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OBYČEJNÝ SMRTELNÍK

Vážení a milí čtenáři,
už vás vánoční shon pohltil? Už zase sháníte
dárky, necháváte se strhnout nákupní horeč
kou a nevíte, kam dřív skočit? Zkuste se zasta
vit a otevřít nějakou knížku. Na chvíli se díky ní
přenesete do jiného světa a nad každodenním
během získáte potřebný nadhled. Všechny knihy
mají totiž tu moc vás od reality oprostit a nezále
ží na tom, jestli se pustíte do čtení románu nebo
literatury faktu. Já to dělám tak, že při vánočním
nákupu knih, které nesmí pod naším stromečkem chybět, si vždycky jednu nadě
lím dopředu. Udělám si radost a celou dobu adventu si ji čtu. Po rozhovoru s fran
couzským králem detektivky Franckem Thilliezem (najdete ho na straně 8) mám
pro letošní rok už vybráno. Koupím si jeho nejnovější knihu s hlavním hrdinou
komisařem Sharkem. Většinou sice na předvánoční čas volím romantickou litera
turu, ale tentokrát udělám výjimku, protože Franck Thilliez mě svojí kombinací na
pětí a tajemna nadchnul. A mám ještě jednu předvánoční knižní zálibu. Musím si
koupit nějakou novou kuchařku. K Vánocům totiž patří i pečení a nic tak nevytvoří
kouzelnou atmosféru jako vůně cukroví. V kuchyni nejsem moc zdatná, a proto
potřebuju knižní podporu. Nedávno jsem se setkala s cukrářkou Ivetou Fabešo
vou, jejíž kniha Sladké a veselé je pro letošní rok mojí favoritkou. Iveta totiž peče
s lehkostí a přesvědčila mě, že to hravě zvládnu jako ona. Věřím jí. Když k tomu
přidám ještě Velkou knihu o Vánocích, kterou napsala Lucie Kochová a v níž je
všechno, co ke šťastnému zdolání vánočních svátků potřebuji, pak jsem na letošní
advent dokonale připravena. A když už je řeč o vaření, pak na straně 22 najdete
rozhovor s Pavlem Pospíšilem, kuchařem, který se může pochlubit michelinskou
hvězdou a který zasedá v porotě oblíbené rozhlasové soutěže Pochoutkový rok.
I on vydává knihu, po které letos sáhnu.
V Knižních novinkách, které právě držíte v ruce, najdete mnoho tipů na vá
noční dárky. Až budete vybírat, co komu pořídíte, zkuste to udělat jako já a jednu
knihu vybrat pro sebe. Jen tak pro radost, pro adventní večery, kdy k vám nedolé
há hluk z nákupních center a vy si uděláte chvilku pro sebe. Uvidíte, jak je takový
předčasný dárek fajn. Přeji vám za celou naši redakci příjemné adventní počtení.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Budu slavit Vánoce ve svém srdci
a snažit se je tam udržet celý rok.“
Charles Dickens, spisovatel

Jan Werich je dnes vnímán ne
jen jako populární osobnost své
doby, herec, autor, ale především
jako morální ikona, jako muž
mnoha zajímavých myšlenek.
Za touto neobyčejnou slupkou
se však skrýval docela obyčejný
muž se svými starostmi i slabost
mi. A právě tuhle stránku, která
zůstávala světlům ramp skryta,
odhaluje kniha Jiřího Janouška
Jan Werich za oponou (vydává
Práh). Autor v ní otevřeně mluví
o tom, že tento pro mnohé lidi
vzor ctnosti býval nespravedlivý,
panovačný i sebestředný. Že stej
ně jako obyčejní smrtelníci míval zlost, stěžoval si na zdravotní potíže a roz
hodně nežil střídmě. Naopak, s chutí jedl, pil i kouřil. Za zdmi svého domu na
pražské Kampě mohl být sám sebou. Autor má své postřehy podloženy dva
nácti obsažnými rozhovory, které s Janem Werichem udělal nedlouho před
jeho smrtí. Autentické výpovědi pak doplňují dobová svědectví a komentáře
lidí mu blízkých jako Jiřího Voskovce, Miroslava Horníčka, ale třeba i karet
ních spoluhráčů. Textovou část doprovázejí tři stovky unikátních fotografií
z rodinného archivu, které mapují Werichův život od narození až do smrti
a představují ho ve všech jeho podobách – jako světáckého dandyho, geniál
ního komika, advokáta proletářů, kumpána známých umělců i neznámých ry
bářů, obskakovaného pacienta i osamělého Mistra. Díky knize Jan Werich za
oponou si můžeme udělat ucelený obrázek o tom, jaký tento výjimečný muž
skutečně byl. A za to patří Jiřímu Janouškovi dík.
JANA MARXTOVÁ

PATRIK ROZEHNAL

moderátor Českého rozhlasu

Právě jsem dočetl knížku Deník kastelána od
Evžena Bočka. Inspirovalo mě k tomu letní
putování, které jsme absolvovali s Českým
rozhlasem po hradech a zámcích. Jedna ze
zastávek byla na zámku Milotice, kde Evžen
Boček dělá opravdového kastelána. Je to hu
morná a jímavá knížka o prvních měsících kastelána v práci. Kdybych nevysílal
v Českém rozhlase, určitě bych chtěl být kastelánem. Knížka se mi moc líbila
a můžu ji jen doporučit. Nejraději čtu knížky, kde se prolíná humor s jakousi
životní moudrostí, kdy se po přečtení zamyslím, co z toho se týkalo nebo může
týkat mě. Kde se můžu inspirovat. A pak miluji kuchařky, kterých mám ve sbírce
asi dvě stě, a kulinární cestopisy a encyklopedie. V současné době čtu hlavně
recepty soutěžících Pochoutkového roku, které jsme zakomponovali i do kalen
dáře pro rok 2019. Jsou to recepty, které posílali posluchači naší porotě – Nadě
Konvalinkové a šéfkuchařům Pavlu Pospíšilovi a Jaroslavu Sapíkovi. Ti mě pak
poslali natočit recepty a zapsat je u posluchačů doma. Teď nás všechny čeká
finále a na stránce www.pochoutkovyrok.cz se rozhodne o posluchačském vítě
zi. Porota vyhlásí své výsledky ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu
v neděli 9. prosince po 10. hodině. Všechny čtenáře Knižních novinek, kteří rádi
vaří, zvu k poslechu.
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KNIŽNÍ TIPY NA VÁNOCE

Velkolepý příběh
o nezlomném přátelství od
držitele ocenění Nejlepší
švédská kniha pro děti

Sbírka sebeironických postřehů
od nejpopulárnějšího seniora,
který baví český internet svým
pověstným ostrovtipem

O cestě za sny s autorkou
úspěšného blogu
a stejnojmenného bestselleru
Kecy, kecy, kecičky

Cestovatelské zážitky
a tipy od jednoho
z nejvýraznějších objevů
české YouTube scény

Tajemné vraždy, strašidelná
internátní škola i více než šedesát
let staré tajemství. Mrazivý
thriller, který vám nedá spát

Průvodce světem
skateboardingu a životem
předního českého skejťáka

www.albatrosmedia.cz

rozhovor

s Janou Chalupovou

ROSTEME S KNIHOU
Kampaň na podporu četby knih Rosteme s knihou, již pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů organizuje
čtrnáct let společnost Svět knihy, má za cíl formou nejrůznějších soutěží, čtení či přehlídek a vytvořením zajímavých webo
vých stránek vést děti a mládež k většímu zájmu o knihy a literaturu. Za organizací kampaně stojí její koordinátorka Jana
Chalupová, která nám prozradila něco z akcí letošních i plány do příštího roku.
Pravidelně pořádáte literární soutěže spojené s ně
kterým z témat mezinárodního knižního veletrhu
a literárního festivalu Svět knihy Praha. Letos bylo
zaměřeno na významné okamžiky novodobých dějin
s názvem „Stalo se ve 20. století“. Jaké události se
v soutěžních pracích objevovaly nejčastěji?
Výběr témat se rozpínal v celé myslitelné šíři a připo
mněl historické milníky, tragické války, zásadní obje
vy i hrdinské činy. Bez povšimnutí nezůstaly ani ZOH
v Naganu nebo hormonální antikoncepce. Ale i ne
patrné „objevy“ stojí za povšimnutí, například někdo
z autorů nezapomněl ocenit vznik malých poznám
kových lepících papírků. Bylo to opravdu rozmanité
a literární vyzrálost i kreativita některých prací byla
mnohdy překvapivá
Jak letos probíhal oblíbený Souboj čtenářů, který ka
ždoročně vrcholí finálovým kláním v rámci veletrhu
Svět knihy Praha?
Tato soutěž nám dělá velkou radost, každým ro
kem se navyšuje počet soutěžních kolektivů. Letos
se Souboje čtenářů zúčastnilo přes dva a půl tisíce
šesťáků a primánů. Soutěž prověřuje znalost obsahu,
porozumění textu a vlastní kritické myšlení nad pře
čtenými soutěžními knížkami. Porota klade náročné
otázky a děti v týmech odpovídají. Čím přesněji, tím
lépe. Na veletrhu Svět knihy Praha se v květnu v ži
vém klání utkalo 5 finalistů z celkem 105 školních
tříd, které prošly online kolem. Náročné a zvídavé
dotazy zodpovídaly kolektivy dětí s přehledem a čas
to překvapivou přesností. Za své několikaměsíční úsi
lí si odnesly spoustu dárků, ale především zkušeností
a čtenářských dovednost.

Projekt má ale i mezinárodní přesah. Kde se v letoš
ním roce prezentoval?
Jsme členem neziskové organizace EU READ a v říj
nu proběhlo její výroční zasedání. Konference se
zaměřila na společné možnosti prezentace čtenář
ství v rámci Evropy. Diskuze členů sdružení je pro
kampaň Rosteme s knihou velkou inspirací. Loni nás
zaujal především projekt Deutsche Telecom Stiftung
ohledně STEM Reading kampaně, protože spoju
je čtení a zároveň budování zájmu o přírodní vědy
a technické obory, což je velké téma i u nás.
Samozřejmě nemůže chybět otázka, co nás čeká
v dalším roce?
Pro rok 2019, počínaje už letošním listopadem, vy
hlásilo právě zmiňované sdružení společnou kampaň
EUROPE READS – Celá Evropa čte. Česká republika
se prostřednictvím kampaně také zapojí speciálním
projektem v rámci oslav Světového dne knihy a au
torských práv, který připadá na 23. dubna, tedy na
den, kdy zemřel William Shakespeare.
Budeme pokračovat v tradičních projektech lite
rárních soutěží, Soubojem čtenářů či Čtenářem na je
višti. Prioritní je pro nás rozšiřování databáze a funk

cionality webu rostik.cz, který je zaměřen především
na náctileté, a také propagace, resp. širší povědomí
o projektu Čtením k demokratickému myšlení, kde
si dáváme za cíl dále rozvíjet schopnosti mladých lidí
orientovat se v celospolečenské problematice. Ob
zvlášť v dnešní době pociťujeme naléhavost oslovit
mládež s touto osvětou. Literatura, na níž je možné
doložit demagogii, může čtenářům nabídnout základ
pro správné rozhodování a analytické hodnocení
veřejných problémů. Díky četbě se mládež učí kri
tickému myšlení, objasňuje si historické souvislosti.
V tomto mají svou nezastupitelnou úlohu učitelé,
proto pro ně vybírá erudovaná metodička Nina
Rutová literární texty, k nimž připravuje i metodic
ké postupy, jak s texty pracovat. Právě teď máme
nachystaných nových pět takových lekcí, se kterými
máme v plánu v příštím roce dále oslovit školy a pe
dagogy. Již nyní je řada textů dostupná na stránkách
rostemesknihou.cz.
JANA MARXTOVÁ
foto © Svět knihy

Jaké další aktivity se v rámci kampaně Rosteme s knihou letos konaly?

Kromě našich vlastních projektů se účastníme i ak
cích našich partnerů. A tak se například projekt Čte
nář na jevišti začlenil do programu festivalu Děti, čte
te?, spolupořádáme výstavu Pocta Rychlým šípům,
jež putuje po republice, především po knihovnách.
V nedávné době proběhl u Písecké brány festival pro
neposedné děti a znavené rodiče Podzimní hrátky.
Podíleli jsme se také na zářijovém festivalu Bookni si
aneb Za knížkami do továrny, který pořádalo nakla
datelství Mladá fronta.

Prezentace v rámci festivalu Bookni si!

Lichožroutí dílna Galiny Miklínové, která je zároveň autorkou vizuálu kampaně
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rozhovor

s Franckem Thilliezem

RÁD SE BOJÍM
Hvězda francouzské detektivky Franck Thilliez, autor úspěšných knih s komisa
řem Sharkem, které se dočkaly i filmového zpracování, přijel před nedávnem na
setkání se svými čtenáři do Prahy.
Proč jste si pro svoje knihy vybral právě žánr krimi?
Už jako malý kluk jsem měl rád strašidelné příběhy
a jako puberťák jsem četl hodně detektivek a thrillerů.
Sice mi to nahánělo strach, bál jsem se a jednu dobu
jsem dokonce trpěl nočními můrami, ale na druhou
stranu mě to přitahovalo. Byla to taková moje třináctá
komnata, o které málokdo věděl. Zatímco kamarádi
chodili do kaváren, já jsem si četl a rád se bál. Žánr kri
mi, do kterého jsem se pak sám pustil, proto vyplynul
úplně přirozeně. Fascinovalo mě stavět příběh, snažit
se rozluštit případ, jít po stopách, hledat mechaniku
zločinu. Je to úžasně napínavé.

Všechno, co píšu, by se mohlo stát, ale nestalo se
to. Jsou to smyšlené příběhy a osoby. Než ale sednu
k počítačit, vždycky svou základní myšlenku, kon
zultuju s kriminalisty, abych věděl, jak by se k tomu
stavěli, jak by případ řešili. Setkávám se také s fo
renzními techniky, s lékaři, vědci, s každým, kdo by
se v příběhu měl objevit. Tohle všechno podnikám
právě proto, aby zápletka byla věrohodná, aby to
vypadalo, že se to stalo, že se to mohlo stát. K tomu
všemu pak ještě přidávám i dění ve společnosti, sou
časné problémy. Chci, aby moje knihy byly aktuální
a uvěřitelné i v tomhle ohledu.

Dlouho jste pracoval jako odborník v IT a pak jste na
jednou všeho nechal a pustil se do psaní. Co se stalo?
Jak k tomu došlo?
Navazuje to právě na moji zálibu v detektivkách. Jak
jsem v sobě hromadil všechny ty hrůzostrašné scény,
tak na základě toho, co všechno jsem četl, se mi v hla
vě začal odvíjet vlastní příběh, moje vlastní detektiv
ka. Jednoho dne jsem se rozhodl, že to musí ven, sedl
jsem k počítači a začal psát. Nebylo to nijak dlouho
promýšlené, prostě se to stalo.

Proč jste hlavnímu hrdinovi komisaři Sharkovi při
soudil schizofrenii?
Když vytváříte postavu policisty, je to složitá záleži
tost. Chcete aby byl dobrým policistou, ale zároveň,
aby se něčím odlišoval od ostatních, aby čtenáře
jeho postava zaujala i něčím jiným než jen tím, že
je dobrý v práci, kterou dělá. Když jsem si předsta
voval Sharka, pak pro mě jednou z priorit bylo, aby
působil lidsky, jako člověk, který má své problémy,
protože kdo je nemá, že? Díky schizofrenii bylo
snazší ho otevřít čtenáři, ukázat, co se mu odehrává
hlavě, jak se asi cítí. Duševní choroby mě vždycky
zajímaly. Sám sebe jsem se ptal, jak se to stane, že
se někdo normální začne chovat nenormálně, že se
lidský duch najednou změní? Fascinovalo mě, jak se
někdo, kdo má třeba rodinu, spořádaně chodí do
práce a žije celkem obyčejný život, dokáže změnit
a je z něj zločinec, vrah. Co za tím stojí? Jak se to
stalo? To mě zajímá!

Říkal jste, že jste přečetl mnoho detektivek, kdo byl
vaší největší inspirací?
Mám rád nejen detektivky, ale přitahuje mě i tajemná
záhadná atmosféra, kdy na vás odněkud nečekaně
vyskočí nějaká příšera. Oblíbil jsem si proto Stephena
Kinga, který kombinuje žánr detektivky a záhad a pustil
jsem se obdobnou cestou. V mých příbězích tak najde
te nejen napětí, ale i tajemno. Vlastně je to spíš thriller
než tradiční detektivka. Příběhy komisaře Sharka, které
vyšly i u vás, jsou vystavěny právě tímto způsobem, pá
tráte po vrahovi a ještě vám to nahání strach. Přesně
takové knihy mám rád jako čtenář a proto je i rád píšu.
Mají vaše příběhy reálný základ? Mám na mysli, jestli
se inspirujete třeba v policejních spisech nebo novi
nových zprávách?

Vaše knihy se dočkaly i filmového zpracování. Byl
jste u natáčení, u vybírání představitelů hlavních rolí?
Mohl jste výsledek ovlivnit?
Zfilmování se dočkalo víc mých knih, ale nejzásadněj
ší pro mě byl Pokoj mrtvých. Ten se opravdu povedl,
byl hodně věrný předloze. Je ale nutno říct, že filmy
a literatura jsou dvě odlišné věci, je to úplně jiná
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Franck Thilliez pochází z malého francouzského
městečka na severu Francie. Než se stal jedním
z nejúspěšnějších francouzských autorů, pracoval
více než deset let v oboru IT. I proto jsou jeho kni
hy často vědecky zaměřené. Českým čtenářům se
Thilliez poprvé představil románem Syndrom E,
který patří do pentalogie, v níž vystupuje dvoji
ce vyšetřovatelů Lucie Henebelleová a komisař
Shark. Právě tyto knihy si získaly statisíce čtenářů
po celém světě. Několik jeho knih bylo úspěšně
zfilmováno. V češtině v současné době vychází
kniha Atomka (vydává Albatros media – XYZ,
překlad Jiří Žák). Další knihy z řady s komisařem
Sharkem se chystají.
práce a proto jsem se do toho zase tak moc neple
tl. Nepodílel jsem se ani na výběru herců, ale jsem
s obsazením všech rolí spokojený. Teď se na plátno
chystají i další mé knihy, ale protože u filmu všechno
trvá strašně dlouho, nevím, kdy přesně se na ně bu
deme moci podívat.
Na čem právě teď pracujete? Čeká nás další příběh
s komisařem Sharkem?
Další kniha, kterou jsem právě odevzdal a ve Fran
cii by měla vyjít v květnu 2019, je opravdu další ze
série s komisařem Sharkem. Zabývám se v ní i ně
kolika aktuálními tématy, jako například transhu
manismem, tedy technikou, jak vylepšit člověka po
fyzické i inteligenční stránce. Věnuji se také sociál
ním sítím, tomu, jak ochotně odevzdáváme veškeré
své osobní údaje velkým společnostem, jako jsou
Google, Amazon, Facebook nebo Apple a jak to
může být nebezpečné. Doufám, že se kniha bude
líbit nejen ve Francii, ale i českým čtenářům, kteří
si Sharka oblíbili.
JANA MARXTOVÁ

Knihy,

pobaví

které

pohladí po duši

napsal

sám

život

zahřejí u srdce

Objednejte si knihy z nakladatelství Kniha.Je
do 18. prosince 2018. Zadejte heslo VÁNOCE
a získáte od nás dva DÁRKY, 10% SLEVU a poštovné ZDARMA.
www.kniha.je

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná | 796 stran | 1 490 Kč

brožovaná | 280 stran | 249 Kč

vázaná | 512 stran | 899 Kč

vázaná | 306 stran | 499 Kč

brožovaná | 200 stran | 249 Kč

vázaná | 224 stran | 249 Kč

vázaná | 32 stran | 149 Kč

vázaná | 216 stran | 299 Kč

vázaná | 176 stran | 329 Kč

brožovaná | 256 stran | 249 Kč

leporelo | 24 stran | 299 Kč

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

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

Milíčova 13, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
argo@argo.cz, www.argo.cz
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MADELEINE ALBRIGHTOVÁ: Fašismus. Varování
Přeložil Tomáš Vrba, 298 Kč
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Nová kniha Madeleine Albrightové
představuje osobně laděné, naléhavé
a důkladné zkoumání fašismu a jeho
různých podob ve 20. století.

Téměř celé 20. století probíhalo ve znamení střetu demokracie
s fašismem, jehož obětí se staly desítky milionů lidí. Po hrůzách
druhé světové války se zdálo, že svět už nepřipustí, aby se
duchovní dědicové Hitlera a Mussoliniho pokusili o návrat.
Madeleine Albrightová vychází ze své dvojí zkušenosti dítěte,
jehož život válka silně poznamenala, i výrazné osobnosti
světové politiky, jíž se stala během své úctyhodné diplomatické
kariéry, a tento optimistický předpoklad zpochybňuje.
Dokazuje, že fašismus nejen že přežil 20. století, ale
v současnosti představuje daleko vážnější hrozbu pro
mír a spravedlnost než kdykoli po roce 1945. Madeleine
Albrightová ukazuje, jak snadno se v dnešní době mohou
populisté různých odstínů zneužitím slabin demokracie dostat
zcela legálním způsobem k moci. V tomto smyslu nás její kniha
volá k odpovědnosti porozumět vážnosti situace, pokud se
chceme vyhnout opakování tragických chyb minulosti.

Madeleine Albrightová
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Nedávno jsem jednomu známému
prozradila, že píšu novou knihu,
a on se zeptal: „Jaké je téma?“ „Fašismus,“ odpověděla jsem. Vypadal
trochu zmateně: „Fashion“? Spletl
se méně, než by se zdálo, jelikož fašismus je poslední dobou opravdu
v módě – vplížil se do společenské
a politické konverzace jako nebezpečná liána. Nesouhlasíte s někým?
Je to fašista, řeknete a zbavíte se
tak povinnosti věcně zdůvodnit své
tvrzení. „Fašismus“ bylo v roce 2016
na internetových stránkách slovníku
Merriam-Webster nejvyhledávanější
slovo s výjimkou slova „surreálný“,
jež zaznamenalo prudký vzestup po
listopadových prezidentských volbách.
Používáním termínu „fašista“ se
odhalíte. Pro krajní levici se hodí
prakticky na každého papaláše. Pro
část ne úplně krajní pravice je fašista Barack Obama – kromě toho, že je to navíc socialista a tajný muslim. Pro vzpurné puberťáky
je fašistické, když jim rodiče omezí některé funkce mobilního telefonu. Když si lidé chtějí ulevit od
každodenních křivd a zklamání, vylétá to slovo z milionů úst: učitelé
jsou fašisté a právě tak feministé
a feministky, šovinisté a šovinistky,
instruktoři jógy, policisté, lidé na
dietě, byrokrati, bloggeři, cyklisté,
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redaktoři, čerstvě odnaučení kuřáci
a výrobci obalů, které nemají otevřít děti. Jestli si zvykneme to slovo
nadužívat, bude se nám brzy zdát,
že máme právo jím onálepkovat kohokoli nebo cokoli, co nám jde na
nervy – a tím výraz, který měl a má
být silný, zbavíme účinnosti.
Co tedy ale je skutečný fašismus
a jak poznáme jeho vyznavače? Kladu tyto otázky postgraduálním studentům Georgetownské univerzity. Je jich něco přes dvacet a sedí
v kruhu kolem stěn mého obývacího
pokoje a snaží se uhlídat lasagne na
papírových talířích, které drží na klíně. Najít odpovědi bylo těžší, než by
se dalo čekat, poněvadž chybí deﬁnice, o nichž by panovala shoda,
nebo byly alespoň jinak uspokojivé, přestože badatelé, kteří se o ně
pokoušeli, už vyplýtvali celé moře
inkoustu. Kdykoli nějaký odborník
zvolá „heuréka“ a tvrdí, že dosáhl
konsensu, pravidelně vyvolá nesouhlas pobouřených kolegů.
Mí studenti si to přes složitost problému rozhodně chtěli vyzkoušet.
Začali pěkně od základů a vypočítali
znaky, které jsou podle jejich mínění
pro ten pojem nejpříhodnější. „Mentalita ,oni proti nám “, zněl jeden návrh. Další student zdůraznil vlastnosti „nacionalistický, autoritářský,
protidemokratický“. Třetí poukázal
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na aspekt násilí. Čtvrtý hlas chtěl
vědět, proč je fašismus vždy pokládán za pravicový, když přece „Stalin byl právě tak fašista jako Hitler“.
Jiná studentka poznamenala, že
fašismus je často spojován s lidmi,
kteří patří do určité etnické nebo
rasové skupiny, jsou pod hospodářským tlakem a mají pocit, že jim
jsou upírány výhody, na které mají
nárok. „Nejde ani tolik o to, co lidé mají,“ uvažovala, „ale o to, co si
myslí, že by měli mít – a čeho se
bojí.“ Strach je důvod, proč může
fašismus emocionálně zasáhnout
do všech vrstev společnosti. Žádné politické hnutí nemůže vzkvétat
bez lidové podpory, ovšem fašismus závisí na bohatých a mocných
stejně jako na obyčejných lidech –
na těch, kteří mají hodně co ztratit,
i na těch, kteří nemají nic.
Tento pohled nás přivedl k tomu, že bychom možná měli fašismus chápat ne tolik jako politickou ideologii, ale jako způsob, jak
uchvátit moc a pak ji udržet. Například v Itálii ve dvacátých letech
20. století působili – jak se sami
označovali – levicoví fašisté (ti byli
stoupenci diktatury nemajetných),
fašisté pravicoví (kteří prosazovali
autoritářský stát a korporativismus)
a středoví (zastánci návratu monarchie a absolutismu).

w w w. k
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JAN NOVÁK,
JAROMÍR ŠVEJDÍK
Zatím dobrý
498 Kč
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Je to největší příběh studené války.
Pětice mladíků s pistolemi se postavila
po zuby ozbrojené dvacetitisícové
armádě východoněmecké Volkspolizei
a prostřílela se do svobodného
Západního Berlína. Příběh bratří Mašínů a jejich rodiny
vyprávěl spisovatel Jan Novák v románu Zatím dobrý jako
strhující, napínavý western, za který v získal cenu Magnesia
Litera pro nejlepší knihu roku. Teď se jeho scénáře chopil
výtvarník Jaromír 99 a vytvořil dramatický a vizuálně působivý
komiks ve svém osobitém, noirovém stylu.
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ZBIGNIEW CZENDLIK
Uchem jehly. Zbigniew
Czendlik a jeho hosté
298 Kč
Kniha rozhovorů kněze Zbigniewa
Czendlika vychází z oblíbeného
pořadu České televize Uchem jehly.
„Netradiční“ moderátor si zve již
několik let na lanškrounskou faru
hosty, kteří ve svém životě a ve
své kariéře dosáhli významných úspěchů a jejichž životní
zkušenosti mohou být inspirativním vzorem. Hosty Zbigniewa
Czendlika jsou například Stanislav Bernard, Lucie Bílá, Věra
Čáslavská, Josef Koutecký, Mikuláš Kroupa, Václav Malý,
Angelika Pintířová, Jan Potměšil, Liběna Rochová, Tomáš
Sedláček, Hana Scharffová, Robert Vano a Miroslav Verner.

JOSEF ILLÍK
Praha 1945–1958
598 Kč
Fotograﬁcká kniha významného
českého kameramana a fotografa
předkládá čtenáři působivé obrazy
Prahy a jejích obyvatel, které autor
citlivě zachytil v letech 1945–1958.
Naskýtá se tak jedinečná možnost
spatřit místa, která již dávno neexistují, nebo se k nepoznání
změnila, a pocítit pražskou atmosféru tehdejší doby. Josef
Illík po sobě zanechal cca 4000 neroztříděných černobílých
negativů, které nasnímal na legendární fotoaparát Rolleiﬂex.
Dnes, když se po desetiletích započalo s archivací celé sbírky
a snímky mají své první diváky, se ukázalo, že se jedná
o výjimečné fotograﬁcké dílo, jež si zaslouží knižní vydání.

TEREZA SEMOTAMOVÁ
Ve skříni
228 Kč
Hlavní hrdinka nové prózy Terezy
Semotamové žije v nespokojeném
vztahu v cizině; po nevyjasněné smrti
partnera se vrací do rodné země, kde
však nemá kde žít (ostatně ani neví jak),
a tak vezme zavděk skříní, kterou její
sestra hodlá vyhodit. Skříň umístí do
vnitrobloku a nastěhuje se do ní. Bizarní východisko textu se
postupně stává metaforou hledání prostoru na tomto světě,
do nějž se projektuje vztah k rodině, mužům, kamarádům,
k sobě samé. Jsme svědky hrdinčina boje o holou existenci;
vypravěčka jej sice vytěsňuje, nakonec však není zbytí. Léto
totiž končí a do skříně zatéká.

KATEŘINA BAŽANTOVÁ
Co skrývá noc

PAVLA HORÁKOVÁ
Hrobaříci a Hrobaři

398 Kč

278 Kč

První světélkující kniha vašeho
dítěte je autorský počin výtvarnice
Kateřiny Bažantové. Princip je přitom
jednoduchý – díky textům a zábavným
ilustracím procvičíte s dětmi počty,
a to ideálně pod dekou a s baterkou –
či světlem z mobilu. Až najdete na obrázcích všechno, co vás
zajímá, prostě zhasnete a budete žasnout! Ze stránek knihy
vystoupí úplně nové obrazy!
Bude to nejlepší svítící kniha, kterou budete mít! Rodiče
důrazně žádáme, aby si knihu neschovávali pro sebe
a skutečně ji dali dětem!

Proč mají světci svatozář a slavným
lidem se říká jasnost nebo hvězda?
Co se děje s člověkem bezprostředně
po smrti? Jak to, že lidé na různých
místech světa odpradávna budují
okázalé kamenné hrobky? A jak s tím
vším souvisí osvícenství? Tyto a mnohé jiné otázky vyvstanou
před mladými Hrobaříky, zatímco se snaží odhalit, kdo jsou
záhadní Hrobaři, kteří se jim připletli do života. Knihou
Hrobaříci a Hrobaři, která volně navazuje na detektivky pro
mladé čtenáře Tajemství Hrobaříků a Hrobaříci v podzámčí, se
uzavírá románová trilogie, v níž pětičlenné bratrstvo pátrá po
zločinech a záhadách sahajících hluboko do minulosti.

HIROMI KAWAKAMIOVÁ
Podivné počasí v Tokiu

JENNY COLGANOVÁ
Kavárnička na pobřeží

Přeložil Jan Levora, 258 Kč

Přeložila Dana Vlčková, 298 Kč

Křehký, zdánlivě prostý příběh
o postupně se prohlubujícím vztahu
mezi sedmatřicetiletou Cukiko a jejím
o mnoho let starším bývalým učitelem
z vyšší střední školy. Příběh plný
očekávání a pochybností, rozchodů,
náhodných setkání, nadějí a zklamání.
Kniha přináší i řadu zajímavostí a postřehů o dnešním
Japonsku a jeho tradicích, o japonské poezii i přírodě. Čtenář
se dozví mnoho také o japonské kuchyni, protože oba hlavní
hrdinové jsou skuteční labužníci a řada jejich setkání se proto
odehrává v restauracích a barech.

Floru přivede pracovní cesta na
ostrůvek Mure, kde prožila dětství.
Musí proto opustit hektický život
v Londýně plném světel, což je pro
ni velmi náročný úkol. Ani pohled na
jasně modré moře ji příliš netěší. Navíc
se musí starat o svého otce a nemožné bratry. Pustí se do
generálního úklidu kuchyně a při něm objeví maminčinu sbírku
receptů a začne podle nich vařit. Postupně se stále víc sbližuje
se svou rodinou a přítelkyní z dětství Lornou, která tu pracuje
jako učitelka v místní škole. Podaří se Floře najít po letech
v Mure své místo, velkou lásku, i sebe samotnou?
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BOB DYLAN
Texty / Lyrics 1961–2012
Přeložila Gita Zbavitelová,
1498 Kč
Bob Dylan patří k největším
hudebním, kulturním a vlastně
i společenským ikonám dvacátého
a jednadvacátého století – na jeho
písně odkazovali Beatles i Rolling Stones, David Bowie,
Leonard Cohen či Tom Waits.
Třísvazkový dvojjazyčný komplet přináší kompletní
Dylanovy texty od počátku jeho kariéry do současnosti, tj. od
alba Bob Dylan z roku 1962 po poslední autorské album The
Tempest z roku 2012, a k tomu ještě texty písní nezařazené
na studiová alba. Nabízíme přitom tzv. zrcadlovou edici:
nalevo Dylanův originál, na protější stránce český překlad Gity
Zbavitelové.

DAVID HERBERT
LAWRENCE
Poslední smích
Přeložil Jiří Hanuš, 398 Kč
Svazek Poslední smích je výborem
z povídkové tvorby a čerpá ze všech
vydaných povídkových souborů i textů,
jež zůstaly mimo sbírky. Podobně jako
jeho romány se i povídky zabývají
především mezilidskými vztahy, velice často však bývají
okořeněny jiskřivým humorem, komikou, satirou. Klíčovými
postavami bývají ženy středního věku, jež při své složité
psychice obtížně hledají pochopení okolí, a současně muži,
kteří pro svou omezenost a samolibost, případně pohodlnost
a nedostatečnou vnímavost takového pochopení nejsou
schopni.

ORSON SCOTT CARD
Enderova hra

DAN SIMMONS
Pád Hyperionu

Přeložil Petr Kotrle, 298 Kč

Přeložili Tomáš Zábranský a David
Záleský, 438 Kč

Lidstvo jen se štěstím odvrátilo
zničující útok mimozemské civilizace
úlového typu. Ve snaze předejít
nevyhnutelné odvetě se rozhodne pro
odvážný protiúder. A zatímco se po
dlouhou dobu vysílané vesmírné lodě
blíží k území nepřítele, program pro výchovu mladých velitelů
se snaží nalézt vůdce, jenž by zneškodnil mimozemskou
hrozbu jednou provždy. Zdá se, že vyvoleným je Andrew
„Ender“ Wiggin, geniální chlapec, jenž se v útlém věku stává
hlavní nadějí na vítězství.

Mezihvězdná válka mezi Hegemonií
člověka a kdysi lidskými Vyvrženci
započala. Poutníci na dlouhé cestě za
Štírem odvyprávěli své příběhy. Došlo
i k odhalení totožnosti zrádce, jenž se
měl mezi poutníky nacházet. A po úžasné expozici se začíná
rozvíjet neméně mimořádná vize budoucnosti. Vypravěčem
našeho příběhu je Joseph Severn, uměle vytvořený „kybrid“,
který nás jedinečným způsobem provází všemi vrstvami
příběhu. Pád Hyperionu je velkolepé dobrodružství s nemalým
myšlenkovým přesahem.

SIMON STALENHAG
Smyčka

PAULO COELHO
Hipík

Přeložil Robert Tschorn, 498 Kč

Přeložila Jaroslava Jindrová, 248 Kč

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

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

TORMOD CAIMBEUL
Konec podzimu

FRANÇOIS FURET
Minulost jedné iluze

Přeložila Petra Johana
Poncarová, 248 Kč

Přeložila Jana Lemmonier, 498 Kč

Konec podzimu je pokládán za
vůbec nejlepší román napsaný ve
skotské gaelštině ve dvacátém století.
Odehrává se během jednoho dne
a noci v odlehlé části odlehlého
ostrova, který nápadně připomíná autorův rodný Lewis. Tvoří
jej rozhovory a vzpomínky tří starých přátel, kteří žijí prostým
životem v místě, odkud již všichni ostatní odešli nebo zemřeli.
Ačkoliv román pojednává o sklonku lidského života a v širším
slova smyslu i o konci tradičního života v gaelsky mluvících
komunitách, vyznačuje se velkým smyslem pro humor.

François Furet věnoval většinu
svého badatelského života dějinám
Francouzské revoluce. Systematicky
se přitom pokoušel rozrušit ve Francii
dominující marxistický revoluční
koncept, jenž viděl příčiny a projevy
revoluce pouze v sociální rovině, a předložil alternativní výklad
dlouhého revolučního století s důrazem na kulturní a politické
proměny francouzské společnosti. Ačkoli uplynulo od
francouzského vydání toto knihy již více než dvacet let, dodnes
patří k jedné z neprovokativnějších knih o 20. století.

#mojeargo
Dotisk
úspěšného
titulu

Argo
TOP 10
LISTOPAD

JAKUB SZÁNTÓ: Za oponou války
298 Kč

Za oponou války je prvotina z pera válečného reportéra
a zpravodaje České televize na Blízkém východě. Jakub
Szántó v knize přibližuje své dramatické zážitky z frontových
linií, míst teroristických útoků i státních převratů a revolucí,
které během své kariéry televizního novináře v uplynulých
dvou dekádách natáčel. Barvitým jazykem zprostředkovává
pozadí dějinných událostí pohledem očitého svědka. Zároveň
poodhaluje a demýtizuje práci žurnalistů uprostřed pohnutých
situací a nepředvídatelného vývoje. Vedle strhujícího vyprávění,
které jako vystudovaný historik zasazuje do širšího dějinného
kontextu, nabízí i niterné okamžiky svého vztahu k rodině,
novinářským kolegům i přátelům napříč Orientem.
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Vánoční
kniha

POVAHA PROSTORU A ČASU

FRANCESCA HORNAK: Sedm dní spolu
Přeložila Veronika Volhejnová, 348 Kč

Vánoce. Čas rodinné pohody… nebo taky ne. Zvlášť když jste
s celou svou rodinou v karanténě a nemůžete utéct. To pak
vyjde najevo ledacos… A právě v takové situaci se ocitne ne
tak docela standardní rodina Birchových, když se dcera Olivie,
lékařka, vrátí ze zóny zasažené nebezpečným virem. Rodinní
příslušníci z toho pochopitelně nadšení nejsou – a ona zase
těžce nese, že bude muset strávit celých sedm dní s lidmi, kteří
mají takové nedůležité a povrchní starosti. Jenže i oni mají svá
tajemství, a zdaleka ne tak malicherná, jak se Olivii zprvu zdá.
A jako by toho nebylo málo, jedno z těch tajemství nečekaně
zazvoní u dveří!
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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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Žádejte u svého knihkupce.

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
CHRÁM MOUDROSTI

THOVT
KŘIŠŤÁLOVÁ ČAKRA

THOVT
ODHALENÍ 1

Sada 49-ti výkladových karet.
a výkladové brožurky. Každá
z karet rozklíčovává důležitou
sféru lidského života a zjevuje
cestu uzdravení. Každé kartě
propůjčil Thovt také odpovídající energetickou frekvenci.

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 vědomou součástí
propojení se s kosmickým paprskem lásky a nechejte se vést
k branám poznání.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

ENRIQUE BARRIOS
AMI
„Není snadné napsat ve třinácti letech knihu. Ami mi však řekl, že jestli ho chci ještě vidět, měl bych
napsat knihu o tom, co jsem s ním zažil. Varoval mě, že jen málo čtenářů mi bude rozumět. Řekl, že pro
většinu lidí je snazší uvěřit spíše hrozným a smutným věcem než těm krásným a zázračným. Doporučil
mi raději napsat, že tohle všechno je vymyšlené, abych se vyhnul problémům.
Dám na něho: takže – tohle je můj příběh nebo pohádka, jak chcete...“
Tak začíná své neuvěřitelné vyprávění malý Jihoameričan Pedrito. Pedro zažije nevídaná dobrodružství a zasvěcení do tajů vesmíru i Země.

T. KENYON, W. KENNEDY
VELKÝ EXPERIMENT

T. KENYON, J. SION
ARKTURIÁNI

T. KENYON
MOUDROST HATHORŮ

Země představuje pozoruhodný experiment, kde je uložen
genetický materiál z tisíců
světů. Existují další časové osy,
v nichž tento experiment nebyl
úspěšný. Člověk však prochází
procesem vzestupu.

Arkturiáni jsou výjimečné,
odvážné a velmi rozvinuté bytosti. Podle jejich slov jsou již od
dávných dob ochránci lidstva a
Mléčné dráhy. V knize vypráví
své příběhy osm z nich - např.
lékař nebo Marie Magdalena.

Doposud nezveřejněné informace a cvičení s geometrickými
obrazci pro posílení mozkových
funkcí, kreativity, schopností řešit komplexní výzvy a
vnímaní vícerozměrné reality.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

Co v této knížce najdete?

bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Blažek, Jiří;
Holubová, Markéta
Seder Kol Nidrej

Praha: P3K, 2018, 144 s., váz. 549 Kč
Modlitební kniha pro večerní boho
službu na Den smíření s kompletní
českou transliterací, průvodcem,
bohoslužbou na Jom kipur.
ISBN 978-80-906510-3-6

Kohut, Pavel Vojtěch
9 dní k prohloubení naděje, víry
a lásky

Praha: Paulínky, 2018, 1. vyd., 88 s.,
brož. 95 Kč
Jako křesťané nevedeme jen při
rozený život, který nám darovali
rodiče, ale i nadpřirozený, který jsme
obdrželi od Boha ve křtu. Rozjímá
ními nás bude provázet zejména sv.
Jan od Kříže a jeho báseň Bez opor
oporu mám.
ISBN 978-80-7450-314-6

Kohut, Pavel Vojtěch
Prvouka vnitřní modlitby

Praha: Portál, 2018, 144 s., brož.
225 Kč
Ti, kdo se věnují vnitřní modlitbě,
dobře vědí, že často přicházejí chvíle,
kdy není možné meditovat úryvky
z Písma svatého. Jsme unaveni, plni
starostí a obav, ale i radostí z toho, co
se nám přihodilo...
ISBN 978-80-262-1397-0

Leonard, Richard
Kde je k čertu Bůh?

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2018, 93 s., brož. 199 Kč
Věta Kde je k čertu Bůh? je výkřikem,
protože mlčet nebo dusit svůj hněv
někdy není možné. Autor tuto útlou
a velmi autentickou knížku napsal
poté, co jeho sestra zůstala po auto
nehodě na 90 % těla ochrnutá. Proč
Bůh dopouští utrpení?
ISBN 978-80-7566-033-6

Pompejská novéna

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2018, 1. vyd., 62 s., brož. 59 Kč
Velká moc, jíž disponuje modlitba
růžence, je zesílena v tzv. Pompejské
novéně, jejíž zázračnou sílu dokládají
četná, i církví uznaná vyslyšení. Její
tradiční forma sestává hlavně z mod
liteb růžence po 54 dnů.
ISBN 978-80-7266-439-9

Šmilauerová, Adéla
Bosí augustiáni v Čechách

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 244 s., váz. 269 Kč
Bosí augustiniáni představovali
v Čechách během 17. a 18. století
mezi žebravými řády poměrně malé
společenství. Výrazné stopy po jejich
činnosti jsou však patrné dodnes,
přestože na našem území nepůsobí
již dlouhou řadu let.
ISBN 978-80-7422-639-7

Zajícová, Jana;
Bořkovcová, Magdalena
Bůh je tady!

Praha: Portál, 2018, 70 s., váz.
229 Kč
Kniha je určena dětem raného
školního věku a představuje po
můcku, jak s nimi vést rozhovory
o křesťanských tématech. Úroveň je
přizpůsobena tak, abych odpovídala
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věku dítěte i určitému ekumenické
mu rozměru.
ISBN 978-80-262-1405-2

ekonomika
E KO N OM I E
Holman, Robert
Makroekonomie. Středně
pokročilý kurz

Praha: C. H. Beck, 2018, 3. vyd.,
480 s., brož. 690 Kč
Makroekonomie je obtížná
disciplína. Zachycuje a spojuje
velký počet ekonomických vztahů,
které nelze pochopit bez použití
poměrně abstraktních teoretických
modelů.
ISBN 978-80-7400-541-1
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Příroda léčí, to každý dobře ví. Věděli
jste ale, že sama zvířata jsou těmi nej
kovanějšími odbornými lékaři? Když
onemocní v divočině, nemohou si jen
tak zajít k veterináři nebo se spoléhat
na svého páníčka.
ISBN 978-80-264-2170-2

ESOTE R I K A
Londor, Felix
Snář

Praha: Jan Vašut, 2018, 288 s., váz.
199 Kč
Co se zdá, to je sen, vyspíme se,
máme den. Tato dětská říkačka jako
by předznamenávala skeptický pří
stup ke snům. Skutečně jsou to jen
iluze, nesmysly, přeludy, pověry, buj
ná fantazie nebo babské tlachy?
ISBN 978-80-7541-168-6

E KO N OM I K A

H ISTO R I E

Blahová, Naďa
Rizika bank a jejich regulace

Bednář, Miloslav
Smysl české existence

Praha: Ekopress, 2018, 1. vyd.,
283 s., váz. 395 Kč
V posledním období prošel světový
finanční systém rychlým vývojem
plným změn. Výsledkem je mimo jiné
stále narůstající potřeba optimálního
řízení rizik, která vyplývají z bankov
ních aktivit a motivují banky k hledání
efektivních řešení.
ISBN 978-80-87865-47-7

Mařík, Miloš
Metody oceňování podniku pro
pokročilé. Hlubší pohled na
vybrané problémy

Praha: Ekopress, 2018, 2. vyd.,
548 s., brož. 640 Kč
Ocenění podniku je syntézou podni
kohospodářských oborů, ve které by
se měly skloubit rozsáhlé poznatky
podnikové ekonomiky, disciplín
zaměřených na trh, daní a vlastních
metod oceňování.
ISBN 978-80-87865-42-2

Mezinárodní oceňovací standardy 2017. International Valuation
Standards 2017

Praha: Ekopress, 2018, 1. vyd.,
237 s., brož. 360 Kč
Kvalitní oceňovací standardy slouží
veřejnému zájmu, podporují stabi
litu a věrohodnost finančních trhů
a zvyšují důvěru v oceňovací profesi.
Mezinárodní oceňovací standardy vy
cházejí z nejlepší mezinárodní praxe.
ISBN 978-80-87865-44-6

Sedláček, Tomáš
Druhá derivace touhy

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2018,
384 s., váz. 348 Kč
Úvahy ekonoma Tomáše Sedláčka
se ohlíží za událostmi nabitým dese
tiletím. Jedná se o jednu z nejdelších
a nejsouvislejších sérií úvah v českém
teritoriu, která ukazuje autorovu
názorovou integritu a pestrost my
šlenek...
ISBN 978-80-88268-12-3

společenské
vědy; osvěta
E NC YK LO PE D I E
Zvířecí doktoři

Brno: CPress, 2018, 32 s., váz.
269 Kč

Praha: Academia, 2018, 176 s., brož.
265 Kč
Text se zaměřuje na duchovní zákla
dy české státnosti a smyslu českých
dějin.
ISBN 978-80-200-2889-1

Bílek, Jiří; Kárász, Karel
Kyselá těšínská jablíčka

Praha: Epocha, 2018, 312 s., váz.
299 Kč
Těšínská jablíčka. A ještě kyselá…
Mohlo by se zdát, že spojovat něco
takového s válkami, byť polozapo
menutými, se ani trochu nehodí.
A přece asi nejlépe vystihují obsah
této knížky.
ISBN 978-80-7557-150-2

Cílek, Václav; Sokol, Jan;
Sůvová, Zdeňka
Evropa, náš domov. Hledání
evropské duše ve skalách, mezi
stromy i lidmi

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 264 s.,
349 Kč
Jak se Evropa vyvíjela od starohor
přes dobu ledovou až po antropo
cén? Jak žili Evropané v průběhu času
a jaké objevy změnily jejich život?
Vydejte se na vzrušující cestu plnou
zajímavostí o našem domově a po
znejte Evropu.
ISBN 978-80-00-05206-9

Dejmek, Jindřich a kol.
Československo Dějiny státu

Praha: Libri, 2018, 952 s., váz. 790 Kč
U příležitosti stého výročí vzniku
samostaného československého státu
vznikla publikace, kterou zpracoval
kolektiv renomovaných českých a slo
venských historiků.
ISBN 978-80-7277-572-9

Denoël, Yvonnick
Černá kniha CIA

Praha: Práh, 2018, 330 s., váz.
349 Kč
Od Korejské války, Kubánské krize
a Vietnamské války až po Saddáma
Husajna a Usámu bin Ládina. Toto je
pravda o organizaci, kterou někteří
ve svých špionážních románech líčí
jako super špiona svobodného světa.
ISBN 978-80-7252-760-1

Furtado, Peter
Dějiny národů

Praha: Slovart, 2018, 272 s., váz.
399 Kč
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Po této knize sáhne každý, kdo hledá
svěží a neotřelý způsob, jak poznat
dějiny nejrůznějších národů.
ISBN 978-80-7529-698-6

Hájková, Dagmar;
Horák, Pavel
Republika československá.
1918—1939

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 1024 s., váz.
Přestože bylo první republice vymě
řeno pouhých dvacet let života, je
dnes vnímána jako významná etapa
našich dějin, jako jakýsi jejich uzlový
bod. Při mnoha příležitostech se na
ni odkazuje jako na vzor. Jak ji však
doopravdy známe?
ISBN 978-80-7422-643-4

Horáková, Pavla;
Kamen, Jiří
Zum Befehl, pane lajtnant...

Praha: Argo, 2018, 296 s., váz.
498 Kč
Kompozice z pamětí, deníků a ko
respondence českých vojáků v 1. sv.
válce, volně navazující na knihu Přišel
befel od císaře pána, tentokrát nes
leduje pouti jednotlivých účastníků
válečného dění, nýbrž líčí konkrétní
oblasti života na frontě.
ISBN 978-80-257-2617-4

Horský, Jan;
Hroch, Miroslav;
Tinková, Daniela a kol.
Sto let. Hodnota svobody, nebo
cena za nezávislost?
Praha: Sociologické nakladatelství,
2018, 1. vyd., 452 s., brož. 299 Kč
Sté výročí vzniku Československa
podnítilo několik historiků všech
generací k sepsání netradičních kri
tických úvah.
ISBN 978-80-7419-273-9

Junek, Václav
Hitlerova hora

Praha: Olympia, 2018, 152 s., váz.
359 Kč
Celá oblast okolí Obersaltsbergu byla
neprodyšně uzavřena a obsazena
hlídkami z přilehlých kasáren. Na
vrcholu alpského velikána zde totiž
stálo monumentální sídlo Adolfa
Hitlera, známé jako Berghof.
ISBN 978-80-7376-529-3

Kmoch, Pavel
Operace Anthropoid: Epilog

Praha: Academia, 2018, 268 s., brož.
350 Kč
Kniha shrnuje aktuální znalosti
o operaci Anthropoid, atentátu na
zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha, jeho přípravě
i o tom, co následovalo při vyšetřová
ní a honu na jeho vykonavatele.
ISBN 978-80-200-2869-3

Králíček, Václav
Velký švindl. Krymská válka
1853–1855

Praha: Epocha, 2018, 480 s., váz.
Tato válka se odehrávala nejen na
Krymském poloostrově, ale zasáhla
rovněž Kavkaz, sever Ruska, Baltské
moře, a dokonce se válčilo i na Dál
ném východě. Doprovázely ji legendy
v podobě tzv. dlouhé červené linie či
útoku lehké brigády.
ISBN 978-80-7557-149-6

Londák, Miroslav; Michálek,
Slavomír; Weiss, Peter
Slovensko – evropský příběh

Praha: Academia, 2018, 344 s., váz.
550 Kč
Ambicí kolektivu autorů je
představit složitou cestu Slovenska
k jeho samostatné demokratické
státnosti v 20. století a zachytit
nejpodstatnější tendence
společenského vývoje, kterým
prošlo po 1. lednu 1993.
ISBN 978-80-200-2882-2

Miketa, Kamil
Manažeři se lvíčkem

Praha: Mladá fronta, 2018, 264 s.,
váz. 349 Kč
Přesně před 100 lety, 28. října
1918, se začíná psát nová éra
svobodného podnikání v tehdy
zrozeném Československu. Dvakrát
je násilně přerušena. Druhou světo
vou válkou a komunistickým pučem
v roce 1948.
ISBN 978-80-204-4964-1

Míšková, Alena;
Franc, Martin;
Kostlán, Antonín a kol.
Bohemia docta

Praha: Academia, 2018, 580 s., brož.
595 Kč
The book maps the development
of Czech non–university science
from the beginnings in the humanist
learned societies to the Czechoslovak
Academy of Sciences transformation
into a new institution of the Czech
Academy of Sciences.
ISBN 978-80-200-2639-2

Pacner, Karel
Čtvrtstoletí republiky

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 599 Kč
Díky zasvěcenému zachycení sou
vislostí má čtenář možnost prožít
zblízka podstatnou část dějin našeho
novodobého státu.
ISBN 978-80-259-0975-1

Pastoureau, Michel
Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu
Praha: Argo, 2018, 384 s., váz.
448 Kč
Kniha významného francouzského
historika Michela Pastoureaua se
zabývá nejen symboly a symboli
kou evropského středověku, ale
i mnohdy zkreslenými představa
mi, které jsme si o této historické
epoše učinili.
ISBN 978-80-257-2495-8

Pitro, Martin
Panovníci českých zemí – pro
děti

Praha: Fragment, 2018, 56 s., 229 Kč
Vydejte se do minulosti a poznejte
nejvýznamnější panovníky naší země,
o kterých se učí ve škole.
ISBN 978-80-253-3907-7

Saylor, Steven;
Funioková, Naďa
Caesarův trůn

Brno: Jota, 2018, 400 s., 248 Kč
Nejslavnější vražda v historii. „I ty,
Brute?“
ISBN 978-80-7565-392-5

Sixtová, Olga
Kniha představených kolínské
synagogy 1730–1783

Praha: Academia, 2018, 425 s., váz.
425 Kč
Jedná se o první zpřístupnění archi
válie takového typu v češtině, které
je tím významnější, že čtenáře zavádí

bibliografie
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do období pro židovské obyvatelstvo
přelomového.
ISBN 978-80-200-2876-1

PAR TN E R SK É
V Z TAHY

Publikace obsahuje základy správ
ního práva.
ISBN 978-80-87451-60-1

Šámal, Petr
Literární kronika první republiky

Cloud, Henry;
Townsend, John;
Bouzková, Šimona a kol.
Hranice

Tichý, Luboš
Nařízení Řím II. Komentář

Praha: Academia, 2018, 520 s., váz.
985 Kč
Literární kronika první republiky je
obrazově–výkladová kniha určená
širší veřejnosti.
ISBN 978-80-200-2909-6

Švec, Petr
České století

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 120 s.,
váz. 299 Kč
Věděli jste, kolik medailí získal na
olympiádě v Helsinkách Emil Záto
pek? Co se událo během pražského
jara? Proč si Vladimír Remek bral
s sebou do kosmu zubařskou vr
tačku?
ISBN 978-80-000-5205-2

Tichá, Jindra
Amerika, jak ji Kolumbus neznal

Praha: Akropolis, 2018, 168 s., brož.
190 Kč
Kniha představuje Ameriku dnešních
dnů, její každodenní život, poodkrývá
kořeny vztahů mezi jejími černými
a bílými obyvateli, putuje po místech,
která představují milníky v historii
této země.
ISBN 978-80-7304-219-6

Tomáš, Jiří
Konec Lucemburků v Čechách

Praha: Akropolis, 2018, 212 s., váz.
259 Kč
Původně říšská hrabata, posléze
jeden z úspěšných panovnických
rodů pozdního středověku v Evropě
a současně jedna z dynastií, které se
vystřídaly na českém trůnu.
ISBN 978-80-7304-221-9

Tomáš, Jiří
Konec Přemyslovců v Čechách

Praha: Akropolis, 2018, 208 s., váz.
Úvodní svazek ediční řady věnované
českým panovnickým dynastiím.
ISBN 978-80-7304-220-2

Tomášek, Dušan
Nevyhlášená válka

Praha: Epocha, 2018, 208 s., váz.
279 Kč
Boj o Slovensko označují historikové
právem za válku. Nebyla sice vyhlá
šena, ale padly v ní stovky vojáků
a mnoho tisíc jich bylo raněno i po
hřešováno.
ISBN 978-80-7557-148-9

OSO B N OSTI
Kovářová, Amálie
TGM

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 399 Kč
V knize sledujeme cestu Tomáše Gar
riguea Masaryka, zjišťujeme, jak se
v různých životních etapách vyvíjejí
jeho názory, postoje a jaké hodnoty
zastával.
ISBN 978-80-264-2162-7

Svoboda, Jiří;
Arichteva, Marča
Rašín

Praha: Česká televize – Edice ČT,
2018, 192 s., váz. 269 Kč
Dramatický příběh nesmlouvavého
muže v okamžicích boje za samo
statný stát.
ISBN 978-80-7404-305-5

Praha: Návrat domů, 2018, 312 s.,
brož. 285 Kč
Neschopnost vytyčit v určitých chví
lích ve vztazích s určitými lidmi odpo
vídající hranice může mít velice ničivé
následky. Nerespektování a narušení
hranic vede k velkým problémům
v nás samých a ve vztazích kolem nás.
ISBN 978-80-7255-411-9

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
296 s., váz. 990 Kč
Tato publikace je na českém
právnickém trhu poněkud
ojedinělým úkazem. Jde o komentář
k nařízení o právu rozhodném
pro mimosmluvní závazkové
vztahy (nařízení č. 864/2007
označované jako nařízení Řím II,
dále „nařízení“).
ISBN 978-80-7400-716-3

Perelová, Esther
Přehodnocení nevěry

Zákon o provozu na pozemních
komunikacích

Brno: Jota, 2018, 344 s., váz. 348 Kč
Nevěra může pár připravit o vztah,
štěstí i identitu. Přesto tuhle běžnou
lidskou zkušenost často špatně chá
peme. Co si máme myslet o tomto
starobylém tabu – věci všeobecně
zakazované, a přitom všeobecně
praktikované?
ISBN 978-80-7565-344-4

PO LITI K A
Valenta, Aleš
Německo. Mýtus a realita

Praha: Mladá fronta, 2018, 408 s.,
279 Kč
Publikace se zabývá německou
politikou posledních dvaceti let.
Vlastnímu tématu předchází obsáhlý
úvod objasňující základy politického
systému SRN a proměny německého
paradigmatu.
ISBN 978-80-204-5072-2

PR ÁVO
Kment, Vojtěch
Elektronické právní jednání.
Analýza s důrazem na využití
elektronického podpisu podle
práva EU, České republiky
a Německa

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 460 s., 745 Kč
Těžiště monografie spočívá v ana
lýze a výkladu základních institutů
elektronického právního jednání, jak
vychází z nové úpravy evropským
nařízením č. 910/2014 o elektronické
identifikaci a službách.
ISBN 978-80-7552-814-8

Posuzování stavebních výrobků
podle nařízení č. 305/2011

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2018, 2. vyd., 108 s., brož. 180 Kč
Seznámení autorizovaných osob i od
borné veřejnosti s aktuálním zněním
nařízení č. 305/2011.
ISBN 978-80-88265-07-8

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR,
svazek 84 (vč. CD)

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
712 s., váz. 783 Kč
Sbírka obsahuje v chronologickém
pořadí všechny přijaté nálezy a vybra
ná usnesení Ústavního soudu. Pro
odbornou, ale i laickou veřejnost je
publikace nepostradatelnou pomůc
kou k interpretaci a aplikaci právních
norem.
ISBN 978-80-7400-710-1

Správní právo obecná část

Praha: Armex Publishing, 2018, 8
vyd., 208 s., brož. 199 Kč

Praha: Armex Publishing, 2018, 20
vyd., 144 s., brož. 59 Kč
Publikace obsahuje Zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na po
zemních komunikacích, aktualizova
ná k 1. 7. 2018.
ISBN 978-80-87451-59-5

PRŮVO DCE
Keeling, Stephen;
Meghji, Shafik
Kostarika

Brno: Jota, 2018, 464 s., brož. 648 Kč
Nejnavštěvovanější destinace
Střední Ameriky je díky své dlouhé
demokratické tradici oázou politické
stability.
ISBN 978-80-7565-383-3

PSYCH O LOG I E
Alred, MBE., Dr. Dave
Pod tlakem – Osm principů, jak
zvládnout stres, plně využít svou
energii a podat výkon tehdy,
když na tom záleží

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 256 s.,
brož. 319 Kč
Ovládněte tlak a získáte výhodu.
Tlak stihnout poslední termín,
přednést projev, připravit
slavnostní večeři. Jak by náš život
vypadal, kdybychom jej dokázali
využít ve svůj prospěch?Zvládání
tlaku je dovednost jako každá
jiná.
ISBN 978-80-7554-169-7

Cloud, Henry;
Školová, Pavlína;
Švecová, Alena
Změna přináší uzdravení

Praha: Návrat domů, 2018, 296 s.,
brož. 275 Kč
V této publikaci se renomovaný
psycholog zabývá problematikou
mezilidských vztahů a určení vlastní
identity. Kniha nabízí čtyři základní
kroky, které přispějí k lepšímu
osobnímu naplnění a uspokojivým
vztahům.
ISBN 978-80-7255-410-2

Honzák, Radkin;
Honzák, František
Čas psychopatů

Praha: Galén, 2018, 335 s., váz.
348 Kč
Psychopatů – tedy správně lidí trpí
cích disociální poruchou osobnosti
– je ve společnosti odjakživa vždy
stabilní procento. Ať se pohybuje
me kdekoli, je prakticky nemožné se
těmto antisociálním parazitům zcela
vyhnout.
ISBN 978-80-7492-384-5
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SOCIO LOG I E
Trávníček, Jiří
Za textem

Brno: Host, 2018, 268 s., brož.
329 Kč
Publikace obsahuje některé důležité
texty polské sociologie kultury a lite
ratury, českému pohledu tak trochu
skryté v záplavě toho, co k nám při
chází ze Západu.
ISBN 978-80-7577-398-2

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Bostrom, Nick
Superinteligence. Až budou
stroje chytřejší než lidé

Praha: Prostor, 2018, 512 s., brož.
497 Kč
Autor nabízí nejprve historický pře
hled různých kroků, které vedly ke
vzniku zárodků umělé inteligence,
jakož i přehled toho, kde se vývoj
umělé inteligence nachází dnes.
ISBN 978-80-7260-389-3

Liessmann, Konrad Paul
Vzdělání jako provokace

Praha: Academia, 2018, 144 s., brož.
225 Kč
Všichni mluví o vzdělání. Stalo se
sekulární naukou spásy, od níž si
slibujeme řešení všech problémů –
od potírání chudoby až k integraci
migrantů, od změny klimatu až k boji
proti teroru.
ISBN 978-80-200-2875-4

STUD I E
Posner, Roland
Sémiotické studie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 237 s., váz.
Překladový soubor studií známého
německého sémiotika. Roland Posner
(nar. 1942 v Praze) je lingvista a sé
miotik celoživotně spjatý s Technic
kou univerzitou v Berlíně, kde založil
Centrum pro sémiotický výzkum.
ISBN 978-80-87895-93-1

Z ÁHADY
Liška, Vladimír
Kdo otevřel bránu pekel? Vstup
do tajemného podzemí
Praha: XYZ, 2018, 288 s., 299 Kč
Pod našima nohama, někde v hlu
binách Země, se skrývá neznámý
svět, o němž toho dosud víme jen
velice málo.
ISBN 978-80-7597-193-7

Ž IVOTN Í ST YL
Topinková, Barbora
Jak zhubnout těch blbých 6 kilo

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 168 s.,
249 Kč
Začínáte hubnout každé pondělí
v měsíci, prvních čtrnáct dní v lednu
a pět dní před odjezdem na dovole
nou? Ale stejně si rok co rok kupujete
o číslo větší plavky a ze zkušební
kabinky se plížíte s pocitem mamuta
stiženého akutní celulitidou?
ISBN 978-80-264-2159-7

Zlatoš, Vlado;
Turnerová, Tina Zlatoš
Supertělo – Zápisník

Praha: Fortuna Libri, 2018, 100 s.,
brož. 499 Kč

Staň se lepší verzí sebe sama! Žít
zdravěji, cítit se lépe, mít více energie,
méně stonat, mít pozitivní myšlení
a dobré rozpoložení mysli – i to jsou
hlavní cíle tohoto zápisníku, který
ti bude na tvé cestě každý den ná
pomocný.
ISBN 978-80-7546-175-9

matematické
a přírodní vědy
ATL ASY
Foer, Joshua;
Thuras, Dylan
Atlas Obscura

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 1190 Kč
Je čas vylézt z ulity a vyrazit po nevy
šlapaných cestičkách. Vydejte se za
zázraky přírody, bizarními lidskými
a přírodními výtvory i na tajemná
místa po celém světě!
ISBN 978-80-264-2164-1

E NC YK LO PE D I E
Laštůvka, Aleš;
Laštůvka, Zdeněk;
Liška, Jan a kol.
Motýli a housenky střední
Evropy V. Drobní motýli I.

Praha: Academia, 2018, 536 s., váz.
Tento a další připravovaný svazek
o drobných motýlech navazují na
čtyři díly série „Motýli a housenky
střední Evropy“, vydané naklada
telstvím Academia v uplynulých
letech. Do tohoto prvního dílu je
zařazeno 39 čeledí s celkem 1166
druhy.
ISBN 978-80-200-2852-5

FAUNA
Červenková, Monika;
Amicis, Giulia De;
Banfi, Cristina M. a kol.
Jak zvířátka bydlí

Praha: Mladá fronta, 2018, 64 s.,
váz. 349 Kč
Pojďte s námi na návštěvu k těm
nejvynalézavějším „zvířecím archi
tektům“.
ISBN 978-80-204-4909-2

G E N E TI K A
Bojsová, Karin
Mých prvních 54 000 let

Praha: Paseka, 2018, 392 s., váz.
399 Kč
Dějiny lidstva neseme každý v sobě,
náš vlastní genom lze číst jako knihu
o posledních desítkách tisíc let.
ISBN 978-80-7432-898-5

Bory, Pascal;
Matthijs, Gert
Všichni jsme GENiální

Praha: Galén, 2018, 223 s., brož.
390 Kč
Populárně–vědecká kniha obsa
huje celou škálu témat týkajících
se současné lidské genetiky. Snaží
se zprostředkovat jasný vhled do
problematiky a především také načrt
nout její pozadí z hlediska vědeckého,
medicínského i společenského.
ISBN 978-80-7492-363-0

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

bibliografie
Praha: Mladá fronta, 2018, 216 s.,
209 Kč
Ve volném pokračování úspěšného
titulu O lidech a vodě se s autorem,
celosvětově působícím hydrogeo
logem, vydáme na cestu prostorem
i časem, abychom se podívali, jak
zásadním způsobem voda formovala
lidské dějiny.
ISBN 978-80-204-5069-2

M ATE M ATI K A
Chejnovská, Anna;
Dambeck, Holger
Přijdou tři logici do baru…

Praha: Portál, 2018, 176 s., brož.
249 Kč
V této knize autor představuje svůj
osobní výbor nejhezčích logických
a matematických hádanek z různých
knih a internetových stránek v řadě
jazyků. Některé z nich se navíc osvěd
čily jako „hádanka týdne“ na webu
Spiegel Online.
ISBN 978-80-262-1380-2

technické vědy
ASTRONAUTIK A
Bizony, Piers
Měsíc na dosah

Praha: Slovart, 2018, 240 s., váz.
999 Kč
Spisovatel a vizionář Arthur
C. Clarke po ukončení měsíčních
misí v roce 1972 řekl: „Mohou
přijít časy, kdy si lidé na Spojené
státy, nebo dokonce na svět svých
předků na vzdálené planetě Zemi
vzpomenou právě jen kvůli projek
tu Apollo.“
ISBN 978-80-7529-564-4

G R AFICK Ý
D ESIG N
Pautner, Norbert
Ruční písmo. 33 nejkrásnějších
abeced

Brno: Jota, 2018, 80 s., brož. 298 Kč
Ať má tvoje písmo styl! Objevte krásu
ručního písma.
ISBN 978-80-7565-369-7

H O B BY
Bullová, Jane;
Dvořáková, Šárka Tripesová
Vykutálené dárečky

Praha: Mladá fronta, 2018, 62 s.,
váz. 249 Kč
Vyrobený dárek znamená pro
obdarovaného mnohem víc než
koupený. Kniha Vykutálené dáreč
ky vás bude inspirovat k výrobě
úžasných dárečků – senzačním
mýdélkům do koupele, k nejrůzněj
ším dobrotám, ručně malovaným
hrnečkům...
ISBN 978-80-204-4938-2

LE TEC T VÍ
Negroni, Christine
Letecké katastrofy

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 349 Kč
Fascinující zkoumání toho, jak lidé
i technika mohou selhat a tato
kritická selhání vedou k leteckým
katastrofám. Tato kniha vás provede
vyšetřováním těch největších i nejpo
divnějších nehod.
ISBN 978-80-264-2171-9

VOJ E NSK Á
TECH N I K A
Horák, Jan; Kořán, František
AT–T Vehicles Family in detail

Praha: RAK, 2018, 1. vyd., 96 s.,
brož. 620 Kč
Tato monografie, plná kvalitních
fotografií a technických detailů, je
především určena obdivovatelům
vojenské techniky, sběratelům a mo
delářům.
ISBN 978-80-87509-65-4

zdravotnic tví
KOSM E TI K A
Klimentová, Judita
Kosmetika hrou

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
200 s., 299 Kč
Tato voňavá kuchařka přináší návody
na výrobu čistě přírodní kosmetiky
a drogerie, které jsou v souladu s pří
rodou, netoxické a ekologicky šetrné.
Najdete zde recepty na přípravky
k péči o obličej, tělo i vlasy s ohledem
na roční období a typ pleti.
ISBN 978-80-253-3903-9

KUCHAŘ K Y
Bahenová, Melissa
Skandinávské oslavy. 70 jednoduchých receptů a návodů na
zpříjemnění života

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 256 s., 479 Kč
Ať už toužíte vnést do svého života
trochu severského stylu nebo prostě
jen chcete vyzkoušet něco nového,
Skandinávské oslavy vás bez pochyby
potěší. V knize najdete nápady na
běžnou večeři i uspořádání zvláštních
oslav s rodinou či přáteli.
ISBN 978-80-7593-012-5

Burešová, Dagmar;
Pfannebecker, Inga
Rychlé rodinné recepty – Mňam
mňam, mami!

Praha: Jan Vašut, 2018, 64 s., brož.
149 Kč
Bleskové vaření pro celou rodinu.
I když moc rádi vaříte a v kuchyni do
kážete při práci zapomenout na čas
i na celý svět, po celodenním shonu
jste na tom večer asi stejně jako větši
na ostatních rodičů.
ISBN 978-80-7541-164-8

Dvořáková, Lucie
Dorty

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 299 Kč
Světem pečení dortů vás provede
cukrářka Lucie Dvořáková, mimo jiné
blogerka známá jako Chez Lucie.
ISBN 978-80-264-2165-8

Forman, Matěj
Už se vaří, má panenko!

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 499 Kč
Na svých cestách potkal Matěj For
man, jeden z kapitánů divadelní lodi
Tajemství, výtvarník a scénograf, řadu
lidí. Někteří s ním zasedli u jednoho
stolu, někteří jej nechali vstoupit i do
kuchyně.
ISBN 978-80-259-0978-2

Francová, Eva
Sladkosti ze Svatojánu

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 224 s.,
299 Kč
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Máte rádi sladkosti? A chcete mlsat
zdravě? Vyzkoušejte některý z více
než stovky originálních receptů
na dezerty, které neobsahují té
měř žádný cukr, a zároveň skvěle
chutnají.
ISBN 978-80-267-1315-9

ZDRAVOTNICTVÍ
Kašák, Viktor
Asthma bronchiale – Průvodce
ošetřujícího lékaře

Praha: Maxdorf, 2018, 312 s., brož.
295 Kč
Asthma bronchiale patří svými
medicínskými i společenskými
důsledky k nejvýznamnějším ne
mocem současnosti. Pohled na
astma a jeho terapii se v této době
podstatně mění.
ISBN 978-80-7345-585-9

Simone, Rudy;
Diestlerová, Petra
Aspergerka

Praha: Portál, 2018, 232 s., brož.
359 Kč
Když se řekne Aspergerův syndrom,
všichni si představí Sheldona z Teorie
velkého třesku. Málokdo si uvědomí,
že tahle porucha autistického spektra
potká i holky.
ISBN 978-80-262-1395-6

umění; hudba
FI LM
Harry Potter: Velká kniha o kouzelných filmech
Praha: Slovart, 2018, 356 s., váz.
1790 Kč
Filmová série o Harrym Potterovi se
stala jednou z nejoblíbenějších a nej
úspěšnějších na světě. Tato kniha
je vizuální kronikou práce umělců
a filmařů, kteří v osmi potterovských
filmech přeměnili magii v realitu.
ISBN 978-80-7529-594-1

FOTO G R AFI E
200 let Národního muzea ve 200
fotografiích
Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 216 s.,
499 Kč
Národní muzeum shromažďuje
doklady o historii již dvě stě let.
Oslavte toto výročí, nahlédněte
prostřednictvím této unikátní knihy
do jeho sbírek a prohlédněte si
zblízka 200 předmětů, které tvoří
jejich jádro.
ISBN 978-80-264-2167-2

Janoušek, Jiří
Jan Werich za oponou

Praha: Práh, 2018, 384 s., váz.
499 Kč
Kniha Jan Werich za oponou přináší
na tři stovky unikátních fotografií
z rodinného archivu.
ISBN 978-80-7252-774-8

Míček, Tomáš
Svět volných koní

Praha: Slovart, 2018, 424 s., váz.
1490 Kč
Ve čtvrté knize zamýšlené pentalogie
se fotograf Tomáš Míček zaměřuje
na kouzlo nespoutaných svobodných
koní, kteří jsou ponecháni ve svém
přirozeném prostředí. Míček se téma
tu koní věnuje již desítky let.
ISBN 978-80-7529-588-0
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Young, Nicole S.
Fotografování jídla

Brno: Zoner Press, 2018, 264 s.,
350 Kč
Potřebujete, aby jídlo na snímcích
vypadalo stejně chutně jako ve
skutečnosti? Rádi vaříte a chtěli
byste své kulinární výtvory prezen
tovat atraktivněji? Publikujete blog
o jídle? Potom je tato kniha určena
právě vám.
ISBN 978-80-7413-379-4

HUD BA
Konečný, Michal Jupp
Průlety folkovou pamětí

Praha: Galén, 2018, 297 s., váz.
350 Kč
Tato kniha není dějinami českého
folku, natož Juppovým slovníkem
naučným. Autor se v ní úspěšně
pokusil o skládačku událostí, se
tkání, postřehů a střípků, které se
prolínaly desítkami let. Je to knížka
o muzice, o době, o životě a světě
kolem.
ISBN 978-80-7492-375-3

Třešňák, Vlastimil
eNTé

Praha: Galén, 2018, 158 s., váz.
290 Kč
Nová kniha hudebníka, malíře a spi
sovatele Vlastimila Třešňáka, nazva
ná výstižně eNTé, nabízí pětadvacet
pohledů do zákulisí populární hudby
dvacátého století.
ISBN 978-80-7492-388-3

Tyrrell, John
Leoš Janáček, svazek I: Osiřelý
kos (1854–1914)

Brno: Host, 2018, 968 s., váz. 690 Kč
První svazek dosud nejpodrobnější
monografie o Janáčkovi představu
je originálního hudebního tvůrce
v širokých i překvapivých souvis
lostech.
ISBN 978-80-7577-433-0

K ATALOG
K V ÝSTAVĚ
Zemánková, Terezie;
Medková, Lenka;
Habánová, Anna
Michael Bílek, Lidé a Hvězdy

Ústí nad Labem: Muzeum města
Ústí nad Labem, 2018, 1. vyd., 56 s.,
brož. 50 Kč
Publikace vydaná u příležitosti konání
stejnojmenné výstavy v Muzeu města
Ústí nad Labem (27. 4.–30. 9. 2018)
a Oblastní galerii Liberec (11. 10.–
25. 10. 2018). Doplněna barevnými
celostránkovými fotografiemi
ISBN 978-80-86475-40-0

učebnice
M ATE M ATI K A
Sedláček, Stanislav
Přijímací zkoušky na víceletá
gymnázia – matematika

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 128 s.,
199 Kč
Tato kniha umožní žákům 5. roč
níků cílenou přípravu na úspěšné
zvládnutí didaktického testu z mate
matiky, který je součástí jednotných
přijímacích zkoušek na osmiletá
gymnázia.
ISBN 978-80-266-1330-5

spor t
a tělov ýchova
E NC YK LO PE D I E
Schwarzenegger, Arnold;
Dobbins, Bill
Encyklopedie moderní kulturistiky

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 2. uprav. vyd., 816 s., 899 Kč
Od kulturistických šampiónů po
atlety či gymnasty, od hráčů golfu
po trenéry fitness – každý, kdo cvičí
se zátěží, by měl číst tuto knihu. Kni
hu, kterou mohl napsat jen Arnold
Schwarzenegger.
ISBN 978-80-7306-863-9

SE BEO B R ANA
Miller, Rory;
Lawrence, Kane A.
Přiměřená sebeobrana

Praha: Mladá fronta, 2018, 288 s.,
váz. 379 Kč
Sebeobrana je umění, jak přežít ne
bezpečnou situaci a nenechat se za
svůj postup zavřít. Klíčové slovo zní:
přiměřenost. Jenže jak ji odhadnout?
Východiskem je uvědomit si, že kon
flikt začíná mnohem dřív, než dojde
k prvnímu úderu.
ISBN 978-80-204-5038-8

TUR ISTI K A
LeBlanc, Jana;
Pavlová, Martina
Moje bejby Amerika. Co vám
nikdo neřekne o životě v cizině

Praha: Mladá fronta, 2018, 232 s.,
váz. 299 Kč
Jaké to je, zabalit si dvoje boty, slov
ník, zamknout pražský byt a po tři
cítce začít nový život v kultuře, která
není vaše vlastní?
ISBN 978-80-204-5048-7

jazykověda;
literární vědy
LITE R ATUR A
Puchner, Martin
Svět ve slovech

Brno: Host, 2018, 432 s., váz. 379 Kč
Ne náhodou si Alexandr Veliký pod
polštář schovával Iliadu — někde se
pro svá velikášská tažení inspirovat
musel. A kdyby nebylo tiskařské
infrastruktury zavedené Benjaminem
Franklinem, boj o americkou nezávis
lost by vypadal úplně jinak…
ISBN 978-80-7577-579-5

krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE,
VZPOMÍNKY
Coelho, Paulo
Hipík

Praha: Argo, 2018, 264 s., váz.
248 Kč
V částečně autobiografickém románu
Hippie se Paulo Coelho vrací do své
ho mládí, do bouřlivé doby přelomu
60. a 70. let 20. století. Rámec pří
běhu tvoří líčení cesty za poznáním
do Nepálu.
ISBN 978-80-257-2636-5

bibliografie
B IOG R AFI E
Martinková, Věra
Krajinou mých snů 2

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
74 s., brož. 115 Kč
Kniha obsahuje velké množství
barevných grafik a ilustrací, a to
především z posledních let autorčiny
tvorby. Ty doprovázejí životopisy
a autorčina umělecká vyznání – v češ
tině, angličtině a němčině.
ISBN 978-80-7389-222-7

Morton, Andrew
Meghan

Praha: Mladá fronta, 2018, 300 s.,
váz. 349 Kč
V tomto zcela prvním životopise
Meghan Markle, nyní vévodkyně ze
Sussexu, se uznávaný královský živo
topisec Andrew Morton vrací k jejím
kořenům.
ISBN 978-80-204-4963-4

Ruiz, Fran
Bowie: Ilustrovaný životopis

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 399 Kč
David Bowie byl více než zpěvák,
více než umělec. Jeho vliv na moderní
popkulturu je nesmazatelný. Poznejte
muže mnoha tváří, kontroverzní iko
nu hudebního světa i jeho alter ego
Ziggyho Stardusta.
ISBN 978-80-264-2168-9

CESTO PISY
Kučíková, Marta;
Knechtlová, Ivona
Italské dvojhubky

Praha: Mladá fronta, 2018, 184 s.,
189 Kč
Proč si italští šviháci plní své letité sny
v jakémkoli věku? Proč zbytečně ne
remcají? Proč by Ital nikdy nepozřel
margarín? Proč i v nejmenší vesnici
bývá stejný počet barů a kadeřnic
tví? Jak lze vyzrát na pech vysoko
v horách?
ISBN 978-80-204-5063-0

D E TE K TIVK Y,
KRIMI
Carré, John Le
Dědictví špionů

Praha: Mladá fronta, 2018, 264 s.,
váz. 299 Kč
Peter Guillam, bývalý agent a žák
legendárního George Smileyho
z britské tajné služby, známé též
jako Cirkus, žije nenápadným živo
tem v Bretani a snaží se ze všech sil
zapomenout. Jeho bývalý zaměst
navatel však náhle začíná otvírat
archivy.
ISBN 978-80-204-4810-1

Connolly, John
Píseň stínů

Praha: BB art, 2018, 352 s., váz.
299 Kč
Staré zločiny druhé světové války.
Soukromý detektiv Charlie Parker
se zotavuje z těžkého zranění, což
mu nebrání v tom, aby se podílel na
vyšetřování dalšího případu.
ISBN 978-80-7595-073-4

Češka, Stanislav
Dvojitá vražda

Brno: Moba, 2018, 288 s., 169 Kč
Čtvrtý příběh ze série románů
inspirovaných skutečnými příběhy,
které řešili brněnští kriminalisté.

z n o v i n e k k 2 6 . 11. 2 0 1 8 3 7 9 t i t u l ů
Na ten den plukovník Motl hned
tak nezapomene. Kriminalisté
z mordparty museli vyjet hned ke
dvěma případům, ze kterých se
vyklubaly vraždy.
ISBN 978-80-243-8557-0

datum něčí smrti je ale spíš prokletí
než dar.
ISBN 978-80-253-3895-7

Dán, Dominik
Dopis ze záhrobí

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
98 s., brož. 180 Kč
Tištěná knižní prvotina autorky,
zachycující detektivní pátrání, které
je převážně v rukou hlavní postavy
– nyní už soukromé osoby – muže
v začínajícím důchodovém věku.
ISBN 978-80-7389-220-3

Praha: Slovart, 2018, 320 s., váz.
329 Kč
V roce 1990 začíná nová éra v ději
nách našeho státu, staré socialistické
struktury se hroutí, nastupuje demo
kracie se všemi kladnými i zápornými
dopady na obyčejné lidi, policisty
nevyjímaje.
ISBN 978-80-7529-617-7

Grangé, Jean-Christophe
Černá linie

Praha: XYZ, 2018, 616 s., váz.
399 Kč
Jacques Reverdi, sériový vrah
a bývalý šampion v potápění, čeká
v malajském vězení na rozsudek.
Marc Dupeyrat, pařížský novinář,
je o jeho vině přesvědčen. Chce
zjistit, co vedlo Reverdiho k tomu,
aby vraždil.
ISBN 978-80-7597-189-0

Hunterová, Cara;
Polochová, Markéta
Někdo blízký

Brno: Host, 2018, 360 s., 229 Kč
První případ inspektora Fawleyho.
Někdo unesl Daisy Masonovou. Vědí,
kdo to udělal. Možná si to ještě neu
vědomují. Ale vědí to.
ISBN 978-80-7577-760-7

Kepler, Lars
Lazar

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 509 s.,
váz. 399 Kč
Komisař Joona Linna si myslel, že
už má to nejhorší za sebou, přitom
všechno teprve začíná… Policisté
objeví v bytě na předměstí Osla tělo
mrtvého muže. Z toho, co najdou
v mrazáku, jsou v šoku.
ISBN 978-80-7577-782-9

Kinsey, T.E.
Na trhu pro vraždu

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 288 s., 299 Kč
Na jaře 1909 si lehce výstřední dáma,
lady Hardcastleová, užívá příjemně
klidného života na anglickém venko
vě. Idyla však končí poté, co navštíví
dobytčí trh a poobědvá v místním
hostinci, kde nečekaně dramaticky
umírá farmář Caradine.
ISBN 978-80-7593-013-2

Lapidus, Jens
Top Dog

Zlín: Kniha Zlín, 2018, 1. vyd., 576 s.,
449 Kč
Už několik desetiletí dochází ve Švéd
sku ke zneužívání mladých dívek.
Každý pokus o odhalení viníků je
zmařen, chapadla nebezpečné cho
botnice totiž sahají do těch nejvyšších
společenských pater.
ISBN 978-80-7473-704-6

Laurieová, Victoria
KDY?

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
336 s., 299 Kč
Maddie Fynnová má podivnou
schopnost – na čelech lidí vidí čísla.
Teprve v den, kdy zemře její otec, si
však uvědomí, co znamenají. Znát

Navarová, Jitka
Jupiter aneb detektivní příběh
z Kutné Hory

Nesbo, Jo
Jo Nesbo box – Harry Hole VI–X
Zlín: Kniha Zlín, 2018, 2898 s., brož.
1490 Kč
Další část série s nekompromisním
detektivem Harrym Holem.
ISBN 978-80-7473-705-3

Petrie, Nick
Tulák

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 464 s.,
399 Kč
Peter Ash se vrátil z války s jediným
suvenýrem – bílým šumem – klaustro
fobickým bzučením v hlavě, což je
následek posttraumatického stresu,
který ho přiměl strávit poslední rok
života v ústraní.
ISBN 978-80-7597-192-0

Rickstad, Eric
Jména mrtvých dívek

Brno: Host, 2018, 455 s., váz. 369 Kč
I vražda vypráví příběh. A některé
příběhy nikdy nekončí…
ISBN 978-80-7577-626-6

Santiago, Roberto
Ana

Brno: Host, 2018, 830 s., váz. 489 Kč
Vyhořelá právnička se musí postavit
králům hazardu. A to ještě netuší, že
se bude hrát i o její život…
ISBN 978-80-7577-586-3

Werber, Bernard
Kdo mě zabil?

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 400 s.,
349 Kč
Gabriel Wells, úspěšný spisovatel,
vynálezce a milovník spirituálních
záhad, se jednoho rána probudí…
mrtvý. Nechce se mu však věřit, že by
zemřel přirozenou smrtí.
ISBN 978-80-7597-195-1

ESE J E , ÚVAHY
Chmel, Rudolf;
Stehlík, Michal
Moje Československo

Praha: Academia, 2018, 344 s., váz.
450 Kč
Soubor esejů osmadvaceti vý
znamných osobností českého
a slovenského prostředí, ve kte
rých se zamýšlejí nad fenoménem
společného státu, ať již z hlediska
historického, uměleckého, či zcela
osobním pohledem.
ISBN 978-80-200-2898-3

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Andresová, Klára
Třicetiletá válka. Když žoldnéři
táhli Evropou
Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 104 s.,
690 Kč
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Třicetiletá válka (1618–1648) se stala
prvním konfliktem, který zasáhl skoro
celou Evropu. V knížce se dozvíte, jak
válka vypukla, probíhala a skončila,
ale i to jak Zimní král radši sáňkoval,
než vládl...
ISBN 978-80-264-2161-0

Giovanni, Levi
Nehmotné dědictví

Praha: Argo, 2018, 208 s., váz.
258 Kč
Leviho příběh, jehož hrdinou je pie
montský inkvizitor 18. století, před
stavuje jedinečný pokus o vykreslení
života venkovské raně novověké
společnosti severní Itálie.
ISBN 978-80-257-2532-0

Guez, Olivier
Zmizení Josefa Mengeleho

Praha: Garamond, 2018, 232 s.,
brož. 260 Kč
1949: Josef Mengele přijíždí do Ar
gentiny. V přestrojení a pod různými
pseudonymy se snaží „anděl smrti“
z Osvětimi skrýt v Buenos Aires a za
čít zde nový život.
ISBN 978-80-7407-425-7

Jindra, Jaromír
Válka královen

Praha: Brána, 2018, 288 s., váz.
279 Kč
Historický román nás zavádí do doby
tzv. války královen – Elišky Přemy
slovny a její nevlastní matky Rejčky
Polské.
ISBN 978-80-7549-991-2

Krčmář, Milan
Žena z roku 1899

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 269 Kč
Kolik lidí zemřelo při vraždách v Ko
hnově mlýně? Proč se zřítilo letadlo
Antonína Peřiny? Proč Rusové na
konci války bombardovali nevinné
civilisty? Tyto a další otázky vás
napadnou při čtení románu Žena
z roku 1899.
ISBN 978-80-264-2163-4

HUMO R
Anekdoty 3: Blondýnky

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 104 s.,
123 Kč
Jste z rodiny vtipálků a potřebujete
mít v rukávu pár es? Rádi se smějete
a rozesmáváte druhé? Nebo jen po
třebujete rozjasnit špatný den, týden,
měsíc, případně udělat radost jinému
vtipálkovi?
ISBN 978-80-264-2160-3

Pawlowská, Halina
Díky za fíky

Praha: Motto, 2018, 256 s., 299 Kč
Když chceš hezky milovat, musíš
lásku pilovat. Takhle by mohlo znít
motto tohoto příběhu. Odehrává
se v současnosti, ale vztah autorky
a jejího přítele výrazně ovlivňují
události uplynulých dvaceti let,
kdy zažili humorné i dramatické
situace.
ISBN 978-80-267-1306-7

Třeštík, Michael
Ledaže se spletu

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 224 s.,
249 Kč
Úskalí manželství, politika i každo
denní život v podobě hravých statusů
nacházejících vtip v paradoxech
všedního dne.
ISBN 978-80-267-1314-2

KOM I K SY
Ležák, Zdeněk
Labyrint světa a ráj srdce. Komiksové zpracování klasického
barokního díla

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 72 s.,
1290 Kč
Komiksová adaptace stěžejního díla
Jana Amose Komenského svým tra
dičním výtvarným i jazykovým poje
tím ctí alegoričnost původního textu
a současně volí jazyk srozumitelný
pro současného čtenáře.
ISBN 978-80-266-1329-9

N OVE LY
Váňová, Magda
Holčičky

Praha: Šulc – Švarc, 2018, 320 s.,
váz. 340 Kč
Pomsta, Holčičky a Lví dvůr jsou tři
novely, které tvoří novou knihu Mag
dy Váňové. V první jde spíš o příleži
tost oplatit osudovou křivdu, to však
na sebe naváže bludný kruh pomsty
dalších lidí a zničí pouze toho, kdo
křivdu opravdu utrpěl.
ISBN 978-80-7244-422-9

OSO B N OSTI
Doerr, Anthony
Čtvero ročních období v Římě

Brno: Moba, 2018, 216 s., váz.
299 Kč
Výjimečná kniha – je plná
mimořádných postřehů a popisuje
Doerrova dobrodružství v jednom
z nejúchvatnějších měst na
světě. Anthony čte Plinia, Danta
a Keatse – staré kronikáře Říma
– a navštěvuje náměstí, chrámy
a pamětihodnosti...
ISBN 978-80-243-8323-1

Isaacson, Walter
Leonardo da Vinci

Praha: Práh, 2018, 600 s., váz.
498 Kč
Skutečný obraz největšího génia
všech dob poskládaný z jeho tisíci
stránkových deníkových záznamů.
Zůstává nejkreativnějším géniem
našich dějin. Jaká tajemství nám
může odhalit?
ISBN 978-80-7252-761-8

Martinus, Marcus
Marcus a Martinus. Náš příběh

Brno: Jota, 2018, 208 s., váz. 398 Kč
Jste připraveni na to, být naprosto
fascinováni, vtaženi do příběhu, ob
jevovat nečekané a dosud tajené de
taily z jejich života? A také si výrazně
potrénovat „smíchové svaly“.
ISBN 978-80-7565-380-2

Slívová, Lenka
Charlotta. Žena T.G.M.

Praha: Mladá fronta, 2018, 288 s.,
váz. 299 Kč
Masarykovi byli moderní pár. Oba
byli velcí idealisté, přemýšliví,
kosmopolitní. Rebelovali v oblasti ná
boženství, manželství i výchovy dětí.
Ne všechno ale tehdejší společnost
dokázala přijmout.
ISBN 978-80-204-5023-4

Vranka, Milan;
Kostašová, Gabriela
Hory byly jejich osudem

Brno: Jota, 2018, 200 s., váz. 298 Kč
Hory jako osudová láska.
ISBN 978-80-7565-327-7

bibliografie
Zápisky Leonarda da Vinciho

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 160 s.,
690 Kč
Ve spojení se jménem Leonarda
da Vinciho se nám vybaví některý
z jeho slavných obrazů. Ovšem
Leonardo vynikal i v jiných oblas
tech. Bohatě ilustrovaná publikace
obsahuje přes 50 reprodukcí
deníkových záznamů i nejznáměj
ších děl.
ISBN 978-80-264-1982-2

PO E Z I E
Braumová, Zděnka
Vidnotéka

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
40 s., brož. 90 Kč
Vidnotéka je třetí sbírkou autorky,
která tíhne k surrealismu, minimalis
mu, zkratkovitosti ve vyjadřování. Na
nevelkém prostoru dochází ke snaze
uchopit nepoznané, poznané, touže
né i nechtěné.
ISBN 978-80-7389-231-9

Erben, Jan Milan
Stromořád

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
100 s., váz. 210 Kč
Autor podává ve svých verších běžné
životní situace, zážitky z cest a neob
vyklých událostí. V první části jsou
texty lyrické, ve druhé surrealistické,
třetí je o tom, co nás přesahuje, aby
se poslední část vrátila do kritičnosti
a na zem.
ISBN 978-80-7389-221-0

Koliáš, Ladislav
Alšův rok sonetových měsíců

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
48 s., brož. 130 Kč
Druhý věnec sonetů Alšův rok je
věnovaný kresbám „českých mě
síců“ dnes poněkud opomíjeného
významného českého malíře Miko
láše Alše.
ISBN 978-80-7389-227-2

Pichl, Petr
Notabene

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
54 s., brož. 95 Kč
Pichlova poezie i texty jsou hutné,
svébytné, prezentují autora jeho oso
bitým výrazem. Autor je milovníkem
životních krás, nebojí se však mluvit
ani o úskalích a smutcích světa.
ISBN 978-80-7389-232-6

Skácel, Jan
Hodina mezi psem a vlkem

Praha: Vyšehrad, 2018, 1. vyd., 64 s.,
199 Kč
Moravský básník Jan Skácel se svým
dílem zapsal do srdcí čtenářů. Básnic
ká sbírka Hodina mezi psem a vlkem
pochází z tvorby 60. let.
ISBN 978-80-7601-034-5

Skácel, Jan
Smuténka

Praha: Vyšehrad, 2018, 64 s., 199 Kč
Smuténka patří mezi autorovy rané
básnické sbírky (1965). Sevřená,
úsporná poezie, hluboce se zamýš
lející nad láskou, krásou i tragédií
lidského osudu.
ISBN 978-80-7601-032-1

Šolcová, Jaroslava
Od stáří do mládí

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
48 s., brož. 130 Kč
Básnická prvotina autorky starší

generace, která téměř celý svůj život
psala „do šuplíku“. Nejprve prózu,
poezii až v posledních letech.
ISBN 978-80-7389-230-2

Uher, František
Sirény teskní u vysněných plání

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
36 s., brož. 115 Kč
Autor ve svých básnických sbírkách
vždy vzbudí velký čtenářský zájem,
a to především svou básnickou
kvalitou – hutností a výstižností, filo
zofickým i osobním zaměřením, často
i grafickým ztvárněním, což je pro
autora typickým rysem.
ISBN 978-80-7389-228-9

Wade, Cleo
Srdce mluví

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 224 s.,
299 Kč
Úspěšná instabásnířka a jedna
z padesáti nejvlivnějších žen Ame
riky zažila hromadu srdcebolů. Od
rozchodů přes neúspěchy v práci až
po rodinné karamboly. A tak začala
tvořit, aby se při každém pádu znovu
postavila na nohy.
ISBN 978-80-7544-645-9

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Smil, Václav
Ropa

Zlín: Kniha Zlín, 2018, 1. vyd., 272 s.,
299 Kč
Bez ropy by nebylo globalizace, plas
tů, běžné přepravy ani současné svě
tové politické mapy. Je to životadárná
tekutina moderního světa a zdá se,
že ze závislosti na ní se lidstvo jen tak
nevymaní.
ISBN 978-80-7473-703-9

POVÍ D K Y
Klain, Petr
I to se může stát

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
82 s., brož. 170 Kč
Povídky civilní zachycují jak život
kolem nás, tak i příběhy „okořeněné“
postavičkami a jevy nadpřirozenými.
Chrabré povídky vojenské přinášejí
především autorovy vzpomínky
na léta strávená na vojně v období
totality.
ISBN 978-80-7389-217-3

Moderní kuvajtské povídky

Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd,
2018, 1. vyd., 124 s., brož. 164 Kč
Překlady orientální literatury pří
mo z originálu se u nás objevují
na knižním trhu jen velmi vzácně.
Nakladatelství Dar Ibn Rushd se
zaměřilo na drobné literární útva
ry – povídky.
ISBN 978-80-88099-20-8

Štráfeldová, Milena
Svetr ze zbytků

Praha: Mladá fronta, 2018, 280 s.,
váz. 299 Kč
Co spojilo slavného pražského fo
tografa a mladou dívku, která právě
přežila pochod smrti? Co způsobí
pestrobarevný svetr desetiletého
kluka, ze kterého jednou vyroste
hrdina? A jaké vzpomínky vyvolal
klavír, u něhož stále zlobí klapka
spodní d?
ISBN 978-80-204-5012-8
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PRÓZ A
Dubská, Kateřina
Z kopce do kopce

Brno: Jota, 2018, 224 s., váz. 298 Kč
Co se stane s vaším životem, když
doslova vyfuníte na kopec a potkáte
HO? S nádherným výhledem, sadem
(v němž zrovna se stéblem trávy
v puse relaxuje srnka), soustavou po
lorozpadlých šop na dvoře a pálenicí
ve včelíně…
ISBN 978-80-7565-381-9

Fabian, Robert;
Roubíčková, Blanka
Valkýry

Praha: Straky na vrbě, 2018, 568 s.,
brož. 350 Kč
„Z oblohy padali lidé. Hořeli. Pořád
se mi to vrací. Pořád.“ Svět končí. Pro
lidi. Pro vás.
ISBN 978-80-87364-87-1

Hamerová, Zdenka
Nářek ze tmy

Praha: Motto, 2018, 232 s., váz.
249 Kč
Zita se vydává se svou malou dcer
kou Aničkou navštívit kamarádku,
která pracuje v Jižním Tyrolsku.
V domě ovšem nejsou samy, ve
vedlejším vchodu bydlí majitel s po
četnou rodinou. A pak – dům není tak
tichý a klidný, jak se zdál.
ISBN 978-80-267-1309-8

Hošková, Blanka
Dietnikum

Brno: Jota, 2018, 248 s., váz. 248 Kč
Tři kamarádky, tři osudy, jedna ulice.
A také děti, radosti, zklamání, manže
lé a milenci…
ISBN 978-80-7565-382-6

Hrňa, Pavel
Všichni strážní andělé

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
188 s., brož. 220 Kč
Vzpomínková próza Pavla Hrni vy
chází k autorovu životnímu jubileu.
Zachycuje jeho dětství a mládí, kdy
ho na jeho cestách provázejí dobří
lidé – jeho strážní andělé. Nakonec je
i on připraven stát se strážným andě
lem pro jiné.
ISBN 978-80-7389-209-8

Martin, Eduard
Chcete se dostat do ráje?

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2018, 232 s., brož. 279 Kč
Eduard Martin zachycuje radostné
i smutné příběhy lidí do krátkých
vyprávění, která věrně předává
svým čtenářům. Vše, co život při
náší, přijímá jako možnost projevit
druhému člověku lásku, usmát se,
potěšit, ale také se podělit o své
zkušenosti...
ISBN 978-80-7566-085-5

Millard, Will
Stařec a řeka

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 352 s., váz. 329 Kč
Stařec a řeka je ve svém jádru pří
běh o třech generacích mužů, kteří
se snaží přijít na podstatu toho,
co znamená být mužem, otcem
a rybářem.
ISBN 978-80-7593-007-1

Nikl, Petr
Malovat slunce

Praha: Argo, 2018, 72 s., brož.
248 Kč
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Malíř, hudebník, divadelník a literát
Petr Nikl vzdal ve své nové knize
poctu mamince, známé designérce
hraček Libuši Niklové.
ISBN 978-80-257-2378-4

Ross, Stewart
Vyřeš to jako Sherlock. Vyzkoušejte své logické schopnosti s nejznámějším světovým detektivem

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 208 s.,
299 Kč
Připadali jste si někdy jako Sher
lock Holmes nebo vás bavilo si na
něj hrát? Otestujte své dedukční
schopnosti na geniálních hádankách.
Prozkoumejte pětadvacet nových pří
padů od autora Stewarta Rosse.
ISBN 978-80-264-2158-0

Sládek, Karel
Do hlubin rybářovy duše

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2018, 80 s., brož. 129 Kč
Knížka uvádí čtenáře do bohatého
života nad i pod vodní hladinou.
Vypráví o vodě, rybách, řekách,
pramenech, potůčcích, rybnících,
rybářích a o tom, co vodní svět
a jeho pozorování přináší citlivému
člověku.
ISBN 978-80-7566-071-8

Vokolek, Václav
Dominový efekt

Praha: Argo, 2018, 598 s., váz.
398 Kč
Vokolkův Dominový efekt můžeme
vnímat jako rozmáchlé románové
plátno, jako barevný karneval, jako
bohatou hostinu o mnoha chodech.
Můžeme se opájet chutěmi a vůněmi
různých žánrových, tematických,
jazykových a stylových poloh.
ISBN 978-80-257-2625-9

PŘ Í B Ě HY
Hrabová, Libuše
Kniha jako svědek

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 176 s., váz. 200 Kč
Publikace uvádí čtenáře do světa
knih a jejich tvůrců v sedmi pří
bězích, o nichž vypovídají knihy
z fondu rukopisů a starých i raně
novověkých tisků Vědecké knihovny
v Olomouci.
ISBN 978-80-88278-12-2

ROM ÁNY
Aldiss, Brian
Nonstop

Praha: Argo, 2018, 255 s., váz.
268 Kč
Nonstop je příběhem muže, kterého
zvídavost předurčila stát se tím, kdo
změní nejen osud svůj a svého okolí,
ale i celkový pohled na svět samotný.
Románový debut klasika žánru stále
zůstává jednou z jeho nejpopulárněj
ších prací.
ISBN 978-80-257-2643-3

Baggot, Mandy;
Čermáková, Daniela
Vánoční polibek v Notting Hillu

Praha: Baronet, 2018, 408 s., 209 Kč
Představte si dokonalý vánoční
polibek... Jeho silné paže ji objímají
kolem pasu, ona bere jeho tvář do
svých dlaní, na milence se pomalu
začíná snášet sníh... Isla Winter
sová přesně na takové věci vůbec
nemá čas!
ISBN 978-80-269-0966-8

Blue, Jil; Pavka, Marek
Šéfova láska

Brno: Moba, 2018, 96 s., 49 Kč
Sophie Blaueneggerová dostane
životní zakázku u jedné velké firmy.
V osobním životě příliš sebevědomí
nemá. Není tedy divu, že podlehne
kouzlu svého nynějšího šéfa Philippa
Cornelia.
ISBN 978-80-243-8683-6

Bonde, Golnaz Hashemzadeh
To jsme byli my

Praha: Argo, 2018, 208 s., váz.
248 Kč
V přímočaře a bez obalu napsaném
románu se autorka ptá, co vlastně
předáváme svým dětem? Co dlužíme
svým milovaným? A existuje svobo
da, pokud přijdeme o kořeny? Nahíd
zbývá šest měsíců. Nebo to aspoň
říkají doktoři. ...
ISBN 978-80-257-2596-2

Céline, Louis Ferdinand;
Kareninová, Anna
Cesta na konec noci

Brno: Atlantis, 2018, 452 s., váz.
451 Kč
Román z roku 1932 je prvotinou
francouzského spisovatele Louise
Ferdinanda Célina.
ISBN 978-80-7108-371-9

Dostálová, Zuzana
Hodinky od Ašera

Praha: Paseka, 2018, 336 s., váz.
299 Kč
Co trápí dnešní třicátníky? Přemíra
stresu, pocit osamění nebo jen to, že
si nemohou dovolit hodinky Hublot?
Karla a Helenu spojí jedno letní od
poledne náhoda.
ISBN 978-80-7432-922-7

Gillerová, Katarína
Kroky v dešti

Praha: Motto, 2018, 288 s., váz.
299 Kč
Láska v nelehké době socialismu,
utajený sňatek, manželova zrada.
Středoškolačka Jolana se s tím vším
musí smířit ještě před maturitou.
ISBN 978-80-267-1313-5

Hartshorne, Pamela
Dům stínů

Praha: Baronet, 2018, 424 s., váz.
329 Kč
Když se Kate Vavasourová probudí
v nemocnici, nepamatuje si rodinu
shromážděnou kolem svého lůžka ani
svůj život před nehodou. Lékaři jí dia
gnostikují posttraumatickou amnézii
s tím, že by se vzpomínky měly začít
postupně vracet.
ISBN 978-80-269-0968-2

Hosseini, Khaled
Mořská modlitba

Praha: Argo, 2018, 48 s., váz. 198 Kč
Knižní miniatura bestselleristy Khale
da Hosseiniho, překrásně ilustrovaná
Danem Williamsem potěší a dojme
všechny čtenáře.
ISBN 978-80-257-2659-4

Janouchová, Kateřina
Ozbrojená žena

Praha: Mladá fronta, 2018, 400 s.,
váz. 349 Kč
Porodní asistentka Cecilie Lundová
se spojí s dávnou známou v naději, že
jí to pomůže znovu nalézt ztracenou
rovnováhu a nabrat síly – fyzické
i psychické.
ISBN 978-80-204-4677-0

bibliografie
Jones, Amo
Šepot mrtvých

Praha: Baronet, 2018, 272 s., váz.
279 Kč
Král králů, vychovaný k vládnutí, to je
Bishop Vincent Hayes. Bezohledný,
nebezpečný, krutý, i jeho však lze
zranit. A když ho dosud loajální bratři
z Elitního klubu zradí, je z toho třeba
vyvodit důsledky.
ISBN 978-80-269-0980-4

Jurčáková, Marie
Světlušky na pláži

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
134 s., váz. 250 Kč
Humoristický román, který čtenáře
pobaví jak na dovolené, tak ve chví
lích volna. Přináší vyprávění o jedné
mladé rodině s rozpustilými dětmi
a s nůší plnou zvratů, napětí, milost
ných okamžiků i humoru.
ISBN 978-80-7389-218-0

Kawakamiová, Hiromi
Podivné počasí v Tokiu

Praha: Argo, 2018, 216 s., váz.
258 Kč
Křehký příběh o přátelství, které
časem přerostlo v lásku. Hlavními
postavami jsou dva osamělí lidé
uprostřed velkoměsta – sedmatři
cetiletá Cukiko a její bývalý učitel ze
střední školy.
ISBN 978-80-257-2612-9

Kiesslingová, Pavlína
Běh do neznáma

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
84 s., váz. 210 Kč
Kniha navazuje na předchozí autor
činy prózy, zejména na knihu Anděl
s vůní jehličí. Není vhodná pro děti
a mladistvé. Děj pokračuje posvateb
ními událostmi.
ISBN 978-80-7389-219-7

Kočergin, Eduard
Pokřtěni křížem

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 232 s.,
269 Kč
Roku 1939 jsou Eduardovi rodiče
zatčeni a jejich dvouletý syn skončí
v sirotčinci na Sibiři. Odtud se na
konci války, v pouhých osmi letech,
rozhodne prchnout na západ do Le
ningradu, aby našel svou matku.
ISBN 978-80-259-0976-8

Levy, Marc
P. S. z Paříže

Praha: Mladá fronta, 2018, 280 s.,
váz. 349 Kč
Na filmových plátnech hraje Mia
zamilovanou femme fatale. Ve
skutečnosti je to herečka unavená
slávou a neustálými zálety svého
manžela.
ISBN 978-80-204-4965-8

Lippmanová, Laura
Ohnivá

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 392 s.,
349 Kč
Polly míří na západ. Adam tvrdí, že
malým městečkem Belleville v De
laware taky jen projíždí. Oba ale
zůstávají, lapeni v zajetí vášně a v ne
konečné hře na kočku a myš. Hra
se však místo pravidel řídí temným
tajemstvím a zradou.
ISBN 978-80-7597-194-4

Lukášková, Markéta
Panda v nesnázích

Praha: Motto, 2018, 344 s., váz.
299 Kč
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Dvě mladé ženy, každá v jiných
nesnázích, v jiné době, a přesto mají
tolik společného.
ISBN 978-80-267-1310-4

Martin-Lugand, Agnes
Ta hudba mi stále zní v hlavě

Praha: Motto, 2018, 456 s., váz.
349 Kč
Yanis a Véra jsou na prahu čtyřicítky
a ke štěstí jim nechybí vůbec nic.
Milují se jako první den a mají spolu
tři nádherné děti. V životě mladého
páru nastane nečekaný zvrat.
ISBN 978-80-267-1312-8

McIntosh, Fiona
Čokoládový sen

Praha: Baronet, 2018, 432 s., váz.
329 Kč
Alexandra je moderně smýšlející žena
s nadějnou kariérou. Pracuje v čoko
ládovně v Yorku a o nabídky man
želství rozhodně nemá nouzi. Jenže
Alexandra nestojí o výhodný sňatek,
který jí domluvili rodiče, ale touží po
lásce, o níž se píše v románech.
ISBN 978-80-269-0962-0

Osorgin, Michail
Příběh jedné moskevské ulice

Praha: Prostor, 2018, 368 s., brož.
377 Kč
Centrem románu je rodinný dům
profesora ornitologie Ivana Alexan
droviče stojící na moskevské ulici
Sivcev Vražok.
ISBN 978-80-7260-399-2

Perryová, Sarah
Po mně potopa

Praha: Argo, 2018, 256 s., váz.
298 Kč
Knihkupec John Cole, podivínský
samotář ve středním věku, jednoho
dne uprostřed dlouhé vlny veder
zavře krám a vydá se na neohlášenou
návštěvu za bratrem.
ISBN 978-80-257-2660-0

Pihl, Roger
Muž, který se nechtěl vrátit
domů

Praha: Plus, 2018, 280 s., 299 Kč
Úspěšného manažera Valdemara
Vagena provází podivné nehody a ná
hody. Jednoho dne ho při cestě do
práce na kole srazí elektromobil. Aby
se po nehodě zotavil, dostane naordi
nován pobyt v nemocnici.
ISBN 978-80-259-0977-5

Poncarová, Jana
Podbrdské ženy

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 399 Kč
Příběh o nelehkých lidských osudech
v podhůří Brd na pozadí událostí
minulého století. Emílie zažije bo
lesti války i nástup komunismu – ale
možná ještě horší jsou pro ni samota
a odcizení, které pociťuje v manžel
ském životě.
ISBN 978-80-267-1311-1

Rushdie, Salman
Zlatý dům

Praha: Paseka, 2018, 336 s., váz.
389 Kč
Světoznámý prozaik, jehož každé
nové dílo se očekává v předtuše pla
netární senzace, napsal první velký
román trumpovské éry.
ISBN 978-80-7432-908-1

Sharrattová, Mary
Extáze. Román o Almě Mahlerové

Brno: Jota, 2018, 408 s., váz. 398 Kč
Alma, kontroverzní postava přelomu
19. a 20. století, osudová žena, pří
telkyně i milenka mnoha secesních
umělců a manželka velikánů Gustava
Mahlera, Waltera Gropia a Franze
Werfela.
ISBN 978-80-7565-342-0

Vaité, Celestine Hitiura
Chlebovník

Praha: Akropolis, 2018, 264 s., brož.
269 Kč
Román současné tahitské spisova
telky Celestine Hitiura Vaité (nar.
1966) Chlebovník je její prvotinou,
za niž získala Cenu literárních
studentů Univerzity Francouzské
Polynésie.
ISBN 978-80-7304-218-9

sci-fi, fantasy

Adeyemiová, Tomi
Děti krve a kostí

Brno: Host, 2018, 520 s., váz. 399 Kč
Když bylo Zélii šest, stala se svědkem
toho, jak královské stráže pověsily její
matku na stromě před domem. Nikdy
na to nezapomněla.
ISBN 978-80-7577-228-2

Cch´-Sin, Liou
Vzpomínka na Zemi 1.–3.

Brno: Host, 2018, váz. 1199 Kč
Trilogie s rozmachem Duny a stej
nou dávkou akce jako Den nezávis
losti uchvátila čtenáře již v téměř
40 zemích světa. Vzpomínka na
Zemi staví na originálních myšlen
kách a naplňuje očekávání čtenářů
v ohledech čtivosti i intelektuální
hloubky.
ISBN 978-80-7577-753-9

Howard, Robert Erwin;
Alary, Pierre;
Toulhoat, Ronan a kol.
Conan z Cimmerie

Praha: Argo, 2018, 184 s., váz.
598 Kč
Ambiciózní projekt, který přinese
komiksové adaptace více než tuctu
nejznámějších povídek mistra
hrdinské fantasy R. E. Howar
da, viděných očima vynikajících
francouzských kreslířů mladší
generace. Kniha vychází ve třech
variantách obálky.
ISBN 978-80-257-2658-7

Chambersová, Becky
Dvě místa na slunci

Brno: Host, 2018, 437 s., váz. 379 Kč
Volné pokračování populárního de
butu Dlouhá cesta na malou, rozzlo
benou planetu.
ISBN 978-80-7577-630-3

Charbonneau, Joelle
Prokletý trůn

Praha: Fragment, 2018, 280 s., váz.
299 Kč
Dvojčata Carys a Andreas vždycky
držela spolu. Nikdy by je nenapadlo,
že se budou muset postavit proti
sobě a bojovat o trůn. Jenže přesně
to se stane, když krále i jejich staršího
bratra – korunního prince – někdo
zavraždí.
ISBN 978-80-253-3898-8

Martin, George R.R.;
Parkerová, K.J.;
Lynch, Scott a kol.
Kniha mečů

Praha: Argo, 2018, 436 s., váz.
398 Kč
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Uznávaný editor Gardner Dozois
nyní ve své Knize mečů představu
je dosud nikdy nevydané příběhy
hvězdné sestavy moderních mistrů
žánru, z nichž mnozí se vracejí do
svých nejoblíbenějších světů.
ISBN 978-80-257-2629-7

Reeve, Philip
Smrtelné stroje

Praha: Mladá fronta, 2018, 312 s.,
váz. 349 Kč
Představte si, že žijete v Londýně
daleké budoucnosti, který se po
hybuje prostorem pomocí motorů
a kol a požírá jiná města. A co
když vypadnete ze svého rodného
mobilního města do zlověstného
neznáma?
ISBN 978-80-204-4441-7

Toman, Vladimír
IKS – Strážci času

Praha: Olympia, 2018, 160 s., váz.
399 Kč
Píše se první rok 22. století.
Ke kosmické stanici Institutu
kosmického sledování se blíží
transportní raketoplán. Na jeho
palubě jsou i čtyři kadeti kosmické
přípravy z Prahy. Kadeti ještě
netuší, že se z nich mají stát Strážci
času.
ISBN 978-80-7376-527-9

Tuck, James R.
Arrow – Smrtící odkaz

Praha: Baronet, 2018, 329 Kč
Dosud nevyprávěný příběh, přemos
ťující 5. a 6. sérii ARROW, exkluzivně
v tomto románu! Během ničivých
následků páté série musí tým Arrow
znovu nastoupit na svou misi na zá
chranu Star City.
ISBN 978-80-269-0959-0

Vlček, Vladislav
Loď

Praha: Epocha, 2018, 248 s., brož.
199 Kč
Akční sci–fi román.
ISBN 978-80-7557-141-0

Weinstein, Alexander
Děti Nového světa

Praha: Prostor, 2018, 232 s., brož.
247 Kč
Sbírka povídek zavádí čtenáře do
blízké budoucnosti, v níž hraje tech
nika, počítače, sociální sítě a virtuální
realita tu nejdůležitější roli, roli mno
hem významnější než lidská interakce
a vztahy obecně.
ISBN 978-80-7260-401-2

TH R I LLE RY
Armstrongová, Kelley
Město ztracených

Praha: Vyšehrad, 2018, 1. vyd.,
349 Kč
Casey Duncanová vyšetřuje vraždy,
sama však bojuje s temnou minulostí.
Aby před manželem ukryla svou pří
telkyni, uprchnou do Rocktonu. Jenže
město uprostřed kanadské divočiny
je útočištěm i pro další ztracené
existence.
ISBN 978-80-7601-033-8

Barker, J. D.
Čtvrtá opice

Ostrava: Domino, 2018, 450 s., váz.
389 Kč
Je perfekcionista, je neuchopitelný,
je psychopat. Přezdívá se mu Opičí
vrah. Je to zabiják s pokřiveným

viděním světa a s absolutní absencí
soucitu.
ISBN 978-80-7498-286-6

Bernardová, Nathalie;
Marková, Michala
Sedm dní k přežití

Praha: Práh, 2018, 160 s., váz.
269 Kč
Jedna jediná vteřina může převrátit
život vzhůru nohama. Mrazivý thriller
z hloubi kanadských lesů.
ISBN 978-80-7252-764-9

Bolton, Sharon J.;
Palowská, Květa
Už teď jsi mrtvá

Ostrava: Domino, 2018, 349 Kč
Krátce před rozbřeskem se pasažéři
vyhlídkového letu balónem stanou
svědky brutální vraždy. Necelou
hodinu poté se balón zřítí. Kata
strofu přežije jediná členka osádky.
Spatřila vrahovu tvář – ale také on
spatřil ji.
ISBN 978-80-7498-280-4

Deaver, Jeffery
Ostrý řez

Ostrava: Domino, 2018, 600 s., váz.
349 Kč
Lincoln Rhyme a Amélie Sachsová
se vracejí z Itálie právě ve chvíli, kdy
v New Yorku začne řádit vrah s velmi
neobvyklým modem operandi.
ISBN 978-80-7498-298-9

Russell, Craig;
Kozák, Jan
Kde se skrývá ďábel

Brno: Jota, 2018, 488 s., 259 Kč
Temný historický thriller z Českoslo
venska 30. let. Tajuplná psychiatrická
léčebna pro nejnebezpečnější zločin
ce je místo, kde se skrývá ďábel.
ISBN 978-80-7565-394-9

V ZPOM Í N K Y
Jirků, Alena;
Adam, Ervín
Všechno je jinak

Praha: Academia, 2018, 348 s., váz.
450 Kč
Vzpomínky prof. MUDr. Ervína
Adama, M.D., Ph.D., (* 1922) se
čtou skoro jako dobrodružný román.
Prožil život vrchovatě naplněný
dramatickými událostmi a zvraty, od
rážejícími historii 20. století.
ISBN 978-80-200-2873-0

Pecina, Pavel
Kouzla Krkonoš a první
republiky

Praha: Ekopress, 2018, 1. vyd.,
167 s., brož. 210 Kč
Druhý díl autorových vzpomínek
(první díl – „Chrousti na zábradlí bal
konu“, Ekopress, 2017).
ISBN 978-80-87865-45-3

Szántó, Jakub
Za oponou války. Zpravodajem
nejen na Blízkém východě

Praha: Argo, 2018, 269 s., 139 Kč
Prvotina z pera válečného reportéra
a zpravodaje ČT.
ISBN 978-80-257-2651-8

Větvička, Václav
Jak voní můj domov

Praha: Jan Vašut, 2018, 248 s., váz.
199 Kč
Jak voní domov Václavu Větvičkovi,
trpělivému a pozornému cestovateli
po vlastech českých i slovenských, se

bibliografie
dozvídali posluchači Dobrého jitra
na stanici Dvojka Českého rozhlasu 2
– a nyní se o tom dočtou i čtenáři na
stránkách této knížky.
ISBN 978-80-7541-157-0

literatura pro
děti a mládež
BA J K Y
Rowlingová, J. K.
Bajky barda Beedleho – ilustrované vydání

Praha: Albatros, 2018, 2. vyd., 160 s.,
499 Kč
Pohádky, které zná každé kou
zelnické dítě, dokonce zachránily
život Harrymu Potterovi v boji proti
lordu Voldemortovi. Pět čarovných
příběhů doprovázejí vtipné a mou
dré poznámky profesora Albuse
Brumbála.
ISBN 978-80-00-05033-1

DOBRODRUŽSTVÍ
Andersen, Jan
Dusty: Vrať se domů!

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 168 s.,
229 Kč
Co se to jen s Dustym děje? Pavel
svého milovaného pejska vůbec
nepoznává: Nejdřív se žene jako
šílenec za jedním cizím autem,
které ho málem zajede. A pak ta
obvykle veselá a bezstarostná
border kolie působí jako hromádka
neštěstí.
ISBN 978-80-264-2174-0

Astnerová, Lucy
Polly Zubatá – Zkouška Sedmispáčů

která zůstala poté, co svět zaplavily
nestvůry. Právě teď se však těší na to,
co je čeká.
ISBN 978-80-204-4905-4

Fossová, Astrid
Sestry ze Sněhového království

Praha: Mladá fronta, 2018, 120 s.,
váz. 229 Kč
Zlá Čarodějnice ze světa Stínů chce
přímo z oblohy ukrást hvězdy! Sestry
ze Sněhového království budou po
třebovat veškeré své nadpřirozené
schopnosti.
ISBN 978-80-204-4947-4

Gierová, Kerstin
Zámek v oblacích

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 376 s.,
349 Kč
Ve švýcarských Alpách leží hotel,
který má nejlepší časy za sebou.
Ale když se na přelomu roku koná
velkolepá oslava a přicházejí hosté
z celého světa, sedmnáctiletá Fan
ny má plné ruce práce. Avšak jak
postupně poznává, nic není takové,
jak se zdá.
ISBN 978-80-7544-640-4

Hartlová, Helena;
Patricková, Phaedra
Druhá šance klenotníka
Benedikta

Praha: Mladá fronta, 2018, 336 s.,
váz. 349 Kč
Staré vrbě v zahradě svěřují Nerosto
vi svá přání a tajemství už po několik
generací. Právě teď k tomu mají ob
zvlášť dobrý důvod…
ISBN 978-80-204-4982-5

Hunterová, Erin
Volání divočiny (1): Putování
začíná

Praha: Fragment, 2018, 192 s.,
249 Kč
Polly byla úplně normální holka až
do toho rána, kdy se probudila s no
vým obřím špičákem v puse. S ním
totiž získala mocnou nadpřirozenou
schopnost! S kouzelnou mocí však
přichází i velká zodpovědnost.
ISBN 978-80-253-3889-6

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

Dobrodružství Toma Sawyera
– pro děti

Johnsonová, Terry Lynn
Přežili jsme! – Lavina

Praha: Fragment, 2018, 56 s., 229 Kč
Jmenuji se Tom Sawyer a bydlím
u své tety v malém městečku na
řece Mississippi. Přiznám se, že ne
rad chodím do školy a vyhýbám se
práci. Nejradši bych trávil veškerý
čas se svými kamarády Huckem
a Joeem.
ISBN 978-80-253-3901-5

Eislerová, Jana
Robinson Crusoe – pro děti

Praha: Fragment, 2018, 56 s., váz.
229 Kč
Jsem Robinson Crusoe, námořník,
který ztroskotal na pustém ostrově.
Stal se ze mě osamělý trosečník, če
kající na záchranu. Než připluje loď,
která mě vysvobodí, povím ti o svých
dobrodružstvích a zážitcích.
ISBN 978-80-253-3897-1

Eliopulos, Nick;
Clark, Zack Loran
Cech dobrodruhů

Praha: Mladá fronta, 2018, 304 s.,
váz. 299 Kč
Přátelé Zed Kagari a Broch Dandrfíl
žijí v jednom z posledních měst,

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
120 s., 199 Kč
Dvojčata Ashley a Ryan si spolu se
svými rodiči užívají skvělou lyžo
vačku, když je náhle překvapí silné
burácení. Zem se otřásá a z kopce
se začne valit lavina. Oba sourozenci
jsou během chvilky uvězněni pod
masou ledového sněhu.
ISBN 978-80-253-3882-7

Lier Horst, Jorn
Záhada otevřených hrobů

Zlín: Kniha Zlín, 2018, 132 s., 169 Kč
Škunerovou zátoku halí podzimní
mlha a v ní se dějí mrazivé věci. Na
starém hřbitově někdo vykopává
hroby. Zřejmě v nich něco hledá.
Ale co? Cecílie, Leo a Une se ten
tokrát budou muset vypořádat se
strachem.
ISBN 978-80-7473-702-2

Mia a já: Kouzelná jeskyně

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 149 Kč
Tentokrát přistane Mia v Centopii
velmi elegantně, ale hned potom se
praští do hlavy o strom! Uhodí se
tak silně, že vůbec nepoznává své

z n o v i n e k k 2 6 . 11. 2 0 1 8 3 7 9 t i t u l ů
přátele Moa, Yuko ani Onchaa, ale
hlavně si nepamatuje, jak zní věštba,
podle níž by mohli najít další kousek
trumptu.
ISBN 978-80-7544-648-0

Neuhausová, Nele
Elena: Mračna nad turnajem

Brno: CPress, 2018, 328 s., brož.
249 Kč
Elena se s Timem vznáší v sedmém
nebi. Jejich láska konečně zvítězila
nad starým nepřátelstvím mezi obě
ma rodinami a na Kosím dvoře se
všechno obrací k lepšímu. Jenže po
tom se začnou stahovat mračna.
ISBN 978-80-264-2175-7

Paolini, Christopher
Odkaz Dračích jezdců – Eragon,Eldest,Brisingr,Inherit.
(box)

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
2480 s., 999 Kč
Jeden chlapec… jeden drak… svět
dobrodružství! Nechte se vtáhnout
do příběhu chudého farmářského
chlapce Eragona, který najde
v Dračích horách modrý kámen,
z něhož se vyklube dračí mládě –
Safira.
ISBN 978-80-253-3826-1

Peroutková, Ivana
Ztracený šíp

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 120 s.,
249 Kč
Jana, nebo Mana? Kdo jsem? Ta,
která žije tady a teď, nebo ta, která
putuje dávnou pohanskou krajinou
s malým Édarem? Jeho osadu nezná
mí jezdci vypálili a já mu chci najít
nový domov.
ISBN 978-80-00-05208-3

Scheunemannová, Frauke
Winston: Velká školní loupež

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 216 s.,
229 Kč
V několika hamburských školách
dojde k loupeži. Lupiči si pokaždé
odnesou školní trezor a v něm
uložené peníze za školní obědy. Ve
škole, kam chodí Kira, se ovšem ne
ztratí peníze, ale maturitní písemky
z matematiky!
ISBN 978-80-00-05203-8

Schrefer, Eliot
Stíny džungle – Mau a poutníci
noci

Praha: Fragment, 2018, 328 s.,
299 Kč
Zvířata v Kaldeře se odjakživa dělila
na noční a denní. Noční tvorové
se obávali zvířat lovících přes den
a naopak. Když mladá panteřice Mau
zjistí, že má neuvěřitelnou schopnost
a jako zvíře noci dokáže být vzhůru
přes den, změní jí to život.
ISBN 978-80-7597-186-9

Todd-Stanton, Joe
Tajemství Černé skály

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 32 s.,
269 Kč
Malou holčičku Eriku naprosto
uchvátila legenda o Černé skále. Poví
dá se o ní, že je obrovitá, temná, špi
čatá a zničí každou loď, která se k ní
přiblíží. Je to však opravdu tak?
ISBN 978-80-264-2169-6

Wegelius, Jakob
Sally Jones a dopis od mrtvého
Praha: Albatros, 2018, 1. vyd.,
349 Kč
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Vydejte se na dobrodružnou
cestu kolem světa s neohroženou
gorilou Sally, která vás zavede
z lisabonského přístavu přes
světová moře až na dvůr indického
mahárádži.
ISBN 978-80-000-5207-6

Žáček, Milan;
Aaronovitch, Ben
Nejodlehlejší stanice

Praha: Argo, 2018, 144 s., 125 Kč
Nové dobrodružství konstábla Petera
Granta! Peter Grant a duchové v lon
dýnském metru!
ISBN 978-80-257-2689-1

HUMO R
Blabey, Aaron
Zlouni 2

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 199 Kč
V útrobách dokonale technologicky
zabezpečené kuřecí farmy je vězněno
10 000 kuřat! Existuje někdo, kdo by
je mohl zachránit? Co třeba pan VLK,
pan ŽRALOK, pan PIRAŇA a pan
HAD… kterému se náhodou přezdívá
také „Polykač kuřat“?
ISBN 978-80-264-2166-5

KOM I K SY
Kořínek, Pavel;
Kořínková, Lucie
Punťa

Praha: Akropolis, 2018, 512 s., váz.
1599 Kč
Soubor Punťa – zapomenutý hrdina
českého komiksu (1934–1942) sestá
vá ze dvou samostatných knih.
ISBN 978-80-7470-170-2

Štěpánek, Jan
Válka s mloky

Brno: CPress, 2018, 2. vyd., 48 s.,
199 Kč
Komiksová adaptace Války s mloky,
která před 30 lety vyšla v legendár
ním časopise Kometa, nyní potěší
v knižní podobě všechny příznivce
tvorby Jana Štěpánka, ale také ty, kdo
se chtějí seznámit s Čapkovým dílem
ve zjednodušené formě.
ISBN 978-80-264-2156-6

LE PO R E L A
Černík, Michal
Krtkův týden

Praha: Albatros, 2018, 4 vyd., 12 s.,
99 Kč
Leporelo hravou formou seznamuje
děti s jednotlivými dny týdne. Krtek
se v pondělí pouští do práce tak, aby
ji v pátek dokončil a přes sobotu a ne
děli si mohl užívat volných dnů.
ISBN 978-80-00-05133-8

MacNabb, Matt
Vařila myška kašičku

Praha: Albatros, 2018, 13. vyd.,
12 s., 89 Kč
Leporelo s textem tří lidových ří
kadel – Vařila myška kašičku, Paci,
paci, pacičky a Povídám, povídám
pohádku – doprovázeno půvabnými
obrázky.
ISBN 978-80-00-05144-4

Peroutková, Ivana
Krtek – Moje první knihovnička
(BOX)

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd.,
299 Kč
Co provádí Krtek a jeho kamarádka
sýkorka na jaře, co v létě, na podzim

a v zimě? Oblíbená leporela pro
nejmenší děti poprvé pohromadě
v exkluzivním boxu.
ISBN 978-80-000-5256-4

Powell, Richard
Malý beránek

Brno: CPress, 2018, 6. vyd., 12 s.,
99 Kč
Interaktivní leporelo s posuvnými
obrázky, které podporuje rozvoj
zrakového vnímání, jemné motoriky
a myšlení.
ISBN 978-80-264-1988-4

Powell, Richard
Malý pejsek

Brno: CPress, 2018, 6. vyd., 12 s.,
99 Kč
Interaktivní leporelo s posuvnými
obrázky, které podporuje rozvoj
zrakového vnímání, jemné motoriky
a myšlení.
ISBN 978-80-264-1989-1

Powell, Richard
Mlsná myška. Kdopak mi to
snědl?

Brno: CPress, 2018, 4. vyd., 12 s.,
99 Kč
Interaktivní leporelo s posuvnými
obrázky, které podporuje rozvoj
zrakového vnímání, jemné motoriky
a myšlení.
ISBN 978-80-264-1991-4

Powell, Richard
Žluté kuřátko. Kdopak to tam
bydlí?

Brno: CPress, 2018, 4. vyd., 12 s.,
99 Kč
Interaktivní leporelo s posuvnými
obrázky podporuje rozvoj zrakového
vnímání, jemné motoriky a myšlení.
ISBN 978-80-264-1990-7

Rabčanová, Elena
Mami, podívej, tady jsme doma!

Praha: Fortuna Libri, 2018, 16 s.,
199 Kč
První knížky pro miminka už od 2 mě
síců. Podpořte přirozenou vnímavost
a zvědavost vašeho dítěte!
ISBN 978-80-7546-179-7

Rabčanová, Elena
Mami, podívej, tam je les!

Praha: Fortuna Libri, 2018, 16 s.,
199 Kč
První knížky pro miminka už od 2 mě
síců. Podpořte přirozenou vnímavost
a zvědavost vašeho dítěte!
ISBN 978-80-7546-178-0

PO E Z I E
Švédová, Barbora
Celým rokem, jedním skokem

Slušovice: Monument, 2018, 30 s.,
brož. 150 Kč
Jedním z prvních úkolů rodičů, uči
telů a vychovatelů je pomoci dítěti
zorientovat se v okolním světě, v jeho
ročních obdobích, změnách, svátcích,
tradicích a přírodě. A to je přesně to,
co tato knížka přináší.
ISBN 978-80-88143-23-9

PO HÁD K Y
Bažantová, Kateřina
Co skrývá noc

Praha: Argo, 2018, 16 s., váz. 398 Kč
První světélkující kniha vašeho
dítěte s názvem Co skrývá noc je
skvělý autorský počin výtvarnice
Kateřiny Bažantové. Princip je

bibliografie
přitom jednoduchý – díky textům
a zábavným ilustracím procvičíte
s dětmi počty, a to ideálně pod de
kou a s baterkou.
ISBN 978-80-257-2537-5

Bažantová, Kateřina
Případy detektiva Ťopa

Praha: Argo, 2018, 16 s., váz. 298 Kč
Detektiv Ťop je prostě top a ať už
zmizí cokoli, brzy zachytí správnou
sťopu! Vezměte svoje děti na cestu
kolem světa po nejkrásnějších metro
polích planety, které v této „hledací“
knížce ztvárnila ilustrátorka Kateřina
Bažantová.
ISBN 978-80-257-2630-3

Burešová, Dagmar;
Till, Jochen
Lucifer junior 2 – Pekelně dobrá
parta

Praha: Jan Vašut, 2018, 220 s., váz.
249 Kč
Lucifer junior se právě vrátil z prázd
nin, které trávil doma v pekle, do
školy u svatého Fidibuse. A tam už na
něj čeká spousta starostí.
ISBN 978-80-7541-084-9

Bussellová, Darcey
Malá baletka

Praha: Mladá fronta, 2018, 96 s.,
váz. 189 Kč
Když Nela dostane od Rosy červe
né baletní střevíčky, netuší, že jsou
kouzelné! Přenesou ji do Země
kouzel, kde potká krásného Bílého
kocoura, který slíbí, že jí bude dělat
průvodce.
ISBN 978-80-204-5004-3

Dekune, Iku
Husy divohusy

Praha: Práh, 2018, 32 s., váz. 299 Kč
Stará ruská pohádka jako výtvarný
skvost zpracovaný známou japon
skou ilustrátorkou žijící v Praze.
I když se o divokých husách tradovalo
mnoho zlého a dokonce že kradou
malé děti, tentokrát to nakonec dob
ře dopadlo.
ISBN 978-80-7252-771-7

Eislerová, Jana
Jak souhvězdí dostala svá jména

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 56 s.,
229 Kč
Krása noční oblohy fascinovala
lidstvo od nepaměti. Mocné bohy,
statečné hrdiny a bájná zvířata, o kte
rých si lidé mezi sebou vyprávěli, pro
to přenesli i na nebe a pojmenovali
po nich hvězdy a souhvězdí.
ISBN 978-80-253-3892-6

Grimmová, Sandra
Pohádkohrátky

Praha: Fragment, 2018, 88 s., 249 Kč
Kniha pohádek, ve které si počtete,
s níž si pohrajete a zažijete kopec zá
bavy! Nabízí totiž spoustu možností
jak z pasivního předčítání vytvořit
hru, díky níž děti rozvinou svůj po
střeh, pozornost, slovní zásobu či
vnímavost.
ISBN 978-80-253-3887-2

Kardelisová-Hrůzová, Viera
Putování s Amálkou

Praha: Fortuna Libri, 2018, 10 s.,
lepor., 249 Kč
Knížka pro malé vypravěče. Jedineč
ná a nádherně ilustrovaná knížka
o dobrodružném zimním a letním
putování stonožky Amálky.
ISBN 978-80-7546-174-2
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Kubátová, Marie
Vodnické pohádky

Praha: Artur, 2018, 3. vyd., 128 s.,
váz. 220 Kč
Vodníka, o kterém mistrovsky vypráví
paní Kubátová ve svých pohádkách,
se děti bát nemusí. Má je rád a bude
jim dobrým průvodcem vodní říší,
seznámí malé čtenáře s tajemstvími
jejích obyvatel.
ISBN 978-80-7483-088-4

Peisertová, Alena
České pohádky

Brno: Edika, 2018, 3. vyd., 88 s.,
249 Kč
Pohádky ze zlatého fondu klasické
české literatury vybrala a pro malé
čtenáře upravila Alena Peisertová
a půvabnými ilustracemi oživila Dag
mar Ježková.
ISBN 978-80-266-1327-5

Smith, Alex T.
Bruno a vánoční nadělení

Praha: Mladá fronta, 2018, 104 s.,
brož. 179 Kč
Vánoce, Vánoce přicházejí… Bruno
s panem Žmolkofuskou jsou pře
svědčení, že lapili zloděje, který se
k nim kradl komínem. Ale všechno
je úplně jinak! Místo lupiče totiž
nasadili pouta samotnému Santa
Clausovi!
ISBN 978-80-204-5000-5

Drijverová, Martina
České pověsti pro malé děti 2

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 64 s.,
249 Kč
Autorka Martina Drijverová vybrala
půvabné české pověsti a převyprá
věla je jazykem srozumitelným nej
menším čtenářům. Příběhy z dávných
dob dětem přibližují milé ilustrace
Dagmar Ježkové.
ISBN 978-80-266-1331-2

Drijverová, Martina
Zlobilky

Praha: Albatros, 2018, 2. vyd., 80 s.,
179 Kč
Byly jednou holčičky a ty moc
a moc zlobily. Jedna si pořád vy
mýšlela, že ji něco kousne, druhá se
nechtěla mýt, jiná stále na někoho
neslušně ukazovala. A co teprve
ti ostatní!
ISBN 978-80-00-05145-1

Emmerová, Lucie;
Komárková, Ilona
Černobílé prázdniny

mžiku, kdy objevuje kouzlo svého
nového kalendáře.
ISBN 978-80-253-3888-9

Chajda, Radek
Velká kniha mladého technika

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 256 s.,
399 Kč
Velká kniha mladého technika
přináší spoustu zajímavostí ze
světa strojů a přístrojů, pohledů do
jejich historie i aktuálních žhavých
novinek.
ISBN 978-80-266-1332-9

Kaaberbolová, Lene
Dcera čarodějky

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
224 s., 249 Kč
Jedenáctiletá Dina zdědila po své
matce mocný dar. Umí se podívat člo
věku přímo do duše a vyvolat v něm
pocity studu za jeho činy. Nemá pro
to žádné kamarády a ostatní děti ze
vsi se jí vyhýbají.
ISBN 978-80-253-3880-3

Kajetán Tyl, Josef
Kde domov můj: Příběh hymny

PRO D Ě TI

Praha: Portál, 2018, 120 s., váz.
275 Kč
Když se Honzík jednoho dne proboří
nohou do dutiny skryté pod paře
zem, objeví tam podivuhodný svět
obývaný zvířátky. V tomhle světě je
na všechno dost času, popíjí se tu čaj
z porcelánového servisu, vyprávějí se
pohádky...
ISBN 978-80-262-1305-5

Andersonová, Laura Ellen
Amálie Zubatá a Příšerný ples

Erne, Andrea
Traktor

Karas, Ivan
Jak se koulí sněhuláci

Praha: Mladá fronta, 2018, 224 s.,
váz. 269 Kč
Senzačně strašidelný a strašlivě vtip
ný příběh z říše Tmy, kde jsou jedno
rožci stvořeními z nočních můr!
ISBN 978-80-204-5006-7

Bedřich, Martin;
Kita, Marek;
Łoskot-Cichocka, Dorota
Čekání na Vánoce

Praha: Portál, 2018, 64 s., váz.
239 Kč
Je čekání na Vánoce jen dobou naku
pování, nebo i časem, kdy je možné
s dětmi poznat hlubší smysl celého
vánočního příběhu? Krásně ilustrova
ná knížka pro děti mladšího školního
věku se skládá z 28 „zastavení“ v ad
ventní době....
ISBN 978-80-262-1392-5

Bellová, Daisy
Vánoční překvapení

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
256 s., 249 Kč
Méďa je vzrušením bez sebe. Utekl
z domova a čeká ho dobrodružství!
Jenže prvotní nadšení brzy opadne.
Když ho unaveného, hladového
a promrzlého najdou Woodsovi,
netuší, že tím změní život sobě
i jemu.
ISBN 978-80-253-3890-2

Březovský, Bohuslav
Tajemný hrad Svojanov

Praha: Artur, 2018, 1. vyd., 152 s.,
váz. 240 Kč
Hajného syn František vypráví, jak
o letních prázdninách spolu s ka
marády pátral po tajemstvích hradu
Svojanova a strašidel, kterými se to
na hradě jen hemží. Knížka pro čte
náře od osmi let vychází s ilustracemi
Heleny Zmatlíkové.
ISBN 978-80-7483-087-7

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 16 s.,
229 Kč
Co je to traktor? Proč traktory jezdí
na poli i v noci? Jak se pole orá? Jak
se u traktoru vyměňuje pneumati
ka? Kolik různých druhů traktorů
existuje?
ISBN 978-80-00-05072-0

Gančarčíková, Kateřina
Příběh odpadu

Brno: Edika, 2018, 40 s., váz. 169 Kč
Honzík rád navštěvuje babičku
a dědečka, kteří ho vlídně provázejí
při cestách za poznáním zajíma
vostí v okolí. Vysvětlete malým prů
zkumníkům, jak přírodu nazahltit
odpadem.
ISBN 978-80-266-1310-7

Hasičská stanice – Moje malá
knížka

Říčany: Junior, 2018, 64 s., váz.
399 Kč
Čti, hraj si a uč se. Zábavná souprava
pro aktivní hru.
ISBN 978-80-7267-638-5

Hegerová, Vendula
Než přijde Ježíšek

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 64 s.,
169 Kč
Blíží se Vánoce a děti se nemohou do
čkat Štědrého dne. Aby to čekání ne
bylo moc dlouhé, aby bylo intenzivní
a zábavné, připravili jsme pro vaše
děti a vnoučata knížku se spoustou
hravých aktivit a úkolů.
ISBN 978-80-264-2173-3

Horová, Ladislava
Kubíkův kouzelný kalendář

Praha: Fragment, 2018, 80 s., 229 Kč
Kubík je malý neposeda. Těší se do
školy a trápí ho snad jen to, že na
něho rodiče nemají tolik času, kolik
by si přál. Všechno se ale mění v oka
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Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 48 s.,
229 Kč
V unikátní autorské publikaci Ane
ty Františky Holasové se setkáte
s broučkem Týlkem, který se vydá na
pouť po českých krajích, aby našel to
vůbec nejkrásnější místo.
ISBN 978-80-00-05209-0

Praha: Brána, 2018, váz. 279 Kč
Další příhody dvou nerozlučných
přátel skřítků Kulíška a Třasořit
ky známých z knihy Jak se budí
medvědi.
ISBN 978-80-7549-990-5

Kraft, Jim
Garfield záchranářem

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 24 s.,
169 Kč
Stalo se něco hrozného: Odieho
polapil Petman, nejobávanější únosce
zvířat ve městě! Kdo se ocitne v jeho
spárech, ten se už nikdy nesetká se
svým páníčkem. A to přece Garfield
nemůže dopustit.
ISBN 978-80-264-2136-8

LEGO® CITY Honička ve vysoké
rychlosti
Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 369 Kč
V LEGO® City došlo k vloupání! Zlo
děj však nesmí zůstat nepotrestán,
a tak ho pronásleduje odvážný poli
cista. Dopadne ho a bude padouch
po zásluze potrestán? To záleží jen
na tobě.
ISBN 978-80-264-1978-5

museli stáhnout do úkrytu, nebo do
vyhnanství, kde je však pronásledují
Lovci draků. Navíc se Garmadono
vi synové zmocnili už dvou silných
Masek Oni.
ISBN 978-80-264-1974-7

Monstrata, Nessi
Monster High deníčky 3. Lagoona Blueová a Zlovolená na moři

Praha: CooBoo, 2018, 160 s., 249 Kč
Blíží se jarní prázdniny a ghúlové
z Monster High je plánují strávit
nejrůznějšími strašúžasnými způso
by. Lagoona Blueová jede za svou
rodinou a už se nemůže dočkat, až si
pořádně zasurfuje.
ISBN 978-80-7544-639-8

Narodil se Ježíšek

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
249 Kč
Přečtěte si vánoční příběh pro
nejmenší doprovázený úryvky z nej
známějších českých koled. Děti ocení
nejen krásné obrázky, ale i spoustu
otvíracích okének, za nimiž objeví
mnohá překvapení.
ISBN 978-80-253-3750-9

Neužilová, Marcela
Štěkálci a mňoukalové

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
66 s., váz. 220 Kč
Autorka píše především pro dospě
lé, ale dětem a zvířátkům patří její
srdce. Čtyřnozí kamarádi, průvodci
jejího dětství i života, ji inspirovali
k napsání této přitažlivé dětské
knížky.
ISBN 978-80-7389-210-4

Papoušková, Eva
Kosprd a Telecí

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 56 s.,
229 Kč
Malý Kosprd, hrdina naší knížky, mi
luje tatínkovu dílnu a moc rád tátovi
pomáhá při výrobě vzducholodi, ale
jednoho dne se rodiče rozhodnou,
že jejich syn musí začít chodit do
školky.
ISBN 978-80-00-05130-7

Pařízková, Tereza
Městečko Lážoplážo. Křáp Pařát
Praha: Mladá fronta, 2018, 120 s.,
váz. 299 Kč
Lážoplážo je zpátky! Zlatá velryba
i nadále spokojeně žije v místním
moři a plní přání obyvatel městečka.
Hned první z nich však do Lážopláža
přivede dávno ztraceného obyvatele,
který zná přístup do tajné místnosti
na radnici města.
ISBN 978-80-204-4752-4

Pňovská, Tereza
Nezbedové ze školky

Brno: CPress, 2018, 14 s., 399 Kč
Vstup přímo do světa LEGO® Disney
Princezen™ a hraj si s nimi v záhadné
zahradě, která se ti po otevření kníž
ky rozprostře přímo před očima. A to
doslova, protože obsahuje třírozměr
né kulisy.
ISBN 978-80-264-1955-6

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 72 s.,
229 Kč
Musí si každá holka hrát s panenka
mi a každý chlapec s auty? Proč by
to nemohlo být jinak? Proč Verunka
nechce chodit spinkat? Může mít
pod postelí strašidlo? Kdo pomůže
Honzovi vyndat míč z temného
keře, ve kterém určitě bydlí hrozivá
příšera?
ISBN 978-80-253-3905-3

LEGO® NINJAGO Pronásledování

Prouza, Petr
Babička

LEGO® Disney Princezny:
Záhadná zahrada

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 32 s.,
199 Kč
Zlý Lord Garmadon se stal vládcem
světa Ninjago a chrabří nindžové se

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 48 s.,
229 Kč
Prostou, avšak moudrou babičku
Boženy Němcové zná téměř každý.

bibliografie
Její příběh je převyprávěn tak, aby si
jej mohli přečíst i malí čtenáři.
ISBN 978-80-253-3891-9

charitativní závody, které se uskuteč
ní v Lakeside.
ISBN 978-80-264-2070-5

Rabčanová, Elena
Nezbedné tečky

Stančík, Petr
Fíla, Žofka a Smaragdová deska

Praha: Fortuna Libri, 2018, 16 s.,
199 Kč
Neváhej a pojď si hrát! Knížka ob
sahuje vyjmutelná kolečka, pomocí
nichž děti řeší zajímavé úkoly. Při
hře s knihou se děti učí přiřazovat
barvy, rozvíjejí si logické myšlení
i fantazii, trénují postřeh, zrakový
vjem a navíc i zdokonalují jemnou
motoriku.
ISBN 978-80-7546-176-6

Rabčanová, Elena
Tangram pro děti

Praha: Fortuna Libri, 2018, 16 s.,
199 Kč
Interaktivní knížka, díky které si děti
rozvíjejí prostorovou představivost
pomocí jednoho z nejstarších a nej
známějších hlavolamů.
ISBN 978-80-7546-177-3

Rundellová, Katherine
Dál do džungle

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 240 s.,
299 Kč
Chcete vědět, jací byli panter Ba
ghíra, medvěd Balú, hád Ká, tygr
Šér Chán či Mauglího vlčí rodiče
jako mláďata? Jaká dobrodružství
zažili, než se z nich stali hrdinové
důvěrně známého Kiplingova
příběhu?
ISBN 978-80-00-05101-7

Salava, Zdeněk
Princezna se chtěla vdávat

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
36 s., brož. 115 Kč
Svým vnukům, ale i ostatním dětem
předškolního a nižšího školního věku
věnuje autor svou novou sbírku. Jeho
pohled na svět je humorný, radostný,
veselý.
ISBN 978-80-7389-226-5

Salava, Zdeněk
Šlo si bidlo pro mýdlo

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
36 s., brož. 115 Kč
Humorné básničky především pro
děti předškolního a nižšího školního
věku. Autor knížku věnuje všem, „kte
ří stejně jako on věří, že svět je dobré
místo pro radost“.
ISBN 978-80-7389-225-8

Santiago, Roberto
Záhada usínajících rozhodčích.
Fotbaláci

Praha: Mladá fronta, 2018, 112 s.,
váz. 299 Kč
Sourozenci Fíla a Žofie mají problém:
jejich maminka je smutná, protože
ztratila zlatý prstýnek...
ISBN 978-80-204-4984-9

Straffi, Iginio
Winx Adventure Series – Jarní
slavnost (1)

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 64 s.,
169 Kč
V alfejské vílí škole se pořádá Jarní
slavnost. Ředitelka Faragonda po
žádá Floru, aby se stala královnou
oslav, ale víla přírody má příšernou
trému... Ještě štěstí, že má za kama
rádky Winx, které jí ochotně pomů
žou! Díky Musiným zkušenostem
a podpoře ostatních se slavnost jistě
podaří.
ISBN 978-80-7544-641-1

Vánoční hrátky pro šikuly 2

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
128 s., 169 Kč
Další knížka pro malé i velké šikuly
a šikulky přináší řadu návodů na
skvělé výrobky, které jsou vyzkoušené
i v praxi.
ISBN 978-80-253-3824-7

Vetulani, Jerzy;
Mazurková, Maria
Alenčin sen aneb Jak funguje
mozek

Brno: Host, 2018, 1. vyd., váz.
389 Kč
Všechno je to v hlavě! Alenka spí
a zdá se jí zvláštní sen. Orgány lid
ského těla se v něm právě dohadují,
který z nich je nejdůležitější. Jsou
to játra? Střeva? Nebo snad srdce?
Spor však rázně utne orgán nanejvýš
moudrý a rozumný — mozek.
ISBN 978-80-7577-632-7

Závadová, Kateřina a kol.
Dobrý večer, dobrou noc

Praha: Albatros, 2018, 200 s., váz.
399 Kč
To nejlepší z legendárního televizního
pořadu pro děti. Jeden z nejoblíbe
nějších televizních pořadů už více
než 50 let přináší dětem pohádky na
dobrou noc.
ISBN 978-80-00-05233-5

PRO D ÍVK Y

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč
Jak může rozhodčí usnout upro
střed zápasu? A co když se to stane
ve dvou zápasech po sobě? Jmenu
ju se Francisco, ale všichni z týmu
mi říkají Pešku. Brzo oslavím jede
nácté narozeniny a právě jdu kopat
nejdůležitější penaltu v dějinách
Soto Alta.
ISBN 978-80-7577-633-4

Barnardová, Sara
Polámaná krása

Schleich Horse Club: Navždy
kamarádky!

Harrisonová, Paula
Kamarádky ze zámku – Tajemství ztracených šatů

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 24 s.,
199 Kč
Vyskoč do sedla společně s kamarád
kami ze spolku Horse Club a užij si
tuto parádní knihu plnou samolepek.
Pomocí nich asistuj holkám s péčí
o jejich nádherné koně a trénuj na

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
288 s., 269 Kč
Nejlepší kamarádky Caddy a Roza
jsou jako voda a oheň. Když Caddy
oslaví svoje šestnáctiny, začne si přát,
aby byla trochu víc jako Roza: sebe
vědomá, vtipná a zajímavá. Pak do
jejich životů vstoupí Suzanna.
ISBN 978-80-253-3879-7

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
140 s., 179 Kč
Milly a Jess jsou nejlepší kamarádky.
Nic na tom nemění skutečnost, že
jedna je princezna a druhá zámecká
služebná. Jsou si podobné jako vejce
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vejci, proto si s oblibou vyměňují
své role, a baví se tím, jak ostatní
napálily.
ISBN 978-80-253-3902-2

Wilsonová, Jacqueline
První slzy

Praha: BB art, 2018, 3. vyd., 184 s.,
váz. 229 Kč
Sallyin slibný románek s Russellem
hrozí ztroskotáním. Magdě puká
srdce žalem nad zemřelým křečkem.
A Naďa už má plné zuby svých kama
rádek, které ji v jednom kuse poučují,
jak nebezpečné jsou známosti po
internetu.
ISBN 978-80-7595-018-5

Zadinová, Radka
Dívka odnikud

Brno: CPress, 2018, 272 s., váz.
249 Kč
Šestnáctiletá Nina žije na ranči, kde
ji jako malou odložili. Nikdy se s tím
nesmířila a stále doufá, že se máma
vrátí. Jedinou útěchou jsou pro ni
koně a blízkost kamarádky Diany
a jejích bratrů.
ISBN 978-80-264-2073-6

PRO K LUK Y
Hudáčková Barochová, Věra
Škola, základ malérů

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 72 s.,
249 Kč
Jáchym je prostě průšvihář. Anebo je
to fajn kluk, který hraje fair play a zná
cenu přátelství? Záleží na tom, kdo se
na něj dívá…
ISBN 978-80-00-05171-0

Mrkvičková, Iva
Kryštofe, hoď mi žlutou!

Praha: Meander, 2018, 110 s., váz.
298 Kč
Znáte nějaké dítě, které by nemělo
rádo lego? Školák Kryštof tráví
prázdniny u babičky a dědy ve
středověkém domku uprostřed
starobylého Tábora. Když jej jednou
dědeček vezme do muzea na výsta
vu lega, začnou se dít neuvěřitel
né věci.
ISBN 978-80-7558-051-1

PRO M L ÁD E Ž
Rodkey, Geoff
Dvojčata na bitevním poli

Praha: Mladá fronta, 2018, 232 s.,
váz.
Dvanáctiletá dvojčata Klaudie a De
nis si jsou podobná jako vejce vejci.
To hlavní, co je však spojuje, není
jejich vzhled, ale odhodlání vyhrát
válku, která mezi nimi nedávno
propukla.
ISBN 978-80-204-4838-5

Artymowska, Aleksandra
Cesta kolem světa za 80 rébusů

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 96 s.,
399 Kč
Vydáme se kolem světa! Vyprav se
na fantastickou cestu plnou zapekli
tých rébusů a spletitých bludišť,
v nichž se snadno ztratíte. Čeká
na tebe osmdesát úkolů. Splníš je
všechny?
ISBN 978-80-00-05098-0

Barnett, Mac;
John, Jory
Děsná dvojka dělá psí kusy

Praha: Mladá fronta, 2018, 224 s.,
váz.
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Tentokrát se Miles a Niles ocitnou za
branami školy, dočkali se totiž dlouho
očekáváných prázdnin! Co potká
Děsnou dvojku během fórkaření v zí
vákovských lesích?
ISBN 978-80-204-3896-6

v Gíze, jestli pták dovede létat
rychleji než letadlo nebo jak starý
je vesmír? Odpovědi na tyto otázky
a mnoho dalších najdeš v téhle
knize.
ISBN 978-80-00-05017-1

Djačenková, Marina;
Djačenko, Sergej
Vita Nostra

Pastýříková, Jitka
Vánoce – historie, zvyky, tradice

Child, Lauren
Ruby Redfortová: Podívej se
mi do očí

Quis, Josef
Detektiv Koumes – Letní případ

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
440 s., 399 Kč
Studovat na vysoké je snem každého
středoškoláka. Alexandra ale na Vy
sokou školu speciálních technologií
nastoupila nedobrovolně. Škola v za
padlém městečku je totiž obestřena
tajemnem a jde z ní strach.
ISBN 978-80-253-3793-6

Praha: CooBoo, 1. vyd., 312 s.,
289 Kč
Co byste dělali, kdyby vám bylo
třináct a tajná organizace by vám
nabídla, abyste se stali jejich od
borníky na šifry? Zpanikařili byste?
Řekli to všem svým kamarádům?
Nebo byste dokázali držet jazyk
za zuby?
ISBN 978-80-7544-618-3

Jen 27 dnů

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
320 s., 299 Kč
Toho kluka znala Hadley jen od vi
dění. Když jedno ráno školu oblétne
zpráva, že je mrtvý, nechápe. Co ho
vedlo k tomu, aby si sáhl na život?
ISBN 978-80-253-3786-8

Král, Rudolf
Vilém a porouchaný dědeček.
Bláznivé pátrání po ztraceném
dědově rozumu

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 128 s.,
249 Kč
Každý si občas trochu vymýšlí. Vilé
mův děda to ale dělá pořád a navíc
všemu, co říká, věří. Dostává tím
vnuka do pěkných průšvihů. Snad má
pravdu máma, když říká, že je děda
porouchanej.
ISBN 978-80-00-04915-1

Lu, Marie
Warcross

Praha: CooBoo, , 320 s., 349 Kč
Herní fenomén Warcross je pro
některé únikem z reality, jiní si díky
němu přijdou na slušné peníze.
Hackerka Emika je na mizině. Aby
si přivydělala, zariskuje a nabou
rá se do mezinárodního turnaje ve
Warcrossu.
ISBN 978-80-7544-637-4

Murray, Lily
Dinosaurium

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 112 s.,
499 Kč
Vítejte v Dinosauriu, unikátním
muzeu, které má otevřeno 365 dní
v roce. Je domovem neobyčejné
sbírky druhohorních příšer, od mini
aturního troodona až po obrovitán
ského brachiosaura. Jak se dinosauři
vyvíjeli?
ISBN 978-80-00-05078-2

Nejvyšší hora, nejmenší hvězda

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 80 s.,
399 Kč
Přemýšlíš někdy o tom, jak by
vypadal dinosaurus vedle pyramid

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
120 s., 299 Kč
Vánoce – jeden z nejvýznamnějších
křesťanských svátků, který slaví
lidé po celém světě. Proč jsou tak
oblíbené a jaká je jejich historie?
Kde se vzaly pověry a pranostiky
spojené s obdobím adventu
a Vánoc?
ISBN 978-80-253-3899-5

Praha: Brána, 2018, 104 s., váz.
299 Kč
Tentokrát musí detektiv Koumes,
brouk z louky pod lesem, pátrat po
ztraceném strýci svého kamaráda. Za
úmorného vedra a sucha se dostane
až do tajuplného lesa.
ISBN 978-80-7584-078-3

Stevensová, Robin
Čaj s kapkou jedu. Případy pro
W+W

Praha: Fragment, 1. vyd., 352 s.,
299 Kč
Daisy Wellsová a Hazel Wongová trá
ví prázdniny u Daisyiny rodiny a těší
se na narozeninovou oslavu, kterou
pro svoji dceru přichystala její okouz
lující matka. Brzy ale vyjde najevo, že
se tenhle čajový dýchánek nekoná tak
úplně kvůli ní.
ISBN 978-80-253-3874-2

Tidhar, Lavie
Pro hrst lentilek

Praha: Argo, 304 s., brož. 259 Kč
Slavný soukromý detektiv Phil Mar
lowe má vážnou konkurentku: je jí
dvanáct a jmenuje se Nelle. Je chytrá,
má skvělý pozorovací talent, případy
řeší s věcnou elegancí, její komentáře
jsou sarkasticky trefné.
ISBN 978-80-257-2557-3

Tidhar, Lavie;
Poncarová, Petra Johana;
Beech, Mark
Pro hrst lentilek

Praha: Argo, 2018, 310 s., 179 Kč
Slavný soukromý detektiv Phil
Marlowe má vážnou konkurentku:
je jí dvanáct a jmenuje se Nelle.
Je chytrá, má skvělý pozorovací
talent, případy řeší s věcnou
elegancí, její komentáře jsou
sarkasticky trefné.
ISBN 978-80-257-2671-6

Troll
Detektiv Prdelka a tajemný
vzkaz madam Brambůrkové

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 88 s.,
249 Kč
Ač na to detektiv Prdelka možná
nevypadá, je ve svém oboru oprav
dová hvězda a v ničem si nezadá se
svými kolegy Poirotem či Holmesem.
Na rozdíl od nich je však i skvělým
učitelem.
ISBN 978-80-264-2089-7

Whiteová, Kiersten
Temnota

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 424 s.,
299 Kč

bibliografie
Nikdo nečeká, že princezna bude drs
ná a samostatná. Jenže Lada přesně
taková je. Od doby, co byla se svým
bratrem vyhoštěna ze země a jejich
otec zmizel, ví, že jediným klíčem
k přežití je bezohlednost.
ISBN 978-80-7544-614-5

SCI-FI, FANTASY
Aaronovitch, Ben
Nejodlehlejší stanice

Praha: Argo, 144 s., brož. 179 Kč
Na lince Metropolitan se začínají dít
divné věci. Vyděšení cestující volají
na tísňovou linku, že byli v tlačenici
napadeni zvláštně oděnými lidmi,
kteří se jim pokoušeli předat naléha
vý vzkaz...
ISBN 978-80-257-2611-2

Augusta, Josef
Zavátý život

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 136 s.,
299 Kč
Písčité pláně, pohádkové tropické
pralesy, nezměrný oceán –
fantastické krajiny z dávnověku
Země ožívají v příbězích Josefa
Augusty.
ISBN 978-80-00-05164-2

Bardugo, Leigh
Trnitá řeč

Praha: Fragment, 1. vyd., 288 s.,
399 Kč
Vydejte se do krajiny kouzel, kde
vládne temná magie. Protéká tudy
neposlušná řeka a minout vás může
poslušná bouře. Přihlížejte pokout
ním obchodům sjednaným pod
rouškou noci.
ISBN 978-80-253-3876-6

Blacková, Holly;
Kolebáčová, Radka
Krutý princ

Praha: CooBoo, 2018, 420 s., brož.
349 Kč
Vítejte ve světě, kterému vládnou
nelítostné víly! První díl napínavé
fantasy série. Jude bylo sedm, když jí
zabili rodiče a unesli spolu se sestra
mi na proradný dvůr víl.
ISBN 978-80-7544-666-4

Brallier, Max
Poslední děti na Zemi a král
nočních můr

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
272 s., 249 Kč
Jackovi kamarádi učinili objev, kte
rý se ale jemu příliš nezamlouvá.
Možná, že nejsou poslední děti na
Zemi! Pokud je to pravda, co když
ho parťáci pustí k vodě a přidají se
k jiným lidem?
ISBN 978-80-253-3815-5

Caine, Rachel
Velká knihovna – Z ohně
a papíru

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
349 Kč
Jess Brightwell už zjistil, že velkolepá
sláva Velké knihovny je jen iluze, kte
rá maskuje temnotu a zlo. Jeho život
se nenávratně změnil.
ISBN 978-80-253-3758-5

Collins, Suzanne
Letopisy Podzemě – Gregor
a město pod městem

Praha: Fragment, 2018, 248 s., váz.
299 Kč
Když se Gregor spolu se svojí sestrou
zřítí do temné Podzemě, netuší, že

z n o v i n e k k 2 6 . 11. 2 0 1 8 3 7 9 t i t u l ů
jeho pád není obyčejná náhoda.
Podle proroctví má sehrát velkou roli
v událostech, ke kterým se v Podzemi
schyluje.
ISBN 978-80-253-3896-4

Cowellová, Cressida
Hrdinův deník – Jak vycvičit
draka

Praha: Slovart, 2018, 172 s., váz.
249 Kč
Tento deník má provázet hrdiny při
všech jejich výpravách v každé roční
době. Na jeho stránkách nalezneš od
vážné citáty vikingského hrdiny a za
říkávače draků Škyťáka Šelmovského
Štiky Třetího, plamenné vikingské
písně a vtipy.
ISBN 978-80-7529-583-5

Dix, Robin
Tygří srdce – Ostrov Stínových
válečníků

Praha: Fragment, 2018, 299 Kč
Železný spár byl zahnán a Rádža byl
přijat k výcviku na ostrov Stínových
válečníků. Teď už nic nebrání mla
dému tygrovi, aby se stal stínovým
lovcem a jednou i vládcem celé
džungle.
ISBN 978-80-253-3757-8

Ende, Michael
Děvčátko Momo a ukradený čas

Praha: Albatros, 3. vyd., 224 s., váz.
249 Kč
Podivuhodné vyprávění z pera autora
světoznámého Nekonečného příbě
hu. Nevšední vyprávění o děvčátku
Momo, které přemohlo zloděje času.
Díky dívčině veliké odvaze tak lidé
opět nabyli ztracenou schopnost čas
vnímat.
ISBN 978-80-00-05123-9

Handová, Cynthia
Posmrtný život Holly Chaseové

Praha: CooBoo, 1. vyd., 328 s.,
329 Kč
Před pěti lety na Štědrý večer navští
vili Holly tři duchové, aby jí ukázali,
jaká se z ní stala zkažená a sobecká
dívka, a žádali ji, aby se změnila a vše
napravila. Ale Holly to odmítla. A pak
zemřela.
ISBN 978-80-7544-635-0

Chainani, Soman
Škola dobra a zla – Vzhůru za
slávou

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 456 s.,
349 Kč
S každým koncem přichází i nový
začátek. Agáta a Tedros se snaží co
nejlépe spravovat království Kamelot
a Sofie mezitím vede Školu dobra
a zla. Brzy ale všichni tři zjistí, že jsou
čím dál osamělejší.
ISBN 978-80-7544-612-1

Chee, Traci
Moře inkoustu a zlata – Mluvčí

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
456 s., 399 Kč
Sefia a Lučištník jsou na útěku.
Lučištník ale neprchá jen před nepřá
teli, snaží se uniknout také vlastním
nočním můrám. Aby osvobodil všech
ny chlapce, které drží utiskovatelé
v zajetí, pouští se do jedné bitvy za
druhou.
ISBN 978-80-253-3881-0

J. Stevens, Cara
Proroctví náhrdelníku: Neoficiální megakomiks ze světa
Minecraftu 3

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
192 s., 299 Kč
Z ničeho nic se objeví dva vyslanci ze
vzdálené osady, kteří Phoenix pova
žují za osobu z dávného proroctví.
Společně se vydají na výpravu, jenže
zkratka přes Podsvětí se zvrtne a na
družinu zaútočí pirátská banda plná
prasozombíků!
ISBN 978-80-251-4923-2

Jae-Jonesová, S.
Píseň stínů

Praha: CooBoo, 2018, 360 s., váz.
299 Kč
Liesl se vrátila mezi smrtelníky a zjis
tila, že život bez Krále duchů je těžší,
než si myslela. Její mladší bratr Josef
je chladný a vzdálený, zatímco Liesl
nemůže zapomenout na uhrančivého
mladíka a na hudbu, kterou v ní
inspiroval.
ISBN 978-80-7544-613-8

Kaaberbolová, Lene
Divočarka: Zkouška ohněm

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 168 s.,
249 Kč
Klára je obyčejná dvanáctiletá holka,
tak malá a plachá, že jí maminka říká
Myško. Když ale Kláru jednoho dne
napadne obrovská černá kočka se
žhnoucíma očima, ukáže se, že vlád
ne přírodní magií a dokáže mluvit
se zvířaty.
ISBN 978-80-264-2137-5

Kibuishi, Kazu
Amulet 1. Paní kamene

Praha: Paseka, 192 s., váz.
Po rodinné tragédii se Emily,
Navin a jejich maminka stěhují
do tajemného domu po
pradědečkovi. Hned první noc
unesou maminku chapadlovitá
stvoření a sourozenci jsou vtaženi
do skrytého světa, kde existují
nadpřirozená stvoření.
ISBN 978-80-7432-916-6

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka 5

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
272 s., 299 Kč
Minus si svého nového postavení
hvězdy vesnice dlouho neužije. Spo
lečně se svým týmem je totiž vyslán
na dobrodružnou výpravu na sever,
kam se ještě nikdy nikdo nevydal.
ISBN 978-80-251-4926-3

Kloepfer, John
Příšery bez dozoru

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
200 s., 249 Kč
Freddie je třídní outsider. Sport mu
moc nejde, zato ale rád maluje. Spo
lužáky, kteří se mu posmívají, si kreslí
do sešitu jako děsivé příšery a dává
jim co proto aspoň na papíře.
ISBN 978-80-253-3825-4

Korsellová, Ingela;
Larssonová, Asa
Noční můra

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 192 s.,
váz. 249 Kč
Konec se blíží! Hladina magie a napě
tí v devátém díle série PAX stoupá!
ISBN 978-80-7577-436-1

Krupičková, Barbora;
Neuhausová, Nele
Šarlota a vysněný kůň 3: Nečekaný host
Brno: CPress, 2018, 240 s., váz.
199 Kč

27

Šarlotin sen se konečně proměnil ve
skutečnost: s hnědým valachem Won
Da Piem jsou skvělý tým a zkrátka
nerozlučná dvojka.
ISBN 978-80-264-2223-5

Lochran, Steven
Paladero: Jezdci z říše hromů

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 296 s.,
269 Kč
Mladý sirotek Joss se vždycky toužil
stát paladerem – nejprve však musí
prokázat své schopnosti absolvová
ním Cesty, nebezpečného putování
přes celé království do Města duchů,
odkud má přinést vzácné Pověstné
vejce.
ISBN 978-80-264-2024-8

Lu, Marie
Batman – Náměsíčnice

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 232 s.,
349 Kč
V Gothamu umírají lidé. Město
terorizují Náměsíčníci a významné
obyvatele loví bezpečnostní systémy,
které se obrátily proti nim. Dalším
na seznamu je Bruce Wayne, dědic
technologického impéria.
ISBN 978-80-7544-638-1

Maasová, Sarah J.
Dvůr mrazu a hvězd

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 269 Kč
Feyre, Rhysand a jejich nejbližší
přátelé pracují na obnově Nočního
dvora i válkou zničené země. Ačkoli
lidské královny i vílí vládci kují pikle,
ve Velarisu alespoň na chvíli nastala
sváteční atmosféra.
ISBN 978-80-7544-642-8

Maasová, Sarah J.
Dvůr trnů a růží – box

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 890 Kč
Když devatenáctiletá lovkyně Feyre
zabije v lese vlka, zaútočí na ni
podivný tvor. Odvleče ji do svého
doupěte, které se ukáže být jiným
světem.
ISBN 978-80-7544-643-5

Maasová, Sarah J.
Skleněný trůn – box 4–6

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 849 Kč
Celaene byla od dětství trénována
k jedinému úkolu – stát se tím nejlep
ším zabijákem na světě, rychlým, ti
chým, neodhalitelným a všehoschop
ným. Ale udělala chybu. Nechala
se chytit.
ISBN 978-80-7544-644-2

Magazinerová, Lauren
Souboj čarodějů

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
240 s., 269 Kč
Dvanáctiletá Leny sní o dni, kdy na
vštíví sídlo svého dědečka, nejvyššího
mága. Nyní ten okamžik konečně
nadešel. Arcimág se rozhodl seknout
s kouzlením a předat svoji moc tomu,
kdo bude nejlepší.
ISBN 978-80-253-3909-1

Mia a já: Květinová princezna

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 128 s.,
149 Kč
V Centopii se chystá velká sláva – bál,
na kterém princ Mo rozhodne, která
z elfek se tentokrát stane Jemnou
květinovou princeznou!
ISBN 978-80-7544-649-7

O´Harová, Mo
Moje velká tlustá zombí ryba –
Rybosaurus útočí

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
216 s., 189 Kč
Na hradě Frenký ještě nikdy nebyl.
Výlet s Tomem na akci středověký
den se proto jeví jako zajímavé zpes
tření. Jenže pak se objeví tajemný
rytíř a začne jít do tuhého. Dokáže
mu Frenký v turnaji vzdorovat a za
stavit ho?
ISBN 978-80-253-3904-6

O´Harová, Mo
Moje velká tlustá zombí ryba –
Zpackaný pokus

Praha: Fragment, 2018, 184 s.,
189 Kč
Z té milé zlaté rybičky se stala stvůra!
Když Tomův brácha ponoří Frenkýho
do jedovatého zeleného slizu, vypadá
to, že už to Frenký nerozdýchá (nebo
spíš nerozplave).
ISBN 978-80-253-3843-8

Onyebuchi, Tochi
Zvíře zrozené z noci

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 269 Kč
V městě Kos působí mágové, kteří
mají moc oprostit hříšné lidi od jejich
hříchů a vytáhnout jim je z těla. Hří
chy pak na sebe berou podobu zvířat
zvaných inisisy. S nimi bojují mladí
pojídači hříchů.
ISBN 978-80-7544-647-3

Osborneová, Melissa Jane
Wendy mezi Zemí a Nezemí

Praha: Fragment, 2018, 96 s., 299 Kč
Wendy způsobila nehodu, při které
zemřel její bráška. Svému okolí však
tvrdí, že Michael je stále naživu a je
přesvědčená, že o něj pečuje jakýsi
létající chlapec. V naději, že jí pomů
že změna prostředí, přestoupí na
jinou školu.
ISBN 978-80-253-3781-3

Parvela, Timo;
Sortland, Björn
Kepler62: Cesta. Kniha třetí

Brno: Host, 2018, 162 s., váz. 289 Kč
Třetí díl vesmírného dobrodružství
Kepler62.
ISBN 978-80-7577-548-1

Phipps, Selwyn E.
Společnost kouzelných jednorožců

Praha: Mladá fronta, 2018, 128 s.,
váz. 299 Kč
Po staletích utajení vydává legendární
Společnost kouzelných jednorožců
svého prvního oficiálního průvodce.
Učení milovníci jednorožců sestavili
pokladnici jednorožčích znalostí –
veškerá fakta i mýty od A do Z.
ISBN 978-80-204-5001-2

Procházková, Lenka;
Primusová, Hana
Pražský hrad

Praha: Fortuna Libri, 2018, 80 s.,
váz. 269 Kč
Kdo by nechtěl nasednout do stroje
času a letět do minulosti? Malému
klukovi Josífkovi Královi se to po
dařilo.
ISBN 978-80-7546-099-8

Raaschová, Sara
Mráz nebo noc

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 328 s.,
329 Kč
Meira by pro záchranu světa uděla
la cokoli. Nejdřív se ale musí naučit
ovládat svou magii. Rozklad však
může porazit jen jediným způso
bem – sestoupit do labyrintu pod

bibliografie
Střídavými královstvími a vzdát
se magie.
ISBN 978-80-7544-598-8

Ralphs, Matt
Vládkyně ohně

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
256 s., 249 Kč
Hazelina matka je stále v rukou
démonů. Ale dívka se nehodlá vzdát.
Proto teď míří do nejstřeženějšího
vězení v zemi – do londýnského
Toweru. V něm mocný Řád lovců
čarodějnic drží Nicolase Murrella,
člověka zodpovědného za matčin
únos.
ISBN 978-80-253-3784-4

Riordan, Rick
Apollónův pád – Zrádný labyrint
Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
408 s., 399 Kč
Kdysi mocný bůh Apollón, nyní
smrtelník Lester Papadopoulos,
pokračuje v napravování vlastních
chyb. S pomocí přátel se mu
podařilo přežít už dvě martyria.
Teď ale musí s Meg vstoupit do
zrádného labyrintu a najít třetího
imperátora.
ISBN 978-80-253-3908-4

Riordan, Rick
Magnus Chase a bohové Ásgardu – Loď mrtvých
Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
408 s., 399 Kč
Společně s přáteli porazil Magnus
Chase vlka Fenrira a získal Thorovo
kladivo. Úkol, který na něj čeká,
je však ze všech nejtěžší! Magnus
umí sice uzdravovat, ale v boji není
žádné eso.
ISBN 978-80-253-3790-5

Rowlingová, J. K.
Harry Potter a Kámen mudrců –
ilustrované vydání

Praha: Albatros, 256 s., 449 Kč
Nové, bohatě ilustrované vydání pří
běhů čarodějnického učně Harryho
vás očaruje. Až do svých jedenáctých
narozenin si o sobě Harry myslel, že
je jen obyčejný chlapec.
ISBN 978-80-00-05126-0

Saint-Exupéry, Antoine de
Malý princ – Malá obrazová
kniha

Praha: Albatros, 3. vyd., 60 s., 599 Kč
Malý princ byl napsán a vydán za
války. Kniha vyšla už v prvním vydání
s jednoduchými a křehkými ilustra
cemi autora textu, v této podobě je
známá dodnes.
ISBN 978-80-00-05034-8

Seegert, Scott
Škola ve vesmíru

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
320 s., 249 Kč
Kelvin Klosmo je nový žák ve
škole, která je na vesmírné stanici
daleko v hlubinách vesmíru.
Chodí sem studenti všemožných
tvarů, velikostí, zápachů a stupňů
slizovosti.
ISBN 978-80-253-3819-3

Sortland, Björn;
Parvela, Timo;
Pitkänen, Pasi
Kepler62: Průkopníci

Brno: Host, 2018, 136 s., váz. 269 Kč
Čtvrtý díl vesmírného dobrodružství
Kepler62.
ISBN 978-80-7577-601-3

Straffi, Iginio
Winx Adventure Series – Mise
pro dvě (2)

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 64 s.,
159 Kč
To je malér! Stella rozbila draho
cennou truhličku kouzelného pod
mořského lidu Hippotalů. Podaří se
jí s Bloom najít jejich říši a obnovit
tisícileté spojenectví? Čeká je i ošklivé
překvapení připravené třemi nemilý
mi známými...
ISBN 978-80-7544-646-6

Sutherland, Tui T.
Ohnivá křídla – Dědička trůnu

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
329 Kč
Dračice Tsunami míří spolu s ostat
ními dráčaty k Mořskému království.
Vrací se tam, odkud ji ještě jako
mládě ukryté ve vajíčku před lety
unesli. Těší se, že pozná svoji matku,
královnu Korálu, a také své budoucí
poddané.
ISBN 978-80-253-3754-7

Ščerba, Natalja
Časodějové – Časogram

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
400 s., 349 Kč
Časodějný svět je v ohrožení: Ast
ragor, nepřítel eflarských hodinářů
se vrátil a touží po pomstě. Severin
Ohnivý se mu otevřeně postavil a Va
silisa chce otci pomoct.
ISBN 978-80-253-3814-8

Ščerba, Natalja
Čarodol – Magický náramek

Praha: Fragment, 2018, 360 s., váz.
349 Kč
Od dědictví po své prababičce si
Táňa nic neslibovala. Když ale dorazí
do chaloupky v zapadlé karpatské
vesnici, najde zvláštní stříbrný nára
mek ve tvaru ještěrky. V okamžiku,
kdy si jej navlékne, se ocitne v kouzel
ném světě mágů a vědem.
ISBN 978-80-253-3894-0

Taylorová, Laini
Snílek Neznámý

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 488 s.,
349 Kč
Sen si vybírá snílka, nikdy naopak.
Sirotek a knihovník Lazlo se celý život
bál, že si ho vybere nějaký obyčejný
sen. Už odmala je navíc posedlý my
tickým ztraceným městem Pláč.
ISBN 978-80-7544-602-2

Vavrečka, Lukáš
Mesopotamis – Město ciferníků

Praha: Epocha, 2018, 266 s., brož.
Mesopotamis, město gigantických
rozměrů poháněné párou. Město,
kde tisíce chrámů chrlí do ovzduší
saze a potrubním systémem sviští
kryptexové depeše. Město orlojů,
po jehož obvodu se jako rafičky
hodin otáčejí prstence lokomočních
okruhů.
ISBN 978-80-7557-127-4

Welsch, Vítězslav
Tajemství děsivého deníku

Brno: CPress, 2018, 352 s., váz.
299 Kč
Soumrak se vznášel nad rozpras
kaným asfaltem ulice a suchý vítr
po ní hnal chomáče šedého kouře.
Vraky aut, podobné ohořelým
kostlivcům, výhružně cenily střa
patý plech, pomačkaný prudkými
nárazy.
ISBN 978-80-264-2028-6

z n o v i n e k k 2 6 . 11. 2 0 1 8 3 7 9 t i t u l ů
ZPĚ VN Í K Y
Rákosníková, Jiřina
Ten vánoční čas + CD

Praha: Vyšehrad, 2018, 3. vyd., 80 s.,
399 Kč
Zazpívejte si s dětmi tradiční vánoč
ní koledy a popěvky a připomeň
te si říkadla, která nás provázejí
v klidném vánočním čase. Sbírku
sestavila zkušená pedagožka Jiřina
Rákosníková.
ISBN 978-80-7429-882-0

hudebniny
HUD E BN I NY
Dvořák, Antonín
Slovanská rapsodie op. 45 č. 3

Praha: Bärenreiter Praha, 2018,
1. vyd., 84 s., brož. 510 Kč
Všechny tři Slovanské rapsodie op.
45 zkomponoval Antonín Dvořák
v průběhu roku 1878. V urtextové
edici, kterou připravil Robert
Simon, vychází nyní Slovanská
rapsodie As dur. K partituře
je možno koupit kompletní
orchestrální hlas.
ISMN 979-0-2601-0473-0

Martinů, Bohuslav
Smyčcový kvartet s orchestrem,
H 20

Praha: Bärenreiter Praha, 2018,
1. vyd., 238 s., brož. 5200 Kč
Vychází další svazek SOUBORNÉ
HO VYDÁNÍ DÍLA BOHUSLAVA
MARTINŮ (The Bohuslav Martinů
Complete Edition – BMCE), které
poprvé zpřístupňuje formou vědec
ko-kritické edice všechny skladby
tohoto klasika české hudby 20.
století.
ISMN 979-0-2601-0872-1

Rösler, Johann Joseph
Koncert č. 2 Es dur pro klavír
a orchestr

Praha: Bärenreiter Praha, 2018,
1. vyd., 116 s., brož. 490 Kč
Skladatel, kapelník a klavírista Jo
hann Joseph Rösler působil v Praze
a ve Vídni, později ve službách
knížete Františka Josefa Lobkowit
ze. Jeho Klavírní koncert Es dur
z roku 1803 nachází svůj pandán
v Beethovenových klavírních kon
certech.
ISMN 979-0-2601-0860-8

Smetana, Bedřich
Z českých luhů a hájů

Praha: Bärenreiter Praha, 2018,
1. vyd., 104 s., brož. 490 Kč
Partitura symfonické básně Z českých
luhů a hájů z cyklu Má vlast byla
vydána šest let po jejím vzniku, roku
1881. Jako hlavní pramen nové kri
tické edice editor Hugh Macdonald
zvolil Smetanův autograf.
ISMN 979-0-2601-0805-9

Smetana, Bedřich
Macbeth

Praha: Bärenreiter Praha, 2018,
1. vyd., 24 s., brož. 165 Kč
Skladba Macbeth vznikla jako kla
vírní skica podle vstupního výjevu
4. dějství Shakespearovy tragédie
v roce 1859 během skladatelova po
bytu ve Švédsku. Později se ujala jako
klavírní kus a byla také instrumento
vána Jarmilem Burghauserem.
ISMN 979-0-2601-0837-0

28

vysokoškolská
skripta; učebnice
DAN Ě
Müllerová, Libuše;
Skálová, Jana
Daně v účetnictví u obchodních
společností. schémata, příklady
a testy

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2018, 1. vyd., 136 s., brož. 166 Kč
Titul Daně v účetnictví u obchodních
společností spojuje dvě oblasti (účet
nictví a daně), které spolu bezpro
středně souvisejí a s nimiž se setkává
každá obchodní společnost.
ISBN 978-80-245-2273-9

Skálová, Jana
Sbírka příkladů pro výuku předmětu Daně v účetnictví II

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2018, 1. vyd., 130 s., brož. 121 Kč
Skripta obsahují příklady na pro
cvičení probírané látky u předmětu
Daně v účetnictví II, který je vyučován
na magisterském stupni studia Fakul
ty financí a účetnictví.
ISBN 978-80-245-2271-5

E KO N OM I K A
Dvořák, Michal
International Investing and Risk
Market in Practical Examples

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2018, 1. vyd., 212 s., brož. 264 Kč
Kniha prezentuje vybrané aspekty
investování a řízení rizik přístupnou
formou, aniž by při tom docházelo
k nemístnému zjednodušování.
Důraz je kladen na reálná tržní data
z českého prostředí z let 2014–2017.
ISBN 978-80-245-2267-8

Králová, Alena
Podnikové praktikum – materiály ke cvičení

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2018, 3. rozšíř. vyd., 140 s., brož.
193 Kč
Kolekce materiálu je určena pro
studenty, kteří chtějí získat přehled
o hlavních aspektech administrativy
a informační podpoře ekonomických
procesů. Uvedené informace jsou ne
zbytné pro přípravu účetní závěrky.
ISBN 978-80-245-2275-3

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2018, 2. vyd.,
104 s., brož. 80 Kč
Posláním předložené publikace je
uvedení do problematiky obecné
didaktiky. Z hlediska obsahu jsou zde
prezentovány základní okruhy.
ISBN 978-80-7405-444-0

PR ÁVO
Druláková, Radka;
Votoupalová, Markéta
Vnitřní bezpečnost Evropské
unie. Prostor svobody, bezpečnosti a práva

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2018, 3. přepr. vyd., 234 s., brož.
302 Kč
Titul se věnuje důvodům spolupráce
v záležitostech justice a vnitra mezi
členskými státy EU a rozebírá le
gislativní vývoj a nástroje, které EU
v této spolupráci používá. Zvláštní
pozornost je věnována specifikům
České republiky.
ISBN 978-80-245-2280-7

mapy a atlasy
ATL ASY
Lavagno, Enrico
Planeta Země

Praha: Slovart, 2018, 136 s., váz.
499 Kč
Bohatě ilustrovaný dětský atlas
naší planety provede čtenáře po
všech kontinentech, upozorní je
na historické i kulturní zajímavosti
jednotlivých zemí, tradice jejich
obyvatel, přírodní krásy i nerostné
bohatství, nejkrásnější stavby
i nejvyšší hory.
ISBN 978-80-7529-638-2

M APY
Mizielińska, Aleksandra;
Mizieliński, Daniel
Mapovník

Brno: Host, 72 s., brož. 349 Kč
Interaktivní sešit plný zábavných úko
lů pro malé objevitele.
ISBN 978-80-7577-634-1

M ANAG E M E NT
Jánský, Jaroslav
Soubor úloh pro cvičení z Manažerské ekonomiky
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2018, 1. vyd., 66 s., brož. 113 Kč
Skripta pokrývají témata účetních
výkazů, řízení oběžného majetku,
investičního rozhodování, finančních
investic a finanční analýzy.
ISBN 978-80-245-2270-8

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Janiš, Kamil;
Loudová, Irena
Obecná didaktika (vybraná
témata)

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

TM & © 2018 DC COMICS.
All Rightss Reserved

Před

stře

stav

dní š

te si

Mát
e to? kolu.
si př
edst Tak teď
avte
ní šk
stře
olu,
dna k
chod
t
e
í sup
Won
erhr rou
der
dink
Wo
y.

Quin
man
n
, Har
,
P
oiso
Batg
ley
a da irl, Supe n Ivy,
lší a
rgir
l
d

se n

ejen

alší.

Učí
b
ě
ž
mět
né
pom
áhat y, ale i j
a

před

k
kam lidem, j
a sa arádkam ak být
mo z
řejm i…
mus
í své ě, občas
st i n
ten
ějak
epic
ý
k

ý záp
supe
as s
rlum
pem e
s do
spív a také

áním

!

K dostání na www.obchod.crew.cz
a u dobrých knihkupců.

Chcete přežít (nejen) svátky
a stále být v pohodě?
Jak na to

5940

Augusten Burroughs
Tato průkopnická kniha zkoumá, jak přežít to, co si myslíte, že přežít nemůžete
nebo nedokážete. Pokud jste tlustí a každá dieta u vás selhává, pokud jste ztratili
práci, diagnostikovali vám rakovinu, vždy skončíte s nesprávným typem člověka
nebo sami, pokud věříte, že se proti vám život spikl, pokud jste někdy přemýšleli
nad tím, jak tohle vše přežít… tak tohle je návod, jak na to!

216 stran, brožovaná, 269 Kč

Pod tlakem

5932

Dave Alred
Tlak je trvale přítomen v našich životech. Tlak stihnout poslední termín, přednést
projev, připravit slavnostní večeři. Jak by náš život vypadal, kdybychom tlak dokázali
využít ve svůj prospěch? Zvládání tlaku je dovednost jako každá jiná. Dokonce i sportovní hvězdy spoléhají na osvědčenou a vyzkoušenou strategii. Mnozí vděčí za svůj
úspěch jednomu muži: Dr. Davu Alredovi, jednomu z nejlepších koučů na světě. Nyní
je připraven podělit se o svých 8 průlomových principů. Princip tlaku vám pomůže být
těmi nejlepšími v práci i doma.

256 stran, brožovaná, 319 Kč

Má půvabná žena v blázinci

5938

Mark Lukach
Společný život Marka a Giulie začal jako romance z pohádky. Zamilovali se do sebe
v osmnácti, vzali se ve čtyřiadvaceti a žili si svůj vysněný život v San Francisku. Když bylo
Giulii sedmadvacet, začala trpět děsivými a nenadálými psychotickými změnami, které
ji téměř na měsíc dostaly na psychiatrii. Jeden den byla nabitá životem a vypadala skvěle, další naopak trpěla bludy a sebevražednými sklony, přesvědčená, že její blízcí jsou
v nebezpečí. Časem se Giulia plně zotavila a páru se narodil syn. Avšak brzy po Jonasově narození potkalo Giulii další zhroucení a další pár let poté. Dostali se až na okraj propasti, kde se všechno, co kdysi považovali za samozřejmé, rozplynulo. Příběh křehkosti
mysli a houževnatosti lidského ducha, především však milostný příběh, který vyvolává
zásadní otázky: Jak pečovat o lidi, které milujeme? Pro co a pro koho žijeme?

272 stran, brožovaná, 329 Kč

Nový rozumný svět

5860

Ruby Wax
Autorka v této knize vysvětluje, jakým způsobem k nám naše mysl posílá šílené myšlenky, jako naši vnitřní kritiku, neustále dokola přehrávající: „Nedělej to!“, „Proč jsi
to neudělal!“, „Neudělal jsi...“ a pomáhá nám pochopit, proč sabotujeme své
duševní zdraví, jak funguje náš mozek, a jak můžeme přepnout své myšlení – často
prostřednictvím jednoduchých vědomých technik, abychom nalezli klid v tomto
zběsilém světě.

192 stran, brožovaná, 289 Kč

Manuál thajských masáží

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

5849

Maria Mercati
Mezinárodně uznávaná odbornice na thajskou masáž a techniku Tui-Na vás v této
knize naučí, jak uvolnit svalové napětí, jak se zbavit stresu a zmírnit bolesti díky této
úspěšné metodě. Thajská masáž je sestava protahování doplněná jemným tlakem
vytvářeným dlaněmi, palci, lokty, koleny a nohama. Popis jednotlivých technik je
obohacen o barevné fotografie, které jsou doplněny směrovými šipkami. Tento
manuál je vhodný pro začátečníky i pro ty, kteří již mají nějaké zkušenosti.

160 stran, brožovaná, 339 Kč

anag@anag.cz I 585 757 411 I www.anag.cz

Vánoční čtení, které potěší!
Jak si správně přát 3.0

5865

Pierre Franckh
Kniha „Jak si správně přát“ změnila životy statisícům, dokonce milionům lidí k lepšímu. Je bestsellerem ve více než 22 zemích světa. 7 pravidel uvedených v této nově
doplněné knize lze velmi snadno uplatnit, jsou hravě lehká a zábavná. Díky nim si
mohou čtenáři splnit svá přání. Nově je publikace obohacena o nejnovější poznatky
z oblasti výzkumu mozku, které podávají důkaz o tom, že tato pravidla opravdu
fugují. Navíc můžete své zkušenosti a zážitky sdílet s ostatními prostřednictvím aplikace EW 3.0. Každý den můžeme změnit svůj život! Kdy začnete Vy?

192 stran, vázaná, 339 Kč

Přejte si jednoduše, ale úspěšně!

3846

Pierre Franckh
Kniha je pokračováním autorovy nejprodávanější knihy „Jak si správně přát“.
Pierre Franckh v ní ukazuje, jak se i opravdu velká přání mohou vyplnit, jaké
jsou běžné chyby při přání si a jak se jich vyvarovat. Navíc jsou přidány příběhy
lidí, kteří si úspěšně přáli zdánlivě nemožné. Autor odpovídá na často kladené
otázky, podává praktické rady a navrhuje nejlepší formulace, jakými si přát. Píše
rovněž o svých velmi osobních zkušenostech a o tom, jakými slovy si přál svou
ženu, svůj dům, peníze a úspěšnou kariéru.

176 stran, vázaná, 229 Kč

Radikální krása

5852

Deepak Chopra, Kimberly Snyder
Nechtěli byste se cítit krásnější, zdravější a energičtější, než kdykoliv předtím? Deepak Chopra, průkopník integrativní medicíny a autor mnoha
bestsellerů, a Kimberly Snyder, hollywoodská superstar v oblasti výživy a autorka bestselleru podle New York Times „Detoxikace pro krásu“ (ANAG,
2015), nabízejí praktické tipy, nástroje a potraviny, které vám umožní dosáhnout vašeho nejvyššího potenciálu krásy a zdraví.

352 stran, brožovaná, 369 Kč

Biologie víry

5842

Bruce H. Lipton
Autor v knize odhaluje tajemství, že můžeme změnit svou biologii – tedy naše tělo
i mysl – díky svému uvědomělému chování a myšlenkám. Jak si sám ověřil na vlastním životě i na mnoha pokusech, to, co nás zásadním způsobem ovlivňuje, není
naše DNA, jak si dosud vědci mysleli, ale buněčná membrána, skrze niž se do buňky
dostává vše potřebné, od výživy, léků až po stresové hormony. Autor ukazuje v této
převratné knize, že tedy nejsme bezbrannými oběťmi zděděných predispozic (ať už
obezity či rakoviny), ale máme možnost stát se do značné míry „pány“ svého života!

288 stran, vázaná, 349 Kč

Líbánkový efekt

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

5612

Bruce H. Lipton
Líbánkový efekt: stav blaženosti, vášně, energie a zdraví vyvěrající z obrovské lásky,
kdy jste vesmíru vděční za to, že jste naživu. Vzpomeňte si na nejúžasnější milostný
vztah svého života – ten s velkým V, ve kterém jste byli až po uši. Bylo to období
plné upřímné blaženosti, pevného zdraví a dostatku energie. Bruce Lipton vás naučí
zažívat líbánkové okamžiky stále znovu. Svým výmluvným a čtivým stylem popisuje
vliv kvantové fyziky (dobrých vibrací), biochemie (lektvarů lásky) a psychologie (vědomé i podvědomé mysli) při vytváření a udržování láskyplných vztahů.

152 stran, vázaná, 279 Kč

anag@anag.cz I 585 757 411 I www.anag.cz

rozhovor

s Pavlem Pospí šilem

MOJE CESTA K MICHELINU
Kuchař Pavel Pospíšil žije už léta v Německu, ale se svou rodnou zemí je stále pevně spjat a rád sem jezdí. Je také vůbec prvním
českým kuchařem, který získal vysněné kuchařské ocenění – michelinskou hvězdu. I o jejím získání je jeho nová kniha.
Jaké jídlo si rád dáte při
svých cestách do Česka?
Rád si dám dobře udělanou
svíčkovou nebo vepřovou,
to jsou jídla, která umí jen
kuchaři v Česku. S chutí si
ale zajdu i do restaurací,
které vaří moderní kuchyni,
a mojí libůstkou je restaura
ce u dálnice, okolo níž jezdím z Německa, a kde dělají
úžasné lívance.
V čem jsou Němci jako strávníci jiní než Češi?
Nemůžu to říct plošně, protože žiju v Bádensku
a tam jsou lidé trochu jiní než třeba na severu
země. Navíc jsme kousek od francouzských hra
nic a tím je to také ovlivněno. Lidé jsou tam větší
gurmáni, nehledí tolik na to, zda mají nejnovější
auto, ale raději si dopřejí nějaký zážitek. Do re
staurací chodí často, vybírají si dobré restaurace, nakupují kvalitně, dávají si
vybraná vína. Umí si jídlo víc vychutnat. Když přijdou do restaurace, vydrží
tam sedět od šesti třeba do desíti, dají si předkrm, hlavní jídlo i dezert, po
vídají si, užívají si.

Jste členem poroty soutěže Českého rozhlasu Pochoutkový rok. Co vás přesvědči
lo, že jste tuhle nabídku přijal?
Líbí se mi, že do téhle soutěže lidé posílají recepty svých maminek, babiček a to
nejen mně, ale i posluchačům Českého rozhlasu připomíná, jak se kdysi vařilo
a jedlo. Lidé se scházeli u večeře nebo v neděli u jednoho stolu a slavnostně jedli.
Recepty, které nám lidé do soutěže posílají, jsou někdy tak zajímavé, že si je i sám
vyzkouším. Jsou to věci, které bych se jinde nedozvěděl, recepty, které se dědí
z generace na generaci. Tehdy se vařilo poctivě na másle, na sádle, s čerstvým
ovocem.
Získal jste michelinskou hvězdu, která je pro kuchaře modlou, a napsal jste o tom
i knihu nazvanou Pavel Pospíšil – Moje cesta k Michelinu. Co v ní čtenáři najdou?
Najdou tam jednak moje recepty a recepty od mé maminky, je jich tam asi se
dmdesát, ale také spoustu věcí, které mě v mé kuchařské kariéře nadchnuly. Do
toho je přimíchán můj životní příběh, jak jsem v roce 1968 odešel z Českosloven
ska a nic jsem neměl, jak jsem musel
v Německu začít od píky a jak to ně
kdy bylo peklo. Trvalo mi, než jsem se
dostal nahoru a stal se známým, než
jsem získal onu zmiňovanou miche
linskou hvězdu, a tohle všechno je
v knížce popsáno.
Kniha je dělena do osmi kapitol, osmi
životních epizod. Pochopila jsem to
tak správně?
Přesně tak. Co kapitola, to jedno
místo, kde jsem strávil kus života,
a k tomu jsou tam nejzajímavější re
cepty z dané oblasti.
Jste kuchař ověnčený mnoha oceněními, může vůbec podle vašich receptů vařit
i obyčejný smrtelník?
Rozhodně. Je tam sice pár náročnějších receptů, ale většina je i pro ty méně zdat
né, pro ty, kteří si jen tak doma vaří a pečou. Moje heslo i ve vaření totiž zní, že
v jednoduchosti je krása. Toho se držím.
JANA MARXTOVÁ

Eva Papoušková, Galina Miklínová

Kolektiv

Cílovníci

Sto — Naše rodinné album

Humorná i dobrodružná knížka o klucích,
ze kterých vyrostla skvělá generace. Vynikající
stavitel, slavný filmový režisér, a dokonce
prezident, kterého zná celý svět – ti všichni
se v mládí sešli v poděbradské koleji.

Do vyprávné publikace se vešlo sto let,
sto fotografií a sto komentářů zajímavých
osobností. Připomene či odhalí, co podstatného
se událo v každém roce existence naší země
od vzniku Československé republiky.

Sedmkrát upadnout,
osmkrát vstát
Autor bestselleru A proto skáču se snaží, aby
společnost na lidi s jakýmkoli postižením pohlížela
především jako na lidské bytosti. Čtenář okusí, jak
složitě se autista vypořádává s věcmi, které my
považujeme za samozřejmé.

Emeran Mayer

Druhý mozek
Naše pocity, rozhodování, zdraví a pohoda
procházejí střevem. Druhý mozek je revoluční
a provokativní zprávou o rychle se rozvíjejícím
oboru a zároveň praktickým průvodcem
o propojení naší mysli s trávicí soustavou.

paseka.cz • facebook.com/pasekanakladatelstvi • instagram.com/knihypaseka

Naoki Higašida

Nová kniha Hynka Viléma

Ztratil pejsek trenýrky

Básníka Hynka Viléma milují
děti i rodiče už od jeho prvotiny
Dobrý pejsek pro kokínko
přeskočí i přes hovínko
a později pro skvělé přebásnění
knížek Neptáček nebo
Víš, co má v plínce myš?

Čítanka zahrnuje nejlepší
básně z jeho dosud vydaných
h
i nevydaných sbírek. Vtipné slovní
hříčky, jazykolamy, absurdity,,
verše překvapivě něžné, ale o
občas
i provokativní a někdy dokonce
lehce neslušné.
pevná vazba
136 stran
celobarevná
245 Kč

Dotisk oblíbených dětských knížek

pevná vazba

pevná vazba

184 stran

28 stran

celobarevná

celobarevná

229 Kč

249 Kč

Vánoce pro Kočku

Kniha jako adventní kalendář –
na každý den jeden biblický příběh

Víš, co má v plínce myš?
Půvabná kreslená knížka
knížka, která naučí
vaše dítě chodit na nočník

Při objednání přes bpublish.cz ke každé dětské knize
zdarma vzdělávací publikace ZKRAŤ SVOU EKOSTOPU!

Právě vychází v Books & Pipes Publishing
Objednávky se slevou 25 % na www.bpublish.cz

obchod@bpublish.cz
chod@bpublish.
h cz
z
www.facebook.com/bpublish.cz

Dárek pod stromeček

pro rodinu a blízké

PROSTOR

Kvalitní Knihy se obejdou i bez čtenářů

SVĚT ZA NAŠÍM OBZOREM

Literatura faktu ve čtenářsky přívětivé podobě – hodně se dozvědět a přitom si počíst.

Každý titul je pohledem na historii i současnost, přírodu, kulturu a etnika jedné části světa a jejích zemí –
ve vazbách a souvislostech. Informačně bohatý text na kvalitním papíru doprovází v každé knize několik set
barevných fotografií a názorné mapky.
A také věcné svědectví autorky Dany Trávníčkové, cestovatelky po 120 zemích všech kontinentů, bývalé
vysokoškolské pedagožky.

Nakladatelství Dany Travel

www.danytravel.cz

Neziskový projekt nakladatelství –
proto, aby knihy byly cenově dostupné širokému
okruhu čtenářů a pomohly zvýšit povědomí
o světě mimo naši civilizaci.
K dostání v kamenných i internetových knihkupectvích.
SEN O TICHOMOŘÍ – o Polynésii, Melanésii a Mikronésii. S předmluvou legendárního cestovatele Ing. Miroslava
Zikmunda. (160 stran, 300 fotografií a mapek, 299 Kč)
JIŽNÍ AMERIKOU NA KONEC SVĚTA A PAK DÁL DO ANTARKTIDY – o starých civilizacích Jižní Ameriky,
o tom, co se v ní od „objevení“ Ameriky událo a jak to změnilo celý svět. Dramatický příběh unikátní Antarktidy.
(224 stran, 400 fotografií a mapek, 349 Kč)
PŘÍBĚH ČERNÉ AFRIKY – vnáší systém do pohledu na země Západní, Střední, Jižní a Východní Afriky. Příběhy
všech subsaharských zemí jsou poutavé a mnohé přímo strhující.
(320 stran, 580 fotografií a mapek, 499 Kč)
MAGICKÝ SVĚT INDIE A HIMALÁJE – o třech částech Jižní Asie: země na Indickém poloostrovu, ostrovní
země a himalájské země. Zdejší úžasná starobylá kultura a náboženské směry ovlivnily velkou část světa.
(232 stran, 500 fotografií a mapek, 349 Kč)
O RÁJÍCH A PEKLECH JIHOVÝCHODNÍ ASIE – dramatický příběh nádherného regionu od Barmy
(Myanmaru) po Filipíny. (296 stran, 800 fotografií a mapek, 449 Kč)
PŘÍBĚH MEXIKA, ZEMÍ STŘEDNÍ AMERIKY A KARIBIKU – o Mexiku a jeho slavných civilizacích, o sedmi
středoamerických zemích od Guatemaly po Panamu s dodnes živými indiánskými tradicemi, o ostrovních zemích
Antilského souostroví a o třech Guyanách na severním pobřeží Jižní Ameriky.
(248 stran, 500 fotografií a mapek, 399 Kč)
PŘÍBĚH ARÁBIE – o arabském světě panují obecně značné nejasnosti – počínaje tím, o které země se vlastně
jedná. Příběh o tom, kde arabské etnikum vzniklo, co se v souvislosti s ním stalo a jak to ovlivnilo celý svět –
v kontextu s civilizacemi od slavných starověkých po naši evropskou.
(360 stran, 830 fotografií, 30 názorných mapek, 549 Kč)

knižní tipy

co | kde | kdy

VŠICHNI STRÁŽNÍ ANDĚLÉ

ŠTĚKÁLCI A MŇOUKALOVÉ

Pavel Hrňa
Próza – vzpomínková kniha
Vzpomínková próza Pavla Hrni, povoláním zubního lé
kaře, vychází k autorovu životnímu jubileu. Zachycuje
jeho dětství a mládí, kdy ho na jeho cestách provázejí
dobří lidé – jeho strážní andělé. Nakonec je i on připra
ven stát se strážným andělem pro jiné. Pozitivní ladění
knihy potěší čtenáře a poukáže i na to, že někdy pů
vodní negativní hodnocení situace se může obrátit i v mnoho dobrého. Knížku
ilustrovala Petra Jiroutková, graficky upravila Věra Martinková. Nakladatelství
ALFAOMEGA.

Marcela Neužilová
Próza pro děti
Autorka píše především pro dospělé, ale dětem a zvířátkům
patří její srdce. Čtyřnozí kamarádi, průvodci jejího dětství i ži
vota, ji inspirovali k napsání této přitažlivé knížky, která je ur
čena především dětem, a to všeho věku. Ukazuje mimo jiné,
jak širokým pojmem může být slovo „přátelství“. Knížku ilu
strovala Petra Jiroutková, a to jak četnými barevnými, tak čer
nobílými obrázky. Graficky upravila Věra Martinková. Nakladatelství ALFAOMEGA.

AŽ TADY NEBUDU
Linda Greenová
ZBÝVÁ VÁM 18 MĚSÍCŮ ŽIVOTA… Když si jednoho led
nového pondělí Jess Mountová prohlíží svůj Facebook,
zjišťuje, že se čas na jejím účtu přehoupl o 18 měsíců do
předu. Přímo do dne, kdy zemřela. Znepokojivé příspěv
ky se na jejím timeline nepřestávají objevovat a ona přes
ně postupně odhaluje svou budoucnost. Narazí napří
klad i na svého nádherného syna, kterého ještě ani nepo
čala. Stojí tak před důležitým rozhodnutím. Pokud bude
chtít změnit svou budoucnost, aby si zachránila vlastní život, její malý chlapeček,
do kterého se zamilovala, nikdy nemusí existovat. Co kdybyste se taky mohli podí
vat do budoucnosti a měli tak možnost změnit svůj osud? Na první pohled klasický
psychologický román skrývá důležité poselství. Nakladatelství BOOKMEDIA.

KRAJINOU MÝCH SNŮ 2
Věra Martinková
Umělecká biograﬁe
Biografická knížka je vydána k autorčinu životnímu ju
bileu. Obsahuje velké množství barevných grafik a ilu
strací, a to především z posledních let. Ty doprovázejí
životopisy a autorčina umělecká vyznání – v češtině, an
gličtině a němčině. Knihu doplňuje umělecká recenze
i seznam výstav.
Ilustrace: především autorka, dále M. a J. Šnajbergovi, R. Žák, V. a D. Martin
kovi a autorčin archiv. Graficky upravila Věra Martinková. Nakladatelství AL
FAOMEGA.

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
27. listopadu / 16:00
V Domě knihy KNIHCEN
TRUM.cz v Ostravě pro
běhne beseda a autogra
miáda válečného reportéra
a zpravodaje České televize
na Blízkém východě Jakuba Szántó k jeho knize Za
oponou války.

29. listopadu / 17:00
V knihkupectví Kosmas,
Veverkova 1407/16, Praha
7 se uskuteční křest au
dioknihy Strašidýlko Stráša
podle stejnojmenné knihy
Aleny Mornštajnové. Hos
ty budou Mikuláš Převrátil
a Lucie Pernetová.

27. listopadu / 17:00
V knižní kavárně Dobrov
ský na Václavském náměstí
v Praze se můžete setkat
s oblíbenou youtuberkou
Bé Hà Stylewithme, která
čtenářům představí svou
knihu Vietnamská kuchařka od Bé Há a její maminky.

29. listopadu / 17:00 Autogramiáda Jaromíra Jindry
k jeho knize Válka královen proběhne v českobudějo
vickém knihkupectví Kosmas, Na sadech 2036/18.
1. prosince / 15:00 V Domě knihy KNIHCENTRUM.
cz na Smetanově náměstí v Ostravě proběhne křest
a autogramiáda knihy Za sny režisérky a scenáristky
Karin Krajčo Babinské. Na besedě ji bude dopro
vázet její manžel, herec, zpěvák a frontman skupiny
Kryštof Richard Krajčo.

28. listopadu / 16:00 Dita Krausová prošla Terezí
nem, Osvětimí a BergenBelsenem. Po válce se vráti
la do Prahy, kde potkala svého budoucího manžela,
spisovatele Otu B. Krause. V roce 1949 oba odjeli
hromadným transportem do Izraele. Svou knihu Odložený život pokřtí autorka v Luxoru na Václavském
náměstí v Praze.
29. listopadu / 17:00 Knihu s názvem Cesty radosti, lásky a štěstí pokřtí autorka Katy Yaksha v knižní
kavárně Dobrovský na Václavském náměstí náměstí
v Praze.

3. prosince / 17:00 Zdeněk Pohlreich si bude poví
dat se čtenáři o své nové knize Fresh kuchyně, do níž
38

vepsal pestré recepty z čerstvých surovin. Nenechte
si setkání s ním ujít v knihkupectví Luxor v OC Plzeň
Plaza.

4. prosince / 17:00 V knižní kavárně Dobrovský
v Praze proběhne autogramiáda baviče a moderáto
ra Karla Šípa u příležitosti vydání jeho nové knihy
Karneval paměťových buněk.
12. prosince / 16:00
Radka Třeštíková předsta
ví svou knihu Veselí v Domě
knihy KNIHCENTRUM.cz
v Ostravě.

13. prosince / 16:30
V Domě knihy KNIHCENT
RUM.cz proběhne beseda
s oceňovanou spisovatel
kou a scenáristkou Petrou
Dvoříkovou ke knize Dědina.

nakladatelství a vydavatelství
R
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Jan Bedrich
ˇ

ROZHOVORY
S OSOBNOSTMI

Bára BASIKOVÁ, Miroslav DONUTIL,
Adéla GONDÍKOVÁ, Martin HARICH,
º Tomáš KLUS, Jan KOPECNÝ,
ˇ
Petra JANU,
Steve LICHTAG, Dagmar PECKOVÁ,
Milan PEROUTKA, MUDr. Jan PIRK,
ˇ SOKOL,
Jana PLODKOVÁ, Ondrej
ˇ URBAN,
Simona STAŠOVÁ, Igor TIMKO, Ondrej
ˇ
Adela VINCZEOVÁ, Helena VONDRÁCKOVÁ

ˇ PRED
ˇ
18 TVÁRÍ
MIKROFONEM

R

174 x 250 mm, 248 stran, vázaná
ˇ
Doporucená
cena: 388 Kc
Kč

Publikace Vesmír – obrazový průvodce je ideální
vstupní branou pro všechny čtenáře, kteří se chtějí
srozumitelným a čtivým způsobem seznámit
se základními informacemi o našem vesmíru.
V bohatě ilustrované knize se vydáte na poznávací cestu
k nejbližším vesmírným objektům naší sluneční soustavy,
ale také k těm nejvzdálenějším, které se nachází až
na samotné hranici viditelného vesmíru.
22 x 30 cm, vázaná, 112 stran
Doporučená cena: 388 Kč

Co je nového v hudbě
Retrománie, hipsterství, dubstep i pop.
Hudební nostalgie v reflektorech pódia
nového věku.

Co je nového ve filozofii
Věříte svým pocitům stejně jako smyslům? Myšlení o světě v 21. století se
změnilo. Ale ne tak, jak byste čekali.

Knihy edice Co je nového, které vás na sto stranách uvedou do aktuálního dění v různých oborech, koupíte na www.novabeseda.cz.

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
PUNŤA

ZAPOMENUTÝ HRDINA ČESKÉHO
KOMIKSU (1934—1942)
Pavel Kořínek (ed.), Lucie Kořínková (ed.)
Soubor Punťa – zapomenutý hrdina českého komiksu
(1934–1942) sestává ze dvou samostatných knih. První
z nich, pojmenovaná Příběhy, přináší bohatý, takřka
200 epizod čítající výbor z centrálního obrázkového
seriálu. Druhý svazek – Studie – pak nabízí kulturněa literárněhistorické, teoretické a interpretační
ohledání celého „světa kolem Punti“. Klapbox
s knihami doplňují drobné faksimile příležitostných či
reklamních tisků a další související materiály.

EINSTEIN JEHO ŽIVOT A VESMÍR
Walter Isaacson
Žádný jednotlivec tolik nepřispěl k vědeckému
pokroku lidstva a k poznání vesmíru, který nás
obklopuje. Einsteinův myslitelský výkon je jedním
z divů světa. Po cesté, kterou Einstein vytyčil
před více než sto lety, věda krácí dodnes - čím
víc se toho o vesmíru dozvídáme, tím víc jeho
teorií vědci potvrzují. Od svého prvního vydání
roku 2007 tento životopis nejen nezestárl, ale
mezi knihami o Albertu Einsteinovi se stal tou
nejzásadnější a nejvyhledávanější publikací.

Akropolis, 1599 Kč

Paseka 499 Kč

HODINKY OD AŠERA

NULOROŽEC

Zuzana Dostálová

Petr Stančík

Co trápí dnešní třicátníky? Přemíra stresu, pocit
osamění, nebo jen to, že si nemohou dovolit
hodinky Hublot? Karla a Helenu spojí jedno letní
odpoledne náhoda. Přestože pokračují každý
svojí cestou, osud je svede zpátky k sobě. Touží
po rodině, zázemí a smysluplné práci. Seberou
odvahu a rozhodnou se zariskovat. Založí si
rodinnou firmu. Tuší ale, jaké překážky spojené
s podnikáním budou muset okusit? Jak je
složité se v dnešní době vypořádat s nástrahami
byrokracie a zákony?

Inspektor Libor Lavabo řeší zdánlivě snadný
případ dvanácti upálených nosorožic. Do pátrání
se však postupně zaplétá tajný deník J. W.
Goetha, boj spikleneckých společností Neptunia
versus Plutonia o vládu nad světem i šílená
nadpraporčice Marhanová. Poselství skryté v sérii
obrazů černého jezera od Jana Preislera přivede
Lavaba až do nitra vyhaslé sopky Komorní hůrka.
A právě tam se skrývá nečekané rozluštění celé
záhady.

Paseka, 299 Kč

Druhé město, 279 Kč

PODIVNÉ HISTORKY ZE ŽIVOTA
Arnošt Goldflam
Od severního polárního kruhu přes moravskou
megapoli až po království Tropikálů Přímořských,
krajinami falešných proroků, rozumbradiček
a uplakaných starců, tudy nás proveze vypravěč
Arnošt Goldflam. Dvacítka jeho povídek, které
ilustracemi doprovází autorova žena Petra, je
barvitá jako prvomájový alegorický vůz. Když
si jej však prohlédneme zblízka, poznáme, že
za rozjásanými kulisami kraluje horor a figury
z papírmaše jsou posmutnělé v předtuše zániku.

HEROINOVÉ DENÍKY

JEDEN ROK V ŽIVOTĚ ROCKOVÉ HVĚZDY
Nikki Sixx
Baskytarista slavné kapely Mötley Crüe nechává
čtenáře nahlédnout do dávno zapomenutých deníků,
které si vedl v dobách největší slávy. Popisuje jeden
rok plný vzestupů i pádů, kdy mu pomalu ale jistě
dochází, že by ho jeho vztah k drogám, a zejména
k heroinu, nakonec mohl stát život. Rozšířené vydání
megapříběhu přežití, který se stal v New York Times
bestsellerem a jedněmi z „nejdrásavějších“ (Rolling
Stone) a „nejsrdceryvnějších“ (New York Times)
memoárů o závislosti, jaké kdy byly vydány.

Větrné mlýny, 333 Kč

Volvox Globator, 499 Kč

MS. MARVEL: (NE)NORMÁLNÍ

HILDA A PIDILIDI

G. Willow Wilsonová

Luke Pearson, Stephen Davies

Spolužačka, ségra, superhrdinka. Ms. Marvel
je příběhem teenagerky, která si hledá svou
cestu. A jen tak mimochodem získá nadlidské
schopnosti, které změní celý její život. Představte
si, že se ze dne na den octnete ve světě Marvelu
po boku Spider-Mana, Iron Mana a dalších
oblíbených hrdinů. Jak s novou mocí naložíte, jak
si získáte respekt osobností, které zbožňujete?
Šestnáctileté Kamale Khanové se přesně tohle
přihodí, ale zároveň nezmizí starosti, jaké řeší
každý puberťák.

Tohle je Hilda, průzkumnice, dobrodružka
a fanynka kamenů. Na světě má nejradši dvě
věci: svůj skicák a psa Větvíka. Tedy, na světě
má nejradši tři věci: svůj skicák, psa Větvíka
a maminku. Pardon, na světě má nejradši
svůj skicák, psa Větvíka, maminku a všechny
nadpřirozené bytosti a příšerky, které žijí u nich
v údolí. Hildina dobrodružství nejprve uchvátila
čtenářky a čtenáře komiksů, poté vznikl animovaný
seriál od Netflixu a nyní je tu knižní série.

Crew, Paseka, 299 Kč

Paseka, 299 Kč

RACEK A MOŘE

SAMA DOMA A HLADOVÁ

Lukáš Pavlásek

Matěj Pospíšil

Lukáš Pavlásek se ve své nové knize Racek a moře
představí v nečekané poloze romantického
básníka a pozorovatele. Na svých cestách za
prací komika si fotí svět kolem sebe a hlavně
píše básně. Některé z nich s velkým úspěchem
zveřejňuje na svém Instagramu. V této knížce
najdete jedinečnou sbírku všech básní a fotografií
v nápadité grafické úpravě. Je to poezie, ve které
se Lukáš ukazuje jako pozorný divák všedního
života.

Cítíš se opuštěná, jsi trochu nervozní a naštvaná
na celý svět? Tak to se potřebuješ dobře najíst!
Kuchařka Sama doma a hladová autora Matěje
Pospíšila nabízí útěchu v podobě 60 výtečných
receptů, při jejichž přípravě se ti samým uštváním
nerozteče make-up. Důležitou ingrediencí všech
jídel je humor a pohlazení po duši! Na receptech
Matěj makal s manželkou Lucií Pospíšilovou
a stylistkou Johanou Střížkovou. Sama doma je
volným pokračováním bestselleru Sám doma
a hladový.

Vládce všech galaxií, 279 Kč

Došel karamel, 399 Kč

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

rozhovor

s Radanem Haluzíkem

PROČ JDOU CHLAPI DO VÁLKY
Sociální antropolog a válečný reportér Radan Haluzík se zaměřil na etnické konflikty v bývalé Jugoslávii i na Kavkaze, kde
strávil více než dva roky. Vznikla z toho kniha s názvem Proč jdou chlapi do války (vydává Dokořán).

Podtitul vaší knihy zní Emoce a estetika u počátků etnických konﬂiktů. Emoce, tomu rozumím, ale co má
válka společného s estetikou?
Mluvím o tzv. politické estetice. Vztah mezi poli
tikou a estetikou je. Vše co děláme a jak žijeme,
naše představy a sny o světě a budoucnosti, to vše
je velice důležité. Důležitější, než bychom si mysleli.
A v případě postkomunistických etnických konfliktů
v Jugoslávii i na Kavkaze je to především politická
estetika nacionalismu. Romantická představa, jak je
právě ta naše vlast nejkrásnější, její příroda nejzá
zračnější, lid rasově/kulturně nejčistší a národní hr
dinové nejstatečnější.
A protože estetika není
jen o kráse ale i oškli
vosti, stojí proti tomu
ti druzí: naši „etničtí
nepřátelé“. Kteří nám
kdysi tak ukřivdili! Ti
jsou naopak viděni jako
barbarsky necivilizova
ní krvelační primitivo
vé, kteří se do naší země
lstivě historicky vloudili
a musíme ji od nich hezky „vyčistit“. No a tady už se
dostáváme od zdánlivě nevinné a romantické esteti
ky ke krvavé praxi nedávných etnických konfliktů: Je
jím klíčovým termínem je snaha o násilné „vyčištění“
národního teritoria od těch druhých – tzv. etnické
čištění.
Jak to všechno pak souvisí s hlavní otázkou vaší knihy
– proč jdou chlapi do války?
Snažím se, na rozdíl od řady současných teorií mo
tivací bojovníků válečných konfliktů, ukázat i jiné
zájmy než syrovou snahu po materiálním zisku,
politické moci, nadvládě či pomstě ( jakkoli ani je
nepopírám). Snažím se ukázat některé aspekty
jejich určitého nadšení a dokonce spontaneity, tak

foto © Lukáš Bíba

Jak jste se vlastně dostal ke studiu válečných kon
fliktů?
Začínal jsem jako válečný reportér na volné noze
a psal pro české časopisy. Teprve poté jsem začal ve
dle biologie studovat ještě antropologii, byla z toho
diplomka a pak doktorát na University College
London. Přes semestr jsem chodil do školy, tedy spí
še do škol, a ve zkouškovém období a o prázdninách
psal a fotil někde ve válečných zónách. A jelikož jsem
tehdy neměl žádné peníze, byl jsem dost odkázán na
lidi, co mě vzali k sobě domů a vyprávěli a vyprávěli.
Díky tomu jsem se dostal nejen k bojovníkům, ale
k i tamním národoveckým politikům a intelektuálům,
kteří to vše formovali. Svou knihu jsem věnoval právě
jim – svým hostitelům. Některé z nich navštěvuji i po
létech. A často na ně myslím.

jak jsem ji tam tehdy u nich zažíval. Ukázat je, jako –
byť jakkoli pro nás politicky pomýlené – ale přece
jen lidské bytosti, které mají určitý myšlenkový svět
a kterým v životě o něco jde. A vidím zde tři aspekty:
je to zaprvé ona již zmíněná nacionalistická politic
ká estetika, zadruhé role velkých masových před/
válečných opojných emocí, v nichž se to celé ode
hrává. A zatřetí se to vše pak setká v předválečných
a válečných dramatech a spektáklech, které situaci
rozvíří a dostanou do bodu varu.
Co myslíte těmi předválečnými a válečnými spektá
kly?
Nejprve se sejdou na náměstích statisíce a mají pocit,
že nejsou určitým počtem občanů, ale rovnou celým
národem. Národem, který se, jak říkají, po komunis
tickém spánku prý probudil, chce se obrodit, a proto
žádá, co mu zákonitě historicky patří. Vzniká opojný
pocit národní jednoty, která se však formuje v opo
zici k těm druhým – právě podobně probuzeným
„historickým nepřátelům“ a národnímu ohrožení,
které prý vytváří. A to vše má určitý teatrálně rituální
charakter s masovým skandováním hesel, máváním
hořícími zapalovači, zvoněním klíči. Ale občas i s no
šením obrazů hrdinů minulosti na transparentech,
převlékáním se do krojů, kostýmů hrdinů a později
i uniforem… A nadšenci, kterým ten velký zážitek
jaksi nestačí a chtěli by jít těm snahám po „záchraně
národa“ víc v ústrety, se pak scházejí a formují bo
jůvky. Předvádí se teatrálně se zbraněmi, pořádají
různá cvičení i manévry v ulicích, ale později i přímo
v poli… Hlídkují v pohraničí, vartují u cest a dříve či
42

Radan Haluzík (*1969) vystudoval biologii na
Přírodovědecké fakultě UK v Praze a sociální
vědy na Karlově univerzitě, Stanfordově uni
verzitě a na britské University College London.
Přednášel na Univerzitě Karlově, FAMU či na
New York University v Praze. Zajímá se o otáz
ky vztahu mezi politikou a estetikou, konflikty
našeho globalizovaného světa a o život vnitřních
periferií měst. Jako sociální antropolog a válečný
reportér působil v Bosně, Kosovu, Srbsku, Chor
vatsku, Čečensku, Gruzii, Abcházii, Jižní Osetii,
Arménii a Náhorním Karabachu. V současnosti
mapuje po celém světě fenomén „podnikatelské
ho baroka“ a vypráví příběhy lidí, kteří pro svůj
sen překračují hranice státu, zákona, zdraví či
svých možností.
později tak vyprovokují nějaký násilný moment, který
pak vytvoří eskalaci…
Jak takto vzniklá eskalace dopadla, dnes už víme. My
slíte, že oni sami tehdy tušili, jak to dopadne?
Byli takoví, kteří to tušili a varovali, ale ti obvykle
nedostali místo ani na tribunách, ani v médiích. Va
kuum po pádu komunistické myšlenkové hegemonie
vyplnila hegemonie nová – národní. Kdyby váleční
nadšenci, intelektuálové i lídři v čele sami věděli, jak
to dopadne, na kolik (vlastně dnes už dekád) jejich
snahy odsoudí jejich země do válečného, ale i pová
lečného – ekonomického a politického – marasmu,
asi by je to dost zchladilo.
VĚRA HLOUŠKOVÁ

VÝBĚR Z PŘEDVÁNOČNÍ NABÍDKY NAKLADATELSTVÍ

Marie Šuláková

Marie Hrušková

Příběhy z putování po našich ekologických farmách

Příběhy o stromech a lidech

BIO je naše cesta

Z rozhovorů s předními českými
biofarmáři se dozvíte, proč se rozhodli pro cestu BIO, jak žijí, o čem sní
i co by chtěli změnit. Kniha vzdává
úctu naší krajině, půdě i lidem, kteří
s nimi pracují. Plnobarevná kniha
s fotografiemi Nikol Klapkové.
Vychází 26.11.

398 Kč

Stromy vypravují
Pověsti spojené s památnými stromy
z celé republiky z pera naší nejznámější autorky knih o stromech Marie
Hruškové. S fotografiemi Pavla Hössla a kresbami Jaroslava Turka.
Vychází 30.11.

298 Kč

Peter Wohlleben

Víš, kde jsou děti
stromů?
První obrázková knížka od autora
bestsellerů Petera Wohllebena pro
nejmenší. Laskavý příběh, který dětem přibližuje les a přírodu. Určeno
dětem od 4 do 6 let. Vychází 5.12.

249 Kč

K A ZDA

Miriam a Peter Wohllebenovi

Jak se žije
u Wohllebenů
Samozásobitelství v praxi

Manželé Wohllebenovi se zásobují
sami a po více než 25 letech již vědí,
co funguje. Nyní mohou z jejich
bohatých zkušeností čerpat i čeští
čtenáři. Vychází 7.12.

498 Kč

Žádejte u svých knihkupců,
nebo jednoduše objednejte se slevou 20 %
přímo u nakladatele na www.knihykazda.cz.
Nakladatelství KAZDA, s.r.o., Nové sady 2, 602 00 Brno, tel. 725 518 237, objednavky@knihykazda.cz.

ZIMA S METAFOROU
www.metafora.cz

TRANSFORMAČNÍ SÍLA
KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ
Jak využít zázračnou energii
skupinky lidí k uzdravení
jednotlivců i celého světa

JE NAČASE NAUČIT SE
MÍT RÁDI SAMI SEBE…
Máte dojem, že se
obětujete pro druhé…
Máte pocit, že vás druzí
využívají a nechovají se
k vám hezky… Jste na
pokraji vyhoření, ale
netroufáte si říkat ne...

PRADÁVNÁ MOUDROST
ANDSKÝCH LÉČITELŮ PRO
SOUČASNÝ ŽIVOT
Světově proslulý psycholog,
lékařský antropolog, spisovatel
a šamanský mistr Alberto Villoldo

ADVOKÁTKA, JEJÍ KLIENT,
ZAKÁZANÝ VZTAH,
NEZVĚSTNÁ MANŽELKA…
Příběh, který šokuje a mrazí
podobně jako filmy
Osudová přitažlivost,
Ulička Apple Tree Yard nebo
Zubaté ostří

Priority představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů 2018
Vážení čtenáři,
Svaz českých knihkupců a nakladatelů dlouhodobě usiluje o pestrý, zdravý a silný český knižní trh.
A nejdůležitějším článkem tohoto trhu jste vy – milovníci četby a knih. Upřímně vám děkujeme za váš
zájem a podporu. Uvědomujeme si, že bez vás bychom tu nebyli.
Velmi důležité je však také celkové společenské klima a stav legislativy. Naše vláda a naši zákonodárci
mohou knižnímu trhu velmi pomoci, zatím se tak však děje spíše náhodně a bez jasné koncepce.
Nedávno zvolené představenstvo Svazu proto zformulovalo své priority, o jejichž realizaci se chce
v příštích letech zasadit. Zde se s nimi můžete seznámit.
Za představenstvo Svazu českých knihkupců a nakladatelů
Ing. Martin Vopěnka, předseda

Priority představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů 2018
1. Snížení DPH u tištěných knih na úroveň 5% nebo jejich úplné osvobození. Sjednocení sazby DPH
elektronických knih, případně audioknih, s tištěnými knihami.
2. Umožnění zrychleného odpisu zásob u knih.
3. Novelizace autorského zákona a zavedení spravedlivých náhradních odměn pro nakladatele i autory
4. Boj proti nelegálnímu kopírování knih
5. Pořádání kampaní na podporu čtenářství
6. Podpora zachování pestré sítě kamenných knihkupectví
7. Podpora autorů i vydavatelů odborných knih vycházejících v malém nákladu
8. Další navýšení grantových prostředků na podporu vydávání původních českých knih i kvalitních
překladů
9. Profesionalizace SČKN a zavedení knižní poukázky

Komentář:

K bodu 1. Knižní obor je jediným odvětvím kultury, které do státního rozpočtu více přispívá, než z něj
bere. Na DPH, firemních daní a odvodech za zaměstnance dáváme do státního rozpočtu více než 1 miliardu Kč, přičemž veškeré granty na podporu vydávání knih, knižních periodik a na podporu českých
autorů nepřesáhnou 80 milionů korun.
Proto naší jednoznačnou a první prioritou je přispívat do státního rozpočtu méně. To znamená snížit
zátěž našeho oboru, který je přitom pro společnost tak významný, zvláště pak vzhledem k tomu, že
jsme malá jazyková oblast. Jediným a zároveň jednoduchým nástrojem, jak toho dosáhnout, je významné snížení DPH na tištěné knihy, a to na 5%, anebo knihy od DPH zcela osvobodit. Stejnou sazbu
DPH by pak měly mít i e-knihy. Dosavadní praxe neprokázala žádné daňové úniky v souvislosti s nižší
sazbou DPH na knihy.
K bodu 2. Kniha je zboží dlouhodobého charakteru. Navíc by bylo nepřiměřeně nákladné vytisknout
ji v malých sériích. Aby knihy byly cenově konkurenceschopné, musí se vydávat ve větších sériích. Počítá se pak s prodejem i v časovém horizontu 5–10 let. Podvojné účetnictví však po celou tuto dobu
neumožňuje neprodané zboží a náklady na jeho pořízení uplatnit v nákladech. Speciálně nakladatele
oproti všem jiným odvětvím tak zásoby nadměrně zatěžují a virtuální zisky, které nakladatelé tvoří,
jim odčerpávají nezanedbatelné prostředky. Budeme proto požadovat vytvoření možnosti odepsat celý
náklad knihy co nejrychleji. To nakladatelům umožní držet knihy déle v prodeji i na skladě.

dat velké množství. Zachování pestré sítě knihkupectví je jednou z našich hlavních priorit. Jak ukazují
příklady ze zahraničí, e-shopy je nemohou v plné šíři nahradit. Navíc knihkupectví vytváří v místních
podmínkách prostor pro kulturu a zvyšuje tak kvalitu života. Chceme proto hledat legislativní cesty
k eliminaci nadměrných slev na e-shopech, které knižní trh devastují. Nechceme spotřebitelům zdražit
knihy, chceme jim poskytnout skvělé služby a hlavně širokou a pestrou nabídku knih. O podpoře kamenných knihkupectví budeme jednat i na úrovni krajů a měst a zvážíme možnost vytvořit fond, ze
kterého by bylo možné menší nezávislá knihkupectví podpořit.
K bodu 7. Knihy jsou mimo jiné také důležitým prostředníkem vědeckých poznatků a mají nezastupitelnou roli v celé řadě oborů. Za současných podmínek je však jejich vznik nerentabilní, a to především
pro samotné autory. Přes trvalý nárůst prostředků na vědu a výzkum nejde žádná část z těchto peněz
na podporu vydávání odborné literatury komerčními subjekty, což je třeba změnit. Další formou podpory může být garantovaný nákup knihovnami. V neposlední řadě pak férový přístup škol k používání
duševního vlastnictví.
K bodu 8. Přestože přímá podpora vydávání knih formou grantů Ministerstva kultury v posledních letech významně vzrostla, stále je zde prostor k růstu, a to zejména také vzhledem k celkově zanedbatelnému vlivu na státní rozpočet při velkém pozitivním efektu na knižní kulturu. Významnou kvalitativní
změnu přinese už navýšení v řádu desítek milionů Kč.
K bodu 9. Aby mohl Svaz do budoucna plnit svou funkci a být respektovanou a vlivnou profesní organizací, musí se sám profesionalizovat. A hledat zdroje pro svou činnost. Vedle příspěvků samotných
členů a výnosu společnosti Svět knihy by to do budoucna mohl být také příjem
z provozování veřejně obchodovatelné knižní poukázky, která by zároveň pomohla naplnit úkoly představenstva z bodů 5. a 6. Už nyní představenstvo naráží na
strop svých možností při práci v režimu dobrovolnosti. Profesionalizace Svazu
(nikoliv představenstva) v horizontu příštích 3 let je proto nutná.

K bodu 4. Zejména trh s odbornými knihami a učebnicemi je devastován nelegálním kopírováním.
Zkušenost s českými soudy a jejich praxí v tomto oboru nedává držitelům autorských práv žádnou šanci
domoci se efektivně a v reálném čase svých práv. Vedle nutné osvěty, do které chceme a musíme zapojit i stát a státní instituce včetně škol, se chceme zaměřit na eliminaci negativního vlivu úložišť. Pokud
na evropské úrovni projde nedávno schválená zákonná novela posilující postavení držitelů autorských
práv na internetu, budeme usilovat o to, aby byla co nejrychleji zapracována do české legislativy.
K bodu 5. Vedle ekonomických a legislativních podmínek nastavených pro vydávání knih je neméně
důležité celkové společenské klima. Chceme nadále aktivně podporovat čtenářství, a to jak dětí, tak
zejména mládeže, ale i dospělých. Budeme nadále pořádat čtenářské a osvětové kampaně a zvyšovat
povědomí veřejnosti o našem oboru.
K bodu 6. Nejohroženějším článkem na knižním trhu jsou kamenná knihkupectví, která čelí tlaku
slevových e-shopů i zvyšujících se nájmů a mezd. Přitom kamenné knihkupectví může dobře fungovat
jedině na místě s velkým průtokem lidí, protože kniha je relativně levné zboží, kterého je třeba pro-

Jedna z nejkrásnějších knih
naší literatury pro malé
i velké nově s úvodním
slovem Radka Malého
DCERA SESTRY

ISBN 978-80-906559-2-8

K bodu 3. Knižní trh je oproti všem jiným odvětvím zcela specificky ovlivněn tím, že existuje hustá
síť veřejných knihoven (u nás nejhustší na světě), kde lze kteroukoliv knihu bezplatně půjčit. Je tím
vyjádřen velký význam knih a čtenářství pro společnost. Zároveň to však negativně ovlivňuje trh s knihami a příjmy nakladatelů i autorů. Podle odborné studie, kterou si nechal Svaz vypracovat, činí ztráta
prodejců knih celkem cca 800 milionů Kč, přičemž pouze asi polovina této ztráty je kompenzována
nákupy knihoven. K nápravě tohoto stavu má sloužit autorský zákon, přesněji náhradní odměny jím
určené. V současnosti však nakladatel nedostává žádnou náhradní odměnu za výpůjčku, a autor dostává zanedbatelných 0,50 Kč. Navíc největší knihovny jsou ze systému náhradních odměn vyňaty, což
jde proti podstatě zákona. Budeme usilovat o novelizaci autorského zákona, která by alespoň částečně
napravila tento stav. Zdůrazňujeme zároveň, že se nejedná o dodatečnou zátěž pro knihovny: náhradní
odměny platí stát ze státního rozpočtu.

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 5. 11. až 11. 11. 2018

beletrie
1. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon
2. Evžen Boček Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka Druhé město
3. Lars Kepler Lazar Host
4. Radka Třeštíková Veselí Motto
5. Alena Mornštajnová Hana Host
6. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
7. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Bourdon
8. Jojo Moyesová Sama sebou Ikar
9. Zdeněk Svěrák Strážce nádrže Cosmopolis
10. Heather Morrisová Tatér z Osvětimi BizBooks

populárně-naučná
1. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
2. Lucie Kosačíková, Tomáš Kosačík Máme to rádi zdravě Tomáš Kosačík
3. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
4. Roman Vaněk, Jana Vaňková Maso – Jednoduše & dokonale Prakul
5. Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná Odemykání dětského potenciálu BizzBooks
6. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život na háku Omega
7. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
8. Kolektiv Občanský zákoník Sagit
9. Erik Tabery Opuštěná společnost Paseka
10. Kolektiv Školní atlas světa Kartograﬁe

pro děti a mládež
1. Sarah. J. Maasová Dvůr mrazu a hvězd CooBoo
2. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
3. David Walliams Táta za všechny prachy Argo
4. Petr Kolmann, Michal Kocián, Václav Šorel Vzduch je naše moře Argo
5. Jaroslav Němeček, Ljuba Štíplová Dobrodružné příběhy Čtyřlístku Čtyřlístek
6. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky Albatros
7. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 12 CooBoo
8. Jaroslav Foglar Hoši od Bobří řeky Albatros
9. David Walliams Babička drsňačka Argo
10. Kolektiv Dobrý večer, dobrou noc Albatros
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, email: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

E–KNIHY

Říjen 2018 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Evžen Boček Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka Druhé město
2. Tim Weaver Ztracený Mystery Press
3. Lars Kepler Lazar Host
4. Radka Třeštíková Veselí Motto
5. Peter May Zpětný ráz Host
6. Chris Carter Galerie mrtvých BB art
7. Jeﬀery Deaver Ostrý řez Domino
8. Peter F. Hamilton Pandořina hvězda: Bariéra Planeta9
9. Sarah J. Maasová Dvůr mrazu a hvězd CooBoo
10. Vasilij Mahaněnko Tajemství Temného hvozdu Fantom Print
46

POKLADY Z ARCHIVU
INSTITUTU C. G. JUNGA
V CURYCHU

Ruth Ammann, Verena Kast,
Ingrid Riedel (ed.)

Kniha

OBRAZŮ
Překlad Petr Babka

Výpravná kniha představuje
unikátní výbor obrazů z archivu
Institutu C. G. Junga v Curychu,
vytvořených pacienty buď samotného C.
G. Junga, nebo jeho spolupracovníků. Přibližuje
téměř 200 reprodukcí, které dává do kontextu Jungova
psychologického myšlení a jeho terapeutické praxe. Průlomová
publikace odkrývá nejen dosud málo známé aspekty Jungovy
terapeutické práce, ale představuje také mimořádnou výtvarnou paralelu
k jeho Červené knize.
VÁZ., 256 S., 899 KČ

obchod.portal.cz

Novinky
Právo přírodního léčitelství
Ivo Telec

Jedinečná publikace poprvé nabízí komplexní
odborný pohled na právní problémy vyplývající
z alternativních přístupů k lidskému zdraví
a k léčbě nemocí. Zaměřuje se na tradiční vědění
jako předmět práva duševního vlastnictví a přináší
podrobný rozbor právního postavení přírodních
léčitelů a způsobů jejich působení na zdraví.

336 stran, 480 Kč

Obchodní
bchodní podmínky
vee vztazích B2C

Ústavní
Ú
stavní stížnost

184 stran, 350 Kč

296 stran, 480 Kč

Markéta Selucká, Svatava Veverková
a kolektiv
Publikace se zabývá obchodními
podmínkami ve vztazích B2C, kde
spotřebitel je ze zákona slabší stranou
vyžadující zvláštní ochranu. Současně
však kniha rozebírá právní postavení
podnikatele, který obvykle smluvní
podmínky definuje.

Vojtěch
V
jtěch Šimíček
Publikace podrobně popisuje všechny
fáze řízení před Ústavním soudem,
čtenáři poradí, jak napsat bezvadnou
ústavní stížnost a poskytne také výklad
o ústavním soudnictví v ČR dnes
i v minulosti.

www.knihyleges.cz

Zákon o silničním provozu
s komentářem a judikaturou

4. aktualizované vydání podle stavu
k 1. 10. 2018
Helena Kučerová
Publikace poskytuje ucelený výklad zákona
o silničním provozu s bohatým výběrem
judikatury. Čtvrté vydání reflektuje rozsáhlé
změny v úpravě správního trestání, úpravu
elektronické komunikace a též nové
pravomoci při vydávání dokladů.
848 stran, váz., 1200 Kč

