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Tajemství v českém
právním řádu

2. aktualizované vydání
Jiří Srstka a kolektiv:
J. Barták, T. Dobřichovský,
P. Koukal, R. Leška, P. Mates,
P. Prchal, F. Púry, P. Skřejpková,
V. Smejkal, I. Telec, F. Vyskočil,
P. Žikovská
Aktualizované vydání učebnice
systematicky vykládá jednotlivé
pojmy a instituty autorského
práva, reaguje na novelizace
autorského zákona a na změny
v unijní úpravě. Výklad je
doplněn praktickými příklady.

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

Komentář
Komen

Šárka Kryšková
Kniha komplexně představuje
avuje
problematiku účetnictví
a zdaňování nestátních
neziskových organizací –
spolků, fundací, ústavů, církví,
politických stran či veřejných
ných
vysokých škol. Obsahuje též
přehledné tabulky, obrázky
ky
a konkrétní příklady.
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Petr Průcha,
Prů
Jana Zw
Zwyrtek Hamplová
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a srozum
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ustanovením.
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Co na Prajzske se stalo
Co na Prajzske se povědalo
Jana Schlossarková

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

Opa cvičí

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

208 stran, váz., 280 Kč

www.knihyleges.cz
nihyleges cz

236 stran, váz., 280 Kč

editorial

tip redakce

PRO MILOVNÍKY TVOŘENÍ,
KVĚTIN A PSŮ

Vážení a milí čtenáři,
při psaní těchto řádek se mi vybavuje text písničky
Karla Gotta ‚čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani
vy‘. Mám totiž pocit, že jsem adventní editorial psala
před nedávnem, a on je to už rok. Hrozně to utíká.
Opět je tu předvánoční bláznění, opět se honíme za
tím, abychom udělali druhým radost, a opět trochu
zapomínáme na to, že bychom si tyto dny měli především užít. A právě proto, abyste knihy nakupovali
bez stresu a nervů, připravili jsme pro vás speciální rozšířené číslo plné tipů na
vánoční dárky. K nabídce jednotlivých nakladatelství jsme přidali také několik
návrhů z naší redakce a navrch jsme nachystali i několik rozhovorů. Nadmíru zajímavé je povídání s majitelem nakladatelství Prostor Alešem Ledererem na straně
6 a 7. Dočtete se v něm mimo jiné o tom, že první knížky vydal krátce po listopadu
1989, takže jeho nakladatelství patří v porevoluční době mezi nejstarší. Podobně
jako naše země i jeho společnost se učila v novém svobodném světě žít, přestála
karamboly a dočkala se zaslouženého úspěchu. Nezbývá než smeknout před takovou houževnatostí. Podobně zapálený je i Jan Fischer, další hrdina jednoho z rozhovorů v tomto čísle. Společně se šumavským patriotem Emilem Kintzlem vydal
už druhou knihu Zmizelá Šumava, kde popisuje události, které tímto krajem kdysi
hýbaly. Jejich pátrání v dobách minulých nedávno přineslo nečekané ovoce v podobě uzavření příběhu starého válečného neštěstí. Jakého? To už zjistíte na straně
17. Na stejné straně pak najdete i krátké povídání s mladým autorem Pavlem Buštou o jeho hodně netradiční knize pro děti Lobotomík. Dětská literatura se od dob
mého dětství hodně změnila, změnily se samozřejmě i děti a právě Lobotomík je
toho důkazem. Neumím si představit, že by trochu děsivý příběh o postavičce,
které kouká z hlavy kus mozku, prošel nejen u socialistické schvalovací komise,
ale i u někdejších rodičů a malých čtenářů. Časy se ale mění a myslím, že dnes se
tahle trochu bizarní pohádka bude líbit dětem i dospělým. Nezapomeňte se také
podívat na rubriku Co, kdy, kde, protože s autogramiádami se roztrhl pytel, a vy
tak můžete do svého knižního dárku získat věnování nebo podpis autora.
Doufám, že vám budeme v předvánočním shonu inspirací i pomocníkem.
Přejeme vám hodně trpělivosti a hlavně klidu, protože o tom přece nadcházející
advent je a na to bychom neměli zapomínat.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Budu slavit Vánoce ve svém srdci
a snažit se je tam udržet celý rok.“
Charles Dickens, anglický spisovatel

První z našich redakčních tipů přijde vhod všem, kdo si rádi vánočně zdobí byt
a nebojí se experimentovat, hrát si, tvořit. Koho při procházce lesem nenechají
chladným šišky, spadané větvičky a listy a hned přemýšlí, jak z nich vytvořit něco pěkného dekorativního, tomu
by kniha Advent & Vánoce (vydává Profi Press) neměla
v knihovně chybět. Jsou v ní totiž nápady, jak vytvořit
vánoční ozdoby z ořechů, chvojí, jablek nebo dalších
materiálů. Návody jsou jednoduché a výsledek efektní.
Druhý náš tip je z podobně tvořivého soudku a jmenuje se Zahrada v nádobách (vydává Profi Press). Musím přiznat, že květiny miluju, ráda je pěstuju, ale bez
pomoci mé maminky, léty prověřené zahrádkářky amatérky, by mi nikdy nic nevyrostlo. To mi ale neubírá nadšení z experimentování. A tak sázím květiny do všeho, co
mi přijde pod ruku. Naposledy například do vyřazeného
hrnce na fondue nebo do prasklého kameninového pekáče na lasagne. Vypadá to sice svérázně, ale podle mě
stylově a krásně. Právě inspirací k takovým experimentům, ovšem vyzkoušeným a s praktickými radami k pěstování jednotlivých druhů rostlin, je tahle kniha plná.
A do třetice tu vedle vánočního a květinového tipu
máme jeden zvířecí. Pejskaři jsou svébytná komunita,
která si vypráví psí vtipy, čte knihy o mazlíčcích a živě
o všem diskutuje. Autorka knihy Egon: Děsná psina (vydává Titanic) Petra Baďurová říká, že „pejskařina je čirý
masochismus“, a protože sama je pejskařka, je v jejím
tvrzení promítnuta vlastní zkušenost. I proto bude její vyprávění o jednom psovi,
jeho nesnesitelné paničce a shovívavém páníčkovi mluvit mnoha čtenářům – pejskařům z duše.
Tři různé tipy pro tři různé čtenářské skupiny. Snad jsme se alespoň jedním
trefili do vaší knižní chuti.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

LUKÁŠ PAVLÁSEK

stand-up komik, herec, spisovatel
Čtu často, rád a skoro všechno. Většinu volného času čtu. Vedu si dokonce sešit, kam si píšu, co jsem četl.
Literatura mě zajímá jako celek. Jsem
vystudovaný knihovník a mám doma
velkou knihovnu. Nemám nějaký oblíbený žánr, zajímají mě všechny obory i
odborná literatura. Teď před výročím
17. listopadu jsem si koupil tři nové knihy o sametové revoluci, které jsem hned
přečetl. Fajn je i nová knížka Johna Greena Jedna želva za druhou. Kdysi jsem
od něj četl Hledání Aljašky, líbilo se mi to, a tak jsem teď po něm sáhl znovu. Nedávno jsem si pořídil také Magorovu oázu, texty a rozhovory Ivana Jirouse. Mám
moc rád i poezii. Každý měsíc pořádám v kavárně Dejvického divadla takovou talk
show, kam vždycky pozvu dva hosty, kteří povídají o svém vztahu k poezii a čtou
básně. A protože jsem sám už nějakou tu knížku napsal, snad se můžu pochlubit,
že právě vychází moje audiokniha Z deníku ajťáka, kterou jsem si sám namluvil.
Navíc jsem teď pokřtil také knihu povídek Soutěž jedlíků. Snad se bude líbit.
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Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející hvězdou
londýnské policie. Dokázala vyřešit sledovaný případ krutého sériového
vraha s přezdívkou Kanibal z Nine Elms, i když přitom sama málem
zemřela. Nyní Kate přednáší na univerzitě a vede poklidný život, když
se minulost začne vracet. E-mail s žádostí o pomoc ji vtáhne zpět do
právě probíhajícího vyšetřování vražd mladých dívek. Jejich modus
operandi nebezpečně připomíná případ, který před patnácti lety
vyřešila. Dokáže Kate chytit dalšího sériového vraha?

Zamilujte se do malé pařížské
cukrárny! Vykouzlí vám úsměv
na rtech a ukáže, že lásku můžete
najít i při šlehání krému do
makronek.
První kniha z dílny Histrickýho ústafu,
která má děj od začátku do konce. Alois Jirásek to
bude mít těžké, ale pravda musela spatřit světlo
světa. Chyby v jeho Starých pověstech českých
je třeba uvést na pravou míru!

Zvolte si nový životní styl – staňte se
minimalisty a dovolte si být šťastní!
Kniha je odrazem dnešní doby, kdy pod
nánosem věcí zapomínáme na to, co nás
činí šťastnými. Přináší poznatky o tom, že
redukcí věcí kolem nás a srovnáním priorit
můžeme získat život, o kterém sníme.

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

rozhovor

s Alešem Ledererem

NAKLADATELSTVÍ PROSTOR SLAVÍ TŘICET LET

Vaším tatínkem byl novinář a spisovatel Jiří Lederer, několikanásobný vězeň komunistického režimu, nakonec
v roce 1980 donucený k emigraci. Jak vás ovlivnil?
Musím říct, že můj otec nebyl žádný suchar. Měl svou
hlavu a dokázal prosadit svůj názor moci navzdory, trest
většinou přišel záhy. Otec ale nebyl tvrdohlavý, tak bych
ho rozhodně necharakterizoval. Spíš bych řekl, že byl
názorově pevný, jak ve veřejné, tak i v osobní, soukromé
sféře. Jenže moji rodiče se rozvedli, když mi bylo 12 let.
Táta se tenkrát odstěhoval a začal žít se svojí druhou ženou. Od té doby se naše kontakty scvrkly na víkendové
návštěvy. Po čase jsem měl takový pocit, že se potkáváme
čistě formálně, že tato naordinovaná setkání nepřináší
ani jednomu z nás žádnou radost. Nakonec, jak to obvykle bývá, naše kontakty vyšuměly do ztracena. Sblížili
jsme se znovu začátkem normalizace, kdy otec několikrát
skončil ve vězení, což mě k němu citově vrátilo. Měl jsem
potřebu mu nějak pomoci, alespoň tím, že jsem s ním
soucítil a že jsem všechny soudní tanečky kolem jeho
osoby pociťoval jako čiré bezpráví ze strany tupé moci.
Ale zpátky k otázce, ano, můj táta mě ovlivnil výrazným
způsobem. Byl to chlap, který si stál za svým slovem, a to
bez ohledu na okolnosti, za jakých svá slova pronášel, bez
ohledu na případné zisky či ztráty, bez ohledu na vyhazov
ze zaměstnání. Dokonce ani pod hrozbou případného
uvěznění otec ze svých názorů neuhnul. Tudíž je vlastně
nemožné, aby vás někdo takový neovlivnil, a jsem za to
rád. I když se nám závěrečná fáze našeho vztahu vůbec
nepovedla, tak to na mém vztahu k otci nic nezměnilo.
To se holt někdy, zejména v rozvedených rodinách, stává.
V roce 1982 jste založil společensko-kulturní revue
Prostor, v roce 1987 samizdatovou knižní edici, v níž
jste vydal Hrabalovu trilogii Svatby v domě, Vita Nuova
a Proluky či Kunderův světoznámý román Nesnesitelná
lehkost bytí. Jak na léta normalizace a samizdatu vzpomínáte?
Tyto dva pojmy – normalizace a samizdat – k sobě nerozlučně patří, ale stejně bych je oddělil a rozlišoval. Normalizace byla těžká duchna, která ležela na celé společnosti
jako husté mraky při podzimní inverzi. Obrazně řečeno,
nedalo se pořádně dýchat, rozhled byl minimální, svou
ponurou atmosférou byla normalizace podivná, depresivní, bezútěšná a neradostná doba. A samizdat byl
přirozenou odpovědí na tento ubíjející tlak režimu. Jenže
člověk byl tenkrát mladý, tudíž život nebral tak neskonale
vážně. Chtěli jsme žít normální život, balit holky, chodit
na fotbal, chodit do kina na úžasné filmy, kterých tenkrát
bylo habaděj, na koncerty beatových kapel, zkrátka život
byl tak krásný. Nezažil jsem Protektorát ani 50. léta, znám
vše jen z vyprávění, ale musely to být děsivé doby. Proti
tomu všemu mi připadá normalizace, samozřejmě s veškerým respektem, pokorou a ohledem vůči lidem, kteří
i tuto dobu odskákali mnohaletými kriminály, jako nepříjemné bolení břicha. Ale k tomu samizdatu: samizdat byl

Foto © Roman Souček, 2019

Nakladatelství Prostor vzniklo v prosinci roku 1989 jako přímý pokračovatel samizdatové edice Prostor a stejnojmenné
revue, která vycházela od roku 1982. Vedle beletrie se orientuje na historii a kulturní dějiny s přesahem do ostatních společenskovědních oborů. Majitelem a jednatelem nakladatelství Prostor je Aleš Lederer.

ostrov svobody, náhradní místo, které jsme si s kamarády
vytvořili, abychom se mohli autenticky a svobodně vyjádřit k tomu, co jsme prožívali a v čem jsme žili. Nejprve
jsme zkoušeli s Honzou Rumlem a dalšími lidmi vydávat
časopis Zebra, ale neklapalo nám to spolu, tak jsme se
na to raději vykašlali. Asi za dva roky na to jsme s jinými
kamarády zkusili další projekt, a to už byla ona revue Prostor. Potkali jsme se na jednom mejdanu u Jirky Hapaly,
což byl můj spolužák z gymplu. Byl tam taky Honza Štern,
Honza Vávra a další. A tam jsme se domluvili, že zkusíme
samizdatový časopis. Každý přivedl nějakého kamaráda,
takže krátce nato přibyli Jirka Novotný, Ivo Kačaba a Jirka Sirotek a další. Mám už děravou paměť, ale vím, že
nám pomáhali i další lidé, třeba bratr Honzy Šterna Ivan
nebo můj kolega z kotelny Rudolf Starý a mnoho dalších, kterým patří aspoň touto cestou velký dík. Byla to
dobrodružná doba a skvělá životní zkušenost a věřte mi,
nesmírně jsme se u toho i bavili. Fakt!
Bylo asi logické, že jste v prosinci 1989, když u nás padl
totalitní systém, založil nakladatelství Prostor. Jaké byly
vaše začátky, coby oficiálního, už nesamizdatového nakladatele?
Ano, přechod na oficiální formu vydávání knih mi připadal
naprosto přirozený, protože jsem hned po ustavení vlády
národního usmíření v prosinci 1989 poslal žádost na ministerstvo kultury, že bych rád vydával knihy a revue Prostor
oficiálně. No a 17. prosince mi přišel dopis z ministerstva,
ve kterém mi vyslovili souhlas, že mohu tuto činnost vykonávat oficiálně. To byl panečku pocit! Stal jsem se prvním
nakladatelem, který na Vánoce v prosinci roku 1989 poslal
do státní tiskárny knihu dosavadního arcinepřítele režimu
Pavla Tigrida, a to ve stotisícovém nákladu. Byl to ohromující okamžik, na který nikdy nezapomenu. Ještě měsíc
předtím v listopadu jsem seděl v kotelně dílen Národního
divadla a najednou jsem držel v ruce glejt s oficiálním
štemplem ministerstva kultury, že mohu dělat to, co bylo
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O NAKLADATELSTVÍ PROSTOR
V hlavní ediční řadě vydává Prostor díla, jejichž
autory nakladatelství považuje za kmenové a zároveň čtenářsky nejúspěšnější – z poslední doby
jsou to zejména bestsellery italské autorky Eleny Ferrante. Vedle zahraničních prozaiků jsou
zastoupeni i domácí autoři, například Martina
Formanová či Aleš Palán. Na českou i světovou
historiografii a další společenskovědní obory je
zaměřena edice Obzor. V edici Střed, orientované
na současnou moderní beletrii a esejistiku, vyšla
mj. řada próz světoznámého rakouského spisovatele Thomase Bernharda. Edice Dílo Milady Součkové uvedla ve třinácti svazcích kompletní této
velké české spisovatelky. Edice Pozdní sběr přináší
v nových nebo revidovaných překladech díla cizojazyčných autorů, která již ve 20. století česky vyšla a prokázala svou trvalou hodnotu. Začínajícím
i zavedeným domácím prozaičkám – stejně jako
světově uznávaným spisovatelkám – je vyhrazena
edice Astra. V edici Globus vycházejí díla, která
reagují na celosvětové problémy a výzvy.
do těch dnů zakázáno, co bylo naprosto nemyslitelné! Po
událostech na Národní třídě jsem se stal šéfem stávkového výboru Národního divadla a pár dnů nato jsem osobně odvolával ředitele hlavní divadelní scény v zemi Jiřího
Pauera. Za pár týdnů od listopadu jsem se stal jedním
z prvních podnikatelů v zemi, kdy ještě neexistovaly žádné
zákony o podnikání, a prvním nakladatelem, který uvedl
na trh svou soukromě vydanou knihu. Byl to samozřejmě
opojný pocit. Je to sice tak dávno, ale na tyhle okamžiky
a zážitky se prostě zapomenout nedá. Asi mi rozumíte.
Jaké za sebou má Prostor za těch 30 let největší úspěchy?
Obecně platí, že jedna kniha, která se opravdu povede,
musí vydělat zhruba na deset dalších, které zase udrží

co | kde | kdy
kontinuitu značky. Tak to prostě je. Takže neúspěchů je vždycky víc než úspěchů. Mám
to štěstí, že jsem zažil i několik opravdu zázračných úspěchů. Bezesporu do kategorie
megaúspěchů patří knihy o samotářích Aleše Palána, ale i knížky Eleny Ferrante, zejména Geniální přítelkyně. Ale mohl bych jmenovat další, Henry Kissingera, Martinu Formanovou, také knihy Tomáše Macka o historii Tour de France a Giro d’Italia, Vladimíra
Ševelu a jeho Českého krtka v CIA a jiné.

LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM
Titul Nový návrat malého prince, který napsali
Martin Ondřej a Richard Bergman a je volným
pokračováním jednoho z nejkrásnějších příběhů
světové literatury – Malého prince od Antoine de
Saint-Exupéryho, vychází jako audiokniha. Účinkují Michal Dlouhý, Jan Kanyza, Jiří Lábus, Miroslav Táborský a Matěj Havelka.

Naopak je něco, čeho litujete, co se nepovedlo?
Nejsem typ, který by se litoval. Držím se zásady, že i když je hodně zle, člověk to nesmí
nikdy vzdát. Pravda je, že někdy se stává, že některé knihy si nevyberete, ale ony si
naopak vyberou vás. Je pak hrozně těžké najít to správné rozhodnutí, zvlášť když procházíte složitým obdobím a vidina krachu se vám zhmotňuje na rychle se blížícím horizontu. Prostě v takové situaci člověk musí zatnout zuby, zavřít oči a jet dál a doufat, že
jízdu ve zdraví přežije. Snažím se být ve vydávání knih předvídavý, konzistentní, takže
se všem, kteří se cítili některou mou vydanou knihou vykolejeni, znejistěni či dokonce
uraženi, tímto omlouvám. Těžko se mi vysvětlují pohnutky k některým rozhodnutím
tak, aby je pochopili všichni, tedy i ti, kteří se nikdy nedostali do situace, kdy stojíte u zdi
a nemáte už kam couvnout. Toto není omluva, spíš chabý pokus o pochopení.

Vychází kniha Expedice na severní pól, ojedinělý příběh
největšího českého polárníka a také velitele rakousko-uherské polární expedice Juliuse Payera. Se svou výzkumnou
skupinou objevili zemi Františka Josefa a Julius Payer své
zážitky sám sepsal. Díky tomu se můžeme přenést do konce 19. století a dozvědět se, jak v té takové době výpravy
probíhaly.

Jak si vysvětlujete úspěch tetralogie Geniální přítelkyně od Eleny Ferrante?
Úspěch dobré a dobře přeložené knihy není třeba složitě vysvětlovat, přijde mi samozřejmý. Když k tomu připočtete další faktory, jako je název – Geniální přítelkyně je vlastně geniální název, dále pak téma – čtyřdílná sága mapující celoživotní přátelství dvou
dívek, slečen, žen, vždyť je to vlastně ideální téma pro ženy. K tomu přidejte extrémně
příznivý, celosvětový ohlas knihy, její zfilmování produkcí HBO a máte na úspěch zaděláno. Vlastně by to byl velký neúspěch, kdyby se úspěch nedostavil. Pak je tady samotná
autorka Elena Ferrante, jejíž totožnost je obestřena tajemstvím. Takže když všechny tyhle momenty poskládáte dohromady, nic jiného než bestseller vám z toho nemůže vyjít.

Kniha Vladimíra Hulpacha Indiánské pohádky, která vyšla už v jedenácti jazykových mutacích, se poprvé stala audioknihou. Načetla ji Barbora Hrzánová.
Poté, co obsazení herečky Anny Geislerové do role Boženy Němcové v televizní
minisérii vyvolalo vlnu reakcí, je tu její další emoce budící obsazení. Zahraje si
Olgou Havlovou v novém snímku zatím s jednoduchým pracovním názvem Havel.
Někdejšího prezidenta ztvární Viktor Dvořák.

Co váš další velmi úspěšný titul z poslední doby, kniha o šumavských samotářích Raději
zešílet v divočině Aleše Palána? Čekal jste, že bude mít takový úspěch?
Upřímně ano, čekal jsem úspěch, pravda ne tak mohutný. Ale na rovinu říkám, byla ve
mně malá dušička. Nikdy dopředu nevíte, jak se kniha u čtenářů zapíše, jak se chytí.
Náklady na vydání nebyly zrovna malé, proto panovala jistá nervozita z toho, kdyby
se kniha nesetkala se zájmem lidí a u čtenářů propadla. Ale kniha je dobrá, zajímavá,
čtivá, zavede vás do sfér, do kterých se běžný člověk nedostane, snad pouze čtenář
s velkou představivostí a fantazií. Zkrátka Aleš Palán našel téma, které zarezonovalo
ve správnou chvíli na správném místě, tedy u čtenářů. Honza Šibík pak dodal knize
ještě další rozměr svými osobitými fotografiemi. Zkrátka povedlo se to. Vznikla úžasná
knížka. Dnes už je na pultech knihkupectví její pokračování s názvem Jako v nebi, jenže
jinak. A já mám z nich obou opravdu obrovskou, upřímnou a nefalšovanou radost.

Vydej
d si vlastní knihu
dej
Jiří Nosek

Chystáte nějaké oslavy 30 let nakladatelství? Jaké novinky připravujete, na co se mohou
čtenáři těšit?
Oslavy chystáme – hlavní mejdan bude samozřejmě vánoční párty. Místo zatím hledáme. Pořádáme ji každý rok, ale letos ji povýšíme na oslavu třicátých narozenin nakladatelství Prostor v oficiální podobě. Nemůžeme zkrátka pominout skutečnost, že jsme
tady již 30 let přítomni, navíc už nás, kteří fungují ještě z dob samizdatu, moc není. Mám
dojem, že přežilo pár skupin. Jednak úctyhodná Libri prohibiti Jirky Gruntoráda, také
Respekt, který dnes patří do vydavatelského domu Economia, Revolver Revue a my,
nakladatelství Prostor. Tuším, že těch skupin bude samozřejmě víc, bohužel já všechny
neznám, tak se omlouvám, jestli jsem někoho důležitého opomenul a nezmínil.
No a z vánočních novinek chci upozornit na knihu Biggles od velbloudích stíhaček. Připravili jsme barevně ilustrované vydání třiceti kapitol s devadesáti ilustracemi
od mladého talentovaného studenta výtvarné školy, který se specializuje na animaci,
Jana Stěhuleho. Doufám, že knížka potěší klukovské duše, ale i starší ročníky, třeba otce,
možná i dědy, kteří tuto klukovskou duši pořád ještě mají v sobě. Také chystáme dětskou knihu Eleny Ferrante Pláž v noci. Uvidíme, jak se její pokus oslovit dětské čtenáře
uchytí i v Čechách. A konečně přinášíme další knihu Aleše Palána o šumavských samotářích s fotografiemi Jana Šibíka pod názvem Návrat do divočiny. Celkově je to jeho třetí
kniha o samotářích. I tady jsem zvědav a napjatý, jak knihu čtenáři přijmou. Já osobně
se na ni moc těším, bude to krásný vánoční dárek pro všechny příznivce tohoto žánru.
MILAN VALDEN
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Petr Čornej

Jan Žižka
Monumentální biografie představuje nepřemoženého
hejtmana v netradičním světle. Příběh nejslavnějšího
českého vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého
dějinného panoramatu, jež pomáhá porozumět
Žižkovu vnitřnímu světu a motivaci jeho činů.

Václ aV haVel, adam michnik

Podivná doba
Poprvé v češtině vycházejí rozhovory Václava
Havla a Adama Michnika, které jsou překvapivě
aktuálním příspěvkem k diskusi o nacionalismu
a populismu. Oba se střetávají svými názory,
odlišnou životní zkušeností i vtipem.

Shaun Walker

Ruská kocovina
Čím víc se Rusko upíná k minulosti, tím víc si zavírá cestu
k solidní vizi budoucnosti. Reportér Shaun Walker se
v knize, kterou doporučuje i Timothy Snyder, nezaměřuje
jen na Putinovu politiku. Navštívil různé kouty rozlehlé
ruské říše a přinesl zprávu o ztracené generaci.

Nejlepší dárek
é
d
a
l
M
je kniha odfronty

knižní tipy

PENTALOGIE O PATRICKU MELROSEOVI
ství a pozdější závislost na drogách a alkoholu, ale i povrchnost mnoha známých
a přátel. V dětství byl Patrick svým démonickým otcem Davidem sexuálně zneužíván, zatímco věčně opilá a po lécích omámená matka Eleanor se vedle hrubiánského manžela snažila jen přežít a syna si příliš nevšímala. Znuděný aristokrat
a estét David rád ponižoval manželku, syna i své patolízalské přátele. V druhém
díle sledujeme cestu již dospělého Patricka do New Yorku, kde jeho otec zemřel
a syn si musí vyzvednout jeho popel. V drogovém rauši s urnou v krabici sledujeme Patrickovu šílenou jízdu v rychlém tempu. A ve třetím díle se ocitneme na
jednom venkovském sídle v Anglii, na oslavě narozenin Patrickova známého, jíž
se zúčastní i královnina sestra, princezna Margaret. Ta se v aroganci vyžívá podobně jako Patrickův otec, což vrcholí v kouzelné scéně s francouzským velvyslancem, který nechtěně zašpiní princezniny šaty omáčkou a pak jí je musí otřít.
Vůbec v tomto díle mají navrch vtipné dialogy, ovšem v úžasné směsi s tragickým
podtónem Patrickovy hluboce poznamenané osobnosti. S napětím tak budeme
vyhlížet, jak se jeho osudy vyvinou dál a jak se se vším vyrovná.
MILAN VALDEN

Na překlad románové pentalogie britského spisovatele
Edwarda St Aubyna (*1960) jsme čekali dlouho – první
tři díly vyšly v jednom svazku až letos, po úspěchu televizní minisérie s Benedictem Cumberbatchem v titulní roli (vydalo Argo v edici AAA v překladu Ladislava
Nagye). Přitom první romány jsou už z první poloviny
90. let: Na tom nesejde (1992), Špatná zpráva (1992)
a Trocha naděje (1994). Na dva později vydané díly –
Mateřské mléko (2005) a Konečně (2012) – si musíme
ještě počkat. První díl byl autorovým debutem. St Aubyn
se v něm vyrovnává se svým dětstvím a se vztahem k otci
a matce, což se vine celou pentalogií. Částečně autobiografické romány jsou díl
od dílu lepší a lepší, takže se nejspíš ještě máme na co těšit. St Aubyn, pocházející
z aristokratické rodiny, si bere na mušku nejen své rodiče a sebe sama, ale také
příslušníky britské smetánky, na něž pohlíží kriticky (a na svou osobu sebekriticky), s ironií i jemným humorem. Nemilosrdně odhaluje nejen svá traumata z dět-

DĚJINY NÁSILÍ
na ulici seznámil s kabylským mladíkem Redou a pozval jej k sobě domů. Příjemný
večer plný hovorů a milování se zvrtnul v okamžiku, kdy Louis pochopil, že ho Reda
okradl. Ten si ale obvinění nenechal líbit, mladíka znásilnil a ohrožoval jej na životě.
Kolem tohoto traumatického zážitku a následného vyrovnávání se s ním, včetně výpovědi na policii a prohlídce u lékaře, autor krouží nejprve v náznacích, až postupně
odhalí vše. Sledujeme to ale nejen v jeho přímém podání, ale také ve vyprávění jeho
sestry, které vše vylíčil a ta nyní událost převypravuje svému manželovi, zatímco bratr poslouchá za dveřmi a občas do textu připojí k sestřinu vyprávění své poznámky
a komentáře. Louis opět potvrzuje svůj výjimečný talent a také to, že umí čtenáře
trochu provokovat, protože složitá forma díla může být chvílemi až rozčilující. Každopádně zůstáváme zvědaví, s čím přijde mladý autor příště…
MILAN VALDEN

Francouzský spisovatel Édouard Louis (*1992) se proslavil svojí autobiografickou prvotinou Skoncovat s Eddym
B. (2014, česky 2018), v níž se velmi otevřeně vyrovnával
se strastiplným dětstvím, poznamenaným sociálně a kulturně omezeným prostředím chudého severofrancouzského venkova, ale také se svou postupně odhalovanou
homosexualitou. Na to navázal druhým románem Dějiny
násilí z roku 2016, který vydala Paseka opět v překladu
Sáry Vybíralové. Louis zůstává i tady u autobiografického
příběhu, líčeného bez příkras a otevřeně, tentokrát ale se
složitější kompozicí. Jádrem příběhu je událost, jež zasáhla do Louisova života o Vánocích, kdy už bydlel a studoval v Paříži a dokončoval svoji první knihu. Tehdy se

TEMNÁ DCERA
Tajemná italská spisovatelka Elena Ferrante si už srdce
českých čtenářů získala, a to především svojí celosvětově
úspěšnou tetralogií Geniální přítelkyně. V Prostoru vyšly
i její předchozí romány Tíživá láska a Dny opuštění, nyní
přišla na řadu Temná dcera (v překladu Alice Flemrové,
která přeložila všechna její díla kromě Dnů opuštění).
Zatímco rozsáhlá tetralogie je široce rozkročenou ságou
s mnoha postavami, odehrávající se během půl století,
ostatní romány Eleny Ferrante jsou komorní díla s minimem postav, ale vždy se značným napětím, které postupně roste až do překvapivého finále. A jako ve většině
děl, i v Temné dceři stojí v centru pozornosti vztah matky a dcery/dcer. Vypravěčkou románu je Leda, profesorka anglické literatury ve Florencii, která pochází
z Neapole. Komplikovaný vztah měla Leda se svou matkou a teď má takové vztahy
i se svými dcerami, které nyní, již dospělé, žijí u otce v Americe. Leda se nyní cítí
svobodná a na léto odjede k moři. Dovolená má však k vytoužené idyle daleko,
protože vzpomínky nelze jen tak odehnat, stejně jako myšlenky na dcery. A navíc
je na pláži mladá matka Nina s malou dcerkou a její panenkou, která se jednoho
dne ztratí. Do toho je tu Ninin starší manžel a jejich příbuzenstvo a mladý plavčík,
který se do Niny zakouká, zatímco s ním flirtuje i Leda. To vše uvede Ledu do
zmatků a dramat, jimž by se byla ráda vyhnula… Temná dcera je opět čtivým psychologickým románem vynikající vypravěčky, jejíž hrdinky jsou živě vykreslené, až
je někdy musíme nesnášet. To je ale zároveň přitažlivé.
MILAN VALDEN
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NAKLADATELSTVÍ BOOKS & PIP
IPES

NOVINKA ∙ kniha + CD
Legendární básnická sbírka
Dobrý pejsek pro kokínko
přeskočí i přes hovínko
v�hudebním podání skupiny
Plachý host!
245
Kč

DOPORUČUJEME

BESTSELLER

Originální básnická
abeceda s�komentáři
autora pro děti. Naučte
své dítě poeticky
vnímat svět!

Půvabná veršovaná
knížka s�překvapením,
která spolehlivě naučí
vaše dítě chodit na
nočník.

245
Kč

PRO NEČTENÁŘE
Alenka v�říši divů
zjednodušená
samotným autorem.
Slavný Lewis Carroll
pro předškoláky!

345
Kč

PŘI NÁKUPU PŘES WWW.BPUBLISH.CZ SLEVA 25 %
Z UVEDENÝCH CEN.

249
Kč

BESTSELLER
Knížka pro malé i velké,
kteří mají rádi advent,
jeden příběh na každý
den. Čekání na Ježíška
s�pohádkami dětem
rychle uteče!

229
Kč

OBCHOD@BPUBLISH.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/BPUBLISH.CZ

BYLINKÁŘ
Přírodní kouzla naší babičky
napsala Monika Golasovská
nakreslila Aneta Františka Holasová
V domku u lesa žije babička Kytička. Zná každou bylinu,
strom i keř a dobře ví, jak s jejich květy, plody či kořeny
nejlépe naložit. Své vědomosti předává malým vnučkám,
učí je poznávat přírodu kolem sebe a využít její plody v domácí lékárně. U toho se dozvědí něco ze starých tradic a tzv.
„babských“ receptů. Za doprovodu krásných a detailních
ilustrací se v této knize děti naučí, jak léčivé byliny správně
rozpoznat, sbírat, sušit, lisovat do herbářů i jak z nich vyrábět masti nebo tinktury. Bohatě ilustrovaná kniha pro celou
rodinu vznikla ve spolupráci s tvůrci časopisu Raketa.
Nová kniha z nakladatelství LABYRINT
v edici pro malé čtenáře RAKETA.
128 stran, celobarevný tisk, velký formát, 395 Kč
K dostání u všech knihkupců nebo u nás:
www.labyrint.net, tel. 224 922 422

Nejlepší dárek é
d
a
l
M
d
je kniha o fronty

co | kde | kdy

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

Rostík.
NEW!

Nový interaktivní web
určený především
pro „náctileté“ čtenáře.
Vytváření databáze
zajímavých knih.
Hodnocení a doporučování
přímo čtenáři samotnými.
A spousta dalších
novinek.

25. listopadu Knihovna Karla Dvořáčka, Nádražní 4, Vyškov
30 let od sametové revoluce je spíše vesele pojatý večer autorského čtení spisovatelky, scénáristky a publicistky Terezy Brdečkové a písničkáře,
básníka, textaře, spisovatele a autora četných
rozhlasových a televizních pořadů Jiřího Dědečka. Jako vzpomínka zazní písně z dob totality. Začátek je v 16.30.
25. listopadu Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Smetanovo nám. 222/8, Moravská Ostrava
Josef Maršálek, úspěšný a světově proslulý cukrář, ve své autobiografii Péct, milovat a žít vypráví, jak se naučil péct u svých babiček, jak začínal v Bathu, jak žil jako
velký šéf neobyčejného provozu či jak narazil po návratu do Čech. Kniha je doplněna
mnoha fotografiemi i recepty. Beseda a autogramiáda proběhne od 16 do 17 hodin.
25. listopadu Literární kavárna knihkupectví Academia, Václavské nám., Praha 1
V 17 hodin proběhne křest knihy Ireny Ričlové Lachoutové S Tatrou do pohádky.
26. listopadu Luxor, Citypark Jihlava, Hradební 1, Jihlava
Normální je jíst a vařit dobře, chutně, jednoduše a zároveň tak, aby
vás to nestálo jmění! Právě o takových chutích a receptech je nová
kniha Zdeňka Pohlreicha Taková normální kuchařka. Chybět nebude ani autogramiáda.
27. listopadu Knižní kavárna Dobrovský, Na Čáře (Joštova),
Brno
Jste srdečně zváni od 17 hodin na autogramiádu zpěváka, skladatele a herce Tomáše Kluse. Akce se uskuteční k příležitosti vydání
jeho knihy Já písničkář – Potřetí.
28. listopadu Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Smetanovo
nám. 222/8, Moravská Ostrava
Beseda a autogramiáda fotografa, filmového producenta, scenáristy a spisovatele Petra Šámala, který ve své knize Jak se žije za
zdmi Valdic zmapoval život v nejtěžší a nejstřeženější věznici u nás.
Hostem besedy bude také Jiří Markovič, bývalý šéf oddělení vyšetřování vražd – takzvané mordparty, jeden z nejlepších kriminalistů pražské policie.
Akce proběhne od 16 do 17 hodin.
3. prosince Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Smetanovo
nám. 222/8, Moravská Ostrava
V 16 hodin přijde představit svou knihu Krvavé slunce pod gilotinou představit Alena Vitásková, někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu. V pozici šéfky ERÚ zpochybnila stovky solárních investic, u nichž podle ní existuje podezření, že jsou
v jejich rámci neoprávněně čerpány vysoké dotace. Už v roce 2013
varovala, že se solární byznys vymkl kontrole.  

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

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

3. prosince Knihkupectví Luxor Nový Smíchov, Praha 5
V 17 hodin se můžete setkat s kuchařem Zdeňkem Pohlreichem nad jeho novou
knihou Taková normální kuchařka.
10. prosince Dům knihy KNIHCENTRUM.cz Smetanovo nám.
222/8, Moravská Ostrava
Spisovatelka, publicistka, nakladatelka a mecenáška uměleckých
projektů Sylva Lauerová přijde v 17 hodin představit svou knihu
Experimentální atlas mužů. Sylva Lauerová se vedle kurátorství výstav věnuje experimentální poezii a je autorkou několika románů,
mezi něž patří např. exotické Jumaroro, mystický Tichošlap a Sexy strategie.

rozhovor

s Pavlem Buštou a Janem Fischerem

POHÁDKA (NEJEN) PRO NEBOJÁCNÉ DĚTI
Lobotomík (vydává ARGO) mladého autora Pavla Bušty (v roce 2016 nominován na cenu Magnesia Litera
za prózu) je moderní příběh pro moderní děti i dospělé. Název knihy a zároveň jméno hlavního hrdiny zní trochu děsivě, ale stačí se začíst a zjistíte, že je to celé vlastně spíš vtipné, neobvyklé, zajímavé a děsivé jen trochu.
Jak se Lobotomík zrodil?
Úplnou náhodou. Jednou jsem si na počítači hrál s grafickým editorem, kde jsem načmáral malou vykulenou
postavičku oblečenou v jakémsi rubáši. Z hlavy jí koukal
kousek mozku. Už tehdy mě napadlo, že by se mohl
jmenovat Lobotomík. A jak jsem mu dal jméno, hned
se mi před očima začal odvíjet příběh, že podstoupil
lobotomii, začal všude vidět pavouky a rázem jsem měl
první kapitolu.

Fantaskní příběhy jsou u nejmladší generace opravdu
v kurzu. Co vám řekli v nakladatelství, když jste jim Lobotomíka představil?
Poslal jsem ho redaktorce do nakladatelství a ona mi
docela záhy odpověděla, že to přečetla hrozně rychle
a moc se jí to líbí. Říkala, že je tam hodně fantazie a je to
neobvyklé. Prostě taková netradiční, skoro psychedelická pohádka. Přesně tak jsem to chtěl.

Musím říct, že slovo lobotomie a tím pádem i Lobotomík mě trochu děsí. Je ten příběh strašidelný nebo je to
spíš bráno s humorem?
Myslím, že je tam od každého kousek. Trochu děsivé to
je, ale spíš ve stylu Tima Burtona, takové groteskně děsivé, legrační, i když trochu temné.

Je vám osmadvacet, sám děti ještě nemáte. Proč jste
tedy napsal právě dětskou knížku?
Je pravda, že sám děti ještě nemám, ale sestra mé ženy má
dvě a často k nim jezdíme. Myslím, že jsem docela oblíbený strejda, takový co s nimi blbne. Mám děti rád, tak proč
ne knížka pro děti. Nehledě na to, že Lobotomík je pro
všechny, co si zachovávají dětskou fantazii i v dospělosti.

Nebudou se děti bát? Pro jak staré čtenáře je to určeno?
Je to kniha pro děti od osmi let výš a rozhodně z toho
žádná traumata mít nebudou, i když je pravda, že hlavní
hrdina je trochu neobvyklý. Temnější je to jen na začátku,
když je zavřený v ústavu, ale jak se později vydává na cestu, je to spíš dobrodružství, fantazie, hledání osvobození.

Co jste vy rád četl jako dítě?
Možná tahle odpověď vysvětlí, proč jsem sám napsal
trochu děsivou pohádku. Jako dítě jsem totiž miloval
knížku Černá voda ze škopíčku. Tam se děly hrozný věci.
Jako dítě jsem to ale tak nevnímal, bral jsem to všechno
nějak jinak. Nikdy jsem z toho noční můry neměl, i když

dneska, když si na to
vzpomenu, tak se tomu
trochu divím. Pak jsem
asi jako všechny děti
četl Harryho Pottera
a na gymplu fantasy.
Kdy přišel ten impuls pustit se do psaní? Máte na svém
kontě povídkové i básnické sbírky.
Bylo mi asi šestnáct. Tehdy jsem jezdil na gympl a ráno
v metru rozdávali noviny Metro. Jednou tam byla výzva,
aby čtenáři dokončili nějaký sloupek. Tedy, jak se později ukázalo, on to byl vtip, ale já to nepochopil a skutečně
jsem do redakce napsal. Prý jsem nebyl jediný. Nakonec
mě vybrali jako vítěze a tak nějak to začalo. Psal jsem do
novin, občas mi něco otiskli a chvíli jsem dokonce zvažoval, že bych šel studovat žurnalistiku. Nakonec se tak nestalo, ale dál jsem psal básně a povídky. Pak jsem potkal
člověka, který má ke knihám blízko a moje psaní usměrnil.
V osmnácti už jsem byl schopný dát dohromady knížku
povídek. Psaní je můj koníček, mám i normální zaměstnání. Bohužel mi na vytváření příběhů nezbývá tolik času,
kolik bych chtěl. 
JANA MARXTOVÁ

ZMIZELÁ ŠUMAVA PODRUHÉ
Emil Kintzl a Jan Fischer vstoupili znovu do knižní řeky, aby připomněli příběhy,
jimiž žili obyvatelé Šumavy. Jan Fischer, který je nejen spoluautorem knihy Zmizelá
Šumava 2 (Kniha Zlín), ale i režisérem stejnojmenného internetového pořadu připouští, že možná vznikne i třetí díl.
Co vás přivedlo k napsání knihy o Šumavě? Jaký k ní
máte vztah?
Za to, že jsem se stal domestikovaným Pražákem na Šumavě, nejspíš může Ivan Foustka, tátův kamarád a kolega
z rozhlasu, který jezdil v šedesátých letech do Kašperských
Hor k rodině Klosů. Bral tam i Waldemara Matušku a další kumpány, všude rostly hřiby a křemenáče, v Růži točili
skvělou plzeň, večírky tam byly pověstné, a tak byla jen
otázka času, kdy tam za nimi přijede i můj otec. A stalo se.
Pár let jsme tam v létě jezdili pod stan, který jsme postavili
u Klosů na zahradě, a pro nás děti to byl učiněný ráj. Táta
si Šumavu zamiloval a začali s mámou shánět chalupu. Do
hledání se zapojili i kašperskohorští kamarádi. A tak jednou vyjel z lesa na louku jeden z nich na motorce a pána,
který okopával políčko u domku, se ptal, kudy nejlíp k silnici. Děda ukázal směr a povídá mu: „Kdepa jste se tady
vyloup?“ „Ále, hledáme pro kamaráda z Prahy chalupu
a trochu jsem zabloudil.“ A děda se usmál a ukázal motykou ke stavení: „Keby chcel tu moju, tak já ju predám.“
A bylo. Telegram do Prahy, naši přijeli a během týdne se
všechno dohodlo. Byl květen 1968 a tehdy začala moje
báječná šumavská anabáze, která trvá dodnes.

Kde a kdy se vaše cesty zkřížily s Emilem Kintzlem?
Emila znám od dětství, protože se přátelil s mým tátou.
A máme se rádi. Ale až společná práce na seriálu nás
propojila a spojila daleko víc, než jsem kdy vůbec čekal.
Bylo mi třiapadesát, když jsme začali točit první příběhy, a to jsem ho už hezkých pár let předtím k natáčení
přemlouval. Dneska má Zmizelá Šumava na Streamu
přes šest milionů diváků, z Emila se stala šumavská legenda, turisti se s ním fotí a nestačí podepisovat knihy.
A má z toho radost. A já mám radost. A můj táta, dej mu
Pámbu nebe, má určitě taky radost.
Nedávno vydaná kniha je už druhá. Jsou v ní příběhy, na
které se v první knize nedostalo, nebo jste objevili nové?
První kniha vznikla na základě dvaceti dílů pořadu
Zmizelá Šumava, který jsme natočili pro internetovou
televizi Stream.cz, a byla – a vlastně pořád je – velmi
úspěšná. Když jsme udělali dalších dvacet dílů, pořád
se někdo ptal, kdy bude i druhá kniha. Tak jsme ji napsali. V létě jsme natočili deset nových pokračování,
takže už jich máme padesát, a tak nevylučuju, že vznikne i třetí kniha.
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Chytil vás nějaký příběh víc než ostatní?
Je jich víc. Jeden z nich se odehrává ve Zhůří pod Javornou. Je to bývalé vojenské pásmo a vesnici srovnali vojáci
se zemí. Zbyla jen kaplička a památník deseti Američanům, kteří tam v poslední den války zbytečně zahynuli.
Pro mě je to mystické místo, kdykoli tam přijedu, cítím
zvláštní energii. A pak se nám povedla jedna opravdu
velká věc. V jednom z dílů v roce 2017 jsme odvysílali příběh patnáctileté Marušky Klímové ze Zvíkova u Sušice,
kterou 6.5.1945 omylem zastřelil americký voják. Když
jsme příběh točili, říkal nám její bratr, že od oné nešťastné
události se s rodinou nikdo nespojil ani z americké, ani
z české strany. My jsme se to rozhodli trochu provětrat,
seznámili jsme americkou ambasádu s naším příběhem
na Streamu a stalo se neuvěřitelné. Letos při oslavách
konce války přijela do Hlavňovic, kde má Maruška hrob,
americká delegace, sešli se s rodinou a uctili památku
tehdy patnáctileté dívky. Po pětasedmdesáti letech se tak
kruh tohoto příběhu uzavřel. 
JANA MARXTOVÁ
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SKVĚLÁ DOMÁCNOST / Martha Stewartová
Autorka Martha Stewartová je přední, světově uznávaná lifestyle expertka a také autorka více než
90 knih o vaření, hoštění, tvoření, vedení domácnosti, zahradničení, pořádání svateb a dekorování.
V knize najdete rady a tipy ohledně pronesení přípitku, úpravy šatny, pletení šály, uspořádání dětské
párty, věšení obrazů, odstranění skvrn, oslavy Vánoc, vaření, tréninku mazlíčků, pěstování pokojovek
a mnohem více užitečných dovedností potřebných
v bytě, domě i na zahradě.

Kompletní nabídka knih na www.zonerpress.cz

Vydavatelství
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tel.: 532 190 883
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strhujici
psychologickyý
thriller
Danny, Kieran, Rob a Josh. Parta kluků, která má tajemství.
Tajemství, které denodenně sužuje jejich životy. Ačkoliv šli
každý svou cestou, zlo je spojuje a přivádí zpátky na místo,
kde to všechno začalo. A co víc, vypadá to, že se historie po
letech začíná opakovat. Nejdříve to byla Ellie. Teď je to Cassie.
Dvě dívky, po kterých se slehla zem. Je na čase splatit účty
a pohřbít kostlivce jednou pro vždy.
Strhující a zvrácený psychologický thriller s brilantně
vykreslenou psychologií postav, který vás donutí přemýšlet
o temných zákoutích lidské mysli.

VÁZANÁ, 368 STRAN
DOPORUČENÁ CENA: 389 KČ

bibliografie
duchovní nauk y
BI BLE
Mayer–Skumanzová, Lene
Velká dětská Bible

Překl. Špinková, Martina, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2019,
váz. 599 Kč
Velká dětská Bible je určena těm,
kteří odrostli jednoduchým biblickým
převyprávěním, ale skutečná Bible je
pro ně zatím velkým soustem. Poutavé a jen málo upravené příběhy mají
stručné úvody, které vysvětlují, jak se
žilo v biblických dobách.
ISBN 978-80-7566-121-0

NÁBOŽE NST VÍ
Horvilleurová, Delphine
Jak rabíni dělají děti

Překl. Marek, Jakub, Praha: Garamond, 2019, 250 s., brož. 260 Kč
Co znamená v dnešní době zkostnatělých identit a odklonu od komunitního
života někam patřit a předávat hodnoty? Na rozdíl od toho, co tvrdí všechny
fundamentalismy, by k předávání
dědictví nemělo docházet pouhým
překlápěním uzavřené identity.
ISBN 978-80-7407-454-7

Kolinský, Vratislav
Jak jsem evangelizoval

Praha: Nakladatelství KMS, 2019,
1. vyd., 112 s., brož. 140 Kč
Autor ukazuje, jak v různých životních situacích převést běžný hovor
na téma osobního vztahu s Bohem,
tzv. duchovní můstek. Kniha začíná
ukázkou duchovních můstků v Bibli
a končí třemi příběhy.
ISBN 978-80-87904-90-9

Martin, Eduard
Ježíšek podává ruku

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 196 s., brož. 199 Kč
„Cesta je taková jako ten, kdo jde
po ní s námi. Cesta je taková jako
ten, koho s sebou na ni vezmeme.
Jak prostě zní některé věty. Bývají to
přitom věty, co nesou poznání, které
dokáže měnit život a dát mu směr,
náplň, radost.
ISBN 978-80-7566-139-5

Papež, František
Modlitba Otčenáš

Praha: Paulínky, 2019, 1. vyd., 80 s.,
brož. 135 Kč
V této publikaci předkládáme cyklus
veřejných katechezí papeže Františka
na téma modlitby Otčenáš. Jde o dílko útlé, ale obsahem velmi hutné.
ISBN 978-80-7450-353-5

Siostrzonek, Prokop
Svatá země

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 188 s., brož. 249 Kč
Meditace o místech, kde se setkávali
a setkávají lidé s Bohem a Bůh s lidmi. Texty břevnovského arciopata
doprovázejí snímky redemptoristy
Stanislava Přibyla.
ISBN 978-80-7566-100-5

ekonomika
E KO N OM I E
Vencálek, Petr
Do hlubin dlužníkovy duše

Brno: Jota, 2019, 104 s., brož. 198 Kč
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Kniha je vším možným, jen ne normální knihou. Je zároveň osobní zpovědí a také obecnou předpovědí. Je
usměvavá, a také z ní občas mrazí.
ISBN 978-80-7565-574-5
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pravidelně pořádá Vysoká škole ekonomická v Praze.
ISBN 978-80-245-2320-0

E KO N OM I K A

společenské
vědy; osvěta

Bioekonomika a jiné vybrané
socioekonomické a environmentální problémy Evropy

A STRO LOG I E

Praha: Vysoká škola evropských
a regionálních studií, 2019, 1. vyd.,
87 s., 250 Kč
Publikace Bioekonomika a jiné vybrané socioekonomické a environmentální problémy Evropy se zabývá
v teoretické i praktické rovině tématy
spojenými se stavem a kvalitou životního prostředí Evropy.
ISBN 978-80-7556-049-0

Digitální ekonomika a společnost

Praha: Vysoká škola evropských
a regionálních studií, 2019, 1. vyd.,
113 s., 275 Kč
Publikace se zabývá aktuálními
otázkami a problémy spojenými
s rozvojem digitalizace, které se
promítají do ochrany osobních dat,
důvěryhodnosti informací distribuovaných prostřednictvím internetu
a Průmyslu 4.0.
ISBN 978-80-7556-048-3

Současné trendy a výzvy v oblasti ekonomiky a marketingu

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2019, 1. vyd., 71 s., 275 Kč
První část monografie se zaměřuje
na vybrané problémy globální a regionální marketingové komunikace.
Úvodní subkapitola je věnována využitelnosti komunikačních prostředků
v globálním a v regionálním prostředí
ČR a vybraných zemích EU.
ISBN 978-80-7556-054-4

Tepperová, Jana
Daň z příjmů a pojistné na
sociální zabezpečení. Souvislosti
a kolize v národním a mezinárodním kontextu
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2019, 1. vyd., 154 s., brož. 292 Kč
Daň z příjmů a pojistné na sociální
zabezpečení jsou povinné platby,
které se potkávají na národní i mezinárodní úrovni.
ISBN 978-80-245-2324-8

FI NANCE
Zrůst, Lukáš
Selhání subjektů finančního trhu
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 244 s., brož. 399 Kč
Monografie komplexně a srozumitelně analyzuje selhání subjektů
finančního trhu s ohledem zejména
na bankovní instituce a řešení finanční krize bankovního systému spolu
s konkrétními způsoby jeho řešení.
ISBN 978-80-7598-511-8

SBO R N Í K Y
Excelentní studentské odborné
práce 2019

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2019, 1. vyd., 60 s., brož.
Titul obsahuje oceněné příspěvky
v rámci soutěže ESOP 2019, kterou

Weijian, Zheng
Kompletní průvodce čínským
horoskopem

Praha: Argo, 2019, 200 s., brož.
Jaký partner se pro vás hodí nejlépe? A které zaměstnání či profese
vám sedí? To vše vám může ukázat
čínský horoskop neboli také Sheng
Xiao, jehož základem je dvanáctiletý
cyklus.
ISBN 978-80-257-2994-6

EGYP TO LOG IE
Sandsová, Emily a kol.
Egyptologie

Praha: Albatros, 2019, 28 s., váz.
599 Kč
Výpravná publikace o starověkém
Egyptě je faksimile deníku Britky Emily Sandsové, která se v r. 1926 vydala
hledat hrobku boha Usira.
ISBN 978-80-00-05491-9

E KO LOG IE
Lymbery, Philip
Mrtvá zóna

Překl. Drewsová, Kateřina, Praha:
Práh, 2019, 595 s., brož.
Autor mezinárodně uznávané knihy
Farmagedon nás v Mrtvé zóně bere
na poučnou investigativní cestu
kolem světa, při níž se zaměřuje
na ikonické druhy zvířat a ukazuje
nám, jakou roli hraje v jejich kritické
situaci intenzivní průmyslové zemědělství.
ISBN 978-80-7252-815-8

FI LOZO FI E
Allmer, Thomas
Kritická teorie a sociální média.
Mezi emancipací a komodifikací

Praha: Filosofia, 2019, 359 s., váz.
Kniha se zaměřuje na aktuální
problematiku sociálních médií z hlediska kritické teorie společnosti.
Ukazuje jak limity, tak emancipační
potenciál sociálních médií ve vztahu
k novým výzvám společností a technologií.
ISBN 978-80-7007-578-4

Malura, Jan;
Ivánek, Jakub
Horo krásná, spanilá!

Brno: Host, 2019, 400 s., váz. 389 Kč
Kniha se zaměřuje na fenomén náboženských poutí na Moravě v období
baroka (s přesahy do devatenáctého
století) a na literární texty, které v jejich rámci vznikaly.
ISBN 978-80-7577-826-0

Sokol, Jan
Malá filosofie člověka a Slovník
filosofických pojmů

Praha: Vyšehrad, 2019, 368 s., brož.
329 Kč
Kniha má svůj základ v přednáškách
o úvodu do filosofie, které autor
pronesl na Pedagogické fakultě a Filosofické fakultě UK.
ISBN 978-80-7601-190-8
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H ISTO R I E
Eksteins, Modris
Svěcení jara. Velká válka a zrození moderní doby
Praha: Argo, 2019, 408 s., váz.
Obřady jara představují jednu z nejvlivnějších knih věnovaných dějinám
první světové války. Autor se v ní
zamýšlí nad sociokulturními aspekty
Velké války, jež podle jeho názoru
vedly ke zrození nového moderního
světa.
ISBN 978-80-257-2935-9

Glassheim, Eagle
Očista československého
pohraničí

Překl. Poskočilová, Eva, Praha: Academia, 2019, 408 s., brož. 450 Kč
Autor se soustřeďuje na proměny Sudet v druhé polovině 20. století.
ISBN 978-80-200-3045-0

Goodwinová, Daisy
Viktorie

Praha: Ikar, 2019, 384 s., váz. 399 Kč
Pouhý měsíc po svých osmnáctých
narozeninách se mladá dívka stává
královnou Velké Británie a Irska.
ISBN 978-80-249-4027-4

Himl, Pavel
Pozorovat, popsat, stvořit.
Osvícenská policie a moderní
stát 1770–1820

Praha: Argo, 2019, 416 s., váz.
Podle představ mnohých reformátorů měla policie fungovat automaticky.
Není proto náhodou, že ke stroji byl
v 18. století připodobňován i stát.
ISBN 978-80-257-2906-9

Kadlík, Petr
Bejvávalo

Brno: CPress, 2019, 392 s., váz.
399 Kč
Vraťte se s námi do časů prvních
automobilů, odvážných mužů na létajících strojích a pařížské elegance.
ISBN 978-80-264-2788-9

Loeckxová, Renilde
Trojúhelník studené války

Překl. Kurfürst, Jaroslav, Praha: Academia, 2019, 200 s., brož. 295 Kč
Kniha nabízí nový úhel pohledu na
příběh nalezení léků proti AIDS, který
je spojen se jménem českého vědce
Antonína Holého.
ISBN 978-80-200-3008-5

Mejstřík, Martin
Deník. Řekněte jim, že sametová…

Praha: Galén, 2019, 370 s., brož.
„To, že se vysokoškoláci stali rozbuškou procesu, který nakonec vedl
ke konci čtyřicetileté komunistické
diktatury, nebyla náhoda,“ říká bývalý studentský vůdce Martin Mejstřík.
Studenti byli připraveni.
ISBN 978-80-7492-444-6

Musilová, Kamila;
Kompaníková, Monika a kol.
Kapky na kameni

Praha: Albatros, 2019, 224 s., váz.
369 Kč
Příběhy padesáti žen a dívek z Čech
a Slovenska, které posouvaly hranice.
ISBN 978-80-00-05673-9

Navara, Luděk;
Kasáček, Miroslav
Musím jít odvážně vpřed. Tragický osud bojovníka Petra Křivky

Brno: Host, 2019, 1. vyd., 271 s.,
váz. 329 Kč
Hrdina prvního, druhého i třetího
odboje, později vězeň z Cejlu. Když
se Petr Křivka dozvěděl, že bude
popraven, přál si být zastřelen. Jak se
na vojáka sluší. Byl totiž bojovníkem
celý život.
ISBN 978-80-7577-993-9

Parker, Philip; Humphreys,
Andrew; Grant, R. G.
Bitvy, které změnily svět

Praha: Universum, 2019, 256 s., váz.
599 Kč
Kolik bitev v dějinách lidstva změnilo
současný svět?
ISBN 978-80-7617-708-6

Petrov, Michal
Jeans Story

Brno: Jota, 2019, 312 s., váz. 498 Kč
Vše o světovém fenoménu jeansů. Jak
se obyčejné látkové džíny dokázaly
probít železnou oponou – dokonce
i do Sovětského Svazu? Na to odpoví
kniha Jeans Story. Retro blue.
ISBN 978-80-7565-547-9

Roland, Paul
Židovský odboj – Povstání proti
nacistům za druhé světové války
Překl. Piňosová, Michaela, Praha:
Universum, 2019, 160 s., váz.
Ve druhé světové válce hrozilo židovskému obyvatelstvu vyhlazení.
Mnoho Židů odmítlo kráčet pod dohledem nacistů vstříc jisté smrti s rukama nad hlavou, naopak, nadechlo
se k heroickým činům.
ISBN 978-80-7617-725-3

Roušar, Stanislav
Choceň a okolí ve středověku.
Historie, památky, zajímavosti

Ústí nad Orlicí: Oftis , 2019, 1. vyd.,
106 s., brož. 149 Kč
Regionální historie poskytuje revizi
hodnocení archivních materiálů
týkajících se v dějinách země nepříliš
významného Choceňska. Nejedná se
však o odbornou historickou práci.
ISBN 978-80-7405-464-8

Stehlík, Michal
Krok do propasti. 37 příběhů
roku 1937

Praha: Academia, 2019, 188 s., váz.
Kniha mapuje konkrétní rok 1937
v československých dějinách. Jedná
se o 37 osobních příběhů, od prezidenta T. G. M., přes spisovatele Karla
Čapka, fotbalistu Josefa Bicana, herečku Lídu Baarovou či rodinu právě
narozené Madeleine Albright.
ISBN 978-80-200-3020-7

Tejchman, Miroslav;
Havlíková, Lubomíra;
Chrobák, Tomáš a kol.
Dějiny Srbska

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 680 s., váz. 599 Kč
Kniha vychází jen několik let po skončení či ztlumení jihoslovanské krize,
která v poslední dekádě minulého
století hluboce, většinou nepříliš
pozitivně, poznamenala vývoj Srbska
a osudy jeho obyvatel.
ISBN 978-80-7422-724-0

Tománek, Jan
Lustr pro papeže

Praha: XYZ, 2019, 184 s., váz.
249 Kč
Syrově drsná výpověď nevinně odsouzeného mladého trampa, který se

bibliografie
provinil jen tím, že byl ve špatný čas
na špatném místě.
ISBN 978-80-7597-547-8

Vilenskij, Semjon
Nějaké otázky?!

Překl. Rubilina, Radka, Praha: Academia, 2019, 224 s., váz. 325 Kč
Ve svých memoárech Nějaké otázky?!
se ruský spisovatel a básník vrací
k období let 1948–1955, která prožil
v sovětských věznicích a táborech
Gulagu, především pak v oblasti Kolymy na Dálném východě.
ISBN 978-80-200-2987-4

I N FO R M ATI K A
Losekoot, Michelle
Jak na sítě

Překl. Vyhnánková, Eliška, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2019, 328 s., brož.
399 Kč
Zaujmi – naslouchej – vyprávěj –
vyhodnocuj. To jsou čtyři principy,
které musí ovládnout každý, kdo chce
být na sociálních sítích úspěšný. Ať už
hodlá vybudovat loajální komunitu,
prosadit značku nebo zvýšit prodeje.
ISBN 978-80-7555-084-2

K ALE N DÁŘ E
Geislerová, Aňa;
Geislerová, Lela
P.S. – diář 2020

Praha: Ikar, 2019, 168 s., váz. 299 Kč
Rok začíná pro každého v jinou dobu.
Pro někoho začíná školou, pro někoho narozeninami a pro někoho v momentě, kdy otevře nový diář a napíše
do něj své jméno.
ISBN 978-80-249-4025-0

KRIMINALISTIKA
Vaňura, Miroslav
Legendy kriminalistiky
21. století

Praha: XYZ, 2019, 224 s., váz.
299 Kč
Krimiseriál ČT v knižní podobě nabízí
pohled do zákulisí vyšetřování nejznámějších kauz 21. století, např. tzv. heparinového vraha, šíleného lesního vraha
či Američana, který zavraždil v Brně
čtyři nevinné oběti – své hostitele.
ISBN 978-80-7597-505-8

M AG I E ,
ALCHYM I E ,
O KULTISMUS
Sokol, Jan
Mistr Eckhart a středověká
mystika

Praha: Vyšehrad, 2019, 360 s., váz.
399 Kč
Další reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména
dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta.
Výbor z textů velkého německého
mystika 13. století s obsáhlou úvodní
studií Jana Sokola.
ISBN 978-80-7601-189-2

NUM IZM ATI K A
Petráň, Zdeněk
Ilustrovaná encyklopedie české,
moravské a slezské numismatiky
Praha: Libri, 2019, 320 s., váz. 790 Kč
Kniha v přehledných encyklopedických heslech pojednává jak o všech

známých ražbách včetně zahraničních, které u nás obíhaly, tak vysvětluje celou numismatickou terminologii,
popisuje jednotlivé mincovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
ISBN 978-80-7277-581-1

OSO B N OSTI
Egerová, Edith Eva;
Matějů, Karina
Máme na vybranou

Praha: Práh, 2019, 352 s., váz. 369 Kč
Ve své knize, která je víc než jen memoárovou literaturou, nám Edith Egerová
předkládá nejen napínavý a působivý
příběh vlastního života, ale také inspirativní příběhy svých pacientů.
ISBN 978-80-7252-829-5

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Sery, Sébastien
Klíč ke vztahu

Překl. Novotná, Lucie, Brno:
Barrister & Principal, 2019, 112 s.,
brož. 169 Kč
Kniha o vztazích i pro muže! Kniha jde na vztahy úplně jinak, než
jakákoliv předchozí. Je totiž psaná
dvojjazyčně: nalevo pro ženy (barvitě
a s ohledem na emoce), napravo pro
muže (stručně, jasně, s velkým množstvím vtipů o vztazích).
ISBN 978-80-7364-095-8

PE DAGO G I K A ,
D I DAK TI K A
Současné výzvy a trendy ve
vzdělávání

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2019, 1. vyd., 73 s., 250 Kč
Publikace je určena zejména vědeckým pracovníkům, empiricky orientovaným výzkumníkům a studentům,
užitečná může být i svým zaměřením
pro laickou veřejnost.
ISBN 978-80-7556-055-1

PO LITI K A
Mihola, Jiří; Pehr, Michal
Lidově, národně, křesťansky

Praha: Akropolis, 2019, 144 s., váz.
249 Kč
Po vzniku Československa došlo
v lednu 1919 ke sjednocení českých
a moravských katolických stran, které
vytvořily Československou stranu
lidovou, jednu z opor prvorepublikového demokratického politického
systému.
ISBN 978-80-7470-261-7

Šedivý, František
Zpátky do Evropy aneb Černínský palác v roce nula

Praha: Mladá fronta, 2019, 208 s.,
váz. 259 Kč
Třicet let od událostí roku 1989 se
debatuje o nové české politice –
hospodářské, bezpečnostní, ale i zahraniční, která tvoří nezbytný rámec
vnitropolitického vývoje.
ISBN 978-80-204-5495-9

PO LITO LOG I E
Deneen, J. Patrick
Proč selhal liberalismus

Překl. Šustrová, Petruška, Praha:
Academia, 2019, 180 s., brož. 250 Kč
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Ze tří ústředních ideologií 20. století
– fašismu, komunismu a liberalismu
– přežila jen ta poslední. Došlo tak
k podivné situaci, kdy zastánci liberalismu mají ve zvyku zapomínat, že se
také jedná o ideologii.
ISBN 978-80-200-3050-4

Lorenz, Astrid
Politický systém Česka

Překl. Formánková, Hana, Praha:
Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2019, 272 s., brož. 269 Kč
Kniha poskytuje ucelený přehled
o systému vlády v Česku, společnosti,
politických stranách, médiích i vybraných politikách – zahraniční, hospodářské, migrační a regionální.
ISBN 978-80-7325-483-4

PR ÁVO
Aktuální otázky práva, managementu a personalistiky

Praha: Vysoká škola evropských
a regionálních studií, 2019, 1. vyd.,
59 s., 250 Kč
Publikace Aktuální otázky práva, managementu a personalistiky se zabývá
v teoretické i praktické rovině tématy
spojenými s vybranými problémy
české a slovenské ekonomiky.
ISBN 978-80-7556-051-3

Bázlik, Miroslav;
Böhmerová, Ada
Legal English and Its Lexical and
Grammatical Structure for Czech
Lawyers and Translators.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
2. vyd., 224 s., brož. 399 Kč
Tato kniha je vítaným přírůstkem na
poli učebnic a manuálů zabývajících
se moderním jazykem práva, které
jsou určeny pro české publikum.
ISBN 978-80-7598-584-2

Šubrt, JUDr. Bořivoj;
Tuček, prof. MUDr. Milan
Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů
Olomouc: Anag , 2019, 4. vyd.,
448 s., brož. 459 Kč
Publikace zpracovává trvale aktuální
téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických
zdravotních službách a v prováděcí
vyhlášce č. 79/2013 Sb.
ISBN 978-80-7554-233-5

ÚZ č. 1337 Cenné papíry. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 656 s.,
329 Kč
Publikace obsahuje předpisy rozdělené
do šesti kapitol: cenné papíry, dohled
nad kapitálovým trhem, podnikání na
kapitálovém trhu, investiční společnosti
a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů.
ISBN 978-80-7488-371-2

ÚZ č. 1338 Regionální školství.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 560 s.,
243 Kč
Celkem 47 předpisů v aktuálním
znění je rozděleno do 3 kapitol:
regionální školství, pedagogičtí pracovníci, ústavní a ochranná výchova
a preventivně výchovná péče.
ISBN 978-80-7488-372-9

Vítková, Petra
Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti
a náhradní hodnoty
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Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
228 s., 395 Kč
Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním řízení patří k často
diskutovaným otázkám z oblasti
trestního práva, není tomuto tématu přes jeho závažnost věnována
v odborné literatuře dostatečná
pozornost.
ISBN 978-80-7598-552-1

Závodský, Ondřej;
Svoboda, Martin
Zákon o majetku České
republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (219/2000
Sb.). Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 492 s., váz. 1100 Kč
Komentář zákona zákona o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon
č. 219/2000 Sb.), který je jedním
z nejhůře uchopitelných zákonů v legislativě České republiky.
ISBN 978-80-7598-470-8

Zuklínová, Michaela;
Dvořák, Jan;
Švestka, Jiří a kol.
Občanské právo hmotné 4 – Díl
čtvrtý: Dědické právo

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
196 s., 330 Kč
Čtvrtý svazek základní vysokoškolské
učebnice obsahuje výklad dědického
práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ISBN 978-80-7478-940-3

PŘ Í RUČK Y
Příručka přežití. Superhrdinou
snadno a rychle

Praha: Mladá fronta, 2019, 128 s.,
váz.
Když všechny okolo zachvátí panika,
někdo musí zůstat v klidu a rychle
jednat. Díky téhle příručce se z vás
stanou experti na přežití ve svízelných situacích, jako je třeba útok
žraloka nebo setkání s lidožravým
tygrem.
ISBN 978-80-204-5282-5

PSYCH O LOG I E
Grün, Anselm
365 dní s Anselmem Grünem

Překl. Hubková, Jindra, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2019,
420 s., váz. 399 Kč
„Nejcennější na setkání s otci pouště,
z kterých čerpá své zkušenosti i Anselm Grün, je to, že nás vedou do
hlubin naší vlastní duše.“
ISBN 978-80-7566-112-8

Pilátová, Agáta;
Honzák, Radkin;
Cibulka, Aleš
Vyhořet může každý

Praha: Vyšehrad, 2019, 160 s., váz.
299 Kč
„Takový pilný a šikovný, jak se vám to
stalo?“ Syndrom vyhoření dokazuje,
že pracovitost není jen ctnost. Práci
na 150 % nikdo neocení.
ISBN 978-80-7601-180-9

Sohni, Hans
Sourozenecká dynamika

Praha: Portál, 2019, 144 s., brož.
255 Kč
Se sourozenci si člověk spojuje představu hlubokého spojenectví i rivality.
ISBN 978-80-262-1526-4

Sunim, Haemin
Láska k nedokonalým věcem

Překl. Švomová, Alena, Brno: Jota,
2019, 352 s., váz. 299 Kč
Jak přijmout sama sebe ve světě usilujícím o dokonalost.
ISBN 978-80-7565-554-7

Tallis, Frank
Posedlost láskou

Překl. Klimentová, Eva, Praha: Portál,
2019, 288 s., brož.
Víte, co je to Capgrasův blud či de
Clérambaultův syndrom? Trápí někoho ve vašem okolí porucha s bludy
žárliveckého typu? Či pouhý perfekcionismus?
ISBN 978-80-262-1490-8

REGIONALISTIKA
Kauzalita rozvoje obcí a regionů
z pohledu integračních procesů,
daňové politiky a cestovního
ruchu
Praha: Vysoká škola evropských
a regionálních studií, 2019, 1. vyd.,
119 s., 275 Kč
Publikace Kauzalita rozvoje obcí
a regionů z pohledu integračních
procesů, daňové politiky a cestovního ruchu se zabývá v teoretické
i praktické rovině tématy spojenými
s regionálním rozvojem zemí střední
a východní Evropy.
ISBN 978-80-7556-050-6

Kintzl, Emil; Fischer, Jan
Zmizelá Šumava 2

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 168 s., váz.
449 Kč
Odhalte další příběhy starých, dnes
již zaniklých osad a osudy obyvatel
Šumavy.
ISBN 978-80-7473-902-6

R E KO R DY,
Z A J Í M AVOSTI,
KUR IOZ IT Y
Guinness World Records 2020

Praha: Slovart, 2019, 256 s., váz.
599 Kč
V nejnovějším vydání Guinness World Records opět přinášíme nejednu
kuriozitu. Seznamte se s nejtalentovanějšími domácími mazlíčky, žasněte
nad dechberoucí krásou dinosaurů,
obdivujte umělou inteligenci a virtuální realitu.
ISBN 978-80-7529-842-3

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Montgomery, Hedvig;
Saether, Eivind
Návod na šťastné batole

Praha: Esence, 2019, 208 s., váz.
299 Kč
Tato kniha je součástí pětidílné řady.
V první knize autorka předložila
sedm jednoduchých kroků, které by
měly rodičům pomoci být takovou
matkou nebo takovým otcem, jakými
si přejí být.
ISBN 978-80-7617-928-8

Schreierová, Vanda
Tátovi a taky Mámě

Brno: CPress, 2019, 192 s., váz.
299 Kč
Autorka Vanda Schreierová, mimo
jiné certifikovaná instruktorka po-

bibliografie
hybové výchovy malých dětí, vám
přiblíží dosud nepoznaný svět novopečeného táty.
ISBN 978-80-264-2708-7

SBO R N Í K Y
České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII.

Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
1. vyd., 284 s., brož.
Sborník je výstupem Speifického výzkumu Filozofické fakulty Univerzity
Hradec Králové za rok 2018. Je výsledkem práce účastníků stejnomenné mezinárodní vědecké konference,
doktorandů a mladých vědeckých
pracovníků.
ISBN 978-80-7435-750-3

Olomoucký archivní sborník

Opava: Zemský archiv v Opavě,
2019, 1. vyd., 206 s., brož.
„Olomoucký archivní sborník 17,
2019“ se zaměřuje na témata spjatá
s archiváliemi uloženými v olomoucké archivní budově.
ISBN 978-80-87632-62-8

SO CIO LO G I E
Hlaváček, Petr
Nesamozřejmý národ?

Praha: Academia, 2019, 376 s., brož.
Uplynulo již třicet let od pádu komunismu a sovětsko-ruské hegemonie
ve střední Evropě, a tudíž i od obnovení státní svrchovanosti a demokracie v Československu, respektive
v České republice.
ISBN 978-80-200-3038-2

Walzer, Michael
Spravedlivé a nespravedlivé
války

Překl. Odehnalová, Jana, Praha:
Academia, 2019, 560 s., brož. 590 Kč
Kniha je označována jako nejvýznamnější dílo současnosti v teorii
spravedlivé války. Poprvé byla vydána
v roce 1977 a nyní vychází česky s novou předmluvou a doslovem.
ISBN 978-80-200-3013-9

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Somogyi, Petr a kol.
Časopedie. Od dinosaurů po
umělou inteligenci

Praha: Slovart, 2019, 320 s., váz.
599 Kč
Prozkoumejte historii světa prostřednictvím časových os – od historie dinosaurů až po vesmírné lety, nástup
robotiky a umělou inteligenci. Kniha
je doslova nabitá základními fakty
i úžasnými detaily z historie planety
Země.
ISBN 978-80-7529-743-3

ŠKO L ST VÍ
Gajdošová, Eva
Psychológia a inkluzívna škola

České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019,
1. vyd., 260 s., brož. 275 Kč
Autori publikácie majú zámer poukázať na pozitíva, ale aj úskalia inkluzívnej školy a inkluzívnej edukácie
v kontexte psychológie.
ISBN 978-80-7556-057-5

History of the University of
Economics, Prague (I)

z n o v i n e k k 2 5 . 11. 2 0 19 3 7 0 t i t u l ů
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2019, 1. vyd., 170 s., brož. 551 Kč
The publication describes the long
way to the foundation of an independent university of economics in
Czechoslovakia in 1953.
ISBN 978-80-245-2255-5

Walker, Richard
Lidské tělo – prostorová encyklopedie

Z ÁHADY

FAUNA

Mach, Jiří
Záhady a taje orlického kraje

Hmyz

Ústí nad Orlicí: Oftis , 2019, 1. vyd.,
244 s., váz. 270 Kč
Kniha je věnována kraji Orlických hor
a jejich podhůří. V pětadvaceti kapitolách se autor zaměřil na příběhy,
jejichž společným jmenovatelem je
nějaké tajemství. Krok za krokem přibližuje mravenčí práci archeologů.
ISBN 978-80-7405-459-4

Ž IVOTN Í ST YL
Vun Kannon, Blanka
Návrat domů – Jak být šťastná
a plná sil v 21. století. Cesty
k moudrosti, životní rovnováze
a k sobě samé

Praha: Smart Press, 2019, 224 s., váz.
Kniha plná zásadních informací je
darem pro každou ženu, která hledá
v životě harmonii a rovnováhu. Najdete v ní lehce realizovatelné rady
z oblasti třídění nepotřebných věcí
podle zásad Feng Shui.
ISBN 978-80-88244-11-0

Bušková, Olga
Diář plný radosti

Praha: Esence, 2019, 200 s., flexovazba, 299 Kč
Představte si, že váš rok je jako velký
dům s dvanácti pokoji a co měsíc budete bydlet v jednom z nich.
ISBN 978-80-7617-840-3

Exley, Helen
Úsměv na každý den. 365 citátů
pro pozitivní náladu

Praha: Slovart, 2019, 368 s., brož.
249 Kč
„Buďte každý den laskavější. Štěstí se
začne šířit kolem vás a stane se vaším
celoživotním průvodcem.“
ISBN 978-80-7529-794-5

matematické
a přírodní vědy
BI O LO G I E
Tite, Jack
Obří obleva

Praha: Albatros, 2019, 16 s., váz.
499 Kč
Nezbytná součást knihovničky každého budoucího doktora a doktorky!
ISBN 978-80-00-05516-9

Praha: Universum, 2019, 192 s.,
brož. 159 Kč
Publikace, která je součástí edice
Příroda do kapsy, obsahuje reprezentativní výběr zástupců široké rodiny
hmyzu.
ISBN 978-80-7617-677-5

Motýli

Praha: Universum, 2019, 192 s.,
brož. 159 Kč
Publikace, která je součástí edice
Příroda do kapsy, přináší zajímavosti
a podrobné informace o jednotlivých
denních a nočních motýlech z celé
Evropy.
ISBN 978-80-7617-675-1

Ptáci ve městě

Praha: Universum, 2019, 192 s.,
brož. 159 Kč
Publikace, která je součástí edice
Příroda do kapsy, přináší zajímavosti
a podrobné informace o jednotlivých
druzích ptáků, které můžeme pozorovat v blízkosti lidských sídel, na
zahradách rodinných domků i v městských parcích.
ISBN 978-80-7617-678-2

PŘ Í RO DA
Grolleau, Fabien;
Royer, Jérémie
Darwin

Praha: Argo, 2019, 176 s., váz.
398 Kč
Darwinovo dlouhé, nebezpečné
a často namáhavé bádání je cestou,
která tím, že změnila jednoho člověka, změnila i směr vědy.
ISBN 978-80-257-2989-2

Plané rostliny

Praha: Universum, 2019, 192 s.,
brož. 159 Kč
Publikace, která je součástí edice
Příroda do kapsy, se věnuje běžným
i méně častým planým rostlinám, které můžeme objevit při procházkách
ve volné krajině.
ISBN 978-80-7617-676-8

VĚDA A VÝZKUM

Praha: Albatros, 2019, 64 s., váz.
399 Kč
Vydejte se na cestu po jednotlivých
kontinentech pravěké Země a tváří
v tvář se setkejte s podivnými, úžasnými a obřími tvory doby ledové.
ISBN 978-80-00-05513-8

Chajda, Radek
Rozjeď to!

E NC YK LO PE D I E

ZOO LOG IE

Pavlová, Zuzana
Velká obrazová přírodopedie

Müller, Thomas
Zvířata v zimě

Praha: Slovart, 2019, 360 s., váz.
599 Kč
Tato mimořádná encyklopedie je ideální potravou pro zvědavou mysl. Detailně ukazuje čtenářům, jaké zázraky
se v přírodě kolem nás odehrávají,
jak fungují a proč se dějí.
ISBN 978-80-7529-840-9

Brno: Edika, 2019, 80 s., váz. 199 Kč
Baví-li tě technika, fyzika a zkoumání
různých druhů pohonů, je tato knížka
určena právě pro tebe!
ISBN 978-80-266-1465-4

Praha: Mladá fronta, 2019, 64 s., váz.
Je medvěd opravdu ten největší
zimní spáč? Jak lišky loví myši pod
sněhem? Proč zajíci dobrovolně tráví
čas v pekáči? Který pták se schovává
tak, že se zavrtá do sněhu? A co dělají
v zimě včely?
ISBN 978-80-204-5291-7
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Penalva, Nuria
SOS Zvířata v ohrožení

Překl. Macíková, Olga; Mlýnková,
Ludmila, Brno: Edika, 2019, 48 s.,
váz. 199 Kč
Mnoho tvých oblíbených zvířat
je v ohrožení a některé druhy už
dokonce vyhynuly! Když si uvědomíš, jaká nebezpečí na ně číhají,
pochopíš, že naše každodenní činy
a rozhodnutí v konečném důsledku
výrazným způsobem ovlivňují život
zvířat.
ISBN 978-80-266-1461-6

Sborník z konference.
ISBN 978-80-261-0890-0

TECH N O LOG I E
Monte, Louis Del
Geniální zbraně

Praha: Vyšehrad, 2019, 352 s., váz.
369 Kč
Ve své nové knize se americký fyzik,
uznávaný odborník na umělé technologie, zaměřuje na využití umělých
technologií ve vojenství.
ISBN 978-80-7601-191-5

technické vědy

zdravotnic tví

AUTOMO BI LY

ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA

Kemka, Vladislav;
Kovanda, Jan; Krejčí, Jan
Silniční vozidla. Vybrané statě
z konstrukce a dynamiky vozidel

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 91 s., váz. 137 Kč
Publikace je zaměřena především na
problematiku automobilů z pohledu
vlastní konstrukce vozidla, sestavy
jeho hlavních částí a na výpočty základních parametrů vozidla.
ISBN 978-80-261-0803-0

H O B BY
Dvořáková, Lucie
Domov plný nápadů

Brno: CPress, 2019, 120 s., váz.
299 Kč
Využít starou věc nebo odpad
a přetvořit ho v něco krásného je
výzva a krásný cíl.
ISBN 978-80-264-2775-9

Patřičný, Martin
Velká kniha o dřevě

Praha: Universum, 2019, 272 s., váz.
599 Kč
Martin Patřičný (nar. 1955) je výtvarník – dřevař, autor řady knih a vypravěč. Řemeslu se vyučil soukromě
u svého strýce – řezbáře a výtvarné
práci se dřevem se plně věnuje od
roku 1988.
ISBN 978-80-7617-829-8

Vašková, Svatava
Krásné Vánoce

Praha: Fragment, 2019, 176 s., váz.
369 Kč
Užijme si společně užít magické období od adventu do silvestra!
ISBN 978-80-253-4461-3

PŘ Í RUČK Y
Liška, Matěj
Zoner Photo Studio X – Praktická příručka 10/2019
Brno: Zoner Press, 2019, 164 s.,
brož. 239 Kč
Tato příručka je určena všem fotografům, kteří své snímky upravují
v Zoner Photo Studiu X. Obsahuje
desítky návodů, které ocení jak úplní
začátečníci, tak zkušení fotografové.
ISBN 978-80-7413-405-0

SBO R N Í K Y
The 2nd International Symposium on Future Mobility Safety
Science and Technology. 17 – 18
October 2019, Pilsen, Czech
Republic

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 36 s., brož.

Frawley, David
Ájurvédská psychosomatická
terapie

Překl. Šubrt, Michal, Olomouc:
Fontána, 2019, 340 s., brož. 378 Kč
Ájurvédská psychosomatická terapie
je vůbec prvním uceleným dílem vydaným na Západě, které se podrobně
zabývá psychologickými aspekty tohoto východního léčebného systému.
ISBN 978-80-7336-977-4

KUCHAŘ K Y
Clavel, Judith
Vaříme bez plýtvání

Brno: CPress, 2019, 112 s., váz.
299 Kč
Jak si dobře pochutnat a zároveň
zužitkovat zbytky a ušetřit!
ISBN 978-80-264-2777-3

Czendlik, Zbigniew
Farská kuchařka

Překl. Macek, Miroslav; Hrochová,
Petra Macková, Praha: XYZ, 2019,
344 s., váz. 299 Kč
Tato kniha není jen prostou kuchařkou, tedy souborem receptů, ale je
též knihou k poučení o církevním
roku a jeho vlivu na jídelní zvyklosti
předků, o životě farářů a farských
hospodyň, a to obzvláště na venkovských farách.
ISBN 978-80-7597-559-1

Doležalová, Alena
Hity domácí kuchyně

České Budějovice: Dona, 2019,
1. vyd., 176 s., váz. 299 Kč
Určitě každý se někdy setkal se situací, že nevěděl, co uvařit. Členové rodiny si vymýšlejí, jeden chce to, druhý
zase ono, co s tím? Naštěstí existuje
mnoho receptů, které jsou oblíbené
u většiny lidí.
ISBN 9788073222192

Francová, Eva
Recepty ze Svatojánu BOX

Praha: Motto, 2019, 872 s., váz.
1199 Kč
Mlsáte rádi? Dejte si některý z veganských dezertů, které neobsahují
téměř žádný cukr. Pokud máte hlad,
zkuste některou z úžasných polévek,
plných zeleniny, luštěnin, obilovin
a bylinek.
ISBN 978-80-267-1563-4

Kuchařka pro zimní dny

Praha: Esence, 2019, 208 s., váz.
399 Kč
Kuchařka sestavená z receptů z časopisu Prima Fresh přináší recepty pro
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krátké, tmavé zimní dny, kdy je tolik
času na vaření složitějších jídel, která
zahřejí a plnou chutí potěší žaludek
i smysly.
ISBN 978-80-7617-907-3

každá doba příhodná pro jinou
činnost.
ISBN 978-80-257-2995-3

Malchárková, Blanka
Rychlé fit recepty

Praha: Vyšehrad, 2019, 168 s., váz.
229 Kč
Udržet si zdraví, to je v dnešní době
úkol, nikoli samozřejmý dar.
ISBN 978-80-7601-200-4

Brno: CPress, 2019, 160 s., váz.
349 Kč
Vyzkoušejte jednoduché recepty,
které využívají úplně běžné ingredience, přitom jsou lákavé a moc dobré
a navíc budou podporovat i vaše
předsevzetí žít zdravě.
ISBN 978-80-264-2791-9

Procházková, Kamila
Domácí špajzka

Brno: CPress, 2019, 312 s., váz.
399 Kč
Urodila se vám letos na zahrádce
hromada ovoce, zeleniny a bylinek či
jste si přinesli z lesa velký košík hub
a potřebujete celou sklizeň rychle
zpracovat?
ISBN 978-80-264-2698-1

Slajerova, Martina
Rychlé keto pokrmy za 30 minut
nebo ještě míň

Praha: Esence, 2019, 192 s., brož.
399 Kč
Kuchařka se stovkou lahodných
pokrmů plných zdravých tuků ke
snídani, obědu, večeři a dokonce i ke
svačinám. Rychlé, snadné, obměnitelné a lahodné.
ISBN 978-80-7617-770-3

Sushi – Od začátečníka
k mistrovi

Brno: CPress, 2019, 112 s., váz.
299 Kč
Sushi je delikatesa oblíbená po celém
světě a své místo si našla i u nás.
ISBN 978-80-264-2776-6

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Büchler, Tomáš a kol.
Obecná onkologie

Praha: Maxdorf , 2019, 1. vyd.,
384 s., váz. 595 Kč
Důraz je kladen na srozumitelnost,
přehlednost a na praktickou
aplikovatelnost poznatků do
klinické praxe. I tato kniha je
určena jak pro přípravu ke
zkouškám, tak pro každodenní
onkologickou praxi.
ISBN 978-80-7345-617-7

Hána, Václav
Endokrinologie pro praxi

Praha: Maxdorf , 2019, 2. vyd.,
260 s., brož. 395 Kč
Druhé rozšířené a aktualizované
vydání úspěšné knihy našeho předního endokrinologa a internisty prof.
MUDr. Václava Hány, CSc., odráží
dynamický vývoj oboru za posledních
několik let.
ISBN 978-80-7345-625-2

Jiaofei, Zhang; Jing, Wang
Orgánové hodiny. Jak pracuje
vaše tělo v průběhu dne podle
tradiční čínské medicíny

Praha: Argo, 2019, 160 s., brož.
Naslouchejte přirozenému rytmu
svého těla a budete mnohem zdravější. Podle čínské medicíny funguje
tělo v určitém rytmu podle různých
denních i ročních období, a tak je

Mandžuková, Jarmila
Zdravé dýchání

Selner, Martin
Autismus & Chardonnay
2. Pozdní sběr

Praha: Paseka, 2019, 136 s., brož.
„Díky autismu nejste zákonitě ani
sexy, ani geniální matematik, to je jen
klišé z filmů,“ vysvětloval Martin Selner ve své prvotině Autismus Chardonnay. Nyní pokračuje třeba tím, co
vás autismus dovede naučit.
ISBN 978-80-7432-975-3

Szonowská, Barbora a kol.
Paliativa v nefrologii

z n o v i n e k k 2 5 . 11. 2 0 19 3 7 0 t i t u l ů
a práve jednu z týchto podôb má
predstaviť kniha Müllerových piesňových textov.
ISBN 978-80-556-2984-1

učebnice
GASTRO N OM I E
Bláha, Ludvík;
Conková, Věra;
Kadlec, František
Cukrářská výroba I

Praha: Informatorium, 2019, 5 vyd.,
178 s., brož. 295 Kč
Učebnice určená žákům oboru
vzdělání Cukrář se zabývá základy
cukrářské výroby – úprava cukru
vařením, pevná tuková těsta,
třená linecká těsta, náplně, polevy,
čajové pečivo, pálená hmota,
listové těsto.
ISBN 978-80-7333-137-5		

Praha: Maxdorf , 2019, 1. vyd.,
330 s., váz. 695 Kč
V posledním desetiletí stoupá počet
pacientů s chronickým selháním
ledvin, jejichž léčba je velmi komplikovaná – ať už z důvodu závažných
přidružených onemocnění, pokročilého věku, nebo kombinace obou
faktorů.
ISBN 978-80-7345-603-0

Urík, Milan; Šlapák, Ivo a kol.
Dětská otorinolaryngologie
Praha: Mladá fronta, 2019, 368 s.,
váz. 590 Kč
Autoři knihy předkládají čtenářům
přehledně seřazené aktuální
informace, poznatky i zkušenosti
týkající se chorob a vývojových vad
v oblasti ucha, nosu a paranazálních
dutin, hltanu, hrtanu a měkkých
tkání krku a rovněž poruch hlasu
i řeči.
ISBN 978-80-204-5426-3

umění; hudba
HUDBA
Bowie. Ilustrovaná monografie

Praha: Slovart, 2019, 224 s., váz.
799 Kč
Když roku 2016 zemřel, srdce jeho
fanoušků po celém světě se na okamžik zastavila. Bowieho vliv na hudbu,
umění a kulturu je nezměrný, stejně
jako odkaz, který po sobě zanechal.
ISBN 978-80-7529-749-5

Müller, Richard
Texty

Praha: Slovart, 2019, 248 s., váz.
Richard Müller je nielen vďaka svojej
postave velikánom česko–slovenskej
populárnej hudby. Jeho autorská
tvorba je do značnej miery a v rôznych podobách spojená so slovom

Stuart, Colin
Rychlost svitu hvězd

Praha: Albatros, 2019, 80 s., váz.
449 Kč
Ilustrovaný průlet fyzikou, zvukem,
světlem a vesmírem.
ISBN 978-80-00-05546-6

spor t
a tělov ýchova
JÓGA
Lawrence, Gwen
Power jóga

Brno: CPress, 2019, 340 s., brož.
499 Kč
Komplexní příručka pro každého,
kdo potřebuje zefektivnit své sportovní výkony, zvýšit pružnost, ohebnost, kloubní rozsah, dosáhnout lepší
techniky v silovém tréninku, zlepšení
rozhodovacích reakcí, soustředění
a duševní vytrvalosti.
ISBN 978-80-264-2790-2

Rittiner, Remo
Svalová jógová terapie

Bláha, Ludvík;
Conková, Věra;
Kadlec, František
Cukrářská výroba II

Praha: Informatorium, 2019, 5 vyd.,
200 s., brož. 295 Kč
Učebnice pro obor vzdělání Cukrář –
koloidy, šlehané, třené a jádrové hmoty,
smetanové výrobky a náplně, ozdoby
a příprava hmot, speciální výrobky.
ISBN 978-80-7333-138-2		

Překl. Hubáček, Miroslav, Olomouc:
Fontána, 2019, 168 s., brož. 438 Kč
Fascinující znalosti léčebné metody,
která uzdravuje nádí a svaly. Tato kniha
poprvé zprostředkovává základní informace o způsobu fungování a praktické
aplikaci svalové terapie nádí.
ISBN 978-80-7336-983-5

Bláha, Ludvík;
Conková, Věra;
Kadlec, František
Cukrářská výroba III

Praha: Informatorium, 2019, 5 vyd.,
200 s., brož. 295 Kč
Učebnice pro obor vzdělání Cukrář –
perníkové, kynuté a plundrové těsto,
zmrzliny, dia výrobky, restaurační
moučníky, oplatky, hodnocení
jakosti, odborné výpočty, zařízení
provozoven, balení a skladování
výrobků, nové technologie.
ISBN 978-80-7333-139-9		

Praha: Garamond, 2019, 256 s., váz.
Tato kniha je určena všem, kteří
mají rádi Itálii, navštívili ji, chtějí
na ni vzpomínat či se na cestu na
Apeninský poloostrov teprve chystají. Stojí slavná dolce vita opravdu
za to? Lze vidět Neapol a nezemřít
při tom?
ISBN 978-80-7407-456-1

TUR ISTI K A
Fatková, Gabriela;
Königsmarková, Andrea;
Šlehoferová, Tereza
Tachovská kuchařka receptů,
příběhů a vzpomínek

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
2. vyd., 319 s., váz. 499 Kč
Vydejte se na cestu Tachovskem –
svéráznou krajinou západních Čech
na hranici s Bavorskem. Poznejte
tachovský region prostřednictvím
chutí, vůní a vzpomínek jeho současných i minulých obyvatel.
ISBN 978-80-261-0864-1

jazykověda;
literární vědy
LI NGVISTI K A
Verecká, Tereza
Piš, nebo střelím

SPO R TOVN Í
AKCE

Praha: Argo, 2019, 192 s., brož.
198 Kč
Když už se rozhodnete, že chce psát,
musíte vědět, o čem. A než se dostaví
opravdová inspirace, je zapotřebí
zvládnout řemeslo. Právě k tomu
slouží naše „cvičební kniha“, která
vám nabídne hned 365 krátkých stylistických cvičení.
ISBN 978-80-257-2934-2

Pavlis, Zdeněk
Od Bicana k Lafatovi

Hlaváček, Honza Žanek
Zdar jak sviňa

Praha: Olympia, 2019, 480 s., váz.
699 Kč
Víte, že David Lafata si zapisuje
všechny góly odmalička do deníčků? Víte, jak to bylo s aférou, která
propukla za první republiky kolem
Svobody, o kterého se přetahovala
Sparta se Slavií?
ISBN 978-80-7376-576-7

Yifang, Zhang; Yingzhi, Yao
Jak využít pro zdraví potraviny
a byliny. Podle znalostí tradiční
čínské medicíny

Praha: Argo, 2019, 256 s., brož.
Správný výběr potravin a bylinek,
které jsou pro vás vhodné, může znamenat významný krok na cestě nejen
k uzdravení z případné nemoci, ale
také k tomu, abyste se ve svém těle
cítili dobře.
ISBN 978-80-257-2839-0

PŘ Í RO D N Í
VĚ DY

SPO R TOVN Í
H ISTO R I E
Hvězdy NHL 2020

Praha: Egmont, 2019, 144 s., váz.
349 Kč
Nenechte si ujít vyprávění od předních českých novinářů věnujících se
nejprestižnější hokejové lize na světě!
ISBN 978-80-252-4762-4

Saiver, Filip
Fotbalové hvězdy 2020

Překl. Palička, Jan, Praha: Egmont,
2019, 144 s., váz. 329 Kč
Fanoušci skvělého fotbalu se mohou
těšit na pokračování oblíbené knižní
série.
ISBN 978-80-252-4761-7

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Kašpar, Zbyněk
Cesta do hlubin Italovy duše
(a žaludku)

Brno: Jota, 2019, 272 s., váz. 299 Kč
První výkladová frazeologie brněnského hantecu překrásně zpracovaná
ve stylu Word Art Print.
ISBN 978-80-7565-551-6

Lišková, Michaela;
Šemelík, Martin
Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 262 s., váz.
Kniha byla vytvořena především
kolektivem pracovníků oddělení
současné lexikologie a lexikografie
Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v.
i., a lexikografické sekce Ústavu germánských studií FF UK.
ISBN 978-80-7422-718-9

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Faltus, Jiří
Psáno mezerníkem

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
40 s., 115 Kč
Nová sbírka Jiřího Faltuse navazuje
na předchozí autorovy sbírky
aforismů. Faltusovy aforismy jsou
úderné, chytré, vtipné i humorné.
Jejich témata jsou zpravidla ze
současnosti.
ISBN 978-80-7389-245-6

bibliografie
AUTOBIOGRAFIE
Néry, Guillaume
Hlubiny

Překl. Beguivinová, Helena, Praha:
XYZ, 2019, 248 s., váz. 349 Kč
Život člověka se odehrává mezi jeho
prvním nádechem a posledním výdechem. Autobiografie slavného francouzského volného potápěče.
ISBN 978-80-7597-529-4

BIOG R AFI E
Casas, Alfonso
Freddie Mercury: Ilustrovaný
životopis

Překl. Ščurková, Adéla, Brno: CPress,
2019, 136 s., váz. 399 Kč
Kdo z nás si někdy v životě nezazpíval
„We Are the Champions“? Životní
příběh Freddieho Mercuryho doplněný o jedinečné ilustrace.
ISBN 978-80-264-2774-2

Malý, Radek;
Fučíková, Renáta
Franz Kafka – El hombre que
trascendió su tiempo

Praha: Práh, 2019, 104 s., váz.
Esta amena biografía resalta la vertiente
humana de uno de los escritores más
deslumbrantes de la literatura universal. Desfila por sus marcas personales,
haciendo hincapié en sus raíces lingüísticas y religiosas, las relaciones con los
miembros de su familia...
ISBN 978-80-7252-820-2

CESTO PISY
Einstein, Albert
Cestovní deníky

Překl. Valenta, Aleš, Praha: Argo,
2019, 376 s., váz. 358 Kč
Na podzim roku 1922 se Albert Einstein, v té době již vědecká celebrita
par excellence, spolu se svou tehdejší
manželkou Elsou vydal na skoro
šestiměsíční cestu na Blízký, Střední
a Dálný východ.
ISBN 978-80-257-2866-6

Kosek, Petr
Nalehko

Praha: XYZ, 2019, 184 s., brož.
349 Kč
Pokud se Vám zdá nereálné zredukovat svou základní výbavu třeba i na
měsíční trek maximálně do 7 kg, právě pro vás je určena tato publikace.
ISBN 978-80-7597-528-7

Zibura, Ladislav
Prázdniny v Evropě

Brno: BizBooks, 2019, 360 s., váz.
399 Kč
Vložte řízek mezi chleby a vydejte se
za čtvrtým prázdninovým dobrodružstvím s Ladislavem Ziburou. Stopování nezemřelo. To jen někteří stopaři.
ISBN 978-80-265-0886-1

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Beasley, Andrew
Krotitelé záhad – Zločin v domě
hrůzy

Praha: Fragment, 2019, 216 s., váz.
249 Kč
Tajemství, nadpřirozeno, zákeřní
záporáci i humor v dobrodružné
detektivní sérii pro všechny milovníky
napětí!
ISBN 978-80-253-4448-4
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Bolton, Sharon J.
Rakvář

Překl. Palowská, Květa, Ostrava:
Domino, 2019, 368 s., váz. 399 Kč
Policistka Florence Loveladyová se
vrací do malého města na pohřeb
muže, kterého před třiceti lety usvědčila z několika vražd.
ISBN 978-80-7498-352-8

Frasierová, Anne
Nejsem živá

Překl. Vlčková, Jana, Praha: Ikar,
2019, 272 s., váz. 299 Kč
Od doby, kdy se detektivovi Jude
Fontaineové podařilo zjistit, kdo stál za
jejím únosem, uplynulo několik měsíců.
ISBN 978-80-249-3981-0

Hjorth, Michael;
Rosenfeldt, Hans
Vyšší spravedlnost

Překl. Hesová, Petra, Brno: Host,
2019, 408 s., váz.
Policejní psycholog Sebastian Bergman se smířil s myšlenkou, že jeho
dny na oddělení vražd jsou sečteny,
a vrátil se k přednášení a psaní. Ne
však nadlouho…
ISBN 978-80-7577-956-4

Chesterton, Gilbert Keith
Nevinnost otce Browna

Překl. Zehnalová, Natálie, Brno:
CPress, 2019, 264 s., váz. 299 Kč
12 detektivních příběhů z pera Gilberta K. Chestertona.
ISBN 978-80-264-2712-4

Christie, Agatha
3x Hercule Poirot 5

Překl. Zábrana, Jan; Čermák, Jan;
Krejčíř, Pavel, Praha: Kalibr, 2019,
608 s., váz. 399 Kč
Vrah řádící mezi archeology, v zubařské ordinaci či u nevidomé dámy
– trojice případů opět prověří malé
šedé buňky slavného belgického detektiva Hercula Poirota.
ISBN 978-80-7617-813-7

Jansson, Anna
O čem nevíš

Praha: Motto, 2019, 328 s., váz.
349 Kč
Promyšlený a napínavý detektivní
příběh ze švédského Gotlandu.
ISBN 978-80-267-1619-8

Krajewski, Marek
Erínye

Praha: Argo, 2019, 260 s., váz.
Lvov, květen 1939. V krutých mukách
umírá malý chlapec. Zpráva o rituální vraždě spáchané Židy pobouří
město, vypukne panika. Čí dítě bude
další? Všichni spoléhají na komisaře
Edwarda Popielského.
ISBN 978-80-257-2837-6

Minier, Bernard
5 x Bernard Minier – box. Mráz,
Kruh, Tma, Noc, Sestry
Praha: XYZ, 2019, brož. 1390 Kč
Všech pět knih s komisařem Martinem Servazem v jednom balení.
ISBN 978-80-7597-508-9

Niedl, František
Inspektor s velkým ptákem

Brno: Moba, 2019, váz. 289 Kč
Inspektor Prévit souhlasí s tím, že se
stane volavkou a přiláká na sebe ty,
kteří jsou přesvědčeni, že má u sebe
něco, co se nemělo nikdy objevit na
veřejnosti – flash disk.
ISBN 978-80-243-8900-4

Norek, Olivier
Teritoria

Překl. Kybal, Tomáš, Praha: Práh,
2019, 409 s., váz.
Od posledního vyšetřování případu
kapitána Victora Costy jako by se do
úřadoven kriminálky nechvalně známého 93. departementu navrátil klid.
ISBN 978-80-7252-819-6

Panagiotis, Agapitos
Smaltová Medúza

Překl. Kulhánková, Markéta, Praha:
Vyšehrad, 2019, 248 s., váz. 299 Kč
Třetí z řady historických detektivek
řeckého autora Panagiotise
Agapitose přivádí hlavního hrdinu,
velvyslance císařského dvora
Leona, na poloopuštěný ostrov
Skyros.
ISBN 978-80-7601-179-3

Selmanová, Victoria
Krev za krev

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Kalibr,
2019, 304 s., váz.
Akční kriminální příběh Krev za krev
byl nominován na Debut Dagger
Award a dobyl první místo žebříčku
bestsellerů Kindle. Ziba MacKenzieová sestavuje profily vrahů. Teď jeden
z nich sestavil ten její…
ISBN 978-80-7617-747-5

Tremayne, Peter
Pokání mrtvých

Praha: Vyšehrad, 2019, 336 s., váz.
349 Kč
Další z detektivních případů sestry
Fidelmy z pera znalce keltské kultury a oblíbeného autora Petera
Tremaynea.
ISBN 978-80-7601-193-9

Vrchovský, Ladislav
Vražda z vilnosti

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
72 s., 155 Kč
Detektivní příběh nás ve třech časových rovinách zavede ze současnosti
do autorova dětství, kdy byl svědkem
smrti známé dívky ze vsi – a také do
minulosti – do nepříliš tehdy vzdálené druhé světové války, kdy se v této
vsi udála vražda.
ISBN 978-80-7389-235-7

ESE J E , ÚVAHY
Gaiman, Neil
Postřehy z poslední řady

Překl. Poncarová, Petra Johana;
Urban, Miloš, Praha: Argo, 2019,
496 s., váz. 398 Kč
Sbírka esejů, úvah a sloupků z pera
význačného prozaika a komiksového autora.
ISBN 978-80-257-2897-0

Webb, Robert
Jak nebýt kluk

Překl. Kadlec, Vratislav, Brno: Host,
2019, 320 s., váz.
Nebrečte, pijte pivo, nemluvte
o svých citech, jezte maso, buďte
tvrdí — a budou z vás chlapi. A nebo
taky ne.
ISBN 978-80-7577-953-3

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bernard, Caroline
Múza z Vídně

Překl. Hoangová, Dagmar, Brno:
Moba, 2019, 400 s., váz. 399 Kč
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Když vinou indiskrétnosti tisku vešly
ve známost tajné zásnuby Gustava
Mahlera, oslavovaného ředitele vídeňské Opery, a Almy Schindlerové,
nejkrásnější dívky města, byla celá
Vídeň rozčilením bez sebe.
ISBN 978-80-243-8899-1

Follett, Ken
Propustka na svobodu

Překl. Lexa, Jiří, Praha: Kalibr, 2019,
312 s., váz. 359 Kč
Historická freska odehrávající se na
pozadí dějin Skotska, Anglie a Nového světa, jejímiž protagonisty jsou
mladí lidé a jejich dobrodružná cesta
za svobodou.
ISBN 978-80-7617-729-1

Halls, Stancey
Naděje pro Fleetwood

Překl. Ziecinová, Žaneta, Praha:
Pavel Dobrovský – Beta, 2019,
360 s., váz.
Působivý román, odehrávající se v 17.
století, vychází ze skutečných událostí, tzv. Honu na čarodějnice z Pendle
Hill. Fleetwood Shuttleworthová,
Alice Grayová a další jsou skutečné
historické postavy.
ISBN 978-80-7593-074-3

J. Sansom, C.
Země mrtvých nadějí

Praha: BB art, 2019, 760 s., váz.
Léto roku 1549. Dva roky po smrti
Jindřicha VIII. se Anglie propadá do
zmatku. Dědici trůnu, Eduardovi VI.,
je pouhých jedenáct let. Jeho strýc
Edward Seymour, vévoda ze Somersetu, za něj vládne v postavení lorda
protektora.
ISBN 978-80-7595-271-4

Káďa Kadeřábek, Josef
Sedmdesátky – Hotel ve víru
doby

Praha: Fortuna Libri, 2019, 230 s.,
váz.
Přeje tvrdá normalizace lásce
a snům? Odpoví vám hlavní hrdina
knihy – číšnický učeň Pína. Právě on
prožívá náročné období dospívání,
první lásky, radosti i prohry na přelomu 60. a 70. let minulého století.
ISBN 978-80-7546-255-8

Lively, Penelope
Měsíční tygr

Brno: Host, 2019, 256 s., váz.
Claudia Hamptonová, slavná spisovatelka a historička, je na prahu smrti.
Ještě však neřekla své poslední slovo.
ISBN 978-80-7577-789-8

Mortonová, Kate
Hodinářova dcera

Překl. Krejčí, Hana, Praha: Ikar, 2019,
432 s., váz. 399 Kč
Je horké léto roku 1862 a na březích
Temže u Birchwood Manor se vylodí skupinka mladých umělců pod
vedením talentovaného Edwarda
Radcliffa.
ISBN 978-80-249-4033-5

Strnadová, Anna
Maxl žhář

Praha: Knižní klub, 2019, 336 s., váz.
Tragický příběh tesaře, smolaře
a posléze psance a vězně Maxla Novotného ze Žďáru unese čtenáře do
druhé půle devatenáctého století, do
nelehkých dob, kdy v českých vsích
práce nebyla a zbýval jen hlad, vojna,
zoufalství, zrada a zločin.
ISBN 978-80-7617-777-2

H O RO RY
King, Stephen
Doktor Spánek

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – Beta, 2019, 456 s.,
váz. 479 Kč
Stephen King v knize Doktor Spánek
navazuje na svůj předchozí román
Osvícení, takže se opět setkáme se
známými hrdiny. Malý Danny dospěl
a přes svá dobrá předsevzetí se vydal
v otcových stopách alkoholismu a záchvatů zuřivosti.
ISBN 978-80-7593-132-0

King, Stephen
Osvícení

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 400 s.,
váz. 399 Kč
Děj románu mistra hororu Stephena
Kinga je zasazen do horského hotelu
Overlook.
ISBN 978-80-7593-133-7

King, Stephen
Povznesení

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2019,
144 s., váz.
Scott Carey vypadá stále stejně, přesto
ale neustále ztrácí na váze. Je tu také
pár dalších podivností. Váží stejně
v oblečení i bez něj. Se svým problémem se svěřuje doktoru Ellisovi.
ISBN 978-80-7593-070-5

HUMO R
Gogol, Nikolaj Vasiljevič
Revizor

Překl. Mahler, Zdeněk, Praha: Artur,
2019, 3. vyd., 96 s., brož. 210 Kč
Satirická komedie ruského klasika se
baví hloupostí a nevzdělaností úředníků v provinčním ruském městečku,
kteří naletí falešnému „revizorovi“
Chlestakovovi, který nestydatě využívá jejich zkorumpovanost, úplatkářství a podlézavost.
ISBN 978-80-7483-111-9

Kašáková, Hana
Typologie volů

Brno: CPress, 2019, 192 s., brož.
299 Kč
Typologie volů je humoristická příručka pro každou ženu, která si hledá
partnera, ale i pro ty, které někdy
zažily srážku s volem.
ISBN 978-80-264-2786-5

Žák, Rudolf
Cesta na Jaltu

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
40 s., 80 Kč
Útlá knížka bývalého námořníka
a cestovatele Rudolfa Žáka vypráví
s humorem o cestě, kterou koncem
80. let 20. stol. podnikl se svou ženou
automobilem na Jaltu.
ISBN 978-80-7389-249-4

KOM I K SY
Bodker, Benni; Mortensen,
John Kenn
Vánoční bestiář

Překl. Klíčník, Richard, Praha: Argo,
2019, 112 s., váz. 248 Kč
John Ken Mortensen, slavný a oceňovaný autor, kterého zná české
publikum zejména díky knize Lepíkové příšery, se podíval na zoubek
Vánocům.
ISBN 978-80-257-3001-0

bibliografie
Goscinny, René
Indián Umpa–pa

Praha: Egmont, 2019, 192 s., váz.
499 Kč
Souborné vydání komiksové klasiky.
ISBN 978-80-252-4579-8

Satrapiová, Marjane
Šitíčko

Praha: BB art, 2019, 136 s., váz.
Tahle knížka je vlastně záznam důvěrných rozhovorů íránských žen,
příbuzných i známých autorky, které
upřímně i vtipně probírají intimní,
rodinné i širší záležitosti.
ISBN 978-80-7595-293-6

Saudek, Kája;
Weigel, Jaroslav
Lips Tullian: Další dobrodružství

Praha: Plus, 2019, 152 s., váz. 899 Kč
Komiksy s nejobávanějším náčelníkem lupičů Lipsem Tullianem
– jedinečná část díla Káji Saudka!
Kniha přímo navazuje na titul z roku
2010 a shrnuje tematicky obsáhlou
část v díle Káji Saudka, věnovanou
postavě „nejobávanějšího náčelníka
lupičů.
ISBN 978-80-7473-875-3

KORESPONDENCE
Holan, Vladimír;
Dvořák, Martin
Umlkám do čekání. Korespondence Vladimíra Holana

Praha: Akropolis, 2019, 344 s., váz.
Stranou, v posledních letech značného, zájmu o dopisy význačných
kulturních osobností překvapivě
dlouho stála korespondence jednoho
z nejvýznamnějších českých básníků
20. století – Vladimíra Holana.
ISBN 978-80-7470-236-5

LEGENDY,
MÝ T Y, POVĚSTI
Drijverová, Martina
Pověsti o hradech

Brno: Edika, 2019, 80 s., váz. 249 Kč
V příbězích na stránkách této knížky
se hemží čerti, skřítci, bojují chrabří
rytíři, cinkají zlaťáky, lidé se bojí
přízraků a hloubají nad nevysvětlitelnými úkazy.
ISBN 978-80-266-1460-9

LITE R ATUR A
FAK TU
Urban, Mark
Kauza Skripal

Praha: Práh, 2019, 523 s., brož.
Kauza Skripal vypráví strhující příběh
o otravě Sergeje Skripala a nové
špionážní válce mezi Západem a Východem. Kniha je založena na mnoha
hodinách exkluzivních rozhovorů
mezi Sergejem Skripalem a Markem
Urbanem.
ISBN 978-80-7252-822-6

OSO B N OSTI
Devátá, Ivanka
Džungle v kuchyni

Praha: Motto, 2019, 152 s., váz.
249 Kč
Čekáte od Ivanky Deváté omračující
recepty z ingrediencí neslýchaných
a cizokrajných? Omyl. Spíše se
dozvíte, že ve dvaceti letech ještě
neuměla uvařit ani kafe. A tak začala

vstřebávat jakékoliv znalosti z oboru
gastronomie.
ISBN 978-80-267-1640-2

Guibert, Emmanuel
Martha a Alan

Překl. Jurion, Alena, Praha: Meander,
2019, 120 s., brož. 368 Kč
Po fascinující Alanově válce (I–III,
Meander 2010), věnované příhodám
vojína Alana za druhé světové války,
přináší Guibert jeho vzpomínky na
dětství. Alanovo dětství (Meander
2014) je znamenitým svědectvím
o každodenním životě v předválečné
Americe.
ISBN 978-80-7558-092-4

Kocourková, Lucie
Ladislav Mrkvička

Praha: Brána, 2019, 200 s., váz.
259 Kč
Herec, který proslul svou zásadovostí, ale i prudkou a vzpurnou povahou,
jež mu nejednou zkomplikovaly
úspěšnou kariéru, takový byl i je Ladislav Mrkvička v očích svých diváků.
ISBN 978-80-7617-880-9

Kozohorský, David
Roger Federer: tenisový král

Praha: XYZ, 2019, 360 s., váz.
349 Kč
Roger Federer. Hvězda, která zásadně ovlivňuje bílý sport skoro dvacet
let. Jeho schopnost adaptovat se na
nové trendy ve vybavení, taktice, ale
i na mladší soupeře, odhodlané a zatím nezatížené jeho silou neporazitelného šampióna, zaslouží obdiv.
ISBN 978-80-7597-544-7

Krejčí, Vladimír
Poznamenaný – Deset měsíců
s Janem A. Baťou

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 288 s., váz.
289 Kč
Vladimír Krejčí pracoval v těsné blízkosti šéfa firmy deset měsíců, od září
1938 do června 1939. Právě v tomto
pohnutém období líčí každodenní život
v blízkosti Jana Antonína Bati, svérázného ředitele obuvnického koncernu.
ISBN 978-80-7473-871-5

Le Carré, John
Holubí tunel. Příběhy ze života

Praha: Argo, 2019, 352 s., váz.
Pětaosmdesátiletý autor, vlastním
jménem David Cornwell, tu v třiceti
osmi kapitolách mluví o své práci pro
MI6, o svém otci, který byl špatným
tátou, velkým šarmérem a také často
vězněným podvodníkem.
ISBN 978-80-257-2984-7

Medek, Rudolf
Plukovník Švec

Praha: Artur, 2019, 1. vyd., 120 s.,
brož. 189 Kč
Dramatický pohled na historické
momenty z působení československých legií v Rusku a osud jednoho
z velitelů plukovníka Švece z pera
jednoho z účastníků bitvy u Zborova,
vojáka a spisovatele R. Medka, je více
než dokumentem.
ISBN 978-80-7483-106-5

Ondra, Adam; Jaroš, Martin
Adam Ondra: lezec tělem i duší

Praha: XYZ, 2019, 200 s., váz.
399 Kč
Adam Ondra vylezl v roce 2016 stěnu
Dawn Wall v Yosemitském národním
parku.
ISBN 978-80-7597-549-2
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Smith, Monique Gray
Příběh vážky

Faltus, Jiří
Z višně na kokos

Sobota, Luděk
Holé a trapné dýchání

Jurková, Marcela
Ten někdo

Překl. Somogyi, Viola, Praha: Portál,
2019, 144 s., brož. 299 Kč
Tilly je napůl indiánka a napůl Skotka
a žije s rodiči a sestrou v malém kanadském městě. Po rozchodu rodičů
na čas propadne alkoholu.
ISBN 978-80-262-1532-5

Praha: Mladá fronta, 2019, 224 s.,
váz.
Luděk Sobota je známý svým specifickým absurdním humorem nejen
jako herec a komik, ale i jako autor
zábavných textů. Ty píše celý život,
a to jak kratší literární útvary, tak
divadelní výstupy. V současné sbírce
jich shromáždil více než padesát.
ISBN 978-80-204-5313-6

Suchý, Ondřej
Když Chaplin potkal Buriana

Praha: Brána, 2019, 152 s., váz.
259 Kč
Celosvětový zájem o Chaplinovu
osobnost je neutuchající, každý rok
vycházejí nové knihy jeho životopisců, přátel či filmových historiků
a jeho podobizna se objevuje na pamětních mincích, poštovních známkách a suvenýrech všeho druhu.
ISBN 978-80-7617-834-2

Zapletal, Miloš
Za zády slavných

Praha: Mladá fronta, 2019, 320 s.,
váz.
Producent či manažer není vděčné
povolání. Pečuje o umělce, po nichž
zůstávají díla, jež budou navždy bavit
čtenáře, posluchače či diváky. Manažerovi zůstávají jen vzpomínky. Některé je však škoda nezaznamenat.
ISBN 978-80-204-5432-4

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
40 s., 115 Kč
Další útlá sbírka Jiřího Faltuse navazuje na řadu sbírek stejného typu
věnovaných dětem předškolního
a nižšího školního věku.
ISBN 978-80-7389-244-9

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
48 s., 90 Kč
Básnická sbírka je autorčinou tištěnou literární prvotinou. Básně psané
volným veršem, řazeným do strof,
vznikly jako odraz autorčiných dní,
kdy ji zradila její láska a ona se cítí
osamělá se svými vzpomínkami, přáními i touhami.
ISBN 978-80-7389-234-0

Koliáš, Ladislav
Anapest – testů test

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
48 s., 90 Kč
Útlá sbírka Ladislava Koliáše
(+2019) přináší soubor českých
anapestů i experimentální poezie.
Básník názorně předvádí, že i tak
náročný útvar, jako jsou anapest či
spondejská stopa, mohou být realizovány i v češtině.
ISBN 978-80-7389-246-3

Malý, Jaroslav
Písecké památky a jejich počátky

PO E Z I E

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
24 s., 110 Kč
„Tato sbírka je inspirována městskými památkami a různými historickými událostmi v dobách dávno
minulých. I dodnes se mnohá tato
velkolepá díla dochovala. Každému,
kdo město navštíví, poskytnou
úchvatnou a nezapomenutelnou
podívanou.“
ISBN 978-80-7389-224-1

Alena Klímová, BO.–žena
Vnitřní zvíře – Psice

Marková, Libuše
Básníkův sen

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
1. vyd., 46 s., brož. 120 Kč
K této útlé knížce poetického rozprávění byla autorce BO.–ženě inspirujícím zdrojem její velká a mateřská
psice jménem Diana. Autorka se cítí
spřízněná sudbou se svou psicí – Diana je jejím vnitřním zvířetem.
ISBN 978-80-7389-239-5

Csicsely, Lukáš
Životaběh

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2019,
48 s., váz.
Tragikomický veršovaný příběh
inspirovaný kramářskými písněmi
s dětskou hravostí líčí tíhu a zádrhele
lidského života. Kniha, ze které je
cítit kreativní uvolněnost a radost,
vypráví hořké „curriculum vitae“ hromotluka Oty.
ISBN 978-80-88268-29-1

Dvořák, Eduard
Vůně ornice

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
24 s., 115 Kč
Další drobná sbírka oblíbeného a již
zavedeného autora Eduarda Dvořáka
své vůdčí motto nachází v rodné
zemi, přírodě i v návratech do krajin
dětství. Ve své paměti se básnicky
vrací k tomu, co silně ovlivnilo jeho
život.
ISBN 978-80-7389-236-4

24

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
1. vyd., 42 s., brož. 120 Kč
Litanické verše vzdávají hold všemu
dobrému, s čím se člověk na své
životní cestě setkává – především
lásce, slunci, kráse, naději, jsou zde
zachyceny pražské motivy, všímá si
vesmíru.
ISBN 978-80-7389-247-0

Sedláčková, Lída
Stopy života

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
28 s., 105 Kč
Básnířka, která publikuje svou tvorbu
už od 50.–60. let minulého století.
Věnuje se jak dětské poezii a próze,
tak poezii pro dospělé. Její básně
jsou typicky hutné, na malé ploše
vyslovují vše, co autorka vyslovit
chtěla i co cítí.
ISBN 978-80-7389-243-2

Uher, František
Symetrie příboje

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
36 s., 115 Kč
Sbírka Symetrie příboje navazuje na
řadu autorových sbírek vydaných
v nakladatelství ALFA–OMEGA. Opět
se v ní setkáváme s hutnými verši
skácelovského typu, a to na aktuální
i všelidská témata, témata osobní
i „věčná“.
ISBN 978-80-7389-242-5

Wernisch, Ivan
He, he!

Praha: Meander, 2019, 64 s., váz.
328 Kč
Po úspěšných titulech Chodit po provaze je snadné (2011, Nejkrásnější
kniha ČR 2012) a Plop! (2015), které
vyšly s ilustracemi Jiřího Stacha, vydáváme tento rok Wernischovu sbírku
básní s názvem He, he!
ISBN 978-80-7558-083-2

POVÍ D K Y
Linhart, Oto
Historky z koule

Praha: Akropolis, 2019, 96 s., váz.
120 Kč
Po dvou románech (Příběh zděšeného muže – 2014 a Obejmi mě dočista, dočista – 2018) přichází autor se
sbírkou povídek Historky z koule.
ISBN 978-80-7304-226-4

Melinda, Jan
Zelenobílá vykrádačka

Praha: CPress, 2019, 160 s., váz.
269 Kč
Čtení o fotbale pro nečtenáře a nefotbalisty.
ISBN 978-80-264-2803-9

Novak, B. J. a kol.
Řidič sanitky, Johnny Depp
a tajemství krabice s cereáliemi
Zlín: Kniha Zlín, 2019, 288 s., váz.
299 Kč
Šedesát čtyři povídek, dvanáct překladatelů, jeden výrazný autorský
hlas.
ISBN 978-80-7473-878-4

Padevět, Jiří
Dvacet minut na vsi

Praha: Academia, 2019, 92 s.,
flexovazba, 165 Kč
Kniha povídek Dvacet minut na vsi
autora Jiřího Padevěta zavádí čtenáře
mezi obyčejné lidi žijící své běžné životy plné práce, starostí, ale i zábavy,
radostí a občas poklidných chvil.
ISBN 978-80-200-3033-7

Šabach, Petr
Dobře zašitej frajer

Praha: Paseka, 2019, 340 s., váz.
399 Kč
Výbor toho nejlepšího z Šabachova
díla. Kniha obsahuje i dvě dosud nepublikované povídky.
ISBN 978-80-7637-070-8

Šindelka, Marek
Mapa Anny

Praha: Odeon, 2019, 136 s., váz.
Mapa Anny je nový povídkový soubor Marka Šindelky, nositele Magnesie Litery za prózu z roku 2012. Objektem autorova pozorování jsou
opět vztahy: nebezpečné, zničené,
vyhořelé, vyčpělé.
ISBN 978-80-207-1909-6

PRÓZ A
Česal, Aleš
Tajemná tvář

Praha: XYZ, 2019, 224 s., váz.
269 Kč
Život i dílo romantického rozervance
Karla Hynka Máchy zůstávají dodnes
opředeny množstvím tajemství
a záhad.
ISBN 978-80-7597-552-2

Hovorková, Marie
Tajemno mezi nebem a zemí

bibliografie
Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
406 s., 420 Kč
Autorka se v obsáhlé knize, která
čerpá inspiraci z jejího nevšedního
života, zabývá tajemnými a těžko
vysvětlitelnými jevy, které odjakživa
patřily k našim životům. Marie Hovorková odhrnuje růžek roušky těchto tajemství ve svém životě.
ISBN 978-80-7389-238-8

Kohák, Jakub
Svět podle Koháka

Praha: Brána, 2019, 280 s., váz.
329 Kč
Jakub Kohák přispívá do zlatého
fondu české literatury knihou Kůly
v plotě 0.5, která je prequelem sequelu Kůly v plotě. Jak je to možné?
ISBN 978-80-7617-897-7

Luk, Owen
Hřebec

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
24 s., 115 Kč
Opět prozaický text s * určený pro
čtenáře od 18 let. Příběh má dvě
linie. První vypráví mladá žena. Zachycuje svůj život od mládí. Druhou
linii vyprávění vede vzdělaný islámský
muž Omar, který příběhy Dianky vidí
z jiného úhlu.
ISBN 978-80-7389-212-8

Luk, Owen
Husa

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
24 s., 115 Kč
Prozaický text – novela, opět s *, je
určen pro čtenáře od 18 let. Lidští
představitelé tu vystupují společně se
zvířecími – tentokrát husami. V popředí je opět sexuální stránka. Příběh
vypráví ne zcela normální psychiatr.
ISBN 978-80-7389-211-1

Padevět, Jiří
Sny a sekyry

Brno: Host, 2019, 117 s., váz.
Jsou chvíle, o které se lze poranit jako
o trní. Jako by se v nich čas na chvíli
zastavil jen proto, aby se náhle rozběhl mnohem rychleji a dějiny jejich
prostřednictvím dokázaly uvolnit
všechnu svoji nastřádanou sílu.
ISBN 978-80-7577-965-6

Padron, Irena Peňa
Alfonso a já

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
108 s., 175 Kč
Autorka žije v Čechách a na Kanárských ostrovech. Vypráví formou
deníku především silný příběh ženy
z období onkologického léčení jejího
sedmnáctiletého syna. Ta se dostává
do role matky–bojovnice.
ISBN 978-80-7389-848-7

Reina, Miquel
Světla na moři

Překl. Sobolevičová, Renáta;
Chaloupková, Veronika, Praha: Argo,
2019, 320 s., váz. 298 Kč
Svěží, poutavý a citlivě vyprávěný snový příběh Miquela Reiny je
velmi inspirativní a zanechá ve vás
silnou naději, že za své sny má smysl
bojovat.
ISBN 978-80-257-2964-9

Skaife, Christopher
Pán krkavců

Překl. Antonínová, Hana, Praha:
Universum, 2019, 256 s., váz. 299 Kč
Milé, vtipné a zajímavé vyprávění
správce londýnského Toweru,
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k jehož povinnostem patří mimo
jiné péče o zdejší krkavce, k nimž
se pojí pověst, že dokud budou
v Toweru, britská monarchie nezanikne.
ISBN 978-80-7617-754-3

Šebek, Tomáš
Nebe nad Jemenem

Praha: Paseka, 2019, 288 s., brož.
Nejnovější kniha lékaře Tomáše Šebka z místa současné největší humanitární katastrofy na světě.
ISBN 978-80-7637-005-0

Šolcová, Jaroslava
Moudření

Dobřejovice: Alfa–Omega, 2019,
132 s., 150 Kč
Kniha Moudření byla inspirována autorčinými životními příběhy, zejména
pak obdobím mládí, kdy se věnovala
jezdectví. V krásném jezdeckém
areálu v Hradci Králové, který si sami
občané vybudovali, trávila přívětivé
chvíle.
ISBN 978-80-7389-237-1

PŘ Í BĚ HY
Dobrakovová, Ivana
Matky a kamioňáci

Praha: Argo, 2019, 216 s., váz.
V Matkách a kamioňácích popisuje
autorka pět rozdílných životních
osudů mladých žen, jejich vztahy
k mužům, dětem, vlastní sexualitě, k tělu a ke svému okolí, jejich
hlediska a názory na různé životní
zkušenosti.
ISBN 978-80-257-2965-6

Newmarková, Amy;
Canfield, Jack; Hansen, Mark
Victor
Slepičí polévka pro duši: O zkušenosti stáří
Překl. Bartoňová, Bronislava, Praha:
Práh, 2019, 392 s., brož. 299 Kč
101 textů vybraných speciálně pro
starší čtenáře, a to u příležitosti
patnáctého výročí edice Slepičích
polévek. Ideální dárek od mladších
ročníků rodičům nebo prarodičům.
ISBN 978-80-7252-832-5

R E PO R TÁ ŽE
Garton Ash, Timothy
Rok zázraků. Svědectví o revoluci roku 1989 ve Varšavě,
Budapešti, Berlíně a Praze

Praha: Prostor, 2019, 192 s., brož.
Svazek reportáží světoznámého
britského historika, politologa
a publicisty představuje jedinečné
zachycení převratných událostí
roku 1989, tak jak postupně zasáhly čtyři středoevropské komunistické režimy včetně tehdejšího
Československa.
ISBN 978-80-7260-433-3

ROM ÁNY
Ajvaz, Michal
Města

Brno: Druhé město, 2019, 736 s.,
váz.
Vypravěč knihy slíbí manželce svého
dávného přítele Štěpána, že se ve
Stockholmu pokusí najít záhadný
fialový flash disk, který Štěpána podivnou hrou náhody uvrhl do stavu
duševní trýzně a který jediný může
jeho zoufalství utišit.
ISBN 978-80-7227-422-2

Backman, Fredrik
Životní terno

Brno: Host, 2019, 79 s., váz. 249 Kč
Je noc před Štědrým dnem a nemocniční chodbou kráčí žena v šedém,
aby si odvedla jednoho z nás.
ISBN 978-80-275-0003-1

veřejnosti, ale kolem nich přetrvává
aura tajemna.
ISBN 978-80-7376-563-7

Dumas, Alexandre
Černý tulipán

Překl. Čermáková, Daniela, Praha:
Baronet, 2019, 400 s., váz.
Lara Weeksová míří do New Yorku se
svou nejlepší kamarádkou Susie, aby
si užily báječnou vánoční atmosféru.
ISBN 978-80-269-1201-9

Překl. Melanová, Dana, Praha:
Odeon, 2019, 264 s., váz.
Černý tulipán patří k nejznámějším
románům Alexandra Dumase. Na
rozdíl od jiných spisovatelových děl,
překypujících davy postav, souboji
a velkými scénami, jde o komorní
příběh zabydlený jen několika málo
osobami.
ISBN 978-80-207-1916-4

Bancroft, Josiah
Cesta do Babylonu

Edvardsson, Mattias
Skoro normální rodina

Baggot, Mandy
Vánoce v New Yorku

Překl. Drobek, Aleš, Brno: Host,
2019, 431 s., váz.
Pokud chce Thomas Senlin zachránit
svou ženu, musí se z tichého knihomola proměnit v muže činu.
ISBN 978-80-7577-966-3

Barták, Daniel
Stinná místa

Praha: XYZ, 2019, 240 s., váz.
299 Kč
Pavel Horváth nečekaně získal dům
v obci zvané Dřímota – zdědil ho po
svém otci, kterého nikdy nepoznal.
ISBN 978-80-7597-548-5

Batumanová, Elif
Idiot

Překl. Novák, Lukáš, Praha: Akropolis, 2019, 448 s., brož.
Humoristický román nás zavede
nejen do amerického univerzitního
prostředí 90. let, ale také do Maďarska, kam se hrdinka pod vlivem svého
platonického vztahu ke spolužákovi
maďarského původu coby lektorka
angličtiny vydává.
ISBN 978-80-7470-253-2

Centerová, Katherine
Štěstí pro začátečníky

Ostrava: Domino, 2019, 280 s., váz.
349 Kč
Krásný a silný příběh o tom, že člověk
se někdy musí úplně ztratit, aby mohl
doufat, že se nakonec najde.
ISBN 978-80-7498-350-4

Dalton, Trent
Kluk spolkne vesmír

Překl. Punge, Barbora Puchalská,
Praha: Argo, 2019, 440 s., váz.
Drsný leč poetický příběh dospívání v rodině po všech stránkách
narušené.
ISBN 978-80-257-2943-4

Dellaira, Ava
Kdybych tě našla

Praha: Yoli, 2019, 416 s., brož.
379 Kč
Sedmnáctiletá Angie žije jen s mámou. Její otec zemřel, ještě než
se narodila, a máma o něm skoro
nemluví. Angie už se dávno vzdala
naděje, že by se o něm někdy něco
dozvěděla.
ISBN 978-80-7617-443-6

Dudek, Karel;
Vrbenská, Františka
Ztracené dějiny Prahy. Kelley,
Bruncvík a hlavy českých pánů

Praha: Olympia, 2019, 192 s., váz.
Edward Kelley, první česká básnířka
Westonie, Bruncvík a dvacet sedm
českých pánů. Co mají tato témata
společného? Existují v povědomí
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Překl. Johnová, Lucie, Praha: Kalibr,
2019, 456 s., váz.
Oblíbený farář Adam, ambiciózní
právnička Ulrika a jejich devatenáctiletá dcera Stella žijí ve vilové čtvrti
v Lundu na jihu Švédska a jejich život
vypadá na první pohled dokonale.
ISBN 978-80-7617-738-3

Christie, Agatha
Odloučeni zjara

Překl. Čermák, Jan, Praha: Ikar, 2019,
216 s., váz. 279 Kč
Pozoruhodný psychologický román
královny detektivek z roku 1944,
příběh o ochotě pohlédnout na sebe
sama, přiznat si životní chyby a vykročit ze svého stínu.
ISBN 978-80-249-4003-8

Janečková, Klára
Vítěz

Praha: Ikar, 2019, 336 s., váz. 329 Kč
Neznají se navzájem, nemají spolu
nic společného, ale přece je záhy
něco spojí. Pád! Životní zlom. On,
přezdívaný Vítěz, čtyřicetiletý závodník automobilové rallye, který dosud
nikdy neprohrál. Ona, rozmazlená
dcera z dobře situované rodiny.
ISBN 978-80-249-3934-6

King, Stephen
Mrtvá zóna

Praha: Ikar, 2019, 352 s., váz. 359 Kč
Seznamte se s „rozvernou mládeží“,
buřičskými požitkáři dvacátých let,
jejichž hony za pokladem byly posedlostí novinářů.
ISBN 978-80-249-4008-3

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, 424 s., váz.
Mrtvá zóna je napínavý a dobrodružný příběh odehrávající se na pozadí
skutečných historických událostí
v USA v sedmdesátých letech dvacátého století. Je v pořadí teprve pátým
publikovaným románem Stephena
Kinga – a stále patří k jeho nejúspěšnějším.
ISBN 978-80-759-3128-3

Hannahová, Kristin
Velká samota

Kinsella, Sophie
Jak mě překvapíš?

Fellowesová, Jessica
Mladí, neklidní a mrtví

Praha: Argo, 2019, 488 s., váz.
Rok 1974. Ernst Allbright se z bojů
ve Vietnamu vrací domů jako jiný
člověk. Je neklidný, trpí nočními
můrami, nedokáže si udržet práci.
Když mu řízením osudu spadne do
klína chata na Aljašce, rozhodne
se, že se tam i s celou rodinou
přestěhuje.
ISBN 978-80-257-2928-1

Heikkinen, Mikko–Pekka
Sobí mafie

Překl. Křístková, Anežka Melounová;
Zahradníková, Hana, Praha: Argo,
2019, 392 s., váz.
Utsjoki, nejzazší kout severního
Finska, kraj sobů, Sámů a polární
záře. Chudý a zastrčený kout země,
kde vládnou rodové klany a kde má
zákon jen poradní slovo. Zní poslední
věta povědomě? Podobnost se Sicílií
není náhodná.
ISBN 978-80-257-2924-3

Hermes Gowarová, Imogen
Mořská panna a paní Hancocková

Praha: Argo, 2019, 456 s., váz.
Jednoho zářijového večera roku 1785
zaslechne ovdovělý obchodník Jonah
Hancock neodbytné klepání na dveře
svého domu. Je to jeho přítel a kapitán jeho lodi. Místo svěřené lodi
a očekávaného nákladu však přiváží –
mořskou pannu.
ISBN 978-80-257-2972-4

Houellebecq, Michel
Elementární částice

Praha: Odeon, 2019, 320 s., váz.
359 Kč
Francouzský bestseller z roku 1998,
který přinesl autorovi celosvětový
ohlas. Uprostřed tápající a nevýrazné
literatury zapůsobil jako časovaná
bomba.
ISBN 978-80-207-1915-7

Praha: BB art, 2019, 304 s., váz.
Tato kniha je o manželství, lásce,
sexu, fitness náramcích, překvapeních, šocích, sexy prádélku, parku
Battersea, rodičích, o smrti...
ISBN 978-80-7595-258-5

Koepp, David
Parazit

Překl. Urban, Miloš; Urban, Martin,
Praha: Argo, 2019, 328 s., váz.
348 Kč
Před třiceti lety Roberto Diaz a Trina
Romano, odborníci na bioterorismus, nechali uprostřed západoaustralské pustiny srovnat se zemí celou
vesnici, když zjistili, že její obyvatele
krutě pozabíjela parazitická houba
či plíseň.
ISBN 978-80-257-2956-4

Labudová, Ema
Tapetář

Praha: Knižní klub, 2019, 184 s., váz.
Mladá debutantka stvořila sugestivní
a věrohodnou novelu z prostředí severobritského rybářského městečka
Whitby v yorkshirském kraji 50. let.
ISBN 978-80-7617-776-5

LaValle, Victor
Podvrženec. Příběh bloudění,
zápasu a hledání ztraceného
syna v kulisách současného New
Yorku
Praha: Práh, 2019, 408 s., váz.
Mohlo by se zdát, že newyorského
antikváře Apolla Kagwu konečně
čeká obyčejný a šťastný život. Potká
Emmu a okamžitě se do ní zamiluje.
Pak se ale Emma vrátí ze své cesty
do Jižní Ameriky s červenou šňůrkou
na ruce.
ISBN 978-80-7252-798-4

Mathieu, Jennifer
Ranařky

Praha: Paseka, 2019, 352 s., brož.

bibliografie
Šestnáctiletá Vivian toho má po krk.
Už ji nebaví poslouchat sexistické
narážky spolužáků, protežování školního fotbalového týmu ani
nespravedlnosti od třídního učitele
a vedení školy.
ISBN 978-80-7432-996-8

Mawer, Simon
Simon Mawer box

Zlín: Kniha Zlín, 2019, váz. 1099 Kč
Pražské jaro, Skleněný pokoj, Mendelův trpaslík.
ISBN 978-80-7473-904-0

McCarthy, Cormac
Krvavý poledník

Překl. Svoboda, Martin, Praha: Argo,
2019, 392 s., flexovazba , 398 Kč
Kniha zcela syrovým a drastickým
způsobem vypráví o dobývání amerického Západu a je charakterizována
jako katalog násilí, krveprolévání,
brutality a krutosti.
ISBN 978-80-257-2963-2

Methos, Victor
Obhájce

Praha: Kalibr, 2019, 184 s., váz.
Peněz je málo a kariérních vyhlídek
ještě méně, proto novopečený
právník Theodore Brigham podnikne zoufalý krok a nastoupí do
pochybné právnické firmy v Salt
Lake City.
ISBN 978-80-7617-716-1

Němec, Jan
Možnosti milostného románu
Brno: Host, 2019, 480 s., váz.
Román o tom, proč vlastně jsme
jeden s druhým.
ISBN 978-80-7577-920-5

Nygardshaug, Gert
Strom nebeského květu

Překl. Mrázová, Daniela, Praha: Práh,
2019, 368 s., váz. 369 Kč
Vizionářský ekoromán předznamenávající zkázu deštných pralesů, které
dnes skutečně čelíme.
ISBN 978-80-7252-827-1

Ohlssonová, Kristina;
Stiessová, Helena
Kouzelné srdce

Perry, Mike
Hotel Sen, pokoj 36

Praha: Práh, 2019, 282 s., váz.
Odvážná až drásavá výpověď o lásce i složitostech vztahů po změně
pohlavní identity. Jaký vlastně bude
život po přeměně?
ISBN 978-80-7252-720-5

Seeberová, Claire
Macecha

Překl. Hartlová, Helena, Praha: Mladá fronta, 2019, 368 s., váz. 369 Kč
Jeanie to v životě nikdy neměla snadné. Spolu s mladší sestrou Marlenou
prožila ne zrovna idylické dětství,
partnerství jí nevyšlo a po čtyřicítce
žila sama s dospívajícím synem –
dokud nepotkala Matthewa, staršího
zajištěného muže.
ISBN 978-80-204-4854-5

Silvera, Adam;
Albertalli, Becky
Co když jsme to my

Praha: Yoli, 2019, 344 s., brož.
299 Kč
Společný román bestsellerových
autorů Becky Albertalli (Já, Simon)
a Adama Silvery (Oba na konci
zemřou).
ISBN 978-80-7617-889-2

Steel, Danielle
V pravý čas

Praha: Ikar, 2019, váz. 299 Kč
Poté, co malou Alexandru Winslowovou opustila v sedmi letech matka,
zůstala sama se svým otcem.
ISBN 978-80-249-4031-1

Šimáček, Jiří
Prvotřídní hajzl

Brno: Druhé město, 2019, 328 s., váz.
Děj autorovy čtvrté knihy se odehrává opět v současném Brně. Hlavní
postavou je zkorumpovaný policista
středních let, bezohledný manipulátor přezdívaný Náčelník.
ISBN 978-80-7227-430-7

Třeštík, Michael
Aspoň jsem to zkusil

Praha: Mladá fronta, 2019, 152 s.,
váz.
Jedenáctiletá Roberta se nejvíc kamarádí s Charlottou. Jenže Charlotte
je vážně nemocná. Potřebuje nové
srdce – a to co nejrychleji.
ISBN 978-80-204-4567-4

Praha: Motto, 2019, 256 s., váz.
299 Kč
Rezervovaný džentlmen Michael
Třeštík, autor proslulých facebookových statusů, který dovede vytěžit
stejně adrenalinu z nehody na motorce jako z překladu poezie, popisuje
události a situace, které se mohly stát
snad jedině jemu.
ISBN 978-80-267-1641-9

Pasternak, Boris
Doktor Živago

Tung, Deborah
Ze života knihomolky

Překl. Zábrana, Jan, Praha: Odeon,
2019, 648 s., váz.
Tento snad nejslavnější román ruské literatury 20. stol. vyšel poprvé
r. 1957 v Itálii, až r. 1988 v SSSR
a u nás oficiálně r. 1990. Pasternakovi
(1890–1960) byla r. 1958 udělena
Nobelova cena, kterou však byl donucen odmítnout.
ISBN 978-80-207-1917-1

Pekkanen, Sarah;
Hendricks, Greer
Anonymní dívka

Překl. Královcová, Petra, Praha:
Motto, 2019, 400 s., váz. 399 Kč
Podvodně se přihlásit do studie
o morálce a etice možná nebylo
správné – ale Jessice finanční odměna
přišla vhod.
ISBN 978-80-267-1639-6

Překl. Belejová, Katarína, Brno:
CPress, 2019, 144 s., váz. 249 Kč
V tramvaji koukáš lidem přes rameno,
jen abys zjistila, jakou knížku právě
čtou. Než aby sis koupila něco na sebe,
raději utratíš jmění v knihkupectví. Tajně (a někdy i naprosto veřejně) čicháš
ke svým novým knižním úlovkům.
ISBN 978-80-264-2694-3

Valenta, Milan
Cevakr neboli krkavec

Brumovice: Carpe diem, 2019,
1. vyd., 136 s., váz. 399 Kč
Děj je možno parafrázovat profláklým rčením o dvojím vstoupení do
řeky: „Dvakrát nevstoupíš do stejné
řeky, a když už, je to stejně houby
platné, nikomu tím nepomůžeš
a sobě uškodíš!“
ISBN 978-80-7487-277-8

z n o v i n e k k 2 5 . 11. 2 0 19 3 7 0 t i t u l ů
Ventrella, Rosa
Příběh spořádané rodiny

Praha: Argo, 2019, 272 s., váz.
Hlavní hrdinka Maria má rebelskou
povahu, která se v patriarchálním
prostředí italského jihu moc nenosí. Postavy zde žijí jako ve vězení,
nedokážou se vymanit z tradic
konvenčního prostředí, kde jejich
identitu určuje rodinné a sociální
prostředí.
ISBN 978-80-257-2901-4

Vigan, Delphine de
Vděk

Praha: Odeon, 2019, 160 s., váz.
U nás již dobře známá a oblíbená
francouzská autorka Delphine de
Vigan ve svém zatím posledním díle
Vděk navazuje na předchozí knihu
Pouta v jakési zamýšlené volné trilogii
věnované různým aspektům mezilidských vztahů.
ISBN 978-80-207-1913-3

SCI-FI, FANTASY
Bardugo, Leigh
Zjizvený král

Překl. Chodilová, Dana, Praha: Fragment, 2019, 424 s., váz. 399 Kč
Zkroť své démony – nebo jim dej to,
co chtějí! Dlouho očekáváná novinka
od autorky bestselleru Šest vran.
ISBN 978-80-253-4405-7

Buccellato, Brian;
Manapul, Francis
Batman Detective Comics 7:
Anarky

Překl. Zenkl, Petr, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 200 s., váz. 699 Kč
V Gothamu vládne Anarky! Letadlo
na gothamském mezinárodním letišti
během přistávání havaruje. Posádka
a cestující uvnitř ale působí, jako by
byli mrtví už několik let, zdá se, že
jejich těla jsou v rozkladu.
ISBN 978-80-7595-274-5

Finch, David;
Friend, Richard;
Johns, Geoff
Věčné zlo

Praha: BB art, 2019, 240 s., brož.
Něco takového nejmocnější hrdinové
světa nečekali. Zatímco mezi sebou
ochránci naší planety řešili svoje
vlastní půtky, bytosti z temné dimenze přihlížely. Trpělivě čekaly a plánovaly dokonalý útok.
ISBN 978-80-7595-276-9

Grumley, Michael
Průlom

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2019, 432 s., brož. 349 Kč
Jaderná ponorka hluboko v Karibském moři je za tajemných okolností
nucena přerušit svou misi.
ISBN 978-80-264-2780-3

Hokr, Boris; Kyša, Leoš
Ve stínu magie

Praha: Epocha, 2019, 632 s., váz.
565 Kč
Magie je bezvadná věc. Můžete si
přičarovat štěstí, zdraví nebo sukubu,
která vám bude po vůli. Ale taky se
všechno může v jednom okamžiku
zvrhnout a vy proti sobě poštvete síly,
které jsou tak staré a temné, že vás
mohou přivést k šílenství.
ISBN 978-80-7557-218-9

Chambersová, Becky
Zpráva o životě vesmířanů
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Překl. Šprtová, Michaela, Brno: Host,
2019, 1. vyd., 439 s., váz. 399 Kč
Poslední lidé opustili Zemi už před
stovkami let. Po vleklém putování
prázdnotou byli (většinou) přijati
mezi druhy, které se podílejí na
správě a chodu galaxie, a po generace trvající cesta flotily Exodus
skončila.
ISBN 978-80-7577-954-0

Berg
Chamtivost

Lark, Michael; Rucka, Greg;
Brubaker, Ed
Gotham Central 3

Překl. Žák, Jiří, Praha: XYZ, 2019,
400 s., váz. 399 Kč
Konspirační thriller o dávné síle
žen od autora bestselleru Křik. Na
okraji útesu izolovaného souostroví
na severu Norska je nalezena mrtvá
žena, která byla podrobena krutému
mučení.
ISBN 978-80-7597-546-1

Překl. Klíčník, Richard, Praha: BB art,
2019, 224 s., brož. 499 Kč
V Gothamu zuří surová válka gangů. Po tragickém přehmatu dospěl
policejní sbor k názoru, že už se na
Batmana nelze spolehnout, a tak
komisař přistupuje k osudovému
rozhodnutí – Temný rytíř se zařadí
mezi hledané zločince a proslulý Batsignál zmizí.
ISBN 978-80-7595-279-0

Luceno, James
Star Wars – Darth Plagueis

Praha: Egmont, 2019, 368 s., brož.
299 Kč
Plagueis byl nejmocnější sithský lord,
jaký kdy žil. Může se stát i jediným,
který nikdy nezemře?
ISBN 978-80-252-4759-4

Pohl, Frederik
Za modrým horizontem událostí
Překl. Engliš, Jiří, Praha: Argo, 2019,
328 s., váz. 298 Kč
Ve volném pokračování jedné z nejslavnějších ság žánru science fiction
se opět setkáváme s Robinettem
Broadheadem, který sice pohádkově
zbohatl, artefakty Heecheeů mu ale
přesto nedávají spát.
ISBN 978-80-7553-702-7

Sněgoňová, Kristýna
Zřídla

Praha: Epocha, 2019, 400 s., brož.
Pod našima nohama se nachází
spousta věcí: třeba vodovody, plynovody, optické kabely, metro… Teda to
zrovna v Brně ne, ale zato tam můžete narazit na magická Zřídla – skryté
zásobníky mocné energie.
ISBN 978-80-7557-216-5

ŠPIO NÁ Ž N Í
ROM ÁNY
Atkinsonová, Kate
Přepis

Praha: Argo, 2019, 272 s., váz.
Mladičká Juliet Armstrongová se
v r. 1940 přimotá do světa špionáže
a dostane za úkol sledovat aktivity
britských sympatizantů s fašismem.
Není z toho nijak nadšená, práce
jí často připadá úmorná, navíc v ní
vzbuzuje strach.
ISBN 978-80-257-3020-1

TH R I LLE RY
Aldersonová, Sarah
Takoví normální #přátelé

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, 352 s., váz.
Thriller ze současnosti o nebezpečí
sociálních sítí, nablýskaných životech,
které na nich prezentujeme, a realitě,
která nemusí být ani trochu záviděníhodná. Nic takového jako dokonalý
život neexistuje. Jen dokonalá lež.
ISBN 978-80-7593-057-6

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 520 s., váz.
399 Kč
Novinář Jan Born je se svou redakcí
a přáteli vtažen do vyšetřování série
brutálních vražd.
ISBN 978-80-7473-880-7

Beuglet, Nicolas
Spiknutí

Coben, Harlan
Na útěku

Překl. Steinerová, Irena, Praha:
Kalibr, 2019, 376 s., váz.
Dokonalá rodina je zničena v nejnovějším thrilleru Harlana Cobena,
brilantního autora celosvětových
bestsellerů, kterého spisovatel Dan
Brown označil za mistra napětí
a skvělých zápletek.
ISBN 978-80-7617-734-5

Deakinová, Leona
Psychohry

Překl. Kozák, Jan, Brno: Jota, 2019,
308 s., váz. 328 Kč
Čtyři cizí lidé jsou nezvěstní. Na místě
jejich posledního výskytu pokaždé
zůstane přání k narozeninám, kde
stojí: Dárek pro tebe je tahle hra. Máš
odvahu hrát?
ISBN 978-80-7565-549-3

Francesová, Michelle
Ta druhá

Překl. Podzimková, Dina, Praha:
XYZ, 2019, 416 s., váz. 399 Kč
Thriller o smrtících ambicích,
podvodu a zradě od autorky knihy
Přítelkyně.
ISBN 978-80-7597-526-3

Frenchová, Tana
Temná zahrada

Překl. Pechalová, Petra; Nová,
Markéta, Praha: Argo, 2019, 536 s.,
váz. 398 Kč
Strhující román od jedné z nejlepších
autorek napínavých psychologických
thrillerů dneška pokládá otázku, co
se z nás stane a čeho jsme schopni,
když přestáváme tušit, kým vlastně
jsme.
ISBN 978-80-257-2973-1

Karika, Jozef
Strach

Překl. Pilch, Robert, Praha: Argo,
2019, 272 s., váz. 298 Kč
Mysteriózní thriller plný hrůzy.
Vyhořelý třicátník se po letech vrací
do příměstské čtvrti na úpatí hory,
která ukrývá mrazivé tajemství – ve
výjimečně chladných zimách se tam
ztrácejí děti.
ISBN 978-80-257-2950-2

May, Peter
Pekingský rozparovač

Brno: Host, 2019, 400 s., váz.
Říká si Pekingský rozparovač. Jeho
oběti jsou mladé, krásné a odporně
znetvořené. Veškerá pozornost se
upírá na velitele pekingského oddělení závažných zločinů Li Jena.
ISBN 978-80-7577-916-8

bibliografie
Mayne, Andrew
Teorie vraždy

Překl. Diestlerová, Petra, Praha:
Kalibr, 2019, 304 s., váz. 379 Kč
Bioinformatik a lovec sériových vrahů
Theo Cray dostane od FBI neoficiální
nabídku vyšetřit podivnou dvojnásobnou vraždu. Došlo k ní na místě,
kde zabiják, kterého Theo odhalil
dříve, pohřbíval své oběti.
ISBN 978-80-7617-887-8

Stepherd – Robinsonová,
Laura
Krvavý cukr

Brno: Host, 2019, 407 s., váz.
Červen 1781, Anglie. Na háku
v deptfordské loděnici je nalezeno
tělo. Umučené k smrti a s vypálenou
otrokářskou značkou. O pár dní
později přijme kapitán Henry Corsham — válečný hrdina, nečekanou
návštěvu.
ISBN 978-80-7577-963-2

Zhřívalová, Petra
Design vraždy

Praha: XYZ, 2019, 304 s., váz.
299 Kč
Jednoho lednového dne je nalezen
bez známek života slavný designér
a architekt.
ISBN 978-80-7597-543-0

VÁLEČN É
ROM ÁNY
Vácha, Dalibor
Za svobodu

Praha: Argo, 2019, 304 s., váz.
Váchův román se obrací k příběhu
československých legionářů ve Francii, kteří bojovali za českou svobodu,
a každý z nich se hlavně toužil konce
války dožít. A nezapomenout na svou
osudovou ženu.
ISBN 978-80-257-2959-5

V ZPOM Í N K Y
Cervenka, Jarda
Váhavý svědek

Praha: Akropolis, 2019, 208 s., váz.
260 Kč
Poutavé pamětí celosvětově uznávaného vědce českého původu Jardy
Cervenky (* 1933), který od roku
1965 působil ve Spojených státech
jako profesor lékařské genetiky na
univerzitě v Minnesotě (věnoval se
především cytogenetice).
ISBN 978-80-7304-225-7

Kreuter, Josef
Z Brandejsa do Bruselu

Praha: Academia, 2019, 254 s., váz.
550 Kč
Vzpomínky muže, který nikdy
nepatřil k mediálně sledovaným
politickým osobnostem, ale přesto se
významnou měrou zasloužil o to, že
Československá a následně Česká republika znovu získala prestiž jednoho
z vyspělých evropských států.
ISBN 978-80-200-3004-7

Šíp, Karel
Bavič

Praha: XYZ, 2019, 304 s., váz.
299 Kč
Život a vzpomínky známého baviče
a moderátora v rozšířeném vydání.
ISBN 978-80-7597-530-0

White, Janet
Pastýřka

z n o v i n e k k 2 5 . 11. 2 0 19 3 7 0 t i t u l ů
Překl. Nagyová, Petra, Praha: Paseka,
2019, 300 s., váz. 299 Kč
Rok sama na ostrově Aroa u Nového
Zélandu. Bez elektřiny, rádia, teplé
vody. A spolu s ní obrovské stádo
ovcí, o které se musela postarat. Léčit
je, zachraňovat z moře, když spadly
z útesu, pomáhat jim při komplikovaných porodech.
ISBN 978-80-7637-039-5

KOM I K SY
Pilkey, Day
Dogman – Utržený ze řetězu

literatura pro
děti a mládež

Překl. Mikolajek, Martin, Praha:
Pikola, 2019, 224 s., váz. 299 Kč
Hrdina s psí hlavou se opět
představuje ve světově proslulém
komiksu! Obranář zákona a mstitel
pes–práví je opět tady! Se srdcem
hrdiny, silnými pažemi, bystrým
rozumem… a hustou srstí. Dokáže
zatočit se zločinem ve svém rodném
městě?
ISBN 978-80-7617-353-8

DOBRODRUŽSTVÍ

PO HÁD K Y

Boudriot, Kateřina Bažantová;
Hejdová, Irena
Červené klubíčko

Baba Jaga a další ruské pohádky

Praha: Albatros, 2019, 64 s., váz.
299 Kč
Dvojčata Miu a Maxe zavede noční
dobrodružství do strašidelného lesa.
ISBN 978-80-00-05645-6

Doyle, Catherine
Bouřňákův ostrov

Praha: Fragment, 2019, 280 s., váz.
399 Kč
Národní pohádky patří do světového
literárního fondu a ty ruské se řadí
mezi nejkrásnější.
ISBN 978-80-253-4456-9

Cenkl, Jakub a kol.
Černobílé pohádky

Praha: Albatros, 2019, 248 s., váz.
249 Kč
Věříte na kouzla a čáry? Mračna už
se stahují…
ISBN 978-80-00-05658-6

Praha: Albatros, 2019, 96 s., váz.
269 Kč
Černobílé pohádky napsalo 18 populárních českých autorů knížek pro
děti i dospělé.
ISBN 978-80-00-05662-3

Frixeová, Katja
Podivuhodný křeček Harry

Disney – Nejmilejší sbírka
pohádek

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Pikola, 2019, 168 s., váz.
Divoké cirkusové kousky a bláznivá
umělecká čísla, pohodová pyžamová
párty a spousta čokoládových dortíků – připoj se Klárčině druhému
dobrodružství v Čarokrásném knihkupectví!
ISBN 978-80-7617-692-8

Gratz, Alan
Uprchlík

Praha: Albatros, 2019, 336 s., váz.
299 Kč
Tři příběhy, které spojuje téma útěku
a hledání bezpečného úkrytu.
ISBN 978-80-00-05657-9

Sturmová, Anca
Magický expres

Praha: Fragment, 2019, 352 s., váz.
299 Kč
Noc co noc sedává třináctiletá Flinn
na opuštěném nádraží, odkud před
dvěma lety beze stopy zmizel její nevlastní bratr Jonte.
ISBN 978-80-253-4409-5

Žampachová, Barbora
Prokletý sníh

Praha: Fragment, 2019, 304 s., váz.
299 Kč
Život otrokyně Tary nestál ani za zlámanou grešli.
ISBN 978-80-253-4462-0

H RY
Kavková, Alice;
Fibrich, Lukáš
Retrohraní

Brno: BizBooks, 2019, 208 s., váz.
349 Kč
Sběratelka retroher Alice Kavková
posbírala více než dvě stovky návodů
na hry, které mnozí jako malí hráli,
ale málokdo je předal dalším generacím. Zavzpomínejte na dětství a naučte své děti starým dobrým hrám.
ISBN 978-80-264-2787-2

Překl. Vichrová, Petra, Praha:
Egmont, 2019, 304 s., váz. 399 Kč
Vydejte se na nezapomenutelnou cestu s nejmilejšími pohádkami z dílny
Walta Disneyho.
ISBN 978-80-252-4644-3

Chris, Colfer
Země příběhů – speciální
průvodce

Praha: Fragment, 2019, 264 s., váz.
399 Kč
Fanoušci Země příběhů, pozor!
Bohatě ilustrovaný průvodce světem
pohádek Chrise Colfera!
ISBN 978-80-253-4460-6

Malinský, Zbyněk
Vánoční pohádky

Jan Vladislav vypráví řadu krásných
a málo známých českých a slovenských pohádek, ve kterých jsou
hlavními hrdiny český Honza a jeho
slovenský protějšek Janek.
ISBN 978-80-7483-109-6

PRO DĚ TI
Banks, Steven;
Bond, Clint
SpongeBob ve vesmíru

Překl. Paseková, Zuzana, Brno:
CPress, 2019, 64 s., váz. 169 Kč
SpongeBob a Patrik nasednou do
Sandiny rakety, vyrazí na oběžnou
dráhu a omylem namíří na Měsíc.
ISBN 978-80-264-2719-3

Belák, Maroš;
Sekaninová, Štěpánka;
Hikadová, Kateřina
Poznej město z vrabčí perspektivy

Praha: Albatros, 2019, 16 s., váz.
169 Kč
Rodinka pěti vrabců přiletí jednoho
dne do města. Zatímco maminku
Vrabcovou přitahují bulváry plné
módních butiků, táta Vrabec se synkem propadnou tajům městského
podzemí.
ISBN 978-80-00-05511-4

Belšán, Michal
Nové příběhy se šťastným
koncem – Zvědavá lištička

Praha: Fragment, 2019, 128 s., váz.
199 Kč
Příběh z české přírody, který se skutečně stal!
ISBN 978-80-253-4458-3

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Děsivá helikoptéra

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2019, 144 s., váz. 179 Kč
Kamarádi z Klubu Tygrů se tentokrát
vypravili do New Yorku.
ISBN 978-80-253-4402-6

Co je to? – Svět kolem nás

Praha: Egmont, 2019, 20 s., 179 Kč
Jakou barvu má hasičské auto?
ISBN 978-80-252-4610-8

Praha: Albatros, 2019, 80 s., váz.
229 Kč
Po dlouhých desetiletích znovu vychází půvabné pohádky Zbyňka Malinského pro zimní a vánoční čas.
ISBN 978-80-00-05659-3

Co je to? – Zvířátka

Malý, Radek; Hoření, Nikola
Příhody matky Přírody

Překl. Kotrle, Petr, Praha: Pikola,
2019, 264 s., váz. 259 Kč
Karlík McGuffin má obrovské tajemství… Umí se měnit v nejrůznější
zvířata, jako třeba v blechu, holuba,
nebo dokonce v nosorožce.
ISBN 978-80-7617-892-2

Praha: Meander, 2019, 64 s., váz.
348 Kč
Sedm příběhů, bajek nebo moderních autorských pohádek odpoví na
sedm všetečných otázek. A tak jestli
vás zajímá, proč vrabec vypadá, jako
by spadl do louže, určitě se to v této
knize dozvíte.
ISBN 978-80-7558-074-0

Svěrák, Zdeněk
Tatínku, ta se ti povedla

Praha: Albatros, 2019, 48 s., váz.
249 Kč
Pohádky na dobrou noc vyprávějí
dětem obvykle maminky.
ISBN 978-80-00-05560-2

Vladislav, Jan
Pohádky o Honzovi a o Jankovi
Praha: Artur, 2019, 1. vyd., 104 s.,
váz. 249 Kč
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Praha: Egmont, 2019, 20 s., 179 Kč
Jak dělá kravička?
ISBN 978-80-252-4609-2

Copeland, Sam
Karlík se mění ve slepici

Dandová, Olga
Kam se draci rádi vrací

Praha: Meander, 2019, 40 s., váz.
268 Kč
Krátké usměvavé i dojemné příhody (nebo spíše zážitky) dvou
malých dráčků, v nichž se stáváme
svědky vzácných momentů jejich
přátelství.
ISBN 978-80-7558-072-6

Danielsová, Lucy
Nemocnice pro zvířátka: Králíček v nebezpečí
Brno: CPress, 2019, 112 s., váz.
249 Kč

Na Amélii a Sama teď čeká další
dobrodružství! S králičí holčičkou
jejich kamarádky Izzy není něco
v pořádku. Zdá se smutná a neustále
utíká z kotce.
ISBN 978-80-264-2779-7

Dolejší, Ondřej;
Sekaninová, Štěpánka;
Hikadová, Kateřina
Poznej divoká zvířata z vlaštovčí
perspektivy

Praha: Albatros, 2019, 17 s., váz.
169 Kč
Emilka je mladá vlaštovčí dáma
a Maxmilián její vyvolený. Nedávno se
vzali a teď letí na svatební cestu. Kam?
Jasně že do Afriky! Malinko se ohřát
a hlavně poznat své zvířecí kolegy.
ISBN 978-80-00-05512-1

Doskočilová, Hana
Krtek a sněhulák

Praha: Albatros, 2019, 36 s., váz.
229 Kč
Veselé příběhy oblíbeného Krtka,
tentokrát o dobrodružstvích, která
prožívá s kamarádem sněhulákem.
ISBN 978-80-00-05553-4

Gough, Julian
Brumla a Remcík 3: Svačina
útočí

Překl. Vrbová, Alena, Praha: Pikola,
2019, 112 s., váz. 199 Kč
Dobrosrdečná a věčně optimistická medvědice Brumla a škarohlídský králík Remcík jsou zase zpátky
a s nimi i noví kamarádi!
ISBN 978-80-7617-831-1

Horáček, Petr
Modrý tučňák

Praha: Albatros, 2019, 32 s., váz.
249 Kč
Další obrázková knížka Petra Horáčka – tentokrát o nezlomné síle
přátelství.
ISBN 978-80-00-05664-7

Humphrey, Alastair
Vzhůru do světa

Praha: Albatros, 2019, 92 s., váz.
369 Kč
Vydejte se na 20 neuvěřitelných dobrodružných výprav!
ISBN 978-80-00-05510-7

Kahoun, Jiří
Medvídek Popo

Praha: Pikola, 2019, 56 s., váz.
199 Kč
V jedné divoké bambusové zahrádce
žije malé černobílé stvoření.
ISBN 978-80-7617-759-8

Končinský, Tomáš;
Matlovičová, Martina
Cesta z Ošemetna

Praha: Albatros, 2019, 68 s., váz.
299 Kč
Kdo to kdy viděl, aby byl vodník červený? Kdo kdy slyšel mluvit psy a kdo
jedl obří okurku salátovku, která chce
poroučet celé zemi?
ISBN 978-80-00-05646-3

Krýslová, Michaela
Mami, típni to!

Brno: Cattacan, 2019, 80 s., váz.
199 Kč
Už je to tutovka! Pepina se ve svých
osmi letech konečně dočká sourozence. Na takovou událost se musí připravit, a tak si pročítá knížku o tom,
jak děti přicházejí na svět.
ISBN 978-80-907187-9-1

bibliografie
Lego Disney Princezna
Nejlepší domeček na stromě

Brno: CPress, 2019, 32 s., brož.
149 Kč
Když se Locika svěří svým kamarádkám, že by potřebovala trávit nějaký
čas jen sama se sebou, rozhodnou
se, že jí nachystají překvapení a postaví pro ni na zahradě domeček na
stromě.
ISBN 978-80-264-2469-7

Medvídek Pú – Kniha kouzelných příběhů

Šíma, Boris
Websterovi. Příběhy ze sítě

Praha: Brio, 2019, 168 s., váz. 299 Kč
Uvnitř lidského světa existuje jiný
svět, malý a skrytý. Je také utkaný
z příběhů jako ten náš. Jejich vlákna
proplétají bytosti s osmi nohama
a čtyřma očima – pavouci.
ISBN 978-80-7529-845-4

Špaček, Ladislav
Dědečku, vyprávěj o světě

Praha: Egmont, 2019, 192 s., váz.
329 Kč
V této knize najdete čtyři kouzelné
příběhy.
ISBN 978-80-252-4722-8

Praha: Mladá fronta, 2019, 160 s.,
váz. 349 Kč
Dědečku, vyprávěj o světě je dalším
pokračováním oblíbené série knížek
o zvídavé Viktorce a laskavém a moudrém dědečkovi.
ISBN 978-80-204-5211-5

Musil, Manica K.
Lvíček Bertík

T. Smith, Alex
Pan Tučňák a ztracený poklad

Praha: Fragment, 2019, 32 s., váz.
279 Kč
Lvíček Bertík by si moc rád zdříml.
Jenže ať dělá, co dělá, nedaří se
mu usnout. Najde s pomocí malého ptáčka recept na spokojený
spánek?
ISBN 978-80-253-4463-7

Paxmann, Christine
Z chýší do mrakodrapů

Brno: CPress, 2019, 64 s., váz.
299 Kč
Dějiny architektury pro děti.
Historie architektury vám
prostřednictvím pohledu na místa,
kde lidé žili a pracovali, ukáže, jak
lidstvo v průběhu tisíciletí měnilo
způsob života.
ISBN 978-80-264-2773-5

Sekaninová, Štěpánka;
Cenkl, Jakub
Příběhy velkých i malých měst

Praha: Albatros, 2019, 68 s., váz.
249 Kč
„Ve městech, tam to žije,“ myslíval
si Kozlík Petr, když na louce přežvykoval jetel. „Tráva je tam zelenější,
sladší a šťavnatější“. „Jó, takové
město, to je jiná,“ kvokala Slepička
Klára.
ISBN 978-80-00-05548-0

Sekora, Ondřej
Knížka brouka Pytlíka

Praha: Pikola, 2019, 152 s., váz.
299 Kč
Brouk Potemník opravdu, ale
opravdu nemá smysl pro humor.
A kdo by ho také měl, kdyby ho
pronásledovala banda rozdováděných broučků a nezvedený brouček
Toníček ho bouchal plecháčkem
do hlavy?
ISBN 978-80-7617-766-6

Small, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Štěňátko Štefi

Praha: Fragment, 2019, 120 s., váz.
149 Kč
Štěňátko Štefi začalo chodit do školy
a moc se chce naučit počítat.
ISBN 978-80-253-4454-5

Straffi, Iginio
Winx Friendship Series 3 –
Přátelství je kouzlo

Překl. Vlčková, Růžena, Praha: CooBoo, 2019, 64 s., brož. 169 Kč
Stella je v nebezpečí! Víla si neopatrně namíchala lektvar, který ji mění
v rostlinu.
ISBN 978-80-7544-873-6

Praha: Mladá fronta, 2019, 208 s.,
brož.
Pan Tučňák je, jak už jeho jméno
napovídá, tučňák. Není to ovšem
jen tak ledajaký tučňák, ale
profesionální dobrodruh! Má
švihácký klobouček, sbalenou
svačinku a nemůže se dočkat, až
se vrhne na svoje první opravdické
dobrodružství.
ISBN 978-80-204-5328-0

Tlapková patrola – Knížka na
celý rok
Praha: Egmont, 2019, 72 s., váz.
249 Kč
Tým neohrožených štěňat vyráží
do akce!
ISBN 978-80-252-4731-0

Tlapková patrola – Nové 5minutové pohádky
Praha: Egmont, 2019, 192 s., váz.
299 Kč
Tým statečných tlapek vyráží do
akce! Oblíbení hrdinové jsou zpátky
a čekají je další napínavá dobrodružství. Tentokrát se vydají do tajuplné
jeskyně zachránit superštěně Apolla,
a dokonce se v ponorce podívají na
dno oceánu.
ISBN 978-80-252-4683-2

Weaver Smithová, Sherry
Vlk a štít. Dobrodružství se sv.
Patrikem

Praha: Paulínky, 2019, 1. vyd., 159 s.,
brož. 185 Kč
Dobrodružný příběh se odehrává
v pátém století na ostrově zvaném
Irsko, v době, kdy žil svatý Patrik.
A právě s ním se setkává jedenáctiletý
chlapec Kieran, který se stará o osiřelé vlčí mládě.
ISBN 978-80-7450-345-0

Žáček, Jiří
O odvážném autíčku

Praha: Albatros, 2019, 12 s., 129 Kč
Leporelo pro všechny malé cestovatele.
ISBN 978-80-00-05644-9

PRO DÍVK Y
Fišarová, Michaela;
Laštuvková, Markéta
Natálie: Nový bráška

Praha: Albatros, 2019, 144 s., váz.
249 Kč
Zpěvačka třídní kapely Bloudy z boudy Natálie má problémy. Trápí ji, že
je tlustá (ale jenom trošku!), takže jí
tatínek zakazuje sladkosti.
ISBN 978-80-00-05663-0

z n o v i n e k k 2 5 . 11. 2 0 19 3 7 0 t i t u l ů
Hanová, Jenny
Všem klukům, které jsem
milovala

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2019, 320 s., brož. 229 Kč
Lara Jean si schovává milostné dopisy
v krabici na klobouky, kterou dostala
od své matky.
ISBN 978-80-7544-875-0

Janýr, Přemysl
Princezna z Tapiti

Praha: Brkola, 2019, 328 s., brož.
Šestiletá Madlenka z Prahy se chce za
každou cenu stát princeznou. V malém polynéském království na ostrově
Tapiti zrovna hledají krále. A to je
Madlenčina šance. Přemluví tatínka,
aby kralování zkusil.
ISBN 978-80-88151-10-4

Knopfová, Hana
Hilda a Sofie

Praha: Albatros, 2019, 136 s., váz.
269 Kč
Sofie sní o jediném: stát se primabalerínou. Kvůli svému snu se odstěhuje od milující rodiny do neznámého
města, kde nastoupí na výběrovou
baletní školu. Dvě úplně odlišné holky = jedno velké přátelství!
ISBN 978-80-00-05667-8

Renée Russellová, Rachel
Deník mimoňky BEZ FILTRU!
Tvoje deníčková zpověď

Praha: Mladá fronta, 2019, 296 s.,
váz.
Nikki Maxwellová je možná pořádná
mimoňka, ale jednu věc ví jistě –
psaní deníčku je skvělý způsob, jak
dokonale poznat nejdůležitější osobu
ve svém životě: SEBE SAMU! A to teď
můžeš udělat i TY.
ISBN 978-80-204-5448-5

Shepherdová, Kat
Strašidla na hlídání – Půlnoční
královna

Praha: Fragment, 2019, 208 s., váz.
249 Kč
Hlídání děti se někdy pořádně zvrtne.
Nová série pro holky, které se nebojí!
ISBN 978-80-253-4453-8

Szillatová, Antje
Tajemství statku Štístko

Praha: Pikola, 2019, 128 s., váz.
„Štístko,“ přečte si Florentýna
a povzdychne si. O štěstí na tomhle
zpustlém statku, kde si rodiče chtějí
otevřít veterinární kliniku, přece
nemůže být žádná řeč a Florentýna se
do tohoto dobrodružství pouští jen
hodně nerada …
ISBN 978-80-7617-762-8

Willsová, Amanda
Poníci od stříbrné řeky – Nezkrotný poník

Praha: Fragment, 2019, 176 s., váz.
229 Kč
Poppy se musela s tatínkem a jeho
novou rodinou přestěhovat na venkov a jen těžko se smiřuje s novým
životem.
ISBN 978-80-253-4452-1

PRO M L ÁDE Ž
Brown, Monica
Frida Kahlo a její animalitos

Překl. Belejová, Katarína, Brno:
CPress, 2019, 32 s., váz. 249 Kč
Frida Kahlo byla výjimečná už jako
malá holčička – vynikala nezlomnou
vůlí, nezměrnou představivostí a zví-
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davostí, ale také láskou ke zvířatům,
která ji provázala po celý život.
ISBN 978-80-264-2715-5

Dahl, Michael
Děsivé historky 2

Překl. Brožová, Eva, Praha: Pikola,
2019, 224 s., váz. 259 Kč
Co kdybys měl jen sto slov na to,
abys varoval lidstvo před smrtelným
nebezpečím?
ISBN 978-80-7617-764-2

Graham, Ian; Holmes, Stuart
Úžasné stroje

Překl. Rybecká, Ivana, Praha: Pikola,
2019, 48 s., brož. 399 Kč
Poznej historii a vědu skrývající se za
nejúchvatnějšími pohyblivými stroji
lidských dějin, počínaje ozubenými
převody a kladkami až po robotické
paže.
ISBN 978-80-7617-467-2

Hanová, Jenny
Bez tebe to není léto

Praha: CooBoo, 2019, 248 s., váz.
299 Kč
Druhý díl úspěšné série od autorky
oblíbené řady Všem klukům, které
jsem milovala v novém překladu.
ISBN 978-80-7544-898-9

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka
BOX 1–6

Praha: Computer Press, 2019,
1616 s., brož. 1490 Kč
Humorem nabitý deník malého vesničana na cestě za kariérou, bojovníka
ve světě Minecraftu.
ISBN 978-80-251-4983-6

Mapleová, Daphne
Psí záchranářky – Nálada pod
psa

Praha: Fragment, 2019, 200 s., váz.
199 Kč
Roxburskému psímu klubu se skvěle
daří. Nových zájemců je stále víc
a Saša začíná mít pocit, že je toho na
ni nějak moc. Čas, který dřív trávila
spolu s Kim, Taylor a Bri v parku se
psy, teď věnuje zvedání telefonů a odpovídání na e-maily.
ISBN 978-80-253-4450-7

Saboten; Lavorel, Mathias
Fortnite Poslední šampion

Překl. Zouharová, Gabriela, Praha:
Computer Press, 2019, 184 s., brož.
249 Kč
Sedmnáctiletý Paul má jediný sen.
Stát se hercem. Když dostane nabídku na malou roli v chystaném
velkofilmu, nenechá si příležitost
upláchnout.
ISBN 978-80-251-4981-2

Strandberg, Mats
Konec

Překl. Matocha, Helena, Brno: Host,
2019, 480 s., brož.
Mrazivý young adult román odehrávající se v posledních dnech světa.
ISBN 978-80-7577-978-6

SCI-FI, FANTASY
Brallier, Max
Poslední děti na Zemi a hrozba
z vesmíru

Praha: Fragment, 2019, 272 s., váz.
269 Kč
První zimu po apokalypse si Jack
a jeho kamarádi náležitě užívají.
ISBN 978-80-253-4451-4

Coatsová, Lucy
Šelmy z Olympu – Hlídač
podsvětí

Praha: Fragment, 2019, 152 s., váz.
229 Kč
Uzdravovat v říši mrtvých? Těžký
úkol! Dokonalá kombinace humoru,
dobrodružství a řecké mytologie!
ISBN 978-80-253-4408-8

Flanagan, John
Hraničářův učeň 13 – Klan Rudé
lišky
Praha: Egmont, 2019, 328 s., brož.
299 Kč
Maddie úspěšně ukončila třetí rok
svého hraničářského výcviku a je povolána zpět na hrad Araluen.
ISBN 978-80-252-4753-2

Flanagan, John
Hraničářův učeň 14 – Souboj na
Araluenu
Praha: Egmont, 2019, 296 s., brož.
299 Kč
Podaří se Maddie pomoct Horácovi
a Gilanovi, kteří jsou obleženi ve staré pevnosti?
ISBN 978-80-252-4754-9

Kaaberbolová, Lene
Znamení čarodějky

Praha: Fragment, 2019, 284 s., váz.
269 Kč
Dině a její matce, paní Studu, se podařilo uniknout ze spárů zlovolného
vládce Drakana. 2. díl slavné severské
fantasy.
ISBN 978-80-253-4457-6

Kukkonen, Janne
Lapka – Poklad tří králů

Překl. Hanušová, Jitka, Praha: Fragment, 2019, 112 s., váz. 299 Kč
Malá loupežnice Lili se zapletla do
nebezpečné hry. Vyvázne bez úhony?
Dobrodružný fantasy komiks pro děti
pokračuje.
ISBN 978-80-253-4455-2

Regnier, Sandra
Panovo znamení – Magická
brána

Praha: Fragment, 2019, 224 s., váz.
299 Kč
Když Allison v podzemí Edinburghu
nevědomky otevře tajemnou bránu,
způsobí tím neuvěřitelný chaos.
Volné pokračování oblíbené trilogie
Panův tajemný odkaz.
ISBN 978-80-253-4449-1

Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter a Ohnivý pohár

Překl. Medek, Vladimír, Praha: Albatros, 2019, 464 s., váz. 549 Kč
Čtvrté dobrodružství Harryho
Pottera v ilustracích Jima Kaye!
V Bradavicích se bude konat Turnaj
tří kouzelníků.
ISBN 978-80-00-05647-0

Ščerba, Natalja
Čarodol – Ztracené město

Praha: Fragment, 2019, 384 s., váz.
369 Kč
Osud zavedl Kavé na území Čarodolského knížete a svěřil jí do rukou
kouzelný Zlatý klíč. Závěrečný díl
strhující fantasy trilogie od autorky
Časodějů!
ISBN 978-80-253-4469-9

Thornton, Nicki
Hotel Poslední naděje

Překl. Glanzová, Markéta, Brno:
CPress, 2019, 336 s., brož. 299 Kč

bibliografie
Seth pracuje jako pomocná síla
v kuchyni odlehlého hotelu Poslední
naděje, který vlastní nepříjemní
manželé Bunnovi. Sethovou jedinou
spřízněnou duší na tomto místě je
jeho kočka Černostínka.
ISBN 978-80-264-2711-7

hudebniny
HU DE BN I NY
Smetana, Bedřich
Vyšehrad

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd., 68 s., brož. 480 Kč
Vyšehrad, první část cyklu šesti
symfonických básní Má vlast,
komponoval Smetana na podzim
roku 1874. Během jednoho roku
napsal první čtyři básně a ke každé
vypracoval i čtyřruční klavírní
úpravu.
ISMN 979-0-2601-0866-0

Tyllner, Lubomír;
Vejvoda, Zdeněk
Česká lidová píseň

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd., 312 s., váz. 350 Kč
Kniha dvou známých českých etnomuzikologů z Etnologického ústavu
Akademie věd České republiky shrnuje výsledky jejich mnohaletého výzkumu české lidové písně. V historických
kapitolách autoři charakterizují, co
a kdy bylo považováno za lidovou
tvorbu.
ISMN 978-80-86385-39-6

z n o v i n e k k 2 5 . 11. 2 0 19 3 7 0 t i t u l ů
vysokoškolská
skripta; učebnice
FI NANCE
Holečková, Lenka;
Krpálková Krelová, Katarína
Presentation and Communication Skills. in English Language
for Finance and Accounting

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2019, 1. vyd., 72 s., brož. 150 Kč
Učební text „Prezentační
a komunikační dovednosti
v anglickém jazyce pro oblast
financí a účetnictví“ se zaměřuje
na praktické návody, které mohou
být nápomocny při prezentování
odborných témat v anglickém
jazyce.
ISBN 978-80-245-2328-6

H ISTO R I E
Polehla, Petr
Kapitoly z církevních dějin.
Výuková pomůcka pro
studenty historických oborů
FF UHK

Ústí nad Orlicí: Oftis , 2019, 1. vyd.,
58 s., brož.
Tato pomůcka seznamuje studenty
s vybranými otázkami církevních
dějin, které jsou pojaty ve středoevropském kontextu a s občasnými
poukazy na provázanost s českými
dějinami.
ISBN 978-80-7405-465-5

mapy a atlasy

CH E M I E
Kočí, Petr a kol.
Chemické inženýrství I

ATL ASY

Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2019, 4 vyd., 328 s., brož.
320 Kč
Skripta vycházejí ve čtvrtém, rozšířeném
vydání a jsou určena zejména posluchačům Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jako pomůcka při studiu
předmětu Chemické inženýrství I.
ISBN 978-80-7592-049-2

Mosco, Rosemary;
Thuras, Dylan
Atlas Obscura pro děti

Brno: CPress, 2019, 112 s., váz.
369 Kč
Přidej se k nám na cestu kolem světa.
Vydej se na tu nejbáječnější dobrodružnou výpravu!
ISBN 978-80-264-2778-0

Sekaninová, Štěpánka;
Bartíková, Petra;
Belejová, Katarína
Světový atlas strašidel a duchů
Praha: Albatros, 2019, 88 s., váz.
299 Kč
Jsou krásní a děsiví zároveň. Seznamte se s nejpodivnějšími tvory
světa!
ISBN 978-80-00-05557-2

Informace z redakce
Záznam o vydané knize uveřejněný v bibliografii Knižních novinek,
která slouží nejen nakladatelům a knihovnám, ale i knihkupcům a čtenářům, můžete doplnit barevnou reprodukcí obálky za zvýhodněnou
cenu 500 Kč. (K uvedené ceně se účtuje 21 % DPH)

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Informace z redakce
Vážení čtenáři,
časopis Knižní novinky najdete
v elektronické verzi také na webových stránkách:
www.sckn.cz/knizni-novinky
a na Facebooku: www.facebook.com/KN.casopis

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.

Zakoupíte v každém dobrém knihkupectví nebo přímo u nakladatele.
Kontakt: O mamtalent-nakladatelstvi.cz,
a nakladatelstvi@mamtalent.cz
Podívejte se i na naši další nabídku populárně naučných knih
pro talentované čtenáře!

#mojeargo
Milíčova 13, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601
argo@argo.cz, www.argo.cz

Kate Atkinsonová
Photo © Euan Miles
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KATE ATKINSONOVÁ: Přepis
Přeložila Veronika Volhejnová, 348 Kč
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Mladičká Julie Armstrongová se v r. 1940
přimotá do světa špionáže a dostane za
úkol sledovat aktivity britských sympatizantů
s fašismem. Není z toho nijak nadšená, práce jí
často připadá úmorná, navíc v ní vzbuzuje strach.
Když válka skončí, s úlevou považuje tuto kapitolu svého
života za uzavřenou. O deset let později, kdy pracuje jako
producentka BBC, se však nečekaně vynoří postavy z minulosti.
Teď je to jiná válka, na jiném poli, ale Julie se opět ocitne
v ohrožení. Musí skládat účty a poznává, že žádný čin nezůstane
bez následků.
Román Přepis má hloubku i podstatu, je to moderní román
o výjimečné síle, důvtipu a empatii.

DE
N
Í

Julie vystoupila z metra a vykročila po
Great Portland Street. Podívala se na
hodinky a zjistila, že jde překvapivě
pozdě do práce. Zaspala v důsledku
dlouhého večera v Belle Meunière na
Charlotte Street, s mužem, který se
stával postupně stále méně a méně
zajímavým. U stolu ji udržela jen netečnost – nebo snad znuděnost, i když
pomohly i místní speciality, Viande de
boeuf Diane a Crêpes Suzette.
Její bezvýrazný společník byl architekt, který tvrdil, že „znovu buduje poválečný Londýn“. „Úplně sám?“ rýpla
si do něj trochu nelaskavě. Dovolila
mu – krátký – polibek, když jí v závěru večera pomáhal do taxíku. Bylo to
spíš ze zdvořilosti než z touhy. Zaplatil
koneckonců večeři a ona se k němu
chovala zbytečně ošklivě, ačkoli se nezdálo, že by si toho všiml. Celý ten
večer v ní zanechal nakyslou pachuť.
Sama sobě dělám ostudu, pomyslela si, když se před ní vztyčila budova
Broadcasting Housu.
Julie pracovala jako produkční ve
vysílání pro školy, a jak se blížila k Portland Place, uvědomila si, že se děsí
dalšího nudného dne – čekala ji porada oddělení s Prendergastem a pak se
natáčí Minulé životy, seriál, o který se
musí postarat místo Joan Timpsonové,
než se vrátí po operaci. („Jen taková
drobnost, miláčku.“)
Vysílání pro školy donedávna sídlilo v suterénu Filmového domu na
Wardour Street, ale bylo nuceno se
přestěhovat a Julii se po ošuntělé nonšalanci Soho stýskalo. V Broadcasting
Housu pro ně BBC místo neměla, a tak
je nacpala naproti přes ulici, do domu
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číslo jedna, odkud hleděli nikoli bez
závisti na svou mateřskou loď, veliký zaoceánský koráb s mnoha palubami, zbavený válečného maskování,
který si přídí razil cestu k neznámé budoucnosti.
Zatímco naproti se dveře netrhly,
v budově vysílání pro školy, kam Julie
vešla, byl klid. Karafa červeného vína,
kterou s architektem vypila, jí dost otupila mozek, a tak byla vděčná za to, že
se nemusí účastnit obvyklé ranní výměny pozdravů. Když ji spatřila dívka
v recepci, podívala se významně na
hodiny. Chodila s produkčním z World
Service a myslela si, že jí to dává právo být drzá. Recepční se ve vysílání
pro školy střídaly s šokující rychlostí.
Julie si ráda představovala, že je žere
nějaká obluda – možná Minotaurus
skrytý v podzemním labyrintu sklepů.
Pravda ovšem byla ta, že pouze odcházely za lepším na protější stranu
ulice, do Broadcasting Housu.
„Metro už mělo zase zpoždění,“ podotkla Julie, ačkoli si říkala, že přece
nemusí té holce vůbec nic vysvětlovat,
ani pravdivě, ani jinak.
„Zase?“
„Circle Line je strašně nespolehlivá.“
„Vypadá to tak.“ (Ta je ale drzá!)
„Porada s panem Prendergastem je
v prvním patře,“ pokračovala recepční. „Předpokládám, že už začala.“ „To
asi začala.“
„Běžný pracovní den,“ pronesl vážně Prendergast k troskám své skupiny shromážděným kolem stolu. Julie si
všimla, že pár lidí se vůbec nedostavilo; porady s Prendergastem si žádaly
jistou výdrž.
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„Á, slečno Armstrongová, tady jste,“
prohlásil, když Julii spatřil.
„Už jsem si začínal myslet, že jste
se ztratila.“ „Už jsem se našla,“ pokrčila rameny.
„Hledáme nové nápady na pořady. Třeba návštěva u kováře v kovárně. Taková ta témata, co děti zajímají.“
Julie si nevzpomínala, že by ji kdy
zajímala kovárna, když byla malá.
A teď ostatně taky ne.
„Po lučinách s pastýřem,“ vedl si
Prendergast svou. „Třeba když se rodí
jehňata. Všem dětem se líbí jehňata.“
„A nemáme toho zemědělství dost
ve Venkovských školách?“ namítl Charles Lofthouse. Charles se pohyboval na
„prknech, která znamenají svět“ až do
chvíle, kdy ho v roce 1941 bomba svržená na Café de Paris připravila o nohu
a tím i o ta prkna. Dnes měl protézu,
která se s opravdovou nohou splést
nedala. Následkem toho se k němu lidé
chovali laskavě, ačkoli k tomu celkem
nebyl žádný skutečný důvod; Charles
byl povahou jízlivý a nevrlý a bylo nepravděpodobné, že by ho chybějící
noha nějak napravila. Byl to produkční, měl na starost Klub průzkumníků.
Julie si neuměla představit nikoho,
kdo by se pro tu práci hodil méně.
„Ale jehňata se líbí všem, nejen venkovským dětem,“ protestoval Prendergast. Byl programovým ředitelem,
takže všichni přítomní vlastně byli tak či onak jeho stádečko. Při řeči se díval přibližně někam na temeno úhledně nakrátko ostříhané hlavy
Daisy Gibbsové. Špatně viděl – následek plynového útoku během první
světové války (...).
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KATE ATKINSONOVÁ
Neuzavřené případy

LISA McINERNEYOVÁ
Zázraky krve

Přeložila Dana Vlčková, 298 Kč

Přeložila Tereza Marková Vlášková,
348 Kč

Soukromý detektiv Jackson Brodie
nemá jednoduchý život. Manželka
se s ním rozvedla a jeho dcerku teď
vychovává cizí chlap, bolí ho zuby
a má protivnou sekretářku. Navíc
většinu času tráví poněkud nudným
sledováním (domněle) nevěrných manželek. Bezprostředně za
sebou se ale objeví tři z policejního hlediska „mrtvé“ případy.
Detektiv Brodie dovede všechny tři případy, které se začnou
vzájemně prolínat, k rozuzlení.

Ryanovi Cusackovi je dvacet a má
v hlavě zmatek. Moc mu nepomáhá, že
se jeho šéf rozhodl využít Ryanových
rodinných vazeb k tomu, aby rozjel
drogový obchod na trase Itálie – Irsko,
a navíc jeho přítelkyně Karine dospěla k závěru, že je Ryan
opravdu nenapravitelný a nemá to s ním budoucnost. Třeba
se uchytí v hudebním průmyslu a třeba najde útěchu u krásné
Natalie. Každopádně se Ryan musí sebrat a dokázat, že svůj
život řídí on.
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GUNSTEIN BAKKE
V očekávání

Přeložila Marie Voslářová, 248 Kč

Přeložila Marta Bartošková, 298 Kč

Violoncellista čeká na ulici na kolegy
hudebníky. Když ho znenadání osloví
mladý bezdomovec, něco se v něm
probudí – začne se rozpomínat na
nedávnou minulost, kdy se on sám
pohyboval na hraně zákona, na hraně
přežití. Z podvědomí se mu vynořují
hlasy, vzpomínky i zapomenuté jazyky, které se spojí ve
strhující vír rytmu a obrazů. Andrzej Tichý, autor s česko-polskými kořeny, píše nemilosrdně a skvěle o bídě a násilí,
závislosti i bratrství.

MICHEL FABER
Sto devětadevadesát
schodů
Přeložil Viktor Janiš, 248 Kč
První novela Sto devětadevadesát
schodů dělí jedenadvacáté století
s minulostí: vedou do starého opatství,
kde probíhá archeologický průzkum
a kde se skrývá pravda o jedné
dávné vraždě, stařičký rukopis v láhvi, podivní lidé a možná
i strašidlo. V druhé novele, Kapele rodiny Courageových,
posílá autor příbuzné a spřízněné hudebníky na jeden
belgický zámek, kde mají nazkoušet skladbu maniakálního
komponisty a kde pravděpodobně straší.

V románu se spojují tři příběhy:
Julia Pastrana, mexická „opičí žena“,
cestuje v 19. století po Evropě se svým
manželem. Předvádí svůj „zvířecí“
vzhled i kultivované způsoby, dráždí
představivost obecenstva. O sto let
později najde zkrachovalec Finn na skládce v Oslu Juliino
vycpané tělo, odnese si ho do maringotky a žije s ním, aby si
měl s kým povídat. A v roce 2013 cestuje norská novinářka
Kira do Mexika, aby napsala reportáž z Juliina oﬁciálního
pohřbu…

JOZEF KARIKA
Strach
Přeložil Robert Pilch, 298 Kč
Mysteriózní thriller plný hrůzy od
populárního slovenského autora.
Vyhořelý třicátník se po letech vrací
do příměstské čtvrti na úpatí hory
ukrývající mrazivé tajemství – ve
výjimečně chladných zimách se tam
ztrácejí děti. Společně s bývalou láskou a kamarády musí čelit
nejen zlomyslné síle, ale i stínům vlastní minulosti. Všechny
pády a zklamání, které do té doby zažil, jsou ničím proti peklu
číhajícímu na místech, kde vyrůstal.

CORMAC McCARTHY
Krvavý poledník

DAVID KOEPP
Parazit

Přeložil Martin Svoboda, 398 Kč

Přeložil Martin Urban, 348 Kč

Román je označována za McCarthyho
vrcholné dílo a zároveň za jeden
z nejdůležitějších amerických románů
20. století. Autor v něm popisuje
řádění Glantonova gangu na
texasko-mexických hranicích v letech
1849–1850. Většina dobových událostí
a postav je skutečná, do děje jsou
pak vpleteny smyšlené osudy hlavního hrdiny, bezejmenného
kluka. Román má osobitý archaický jazyk, barvité popisy kruté
přírody i groteskního násilí.

Před třiceti lety nechali odborníci na
bioterorismus srovnat se zemí celou
vesnici, když zjistili, že její obyvatele
pozabíjela parazitická houba z vesmíru.
Jeden vzorek je uložen ve vojenském
podzemním skladišti pro možné
budoucí válečné účely. Ale díky globálnímu oteplování se
houba dostane ven a začne se rychle šířit přes těla lidí a zvířat,
kteří pak umírají strašnou smrtí. Hrozí zničení celého světa.
Roberto Diaz vytáhne do zdánlivě prohraného boje.
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BEN AARONOVITCH
Zvony Londýna
Přeložil Milan Žáček, 298 Kč
Muž bez tváře, pachatel mnoha vražd,
podvodů a zločinů, byl demaskován
a je na útěku. Peter Grant, londýnský
detektiv a čarodějnický učeň, nyní
hraje klíčovou roli v bezprecedentní
operaci bezpečnostních sil, která ho
má dostat před soud. Muž bez tváře ale ještě není zdaleka
vyřízený a uskutečňuje poslední kroky dlouhodobého plánu.
Plánu, který má kořeny v dvoutisícileté londýnské historii
a který může město na Temži doslova srazit na kolena.

FREDERIK POHL
Za modrým horizontem
událostí
Přeložil Jiří Engliš, 298 Kč
Ve volném pokračování jedné
z nejslavnějších ság žánru science
ﬁction se opět setkáváme s Robinettem
Broadheadem, který sice pohádkově
zbohatl, artefakty Heecheeů mu ale
přesto nedávají spát. Založí tedy vlastní kosmickou společnost,
jež má za úkol shromažďovat veškeré informace o těchto
mimozemšťanech a následně vyšle výpravu k nově objeveným
objektům ve Sluneční soustavě, z nichž jeden by mohl být
vytouženou Továrnou na potraviny.

ALAN MOORE,
JACEN BURROWS
Providence

VÉRONIQUE
MOUGINOVÁ
Kudy projde jehla

Přeložil Marko Hauliš, 1298 Kč

Přeložila Kateřina Vinšová, 398 Kč

Nejnovější velký opus velmistra
komiksového média Alana Moora vrhá
světlo na dodnes neprozkoumané
hrůzyplné aspekty děl H. P. Lovecrafta.
Opulentní hororový komiks je proto
právem oslavován jako jedna z nejobsáhlejších knih věnujících
se znepokojujícím motivům Lovecraftova díla. Dvanáctidílný
epos představuje události předcházející napsání nejslavnějších
povídek z mytologie HPL. Zároveň ukazuje důsledky jejich
stvoření na naši realitu a sny.

DOMINIQUE LANNI (ed.)
Fantastický bestiář
cestovatelů
Přeložila Jana Žůrková, 548 Kč
Cestovatelé již od dávných časů
naráželi při svých poutích na
podivuhodná stvoření, bytosti stejně
fascinující jako děsivé. Hranice mezi
imaginárním a skutečným světem je tenká a někdy mizí
docela.Fantastický bestiář shrnuje představy cestovatelů,
jak se proměňovaly od starověku až po 20. století. Jsou zde
zvířata skutečná, byť exotická – velryby, vorvani, sloni, kteří
se potkávají s monstry – baziliškem, drakem, Chimérou či
bájnými bytostmi – sirénami, satyry, alpy.

ZE’EV ROSENKRANZ (ed.)
Cestovní deníky
Alberta Einsteina
Přeložil Aleš Valenta, 358 Kč
Na podzim roku 1922 se Albert
Einstein vydal na skoro šestiměsíční
cestu na Blízký, Střední a Dálný
východ. Zastavil se v Hongkongu
a Singapuru, krátce pobyl v Číně, šest týdnů přednášel
v Japonsku a necelé dva týdny strávil v Palestině. Nakonec
pobyl i tři týdny ve Španělsku. Edice jeho brilantních
cestovních postřehů, jakkoli někdy stručných telegraﬁckých
a někdy i irelevantních, dokládají Einsteniův zájem nejen
o vědu, ale i o ﬁlozoﬁi, umění či politické dění.

Pravdivý životní příběh, který autorce
po desetiletích mlčení vyprávěl její strýc.
Příběh čtrnáctiletéhoTomase, který je
v roce 1944 ve věku čtrnácti let s celou
rodinou odvlečen do koncentračního
tábora. Sledujte Tomiho zázračnou pouť z malého, středoevropského města přes peklo koncentračních táborů do ráje
francouzské módy, z baráku číslo 5 na přehlídková mola.
Cestu, která je plná zákrutů historie, krásy i hrůzy, beznaděje,
naděje, vzteku i humoru.

ERNST GOMBRICH
Umění a iluze
Přeložila Miroslava Tůmová, 548 Kč
Tento ucelený soubor studií vyšel
už v roce 1959, v dalších letech byl
doplňován, přepracováván a znovu
vydáván. Zůstává platným vhledem
do „psychologie znázorňování“. Autor
v něm zkoumá, jaký je vztah skutečnosti
a jejího výtvarného zachycení, jak se na utváření tohoto vztahu
podílí divák a jeho zkušenosti. Jak se vyvíjely metody umělců,
kteří chtěli skutečnost zachytit co nejpřesněji a co vlastně
znamená „přesné zachycení“.

MARTIN WIHODA
Vladislav Jindřich
298 Kč
Přestože nejmladší syn druhého
českého krále Vladislava a jeho
manželky Judity Durynské nepatří
mezi nejznámější osobnosti českého
středověku, nelze přehlédnout, že stál
u zrodu královských Čech a že jsou
s jeho vládou na Moravě (1197–1222) spojeny reformy, které
daly vzniknout zemsky deﬁnovanému markrabství. Vladislav
Jindřich přitom vystoupil z ústraní jen několikrát, čemuž
odpovídá skromná pramenná základna.

#mojeargo

Knihy pro
děti

JULIA WALTONOVÁ
Vzkaz na zdi záchodků
Přeložila Hana Petráková, 298 Kč
Inteligentní a vtipný Adam si právě vyslechl svou diagnózu: trpí schizofrenií. Vidí
a slyší lidi, kteří neexistují, realitu a vidiny nedokáže rozlišit. Když začne chodit
do nové školy, doufá, že se o jeho nemoci noví spolužáci nedozvědí. A zdá se, že
nové léky mu toto přání splní. Adamovi jako by narůstala křídla. Zamiluje se do
chytré Mayi a ona jeho city opětuje! Najednou jako by opravdu mohl být tím úplně
normálním klukem…

FABIEN GROLLEAU, JÉRÉMIE ROYER
Darwin
Plavba na lodi Beagle

Přeložila Markéta Krušinová, 398 Kč
Když začínající přírodovědec Charles Darwin nastoupil 27. prosince 1831 na palubu
lodi HMS Beagle, neměl nejmenší tušení o tom, že ho čeká pět let trvající cesta napříč
světovými oceány. Díky lidským setkáním a vědeckým objevům se Darwin učil, měnil,
dojímal, rozhořčoval a žasl. Shromáždil poznámky a myšlenky, které ho dovedly
k radikální proměně pohledu Lidstva na svou vlastní historii, a to zvláště díky názoru,
že svět existuje již velmi dlouhou dobu.

MARK LOWERY
Charlie a já
Přeložil Martin Světlík, 298 Kč
Třináctiletý Martin si pro svého mladšího brášku Charlieho vymyslel veliké překvapení:
Tajně spolu vyrazí na cestu na pobřeží Cornwallu. Opět se tam totiž objevil delfín,
z kterého byl Charlie vloni v létě tak nadšený. Jenže takové dobrodružství není nic
snadného. Zvlášť když máte bratra, jako je Charlie. A když vás na každém nádraží
hledá policie, kterou zalarmovali vaši rodiče. A když potkáte holku, která u sebe
očividně má vlastnoručně vyrobenou bombu!

TEREZA DVOŘÁKOVÁ, ONDŘEJ BERÁNEK,
NIKKARIN, KAROLÍNA ČÍŽKOVÁ
Jak se dělá ﬁlm
298 Kč
Každý ví, co je to ﬁlm. Ale jen málokdo si dokáže dopodrobna představit,
kolik lidí a jak dlouhou dobu běžný celovečerní ﬁlm pomáhá natočit
a představit divákům. Víte třeba, co jsou to brunclíci, proč se píše tolik verzí
scénáře a co přesně dělá paní, které se říká skriptka? Které triky v dnešní
době vznikají před kamerou a které v počítači? Proč ﬁlmy potřebují své
architekty? Publikace volně navazuje na úspěšnou knihu Jak vznikl ﬁlm.

Nepřehlédněte
v knihkupectví

DAVID WALLIAMS
Nejhorší děti na světě

DOUGLAS ADAMS
Stopařův průvodce
galaxií

Box 1.–3. díl

Jste připraveni setkat se s nejhoršími
dětmi na světě? Dárkové balení tří
dílů. Knihy Davida Walliamse se už
staly celosvětovým fenoménem a byly
přeloženy do 53 jazyků.

P

Box 1.–5. díl

UBNÍ DE
AL

„Pětidílná stopařská trilogie“,
kterou autor původně koncipoval
jako rozhlasovou hru pro stanici
BBC. Tato bravurní parodie na sci-ﬁ je dnes již klasické
dílo. Ilustrované vydání v boxu.

Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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AUTORKA SVĚTOVÝCH
BESTSELLERŮ Lucinda Riley
SESTRA S PERLOU - Lucinda Riley
Čtvrtý díl rodinné ságy SEDM SESTER nás zavede do Austrálie. Další ze sester CeCe se na mořském pobřeží i v rudé pustině rozpáleného vnitrozemí pokouší zjistit, co může mít společného s jednou z prvních australských podnikatelek Kitty
Mercerovou, zámožnou obchodnicí s perlami…
MILOSTNÝ DOPIS - Lucinda Riley
Milostný dopis, který mohl změnit svět.
Tajemství, které může otřást základy samotné monarchie…

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

AŽ TOHLE SKONČÍ
Clare Mackintosh
Působivý a nezapomenutelný příběh z pera bestsellerové autorky
Clare Mackintosh nás bere na
srdcervoucí výpravu do nitra rodičů, kteří mají učinit nejtěžší rozhodnutí v životě.

DĚVČATA Z OSVĚTIMI
Sylwia Winniková
Šokující vzpomínky žen, které prošly
peklem německého nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim.

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

POVÁLEČNÉ OSUDY
ŠUMAVSKÝCH RODÁKŮ
Maria Franková
Vzpomínky německých obyvatel
na odsun ze Šumavy.

TI, KDO PŘEŽILI
Michael Bornstein,
D. Bornstein Holinstat
Skutečný příběh vězně ze světoznámé fotografie, který přežil hrůzy Osvětimi.

NOV INK A

Vychází 29. 11. 2019

3. září 1940
Od posledního dopisu uplynuly čtyři měsíce.
Nancy však cítí, že je její milý stále naživu.
A udělá vše pro to, aby ho našla. Objeví však
něco, co navždy změní její život…
Podkladem románu je skutečná událost.
Autora k sepsání inspiroval nález krabice
od bonboniéry se starými milostnými
dopisy jeho matky a jejího snoubence
Martina Prestona, synovce slavného
britského básníka Roberta Gravese.
Elegantní a nesmírně poutavé vyprávění
vykazuje veškeré znaky skvělé literatury
stejně jako klasického hollywoodského
příběhu.

Počet stran: 396 | Cena: 379,-
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Knihy plné svěžesti
tipy na vánoce z vydavatelství Profi Press, s. r. o.

Klaus Wagener

FOTOGRAF
ALEXANDER HEIDE
Klaus Wagener

Touto tematikou zcela nepolíben se pustil
do spolupráce s Wolfgangem Neutzlerem
a Barbarou Rosa Storb. To, že by se mohl
stát fanouškem ajurvédské kuchyně, si fotograf a videoproducent nakladatelství
BLOOM’s Alexander Heide (1978) nikdy
ani nepomyslel. Ve skutečnosti se specializuje na svatby, ale následná konzumace
toho, co měl jen krátce předtím před objektivem, mu otevřela nový svět o zdravé a
zdánlivě komplikované výživě. Jeho první nákup po ukončení knihy: malý základní
sortiment ajurvédského koření. Od té doby doma vášnivě vaří pro své dvě děti a
manželku tak, jak se to naučil u Wolfganga Neutzlera: je to „raz dva“!

MIT AYURVEDA DURCHS JAHR,
FÜR ANFÄNGER UND FORTGESCHRITTENE.

VYDAVATELKA
HELLA HENCKEL
Tvoříme z přírodních materiálů

Tvoříme z přírodních
materiálů

Wolfgang Neutzler a Barbara Rosa Storb

AJURVÉDA NA KAŽDÝ DEN
Jednoduchá, rychlá a regionální

Když hosté nadšenou hos

přijde myšlenka vydat aj

jídlo, zejména z čerstvé z

byla vždy její vášeň. Jídlo

ky se Barbara Rosa Stor

von Bingen. Později našla

koření a přísad ajurvédsk

se do německého vzdě

nastěhovala Ayurveda P

městečka Gundelfingen s

Nic, co se týče požitkového zacházení
s rostlinami při přípravě jídla a koncepce
knih, se neobejde bez vystudované vášnivé
zemědělské inženýrky a spolumajitelky
floristicko-zahradnického
nakladatelství
BLOOM’s. Zejména vaření a konzumace
bylinek jak z volné přírody, tak i regionálně
pěstovaných je pro Hellu Henckel (1958)
středem pozornosti. To, že jí ajurvédská filozofie stravování přirostla tak k srdci,
vděčí nadšení a působení dvou ajurvédských mistrů, jakými jsou Barbara Rosa
Storb a Wolfgang Neutzler. Už si nechce nechat ujít ty vůně a chutě, natolik ji
ajurvédská škola na zámku Rosenschloss svou nesrovnatelnou atmosférou inspirovala, stejně tak jako ajurvédské recepty a nápady, které činí požitek zdravým,
snadným a něčím, za co stojí žít. Jejím přáním je brzy vydat další díl.
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GRAFICKÁ DESIGNÉRKA
ADRIANI SCHMIDT

chutnou, ale i zdravou a
Storb.

Najít podmínky pro šťas

výživou se stalo pro Wolf

s ajurvédskou filozofií živ

ti zdraví, léčitelství, výživ

ness klinikách a jako spis

Zájem o ajurvédskou typologii a především
její vědomý způsob života měla vlastně
vždycky. Spolupráce s týmem na této knize jí přinesla poznání o různorodosti realizace v každodenním životě a výživě. Grafická designérka nakladatelství BLOOM’s
Adriani Schmidt (1987) se spontánně nadchla. Její přání je toto spíše tradiční a
indicky vypadající téma prezentovat moderně, svěže a soudobě. Tak následuje i
layout odpovídající inspirativním fotografiím fotografa Alexandra Heideho, odpovídající nárokům kosmopolitních a zdravých moderních lidí se zájmem o vědomý
životní styl. Tak i ona sama žije.

také spolu s Barbarou Ro

ajurvédskou kuchyni inter

a snadnou přípravu, sez

aktivní lifestyle – kouč ta
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obchod.profipress.cz
Hledejte u svých knihkupců

vánoční knižní tipy
z nakladatelství
ANAG

Pacient

5978

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

Esenciální oleje:
kompletní příručka

5985

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

Léčivá příroda

5983

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

Terapie

5968

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

Přírodní léky na bolest

5965

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

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

anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz

C. G. JUNG
A KOL. AUTORŮ

UMĚNÍ
C. G. JUNGA
PŘEKLAD PAVEL KOLMAČKA

Bohatě ilustrovaný svazek
shrnuje veškeré známé
výtvarné dílo C. G. Junga – od
kreseb přes knižní malby, obrazy až po
dřevěné a kamenné sochy.
Přes 250 barevných reprodukcí. Obrazy jsou
doplněny úvodními studiemi, které se zaměřují na kořeny Jungova
výtvarného projevu, na souvislosti s jeho teorií mandal, na Jungův profil
jako umělce, sběratele i diváka.
VÁZ., 272 STR., 777 KČ

obchod.portal.cz

Knižní dárky, které nikdo
vracet nebude

EEugenie:
i osudd míchá
í há kkarty, my hrajeme.
h j
Román podle skutečných událostí.

Bylo, nebylo.
Známý youtuber
napsal pohádku,
které bude
rozumět každý,
kdo se narodil
v novém tisíciletí.

Žiju, abych lezl. Lezu, abych žil.
Životopis nejúspěšnějšího českého
lezce na obtížnost.

Křehký příběh o nevyřčených tajemstvích.
Novela o rodinných vztazích,
které mohou svazovat.

Všechno, co
neuložíte, se jednou
ztratí. A ztratit
vzpomínky na
dětství a dospívání
v devadesátkách
a na přelomu
tisíciletí, to by
byla škoda.

www.albatrosmedia.cz

THOVT
BRÁNY ATLANTIDY

THOVT
PROJEKT LIDSTVO

THOVT
NA KAŽDÝ DEN

Bájná Atlantida – země, již
většina z nás nosí v hlubinách
svého nitra a která čeká na to,
aby ji lidstvo probudilo. Podle
Thovta jsme zde v této době
proto, abychom společně se
Zemí dokončili dílo vzestupu.

Thovt, egyptský bůh moudrosti, praotec magie a alchymie,
astrologie a universálních
umění, je v dějinách Země
opředen mnoha tajemstvími.
Kerstin Simoné tlumočí v této
knize jeho jasná poselství.

Tato praktická kniha je symfonií tvořivých možností a potenciálu člověka. S lehkostí
a jednoduše vám ukáže, jak se
otevřít novým úhlům pohledu
nebo jak přizpůsobit vibrace
svého těla frekvencím Země.

THOVT
KŘIŠŤÁLOVÁ ČAKRA

THOVT
ODHALENÍ 1

THOVT
ODHALENÍ 2

Otevření vesmírné brány k nejvyšší energii ve vás. Tato kniha
představuje nové energetické
centrum člověka – čakru jednoty. Ta vychází z existujícího
čakrového systému a právě teď
se v nás rozvíjí.

Otevřete své srdce, ponořte
se do Thovtových sfér – dostane se Vám nové duchovní
orientace. Staňte se součástí
propojení se s kosmickým
paprskem lásky a nechejte se
vést k branám poznání.

Thovt důrazně podněcuje
k tomu, abychom si uvědomili
propojenost s naší domovskou
planetou a se vším živoucím
v universu jako bezpodmínečné
východisko pro rozvoj našeho
pravého bytí.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
SABRINA

PRVOTŘÍDNÍ HAJZL

Nick Drnaso

Jiří Šimáček

Sabrina se jednoho dne z nevysvětlitelných
důvodů nevrátí domů. Její přítel se zhroutí, rodiče
a sestra pátrají všemi dostupnými prostředky,
zpráva proběhne i v médiích. Jakmile se na
veřejnosti objeví záhadná videokazeta, rozjede se
kolotoč fabulací, falešných zpráv a konspiračních
teorií. Nikdo není ušetřen.

Děj autorovy čtvrté knihy se odehrává opět
v současném Brně. Hlavní postavou je
zkorumpovaný policista středních let, bezohledný
manipulátor přezdívaný Náčelník. Osamělého
antihrdinu z klidu parazitní existence vykolejí
až setkání s mladou ženou, jíž je stále víc
posedlý. Pozadí příběhu tvoří přízrak z minulosti:
Náčelníkův biologický otec, bývalý komunistický
aparátčík.

TRYSTERO, 799 Kč

Druhé město, 329 Kč

WAVESBURY – SLEČNA
PODPORUČÍK

KRYSY JEJÍHO VELIČENSTVA
Tuvia Tenenbom

Hrabě David Wavesbury, v té době podplukovník
Wavesbury, chystá uprostřed znesvářené Indie
doprovodit Roberta Clivea na výpravu proti
zdrcující přesile. Po ztrátě důstojníka vezme
zavděk jakoukoliv náhradou. Mladý podporučík
John Ferrel totiž skrývá nejedno tajemství. Ani po
návratu domů – již po boku milované Elizabeth –
nemá Wavesbury čas těšit se z rodinného štěstí.

Milovaný i proklínaný Tuvia Tenenbom se vrací
na scénu a tentokrát ve velkém stylu. Tentokrát
si vzal na paškál Velkou Británii a její obyvatele
všeho druhu, bez rozdílu vyznání, ras, pohlaví
či živočišného druhu. Protože kde jinde by měl
správný novinář být než právě na ostrovech
v čase, kdy se celý svět ptá: Co se to s těmi
Angličany stalo? Proč chtějí opustit starou dobrou
Evropu? A proč se jim to ne a ne podařit? A co
vlastně vůbec chtějí?

Jonatan Livingston, 299 Kč

Zeď, 349 Kč

David Návara

SLON NA ZEMPLÍNĚ

JAN ŽIŽKA

PŘÍBĚHY SLOVENSKA
Andrej Bán

ŽIVOT A DOBA HUSITSKÉHO VÁLEČNÍKA
Petr Čornej

Česko má Mariusze Szczcygła a jeho Gottland.
Upřímné svědectví o přítomnosti i minulosti našich
slovenských sousedů napsal výjimečný reportér
Andrej Bán. Rok 2018 kompletně změnil tvář
slovenské společnosti. Vražda novináře Jána Kuciaka
a jeho snoubenky Martiny Kušnírové hluboce zasáhla
celou společnost a na povrch vyplavila vzájemné
kontakty mafie s politickými špičkami. Andrej Bán byl
při tom, stejně jako při všech důležitých událostech,
které se na Slovensku udály za posledních třicet let.

Žižkův nový životopis vychází u příležitosti 600.
výročí výbuchu husitské revoluce a napravuje bilanci
české historiografie, jež po husitské tetralogii
Františka Šmahela nepřišla s fundovaným vědeckým
dílem na toto vzrušující téma již čtvrt století. Čtenář
dostává do rukou druhou nejrozsáhlejší práci
o Žižkovi, navazující na téměř devadesát let staré
monumentální dílo Josefa Pekaře, jehož výsledky
s využitím nejnovějších badatelských poznatků
doplňuje, koriguje i překonává.

Absynt, 269 Kč

Paseka, 790 Kč

BEZ FRÁZÍ 2.

HLAVOU PROTI ZDI
Kamila Moučková, Světlana Witowská
Knižní rozhovor populární moderátorky Světlany
Witowské s televizní a rozhlasovou legendou
Kamilou Moučkovou není klasickým rozhovorem,
ale skutečným dialogem dvou silných žen,
které kromě profese pojí i silné přátelské pouto
navzdory rozdílu dvou generací.

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY SPORTOVCŮ JEJICH
VLASTNÍMI SLOVY
František Prachař, František Suchan
Když sportovci mluví bez frází, je co poslouchat…
Tato kniha je pokračováním úspěšné první
publikace z podzimu 2018. Obsahuje dvacet
vybraných příběhů, které vyšly na webovém
portálu Bez frází mezi říjnem 2017 a zářím 2018,
a jejich dějové dovětky, popisující, co se s autory
událo po jejich zveřejnění.

Zeď, 349 Kč

PODIVNÁ DOBA

ROZHOVORY ADAMA MICHNIKA
S VÁCLAVEM HAVLEM
Václav Havel, Adam Michnik
Poprvé se setkali v roce 1978 na tajné schůzce na
vrcholcích Krkonoš jako nepřátelé komunistického
režimu. Necelých dvanáct let nato se dramatik Václav
Havel stal československým a později českým prezidentem
a novinář Adam Michnik šéfredaktorem největšího
polského deníku Gazeta Wyborcza. Počáteční setkání
dvou výjimečných osobností, které spojila myšlenka
účinné a nenásilné strategie, jak demontovat autoritářské
režimy ve střední Evropě, vyústilo v přátelství na celý život.
Paseka, 349 Kč

VKS Sport Media, 599 Kč

KUCHAŘKA PRO NAŠI BABIČKU
Kateřina Bednářová
Vaření pro babičky, které mají klasickou kuchyni
v malíčku, ale nevědí si rady s moderními jídly,
surovinami i postupy. Většinou nemají přístup
k internetu a/nebo nemají dovednosti vyhledávat
si recepty a informace o surovinách. Jak se
s nimi poprat a co jednoduchého uvařit, když do
experimentování se babičky příliš nehrnou?

Došel karamel, 399 Kč

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

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná | 368 stran | 359 Kč

vázaná | 288 stran | 289 Kč

vázaná | 224 stran | 249 Kč

vázaná | 368 stran | 429 Kč

vázaná | 269 Kč

vázaná | 328 stran | 499 Kč

brožovaná | 256 stran | 99 Kč

brožovaná | 62 stran | 119 Kč

vázaná | 96 stran | 199 Kč

vázaná | 32 stran | 149 Kč

vázaná | 32 stran | 149 Kč

vázaná | 32 stran | 149 Kč

vázaná | 224 stran | 349 Kč

vázaná | 128 stran | 149 Kč

polstrovaná | 36 stran | 149 Kč

polstrovaná | 36 stran | 149 Kč

brožovaná | 20 stran | 249 Kč

brožovaná | 20 stran | 249 Kč

Omalovánky a vystřihovánky | 129 Kč

leporelo | 24 stran | 299 Kč

leporela | 12 stran každá | 99 Kč za 1ks

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

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

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 4. 11. 2019 až 10. 11. 2019

beletrie
1. Jo Nesbø Nůž Kniha Zlín
2. Filip Rožek Gump: Pes, který naučil lidi žít Kontrast
3. Kelsey Miller Přátelé Kontrast
4. Robert Bryndza Kanibal z Nine Elms Cosmopolis
5. Vlastimil Vondruška Kronika zániku Evropy MOBA
6. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
7. David Lagercrantz Dívka, která musí zemřít Host
8. Evžen Boček Poslední aristokratka Druhé město
9. Alena Mornštajnová Hana Host
10. Michaela Remešová, Roman Schuster Karel Gott zůstal svůj Fany

populárně-naučná
1. Žofie Kanyzová Lunární kalendář Krásné paní 2020 Krásná paní
2. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
3. Roman Vaněk, Jana Vaňková Sladké poklady české a moravské kuchyně Prakul
4. Ladislav Zibura Prázdniny v Evropě BizBooks
5. Vladimír Beneš, Martin Moravec Mé cesty do hlubin mozku Martin Moravec
6. Tomáš Šebek Nebe nad Jemenem Paseka
7. Radkin Honzák, Aleš Cibulka, Agáta Pilátová Vyhořet může každý Vyšehrad
8. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
9. Gary John Bishop Odse*te se Via
10. Adam Bray Marvel Studios: Encyklopedie postav CPress

pro děti a mládež
1. J. K. Rowlingová Harry Potter a Ohnivý pohár Albatros
2. Christopher Paolini Poutník, čarodějnice a červ Fragment
3. Vojtěch Matocha Prašina – Černý merkurit Paseka
4. Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj o světě Mladá fronta
5. Kolektiv Tlapková patrola – 5minutové pohádky Egmont
6. Jeff Kinney Deník malého poseroutky Albatros
7. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
8. Andy Griffith Ztřeštěný dům na stromě – 78 pater Petrkov
9. J. K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
10. Zuzana Pospíšilová Školní strašidlo Portál
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

Říjen 2019 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Yuval Noah Harari Sapiens Audiotéka, Bookmedia, čte L. Ondráček
2. Reinhold Messner Gobi – Poušť v mé duši Audiotéka, Marco Polo, čte M. Stránský
3. Stephen Hawking Stručná historie času Audiotéka, Bookmedia, čte F. Švarc
4. Hans Rosling, Ola Rosling Faktomluva Jan Melvil Publishing, čte B. Kapitančík
5. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Audiotéka, Bookmedia, čte D. Prachař
6. Jonas Jonasson Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět Panteon, čte M. Stránský
7. Helen Fieldsová Dokonalá kořist Kniha Zlín, čte J. Šťastný
8. Matthew Walker Proč spíme Jan Melvil Publishing, čte B. Kapitančík
9. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad, čte V. Fridrich, R. Růžičková
10. Andrzej Sapkowski Zaklínač I. Poslední přání Audiotéka, čte více interpretů
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Vánoční tipy z nakladatelství
Jakub Dotlačil
Až zhasneme
Možná jste chtěli mít
avantgardní kapelu a studovat
literaturu, ale všechno je jinak.
Román je generační výpovědí
o tom, jak z nás 90. léta
vykřesala snaživé občany
kapitalistického státu.
329 Kč

Česká beletrie

Jiří Voskovec,
Jan Werich
Čtyři hry
Soubor her Vest pocket revue,
Golem, Caesar a Balada z hadrů
z období rané a vrcholné tvůrčí
spolupráce Jiřího Voskovce
a Jana Wericha.

Maja Lunde
Sněhová sestřička

379 Kč

Laskavý a dojemný zimní příběh plný tajemství. Pusťte
kouzlo Vánoc do svých srdcí!

Karolina Světlá
Vesnický román

Ozdobený stromeček, zapálené svíčky, vůně mandarinek
a perníčků. Štědrý den býval pro Juliána tím nejkrásnějším
v roce. Jenže letos je všechno jinak. Žádné přípravy se
nekonají, doma je ticho a šedo, jako by Vánoce vůbec neměly
nastat. Naštěstí Julián potká Hedviku, dívku s nejširším
úsměvem na světě. To ona mu připomene, jak krásné můžou
svátky být.

Má člověk právo na osobní
štěstí, nebo se musí vzdát
svobody ve prospěch
obecného řádu? Příběh
z Podještědí odhaluje
spletitost mezilidských vztahů:
partnerských, mezigeneračních
i národnostních.

499 Kč

349 Kč

Pro děti

Fredrik Backman
Životní terno
Dojemný vánoční příběh od
autora bestsellerů Muž jménem
Ove a Medvědín. Co by se
muselo stát, abyste se vzdali
svého největšího životního
úspěchu?

249 Kč

Česká knižnice

Překladová beletrie

hostbrno.cz

Česká knižnice

Charlie Jane
Andersová
Město uprostřed
noci
Umírající planeta je rozdělená
na místa s ledovou tmou
a spalujícím sluncem. Lidstvo se
sotva drží při životě v několika
srpcích obyvatelného šera…
379 Kč

Fantasy

