNí Sál

Setkaní s Davidem Ungerem

Setkání s davidem Ungerem, jedním z nejznámějších autorů Guatemaly. david Unger
představí své dílo v Praze vůbec poprvé.
tlumočeno: čeština, angličtina

Workshop tance – Happy salsa

kurzy salsy, cha-chy, bachaty a merengue
pro veřejnost s terezou kauckou. roztancujte se s námi! délka programu 30 minut.

13.00
ProFeSNí FÓrUM 2

Rozhovory z edice Off the Record
s Robertem Bolañem

dokumentární film (53 min) – knižně publikováno česky v překladech. tlumočeno: čeština, španělština

14.00
lIterárNí kAVárNA –

Synové boha Slunce. Vzestup
a pád říše Inků

ProStor Před PrůMySloVýM PAláCeM

Autorka, česká archeoložka, spisovatelka
a pedagožka eva Farfánová představí spolu
s velvyslankyní Peru svou novou knihu věnovanou historii a kultuře takzvaných tzv. Inků
z Cuska. Jejich říši lze zařadit mezi nejvyspělejší státní útvary tehdejšího světa.

Dětská dílna – Mexiko

ProFeSNí FÓrUM 2

ProStor Před PrůMySloVýM PAláCeM

Textilní dílna – Chile

Výroba vlněného textilu – přiďte se naučit
tkát vlnu s terezou Garrido lepe.

12.00
lIterárNí Sál

Pocta Pavle Lidmilové

Pavla lidmilová (1932–2019) přeložila na
50 knih a zásadně ovlivnila naše povědomí
o portugalské a brazilské literatuře. Na tuto
vzácnou ženu vzpomenou překladatelky
V. dufková, M. havlíková, l. Weissová, Z. Burianová a Š. Grauová.

Rozhovory z edice Off the Record
s Josém Donosem

dokumentární film (56 min) – knižně publikováno česky v překladech. tlumočeno: čeština, španělština

15.00
ProFeSNí FÓrUM 2

Dokumentární film Cachureos
(Tretky)

dokumentární film Cachureos (tretky, 1977)
režiséra Guillerma Cahna (28 min.) – věnovaný Nicanoru Parrovi; česky v překladech Petra
Zavadila – Básně proti plešatění (Mladá
Fronta 2002) a Jiné básně (Nakladatelství
Fra 2018). tlumočeno: čeština, španělština

VÝBĚR Z DALŠÍCH POŘADŮ
10. 5. pátek

11. 5. sobota

18.00

18.00

Velký Sál

Setkání s nositelkou Nobelovy
ceny Hertou Müllerovou

Německá autorka, nositelka Nobelovy ceny
z roku 2009 herta Müllerová, která přijíždí
do Prahy na pozvání Světa knihy, čte ze svého románu Liška lovec. Pořad je součástí literárního programu das Buch – prezentace
německy psané literatury z Německa, rakouska a Švýcarska. Natáčí Český rozhlas
Vltava.
tlumočeno: čeština, němčina

CeNtrUM SoUČASNého UMěNí doX,
PoUPětoVA 1, PrAhA 7

Radka Denemarková + Šeng
Kche-i

radka denemarková + Šeng kche-i = debata dvou významných autorek. téma? život
a dílo. Moderuje denis Molčanov.
tlumočeno: čeština, čínština

20.00

20.00

kINo lUCerNA,
VodIČkoVA 36, PrAhA 1

CeNtrUM SoUČASNého UMěNí doX,
PoUPětoVA 1, PrAhA 7

Literatura jako hlas svobody:
debata nobelistů

Kafka Band

Psát znamená konfrontovat různé skutečnosti, vyjadřovat individuální v rámci kolektivního. literatura proto vždy bude součástí
politického boje, boje za svobodu. Psát znamená propůjčovat hlas této svobodě. Účinkující: herta Müllerová (Nobelova cena
2009), Mario Vargas llosa (Nobelova cena
2010).
tlumočeno: čeština, němčina, španělština

Pouze jednou, po dlouhé době a na dlouhou
dobu naposled se kafka Band představí pražskému publiku. V exkluzivním a zvukově perfekcionistickém prostoru doX+. Soubor pokřtí
album Amerika. V tomto hudebně-literárně-vizuálním projektu se ke spolupráci znovu
sešli výtvarník a zpěvák Jaromír 99 (Priessnitz) a spisovatel Jaroslav rudiš. do kapely
pak pozvali přední české hudebníky. Na kytaru hraje dušan Neuwerth, na baskytaru
a mandolínu a.m.almela, na klávesy Jiří hradil a na bicí a perkuse Zdeněk Jurčík a tomáš
Neuwerth. o videoprojekce se stará Clad.

NAKLADATELSTVÍ ARGO NOVINKY DUBEN A KVĚTEN
NEUVĚŘITELNÁ ČÍSLA PROFESORA STEWARTA

RUSOVLÁSKA

398 Kč

348 Kč

IAN STEWART

Čísla nás provázejí na každém kroku a profesor Stewart ukazuje jejich pozoruhodné
vlastnosti. Od těch nejzákladnějších, jako
je už jejich zápis v desetinné nebo binární
notaci, přes objev nuly a mimořádnost prvočísel, až po čísla iracionální, komplexní a
kvaterniony. Nejde jen o čísla jako taková:
autor s jejich pomocí přístupně vykládá
pojmy algebry, geometrie, analýzy a teorie
pravděpodobnosti.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím
Dokořán.

ORHAN PAMUK
Román je příběhem Cema, studnařského
učedníka, jenž ve svém mistrovi nalézá
otcovskou autoritu, kterou v životě po
postrádal. Do oidipovského vztahu těch dvou
vstupuje tajemná rusovlasá žena, do níž se
Cem bezhlavě zamiluje. Pamuk pracuje se
vztahem otec-syn v několika dějových lini
liniích, vedle klasického antického příběhu jde
pro inspiraci do dávné perské legendy a děj
staví do kulis Turecka od osmdesátých let
minulého století do současnosti.

KAR. POHŘEBNÍ HOSTINA
ZA JEDNO MĚSTO

NEDĚLNÍ ŠACHY S TISEM
SILVESTER LAVRÍK

MILOŠ URBAN

298 Kč

398 Kč

Anička z Bánovců nad Bebravou, hrdinka, jež
měla reálný předobraz. Lehce autistická dívenka, důvěřivá a dobrá křesťanka, způsobem sobě
vlastním vypráví svůj příběh. A monsignor Tiso,
první slovenský prezident a politik, který kolaboroval s nacistickým Německem. Anička
Tisa osobně znala, obdivovala jej, pravidelně
ho vídala. I díky tomu je příběh muže, který
se jako politik přecenil, jako kněz zklamal
a jako člověk selhal, daleko silnější a znepokojivější.

Do Varů, svého rodného města, se po dlouhé
době vrací známý spisovatel Julián Uřídil. Ne
na stálo a ne jako lázeňský host, ale na anonymní pozvání jako autor knih, v kterých se
odehrávají podobné zločiny. Minulost, na niž
chtěl zapomenout, se mu spolu s dalšími
vraždami vrací jako bumerang a karlovarský
horor pokračuje i za jeho pátrání po vrahovi. Tak, jak byl pozván on, teď musí pozvat
do Varů na pomoc člověka, kterého už
nikdy nechtěl vidět.

MŮJ PŘÍBĚH

12 PRAVIDEL PRO ŽIVOT

398 Kč

378 Kč

MICHELLE OBAMOVÁ

JORDAN B. PETERSON

Michelle Obamová ve svých pamětech
zve čtenáře do svého světa a zaznamenává zážitky, které ji formovaly – od dětství v
chicagské South Side, přes léta, kdy jako
vedoucí pracovnice vyvažovala mateřské
a pracovní povinnosti, až po dobu, kterou
strávila na nejslavnější světové adrese. S
neomylnou upřímností a jiskřivým vtipem
popisuje svá vítězství i zklamání na veřejnosti i v soukromí a vypráví svůj příběh, tak
jak ho žila.

ŠTĚSTÍ NAPODRUHÉ
JIŘÍ STRÁNSKÝ
258 Kč

Prozaický soubor Štěstí napodruhé se časovým
i tematickým obloukem vrací o šedesát let
zpět. Jednotlivé prózy totiž pocházejí z krabic nalezených náhodně ve sklepě, kam je
kdysi ukryla Jitka Stránská, aby manželovy
texty uchránila před příslušníky StB při domovních prohlídkách. Na základě těchto
rukopisů vznikl pozoruhodně vrstevnatý
text s jeho vzpomínkami, deníkovými záznamy, osobními postřehy a komentáři
současného stavu.

Tucet zdánlivě prostých pravidel ke zlepšení života každého z nás, podložených poznatky z řady vědních oborů a autorovou
praxí klinického psychologa. Renomovaný
Jordan B. Peterson, nekompromisní intelektuální provokatér, vede čtenáře k tomu,
aby usilovali o hlubší a smysluplnější život.
Kniha 12 pravidel pro život se stala nejprve
mezinárodním bestsellerem v celém anglicky mluvícím světě a nyní je překládána do
dalších a dalších jazyků.

ŠTĚSTÍ

JIŘÍ STRÁNSKÝ
278 Kč

Nové vydání již legendárního a několikrát filmově zpracovaného souboru deseti povídek
z prostředí pracovních táborů 50. let minulého
století o skutečných osudech politických vězňů,
kteří v nich byli internováni. Vypráví příběhy
mužů, kteří se nenechali připravit o mužskou
důstojnost, kamarádství, soucit, lásku, věr-nost, odvahu a naději. Kniha je věnována
hrdinným obětem komunistického režimu
– a také těm, kdo měli to obrovské štěstí, že
tu dobu nezažili.

ČERNÝ CUKR

PĚTINÁROŽÍ

248 Kč

298 Kč

MIGUEL BONNEFOY

MARIO VARGAS LLOSA

Miguel Bonnefoy ve svém románu, v tom
nejlepším slova smyslu inspirovaném jihoamerickým magickým realismem, pře
převyprávěl nejslavnější korzárskou legendu a
na jejím základě vystavěl filosofický příběh
o osudu mužů a žen, vedených touhou po
lásce a štěstí a bojujících s vrtkavostí osudu,
slovy namaloval pestrý obraz blíže neurče
neurčené země v blíže neurčeném čase, krajiny
oplývající kouzelnými přeludy i prokletím.

Ve svém posledním románu se peruánský
nositel Nobelovy ceny Mario Vargas Llosa
vrací do rodné země a svým nejlepším sty
stylem vykresluje devadesátá léta, kdy za vlády
prezidenta Fujimoriho žili Peruánci v hrůze
z terorismu. V propletených dějových lini
liniích sledujeme osudy dvou rodin bohatých
podnikatelů, vydíraných kvůli lechtivým
fotografiím, a novináře z bulvárního plát
plátku, který zapomněl, že každý článek, názor
či fotografii mají pod palcem tajné služby.

CHVÁLA MACECHY

SEX A LŽI

MARIO VARGAS LLOSA

LEILA SLIMANI

248 Kč

298 Kč

Erotický román Maria Vargase Llosy je klenotem tohoto lehkého, leč nesnadného žánru,
dle mínění mnohých přímo nejlepším španělsky napsaným erotickým dílem. Líčí nezvyklý
milostný trojúhelník: Don Rigoberto vášnivě miluje svou druhou ženu Lucrecii, která
jeho lásku s nadšenou oddaností opětuje,
jenomže je tu ještě jeho synek z prvního
manželství, nebesky krásné dítě s předčasnými erotickými zájmy.

TYLL

Předlohou pro tento grafický román byla kniha
reportážních esejů Sex a lži – Intimní život v
Maroku. Přinesla řadu portrétů především žen,
které se autorce svěřily se svými intimními
příběhy. Protagonistky předkládaných příběhů pocházejí z různých sociálních vrstev,
vesměs všechny se ale ocitly v soukolí tradice, víry a zároveň emancipace, všechny
musejí více či méně podvádět, aby unikly
hrozbě trestu rodinného, náboženského
nebo policejního.

POSTŘEHY Z POSLEDNÍ ŘADY

DANIEL KEHLMANN

NEIL GAIMAN

398 Kč

V nejnovějším románu úspěšného německého prozaika ožívá legendární postava
středověkého kejklíře a jízlivého šprýmaře
Tylla Ulenspiegela, přenesená ovšem do
období třicetileté války. Magická postava
Tylla se stává symbolem kruté a proměnlivé
doby. Události se spojují v barvitou fresku,
působivou výpověď o lidské omezenosti a
pověrčivosti, o fanatismu i pokrytectví, o
schopnosti manipulace s lidmi, ale i o síle
umění.

Sbírka esejů, úvah a sloupků z pera význačného prozaika a komiksového autora. Autor
v tomto souboru dokazuje, že se bravurně
orientuje nejen ve scifi, fantasy a komiksu,
ale také v hudbě, politice, literatuře a umění
obecně. Posaďte se s Neilem Gaimanem do
poslední řady a nechte si vyprávět o pohádkách, Batmanovi a H. P. Lovecraftovi, ale také
o Douglasu Adamsovi, Tori Amos nebo nově
se rodící americké mytologii.

VOSÍ TOVÁRNA

KDYŽ

298 Kč

248 Kč

IAIN BANKS

Šestnáctiletý Frank žije na skotském ostrově
jen s otcem, vzpomíná na bratra Erika, který
skončil v blázinci, a většinu času tráví podivnými rituály a stavbou hrubých zbraní,
pomocí nichž zabíjí drobná zvířata. Jeho
největším vynálezem je ale Vosí továrna,
záhadný přístroj podobný bludišti, do něhož Frank vpouští vosy a dle jejich pohybu
věští věci budoucí. Vosí továrna je první
kniha, kterou autor napsal a které se dostalo velmi kontroverzního přijetí

MORRIS GLEITZMAN
Třetí díl ze série o židovském chlapci Felixovi
čelícímu hrůzám druhé světové války a holokaustu zprostředkuje dětem tuto dobu lépe
než sebedelší výklady v hodinách dějepisu.
Píše se rok 1945 a Felix se stává členem partyzánského oddílu, který na polském území
bojuje proti nacistům. Nemazlí se s ním ani
sychravý zimní les, ani zběsilá atmosféra
konce války. Je mu teprve třináct, ale zkušeností má víc než dospělý…

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

WWW.ARGO.CZ

bibliografie
duchovní nauk y
TEO LO G I E
Franc, Jaroslav
Nemohu říct, že jsem šťastný, ale
nyní cítím pokoj. Matouš Chudý:
kapitola z arabské teologie
koptského křesťanství
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 198 s.
Hlavním cílem knihy je představit paradigma teologického díla Matouše
Chudého, jeho genezi a aplikaci ve
vybraných oblastech jeho publikační
činnosti, a to přesto, že mnoho z jeho
života zůstává zahaleno tajemstvím.
ISBN 978-80-244-5409-2

ekonomika
E KO N OM I E
Bárta, Leoš
Sami v moři konkurence

Brno: BizBooks, 2019, 216 s., váz. 349 Kč
Při nelehké plavbě v moři konkurence
se vám mohou hodit znalosti o správném přemýšlení na cestě za úspěchem
– ve světě, životě a byznysu, o marketingu, podnikání, o myšlení člověka.
ISBN 978-80-265-0853-3

E KO N OM I K A
Field, Jacob
Funguje kapitalismus?

Překl. Schubertová, Markéta, Praha:
Universum, 2019, 1. vyd., 144 s.,
brož. 259 Kč
Kapitalismus je ekonomický systém,
jehož hlavním cílem je zisk. Nejrůznější zboží a služby jsou produkovány, aby se vydělaly peníze. Definice je
stručná a jasná. Ale nabízí se zásadní
otázka: Funguje to?
ISBN 978-80-242-6258-1

M ANAG E M E NT
Gigalová, Veronika
Manažerská imaginace. Rozhodování manažerů, racionalita,
intuice a metafory

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 112 s., 225 Kč
Kniha přináší pohled na manažerské
rozhodování, které – chceme-li je poznat
neredukovaně a hlouběji mu porozumět
– musíme také chápat v rámci dvou protikladných rovin: racionality a intuice.
ISBN 978-80-244-5407-8

ÚČE TN IC T VÍ
Hronová, Stanislava; Sixta,
Jaroslav; Fischer, Jakub a kol.
Národní účetnictví. Od výroby
k bohatství
Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
432 s., brož. 690 Kč
Národní účetnictví umožňuje číselně
popsat cestu od výroby k bohatství
– od ukazatele produkce k ukazateli
čistého jmění.
ISBN 978-80-7400-738-5

společenské
vědy; osvěta
ESOTE R I K A
Mora, Eva-Maria
Aktivace božské síly
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Překl. Rykrová, Diana, Olomouc:
Fontána, 2019, 240 s., brož. 358 Kč
Proměna vědomí dnešní doby v sobě
skrývá šanci pro každého člověka.
Abychom mohli po této cestě do
nového věku kráčet se sebedůvěrou
a radostně, je třeba mít ve svém nitru
jasně daný směr.
ISBN 978-80-7336-959-0

FI LOZO FI E
Grim Feinberg, Joe a kol.
Kontradikce / Contradictions
1–2/2018

Praha: Filosofia, 2019, 532 s., brož.
Ročenka je věnována odbornému
bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení
ve střední a východní Evropě, jakož
i o „postkomunistické“ situaci v dalších částech světa, které ovlivnil pád
vlád komunistických stran.
ISBN 978-80-7007-558-6

H ISTO R I E
Breenová, Marta
Neohrožené ženy. Sto padesát
let boje za volnost, rovnost
a sesterství

Praha: Argo, 2019, 128 s., váz.
Před 150 lety vedly ženy a muži
velice rozdílné životy. Ženy nemohly
volit ani samy si vydělávat peníze.
Nemohly rozhodovat o vlastním těle.
Rozhodovaly za ně otcové až do chvíle, než se vdaly.
ISBN 978-80-257-2761-4

Gogun, Alexander
Stalinova komanda

Překl. Dvořák, Libor, Praha: Academia, 2019, 464 s., brož. 525 Kč
Autor v knize popisuje málo známé
jevy sovětského života za druhé
světové války: bezohledné užívání
taktiky vypálené země, úmyslné provokování nacistických represí proti
civilistům a vnitřních bratrovražedných konfliktů.
ISBN 978-80-200-2920-1

Hes, Milan
Čekání na smrt

Praha: Epocha, 2019, 128 s., váz.
149 Kč
Autor využívá svědectví přeživších
a líčí nejen každodenní život „rodinného tábora“, ale seznamuje
i s jeho výraznými osobnostmi a také
popisuje plány na vzpouru, která
byla odbojovým hnutím v Osvětimi
připravována.
ISBN 978-80-7557-178-6

Joza, Petr
Historie pivní lahve v Čechách

Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
252 s., váz. 499 Kč
Kniha popisuje vývoj českého
pivovarnictví z pohledu obchodu
s lahvovým pivem, který sleduje od
jeho prvopočátků po napoleonských
válkách až do současnosti. Nejstarší
část příběhu české pivní lahve (do
roku 1842) se odehrává především
v Praze.
ISBN 978-80-242-6294-9

Semotanová, Eva
Vyprávěné krajiny

Praha: Historický ústav AV ČR, 2019,
406 s.
Vyprávěné krajiny jsou pojmem,
který autorka použila pro obraz
historických krajin, zprostředkovaný

z n o v i n e k k 2 3 . 4 . 2 0 19 19 9 t i t u l ů

vyprávěcími – narrativními prameny.
Jako téma se vyprávěné krajiny úzce
váží k problematice historickogeografických pramenů.
ISBN 978-80-7286-330-3

Šebo, Juraj
Útěk z pekla

Překl. Zelinský, Miroslav, Praha: Mladá fronta, 2019, 184 s., váz. 269 Kč
Nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem Osvětim
(Auschwitz) prošlo během druhé
světové války několik milionů lidí
z celé Evropy. Nejméně 1,3 milionu
z nich zde zemřelo. Z tohoto pekla
na zemi se pokusilo utéct jen asi osm
stovek vězňů.
ISBN 978-80-204-5218-4

I N FO R M ATI K A
Lukasová, Alena; Žáček,
Martin; Vajgl, Marek a kol.
Formální logika a sémantický
web

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
2. vyd., 246 s., váz. 349 Kč
V rámci této knihy je čtenář seznámen
s originálními výsledky autorů na poli
formální logiky a sémantického webu.
ISBN 978-80-261-0611-1

KRIMINALISTIKA
Labyrintem zločinu a chudoby.
Kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách

Brno: Doplněk, 2019, 216 s., brož.
Kniha Labyrintem zločinu a chudoby
přináší komplexní pohled na kriminalitu, jejímiž oběťmi se stávají obyvatelé tzv. sociálně vyloučených lokalit.
Zaměřuje se tedy na viktimizaci.
ISBN 978-80-7239-340-4

Válková, Helena; Kuchta,
Josef; Hulmáková, Jana a kol.
Základy kriminologie a trestní
politiky

Praha: C. H. Beck, 2019, 3. vyd.,
616 s., brož. 890 Kč
Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu čtenářů kriminologické
poznatky o kriminalitě, jejích tradičních i zcela nových formách, o pachatelích i obětech trestné činnosti.
ISBN 978-80-7400-732-3

M É D IA
Stephens-Davidowitz, Seth
Všichni lžou. Velká data, chytré
algoritmy a jak nám internet
může říct, kdo opravdu jsme

Brno: Host, 2019, 340 s., váz.
Lidstvo během jediného dne internetového surfování navrší osm bilionů
gigabytů dat. A toto neuvěřitelné
a historicky nesrovnatelné množství
informací může o lidech prozradit
opravdu hodně.
ISBN 978-80-7577-787-4

Šobáňová, Petra a kol.
Net art

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 270 s.
Kniha se zabývá originálním a zajímavým proudem umění nových médií,
kterým je net art. Toto umění vázané
na prostředí internetu je v knize uvedeno v souvislostech širokého pole
současného digitálního umění a jeho
předchůdců.
ISBN 978-80-244-4627-1
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PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Andrysová, Pavla
Kompetenční modely učitelského vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 172 s.
Předkládaná práce se zabývá studiem
vybraných systémů učitelské přípravy
v několika evropských zemích. Provedená komparativní analýza přípravy
budoucích pedagogů poukazuje na
rozmanitost v řadě oblastí.
ISBN 978-80-244-5391-0

ÚZ č. 1302 Insolvence, exekuční
řád, .... Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 304 s.,
brož. 149 Kč
Publikace obsahuje podstatně
novelizovaný insolvenční zákon ve
znění k 1. 6. 2019, ke stejnému datu
nabývají účinnosti také změny zákona
o insolvenčních správcích a exekučního řádu.
ISBN 978-80-7488-335-4

Valenta, Milan a kol.
Dynamika dílčích funkcí
u předškoláků a žáků mladšího
školního věku

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 92 s.
Publikace obsahuje výsledky výzkumného projektu realizovaného na
Ústavu speciálněpedagogických studií zaměřeného na faktory ovlivňující
dynamiku edukability dětí a žáků
s potřebou speciálněpedagogických
podpůrných opatření.
ISBN 978-80-244-5402-3

PR ÁVO
Jirsa, Jaromír
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I (§ 1 až
78g o. s. ř.)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 3.
vyd., 536 s., 1150 Kč
V pěti knihách přináší podrobný
výklad základních předpisů českého
civilního práva procesního, tedy
zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu, a zákona č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních.
ISBN 978-80-7598-366-4

Kovářová, Daniela;
Sokol, Tomáš
Etický kodex advokáta.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 575 Kč
Advokát je při výkonu svého povolání
vázán nejen zákony jako všichni
ostatní podnikatelé, ale navíc ještě
řadou stavovských předpisů, v jejichž
spleti nemusí být vždy snadné se
vyznat.
ISBN 978-80-7598-129-5

Svoboda, Karel
Řízení v prvním stupni. Civilní
proces z pohledu účastníka

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
712 s., váz. 1090 Kč
Kniha přináší výklad základních
pravidel, kterými se řídí civilní řízení před soudem prvního stupně.
Konkrétně rozebírá, jak má účastník
postupovat, aby napsal projednatelnou žalobu, a co má udělat předtím,
než ji podá.
ISBN 978-80-7400-733-0

ÚZ č. 1301 Katastr nemovitostí,
zeměměřictví, .... Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 288 s.,
brož. 137 Kč
Publikace obsahuje aktuální texty
celkem 15 právních předpisů, které
jsou rozděleny do tří kapitol – katastr
nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady.
ISBN 978-80-7488-334-7

ÚZ č. 1303 Odměňování
příslušníků bezp. sborů, soudců,
.... Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 96 s.,
brož. 69 Kč
Publikace obsahuje soubor předpisů
upravujících služební příjem
příslušníků bezpečnostních sborů,
plat a některé náležitosti státních
zástupců, plat a další náležitosti
soudců, představitelů státní
moci, některých státních orgánů
a poslanců EP.
ISBN 978-80-7488-336-1

ÚZ č. 1304 Odměňování sttátních zaměstnanců 2019. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 144 s.,
brož. 79 Kč
Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně
nového nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení a novelizovaného nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců.
ISBN 978-80-7488-337-8

ÚZ č. 1305 Autorské právo,
průmyslová práva. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 240 s.,
brož. 119 Kč
Publikace obsahuje novelizovaný
autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele
účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné
vyhlášky.
ISBN 978-80-7488-338-5

ÚZ č. 1306 Státní služba

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 144 s.,
brož. 85 Kč
Publikace obsahuje zákon o státní
službě po rozsáhlé novele účinné od
1. 3. 2019. Vedle zákona je v publikaci 11 nařízení vlády a vyhlášek.
ISBN 978-80-7488-339-2

ÚZ č. 1307 Zákoník práce 2019.
Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 144 s.,
brož. 79 Kč
Od minulého vydání doznal zákoník
práce menších změn zejména v souvislosti se zrušením tzv. karenční
doby, do textu zákoníku byly také
zařazeny aktuální sazby cestovních
náhrad a minimální mzdy platné pro
rok 2019.
ISBN 978-80-7488-340-8

bibliografie
ÚZ č. 1308 Sociální zabezpečení.
Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 272 s.,
brož. 137 Kč
Publikace obsahuje 13 předpisů
rozdělené do těchto kapitol: státní
sociální podpora, dávky pro osoby se
zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní
a existenční minimum.
ISBN 978-80-7488-341-5

ÚZ č. 1309 Kontrola veřejných
financí, majetek státu. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 160 s.,
brož. 89 Kč
První kapitola publikace obsahuje
aktuální znění zákona o finanční
kontrole a jeho prováděcí vyhlášku,
druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření
organizačních složek státu a státních
organizací s majetkem státu.
ISBN 978-80-7488-342-2

ÚZ č. 1310 Ústava ČR, Listina
práv. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 288 s.,
brož. 99 Kč
Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato
publikace také zákon o veřejném
ochránci práv, zákon o Ústavním soudu, antidiskriminační zákon, kompetenční zákon, jednací řád Poslanecké
sněmovny a jednací řád Senátu aj.
ISBN 978-80-7488-343-9

PSYCH O LOG I E
Fiala, Jiří; Holásková, Kamila;
Veličková, Helena
Sigmund Freud v Olomouci roku
1886
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 68 s.,
100 Kč
Zakladatel psychoanalýzy Sigmund
Freud absolvoval vojenskou službu
v rakouské armádě jako vojenský lékař. Autoři publikace se věnují účasti
Sigmunda Freuda na cvičení rakouské zeměbrany v Olomouci ve dnech
11. 10. až 9. 9. 1886.
ISBN 978-80-244-5414-6

Haug, Achim
Malá kniha o duši. Průvodce naší
duší a jejími onemocněními
Překl. Štulcová, Magdalena, Praha:
Paseka, 2019, 224 s., váz.
Všichni se více či méně staráme,
abychom měli zdravé tělo. Jenže péči
potřebuje i náš neviditelný orgán
– duše. Vy jste třeba naštěstí v pořádku, ale hned ve vašem nejbližším
okolí je určitě někdo, kdo má vážné
psychické problémy.
ISBN 978-80-7432-986-9

Neill, Michael
Nemožné na počkání

Překl. Hegedüsová, Romana, Brno:
BizBooks, 2019, 296 s., brož. 399 Kč
Co kdybyste dokázali víc, než si
umíte představit, aniž byste byli pod
neustálým tlakem a ve stresu, který se
s dosahováním významných výsledků
obvykle pojí?
ISBN 978-80-265-0848-9

Tracy, Brian; Tracy Stein,
Christina
Věřte tomu a dosáhnete toho
– Překonejte pochybnosti, osvoboďte se od minulosti a naplňte
veškerý svůj potenciál
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Olomouc: Anag, 2019, 1. vyd., 208 s.,
brož. 299 Kč
Tato kniha vám poskytne motivační
návod, jak používat „psychologii
dosažení“. Zbavte se svých traumat
a dosáhněte vytouženého štěstí.
ISBN 978-80-7554-206-9

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Jomardová, Nathalie
Drobeček. Deník nepřipravené
matky

Překl. Sedláková, Anežka, Brno: Jota,
2019, 192 s., váz.
Tahle kniha by neměla chybět na žádné toaletě, na které se může unavená
matka zamknout, a získat tak pár
minut sama pro sebe.
ISBN 978-80-7565-370-3

SBO R N Í K Y
Pálušová, Martina;
Varga, Patrik
Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké
dny rusistů 7. – 8. 9. 2017
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 410 s.
Sborník příspěvků z mezinárodní
konference.
ISBN 978-80-244-5361-3

Hutyrová, Miluše;
Růžičková, Veronika
Perspektivy společného
vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 128 s.
Sborník obsahuje příspěvky, ve
kterých se odrážejí pohledy, přístupy
a zkušenosti odborníků na problematiku společného vzdělávání jak z akademického prostředí, tak z praxe.
ISBN 978-80-244-5430-6

Potměšilová, Petra; Öbrink
Hobzová, Milena (eds.)
Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 210 s., 100 Kč
Předkládaný sborník obsahuje
nejlepší práce z konference Mládež
a hodnoty 2018, která se uskutečnila
v Olomouci na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého
8. a 9. listopadu.
ISBN 978-80-244-5408-5

SOCI O LO G I E
B. Müller, Karel
Dobré vládnutí ve veřejném
nezájmu. Lokální politické elity
jako klíčoví aktéři demokratizace?
Praha: Sociologické nakladatelství,
2019, 1. vyd., 286 s., brož. 460 Kč
Studie se zaměřuje na porozumění
případům dobrého vládnutí v Česku. Autor zkoumal tři menší města
a jejich politické představitele, kteří
ve zkoumaném období prosazovali
principy dobrého vládnutí.
ISBN 978-80-7419-271-5

Hrdinová, Eva Maria
Překlad termínu v mezikulturních relacích (na příkladu překladu Chrysostomovy liturgie)
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 212 s.,
167 Kč

Monografie se týká překladu termínu
v kontextu překladu z jedné kultury
do druhé s tím, že bylo přihlédnuto
k současným, hlavně německojazyčným odborným pracím.
ISBN 978-80-244-5396-5

Ivanová, Kateřina a kol.
Sociální lékařství

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 138 s., 220 Kč
Sociální lékařství je vědní obor, který
se zabývá vlivem společenských
faktorů na zdraví a nemoc a zabývá
se analýzou sociálních systémů péče
o zdraví.
ISBN 978-80-244-5326-2

Žwaková, Eva
Rozcestník III – Vybrané
přednášky ze semináře Aktuální
výzvy III – Chudoba a Letní školy
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 68 s.
ISBN 978-80-244-5416-0

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Maierova, Eva; Šragová, Eva;
Viktorová, Lucie (ed.)
PhD existence 9. Mysl a tělo.
Česko-slovenská konference
(nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Bulletin abstraktů,
Umělecké centrum Konvikt 21. –
22. 1. 2019
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 82 s.
Bulletin abstraktů z 9. ročníku
konference PhD existence. Česko-slovenská konference (nejen) pro
doktorandy a o doktorandech, s podtitulem Mysl a tělo, konaná ve dnech
21.–22. 1. 2019 v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5449-8

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Šobáňová, Petra; Šimková,
Hana (eds.)
Výroční zpráva Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého
za 2017

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 28 s.
Výroční zpráva Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci za
rok 2017 (online verze).
ISBN 978-80-244-5385-9

matematické
a přírodní vědy
E NTOMO LOG I E
Kuras, Tomáš; Mazalová,
Monika; Weber, Lukáš (eds.)
XII. lepidopterologické
kolokvium. Program a sborník
abstraktů

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 36 s.
Sborník abstraktů z XII. lepidopterologického kolokvia.
ISBN 978-80-244-5459-7

HYD RO LOG IE
Alexandersson, Olof
Viktor Schauberger a tajemství
živé vody
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Překl. Hubáček, Miroslav, Olomouc:
Fontána, 2019, 272 s., váz. 388 Kč
Hornorakouský lesník, vodní stavitel
a přírodovědec udivil svého času
celý odborný svět svým dřevěným
plavebním zařízením, četnými dalšími
vynálezy a především svými znalostmi vodní energie.
ISBN 978-80-7336-967-5

zemědělství
PĚSTITE L ST VÍ
Gratias, Jan;
Kunte, Libor;
Pavelka, Petr
Encyklopedie kaktusů a jiných
sukulentů

Praha: CPress, 2019, 520 s., váz.
1590 Kč
Unikátní publikace, která svým rozsahem překonává vše, co doposud
o daném tématu u nás vyšlo.
ISBN 978-80-264-2449-9

Navrátilová, Božena;
Švecárová, Michaela;
Ondřej, Vladan
Metodika in vitro polyploidizace
pomocí oryzalinu u rostlin chmele (Humulus lupulus L.)
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 24 s.
Cílem metodiky je popsat postup
vedoucí ke zvýšení ploidie u chmele
aplikací oryzalinu jako polyploidizačního agens v podmínkách in vitro,
a to metodou kultivace prýtových
segmentů na médiu s obsahem
oryzalinu.
ISBN 978-80-244-5389-7

technické vědy
ASTRONAUTIKA
Oseidová, Kelsey
Co vidíme ve hvězdách

Překl. Vargová, Alžběta, Praha: Mladá fronta, 2019, 160 s., váz. 349 Kč
Překrásně ilustrovaný průvodce naší
sluneční soustavou objasňuje nejrůznější zajímavá vesmírná fakta, věnuje
se ale také legendám a příběhům,
které se za nimi skrývají.
ISBN 978-80-204-5168-2

H O B BY
Brýdová, Monika
To nejlepší z Loskutáka

Praha: CPress, 2019, 128 s., váz.
299 Kč
Rady ptáka Loskutáka jsou stálicí
české televizní zábavy a všestranně
nadaná Monika Brýdová se v nich
objevuje už přes patnáct let.
ISBN 978-80-264-2451-2

PO ČÍTAČE
Basler, Jaromír;
Mrázek, Michal
Počítačové hry a jejich místo
v životě člověka

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 320 s.,
149 Kč
Odborná publikace mapuje aktuální
stav poznání v oblasti počítačových
her a shrnuje výsledky výzkumné studie realizované autorským kolektivem
v průběhu let 2016 a 2018.
ISBN 978-80-244-5405-4

VĚDA A VÝZKUM
Rubán, Lukáš a kol.
Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 156 s., 249 Kč
Cílem studie je odhadnout sílu
asociací mezi pohybovou aktivitou,
tělesnou zdatností a zastavěným prostředím u 11–19letých adolescentů
žijících v ČR. Výzkum z let 2013–
2016 zahrnuje 1745 participantů.
ISBN 978-80-244-5451-1

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Doto, Bob
Akupresura pro začátečníky

Praha: Mladá fronta, 2019, 128 s., váz.
Moderní pojetí starověké praktiky
zpřístupňuje akupresuru nové generaci čtenářů. Číňané už tisíce let
zkoumají účinky tlaku na konkrétní
místa v těle při léčbě potíží, počínaje
únavou, přes bolest až po nejrůznější
onemocnění.
ISBN 978-80-204-5080-7

KOSM E TI K A
Suchá, Michaela
Minerální kosmetika

Praha: CPress, 2019, 192 s., váz.
399 Kč
Namíchejte si vlastní pudry, oční
stíny, make-up, ale i řasenky, tekuté
linky nebo rtěnky.
ISBN 978-80-264-2450-5

KUCHAŘ K Y
Lužná, Ing. Dagmar
Kouzlo kvásku – Lahodné
makrobiotické, vegetariánské
a veganské recepty pro každý den

Olomouc: Anag, 2019, 1. vyd., 144 s.,
brož. 279 Kč
Domácí pečení chleba – pro spoustu
lidí zpočátku něco naprosto nepředstavitelného. V momentě, kdy si však
upečete svůj první chleba s použitím
vlastnoručně vedeného tradičního
kvásku, tak jste zvítězili.
ISBN 978-80-7554-205-2

M ASÁ ŽE
Beiderová, Rachel
Masáž pro začátečníky

Praha: Mladá fronta, 2019, 128 s., váz.
Masážní terapie je příjemný způsob,
jak prohloubit spojení s vašimi blízkými při aplikaci uzdravujících technik
ke snížení bolesti a napětí, který zároveň přináší hlubší uvolnění a požitek.
ISBN 978-80-204-5081-4

SBO R N Í K Y
Filipčíková, Radka (ed.)
Sborník abstraktů konference
SVOČ a DSP u příležitosti 10.
výročí založení FZV

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 32 s.
Sborník abstraktů z konference, která
se konala při příležitosti 10. výročí
založení Fakulty zdravotnických věd
UP v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5453-5

bibliografie
ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Hořejší, Jaroslav;
Radkovová, Iveta
Aspergerův syndrom

Praha: Galén, 2019, 165 s., brož.
110 Kč
Navenek vypadají stejně jako všichni
ostatní, ale jejich nitro skličuje neschopnost porozumět okolnímu, pro
ně komplikovanému a nevyzpytatelnému světu plnému nepředvídatelných emocí, reakcí a potřeb
ostatních lidí.
ISBN 978-80-7492-386-9

Huser, Martin a kol.
Fertility Preservation in Clinical
Practice

Praha: Maxdorf, 2019, 1. vyd., 136 s.,
brož. 395 Kč
Successful treatment of cancer often
requires compromises on the part of
both doctors and patients. Úspěšná
léčba rakoviny často vyžaduje kompromis ze strany lékařů i pacientů.
ISBN 978-80-7345-596-5

Linkeová, Denise
Dost dobře nenormální. Můj báječný život s autismem a ADHD

Praha: Paseka, 2019, 160 s., brož.
Stávají se jí legrační i podivné věci
a většina z nich souvisí s její diagnózou. Mladá novinářka Denise Linkeová, které ve dvaadvaceti byl zjištěn
Aspergerův syndrom, by mohla
sepsat celý seznam lidských reakcí na
svou diagnózu.
ISBN 978-80-7432-950-0

Sanfilippo, Diane
21denní cukrový detox

Překl. Benešová, Martina, Olomouc:
Anag, 2019, 240 s., brož. 399 Kč
Kniha 21denní detox od cukru je
jasný, efektivní, kompletní výživový
plán, který zregeneruje vaše tělo
a pomůže obnovit správné návyky.
ISBN 978-80-7554-204-5

Sukop, Andrej a kol.
Akutní poranění ruky

Praha: Galén, 2019, 192 s., váz. 690 Kč
Úrazy ruky patří k nejčastějším zraněním, mnohdy jim však není věnována
správná péče a neadekvátní ošetření
poté obvykle vede k dalším nutným
operačním výkonům, často s nejistým
výsledkem.
ISBN 978-80-7492-376-0

Štefan, Marek
Antibiotika v klinické praxi

Praha: Galén, 2019, 312 s., váz.
490 Kč
Monografie se zaměřuje na racionální a bezpečné používání antibiotik,
základním cílem probírané problematiky je zdůraznit klinicky podstatné informace, protože nesprávné nakládání s antibiotiky má mnoho závažných
nežádoucích důsledků.
ISBN 978-80-7492-397-5

umění; hudba
SBO R N Í K Y
Všechno, co žijeme s láskou.
Sborník smutečních písní

Překl. Hrdlička, Mons. Josef,
Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2019, 1. vyd., 116 s., brož. 269 Kč
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Tento soubor skladeb určených
pro pohřební liturgii obsahuje díla
různých slohových období i různého
obsazení. Je určen jak pro sbory, tak
i pro sólisty.
ISBN 979-0706541-06-8

Druhý díl základů hudební teorie. Určeno především pro studenty kombinovaného studia PdF UPOL, ale i pro
další zájemce o studium hudební
teorie a hudby obecně.
ISBN 978-80-244-5423-8

stického aspektu studia češtiny na
Moravě a ve Slezsku.
ISBN 978-80-244-5281-4

učebnice

Školní tabulky pro 6. – 9. třídu
ZŠ – humanitní předměty

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 204 s., 132 Kč
Kolektivní monografie je věnována
aktuálnímu výzkumu frazeologie, a to
jak z hlediska diachronie, tak z hlediska synchronie.
ISBN 978-80-244-5342-2

FYZIKA
Lepil, Oldřich
Fyzika – Sbírka úloh pro střední
školy (kniha + CD)
Praha: Prometheus, 2019, 4. vyd.,
272 s., brož. 268 Kč
Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na
tematickou řadu učebnic fyziky pro
gymnázia. Sbírka obsahuje 1 336
úloh. Vybrané typové příklady jsou
uvedeny s úplným řešením.
ISBN 978-80-7196-463-6

M ATE M ATI K A
Fačevicová, Kamila;
Hron, Karel;
Kunderová, Pavla
Markovovy řetězce a jejich
aplikace

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 2. vyd., 168 s.
Tento učební text představuje úvod
do teorie Markovových řetězců s diskrétním a spojitým časem, zmiňuje
některé jejich důležité speciální případy (absorpční a skryté Markovovy řetězce, Markovovy řetězce s výnosy).
ISBN 978-80-244-5432-0

PE DAGO G I K A ,
D I DAK TI K A
Neuls, Filip a kol.
Plavání (teorie, didaktika,
trénink)

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 2. vyd., 116 s.
Učební texty s názvem Plavání (teorie, didaktika, trénink) představují
přehled základních i rozšiřujících
poznatků zejména z oblasti didaktiky
plavecké výuky.
ISBN 978-80-244-5419-1

Režný, Pavel
Elementární hudební teorie

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 3. vyd., 82 s., 129 Kč
V pořadí již třetí vydání učebního
textu pro studenty učitelství. Publikace nabízí základní orientaci v oblasti
všeobecné hudební nauky (noty, pomlky, metrum, rytmus, přehled taktů,
systém stupnic, tvoření intervalů
a akordů apod.).
ISBN 978-80-244-5421-4

Režný, Pavel
Elementární hudební teorie I

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 2. vyd., 58 s., 102 Kč
Učební text vychází vstříc potřebám
studentů učitelství pro I. stupeň
základní školy v prezenčním i kombinovaném studiu. Je zde souhrn nejpodstatnějšího z oblasti všeobecné
hudební nauky.
ISBN 978-80-244-5422-1

Režný, Pavel
Elementární hudební teorie II

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 2. vyd., 34 s., 81 Kč

Praha: Fragment, 2019, 14 s., 119 Kč
To nejdůležitější z učiva přehledně,
bez dlouhého hledání v učebnicích!
ISBN 978-80-253-4097-4

Školní tabulky pro 6. – 9. třídu
ZŠ – přírodovědné předměty

Praha: Fragment, 2019, 12 s., 119 Kč
To nejdůležitější z učiva přehledně,
bez dlouhého hledání v učebnicích!
ISBN 978-80-253-4098-1

TEST Y
Kolářová, Hana; Dvořáčková,
Svatava; Chalupová Karlovská, Vlastimila
Modelové otázky pro přijímací
zkoušky z fyziky, chemie a biologie
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 2. vyd., 36 s.,
30 Kč
Vzorové otázky k přijímacím
zkouškám na Lékařskou fakultu UP
v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5454-2

UM Ě N Í
Danielová, Mária
Mysl ruky. Proměny textilního
média v kontextu médií umění
20. století

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 424 s.,
980 Kč
Textová a obrazová studie reflektuje
tuto proměnu v širokých souvislostech Mezinárodní výstavy moderních
dekorativních a průmyslových umění
v Paříži, s historií bienále v Lausanne
i s autentickým svědectvím umělců
v zachovaných dokumentech.
ISBN 978-80-244-5186-2

Willenbrinkovi, Mark a Mary
Naučte se kreslit – Kreslení
přírody

Překl. Němečková, Pavla, Brno:
Zoner Press, 2019, 128 s., brož.
296 Kč
V praktické příručce Kreslení přírody
vám Mark a Mary Willenbrinkovi
zábavným a přátelským stylem výuky
představí, jak realisticky zachytit svět
kolem vás.
ISBN 978-80-7413-375-6

jazykověda;
literární vědy
LI NGVISTI K A
Bláha, Ondřej; Svobodová,
Jindřiška
Současná jazyková situace na
Moravě a ve Slezsku

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 230 s.,
257 Kč
Cílem předkládané monografie,
na které se podílelo celkem třináct
lingvistů z českých, moravských
a slezských akademických pracovišť,
je přispět k prohloubení sociolingvi-
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Štěpanova, Ludmila (ed.)
Výzkum ruské a slovanské frazeologie v diachronii a synchronii

V ÝK L AD OVÉ
SLOVN Í K Y
Jansová, Iveta;
Záhora, Zdeněk
Mediální Mini Teorie

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 114 s., 300 Kč
Výukové karty Mediální Mini Teorie
(MMT), které držíte v ruce, jsou
Vaším prvním (či posledním) pomocníkem k orientaci v oblastech
fanouškovských a herních studií
a v jejich širokém mediálně-kultur(ál)
ním rámci.
ISBN 978-80-244-5372-9

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Chinmoy, Sri
Kapky moudrosti srdce, 2. díl
(kniha). Výběr ze stejnojmenné
série dárkových karet, díly
IV. – VI.

Překl. Bernardová, Abhejali, Zlín:
Madal Bal, 2019, 1. vyd., 176 s., váz.
199 Kč
Série „Kapky moudrosti srdce“ je
výběrem z tisíců básní a aforismů
autora. Slova Sri Chinmoye, předního duchovního učitele naší doby,
lehce a umně na malé ploše předávají
poselství. Obyčejná a moudrá, originální i překvapivá.
ISBN 978-80-86581-99-6

BIOG R AFIE
Hvížďala, Karel
Prostory a dialogy Evy Jiřičné

Praha: Mladá fronta, 2019, 256 s.,
váz. 279 Kč
Tato kniha představuje význačnou
současnou česko-anglickou architektku a filozofku.
ISBN 978-80-204-5216-0

Jonesová, Lesley-Ann
Freddie Mercury

Překl. Bohuslavová, Eva, Praha: BB
art, 2019, 5. vyd., 430 s., váz. 349 Kč
Zdá se, že všichni víme, kdo to byl
Freddie Mercury. Bohem nadaný
zpěvák formace čtyř muzikantských
individualit Queen. Muž, který skupině propůjčil její nejcharakterističtější
ochrannou známku: svůj hlas.
ISBN 978-80-7595-182-3

Marshall, Alan
Už zase skáču přes kaluže

Překl. Wolfová, Zora, Praha: Portál,
2019, 288 s., brož. 329 Kč
Příběh malého Alana už dodal sílu a povzbuzení v nelehkých situacích mnoha
generacím českých čtenářů. Biografické

vzpomínky z dětství autora, které prožil
na australském venkově.
ISBN 978-80-262-1481-6

CESTO PISY
Malaga

Praha: Jan Vašut, 2019, 1. vyd., 99 Kč
Obrazová publikace.
ISBN 978-80-7541-223-2

Zikmund, Miroslav; Náplava,
Miroslav; Horký, Petr
Sloni žijí do sta let
Brno: Jota, 2019, 264 s., váz. 348 Kč
Vyplujte na zámořskou cestu do
exotické Srí Lanky a do vzpomínek
cestovatele Miroslava Zikmunda,
který vám chce vyprávět o zelených
čajových plantážích, divokém oceánu, nezapomenutelných výhledech
z nevyzpytatelných hor.
ISBN 978-80-7565-433-5

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Bjork, Samuel
Clona

Překl. Mrázová, Daniela, Praha: Plus,
2019, 368 s., váz. 369 Kč
Detektiv Munch a vyšetřovatelka
Mia Krügerová na lovu rafinovaného
vraha. Třetí díl bestsellerové krimi
série. V horském jezeře je nalezena
zavražděná baletka. Opodál stojí
prázdný fotoaparát, v jehož čočce je
vyryté číslo.
ISBN 978-80-259-1063-4

Celestin, Ray
Blues Mrtvého muže

Překl. Mitlenerová, Silvie, Praha:
XYZ, 2019, 552 s., váz. 399 Kč
Chicagem roku 1928 rezonují tři
otázky: kdo otrávil chicagskou smetánku v luxusním hotelu, kde se vzala
zohavená mrtvola bílého gangstera
v Černém pásu a kam zmizela mladá
dědička?
ISBN 978-80-7597-351-1

May, Peter
Ochráním tě

Překl. Drlík, Filip, Brno: Host, 2019,
415 s., váz. 389 Kč
Peter May se v novém detektivním
románu vrací do prostředí bestsellerové trilogie z ostrova Lewis.
ISBN 978-80-7577-800-0

Stocklassa, Jan
Odkaz Stiega Larssona: Po
stopách vraždy Olofa Palmeho

Praha: Kontrast, 2019, 300 s., váz.
Deset let po smrti Stiega Larssona,
objevil novinář Jan Stocklassa dvacet
kartonových krabic s dokumenty
vztahujícími se k vyšetřování atentátu
na známého švédského premiéra
Olofa Palmeho.
ISBN 978-80-7585-001-0

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bremzen, Anya Von
Kukuřice, komunismus a kaviár

Překl. Chodilová, Dana, Praha: XYZ,
2019, 432 s., váz. 369 Kč
Anya von Bremzen vyrůstala v kolektivním moskevském bytě, kde
osmnáct rodin sdílelo jednu kuchyň.
Život v Sovětském svazu byl velmi
absurdní, naivně veselý a melan-

bibliografie
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cholický – a pro její matku nakonec
nesnesitelný.
ISBN 978-80-7597-339-9

rutinou a různorodým personálem
světem sám o sobě.
ISBN 978-80-7601-092-5

Iggulden, Conn
Válka růží 3: Dynastie

Tůmová, Karolina
Pokoj bez dveří

Praha: Plus, 2019, 424 s., váz. 399 Kč
Zima roku 1461. Vévoda Richard
z Yorku je mrtvý a jeho hlava zdobí
městské brány. Král Jindřich VI. je
stále vězněn, ale jeho žena, královna
Markéta, uhání na jih spolu s vítězným vojskem, aby jej osvobodila.
ISBN 978-80-259-1051-1

Jin Lee, Min
Pačinko

Brno: Jota, 2019, 472 s., váz.
Pačinko je hazardní hra, kterou společnost opovrhuje. Podnikat v pačinku je
pro Korejce v Japonsku jediný způsob,
jak zbohatnout. Strhující příběh korejské rodiny se odehrává na pozadí dramatických událostí, které ve 20. stol.
změnily tvář Koreje i Japonska.
ISBN 978-80-7565-439-7

Komárek, Stanislav
Černý domeček

Praha: Academia, 2019, 172 s., váz.
265 Kč
Román se odehrává v malém domku
ve fiktivním jihočeském městečku
jménem Kropáčova Blatnice mezi lety
1900 a 2000.
ISBN 978-80-200-2966-9

Körner, Vladimír
Adelheid

Praha: Argo, 2019, 144 s., váz.
Milostný příběh s nadčasovým
významem, drama podivné lásky příslušníka zahraničního odboje Viktora
Chotovického a dcery nacistického
pohlavára Adelheid Heidenmannové. Děj se odehrává bezprostředně
po válce.
ISBN 978-80-257-2756-0

Machoninová, Alena;
Ulická, Ljudmila
Případ Kukockij

Praha: Paseka, 2019, 408 s., váz.
Nadaný a ambiciózní lékař Pavel
Alexejevič Kukockij se z etických
pohnutek snaží prosadit znovuzavedení práva na potrat, o něž sovětské
ženy přišly Stalinovým nařízením
z roku 1936.
ISBN 978-80-7432-978-4

Mawer, Simon
Skleněný pokoj

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 416 s., brož.
329 Kč
Román inspirovaný skutečným osudem brněnské vily Tugendhat. Nyní
s filmovou obálkou!
ISBN 978-80-7473-776-3

Schlink, Bernhard
Olga

Překl. Zoubková, Jana, Praha: Odeon,
2019, 1. vyd., 232 s., váz. 299 Kč
Příběh lásky na pozadí dramatických
německých dějin od konce 19. století
do sedmdesátých let 20. století.
ISBN 978-80-207-1879-2

Towles, Amor
Gentleman v Moskvě

Překl. Šímová, Martina, Praha: Vyšehrad, 2019, 472 s., váz. 399 Kč
Román začíná v Rusku roku 1922 po
konci občanské války a zavádí nás do
luxusního moskevského hotelu, jenž
je se svými zvyklostmi, každodenní

Praha: Brána, 2019, 1. vyd., 256 s.,
váz. 259 Kč
Tři ženy jednoho rodu, tři osudy, tři
různá období historie. Ústředním
symbolem vyprávění, které se odehrává ve století 17., za 2. světové války a v současnosti, je vzácný starožitný prsten, jenž je v rodině předáván
z generace na generaci.
ISBN 978-80-7617-259-3

KOM I K SY
Cáceres, Raúlo;
A. F. de Sade, Donatien
Justina a Julietta

Praha: Argo, 2019, 174 s., váz.
Tento 142 stránkový komiks vznikl
jako adaptace nejkontroverznějších děl
Markýze de Sade „Justina čili prokletí
cnosti“ a „Julietta čili slasti neřesti“.
ISBN 978-80-257-2610-5

Percy, Benjamin;
Schmidt, Otto
Green Arrow 3: Smaragdový
psanec

the Elder, Changer, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 152 s., brož. 299 Kč
Oliver Queen dál bojuje, aby získal
zpět vše, co ztratil. Hlídá v ulicích
Seattlu jako jeho maskovaný ochránce. Ale série vražd, které má na
svědomí vražedně přesný lukostřelec,
brzy dostane celé město do varu.
ISBN 978-80-7595-087-1

OSO B N OSTI
Valena, Tomáš
Cestou za otcem

Praha: Academia, 2019, 306 s., váz.
485 Kč
„Co vlastně vím o svém tatínkovi?“
ptá se v úvodu své knihy architekt
Tomáš Valena (* 1950).
ISBN 978-80-200-2908-9

Williams, Owen
Bohemian Rhapsody

Překl. Kozák, Jan, Brno: Jota, 2019,
160 s., váz. 498 Kč
Ze zákulisí filmového megahitu. Oficiální kniha k výpravnému filmu Bohemian Rhapsody o skupině Queen od
společnosti Twentieth Century Fox.
ISBN 978-80-7565-458-8

Zweig, Stefan
Amerigo a Magalhaes. Dva velké
příběhy z dob objevování světa

Překl. Věra, Macháčková-Riegerová,
Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, 1. vyd., 320 s., 329 Kč
Proč se Amerika jmenuje Amerika
a ne Kolumbie podle svého objevitele? Italský mořeplavec Amerigo
Vespucci ji neobjevil a nebyl ani tím,
kdo jako první překročil Panamskou
šíji a spatřil Tichý oceán, aby dokázal,
že jde o nový kontinent.
ISBN 978-80-7593-046-0

PO E Z I E
Martinásková, Sylva
Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 138 s.,
227 Kč

Publikace je věnována básnické reflexi modernizace Japonska v tradičních
formách tanka a haiku od konce 19.
století do současnosti.
ISBN 978-80-244-5437-5

ROM ÁNY
Härtling, Peter
Hráč s myšlenkami

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 198 s., 120 Kč
Starý, nemocný, osaměle žijící architekt Johann Wenger si po úrazu,
který ho uvězní v bytě a upoutá na
invalidní vozík, trpce uvědomuje
svou bezmoc a závislost na druhých.
Myšlenky a vzpomínky v duchu píše
osobnostem, jež ho formovaly.
ISBN 978-80-244-5298-2

Centerová, Katherine
Jak ti zmizet ze života

opředená mýty, ale i figurující v mnoha historických pramenech, vypráví
svůj „skutečný“ příběh. Kdo je vlastně
tajemný hrabě doopravdy?
ISBN 978-80-7546-207-7

kud si omylem nepronajmou stejný
jednopokojový byt v Paříži, jenž navíc
ukrývá záhadnou minulost slavného
malíře.
ISBN 978-80-267-1450-7

Chase, Nichole
Vévodkyně

Nabokov, Vladimir
Lužinova obrana

Překl. Stárková, Jiřina, Praha: Baronet, 2019, 368 s., váz. 299 Kč
Samantha Rousseauová je docela
obyčejná postgraduální studentka až
do chvíle, kdy do městečka přijedou
dva členové královské rodiny z malé
evropské země Lilarie a oznámí jí, že
je poslední žijící příslušnicí tamního
šlechtického rodu Rousseauových.
ISBN 978-80-269-1043-5

Jakoubková, Alena
Manžel do domu... hůl do ruky

Překl. Vlčková, Jana, Ostrava: Domino, 2019, 450 s., váz. 349 Kč
Margaret hledí do budoucnosti
s oprávněnými nadějemi: má snoubence, kterého zbožňuje, skvělou práci, zkrátka všechno, o čem si kdy snila.
Pak ale dojde k nenadálému zvratu.
ISBN 978-80-7498-314-6

Brno: Moba, 2019, 264 s., váz.
279 Kč
Ariana prožívá ne zrovna šťastné dětství, ale namísto aby ji hádky a divoké
scény rodičů od manželství odradily,
od dětství sní o tom, že ona bude žít
jinak. Představuje si, že pro ni přijede
princ na bílém koni, který jí koupí
dům snů.
ISBN 978-80-243-8635-5

Daviesová, Emma
Čtenářský klub slečny Lucie

Kemmererová, Brigid
Dopisy ztraceným

Praha: Fortuna Libri, 2019, 304 s.,
váz.
Čtyřiadvacetiletá Lucie potřebuje
začít znovu. Je nezadaná a právě
skončila vysokou školu. Protože ráda
čte, nechce se jí jít učit děti, ale najde
si práci v knihovně a založí čtenářský
klub.
ISBN 978-80-7546-203-9

Dugdallová, Ruth
Má sestra a ostatní lháři

Překl. Bíla, Tomáš, Praha: Mladá
fronta, 2019, 360 s., váz. 349 Kč
Je Silvestr a sedmnáctiletá Sam
umírá. Leží v nemocnici v posledním
stadiu anorexie a nemá vůli k životu.
Před rokem a půl její starší sestru
Jenu napadli tak brutálně, že utrpěla
poranění mozku a ztrátu paměti.
ISBN 978-80-204-4833-0

Dyken, Rachel van
Pravidla dohazovačů

Překl. Řeháková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2019, 336 s., váz.
Pravidlo dohazovačů č. 1: Nikdy se
nezamiluj do klientky. Poté, co mu
zranění ukončilo nadějnou kariéru
v NFL, se Ian Hunter vrátil zpátky na
vysokou. Chce se dostat zpátky do
hry, tentokrát na poli lásky a svádění.
ISBN 978-80-269-1046-6

Falconer, Colin
Nezničitelná

Překl. Johnová, Lucie, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 296 s., váz. 299 Kč
Energické Kitty se podaří uniknout
chudobě a týrání, které provázely
její dětství a dospívání v Dublinu,
a začít nový život. Ukáže se také, že
má nadání přežít každé nebezpečí,
do kterého se připlete – včetně zkázy
Titaniku.
ISBN 978-80-7595-089-5

Freiová, Kristýna
Nesmrtelný hrabě

Praha: Fortuna Libri, 2019, 237 s.,
váz.
Laurent de Angeloure, známý jako
hrabě de Saint–Germain, osobnost
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Praha: Paseka, 2019, 200 s., váz.
Nabokovovo vrcholné dílo je románem o posedlosti a šílenství. Vypráví
mrazivý příběh člověka, jehož život
se postupně proměňuje v sled šachových kombinací.
ISBN 978-80-7432-962-3

Repová, Hana
Bůh pláče potichu

Praha: Kontrast, 2019, 304 s., váz.
Tam, kde láska zanechává slzy,
přátelství dokáže vyčarovat úsměv
na rtech. Anna se ze všech sil snaží
vyrovnat s bolestnou skutečností,
která nečekaně zasáhne do jejího
a Everettova života.
ISBN 978-80-7585-168-0

Šúsaku, Endó
Mlčení

Překl. Šváchová, Helena, Praha:
CooBoo, 2019, 344 s., váz. 299 Kč
Řekli byste svá nejtemnější tajemství
úplně cizímu člověku?
ISBN 978-80-7544-752-4

Praha: Vyšehrad, 2019, 232 s., váz.
299 Kč
Nejúspěšnější román japonského
autora Šúsakua Endóa. Kniha byla
vyznamenána Tanizakiho literární
cenou a je přeložena do mnoha
světových jazyků. Podle románu byl
natočen úspěšný film režiséra Martina Scorseseho.
ISBN 978-80-7601-089-5

Klimecká, Vladimíra
Druhý život Marýny G.

Tarshisová, Lauren
Zuřící živel

Praha: Knižní klub, 2019, 304 s.,
váz. 299 Kč
Svět žen je vždy jiný než svět mužů.
ISBN 978-80-242-6268-0

Körnerová, Hana Marie
Hlas kukačky

Brno: Moba, 2019, 280 s., váz.
299 Kč
Napínavý příběh o pátrání po tajemství, o němž se i v nejužším rodinném
kruhu jen šeptá. Příběh o rozplétání
složitých lidských vztahů táhnoucí se
hluboko do minulosti.
ISBN 978-80-243-8076-6

Maurier, Daphne Du
Králův generál

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: Motto,
2019, 424 s., váz. 349 Kč
Honor Harrisové je teprve osmnáct let, když se poprvé setkává
s Richardem Grenvilem, mužem
pyšným, bezohledným a naprosto
okouzlujícím.
ISBN 978-80-267-1443-9

Murata, Sajaka
Za sklem

Překl. Sýkora, Jan, Zlín: Kniha Zlín,
2019, 120 s., váz. 249 Kč
Keiko se odmalička vymyká běžným
společenským normám. Navzdory
univerzitnímu studiu nachází své
místo v životě jako brigádnice v minimarketu. Poutavá sonda do života
současné japonské společnosti.
ISBN 978-80-7473-746-6

Musso, Guillaume
Byt v Paříži

Praha: Motto, 2019, 392 s., váz.
349 Kč
Policistka Madeline a spisovatel
Gaspard nemají nic společného – do-

Praha: CPress, 2019, 144 s., brož.
169 Kč
Na město Joplin se žene ničivá síla…
Jedenáctiletý Dexter si vždycky přál
uvidět na vlastní oči tornádo. Když
se mu tedy naskytne nevídaná příležitost vyrazit na lov bouřek s doktorem Normanem Gagem, nemůže
odmítnout.
ISBN 978-80-264-2435-2

Taylor, Kathryn
Příběh srdce

Překl. Hoangová, Dagmar, Brno:
Moba, 2019, 289 s., váz. 299 Kč
Cara Connellyová se v létě vrací do
hotelu rodičů v malém městečku
v irském hrabství, aby pomohla
s přípravami na svatbu svého bratra.
Cestou ji však zastihne nečas a musí
vyhledat přístřeší v domě osaměle
žijícího muže.
ISBN 978-80-243-8626-3

SCI-FI, FANTASY
Collins, Suzanne
Letopisy Podzemě – Gregor
a zlověstné proroctví

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2019, 240 s., váz. 299 Kč
Gregor přísahá, že se do Podzemě už
nevrátí. Druhý díl akční série od autorky bestselleru Hunger Games!
ISBN 978-80-253-4106-3

Greenová, Sally
Zloději dýmu

Překl. Jašová, Jana, Praha: CooBoo,
2019, 416 s., váz. 349 Kč
Princezna, zrádce, lovkyně a zloděj
mají v rukou osud světa. A čtyři národy stojí na pokraji konfliktu. První díl
fantasy série.
ISBN 978-80-7544-746-3

bibliografie
Korsellová, Ingela;
Larssonová, Asa
Draugova oběť. Pax

Brno: Host, 2019, 249 s., váz.
V neděli se mají Viggo a Alrik odstěhovat z Mariefredu, od Anderse s Lajlou! Za všechno může Iris — kdyby se
nenechala chytit černou čarodějnicí,
Alrika s Viggem by při vloupání do
školy nenatočila kamera.
ISBN 978-80-7577-749-2

Meyerová, Marissa
Iko sama sebou

Praha: Egmont, 2019, 336 s., váz.
399 Kč
Druhý díl komiksové série, která se
tentokrát soustředí na ráznou androidku Iko, která má jasný přístup
ke světu, přátelům i nepřátelům, nás
provede také nejistotami a tápáním
jejích kamarádů.
ISBN 978-80-252-4548-4

Reeve, Philip
Pomsta jednooké letkyně

Kallentoft, Mons
Vůně ďábla

Brno: Host, 2019, 300 s., váz.
Malin prochází osobní krizí a kvůli nevyřešenému případu se utápí v alkoholu.
Její šéf jí nabídne poslední šanci a pošle
ji na několik měsíců do Thajska, kde má
pracovat jako kontaktní policistka na
švédské ambasádě v Bangkoku.
ISBN 978-80-7577-750-8

Sabolo, Monica
Summer

Překl. Melicharová, Anna, Praha:
XYZ, 2019, 240 s., váz. 299 Kč
Summer bylo devatenáct let, když
beze stopy zmizela během pikniku na
pláži Ženevského jezera.
ISBN 978-80-7597-352-8

V ZPOM Í N K Y
Simonsohnová, Trude;
Abendrothová, Elisabeth
Ještě štěstí. Vzpomínky

Překl. Křesťanová, Dominika, Praha:
Mladá fronta, 2019, 336 s., váz.
Prožijte strhující příběh z daleké
budoucnosti, v níž se města pohybují
pomocí motorů a kol a navzájem se
loví! Pokračování Kronik hladových
měst, kde již vyšly Smrtelné stroje.
ISBN 978-80-204-4442-4

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 126 s., 120 Kč
Trude Simonsohnová se narodila
v roce 1921 v Olomouci do měšťanské židovské rodiny Gutmannových.
Trude se ocitla nejdříve ve vězení,
pak v Terezíně, později v Osvětimi
a v Merzdorfu.
ISBN 978-80-244-5297-5

Slováková, Petra
Střípky času

Vogl, Jiří; Mano, Petr
Penziopolis

Brno: Host, 2019, 280 s., brož.
Jana se musí postarat sama o sebe,
a tak si přivydělává prodejem starožitností přenesených z minulosti. Nejednou při své cestě bezohledně poruší
časové předivo, a upoutá tak na sebe
pozornost bytostí střežících kontinuitu.
ISBN 978-80-7577-812-3

SPISY
Hrabal, Bohumil; Kadlec,
Václav; Pelán, Jiří
Spisy 7 – Literární žurnalistika.
Pojízdná zpovědnice

Praha: Mladá fronta, 2019, 472 s., váz.
Poslední svazek Komentovaných
spisů Bohumila Hrabala obsahuje
texty z let 1988–1995, jež autor sám
žánrově řadil do literární žurnalistiky,
tedy žurnalistiky s literárními ambicemi (tzv. Dopisy Dubence).
ISBN 978-80-204-3510-1

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2019,
176 s., váz. 248 Kč
Jiří Vogl v dopise adresovaném Josefu
Rybákovi vzpomíná na Písek svého dětství a mládí ve 20. a 30. letech 20. století. Vykresluje živé město se svéráznými
obyvateli a jedinečnou atmosférou.
ISBN 978-80-88268-15-4

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Žák, David Jan
Zmizení Edwina Lindy

Praha: Albatros, 2019, 168 s., váz.
249 Kč
Tajemství Šumavy v ohrožení. První
díl dobrodružné série Tromby.
ISBN 978-80-00-05418-6

TH R I LLE RY

H RY

Adams, Taylor
Na dostřel

Antonová, Barbara;
Michotová, Nadia
Tvoříme hry pro děti a s dětmi

Překl. Steinerová, Irena, Praha: Kalibr, 2019, 1. vyd., 256 s., váz. 329 Kč
Mladí manželé James a Elle Eversmanovi projíždějí Mohavskou pouští
vstříc novému životu. Nečekaně se
jim porouchá auto a oni uvíznou
uprostřed pustiny, bez vody, mobilního signálu a jakékoli šance na
záchranu.
ISBN 978-80-7617-240-1

Jackson, David
Ani muk

Překl. Trávníček, Luboš, Praha: Kalibr, 2019, 1. vyd., 376 s., váz. 399 Kč
Malcolm a Harriet Bensonovi vypadají jako zcela obyčejní, usedlí padesátníci… až na to, že doma vězní desetiletou Daisy. A nyní se Bensonovi
rozhodli do svého domova „přivést“
novou dceru.
ISBN 978-80-7617-194-7

Praha: CPress, 2019, 96 s., váz. 249 Kč
Návod na tvorbu a provozování
20 zábavných her, které pro své děti
(od 3 let) vytvoříte snadno sami anebo s jejich aktivní pomocí.
ISBN 978-80-264-2452-9

Fortnite – 100% neoficiální
průvodce

Praha: Egmont, 2019, 64 s., váz.
249 Kč
Vrhněte se do světa Fortnite: Battle
Royale, akčního herního fenoménu,
který je zdarma!
ISBN 978-80-252-4532-3

OM ALOVÁN K Y
Omalovánky 2+

Praha: Jan Vašut, 2019, 80 s., brož.
149 Kč

z n o v i n e k k 2 3 . 4 . 2 0 19 19 9 t i t u l ů
Na 80 stranách si každé šikovné dítě
může vybarvit omalovánky. Rozvine
tím svoji fantazii, ale i jemnou motoriku, paměť a kreativitu. Ať už k tomu
použije pastelky, fixy nebo vodovky,
výsledek bude vždy báječný.
ISBN 978-80-7541-200-3

Omalovánky 3+

Praha: Jan Vašut, 2019, 80 s., brož.
149 Kč
Na 80 stranách si každé šikovné dítě
může vybarvit omalovánky. Rozvine
tím svoji fantazii, ale i jemnou motoriku, paměť a kreativitu. Ať už k tomu
použije pastelky, fixy nebo vodovky,
výsledek bude vždy báječný.
ISBN 978-80-7541-201-0

Omalovánky 4+

Praha: Jan Vašut, 2019, 80 s., brož.
149 Kč
Na 80 stranách si každé šikovné dítě
může vybarvit omalovánky. Rozvine
tím svoji fantazii, ale i jemnou motoriku, paměť a kreativitu. Ať už k tomu
použije pastelky, fixy nebo vodovky,
výsledek bude vždy báječný.
ISBN 978-80-7541-202-7

Omalovánky 5+

Praha: Jan Vašut, 2019, 80 s., brož.
149 Kč
Na 80 stranách si každé šikovné dítě
může vybarvit omalovánky. Rozvine
tím svoji fantazii, ale i jemnou motoriku, paměť a kreativitu.
ISBN 978-80-7541-203-4

PO E Z I E
Kalivodová, Michaela
Medový medvídek

Praha: Agentura Krigl, 2019, 36 s.,
váz.
Ilustrovaná sbírka básní je určena
malým čtenářům nebo těm, kdo jsou
ochotni je svým malým s láskou předčítat. Básničky se z většiny vyznačují
humorem a vtipnou pointou.
ISBN 978-80-88104-52-0

PO HÁD K Y
Fancy Nancy Clancy – Nejmilejší
maličkosti
Praha: Egmont, 2019, 32 s., váz.
179 Kč
Nancy miluje všechny okouzlující
maličkosti, které má v pokojíčku.
Objevte s Nancy, že i každodenní
život může být nevšední a čarovný,
a naučte se, že není nic důležitějšího
než být sám sebou.
ISBN 978-80-252-4487-6

Herganneová, Yvonne
Bořek z lesa

Praha: Mladá fronta, 2019, 32 s., váz.
Jednoho dne najde divoké prasátko
Bořek v lese mořskou ulitu. Nikdy
neviděl nic tak pozoruhodného.
Nastraží ouška a v ulitě to zašumí.
Začenichá a mušlička ho okouzlí
svou vůní.
ISBN 978-80-204-5008-1

Kahoun, Jiří
Zvířátka z malinové paseky

Praha: Pikola, 2019, 1. vyd., 88 s.,
váz. 259 Kč
Poběžte, děti, jede se na výlet! Králíček, myšáček, lišáček a jezeveček
už jsou nachystaní u autobusu.
Klokánek Kapsička, zajíček Ušáček
a veverčák už taky dobíhají!
ISBN 978-80-7617-187-9
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Lukášek, Josef
Pohádky z Orlických hor II.

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2019, 5. vyd.,
192 s., váz. 249 Kč
Již páté vydání tohoto dílu z úspěšné
řady Pohádek z Orlických hor, kde
se setkáme s paní Orlických hor
princeznou Kačenkou a jejím věčným
ctitelem Krakonošem.
ISBN 978-80-7405-452-5

Praha: Mladá fronta, 2019, 128 s.,
brož.
Kočky jsou nezávislá stvoření, přesto
potřebují určitou míru každodenní
péče, pozornosti a pochopení. Tento
kompletní a praktický průvodce
s veselými ilustracemi pomůže dětem
kočku lépe poznat a poradí jim, jak
o ni pečovat.
ISBN 978-80-204-4825-5

Ruck-Pauquetová, Gina
V každém lese je myš, která hraje
na housle

Chiripanyanga, Vimbai
I Call You Friend. Dvojjazyčná
kniha o přátelství pro děti od 3 let

Praha: Albatros, 2019, 160 s., váz.
289 Kč
Dámy a pánové, milé děti! Račte vstoupit a seznamte se s krokodýlem, který
se štítí vody, s vychloubačným zajícem,
popletenou sovou i ustrašeným lvem.
ISBN 978-80-00-05385-1

PRO DĚ TI
Bond, Clint; Collins, Terry
SpongeBob mezi medúzami

Překl. Paseková, Zuzana, Praha:
CPress, 2019, 64 s., váz. 169 Kč
SpongeBob je unavený a otrávený
z rutinní práce u Křupavého kraba
a touží po změně.
ISBN 978-80-264-2454-3

Burwasserová, Amanda;
Kruliková, Nancy
Projekt Robot. Soutěž pro mladé
vědce

Překl. Brožová, Eva, Praha: Mladá
fronta, 2019, 96 s., váz.
Malému Loganu Applebaumovi jednoho dne maminka – vynálezkyně oznámí,
že pro něj vyrobila robotického bratrance Javu. Java je možná neuvěřitelně
chytrý, ale bude také pěkné kvítko.
ISBN 978-80-204-4895-8

Ford, Jason; Doyle, James
Příručka superhrdiny

Překl. Kordíková, Jana, Praha: Pikola,
2019, 1. vyd., 114 s., brož. 249 Kč
Čeká na tebe 20 aktivit, které zvýší
tvoje superschopnosti a pomůžou ti
zachránit svět! Pomocí podrobných
návodů s vtipnými obrázky si můžeš
vyrobit třeba speciální štít, zrcadlo neviditelnosti nebo páchnoucí bomby.
ISBN 978-80-7617-211-1

Goldberg, Barry;
Lewman, David
SpongeBob – Kam se poděl Gary?
Překl. Paseková, Zuzana, Praha:
CPress, 2019, 64 s., váz. 199 Kč
SpongeBob je tak zabraný do souboje v odpalování, na nějž ho vyzvala
Špinavá Bublina, že už týden nenakrmil svého domácího šneka Garyho.
ISBN 978-80-264-2453-6

Goscinny, René;
Sempé, Jean-Jacques
Nové Mikulášovy patálie –
Sváteční oběd

Překl. Sýkorová-Řezáčová, Tamara,
Praha: Albatros, 2019, 144 s., váz.
199 Kč
Nové příběhy dnešní školáky zaujmou stejně jako generaci jejich
rodičů, kteří si oblíbili Mikulášovy
patálie a jimž budou blízcí i Mikulášovi kamarádi.
ISBN 978-80-00-05436-0

Herlihyová, Angela
Moje první kočička. Jednoduchý
a zábavný průvodce péčí o kočičího kamaráda

Překl. Menšíková, Iva, Praha: Mladá
fronta, 2019, 40 s., váz. 269 Kč
V každém koutě planety vypadá život
dětí trochu jinak. To, co u nás považujeme za úplně normální, například v Africe nenajdete. A zase naopak. Máme
různé zvyky, hračky i životní styl.
ISBN 978-80-204-5158-3

Jak vycvičit draka – Úplný
filmový průvodce

Praha: Egmont, 2019, 96 s., váz.
269 Kč
Mladý Viking Škyťák prožívá napínavá dobrodružství s drakem Bezzubkou a díky nim se stane i náčelníkem
ostrova Blp.
ISBN 978-80-252-4575-0

Janeková, Marie a kol.
Máša a medvěd – Mých prvních
100 slov
Praha: Egmont, 2019, 20 s., 149 Kč
Učení je legrace! Tato zábavná knížka o Máše a medvědovi vás naučí
100 nových slov z jejich barevného
světa. Je to úžasný dárek pro malé
objevitele!
ISBN 978-80-252-4464-7

Janeková, Marie a kol.
Medvídek Pú – Mých prvních
100 slov

Praha: Egmont, 2019, 20 s., 149 Kč
Je čas na učení hrou! Zábavná knížka
o Medvídkovi Pú a jeho kamarádech
vás naučí 100 nových slov ze
Stokorcového lesa. To je úžasná
příležitost pro malé objevitele!
ISBN 978-80-252-4465-4

Kámoši hafíci – Trampoty se
štenětem

Praha: Egmont, 2019, 32 s., váz.
149 Kč
Kámoši hafíci vyrážejí na další napínavou misi! Tentokrát je čeká hlídání
nezbedného štěněte, ale práce chůvy
bude mnohem těžší, než Bingo a Rolly čekali.
ISBN 978-80-252-4484-5

Kita, Marek
Čekání na Velikonoce

Překl. Bedřich, Martin, Praha: Portál,
2019, 104 s., váz. 299 Kč
Vhodně koncipované texty spolu
s novozákonními úryvky dávají
dětem každodenní podněty k srozumitelným úvahám, které je připraví
na hlubší prožití postní doby a Velikonoc.
ISBN 978-80-262-1433-5

Krejčová, Lenka;
Hladíková, Zuzana
Zvládáme specifické poruchy
učení

Brno: Edika, 2019, 224 s., brož. 249 Kč
Tato praktická kniha obsahuje konkrétní příklady i cvičení a je zaměřena
především na žáky 2. stupně ZŠ.
ISBN 978-80-266-1400-5

bibliografie
Kubašta, Vojtěch
Pozor, jede vláček!

Praha: Albatros, 2019, 12 s., 249 Kč
Nastupovat! Malý strojvůdce zazvonil
na zvonek. Držte si klobouky, na
železniční trať právě vjíždí vláček s pohádkovými bytostmi. Hned za lokomotivou sedí pejsek s kočičkou. A za nimi
v modrém vagónku salutuje vojáček.
ISBN 978-80-00-05290-8

Lego Ninjago Oblíbení protivníci
Překl. Belejová, Katarína, Brno:
CPress, 2019, 32 s., brož. 199 Kč
Jelikož městečko Ninjago neustále
čelí novým hrozbám, je složité zapamatovat si všechny protivníky, které
Kai, Cole, Jay a Zane porazili. Prověř
své nindžovské schopnosti. Poté sestav minifi gurku Kaie.
ISBN 978-80-264-2390-4

Lidské tělo. Zábavná anatomie
pro děti

Překl. Halfarová, Anna, Praha: Pikola,
2019, 1. vyd., 32 s., váz. 199 Kč
Proč jsme podobní rodičům? Na co
máme pupík? Je pravda, že ve stáří
roste člověk do země? Odkud se berou ospalky v očích a motýlky v břiše?
Kniha je určena pro všechny malé
badatele a zvědavce od 6 let.
ISBN 978-80-7617-189-3

Můj zápisník se 100 nápadů

Překl. Bezděková, Alena, Praha: Pikola, 2019, 1. vyd., 160 s., flexovazba,
259 Kč
Zapiš si všechno, co tě napadne! Jak
se jmenuješ, kolik ti je, co ráda jíš,
jaké máš koníčky, o čem sníš, čím
bys chtěla být, co ráda nosíš nebo
posloucháš… Anebo si udělej test,
vyzkoušej recept, něco si nakresli,
vyrob si lapač snů.
ISBN 978-80-7617-136-7

Objevuj s puzzle: Zvířata celého
světa

Praha: Pikola, 2019, 1. vyd., 16 s.,
váz. 399 Kč
Velké oválné puzzle s rozměry 0,7
x 0,5 m, sestávající z 200 dílků a 12
kartonových figurek, přinese předškolním dětem zábavu i poučení. Stavebnici puzzle doplňuje 16stránková
knížka plná zajímavostí o zvířatech
jednotlivých světadílů.
ISBN 978-80-7617-040-7

Peppa Pig – První slova

Praha: Egmont, 2019, 12 s., 299 Kč
Poznávej svět s prasátkem Peppou
a jejími kamarády! Objevíš ve velkém
obrázku míč? Jak se řekne anglicky
medvídek? Právě držíte v rukou knihu, s jejíž pomocí si vaše dítě rozšíří
slovní zásobu.
ISBN 978-80-252-4478-4

Petersová, Helen
Káčátko Knoflík. Jasmínčina
zvířátka

Praha: Mladá fronta, 2019, 120 s.,
váz.
Při nehodě přijde o život kachní máma
sedící na hnízdě. Jasmínka s Tomem se
pokusí zachránit aspoň vejce a nechat
je vylíhnout v inkubátoru. Není to
snadné, ale zanedlouho po dvoře
pobíhá káčátko Knoflík.
ISBN 978-80-204-4846-0

Petiška, Eduard
Anička a flétnička

Praha: Pikola, 2019, 3. vyd., 88 s.,
váz. 249 Kč

z n o v i n e k k 2 3 . 4 . 2 0 19 19 9 t i t u l ů
V knížce se děti opět setkají s Aničkou, malým Mikšou, Vašíkem
a hlavně s kouzelnou nedělní kočkou
Zlatuškou. Veselé vyprávění s půvabnými ilustracemi Heleny Zmatlíkové
je určeno k předčítání i k nácviku
prvního samostatného čtení.
ISBN 978-80-7617-269-2

Pilkey, Dav
Dogman. Dogman 1

Překl. Mikolajek, Martin, Praha: Pikola, 2019, 1. vyd., 240 s., váz. 299 Kč
Hrdina s psí hlavou se představuje ve
světově proslulém komiksu! Přichází
nový obranář zákona a mstitel pes
– práví. Má srdce hrdiny, silné paže,
bystrý rozum… a hustou srst.
ISBN 978-80-7549-986-8

Princezna – Mých prvních 100
slov

Praha: Egmont, 2019, 20 s., 149 Kč
Učení může být radost! V této knížce
vás princezny naučí 100 nových slov
ze svého pestrého světa. To je spousta zábavy pro malé objevitele.
ISBN 978-80-252-4466-1

Stach, Dalibor
Mystik z Velryby

Praha: Agentura Krigl, 2019, 1. vyd.,
44 s., váz. 176 Kč
Mystik z Velryby je malým odskokem do bezstarostného dětství.
Tento ponor do dávných hlubin
času dokazuje, že velikost poznání
a myšlenek není limitována věkem
ani vzrůstem.
ISBN 978-80-88104-53-7

Šikulové tvoří dárky

Praha: Fragment, 2019, 128 s., brož.
149 Kč
Šikulí kniha přináší tentokrát originální náměty na dárky pro kamarády
i rodiče k narozeninám, jmeninám,
Vánocům a jiným příležitostem.
ISBN 978-80-253-3974-9

Tielmann, Christian
Můj život se zombíky a dýňovými bombami
Praha: Fragment, 2019, 224 s., váz.
249 Kč
Max nastupuje do nové školy a uvědomuje si, že to rozhodně nebude
žádný piknik. Edgar, školní frajírek,
po něm totiž jde. A s ním i jeho dvě
gorily. Max má pocit, že mu nikdo
nerozumí.
ISBN 978-80-253-4058-5

Vostrý, Mirek
Kreslené vtipy pro děti

Brno: CPress, 2019, 64 s., váz.
169 Kč
Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá
radost všem. Věděli jste, že během
smíchu se mozku dostává až 5 x více
kyslíku než při obvyklém dýchání
a dochází při něm k dokonalé synchronizaci mozkových hemisfér?
ISBN 978-80-264-2409-3

Walliams, David
Táta za všechny prachy

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Argo, 2019, 453 s., 198 Kč
Dojemný příběh otce a syna, kteří
mezi špatným a zase špatným musí
vybrat menší zlo a nakonec zvítězí
nejen nad zlověstným panem Velikánem, dokazuje, že Walliams se
právem řadí k největším současným
autorům literatury pro děti.
ISBN 978-80-257-2763-8

Weber, Claudia
Jak vycvičit draka – Celý příběh
o mně a Bezzubkovi
Překl. Kolebáčová, Radka, Praha:
Egmont, 2019, 64 s., váz. 199 Kč
Mladý Viking Škyťák vypráví o tom,
co všechno prožil s milovaným drakem Bezzubkou.
ISBN 978-80-252-4574-3

Žiška, Pavel; Kovaříková,
Zuzana; Lada, Josef
Ladovy veselé učebnice 4 –
Obojživelníci, ryby a plazi

Praha: Albatros, 2019, 40 s., váz.
199 Kč
Na tři díly Ladových veselých
učebnic plných zvířátek plánoval
tento známý ilustrátor navázat ještě
čtvrtým dílem, nazvaným Vodní
živočišstvo. Nikdy nevydaný poslední díl známé série Josefa Lady je
konečně tu!
ISBN 978-80-00-05421-6

PRO DÍVK Y
Neuhausová, Nele
Šarlota a vysněný kůň 4: První
láska

Překl. Krupičková, Barbora, Brno:
CPress, 2019, 256 s., váz. 229 Kč
Na svém prvním turnaji získává Šarlota zlato!
ISBN 978-80-264-2410-9

Pankhurstová, Kate
Majda Čmuchalová: Kletba
zhýčkaného pudla

Praha: Mladá fronta, 2019, 176 s., váz.
Devítiletá Majda Čmuchalová a její
kolegyně z detektivní kanceláře Holky
čmuchalky o sobě rády prohlašují, že
pro ně není žádná záhada příliš záhadná a žádný problém příliš zapeklitý.
ISBN 978-80-204-4811-8

Pavlíková, Daniela;
Zadinová, Radka
Údolí ticha

Brno: CPress, 2019, 312 s., váz.
249 Kč
Erika má v jednu chvíli všechno, co
si jen muže přát: láskyplný domov,
nejlepší kamarádku a navíc s ní chce
chodit Viktor, který je snem všech
holek.
ISBN 978-80-264-2434-5

Princezna – Popelka – Jak to
všechno začalo

Praha: Egmont, 2019, 128 s., brož.
199 Kč
Ela či Popelka, jak jí rodiče s láskou
říkají, odjakživa sní o tom, že vyhraje
každoroční loutkářskou soutěž. Potká však Valentýnu, která sní o tom
samém. Stane se nejlepší loutkářkou
Ela nebo její nová kamarádka?
ISBN 978-80-252-4483-8

PRO M L ÁDE Ž
Dahl, Roald
Velikananánský krokodýl

Překl. Pellarovi, Rudolf; Pellarová,
Luba, Praha: Pikola, 2019, 40 s., váz.
179 Kč
V největší a nejkalnější řece Afriky si
hoví velikananánský krokodýl.
ISBN 978-80-7617-184-8

SCI-FI, FANTASY
Bootheová, Anne
Ledové prokletí. Kouzelné ptačí
království (2. díl)
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Překl. Kučerová, Simona Klára,
Praha: Pikola, 2019, 1. vyd., 136 s.,
váz. 199 Kč
Kouzelné ptačí království má potíže!
Zlý lord Astor nechal zamrznout
Labutí jezero a proměnil krásné
labutě v sochy. Jedině statečná
Mája, pověstná Strážkyně kouzelné
knihy omalovánek, může království
zachránit.
ISBN 978-80-7617-188-6

a spousta lidí, se kterými si můžeš
popovídat. Všechno je úžasné… až do
chvíle, kdy se do toho vloží Stella!
ISBN 978-80-7544-732-6

hudebniny
HUD E B N I NY

Glynnová, Connie
Zápisky z Rosewoodu – Princezna v nesnázích

Capone, Phil
501 kytarových akordů – ilustrované akordy pro rock, blues,
soul, country, jazz a klasickou
kytaru

Harris, Neil Patrick
Kouzelnická parta

vysokoškolská
skripta; učebnice

Praha: Fragment, 2019, 312 s., váz.
349 Kč
Z Lottie a Ellie se staly nejlepší kamarádky a nyní je čeká druhý rok studia
v Rosewood Hall. Zvládání jejich
nových rolí ale není to jediné, co mají
před sebou. Ve škole se totiž dějí
podivné věci.
ISBN 978-80-253-4096-7

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2019, 248 s., váz. 299 Kč
Kouzla a dobrodružství v podání populárního herce a kouzelníka! První
díl nové fantastické série, která má
spoustu triků v rukávu.
ISBN 978-80-253-4091-2

Child, Lauren
Ruby Redfortová: Naposledy se
nadechni

Praha: CooBoo, 2019, 344 s., váz.
349 Kč
Ruby je teď plnohodnotnou členkou
Spektra, utajené organizace plné
zvláštních agentů. Další šifry čekají
na to, až je rozlouskne, ale zároveň
se musí potýkat také s běžnou školní
docházkou a předstírat, že je vlastně
obyčejná dívka.
ISBN 978-80-7544-734-0

Kateová, Lauren
Atlantida 2: Vodopád

Překl. Jašová, Jana, Praha: Yoli, 2019,
296 s., 209 Kč
Strhující příběh plný ničivých tajemství a temné magie o dívce, jejíž slzy
mají sílu vynést na povrch ztracený
kontinent Atlantidu, pokračuje…
ISBN 978-80-87543-51-1

Parvela, Timo; Pitkänen,
Pasi; Sortland, Björn
Kepler62: Virus. Kniha pátá

Překl. Jindřišková, Jitka; Švec, Michal,
Brno: Host, 2019, 192 s., váz. 289 Kč
Pátý díl vesmírného dobrodružství.
ISBN 978-80-7577-602-0

Pečjak, Vid
Ondra a 3 Marťánkové

Praha: Albatros, 2019, 120 s., váz.
249 Kč
V Ondrově pokojíčku se jedné noci
objeví malí tvorečkové z Marsu. Přestože mu nejdřív přinesou spoustu
nepříjemností, brzy se s ním spřátelí
a pozvou ho na svou podivuhodnou
planetu.
ISBN 978-80-00-05263-2

Straffi, Iginio
Winx Adventure Series – Za
všechno můžou nákupy

Praha: CooBoo, 2019, 64 s., brož.
169 Kč
Vstup společně s Winx do fantastického virtuálního světa vytvořeného
Tecnou! Čeká na tebe město, park

Praha: Slovart, 2019, 256 s., brož.
499 Kč
Tento kompaktní slovník obsahuje
více než 500 akordů spolu s jejich nejčastějšími tvary a uvádí jasné fotografie, jednoduché diagramy a návody.
ISBN 978-80-7529-693-1

E KO N OM I K A
Schwartzhoffová, Eva
Ekonomika a legislativa ziskových a neziskových subjektů

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 98 s.,
109 Kč
Skripta jsou určena ke studiu předmětu Ekonomika a legislativa podniku. Jejich cílem je podat odborný
výklad z ekonomiky a legislativy firem
v podnikatelské sféře i organizací veřejného sektoru hospodářství.
ISBN 978-80-244-5417-7

TECH N ICK É
VĚ DY
Vaněk, Václav; Duník, Miroslav; Kuda, Miroslav a kol.
Základy konstruování. Učební
podklady pro cvičení

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
3. vyd., 106 s., brož. 197 Kč
Skripta jsou určena nejen studentům
Katedry konstruování na Fakultě
strojní, ale rovněž i všem zájemcům,
kteří se chtějí blíže seznámit s oborem konstruování.
ISBN 978-80-261-0844-3

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázaná | 248 stran | 299 Kč

vázaná | 208 stran | 399 Kč

brožovaná | 208 stran | 328 Kč

brožovaná | 592 stran | 99 Kč

vázaná | 288 stran | 299 Kč

vázaná | 192 stran | 249 Kč

vázaná | 120 stran | 249 Kč

vázaná | 120 stran | 249 Kč

vázaná | 120 stran | 249 Kč

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

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

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
JSME JAKO ONI

ROZHOVOR S MARTINEM
M. ŠIMEČKOU O LIBERÁLECH,
POKRYTCÍCH A FAŠISTECH
Kirill Ščeblykin, Martin M. Šimečka,
Filip Zajíček
V čem jsou liberálové stejní jako fašisti? Jaké
to je, když vás vaše společnost nenávidí? Lze
překonat společenské propasti? Nad tématy
naší současnosti a minulosti se setkávají dvě
generace novinářů: česko-slovenský intelektuál,
jehož formovalo dětství
a mládí v disentu spolu
s listopadovým angažmá,
a nadějní žurnalisté, narození do svobodné společnosti.
Paseka, 289 Kč

K ČEMU JSOU ARCHITEKTI
Ondřej Dušek, Karolína Jirkalová
Knížka je určená pro čtenáře od 10 let. Architekti a architektky vytvářejí prostředí, ve kterém se pohybujeme, bydlíme, odpočíváme,
učíme se, pracujeme… zkrátka ve kterém
žijeme. Mají ale trochu nevděčnou roli. Každého nejvíc zajímá, jak výsledky jejich práce
vypadají. Architektura přitom musí sloužit
svému účelu, je důležité, jak se v ní cítíme
a jak ovlivňuje své okolí.

JAKOST, 399 Kč

NO QUARTER – TŘI ŽIVOTY
JIMMYHO PAGE

AMULET 3

PAUZA

KACÍŘŮV KANCIONÁL

JAK SI VYBRAT ODDECHOVÝ ČAS,
NEŽ VÁM HO NAŘÍDÍ ŽIVOT SÁM
Danielle Marchantová

ANEB INSANIA MEZI NEBEM
A PEKLEM
Jana Kubištová, Petr Pálenský

Pauza je knížka, která vám ukáže, že postavit
sami sebe a své pocity na první místo je úplně
v pořádku. Naučíte se, jak říkat ne, dělat věci,
u kterých se cítíte dobře a naopak odmítat ty,
u kterých to tak není. To, že nasloucháte především sami sobě, své vnitřní moudrosti z vás
nedělá sobce, to že se
snažíte zmírnit vražedné
tempo svého života z vás
neudělá lenochy bez ctižádosti. Naopak – tím
vším se stanete bytostí,
kterou máte být.

Kniha ilustrovaných textů legendární cross-overové kapely Insania komentovaných historickými postavami od antických i moderních
filosofů a duchovních revolucionářů přes mediální ikony, vrahy a nechvalně známé dobové
figury. Nechybí ani Bůh, Ďábel a tajemný Joe,
jehož skutečná identita si žádá odhalení stejně jako tajné šifry ukryté v textu coby pocta
panu Jaroslavu Foglarovi.

Alpha Book, 298 Kč

Yinachi, 1299 Kč

FAŠISMUS

NA PLECHÁRNĚ

VÝPRAVA V OBLACÍCH
Kazu Kibuishi

VAROVÁNÍ
Madeleine Albrightová

Tato kniha zkoumá život, dobu a hudbu
muže z jedné z největších kapel 20. století:
Led Zeppelin. Díky novým a exkluzivním rozhovorům vypráví Martin Power příběh dlouhé kariéry Jimmyho Page. Začíná počátkem
šedesátých let, kdy dospívající Page přispěl
k nahrávkám The Who, Rolling Stones, Toma
Jonese a mnoha dalších,
a pokračuje k Yardbirds,
kapely, která se proměňuje v legendární Led
Zeppelin.

Aby zachránila náš svět, musí zachránit ten
jejich… Po všem, co prožila v předchozích
dvou dílech, se Emily dozvídá, že síla, která
ohrožuje říši Alledia, může zničit i její domov.
Tajemný Leon Rudovous vede Emily, Navina
a jejich výpravu do ztraceného města Cielis,
které se má údajně nacházet vysoko v oblacích. Proti nim poprvé
stane hrozivý lovec Gabilan, který by sám rád
usedl na trůn.

Téměř celé 20. století probíhalo ve znamení
střetu demokracie s fašismem. Po hrůzách
druhé světové války se zdálo, že svět už nepřipustí, aby se duchovní dědicové Hitlera
a Mussoliniho pokusili o návrat. Audiokniha
přední osobnosti světové diplomacie s českými kořeny, Madeleine Albrightové, v jedinečném podání Táni Fischerové tento optimistický předpoklad zpochybňuje. Délka 11 hodin
50 minut, čte Táňa Fischerová.

Ulička Na Plechárně v kalifornském městě
Monterey je báseň a smrad, randál a skřípění, záchvěv světla a útržek hudby a síla zvyku
a stesk a sen… A její obyvatelé? To jsou hráči,
děvky, umělci, prosťáčci i okouzlující pobudové. Zápletka prvního poválečného románu
držitele Nobelovy ceny za literaturu, Johna
Steinbecka, se točí kolem snahy povaleče
Macka a jeho přátel překvapit všemi oblíbeného mořského biologa Doktora večírkem
na jeho počest. Délka 7 hodin, čte Ladislav
Mrkvička.

Volvox Globator, 699 Kč

Paseka, 329 Kč

Tympanum, 399 Kč

Tympanum, 399 Kč

Martin Power

Steinbeck John
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Vyberte si
od 23. do 28. 4. 2019
ve Vašem
knihkupectví…
POUKÁZKA na

50 Kč
Přehled doprovodných akcí, do projektu
zapojené prodejny i dárkovou poukázku,
kterou lze uplatnit při nákupu nad 300 Kč,
najdete na www.knihatislusi.cz.

rozhovor

s Janou Bílkovou

PROCVIČTE SI MOZEK
Vždycky mě fascinovali simultánní tlumočníci. Říkala jsem si, jak asi funguje jejich
mozek. Jako by tam byly dvě verze toho, co řečník právě říká – na jedné straně originál, na druhé překlad. Jak to mohou zvládnout? Už mám trochu jasněji, protože jsem
se začetla do knihy Cvičení mentální kondice: 365 úkolů na celý rok, jejíž autorkou je
Jana Bílková (vydává Portál). Tlumočí v italštině, španělštině a němčině a taky v kombinacích těchto jazyků. Jak to dokáže, trochu napovídají právě její cvičení.
První, co mě napadá, je,
že musíte využívat mozek
v mnohem větším procentu než my ostatní. Protože
já jsem se zasekla hned
u prvního vašeho cvičení.
Jak odpočíváte? Jak svému
mozku ulevujete?
Vzhledem k tomu, že mými hlavními pracovními
činnostmi jsou překlady knih a realizace přednášek
a workshopů (tlumočení je spíš okrajová činnost),
nejlépe se odreagovávám například právě vytvářením
různých cvičení. Ale není tomu tak každý den. Jinak si
nejlépe odpočinu pobytem v přírodě.
Pomáhá vám takovéto mentální cvičení ve vaší profesi?
Spíš bych řekla, že mě to baví, a proto něco vytvářím.
Mám ráda dobrý pocit z toho, že to pak může bavit i další lidi. Za stejně důležitý efekt, jímž je trénink a udržování
mentální kondice, považuji možnost odreagovat se. Několikrát jsem už na to poukazovala v doslovech – mám
radost nejen z toho, že si lidé pomocí těchto cvičení
„potrénují mozek“, ale i z toho, když se díky koncentraci
na cvičení odreagují, odpočinou si od jiných věcí, někdy
i překonají horší dny a životní fáze.
Počítáte s tím, že čtenáře rozčílíte, protože jim ukážete
jejich limity?
Už jsem se s tím setkala, nicméně primárně bych počítala spíše s těmi výše zmíněnými pozitivními efekty
– jinými slovy: nejde mi apriori o ukazování limitů. Ale
své limity máme samozřejmě všichni, každý z nás v jiné
oblasti a v jiné míře.

kterých bude luštitel vycházet, formulaci zadání a nakonec vše ověřit.
A které ze cvičení máte nejraději?
Každé cvičení je zaměřeno na určité typy myšlení nebo
mentálních procesů, které rozvíjí, a každé má pro mě
svůj půvab. Pokud dostanu nápad, který se mi po rozpracování nelíbí nebo mo připadá nudný, škrtnu ho a do
knihy ho nezařadím.
Ve cvičeních nás vůbec nešetříte, nejsou nijak rozdělena na ty pro seniory, pro lenochy, počtáře, češtináře...
Komu byste svoji cvičebnici nejvíce doporučila?
Komukoli, kdo má chuť se těmto věcem věnovat.

jsem poznamenala už na začátku, tlumočení patří
k mým okrajovým činnostem.
Co nejhoršího vás může při tlumočení nějaké akce nebo
proslovu potkat?
Podobně jako v jakékoli jiné profesi se samozřejmě mohou vyskytnout různé nepříjemnosti, snad nejsmutnější
je setkání s lidskou malostí.

Lidé v dnešní době mají často problém se soustředit.
Myslím, že tohle bude také cvičebnice trpělivosti. Jste vy
sama trpělivá?
Určitá míra trpělivosti a vytrvalosti je zapotřebí k dosažení všech lidských cílů a každý den našeho života nabízí
spoustu příležitostí, jak si trpělivost trénovat. Vlastní
míra trpělivosti se člověku posuzuje těžko, zvláště když
by chtěl být ještě mnohem trpělivější, než jak si připadá.

V knize uvádíte citace z publikací už dávno zaniklé Lyry
Pragensis. To znamená, že máte hodně blízko k poezii
a divadlu určitého typu. Co teď právě čtete?
K poezii a divadlu mám opravdu hodně blízko. Sama jsem
delší dobu psala básně. Pokud se týká četby, momentálně
mám rozečtenou knihu o tradiční čínské medicíně.

Pojďme ještě na chvíli k vaší profesi. Tlumočníci jsou tak
trochu schovaní, ale slyší a vidí věci, za které by bulvár
byl ochoten jistě hodně zaplatit. Nebudu vyzvídat žádné
diskrétnosti, ale přece jen, můžete prozradit, komu ráda
tlumočíte?
Příjemným, zajímavým a inspirativním lidem. Ale jak

Nakonec velmi osobní dotaz, ale nemůžu si pomoct. Ve
vašem prvním cvičení je otázka: Jaký nápoj je ukryt ve větě
- Celý den se oháněl krumpáčem, ale přesto necítil únavu? Já na to nejsem schopná přijít a hrozně mě to štve!
Rum.
JARMILA SKOPALOVÁ

Co poradíte nám, kteří se u cvičení rozčílíme?
Limity bychom neměli brát jako nepřekročitelné mantinely, ale spíše jako výzvy. Silné a slabé stránky máme
všichni i v oblasti mentálních procesů, tedy každý je
dobrý v něčem jiném, což platí i pro různé typy cvičení a hlavolamů. To bychom měli vzít v klidu na vědomí.
Pokud někomu určitý typ cvičení nejde dnes, nemusí to
nutně znamenat, že mu (v případě vyvinutí určitého úsilí) nepůjde za týden, za měsíc.
Asi nejhloupější otázka: jak dlouho vám trvá vymyslet
jeden takový hlavolam?
To je různé. Někdy delší dobu nevymyslím nic a jindy
přijde v krátké době několik nápadů. Právě ty nápady
jsou zásadní, pak už jenom zbývá je „technicky“ rozpracovat, vymyslet varianty, „informační nosiče“, ze
24

Program
autorských
vystoupení

Nakladatelství ANAG vás srdečně zve na 25. mezinárodní
knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2019,
kde na výstavišti Praha-Holešovice v Průmyslovém paláci,
autoři nakladatelství ANAG, titulů pro zdraví a volný čas,
vystoupí v rámci doprovodného programu:

nakladatelství ANAG
na 25. mezinárodním
knižním veletrhu
a literárním festivalu
Svět knihy Praha 2019

Strava a civilizační nemoci
MUDr. Vladimíra Strnadelová, lékařka-neuroložka a dietoložka, a odborník
na výživu Jan Zerzán působí v rámci Institutu celostní medicíny a jsou autory
knih „Radost z jídla“ a „Radost ze zdravých dětí“, jež vydalo nakladatelství
ANAG. Na přednášce na téma „Strava a civilizační nemoci“ posluchače
seznámí s problematikou nesprávného stravování, jelikož v posledních letech
neustále přibývá srdečně cévních nemocí, imunitních problémů i zhoubných nádorů. Přitom nemalou roli při vzniku
zdravotních problémů často hraje špatná strava.
MUDr. Strnadelová a pan Zerzán v rámci přednášky
vysvětlí, co má správná strava obsahovat a jak
může prospívat našemu celkovému zdravotnímu
stavu – preventivně i léčebně.
Název přednášky: Strava a civilizační nemoci
Kdy: sobota 11. 5. 2019 v 10:00 –10:50 hodin
Kde: Velký sál

Kouzlo kvásku
Ing. Dagmar Lužná je odbornice na makrobiotickou stravu, která se tomuto
tématu věnuje již od roku 1990 a pro nakladatelství ANAG napsala řadu titulů
o makrobiotickém vaření, např. bestseller „Makrobiotické nedělní vaření“nebo
„Vaříme pro děti podle makrobiotických zásad a nejen pro ně“.
Program „Kouzlo kvásku“ bude vycházet ze stejnojmenné knižní novinky, která vás přesvědčí, že používat kvásek je naprosto přirozená
věc. Náplní programu bude povídání a praktické ukázky na téma kvásek. Naučíte se založit a vést tradiční
žitný kvásek a ukážeme si, jak se o něj dále starat.
Pokud budete chtít, můžete si odnést vyzrálý
kvásek a doma si upéct svůj vlastní chleba. Kvásek
se zkrátka stane novým a plnohodnotným členem
vaší rodiny a po upečení svého prvního chleba už
nebudete chtít jinak.
Název programu: Kouzlo kvásku
Kdy: sobota 11. 5. 2019 v 15:00 –15:50 hodin
Kde: foyer v rámci programu „Vaříme s knihou“

Odhalte tajemství Feng Shui
Ludmila Djemelová se profesionálně zabývá Feng Shui již od roku 1993.
Za tuto dobu s pomocí Feng Shui zlepšila život, vztahy a finanční situaci mnoha
rodinám, podnikatelům a firmám. Věnuje se především
individuálnímu poradenství, ale také pořádání seminářů
a přednášek o Feng Shui. Na její přednášce „Odhalte
tajemství Feng Shui“ se naučíte uplatnit pravidla
Feng Shui ve vašem domově, abyste poté mohli
vytvořit vlastní prostor plný lásky, harmonie, zdraví
a hojnosti. Domov plný štěstí a radosti.
Název přednášky: Odhalte tajemství Feng Shui
Kdy: sobota 11. 5. 2019 v 16:00 –16:50 hodin
Kde: Literární kavárna

anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz

ení proběhnou
Po skončení jednotlivých autorských vystoup
si budou moci
autogramiády titulů daných autorů, které
í slevou.
účastníci zakoupit na místě s 30% veletržn

NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS

ULJA KRAUTWALD
CHRISTINE LI
CESTA CÍSAŘOVNY
Toto je kniha pro císařovny.
T

JAN VAN HELSING
KNIHA ZA MILION
Věříte na náhody?

Císařovny
kráčí
svou
vlastní cestou. Předem
dané odpovědi a zaručené
tipy pro těžké životní situace zde tudíž nenajdete. V
deseti kapitolách se odráží
deset důležitých vývojových fází v životě ženy s jejich typickými výzvami a životními úkoly. Cvičení a
magické bylinné elixíry pomáhají osvobodit ducha
a duši a otevřít je novým poznatkům a řešením.

Myslíte si, že je náhoda,
když několik stovek elitních rodin vlastní větší
majetek než zbytek lidstva? Považujete za náhodu, že se tito lidé spolu
pravidelně scházejí s vyloučením veřejnosti? Vědí
snad tyto osoby o penězích
něco, co není známo zbytku lidstva? Domníváte
se, že štěstí, peníze a majetek přicházejí k vybraným lidem náhodně?

Na začátku každé kapitoly vám rozpovíme kousek
ze životního příběhu císařovny Wu a dané téma
potom přeneseme na životní situaci dnešní ženy.
Nezáleží na tom, o jakou životní situaci a jaký
problém se jedná – císařovna si čte v náznacích
a signálech svého těla jako v knize a využívá je k
tomu, aby naplno rozvinula svou ženskou moc a
nasadila ji dle vlastního uvážení. Jakmile se žena
začne cítit tělesně a duševně zdravější, dostaví se
i nové vhledy a impulzy, jež přicházejí z nitra.

Že jste o něčem takovém nikdy neslyšeli? Samozřejmě, že ne! Proč by se asi scházely různé mužské
spolky ve skrytu a v utajení, kvůli čemu by se jejich členové vázali mezi sebou přísahou mlčenlivosti? Jen tak pro zábavu? Existuje několik malých
tajemství, která jsou známa pouze vyvoleným a
jež jsou prostým lidem upírána – jedná se totiž o
klíč ke skutečnému úspěchu.
A tato tajemství zůstanou skryta i pro vás, pokud
se ovšem nerozhodnete otevřít tuto knihu...

JAN VAN HELSING
RUCE PRYČ
OD TÉTO KNIHY!

LI Č’-ČCHANG
SEDNI SI
A NEDĚLEJ NIC

Jan Van Helsing zde
otřásá základy Vašeho
světonázoru! Svou publikaci nazval Ruce pryč
od této knihy! A myslel to
opravdu vážně. Když si ji
přečtěte, nebude pro vás
snadné žít dál jak dosud. Dnes si snad ještě
můžete myslet: „O tom
mi přece nikdo nic neřekl, odkud jsem to měl vědet?“ No přečtěte-li si tuto knížku, změníte postoj.

Proč nejsme nikdy spokojení? Proč trpíme stresem
a napětím? Proč sníme o
tom, že budeme krásnější, mladší či chytřejší?
Proč se chceme bavit,
být bohatí a bez velkých
oklik nalézt svou vlastní
cestu? Co je to štěstí? A
proč stále hledáme smysl
života? Na všechny tyto otázky má Li Č’-Čchang
jednoduchou odpověď: „Sedni si a nedělej nic.“

Máte-li pocit, že se světem, v němž žijeme, není
něco v pořádku, zajímáte se o jeho poslední tajemství a toužíte se to dozvědět přímo od života
– je to VAŠE kniha! Jan van Helsing mluví zde o
věcech a událostech, které vám otevřou možnosti
nabýt moc nad vlastním životem a sílu, o kterou

„Většina z nás neustále pendluje od jedné schůzky ke druhé a neumí se uvolnit,“ říká mistr Li.
„Jsme jako kolibříci, co třepotají křídly tak rychle,
že to vlastně nelze postřehnout. V neustálém pohybu poletujeme z jedné květiny na druhou.“

se můžete podělit s ostatními.
Jsou dvě možnosti: Chcete aby nadále žil život vás
nebo nastal teď okamžik vzít osud do vlastních
rukou? Rozhodněte se!

Už pouhým prolistováním vám bude tato jednoduchá knížka sympatická. Uvědomíte si, že k
tomu, abyste dosáhli vnitřní pohody a uvolněnosti, nemusíte nevyhnutelně tělesně dřít. Naučíte se
vědomě cítit, „myslet břichem“ a „ukládat štěstí“.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

DANIELA SCHREITER
PŘEKLAD KATEŘINA RODNÁ
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Místo, abych složitě
vysvětlovala svůj autismus lidem
jen pomocí slov, pomyslela jsem si:
Proč to nenakreslím? Tak bude většina
situací přece mnohem jasnější – a hele, když to
k tomu bude taky tu a tam vtipné, zároveň čtenáře
zbavím strachu dotknout se toho tématu. Humor s
lehkostí přeskočí práh stydlivosti. Komiks ocení zájemci o
autismus a o komiksy s psychologickou tematikou.
VÁZ., 160 S., 299 KČ

obchod.portal.cz

knižní tipy

KARLŮV MOST
Historii, osobnosti, ale i zajímavosti týkající se jedné z nejkrásnějších pražských dominant vetkl do knihy Karlův most
– V souvislostech víry a ducha autor, katolický kněz, redemptorista, generální sekretář České biskupské konference
a v neposlední řadě pražský rodák Stanislav Přibyl (vydává
Karmelitánské nakladateltví). Anotace ke knize praví, že jde
o duchovního průvodce po jednom z nejkrásnějších mostů
na světě, odkrývá jak jeho krásu, tak souvislosti víry, událostí
i osob, díky nimž vznikla úchvatná galerie třiceti soch a sousoší svatých na obou jeho stranách. Autor nás seznamuje
s tím, kdo, kdy a na čí zadání sochy vytvořil, představuje život a význam svatých,
které na mostě potkáváme, přidává pojednání o bezprostředním okolí Karlova mostu a třešinkou na knižním dortu jsou některé málo známé skutečnosti a zajímavosti.
Zákuskem pak jsou úryvky z románů, básní, esejů, modliteb, legend a dalších dokumentů. Text doprovázejí dva plánky místa na vnitřních stranách obálky a téměř sto
padesát fotografií a historických rytin. Jde o opravdu ojedinělou publikaci.
Přestože obálka knihy působí moderně, současně, a kniha je také psána moderním, současným jazykem, při jejím čtení na vás dýchne minulost jako živá. Právě její
podání ve formě vhodné pro dnešního čtenáře je také jedním z plusů této knihy.
Jako celek působí tato publikace příjemně, není mentorská, je příjemně čtivá
a z každé stránky je znát autorův velmi osobní vztah k této pražské dominantě. Popisuje ji s láskou i úctou. Karlův most si právě takový přístup zaslouží.
JANA MARXTOVÁ

w w w .pav elm er v ar t. c z
Vladimír Socha

LEGENDA JMÉNEM
TYRANNOSAURUS REX
Vázaná, 195 x 195 mm, stran,
50 ilustrací, cena: 349,-

Nová kniha Vladimíra Sochy doplněná množstvím nádherných a vědecky
přesných ilustrací zkušeného výtvarníka Vladimíra Rimbaly je v mnoha
ohledech zcela unikátní. Jako jediná nejen v českém prostředí zobrazuje a popisuje všechny dosud objevené zástupce nadčeledi Tyrannosauroidea, a poskytuje tak jejich ucelenou
a informačně nabitou galerii. V poměrně rozsáhlém, ale zcela přehledném
a běžnému čtenáři přístupném textu seznamuje se všemi podstatnými aspekty života nejslavnějšího z dinosaurů. Činí to čtivě, ale zároveň velmi přesně a vychází přitom pouze z ověřených vědeckých údajů, publikovaných především
v posledních letech. Výsledky nejnovějších výzkumů kombinované s nejmodernější paleo-rekonstrukcí tak dohromady tvoří dílo, které překonává prakticky všechny dosud publikované práce s tematikou nejslavnějšího dinosaura,
a to zdaleka nejen ve středoevropském kontextu. Vychází 9. 5. 2019

Viktor Filimonov

KONKLÁVE A KRYPTA

ANDREJ TARKOVSKIJ

Názvy dvou knih německého církevního historika Huberta
Wolfa (1959), profesora na univerzitách ve Frankfurtu nad
Mohanem a v Münsteru, které vyšly téměř současně loni ve
dvou různých nakladatelstvích, přesně pojmenovávají jejich
hlavní témata: Konkláve s podtitulem Tajemství papežské volby (přeložila Daniela Petříčková, vydal Prostor) se týká všeho,
co souvisí s osobou papeže, s jeho volbou, výkonem funkce,
ale třeba i s jeho abdikací; Krypta s podtitulem Kapitoly z dějin křesťanství od středověku po současnost (přeložila Karla
Korteová, vydal Vyšehrad) v deseti kapitolách odkrývá některé zajímavé detaily o životě církve v minulých staletích a zkoumá formy, které by mohly jako alternativní modely inspirovat
i církev současnou, která stojí před mnoha problémy a výzvami moderního světa a poněkud si s nimi neví rady.
Volba papeže přitahuje lidi na celém světě, nejvíce samozřejmě katolíky, ale nejen je. Odehrává se tajně, kardinálové jsou zavřeni bez spojení se světem v Sixtinské kapli,
dokud ze svého středu nevyberou nového papeže. Co všechno volbě předchází, jak asi probíhá a jak probíhala v minulosti, jako bylo konkláve
vynalezeno, jak dlouho trvá a trvalo (dny, týdny, ale i měsíce a dokonce v několika
případech v minulosti i roky!), co dělá papeže papežem, kdo ho volí a kdo se jím
může stát, o tom všem se spoustou zajímavých informací píše Hubert Wolf.
Deset témat sleduje Wolf v Kryptě. Od příkladů z minulosti přechází k současnosti a k tomu, jak by určité otázky mohla církev řešit do budoucna a před jakými
výzvami stojí. Tématy jsou biskup (volený všemi); biskupky; katedrální kapitula (tedy
sbor kontrolující biskupa); papež; kardinálové jako protiváha papežské moci; mnichové a jeptišky; obce; laikové; tridentský koncil; František z Assisi a církev chudých.
Reformní myšlenky, které autor představuje, „se týkají především otázek strukturálních a konstitučních, nijak nezpochybňujících samu podstatu katolické církve. Církev
má lidem přinášet svědectví o smrti a vzkříšení Ježíše Krista a svým osvobozujícím
poselstvím a lidskou blízkostí jim být nápomocná na jejich pozemské cestě. Otázkou
je, jakým způsobem to má dělat.“ Wolfova kniha k tomu přináší zajímavé podněty.
MILAN VALDEN

Vázaná, 145x210, 560 stran, cena 499,-

SKUTEČNOST A SNY O DOMOVĚ

Kniha představuje život a tvorbu režiséra
Andreje Arseňjeviče Tarkovského. Jedná se
o první komplexní biografii tohoto významného filmového tvůrce vydanou v češtině. Autor
podrobně zkoumá Tarkovského rodinné zázemí, rodové kořeny a prochází režisérův život
od dětství přes dospívání až k období tvůrčí
zralosti. Kniha je založena nejen na bohaté
odborné literatuře o Tarkovském a jeho tvorbě, ale také na osobních svědectvích Tarkovského spolupracovníků a jeho
nejbližších. Čtenář v ní nalezne také historii vzniku jednotlivých filmů, analýzu filmových scénářů a zařazení Tarkovského do kontextu soudobé sovětské
a světové kinematografie. Zároveň čtenáře uvádí do nelehkého a komplikovaného světa, v němž se Tarkovského filmy rodily.

Martin Soukup

ANTROPOLOGIE
TEORIE, KONCEPTY, OSOBNOSTI

Vázaná, 155 x 230 mm, 776 stran,
135 barevných ilustrací, cena: 599,-

Výpravná kniha Antropologie nabízí výklad
vývojových proměn antropologického myšlení od 19. století do současnosti, od jejího
zrodu v koloniálním období až po postmoderní diskuse o povaze terénního výzkumu
a validitě antropologického poznání. Živým
stylem napsaná kniha se věnuje všem významným školám, směrům a paradigmatům sociální
a kulturní antropologie. Autor se sám zpřítomňuje v textu osobními poznámkami i jako své alter ego, antropoložka, která
prožila 20. století a setkala se s mnohými klasiky oboru. Prostřednictvím dopisů významným antropologům a antropoložkám se stává čtenářovou průvodkyní dějinami antropologického myšlení. Kniha je určena antropologům,
etnologům, kulturologům, sociologům a všem dalším zájemcům o antropologii jako vědu o člověku, společnosti a kultuře.
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sám sebe.
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žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 1. 4. 2019 až 7. 4. 2019

beletrie
1. Robert Bryndza Smrtící tajnosti Cosmopolis
2. Jonas Jonasson Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět Panteon
3. Alena Mornštajnová Hana Host
4. Rupi Kaur Květy slunce Omega
5. Samuel Bjork Clona Plus
6. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon
7. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
8. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Bourdon
9. Bernard Minier Sestry XYZ
10. Michal Viewegh Povídky o nelásce Ikar

populárně-naučná
1. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
2. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
3. Kolektiv Trestní předpisy Sagit
4. Miroslav Zikmund, Miroslav Náplava, Petr Horký Sloni žijí do sta let Jota
5. Hana Marková Daňové zákony 2019 Grada
6. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
7. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
8. Kolektiv Jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty
9. Kolektiv Občanský zákoník Sagit
10. Kolektiv Zákoník práce Sagit

pro děti a mládež
1. J. K. Rowlingová Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny - původní scénář Albatros
2. Kolektiv Obrázky pro miminko Drobek
3. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
4. Kolektiv Vtipy pro děti CPress
5. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 13 CooBoo
6. Jaroslav Foglar Záhada hlavolamu Albatros
7. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
8. Kolektiv Jak vycvičit draka – Celý příběh o mně a Bezzubkovi Egmont
9. Antoine de Saint-Exupéry Malý princ – kapesní vydání Pikola
10. Roald Dahl Velikananánský krokodýl Pikola
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

AUDIOKNIHY

Březen 2019

1. Ondřej Hübl Hod mrtvou labutí AudioBerg, čte více autorů
2. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život u pr**le Audiotéka, Bookmedia, čte D. Prachař
3. John Flanagan Obléhání Macindawu Audiotéka, Bookmedia, čte M. Ruml
4. Joakim Zander Plavec Audiotéka, Bookmedia, čte J. Hájek a I. Milbachová
5. Anthony Ryan Oheň probuzení Audiotéka, Bookmedia, čte V. Fridrich
6. Vlastimil Vondruška Otrávený pohár Tympanum, čte J. Hyhlík
7. Vlastimil Vondruška Román o růži Tympanum, čte J. Hyhlík
8. Erik Tabery Opuštěná společnost Audiotéka, Bookmedia, čte J. Dvořák a I. Trojan
9. Walter Isaacson Leonardo da Vinci Audiotéka, Bookmedia, čte Z. Horák
10. Richard Branson Virgin: Hledání sebe sama Bookmedia, čte L. Ondráček
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PŮVODNÍ ČESKÁ DETEKTIVKA
Nejlepší detektivky od nejlepších autorů už 20 let na trhu
Jitka Ludvíková
Sedmnáctka
Martinu Vaňkovou všichni znají
jako hodnou holku ze slušné
rodiny, která by jen tak z domova
neodešla. Proto je její zmizení
týden po oslavě sedmnáctých
narozenin pro všechny šokem.
Začíná pátrání a jednou ze stop je
sám vyšetřovatel Pavel Matouš
z pražské kriminálky, který
s Martinou strávil poslední večer.
Co se však stalo, si nepamatuje.
Až když je nalezeno mrtvé tělo
její kamarádky, začíná se Matouš
pomalu rozpomínat.

JUBILE

JNÍ

300.
S VA Z E K

Ladislav Beran
Velký pitaval
města Písku

NOVINKA!

Když před lety písecký emeritní kriminalista Ladislav Beran zjistil, že i ve městě
nad Otavou působila četnická pátrací stanice, vydal se do Prácheňského muzea,
ponořil se do zdejších archivů a začal vyhledávat případy, které četnická pátračka
až do roku 1939 vyšetřovala. Tak vznikly tyto napínavé povídky s dnes již
proslulým týmem, který si dokáže poradit i s těmi nejzapeklitějšími případy.

Daniela Mičanová
Smrt v recepci

Eva Kačírková
Nenechám tě odejít

Zdena Salivarová, Josef Škvorecký
Setkání na konci éry, s vraždou

O plynulý provoz továrny pečuje
armáda zaměstnanců podléhající
přísným pravidlům, jejich vzájemné
vztahy jsou ovšem stejně spletité
a nevyzpytatelné jako labyrint
výrobních hal. Pak stačí málo a dojde
k neštěstí, nebo k několikanásobné
brutální vraždě…

Jedné noci David blízko svého bytu
najde mrtvolu mladé ženy. Rozhodne
se přijít na to, kdo ji zabil a pohodil
v zapadlé ulici. Stopy ho zavedou
mezi taxikáře a vlivné podnikatele.
Záhy však riskuje vlastní život, ale
jeho touha zjistit pravdu je silnější
než strach.

Opět se setkáváme s hraběnkou Annou
Lomnickou. Jako v každé správné
detektivce, ani zde nechybí zločin,
navíc rovnou ten nejzávažnější.
Autorům se podařilo dokonale vykreslit prostředí, ve kterém se děj odehrává,
ale také rozehrát se čtenáři jedinečnou
hru plnou napětí a překvapení.

