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Autorka nepovažuje obtížná životní období za překážky, ale za
„prahy“. Přirovnává život k přebývání v domě s mnoha místnostmi, do nichž
můžeme vkročit teprve po překonání a zpracování příslušného prahu, tj. životní křižovatky.
K překonání složitých milníků je podle autorky důležitý instinkt, omezit perfekcionismus,
mít odstup a nadhled – změnu je nutné přijmout, nikoli ji popírat. Kniha potěší příběhy
z newyorského židovského prostředí a je plná laskavého humoru.
brož., 168 s., 299 Kč
UKÁZKA Z KNIHY
PŘEKRAČOVÁNÍ PRAHŮ JE DĚSIVÉ, JÁ VÍM
V šestém měsíci novomanželství (existuje tohle slovo?) mi jednoho dne v šest ráno zazvonil telefon. Kdo v takovou hodinu může
volat? Natáhla jsem se přes manžela a přiložila si přenosný telefon k uchu. „Ano?“ Na druhém konci bylo ticho. Pak jsem uslyšela
hlas. Hlas, který jsem poznávala, ale už dlouho jsem ho neslyšela. „Haló, Sherre?“ – „Tati, jsi to ty?“ Zase ticho. „Děje se něco?“ –
„Ano, něco hodně špatného.“
S tátou jsem odjakživa měla napjatý vztah. Nebylo lehké ho mít za otce. Vzpomínám si, že když jsem jako malá viděla film Velký
Santini, myslela jsem, že je to životopis mého otce. Byl náladový, výbušný a náročný. Naši domácnost řídil železnou rukou.
Chtěl všechno a všechny řídit. A když jsme se nechtěli podřídit, dal nám to okamžitě „sežrat“. Zároveň však uměl být spontánní,
charizmatický a zábavný. Občas nás překvapil – vyzvedl nás uprostřed dne ze školy a vzal do Disneylandu nebo na výlet. Protože
jsem ale nikdy dopředu nevěděla, jestli zrovna bude doktorem Jekyllem, nebo panem Hydem, obvykle jsem se v jeho přítomnosti
necítila dobře, natožpak v bezpečí. Většinu dětství jsem se ho bála.
Když jsem dodělala střední školu, prahla jsem po jiném životě. Za vysokou jsem se přestěhovala na druhý konec státu a finančně
se osamostatnila. Už jsem na otci nechtěla být žádným způsobem závislá – citově ani finančně. A jemu se popravdě řečeno
zjevně ulevilo. Když jsem o čtyři roky později dostudovala, rodiče se zrovna po devětadvaceti letech manželství rozváděli. Měli se
rozejít už dávno. Po jejich rozvodu jsem si uvědomila, že se s otcem rozvádím i já. Mluvila jsem s ním čím dál míň a vídala ho stále
sporadičtěji. Myslela jsem, že mi bude zpočátku chybět, ale upřímně řečeno se mi ulevilo také.
Když mi táhlo na třicet, dozvěděla jsem se od bratra, že se otec přestěhoval do Washingtonu D. C. – jen pár hodin cesty od New
Yorku, kde jsem si budovala život já. Nijak zvlášť jsem se ale nesnažila se s ním vidět a ani on se nesnažil setkat se mnou.
Tak jsme se za ta léta odcizili, že jsem ho dokonce ani nepozvala na rabínské vysvěcení, protože by mi to připadalo jako zvát cizího
člověka. Vím, že ho to mrzelo. Zavolal mi. Jenže já jsem v tu chvíli měla ohledně našeho vztahu smíšené pocity.
Když jsem se zasnoubila se svým nynějším manželem Jeffem, přemýšlela jsem, jestli otci zavolat a povědět mu to. Nikdy předtím
jsem o tom, že bych ho zase přijala do svého života, neuvažovala. Nicméně jakožto rabínka jsem radila spoustě lidí, kteří měli
problematický vztah s jedním nebo oběma rodiči, a tak jsem usoudila, že je na čase, abych se s tím vypořádala i já.

obchod.portal.cz

editorial

tip redakce

pokud máte děti stižené dobou elektronickou,
pak jako já určitě vítáte léto i s tou vidinou, že
mobily a tablety alespoň na chvíli ustoupí reálné
zábavě. Jsem ráda, že v poslední době se v instrukcích na většinu dětských táborů uvádí, že
mobily a elektronika jsou zakázány. Konečně.
Děti můžou zažít prázdniny opravdově, na vlastní kůži, žádný virtuální svět. A je to také šance
pro knihy. Před večerkou nebo o poledním klidu
přijde čtení vhod. I proto v tomto čísle Knižních novinek najdete spoustu tipů na
knihy, které můžete dětem do táborového kufru přibalit. Nabídka je pestrá a rozhodně je z čeho vybírat.
K přečtení si vám dovoluji doporučit také rozhovor s Klárou Mayerovou, která na základě vlastních zkušeností se šikanou napsala a ilustrovala knihu-komiks
Kdy má králík bobky?. Bohužel je šikana stále aktuální téma a tahle knížka se k tomuto problému staví opravdu neotřelým způsobem. Je to příběh pro děti i pro
dospělé. Neméně zajímavý a opět na děti orientovaný je i další rozhovor tohoto
čísla, a sice s ilustrátorem Janem Dungelem.
Z novinek, které právě přicházejí na náš trh a týkají se dětí, mě zaujala také
kniha Dítě v síti (vydává Mladá fronta), která je jakousi příručkou pro to, jak rozumět digitálnímu světu mladé generace. Je to rozhodně poučné čtení.
Naopak návratem do dětství je audiokniha Cesta do pravěku. Oblíbenému
příběhu propůjčil svůj hlas Oldřich Kaiser a kdo miluje knihy do ucha, jak se také
audioknihám říká, tomu tuhle novinku vřele doporučuji. Audioknihy jsou vůbec
skvělá věc. Pro delší cesty, zvláště když se každý rok polovina Česka stěhuje autem do Chorvatska, jsou úplným požehnáním. S audioknihami cesta uteče rychle
dětem i dospělým. Navíc, zatímco při čtení v autě se malým pasažérům často dělá
špatně, u poslechu vám žádné takové nepříjemnosti nehrozí. Audioknih vychází
mnoho a v některém z dalších čísel Knižních novinek se jim trochu více podíváme na zoubek. Zatím si v našich tipech můžete přečíst recenze na dva tituly pro
dospělé. Věřím, že si v těchto Knižních novinkách najdete něco pro sebe, ať už na
prázdninové chvíle nebo jen tak na letní čtení nebo poslouchání.
JANA MARXTOVÁ

Soňa Červená je pojem v operním světě nejen u nás,
ale i v zahraničí. Má za sebou dlouhou kariéru, kterou
strávila na těch nejlepších světových jevištích a podiích. Zpívala pod taktovkou slavných dirigentů a po
boku těch největších operních hvězd. Její život by
vydal na román nebo alespoň na knihu nebo raději
rovnou na dvě knihy. Ta první vyšla už v roce 1999
pod názvem Stýskání zakázáno a ta druhá s titulem
Stýskání zažehnáno pak před dvěma lety (vydala
Academia). Nyní se obě knihy najednou dočkaly nového vydání. Zatímco první kniha popisuje dobu po emigraci a vychází z deníků, které si
pěvkyně tehdy vedla, druhá rekapituluje především dobu po roce 1989 a návraty domů.
A je to opravdu čtení zajímavé i napínavé. Osudy Soni červené byly totiž pořádně klikaté. Hudba jí koluje v žilách díky otci, slavnému kabaretiérovi Jiřímu Červenému. Už ve
40. letech zpívala s Voskovcem a Werichem v Divotvorném hrnci a objevila se i ve filmu.
Válka pro ni znamenala těžké osobní chvíle, kdy oba rodiče byli deportováni do koncentračního tábora. Záhy po válce pak emigroval její manžel, který měl jako průmyslník
v nastupujícím komunistickém zřízení velké potíže. Už nikdy se neviděli. Začátkem padesátých let se rozhodla naplno věnovat opeře. Nejprve působila v Brně a poté v Berlíně, kde se proslavila především rolí Carmen, kterou pak s úspěchem zpívala na scénách
po celém světě. Osobní drama prožila v roce 1962, kdy na poslední chvíli emigrovala
z východního Berlína. Naštěstí jí hudební svět dobře znal a změna domova pro ni pracovně nic neznamenala. Dál zpívala a zpívá dodnes. Je jí 93 let a elánu má na rozdávání.
Knižní ohlédnutí nejen za jejími úspěchy, ale i životními dilematy je opravdu zajímavým
čtením. Autorkou memoárů je Soňa Červená sama, nikoli novinář nebo spisovatel a to
každému řádku dává punc skutečnosti. Ano, takhle se to opravdu stalo, není tam žádná
nadsázka. Někdy je to i hodně kritické čtení, Soňa Červená není zvyklá věci přikrášlovat,
skutečně je popisuje tak, jak je v danou chvíli cítila. A to je nad všechny romány.
JANA MARXTOVÁ

Foto © Soňa Pokorná

VZPOMÍNKY OPERNÍ HVĚZDY

Vážení a milí čtenáři,

ROMAN ŠTOLPA

Motto čísla:
„Neexistuje věrnějšího přítele než knihy.“
Ernest Hemingway, spisovatel

herec a režisér

Nedávno jsem spolupracoval na dvou moc zajímavých audioknihách. Autorem obou je Jaroslav Žák,
kterého známe především díky Cestě do hlubin
študákovy duše. Jako první jsme udělali knihu Konec starých časů a teď jsme natočili pokračování Na
úsvitě nové doby. Knihy namluvil Miroslav Táborský
a je to barvitý příběh, který ukazuje, co se stalo s docela obyčejným městečkem a jeho
obyvateli v období kolem února 1948. Je to humorně napsané, i když základní dění je
samozřejmě tragické.
Další zajímavá audiokniha, na níž jsem se podílel, se jmenuje Kat, který miloval
hudbu. Jde o neotřelý pohled na Reinharda Heydricha, na to, jaké životní křižovatky
udělaly ze syna úspěšného muzikanta masového vraha. Je fascinující, jak chybělo málo
a mohlo být všechno jinak. Bonusem jsou pak písně Heydrichova otce, který byl uznávaným skladatelem, ale jeho dílo nebylo kvůli synovi hráno. Přitom otec se hrůzných
činů svého potomka nedožil. Je to kontroverzní téma, ale rozhodně stojí za poslech.
Pokud sáhnu po tradiční knize, pak si rád přečtu povídky, podobné, jako psal právě už zmiňovaný Jaroslav Žák nebo jaké píše Woody Allen. U povídek mi vyhovuje, že
se rychle čtou, protože na delší knihy nemám moc času. Právě teď mě zaměstnávají
poslední zkoušky představení Láska v přímém přenosu, které budeme hrát na letní
scéně divadla Kalich. Jde o šest uzavřených příběhů, které mapují dvě hodiny v jednom
městě. Hraje tam pět herců (Petr Čtvrtníček, Kristýna Frejová, David Suchařípa, Míša
Tomešová v alternaci s Ivanou Korolovou a Martin Kavan se střídá s Radkem Zimou).
Všechny čtenáře srdečně zvu.
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
11. června Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov
Od 9 do 17 hodin bude před knihovnou probíhat výprodej
vyřazených knih za velmi nízké ceny. V případě nepříznivého počasí se akce koná v sále knihovny.
12. června Palác knih Luxor, Václavské náměstí, Praha
Od 17 hodin proběhne křest knihy Sáry Saudkové a Miloše Čermáka Špína za nehty.
12. června KNIHCENTRUM.cz, Smetanovo náměstí222/8, Ostrava
V 17 hodin začne setkání s herečkou Sandrou Pogodovou a jejím otcem, skladatelem, pianistou a moderátorem Richardem o společné knize Hoď se do pogody.

Odměna
za dřinu
ve škole!

13. června prodejna Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2
Vydavatelství Radioservis
představuje novou knihu
autorky Julie Urbišové
Doma v Nola. Křest knihy se uskuteční v 16.30
za hudebního doprovodu
skupiny J. J. Jazzmen.
13. června Knihkupectví
Kosmas, Pernštýnské
nám. 49, Pardubice
Jste srdečně zváni od 17 hodin na křest a autogramiádu
novinky Karolíny KATCHABY Hrubešové Bludný Holanďan a splasklá panna.
20. června Palác knih Luxor, Václavské náměstí, Praha
Na kafi s Josefem Dvořákem, tak se jmenuje kniha rozhovorů se známým hercem
a komikem, kterou napsal Petr Matějček. Křest knihy proběhne od 15 hodin.
22. června Palác knih Luxor, Václavské náměstí, Praha
Od 14 hodin se můžete těšit na autorské čtení mladých českých spisovatelů, kteří
vytvořili skupinu nazvanou Autoři sobě. Těšit se můžete na sérii autorských čtení,
doprovodné programy i autogramiádu.
do 26. července galerie Radost, Hajnova 174, Kladno
Výstava Cesta ke kořenům připomíná a představuje tvorbu známého výtvarníka Cyrila Boudy, Jiřího Boudy, Jiřího manželky Jany, jejich syna Martina Boudy
a zástupců nejmladší generace Jiřího vnučky Anežky a vnuka Matěje.

Knihy za
VYSVĚDČENÍ
www.grada.cz

rozhovor

s Klárou Mayerovou

ŠIKANA NA VLASTNÍ KŮŽI
Mluví se o ní čím dál více, ale bohužel tu stále je – šikana. Jak se s ní vypořádat, radí dětem i rodičům zajímavě pojatá kniha
autorky a ilustrátorky Kláry Mayerové Kdy má králík bobky.
Jak vás napadlo napsat knihu o šikaně? Máte s ní
osobní zkušenosti?
Mám. Trochu jiné než hlavní postavy, ale téma to pro
mě vždycky bylo a holt to někudy muselo ven. Na
druhou stranu, kdykoli jsem něco četla nebo viděla
o šikaně, pamatuju si z toho jen, že to šlo totálně do
extrému. Šílené fyzické násilí, neskutečné ponižování, útoky ve dne v noci… a tohle v mojí knize opravdu
nenajdete.
Co vaše knížka dětem sděluje? Jaké je její poselství?
Já jsem si jako dítě pořád říkala, že se mi vlastně
neděje nic příšerného v porovnání s těmi extrémy,
co nám prezentovali jako šikanu. Měla jsem pocit, že si jakoby nemám nárok stěžovat. Připadala
jsem si jako slaboch, že to psychicky nedávám,
vůbec nepřicházelo v úvahu se někomu svěřit, říkala jsem si, proboha, to jako půjdu brečet za maminkou nebo za učitelkou, bůůů hůůů, oni jsou na
mě ve škole zlí? A tak jsem na to byla úplně sama
a ničilo mě to. Jediný můj cíl tedy je ukázat dětem,
že v tom nejsou samy a že to, co se jim děje, není
jejich chyba. Ne, není to jen jejich přecitlivělost,
mají nárok to emocionálně prožívat. Žádné sdělení nebo poselství, nemám žádné takové ambice.
Prostě jen příběh.
Knížka navíc není jen o šikaně, je tam i taková
ta osamělost dospívajícího člověka, nepochopení ze
strany rodičů, příchod mladšího sourozence, věci, se
kterými se děti perou bez ohledu na dobu.
Konzultovala jste příběh s psychologem?
Ne. Neměla jsem potřebu. Myslím si, že by nebyl
spokojený. Knížka děti nevede k tomu, aby si řekly o pomoc, což bývá pravidlo číslo jedna. Jenže
podle mě je daleko důležitější si budovat imunitu
proti tyranům, znát vlastní hodnotu, mít sebevědo-

mí. Když se máte rádi, vážíte si sami sebe a umíte
dělat chyby s vědomím, že je to normální a děláme je všichni, najednou na vás nikdo nemůže. Jste
nedotknutelní. Všechno po vás
steče jako po teflonu. Jenže my
to neumíme. Naše výchova, naše
školství, naše minulost, to všechno nás vždycky tlačilo a stále tlačí
k tomu, abychom naopak žádné
sebevědomí neměli, abychom se
báli vlastních chyb a raději moc
nevyčnívali z řady.
Sama máte malé dítě, co byste mu
poradila, kdyby se potkalo se šikanou?
Já nejvíc ze všeho doufám v to, že se mu tohle téma
obloukem vyhne. Snažím se z něj vychovat sebevě-

domého, svobodomyslného a empatického člověka,
což by teoreticky mohla být dostatečná prevence.
A pokud nebude, hýčkám si naději, že se mi svěří
a spolu to nějak vyřešíme.
Jste nejen autorkou, ale i ilustrátorkou. Proč jste se rozhodla pro
téměř komiksovou formu?
Mně se to při tom psaní tak nějak postupně vylouplo zpod ruky
samo. A díky té komiksové formě
postavy procházejí z textu do ilustrací, v ilustraci se něco stane, pak
se zase vrátí do textu… Zkrátka
text bez těch obrázků na mnoha
místech ani nedává smysl. Nakonec jsem se rozhodla
v jedné ze tří částí knihy se s textem vůbec neobtěžovat a rovnou jsem ji udělala jako komiks. Dobré
je, že se čtenář může začíst rovnou do komiksu. Ten
funguje jako úplně samostatná jednotka, i když samozřejmě k textu patří.
Je tohle vaše prvotina?
Autorská ano, ačkoli už mi vyšly v různých knížkách
tři povídky pro děti. Ilustrátorská ne. Bobky jsou
desátá kniha, ve které jsou moje ilustrace. Nejvíc se
vždycky chlubím Hajajou od Mileny Lukavské, který
vyšel v nakladatelství X.Y.Z. To beru jako takový svůj
největší osobní úspěch.
Nakladatelství Altenberg mi teď přijalo další rukopis, to bude fantasy s názvem „A pak ho spolknul
eskalátor“ a chtějí, abych si to zase ilustrovala sama,
což se ukazuje jako obrovská výzva, protože obvykle
mám naprosto jasno, jak budou ilustrace vypadat,
jenže teď… Prázdno. Došlo to až tak daleko, že abych
se nemusela věnovat ilustracím, píšu další knihu.
JANA MARXTOVÁ
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audiotipy

FIREWALL
Švédský spisovatel Henning Mankel patří k pilířům moderní skandinávské krimi literatury.
Jeho řada s komisařem Kurtem Wallanderem
se dočkala i televizního zpracování seriálu BBC
s Kennethem Branaghem v hlavní roli. Pikantní
je i skutečnost, že první dáma světové alternativní kultury Patti Smith se ve své knížce M Train
netají s hlubokou náklonností k postavě Kurta
Wallandera a se závislostí na jeho příbězích.
V osmém knižním titulu Firewall (vydává One Hot Book), který opět audioknižně nadmíru charismaticky ztvárnil Jiří Vyorálek, je Wallander konfrontován
hned s několika problémy v profesní i osobní rovině. Byť se příběh odehrává v 90.
letech, naráží v něm komisař na složitý svět počítačů a moderní formy kriminality,
v níž se nedokáže pořádně orientovat. Jsou to jeho spolupracovníci, kteří mu více či
méně naznačují, že zločin se pohnul směrem, s nímž starý praktik těžko drží krok.
Wallander řeší s blížící se padesátkou i starosti zdravotní a problémy osamělého,
opuštěného muže. V knize nacházíme i typické rysy pro autora Henninga Mankella.
Sám bývalý levicový aktivista pohlíží na společenský vývoj ve Švédsku se zjevnou
skepsí. Bezohledná moc, soustředěná v rukou stále menšího okruhu lidí, zranitelnost a zneužitelnost globálních technologií a k tomu bezcitná krutost dospívající
mládeže bez budoucnosti. To je prostředí, v němž se odehrávají nepochopitelné
vraždy, prostředí, v němž se komisař ze staré školy stále snaží vykonávat svou práci,
která ho čím dál víc unavuje. Pro Mankella jsou typické i jeho úvahy nad organizací
a akceschopností švédské policie a nad narůstající státní byrokracií. Především je
však Firewall napínavá detektivka plná překvapivých zvratů a dramatických okamžiků. V audioknižním zpracování jsou všechny dramatické situace ještě umocněny skvělým zvukovým zpracováním, které posluchače vtáhne a nepustí.
EVA ROŠKOTOVÁ

STÍN
Cesta velmi působivé novely Stín významného
českého scénáristy Jiřího Křižana ke čtenářům
a potažmo posluchačům audioknihy byla dlouhá a klikatá (vydává Tebenas). Křižan ji původně
napsal v roce 1968, ovšem její vydání v tehdejším Československu zhatil příchod okupačních
vojsk. Vyšla pouze ve švédském a holandském
překladu. Na jejím základě ovšem v roce 1990
vznikl film Tichá bolest v hlavních rolích s Rudolfem Hrušínským a Ivanem Jiříkem
pod vedením slovenského režiséra Martina Hollého. Ani potom však svou knižní
podobu v češtině dlouhá léta nedostala. Ta vznikla z Křižanovy pozůstalosti v péči
Knihovny Václava Havla až v roce 2018. Byla doslova rekonstruována z rukopisů
a poznámek. O rok později se Stín dočkal i své velmi sugestivní zvukové podoby.
Za mikrofony se tu sešli Josef Somr v roli dědečka a Pavel Batěk coby jeho vnuk.
Stín je koláží vyprávění a společných rozhovorů obou postav. Odhaluje tragický
osud rodiny, v níž byl vnukův otec popraven komunisty a matka záhy podlehla
smutku. Na valašské vesnici jsou pak dědeček i vnuk konfrontováni se strachem,
svědomím ale i bezohledností spoluobčanů. Mozaikovitě skládané momenty se
v průběhu let odehrávají jak v rodné vsi, tak třeba na vojenské službě, kterou
vnuk absolvuje. Atmosféru podtrhuje Křižanův jazyk v mistrném přednesu Josefa
Somra. Jedná se v podstatě o obecnou češtinu, tu a tam prostoupenou krajovými
výrazy a tvary. Novelou se průběžně táhne i motiv slivovice – jádrovice. Dědeček
ji ve svých třiceti zakopal ve vysmoleném soudku na dvoře chalupy, aby byla vykopána po letech, při obzvlášť významné příležitosti. Nedaří se ji ale nalézt a i ona
se průběžně stává jakýmsi poetickým symbolem neuchopitelného lidského života.
Knihu doprovází původní hudba skladatele a zpěváka Ravena, který je i autorem
a interpretem závěrečné písně Tichá.
ILJA KUČERA ml.

PŘIPRAVUJEME
Jason Mason & Jan van Helsing

Můj otec byl MIB

Tajný vesmírný program,
Němci z Antarktidy a mimozemšťané.
– whistleblower odhaluje výbušné informace!

Kdo jsou tito záhadní Muži v černém (MiB)?
Od 50. let minulého století se objevují
u fenoménu UFO, dotěrně se vyptávají svědků,
konﬁskují jim pořízené fotograﬁe, a někdy je
dokonce i ohrožují. Víme o nich dosud jen velmi
málo. Jistý MiB kontaktoval krátce před smrtí
svého syna, uvedl ho do této organizace jako
svého nástupce a zasvětil do zákulisního dění.
Jedná se o svět plný tajných organizací, zázračných technologií, které známe jen ze sci-ﬁ
ﬁlmů. Když se Jason Mason dozvěděl od svého
otce všechny informace o činnosti a cílech této
organizace, zmocnil se ho takový vztek, že se
rozhodl podělit o tajné vědomosti s veřejností.
Na podzim roku 2015 kontaktoval Jana van
Helsinga a poskytl mu interview. Na Jana van
Helsinga zapůsobily Jasonovy informace tak
mocně, že ho vyzval, aby o tomto tématu napsal
knihu. Jason Mason se tedy pokusil doložit
neuvěřitelné skutečnosti, o nichž mu vyprávěl
jeho otec, a jeho tvrzení i zjištění doplňují aktuální výpovědi whistleblowerů, například Coreye Goodea, Michaela Prince, Simona Parkese,
Williama Tompkinse a dalších. Čtenářům se
tak otvírá zcela nový náhled na svět.

VYJDE 15. 7. 2019
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TOM WOLFE
„Za této vlády – a to jsou veřejné záznamy – tvoří
procento celkového ročního rozpočtu pro město New
York –“
„Fuuuuj! Chlape!“ zařve provokatér, „nelakuj nás a strč si
ty numera i s tou byrokratickou rétorikou někam!“
A oni mu to baští! Taková drzost. Drzost, jež odstartuje
další výbuch. S přivřenýma očima mžourá do oslepující
záře reflektorů. Nepřestává oči mhouřit. Uvědomuje si
ohromnou masu těl před sebou. Dav se vzdouvá až ke
stropu, strop klesá dolů. Je obložen béžovými deskami s
vlnkovitými zářezy, které se podél okrajů drolí. Azbest!
To moc dobře pozná! Ty obličeje – očekávají ukrutnou
bitku – házení dlažebních kostek. Krvácející nosy! –
Chtějí vidět krev! Příští okamžik všechno rozhodne.
Zvládne to! Umí si s takovými provokatéry poradit!
Možná je výškou jen malé pivo, podvraťák, ale jinak je
lepší, než bývával svého času jeho předchůdce Koch! Je
starostou nejúžasnějšího města na zemi – New Yorku!
Právě on!
„Tak fajn! Pobavili jste se, a teď pěkně na chvíli zavřete
klapačky!“
To provokatéra překvapí. Vykolejí. Překvapením zmlkne.
A starosta na víc nečeká. Ví, jak to ukočírovat.
„To VY jste položil otázku MNĚ, není-liž pravda? A
ta vaše klaka se mohla potrhat smíchy. Jenomže VY
teď budete mlčet a MLUVIT budu JÁ a VY si pěkně
poslechnete MOJI odpověď. Je to jasné?“
„Klaka ste řek?“ Vzal chlapovi vítr z plachet, ale pořád se
drží.
„Je to jasné? Takže tohle jsou statistiky pro vaši čtvrť,
přímo pro Harlem.“
„Klaka?“ Ten sráč drží to slovo klaka v zubech jak pes
kost.
„Statistik se nikdo nenají, šviháku!“
„Dej mu, brácho… Hej… Hej, fakta nééé!“
„Nechte mě to dokončit. Myslíte si –“

„Necpi nám žádný procenta z ročního rozpočtu chlape!
My chceme práci!“
Dav opět vybuchl. Je to horší než předtím. Většině
výkřiků nerozumí – nesrozumitelná citoslovce z hlubin
útrob žumpy. Ale ten hlas volající hej. Někde vzadu
v davu nějaký křikloun řve hlasem pronikavým jako
břitva.
„Hej, fakta nééé!“
Jenže neříká fakta ne. Říká kaftané!
Hej, kaftane! Ty, kaftane! Hej, kaftane!
Je šokován. Tady v Harlemu. Kaftan je v Harlemu hanlivá
přezdívka pro Žida. Jak urážlivé – šokující – skandální!
Někdo takovou ohavnost vmete starostovi New Yorku
přímo do tváře!
Výkřiky fuj, syčení, mručení, hurónský smích, pískání.
Chtějí vidět vyražené zuby. Vymklo se to z ruky.
„Počk–“
Není to k ničemu. Nebude ho slyšet ani přes mikrofon.
Ta nenávist v jejich tvářích. Čistý jed! Fascinující.
„Hej, kaftane! Kaftane! Obřezanče! Hej, Židáku!“
Židáku. Obřezanče. Jeden na něj řve kaftane a další
obřezanče! Pak mu svitne. Reverend Bacon!
Tohle jsou jeho lidi. Na to dá krk. Občansky uvědomělí
lidé, takoví, kteří chodí na veřejná setkání v Harlemu –
občané, kterými měl Sheldon za úkol zaplnit sál – by tady
nevyřvávali takové vulgární ohavnosti. Za tím vším je
Bacon! Sheldon to podělal! Bacon sem dotlačil svoje lidi!
Starostu zaplavila vlna nejčistší sebelítosti. Koutkem oka
zahlédl, jak se kolem v oparu světla svíjejí siluety postav
televizních štábů. Kamery jim trčí z hlav jako nějaké
rohy. Otáčí se s nimi na všechny strany. Jsou nadšením
bez sebe! Ve svém živlu! Připraveni na pořádnou melu!
Nehnuli by ani prstem. Zbabělci! Paraziti! Pijavice
veřejného života!
V příštím momentě ho zaplaví vlna strašného prozření:
„Tohle je konec. Nemůžu tomu uvěřit. Prohrál jsem.“

Je to novinka, která nikdy nezestárne, protože i ode dneška za sto let
v ní čtenáři budou nacházet mocnou působivost některých smutně
důležitých životních příběhů našich časů.

Vychází 21. 6. 2019

Stránky se Vám před očima jen míhají, zatímco fascinovaně i s hrůzou
sledujete přepečlivě zmapovaný pád Shermana McCoyea. Zápletka je
dechberoucí složitý stroj, jehož kolečka však do sebe neustále pefektně
zapadají. Dokonalé.
STARÝ DOBRÝ WOLFE … hlasitá smršť literárního umění.
Nestydatá, satirická a dokonale akurátní sonda.
Podle knihy Ohňostroj marnosti byl natočen stejnojmenný
film obsazený hvězdnými herci jako je Morgan Freeman,
Tom Hanks, Bruce Willis a Melanie Griffithová.

W W W. K N I H Y- B O U R D O N . C Z

Mladá fronta
doporučuje

Žádejte u svého knihkupce.

co | kde | kdy

ROSTEME S KNIHOU V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE
Kampaň na podporu četby knih Rosteme s knihou se díky třem výrazným projektům dostala do povědomí ještě širšího okruhu především malých a mladých čtenářů. Do jejích projektů se během prvního pololetí letošního roku zapojily tisíce dětí.
Prvním projektem byla tradiční literární soutěž,
tematicky napojená na mezinárodní knižní veletrh
a literární festival Svět knihy Praha, jehož téma Paměť a vzpomínky korespondovalo se zadáním soutěže. Žáci a studenti psali skutečné příběhy, které
slyšeli vyprávět ze vzpomínek někoho z blízkých či
známých.
Bylo to jako nahlížet klíčovou dírkou do cizích
rodin a stát se tak svědkem mnoha zajímavých příběhů. Babičky, prababičky, dědečkové a pradědové, ale
také rodiče či jiní příbuzní a kamarádi zavzpomínali
na časy svého dětství, mládí i dospělosti, sdělovali
svým posluchačům, co je v životě potkalo, nač nikdy
nezapomenou a jak v těchto mnohdy těžkých zkouškách obstáli. Příběhy humorné i vážné, to vše bylo
obsahem prací. Jedno je ale jisté, ze všech vyzařovala
láska a laskavost, sounáležitost a dlouhodobá rodinná paměť. Pro porotu bylo velmi těžké z celkového
počtu 1024 příspěvků vybrat deset nejlepších v každé kategorii i vzhledem k tomu, že převážná část
měla velmi dobrou kvalitu. Jednotlivé práce ukázaly,
že pokud děti čtou, pak i jejich písemné vyjádření
je na úrovni a dokáží s verbálním projevem svých
blízkých pracovat. Slavnostní předávání proběhlo
v pátek 10. 5. 2018 na zmíněném knižním veletrhu
v pavilonu Rosteme s knihou za účasti téměř všech,
jejichž práce se umístily v dané věkové kategorii od
prvního do desátého místa.
Druhým, rovněž již tradičním projektem je Souboj čtenářů. Do čtení se letos pustilo 120 tříd, tedy
kolem 3 000 dětí v šestých třídách a primách. V rámci
tohoto projektu se děti učily porozumět textu, kriticky nad ním přemýšlet, dělat si z něj poznámkový blok
a společně v týmu pracovat, aby ukázaly porotě, jak
zvládly obsah soutěžních knížek. Porota prověřila dovednosti dětí těžkými otázkami. V pěti kolektivech, jež
postoupily do finále, byli žáci z Karviné, Benešova nad
Ploučnící, Rokycan, Opavy a Šumperka (ZŠ 8. května),
kteří v letošním souboji zvítězili. Finále proběhlo na 25.

mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu rárního festivalu Svět knihy Praha 2019) se tak četlo
Svět knihy Praha 2019. Projekt, který v rámci kampaně po celé republice, v téměř každém městě i vesničce,
Rosteme s knihou pořádá Svět knihy, s. r. o., oceňují na každém myslitelném místě, jak ukázala fotodokupředevším učitelé připravující svou třídu na souboj. mentace z jednotlivých akcí. Nespočet fotografií či
„Díky Vaší žánrově rozmanité volbě soutěžních knih videí bylo z postýlek, nejčastěji se však čtenáři sešli
si každý z žáků našel tu svou a opravdu četl. Někte- ve škole, knihovně, klubovně, ale i v přírodě, domově
ří z nich zvládli přečíst knihy tři. Byla jsem potěšena, důchodců, kuchyňce, kanceláři starosty nebo třeba
když se mě včera jeden z žáků zeptal, zda si smí knihu na výstavě obrazů. Dětského předčítání nebyl ušetod školy odkoupit, přestože ji měl již přečtenou. Jedna- řen ani personál – leckde se zaposlouchali ředitelé
lo se o Prašinu. A dnes mě mile překvapily dvě dívky, a celý učitelský sbor, paní uklízečky, školník či kukteré v hodině dílny čtení
začaly číst Snížka, přestože již soutěž skončila.
Ještě jednou děkuji za
tuto krásnou soutěž. Budeme se s žáky těšit i na
další ročníky.“ napsala
paní učitelka z Tvrdonic.
Třetím projektem,
jenž byl za první půlrok v rámci kampaně
uskutečněn, byly Dny
dětského čtení. Četlo
se všude, všem, všelijak a vždy s nadšením,
a ukázalo se tak, že Literární soutěž – vítězové jednotlivých kategorií
děti v České republice
čtou a o čtení mají zájem. Na výzvu organizátorů chařky. Když nebyl po ruce žádný člověk, tak si čtení
kampaně Rosteme s knihou reagovalo nečekaně poslechl pes nebo plyšáci. Předčítat se dá i svému
velké množství škol a školek, kroužků, knihoven, odrazu v zrcadle! Těmito výsledky se potvrdilo, že
center volného času i jednotlivců. Každý z účastníků v rámci Evropské kampaně Europe Reads, pod jejíž
přichystal vlastní menší či větší akci, během níž se hlavičkou se Dny dětského čtení konaly, jsme dokáčetlo nahlas. Celkem se zapojilo přes 10 000 jedin- zali, že Česká republika není ke čtenářství lhostejná.
A na závěr jen přání, aby našim dětem a mládeži
ců, 6 650 dětí aktivně předčítalo a publikum, které
poslouchalo, čítalo dalších 3 600 kamarádů, spolužá- čtenářská aktivita vydržela. Tomu mají napomáhat
ků, seniorů, dospěláků, kolemjdoucích. Mezi dvěma i projekty kampaně Rosteme s knihou.
JANA CHALUPOVÁ, koordinátorka kampaně
velkými knižními svátky, 23. dubnem (Světový den
s přispěním KAMILY CHRTKOVÉ
knihy a autorských práv) a 9. květnem (zahájení
a BARBORY PAVLOVSKÉ
25. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a lite-

Souboj čtenářů – během soutěžního klání v pavilonu Rosteme s knihou

Souboj čtenářů – vítězný tým ze Šumperka
10

Čokoláda každý den

pohoda
a zdraví
– už napořád

5971

Více než 85 receptů na čistě rostlinné sladkosti z raw kakaa
pro podporu vašeho zdraví a pohody
Bennett COFFEY, Kyleen KEENAN
Autoři v této knize přináší více než 85 receptů pro výborné a neodolatelné
sladkosti, jako jsou fondánová lízátka, mexické čokoládové kešu mléko či
křupavý a slaný oříškovočokoládový dort. Jejich skvělé recepty neobsahují rafinované cukry, mléko ani lepek, které bývají běžně obsaženy v tradičních čokoládových pochoutkách, a namísto toho se spoléhají na raw kakao a kvalitní,
nezpracované ingredience, díky nimž se budete cítit dobře.
224 stran, brožovaná, 349 Kč

6minutový kouč

5988

Daruj si sebelásku!
Pierre FRANCKH
Daruj si sebelásku! Pierre Franckh pokračuje ve svých úžasných, rozumově
vyrovnaných a hluboce účinných šestiminutových cvičeních – snad vůbec nejdůležitějším tématem: láskou k sobě samému. Měli bychom se ptát: Miluji se
takový, jaký jsem? Důvěřuji sobě a svým schopnostem? Nebo bažím po lásce
a respektu zvnějšku, místo abych si ji dal sám? Pak je načase věnovat 6 minut
denně jen sám sobě! Zkušeně a s obvyklou láskyplností Franckh ukazuje, jak
uchopit naše sebeomezující programy přímo u jejich kořene. Jak hravými, tak
i užitečnými úkoly nám ukazuje cestu k větší sebeúctě, sebepřijetí a k našemu
opravdovému Já.
184 stran, vázaná, 269 Kč

Terapie – Psychothriller
5968
Sebastian FITZEK
Josy, dvanáctiletá dcera psychiatra Viktora Larenze, za nejasných okolností
zmizí z ambulance vyšetřujícího lékaře, zatímco na ni otec čeká v čekárně. Lékař i sestra shodně tvrdí, že tam nikdy nevstoupila. Nikdo netuší, kde se dívka
zdržuje a co se s ní stalo. O čtyři roky později se utrápený otec uchýlí do víkendového domu na ostrově Parkum kde ho vyhledá záhadná mladá žena, která
se představí jako spisovatelka, a stěžuje si, že se jí zjevuje malé děvčátko, které
zmizelo beze stopy, podobně jako psychiatrova dcera. Neznámá ho požádá,
aby ji léčil. Viktor zpočátku váhá, ale nakonec začne s terapií, která se mění
ve stále dramatičtější výslech…
272 stran, vázaná, 339 Kč
Věřte tomu a dosáhnete toho

5958

Překonejte pochybnosti, osvoboďte se od minulosti
a naplňte veškerý svůj potenciál
Brian Tracy, Christina Tracy Stein
Tato kniha z pera autora bestselleru „Snězte tu žábu!“ vám poskytne motivační návod, jak používat „psychologii dosažení“. Díky této metodě se
budete schopni zbavit negativních myšlenek a chování a dokážete odhalit
svůj potenciál, díky němuž budete moci konečně dosáhnout úspěchu. Tento
program vám pomůže jednak rozpoznat a odhalit škodlivé vzorce a nápady,
které vám brání v dosažení cílů a ve vedení šťastného a spokojeného života,
a jednak je překonat.
208 stran, brožovaná, 299 Kč

Kouzlo kvásku

5957

Lahodné makrobiotické, vegetariánské
a veganské recepty pro každý den
Dagmar Lužná
V této knížce předkládá autorka svoje zkušenosti s kváskem, které získala nejen doma ve své kuchyni, ale především na kurzech a akcích, na kterých vařila
a pekla. Naučí vás nejen, jak kvásek založit a jak se o něj dále starat, a to velmi
jednoduchým způsobem, který zvládne opravdu každý, ale na téměř 50 receptech vám i ukáže, kde všude se dá kvásek využít. Pečení houstiček, koláčů či
pizzy, se vám po prostudování této knížky stane běžnou praxí.
144 stran, brožovaná, 279 Kč

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

anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz

bibliografie
duchovní nauk y
JÓ GA
Brandl, Gaby;
Govinda, Kalashatra
Tantrická jóny jóga

Překl. Hubáček, Miroslav, Olomouc:
Fontána, 2019, 160 s., váz. 398 Kč
Na anatomické úrovni označuje sanskrtský pojem „jóni“, zevní i vnitřní ženské
pohlavní orgány. V širším smyslu představuje „jóni“ především spirituální tajemství
související se sexuální energií ženy.
ISBN 978-80-7336-975-0

Rodrigues, Dinah
Hormonální jógová terapie – pro
muže

Těšnovská, Lucie, Olomouc: Fontána,
2019, 155 s., váz. 428 Kč
Tato kniha vám představuje přirozenou
techniku hormonální jógové terapie
k odstranění stresu a opětovnému aktivování tvorby testosteronu a ostatních
hormonů ve vašem těle. Je skvělou pomůckou pro pravidelné cvičení doma.
ISBN 978-80-7336-972-9

ekonomika
E KO N OM I K A
Kot, Jiří
Operativní leasing firemních
vozidel

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
112 s., 200 Kč
Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem,
je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel.
ISBN 978-80-7598-269-8

Veselá, Jitka
Investování na kapitálových trzích
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
952 s., 1298 Kč
Kniha nahlíží na problematiku
kapitálových trhů velmi komplexně
a z mnoha úhlů pohledu.
ISBN 978-80-7598-213-1

M ANAG E M E NT
Šochová, Zuzana;
Kunce, Eduard
Agilní metody řízení projektů

Brno: Computer Press, 2019, 224 s.,
brož. 399 Kč
Pracujete jako vývojáři v týmu? Chcete
pracovat efektivněji? Seznamte se s agilními metodami, pomocí nichž budete vyvíjet rychleji, efektivněji, s méně chybami.
ISBN 978-80-251-4961-4

M AR K E TI NG
O strategickém marketingu

Překl. Piňos, Tomáš, Praha: Management Press, 2019, 224 s., váz. 449 Kč
Proč řada firem, které vyrábějí produkty na špičkové technologické úrovni 21. století, řídí svůj marketing stejně
jako v šedesátých letech 20. století?
ISBN 978-80-7261-567-4

společenské
vědy; osvěta
E N C YK LO PE D I E
Zamarovský, Vojtěch;
Moravová, Magdalena
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Za sedmi divy světa

Praha: Argo, 2019, 368 s., váz. 777 Kč
Revidované, aktualizované a doplněné vydání s kvalitní obrazovou
přílohou zahrnuje mapy, fotografie,
klasické i nejnovější rekonstrukce
těchto dávno zaniklých starověkých
staveb a uměleckých děl.
ISBN 978-80-257-2460-6

G R AFO LO G I E
Bennett, Kiley
Písmomalba

Překl. Němečková, Pavla, Brno: Zoner Press, 2019, 144 s., brož. 329 Kč
V dnešní předigitalizované době si
ruční písmo získává stále větší oblibu.
Kdo z nás nezkoušel ve školních
lavicích nějaká ta písmenka vymyslet
a načmárat? Kde ale brát inspiraci?
ISBN 978-80-7413-399-2

H ISTO R I E
Barriosová, Eva Farfánová
Synové boha Slunce

Praha: Vyšehrad, 2019, 464 s., váz.
399 Kč
Poutavé líčení dějin, kultury, každodenního života i náboženství v tajemné říši Inků.
ISBN 978-80-7601-124-3

Boček, Martin
S nadějí za oceán. Soupeření
lodních společností o zákazníky
v habsburské monarchii na
přelomu 19. a 20. století

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 195 s., brož. 190 Kč
Publikace analyzuje fungování lodních společností v habsburské monarchii a současně mapuje fenomén
vystěhovalectví z Rakousko–Uherska
v období masové migrace do USA na
přelomu 19. a 20. století.
ISBN 978-80-261-0843-6

Kalita, Marcin
Slavné kluby – Real Madrid

Překl. Jiříček, Petr, Praha: Egmont,
2019, 176 s., brož. 269 Kč
Skvělý průvodce po bohaté historii
i současnosti nejslavnějšího fotbalového klubu.
ISBN 978-80-252-4604-7

Padevět, Jiří
Komunistické lágry. Tábory
nucené práce, nápravně pracovní
tábory, pracovní útvary vězňů
a internační místa duchovních
1948 až 1962

Praha: Academia, 2019, 312 s.,
flexovazba
Autor postupuje tradiční metodou
místopisného průvodce a přibližuje
čtenáři místa v dnešní České republice,
na kterých totalitní komunistický režim
zřídil lágry a která jsou neodmyslitelně
spojena s komunistickým terorem.
ISBN 978-80-200-2977-5

Pásztorová, Barbora
Metternich a německá otázka
v letech 1840–1848

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 195 s., brož. 190 Kč
Publikace komplexně analyzuje problematiku Metternichova postoje k německé otázce v letech 1840–1848.
ISBN 978-80-261-0831-3

Pithart, Petr
Osmašedesátý

Praha: Academia, 2019, 584 s., váz.

z n o v i n e k k 1 0 . 6 . 2 0 19 2 14 t i t u l ů

Kniha napsaná na konci „roku Charty
77“ byla nejprve šířena jako hojně
opisovaný strojopisný samizdat
a přetisknuta v exilových nakladatelstvích v Kolíně nad Rýnem (Index)
a v Londýně (Rozmluvy).
ISBN 978-80-200-2914-0

Taraba, Luboš
Italské patálie maršála Radeckého. První válka za osvobození
Itálie 1848–1849

Praha: Epocha, 2019, 312 s., váz.
Historie tzv. první války za sjednocení
Itálie zahrnuje sled dramatických
událostí. Podrobné líčení průběhu
tažení a rozhodujících bitev doplňují
nejen zasvěcené analýzy organizace
obou armád, jejich výcviku a způsobu
vedení boje.
ISBN 978-80-7557-189-2

Tuzimek, Dariusz
Slavné kluby – FC Barcelona

Překl. Jiříček, Petr, Praha: Egmont,
2019, 176 s., brož. 269 Kč
Poutavý příběh o slavném katalánském velkoklubu se spoustou informací, zajímavostí a vtipných historek
o stadionu Camp Nou, mnoha dávných i současných fotbalistech a trenérech klubu, nezapomenutelných
zápasech a šokujících přestupech.
ISBN 978-80-252-4602-3

Votápek, Vladimír
Kavkazská tragédie. Ruské
dobývání Kavkazu v letech
1783–1864

Praha: Epocha, 2019, 264 s., váz.
Kavkazský hřeben, ležící na okraji Osmanské říše a Persie, získal velký strategický význam na konci 18. století, kdy
sem dosáhla ruská územní expanze.
ISBN 978-80-7557-169-4

I N FO R M ATI K A
Kernighan, Brian W.;
Ritchie, Denis M.
Programovací jazyk C

Brno: Computer Press, 2019, 288 s.,
brož. 349 Kč
České vydání světově proslulé knihy
autorů jazyka C vyniká věcností a výstižností, s níž vysvětluje kompletní
výbavu jazyka C.
ISBN 978-80-251-4965-2

NUM IZM ATI K A
Militký, Jiří
Numismatický sborník 31/2

Brno: Filosofia, 2019, 165 s., brož.
Do tohoto svazku Numismatického
sborníku bylo zařazeno celkem osm studií a sedm zpráv o mincovních nálezech.
ISBN 978-80-7007-566-1

Militký, Jiří
Numismatický sborník 32/1

Praha: Filosofia, 2019, 134 s., brož.
Do tohoto svazku Numismatického
sborníku byly zařazeny celkem čtyři
studie a devět zpráv o mincovních
nálezech.
ISBN 978-80-7007-567-8

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Bártek, Květoslav;
Dofková, Radka
Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko
jejich profesního rozvoje
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Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 338 s.
Kniha je pokusem naznačit možnosti
pro uplatnění efektivních instrumentů výuky matematiky v primární
i sekundární škole, směřujících
k překonávání tradovaného pohledu
na matematiku jako nudného, neoblíbeného školního předmětu.
ISBN 978-80-244-5118-3

Hrdinová, Eva Maria a kol.
Překlad jako didaktický nástroj
ve výuce cizích jazyků
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 142 s.
ISBN 978-80-244-5247-0

Metruk, Rastislav
Researching Speaking. Teaching
and Assessment
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 100 s.
ISBN 978-80-244-5388-0

Molnár, Josef (ed.)
Sborník abstraktů konference
Matematika a fyzika ve škole

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 20 s.
Sborník abstraktů z konference
zaměřené na aktuální otázky výuky
matematiky a fyziky na středních školách. Část programu byla věnována
obecným otázkám vzdělávání.
ISBN 978-80-244-5363-7

Potměšil, Miloň a kol.
Sociální prostředí ve škole
a inkluzivní vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 102 s.,
127 Kč
Publikace je výsledkem projektu Sociální prostředí ve škole a inkluzivní
vzdělávání, který je třetí etapou ze tří.
ISBN 978-80-244-5295-1

Suchá, Romana;
Suchý, Radek
Psaní párových souhlásek s čertíkem Kvítkem
Praha: Edika, 2019, 94 s., brož.
199 Kč
Cvičebnice poslouží žákům 1. stupně
základní školy k upevnění a procvičení učiva párových souhlásek.
ISBN 978-80-266-1420-3

Syslová, Zora
Didaktika mateřské školy

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
252 s., 349 Kč
Publikace nabízí aplikaci vybraných
témat obecné didaktiky v předškolním vzdělávání. Nesnaží se zahrnout
čtenáře výčty teoretických definic,
ale čtivou formou nabízí informace,
jak efektivně vzdělávat s ohledem na
specifika učení.
ISBN 978-80-7598-277-3

PO LITO LOG IE
Burianová, Zuzana
Současná románová reflexe
brazilské vojenské diktatury

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 124 s.,
180 Kč
Kniha navazuje na publikaci „Brazilská próza v době vojenské diktatury
a její filmové ozvěny“ a jejím cílem
je představit románovou tvorbu
zabývající se brazilským vojenským
režimem.
ISBN 978-80-244-5199-2

PR ÁVO
Danielisová, Tereza
Knihovní zákon (č. 257/2001
Sb.). Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
104 s., 280 Kč
Knihovní zákon upravuje systém
knihoven poskytujících veřejné
knihovnické a informační služby
a podmínky jejich provozování. Právní stav publikace je k 1. 9. 2018.
ISBN 978-80-7598-157-8

Hamuľáková, Klára;
Kříváčková, Jana Petrov;
Šínová, Renáta
Civilní proces – Casebook

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
488 s., 799 Kč
Kniha představuje civilní právo
v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský
kolektiv zde přináší výklad institutů
a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními
rozhodnutími.
ISBN 978-80-7598-249-0

Jirsa, Jaromír a kol.
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
536 s., 1150 Kč
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení
vychází již ve 3., aktualizovaném
a doplněném vydání. V pěti knihách
přináší podrobný výklad základních
předpisů českého civilního práva
procesního.
ISBN 978-80-7598-367-1

Kovářová, Daniela a kol.
Odměna advokáta. Advokátní
tarif. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
344 s., 650 Kč
Druhé, doplněné a aktualizované
vydání úspěšné publikace přináší
opět podrobný komentář jednoho
z nejdůležitějších stavovských předpisů – vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách
advokátů.
ISBN 978-80-7598-281-0

Novák, Daniel;
Mareš, Miroslav
Ústavní zákon o bezpečnosti
České republiky. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
236 s., 695 Kč
Komentář k ústavnímu zákonu
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Právní stav komentáře
je k 1. 1. 2019.
ISBN 978-80-7598-203-2

Potěšil, Lukáš; Furek, Adam;
Hejč, David a kol.
Zákon o obcích. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
864 s., váz. 1390 Kč
„Základem svobodného státu je
svobodná obec.“ Na tomto postulátu
pocházejícím z prozatímního zákona
o obcích z roku 1849 se za uplynulou
dobu nic nezměnilo.
ISBN 978-80-7400-739-2

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

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
256 s., 575 Kč

bibliografie
Autoři v komentáři nastiňují důležité
vztahy a souvislosti zákonných
i podzákonných stavovských
předpisů a upozorňují také na
potřebné souvislosti s trestními
předpisy.
ISBN 978-80-7598-347-3

Zpěvák, Aleš
Zákon o integrovaném záchranném systému. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 164 s., brož. 378 Kč
Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem
spolupráce a koordinace základních
složek integrovaného záchranného
systému.
ISBN 978-80-7598-199-8

Žůrek, Jiří, JUDr.
GDPR v personalistice

Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
176 s., brož. 329 Kč
GDPR představuje milník v oblasti
zpracování osobních údajů v Evropské unii. Byť nejde v pravém slova
smyslu o revoluci, dotkne se určitým
způsobem každého správce osobních
údajů.
ISBN 978-80-7554-210-6

PSYCH O LOG I E
Franckh, Pierre
6minutový kouč – Daruj si
sebelásku

Olomouc: Anag , 2019, 184 s., váz.
269 Kč
Daruj si sebelásku! Pierre Franckh
pokračuje ve svých úžasných,
rozumově vyrovnaných a hluboce
účinných šestiminutových cvičeních
snad vůbec nejdůležitějším tématem:
láskou k sobě samému. Věnujme se
šest minut denně jen sami sobě.
ISBN 978-80-7554-215-1

Kordačová, Jana
Schémy v ľudskom prežívaní.
Časť 1. Leahyho teória emočných
schém a emočnek regulácie
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 122 s.
Leahyho koncepce emočních schémat a emoční regulace představuje hodnotný vklad do pokladnice
psychologického poznání jak v rovině
teoretické, tak i praktické.
ISBN 978-80-244-5380-4

RO ČE N K Y
Hátle, Jiří (ed.)
Přírodovědný klokan
2017/2018

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 24 s.
Ročenka soutěže Přírodovědný klokan 2017/2018.
ISBN 978-80-244-5410-8

SBO R N Í K Y
Kajaba, Václav (ed.)
Sborník abstrakt OHD

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 64 s.
ISBN 978-80-244-5324-8

Voleníková, Lenka (ed.)
Rozcestník II. Vybrané přednášky ze semináře Aktuální výzvy
II – Uživí planeta lidstvo?
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 74 s.

Sborník vybraných přednášek ze
semináře Aktuální výzvy II – Uživí
planeta lidstvo? a 20. ročníku Letní
školy rozvojové spolupráce, které
v roce 2017 pořádala Katedra rozvojových a environmentálních studií
PřF UP.
ISBN 978-80-244-5251-7

SO CI O LOG I E
Ludíková, Libuše a kol.
Problematika kvality života osob
se speciálními potřebami

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 160 s.,
180 Kč
Publikace navazuje na monografie,
které byly vydány v minulých letech
a přináší další výsledky dlouhodobého výzkumu kvality života osob se
speciálními potřebami, jejž výzkumný
tým realizuje již řadu let.
ISBN 978-80-244-5270-8

Obereignerů, Radko a kol.
Sebepojetí dětí a adolescentů

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 174 s.,
120 Kč
Monografie doplňuje a rozšiřuje dostupné informace o Dotazníku sebepojetí dětí a adolescentů Piers–Harris
2 (PHCSCS–2). Předložen je přehled
terminologického a koncepčního
vymezení sebepojetí.
ISBN 978-80-244-5201-2

Verdugo, Zakrzewska,
Magdalena
Przeklad literacki jako problem
filologiczno–kulturowy (na
podstawie analizy tlumaczen
tekstów D. Maslowskiej, M.
Witkowskiego i S. Shutego na
jezyk rosyjski
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 182 s.
ISBN 978-80-244-5187-9

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Butler Yeats, William
Vize

Praha: Academia, 2019, váz.
Kniha spojuje Yeatsův zájem nejen
o irský folklor, mystiku a ezoterické
vědy, ale i o filozofii, politiku a samozřejmě básnickou tvorbu. Dílo je
rozděleno do pěti knih věnovaných
psychologii, dějinám umění, estetice
či filozofii dějin.
ISBN 978-80-200-2879-2

Ž IVOTN Í ST YL
Jackson, Jonny;
Larsen, Elias
Lagom – Umění životní rovnováhy

Překl. Klimíčková, Radka, Praha:
Esence, 2019, 144 s., váz. 299 Kč
Lagom je švédské slovo, které je součástí rčení „Lagom är bäst“, což znamená „Právě tak akorát je nejlepší“.
ISBN 978-80-7617-013-1

Müller, Sven-David
50 nejlepších zabijáků kalorií

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Esence, 2019, 88 s., brož. 199 Kč
Chcete zhubnout a uvažujete o potravinových doplňcích, které by vám
pomohly spalovat kalorie?
ISBN 978-80-7617-251-7

z n o v i n e k k 1 0 . 6 . 2 0 19 2 14 t i t u l ů
matematické
a přírodní vědy
FAUNA
Eszterhas, Suzi
Máme rádi mláďata

Praha: Egmont, 2019, 96 s., váz.
299 Kč
S touto knihou se díky působivým
fotografiím přenesete mezi mláďata
divokých zvířat.
ISBN 978-80-252-4520-0

Jehličková, Renata Kristina
a kol.
Motýli

Krása, Antonín;
Mertová, Petra
Jak pozorovat ptáky

Brno: CPress, 2019, 296 s., brož.
369 Kč
V rukou držíte unikátního průvodce,
jenž je určen nejen zkušeným ornitologům, ale i laikům, kteří chtějí proniknout do ptačí říše a poznat nejznámější
druhy vyskytující se na našem území.
ISBN 978-80-264-2508-3

Pinnington, Andrea;
Buckingham, Caz
Ptáci našich zahrad

Brno: CPress, 2019, 18 s., brož.
229 Kč
Motýli fascinují i ty nejmenší děti.
ISBN 978-80-264-2546-5

Překl. Marsault, Hana, Praha: Edika,
2019, 24 s., brož. 369 Kč
Spřátelit se s řečí ptáků, kteří nám
poletují nad hlavou nebo se ukrývají
v korunách stromů, nám může pomoci tento okouzlující knižní průvodce.
ISBN 978-80-266-1357-2

Žáby

PŘ Í RO DA

Brno: CPress, 2019, 18 s., brož.
229 Kč
Žáby jsou úžasná stvoření a fascinují
i ty nejmenší děti.
ISBN 978-80-264-2548-9

G EO LOG IE ,
M I N E R ALOG IE
Chvaletice. Příběh o železe, síře
a manganu

Praha: Granit, 2019, 1. vyd., 64 s.,
váz. 150 Kč
Chvaletice a Železné hory patří
k sobě, neboť toto město a neprávem
opomíjené hory jsou základem příběhu o spletité geologii a krásných
minerálech, o historii dobývání rud
a osídlování kraje. Jejich průsečíkem
jsou železo, síra a mangan.
ISBN 978-80-7296-122-1

K LIMATO LOG IE
Ača, Alexander;
Cílek, Václav a kol.
Věk nerovnováhy. Klimatická
změna, bezpečnost a cesty
k národní resilienci

Praha: Academia, 2019, 348 s., váz.
V první části knihy se dozvíme, co
se děje s klimatem a kam až svět
může zajít. Svět je propojený a méně
bezpečný. Jeho rostoucí populace se
v kombinaci s klimatickou změnou
stává největší přírodní i sociální silou
21. století.
ISBN 978-80-200-2930-0

M ATE M ATI K A
Vlach, Martin;
Budínová, Irena
Mami, tati, já těm zlomkům
nerozumím – 1 stupeň ZŠ

Praha: Edika, 2019, 52 s., brož.
139 Kč
Cvičebnice pomůže rodičům dětí,
které si samy nevědí rady při počítání
se zlomky.
ISBN 978-80-266-1418-0

O R N ITO LOG I E
Jehličková, Renata Kristina
a kol.
Ptáci

Brno: CPress, 2019, 18 s., brož.
229 Kč
Je těžké představit si místo, kde byste
nepotkali jediného ptáka.
ISBN 978-80-264-2551-9
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Luchtová, Irmgard
Příroda od jara do zimy

Překl. Špundová, Barbora, Praha:
Fragment, 2019, 112 s., váz. 299 Kč
Věděli jste, že matka příroda, stejně
jako my lidé, velmi pečlivě hlídá čas?
ISBN 978-80-253-4173-5

ZOO LOG IE
Divoká zvířata

Překl. Cohorna, Lukáš; Pavlíková,
Světlana, Praha: Edika, 2019, 112 s.,
váz. 299 Kč
Prozkoumejte s námi způsob života
šesti afrických a asijských druhů zvířat, která obývají jedny z posledních
divočin naší planety.
ISBN 978-80-266-1390-9

Chaloupek, Václav
Africká abeceda

Praha: Edice ČT, 2019, 320 s., váz.
369 Kč
Lvy, slony, zebry, žirafy většinou dobře
známe, ať již ze ZOO nebo z televizní
obrazovky. Co je anhinga, kde roste baobab, jak vypadá daman a jak snovač?
ISBN 978-80-7404-318-5

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Židek, Dominik
Ochrana životního prostředí
v procesech veřejného stavebního práva
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
220 s., 385 Kč
Jsou výsledky procesů veřejného
stavebního práva vždy alespoň byť
i nepřímo ovlivněny předpisy práva
životního prostředí?
ISBN 978-80-7598-354-1

zemědělství
H OUBY
Schuster, Gerhard;
Schneiderová, Christine
10 hub

Praha: Mladá fronta, 2019, 96 s.,
brož. 199 Kč
Pokud se zatím vůbec nevyznáte
v houbách a nevíte, které sbírat
můžete a kterým se naopak máte
zdaleka vyhnout, příručka vám skvěle
poslouží pro základní orientaci.
ISBN 978-80-204-5148-4

CH OVATE L ST VÍ
Caugheyová, Melissa
Co nevíme o slepicích

Praha: Esence, 2019, 144 s., váz.
299 Kč
Návrat k přírodním zdrojům a chov
drobného domácího zvířectva
jsou na vzestupu a tato přehledná
a nápaditě upravená příručka se
zaměřuje právě na domácí odchov
slepic.
ISBN 978-80-7617-287-6

PĚSTITE L ST VÍ
Biggs, Matthew
Netradiční zelenina a ovoce

Překl. Doubková, Pavla, Praha: Esence, 2019, 224 s., váz. 399 Kč
Velká zahradnická příručka se
podrobně věnuje pěstování
netradičních druhů, které se dosud
často shrnovaly pod pojem „plevel“
nebo je známe jako okrasné
rostliny.
ISBN 978-80-7617-239-5

Jehličková, Renata Kristina
a kol.
Rostliny

Brno: CPress, 2019, 18 s., brož.
229 Kč
Vítejte v okouzlujícím a úžasném světě kvetoucích rostlin!
ISBN 978-80-264-2547-2

technické vědy
H O B BY
Superkniha pro tvořivé ruce

Praha: Fragment, 2019, 288 s., váz.
249 Kč
Chcete si vyrobit lapač snů nebo
veselý organizér z jednoduchých
materiálů?
ISBN 978-80-253-4156-8

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Bowmanová, Catherine
Drahé kameny – Krystaly

Olomouc: Fontána, 2019, 208 s.,
brož. 328 Kč
Krystaly jsou nádherné a léčivé dary
Země, které nám slouží a pomáhají
nám poznávat a učit se. Tento praktický průvodce vám pomůže naučit
se pracovat s krystaly, léčit fyzické
i spirituální problémy.
ISBN 978-80-7336-968-2

Gray, Stephen
Konopí a spiritualita

Olomouc: Fontána, 2019, 330 s.,
brož. 368 Kč
Konopí je lékem pro tělo i duši,
a zároveň má dar přinášet duchovní
uzdravení a probuzení.
ISBN 978-80-7336-970-5

C VIČE N Í
Pavelcová, Andy; Mokrejšová, Andrea
První a poslední fitness kniha

Brno: CPress, 2019, 216 s., váz.
299 Kč
Nadšená sportovkyně, trenérka a autorka úspěšného blogu Fit Fabulous

bibliografie
vás naučí zásady správného cvičení
tak, abyste se již nikdy nemuseli
stydět do plavek a přestali se trápit
dietami.
ISBN 978-80-264-2513-7

KUCHAŘ K Y
Coffey, Bennett;
Keenan, Kyleen
Čokoláda každý den – Více než
85 receptů na čistě rostlinné
sladkosti z raw kakaa pro podporu vašeho zdraví a pohody

Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
224 s., brož. 349 Kč
Soubor sladkých, převážně veganských čokoládových pochoutek od
zakladatelek organizace Not Your
Sugar Mamas. Nechejte se překvapit
čokoládou – jejím zdravým potenciálem a nekonečnými recepty.
ISBN 978-80-7554-217-5

PSYCH IATR I E
Scull, Andrew
Šílenství a civilizace. Kulturní
historie duševních chorob od
bible po Freuda a od blázince
k moderní medicíně

Praha: Academia, 2019, 532 s., brož.
Od Bible k Sigmundu Freudovi, od
exorcismu k mesmerismu, od blázinců k psychiatrickým nemocnicím,
od teorie tělesných šťáv k moderní
farmakologii, tam všude nás provází
tato kniha.
ISBN 978-80-200-2942-3

SE XUALITA
Chrastina, Jan;
Špatenková, Naděžda a kol.
Sexualita a intimita v závěru
života

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 226 s.,
199 Kč
Autoři odborně, avšak současně lidsky a srozumitelně popisují náročné,
složité a tabuizované téma, kterým
sexualita/intimita v závěru lidského
života bezesporu je.
ISBN 978-80-244-5304-0

ZDRAVOTNICKÉ
PŘ Í RUČK Y
Bastlová, Petra
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 2. vyd., 138 s.,
239 Kč
Proprioceptivní neuromuskulární
facilitace patří celosvětově k nejznámějším a klinicky nejužívanějším
fyzioterapeutickým konceptům již
více než 70 let.
ISBN 978-80-244-5301-9

Bizovská, Lucia; Janura,
Miroslav; Míková, Marcela
Rovnováha a možnosti jejího
hodnocení

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 128 s.
Znalost základních mechanizmů
posturální stabilizace a posturální kontroly, kterými se zabývá tato
kniha, je nezbytná pro snížení rizika
pádu. V další části textu jsou uvedeny
klinické a přístrojové testy, které jsou
využívány pro hodnocení rovnováhy.
ISBN 978-80-244-5259-3

z n o v i n e k k 1 0 . 6 . 2 0 19 2 14 t i t u l ů
Obrazy a odrazy dětské mozkové
obrny. V rehabilitaci, škole a každodennosti
Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
1. vyd., 185 s., brož.
Studie si klade za cíl vytvořit
teorii reflexe postižení u jedinců
s dětskou mozkovou obrnou.
V další části části studie analyzuje
vliv reflexe na školní a sociální
integraci takto postižených
jedinců.
ISBN 978-80-7435-739-8

Pirk, Jan a kol.
Kardiochirurgie

Praha: Maxdorf , 2019, 1. vyd.,
298 s., váz. 695 Kč
Kniha, která bude užitečná nejen
pro kardiochirurgy, ale také zejména pro kardiology a lékaře dalších
oborů. Právě na nich spočívá péče
o pacienty po kardiochirurgických
výkonech.
ISBN 978-80-7345-568-2

Seidenstricker, Iris
Atopický ekzém – Jak jsem si
zachránila kůži

Praha: Esence, 2019, 200 s., brož.
259 Kč
Atopický ekzém neboli neurodermitida je pro lidi postižené tímto chronickým zánětlivým onemocněním
kůže extrémní výzvou nejen pro jejich
sebevědomí, ale i pro jejich fyzické
síly a psychiku.
ISBN 978-80-7617-055-1

Vojáček, Jan;
Kettner, Jiří a kol.
Klinická kardiologie

Praha: Maxdorf , 2019, 4 vyd.,
1232 s., váz. 2395 Kč
Současnou kardiologii charakterizuje obrovský objem faktů, a to faktů
podstatných pro každodenní praxi.
Kardiologie je však současně také
jedním z nejrychleji se vyvíjejících
oborů moderní medicíny.
ISBN 978-80-7345-600-9

Wohl, Pavel;
Milatová, Růžena
Bezezbytková dieta při onemocnění střev
Praha: Vyšehrad, 2019, 88 s., brož.
169 Kč
Tato dietní opatření jsou určená
nemocným po akutních průjmových
stavech a při chronických průjmových onemocněních všeho druhu,
pokud nevyžadují ještě jiná zvláštní
dietní opatření.
ISBN 978-80-7601-122-9

ŽIVOTOSPR ÁVA
Učňová, Michaela
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli

Praha: Edice ČT, 2019, 208 s., váz.
399 Kč
Věčně živým tématem moderní doby
jsou nejrůznější diety, výživné ingredience, zaručeně zdravé polotovary
a moderní postupy úpravy potravin.
ISBN 978-80-7404-316-1

umění; hudba
ROZH L A S
Hanáčková, Andrea a kol.
Rozhlasová kritika a současné
reflexe auditivní tvorby

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 262 s.,
250 Kč
ISBN 978-80-244-4934-0

učebnice
BIO LOG IE
Vinter, Vladimír; Hašler, Petr
Praktikum z anatomie vyšších
rostlin

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 130 s.
Učební pomůcka Praktikum z anatomie vyšších rostlin je určena studentům biologie, především oborům
botanika, fyziologie rostlin a také
učitelství biologie.
ISBN 978-80-244-5267-8

TĚ LESNÁ
V ÝCH OVA
Burešová, Jana; Fryčák, Josef
Sokol. Tělovýchova a sport
v Bohuňovicích

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 224 s.
Kniha poskytuje podrobný pohled
do dějin tělovýchovy v Bohuňovicích
v širším společenském vývojovém
kontextu. Tělovýchovu a sport
v obci nejvýrazněji reprezentoval
od konce 19. století do současnosti
Sokol.
ISBN 978-80-244-5341-5

UM Ě N Í
Kulka, Tomáš; Nodl, Martin
Umění a jeho hodnoty

Praha: Argo, 2019, 264 s., brož.
328 Kč
Na první pohled se může zdát, že nic
není hodnocení uměleckých děl vzdálenějšího než logika. Nehodnotíme
snad umělecká díla podle toho, jak
na nás působí, jaké v nás vyvolávají
emoce?
ISBN 978-80-257-2736-2

spor t
a tělov ýchova
C YK LISTI K A
Walker, Dave
Cyklokomiks

Překl. Exnerová, Nika, Zlín: Kniha
Zlín, 2019, 144 s., váz. 269 Kč
Zábavné stripy ze světa cyklistiky
pro profíky i pro hobíky, v nichž se
o této oblíbené outdoorové činnosti
dozvíte ledacos nového a zároveň si
připomenete, co k ní neodmyslitelně patří.
ISBN 978-80-7473-784-8

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Mikulka, Honza; Rubeš,
Janek; Podzimková, Eliška
Honest Guide

Praha: CooBoo, 2019, 128 s., váz.
389 Kč
Všechno, co jste chtěli vědět o Praze,
ale báli jste se zeptat! Netradiční průvodce Janka Rubeše a Honzy Mikulky
s ilustracemi Elišky Podzimkové.
ISBN 978-80-7544-775-3

15

jazykověda;
literární vědy
G R AM ATI K A
Mrázková, Eva
Hrátky s vyjmenovanými slovy

Praha: Edika, 2019, 96 s., brož. 199 Kč
Hrátky s vyjmenovanými slovy nás
zvou nejen k procvičení pravopisu,
ale také na malou poznávací cestu po
naší zemi.
ISBN 978-80-266-1419-7

JA Z YKOVĚ DA
Černý, Jiří a kol.
Španělsko-český slovník amerikanismů A–D
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 1184 s.
První dvojjazyčný slovník
amerikanismů vznikal téměř
dvacet let. Vedle hlavního autora
se na jeho zpracování podílelo
více než sto studentů olomoucké
hispanistiky formou seminárních,
bakalářských a magisterských
diplomových prací.
ISBN 978-80-244-5243-2

Černý, Jiří a kol.
Španělsko-český slovník amerikanismů E–O
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 1176 s.
Slovník obsahuje více než 85 000
hesel a 55 000 obratů a frází používaných v celkem dvaceti zemích
Hispánské Ameriky.
ISBN 978-80-244-5369-9

May, Karl; Navrátilová, Jana
Vinnetou A1/A2

Praha: Edika, 2019, 88 s., brož.
199 Kč
V knize najdete zkrácenou verzi
příběhu Vinnetoua, jeho pokrevního
bílého bratra Old Shatterhanda a statečného lovce Old Firehanda.
ISBN 978-80-266-1421-0

Tolstoj, Lev Nikolajevič;
Podlesnych, Aljona
Anna Karenina

Překl. Hrčková, Jana, Praha: Edika,
2019, 198 s., brož. 299 Kč
Dvojjazyčné zpracování světoznámého románu Lva Nikolajeviče
Tolstého se snaží zpřístupnit středně
pokročilým studentům ruštiny tragický příběh ženy, která se nebála
kvůli lásce vymknout konvencím
doby.
ISBN 978-80-266-1392-3

Prokopová, Kateřina
Propaganda a persvaze

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 146 s.
Tato publikace vychází v rámci grantu Inovace studia obecné
jazykovědy a teorie komunikace ve
spolupráci s přírodními vědami. reg.
č. CZ.1.07/2.2.00/28.0076. Tento
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR.
ISBN 978-80-244-4345-4

Stěpanova, Ludmila;
Dobrova, Mariia
Slovník ruských neologismů

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 472 s.,
290 Kč

Slovník ruských neologismů shromažďuje přes 2 000 nových slov nebo
slovních spojení a frazeologismů
ještě nezachycených ve výkladových
slovnících.
ISBN 978-80-244-5362-0

Anténe, Petr et al.
Route CZ–AT to the USA:
Perceiving American Culture in
Central Europe

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 1. vyd., 120 s., 180 Kč
While English is the lingua franca and
an established language in numerous
countries, it is its American variant
that keeps spreading rapidly to other
parts of the world due to the wide
ranging influence of the USA in politics, economics and popular culture.
ISBN 978-80-244-5346-0

Bednaříková, Božena;
Jensenová, Denisa; Stůjová,
Pavlína (eds.)
Sborník ze 14. mezinárodního
setkání mladých lingvistů.
Jazyková euromozaika

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 394 s.
Publikace obsahuje vybrané příspěvky ze 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů s ústředním tématem
Jazyková euromozaika – místo pro
divergenci/konvergenci jazyků, které
proběhlo 6.– 8. května 2013.
ISBN 978-80-244-5282-1

Pravdová, Markéta;
Svobodová, Ivana
Akademická příručka českého
jazyka

Praha: Academia, 2019, váz.
Druhé, upravené a doplněné vydání
Akademické příručky českého jazyka od
kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český
AV ČR, se schvalovací doložkou MŠMT.
ISBN 978-80-200-2947-8

krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE
Callahan, John
Nebojte, pěšky se daleko
nedostane

Překl. Funioková, Naďa, Brno: Jota,
2019, 240 s., váz. 298 Kč
Nepotřebujete nohy, abyste se dostali daleko. Nekorektní autobiografie
karikaturisty, kvadruplegika, alkoholika a provokatéra Johna Callahana.
ISBN 978-80-7565-492-2

BIOG R AFI E
Brascaglia, Vincent; Simon,
Eddy; Carriere, Blanka
Pelé: Král fotbalu

Praha: XYZ, 2019, 144 s., brož.
269 Kč
Edson Arantes do Nascimento, známý jako Pelé, pochází z chudé rodiny
z brazilského Sao Paula.
ISBN 978-80-7597-423-5

Lukeš, Jan
Miloš Forman v kostce

Praha: Academia, 2019, 224 s.,
flexovazba
Úvaha na téma Formanovy cesty na
světové výsluní za přechodu mezi dvěma systémy společenskými i produkčními předchází mozaice režisérových
názorů, životních osudů a filmografie.
ISBN 978-80-200-2983-6

bibliografie
CESTO PISY
Lyčka, Zdeněk
Na kajaku ze severní Moravy
na Balt

Praha: Argo, 2019, 68 s., brož.
198 Kč
Autor upádloval 800 kilometrů po
česko-polské, polské a polsko-německé Odře. Narazil přitom na spousty
připomínek druhé světové války, protože Odra hrála velkou roli při útoku
Rudé armády na Berlín.
ISBN 978-80-257-2778-2

Vejmola, Tomáš
Tomík na cestách

Brno: CPress, 2019, 200 s., váz.
299 Kč
Dopravní prostředek si vybral vskutku netradiční – tuk–tuk starý 35 let,
který si pořídil v Thajsku. Neohrožený dobrodruh, milovník sýrů a tuk–
tuků vypráví o své bláznivé cestě
z Bangkoku až domů na Moravu.
ISBN 978-80-264-2509-0

DE TE K TIVK Y,
KRIMI

McBain, Ed
To veliké zlé město

Praha: Baronet, 2019, 248 s., váz.
Věčně přetížená služebna 87. revíru
bojuje se třemi zásadními problémy.
Mají tu zavražděnou ženu, jejímž
nejvýraznějším fyzickým znakem jsou
prsní implantáty.
ISBN 978-80-269-1076-3

Motte, Anders de la
Podzimní případ

Praha: Kalibr, 464 s., váz. 399 Kč
Nový napínavý příběh Anderse de la
Motte dobyl ve Švédsku vrchol žebříčku bestsellerů.
ISBN 978-80-7617-208-1

Starr, Mel;
Neposvěcená půda

Cole, Martina
Zlomení

Překl. Kelbelová, Dita, Ostrava: Domino, 2019, 500 s., váz. 349 Kč
Městečko Grantley opanuje strach.
Všechno začalo vyhlášením pátrání
po pohřešované čtrnáctileté školačce. Už jen tato zpráva poskytla
obyvatelům města dostatečný důvod
k obavám.
ISBN 978-80-7498-324-5

Kubát, Luděk
Symfonie smrti

Brno: Moba, 2019, 288 s., váz.
Na podkrušnohorské město Klášterec padl stín strachu. Jeho obyvatelé
netuší, koho z nich si vybere vrah,
který za sebou zanechává zohavená
těla. Poručík Petr Beránek, tentokrát
s novým kolegou Jaroslavem Vránou,
stojí před složitým úkolem.
ISBN 978-80-243-8656-0

Körnerová, Hana Marie
Znamení hada

Vácha, Dalibor
Hranice

Thieslerová, Sabine
Ukradené myšlenky

Překl. Prokop, Michal, Praha: Kalibr,
2019, 416 s., váz.
Matt Hunter studoval vysokou školu
a měl před sebou skvělou budoucnost. Ale pak se jedné noci připletl do
absurdní rvačky a nešťastnou náhodou zabil jiného studenta.
ISBN 978-80-7617-313-2

Překl. Selementová, Zuzana, Praha:
Baronet, 2019, 368 s., váz.
Slečna Sophie Evertonová se vrací
domů. Nespěchá, po letech divokých
dobrodružství v cizině nemá chuť
nechat se svazovat přísnými společenskými pravidly Anglie počátku
19. století.
ISBN 978-80-269-1094-7

Steadmanová, Catherine
Hrob pro mého manžela

Brown, Sandra
Špinavá hra

Coben, Harlan
Mrtvá z Nevady

Johnson, Alissa
Štěstí nám přálo

Praha: Baronet, 2019, 272 s., váz.
Bývalý velitel hradu v Sarnaux
markýz de Borbolla je usvědčen ze
zrady a uvržen do Bastily, kde čeká
na soud. Za spiknutí s nepřítelem
v čase války existuje pouze jediný
trest – smrt.
ISBN 978-80-269-1082-4

Brno: Jota, 2019, 320 s., váz.
Na Fairmontské akademii během
několika dní zemřou za podezřelých
okolností tři studentky. Dle policie se
jedná o sebevraždy, ale Mile Floresové se to nějak nezdá. Mezi mrtvými je
její nejlepší kamarádka Riley.
ISBN 978-80-7565-490-8

Překl. Válková, Marie, Praha: Ikar,
2019, 424 s., váz. 379 Kč
Griff Burkett býval předním hráčem
amerického fotbalu. Oslavovaná sportovní hvězda, vzor mládeže a miláček
davů, ale jen dokud nepřišel po zmanipulovaném zápase nemilosrdný pád.
ISBN 978-80-249-3840-0

most, na který se pohlíží jako na zázračné dílo, a v Norimberku zůstává
desetiletý král jako spoluvladař.
ISBN 978-80-249-3790-8

Překl. Válková, Marie, Praha: Brána,
2019, 240 s., váz. 279 Kč
Thomase nemá nikdo rád. Když tedy
naleznou jeho mrtvé tělo viset na
nedalekém stromě, vypadá vše jasně
– sebevražda.
ISBN 978-80-7617-242-5

Překl. Pachlová, Petra, Praha: Ikar,
2019, 344 s., váz.
Erin je dokumentaristka a Mark
investiční bankéř s velkými plány.
Vášnivě zamilovaný pár se po svatbě
vydá na kouzelné líbánky v ráji na
Bora Bora. Při společném potápění
v průzračném moři však najdou
něco, co jejich životy obrátí vzhůru
nohama.
ISBN 978-80-249-3837-0

Andersonová, Lily
Spolek nemrtvých holek

z n o v i n e k k 1 0 . 6 . 2 0 19 2 14 t i t u l ů

Překl. Baroš, Radovan, Praha: Kalibr,
2019, 384 s., váz. 399 Kč
Muž nenávistně pozoruje spisovatelku Rinu Kramerovou během jejího
autorského čtení.
ISBN 978-80-7617-215-9

DIVADELNÍ HRY
Shakespeare, William
Zimní pohádka

Překl. Hilský, Martin, Brno: Atlantis,
2019, 2. vyd., 148 s., brož. 160 Kč
Zimní pohádka patří do nevelké
skupiny Shakespearových pozdních
her, které se dnes žánrově označují
jako romance (Perikles, Cymbelín,
Bouře). Sdílí s nimi rodinné téma
a závěrečný motiv odpuštění, usmíření a znovunalezené harmonie.
ISBN 978-80-7108-373-3

FE J E TO NY
Kohák, Jakub; Vítková, Leny
Kůly v plotě

Praha: Brána, 2019, 232 s., váz.
299 Kč
Kniha Kůly v plotě obsahuje humorné příběhy a postřehy ze života, které
vycházely jako fejetony v deníku Metro v letech 2014 až 2019.
ISBN 978-80-7617-468-9

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Ebertová, Sabine
Mladý sokol

Praha: Ikar, 2019, 504 s., váz. 399 Kč
Léto 1147, Lübeck hoří, v Řezně
táhne křižácké vojsko přes kamenný

Praha: Knižní klub, 2019, 320 s., váz.
Druhá světová válka na východní
frontě, cesta československých vojáků na západ. Kniha je rozdělena na
dva oddíly, první pojednává o bojích
v Kyjevě a druhý o bitvě o Dukelský
průsmyk.
ISBN 978-80-242-4893-6

HUMO R
Bean, Brett; Coatsová, Lucy
Šelmy z Olympu – Strážce stájí

Překl. Kopicová, Miroslava, Praha:
Fragment, 2019, 152 s., váz. 229 Kč
Démonovi se naskytla nebývalá
šance. Dokonalá kombinace humoru,
dobrodružství a řecké mytologie!
ISBN 978-80-253-4164-3

Phillips, Tom
Dějiny lidských průserů aneb Co
všechno jsme podělali
Brno: Jota, 2019, 264 s., váz.
Vzrušující cesta po nejvíce kreativních a katastrofických f*ck ups
v lidské historii aneb Co vše jsme
kdy pořádně podělali – od našeho
prvního předka, který spadne ze
stromu, až po nejpozoruhodnější
selhání současnosti.
ISBN 978-80-7565-489-2

KOM I K SY
Bray, Adam
Marvel Studios: Encyklopedie
postav

Překl. Goner, Jakub, Brno: CPress,
2019, 176 s., váz. 399 Kč
Setkejte se s hrdiny a padouchy filmového světa studia Marvel.
ISBN 978-80-264-2438-3

Skala, Martina
My name is Čičák

Praha: Albatros, 2019, 72 s., váz.
269 Kč
Nový komiks, jehož hlavním hrdinou
je kocour, který se se svými majiteli
stěhuje do Londýna.
ISBN 978-80-00-05470-4

Smuten, Albrecht
PAC PUSSY

Praha: Epocha, 2019, 88 s., brož.
179 Kč
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Sbírka sebraných stripů Pac Pussy,
které se během posledních let staly
fenoménem sociálních sítí a nasbíraly
desítky tisíc sdílení mezi mnoha tisíci
fanoušků fascinovaných svébytným
humorem jejich autora.
ISBN 978-80-7557-190-8

PO E Z I E
Vychodilová, Zdeňka a kol.
Současná ruská poezie

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 372 s.
Monografie pojednává o stavu a vývojových tendencích básnické tvorby
v současném Rusku. Je koncipována
jako soubor dvou relativně samostatných oddílů.
ISBN 978-80-244-5120-6

Semschová, Jana
Cyrano a anděl Páně

Praha: Agentura Krigl, 2019, 1. vyd.,
52 s., váz. 168 Kč
Zapomeňte na chvíli na všednost
kolem nás a vejděte do světa, kam
přijde na návštěvu mluvící kůň, anděl
posedává na římse a ze země místo
květiny vyroste plechový kolotoč.
ISBN 978-80-88104-55-1

Stingl, Miloslav
Tajemství indiánských pyramid

POVÍ D K Y

Brno: Jota, 2019, 296 s., váz.
Podivuhodný kamenný svět dávných
Mayů v kultovním vyprávění legendy
českého cestopisu. „Otázky, jenom
otázky,“ zapsal si E. E. Kisch, když
okouzlen stanul v Mexiku před divy
stavitelské kultury, které před staletími vytvořili indiáni.
ISBN 978-80-7565-464-9

Tan, Shaun
Příběhy z vnitřního města

Stránský, Jiří
Štěstí napodruhé

Překl. Tan, Shaun; Žantovská, Ester,
Zlín: Kniha Zlín, 2019, 232 s., váz.
249 Kč
Sbírka ilustrovaných povídek je
úchvatným pokračováním Příběhů
z konce předměstí.
ISBN 978-80-7473-786-2

PRÓZ A
Daughtryová, Mikky;
Iaconis, Tobias;
Lippincottová, Rachael
Pět kroků od sebe

Překl. Čapek, Robert, Praha: Yoli,
2019, 256 s., brož. 279 Kč
Stella Grantová má cystickou fibrózu
a její kontakt s okolním světem je
minimální.
ISBN 978-80-7617-367-5

Eliade, Mircea
Svatojánská noc

Překl. Našinec, Jiří, Praha: Academia,
2019, 692 s., váz. 795 Kč
Eliadova románová freska je dokonalým příkladem toho, jak dialektika
posvátného a světského, která je
úhelným kamenem autorovy fenomenologie náboženství, funguje v kontextu prozaického díla.
ISBN 978-80-200-2946-1

Iljašenko, Marie
Sv. Outdoor

Brno: Host, 2019, 80 s., brož.
Marie Iljašenko (nar. 1983) pochází
z rodiny s českými, ukrajinskými
a polskými kořeny. Ne náhodou jsou
tématem její druhé sbírky kontrastní
motivy domova a jeho opouštění.
ISBN 978-80-7577-618-1

Janoštíková, Běla
Cestou tančících kroků

Praha: Janoštíková, Běla, 2019, 1. vyd.
Neustále jsme na cestě. Pořád v pohybu. Tančíme. Vždyť jazykem pohybu je tanec. Básně a texty o cestách.
ISBN 978-80-270-5345-2

Pozdní sběr. Příspěvek k dějinám
brněnské žurnalistiky (mimo
jiné)
Brno: Littera, 2019, 2. dopl. vyd.,
274 s., brož. 219 Kč
Brněnský večerník v šedesátých letech
v Brně a okolí a Svobodné slovo celorepublikově po celou dobu své existence, i v době normalizační, bývaly
nejžádanějšími novinami v republice.
ISBN 978-80-7607-001-1

Praha: Argo, 2019, 200 s., váz.
Jednotlivé prózy pocházejí z krabic náhodně nalezených ve sklepě pod schody,
kam je kdysi ukryla Jitka Stránská, aby
manželovy texty uchránila před příslušníky StB při domovních prohlídkách.
ISBN 978-80-257-2788-1

Tesař, Milan
Volané číslo existuje

Praha: Ikar, 2019, 272 s., váz. 299 Kč
Co se asi děje ve vašem mobilním
telefonu, když někomu voláte?
ISBN 978-80-249-3853-0

ROM ÁNY
Aguinis, Marcos
Sám proti inkvizici

Překl. Novotná, Jana, Praha: Vyšehrad, 2019, 528 s., váz. 499 Kč
Jeden z největších románů 20. stol.
slavného argentinského autora pojednává o pronásledování židů španělskou inkvizicí v Jižní Americe.
ISBN 978-80-7601-123-6

Banks, Iain
Vosí továrna

Praha: Argo, 2019, 248 s., flexovazba
Šestnáctiletý Frank žije na skotském
ostrově jen s otcem, vzpomíná na
bratra Erika, který skončil v blázinci
a většinu času tráví podivnými rituály
a stavbou zbraní, jimiž zabíjí drobná
zvířata.
ISBN 978-80-257-2755-3

Blanářová, Alena
Slzy od smíchu

Praha: Fragment, 2019, 168 s., váz.
229 Kč
Když Anežce děda v dětství říkal, že
příležitost se má chytit za pačesy, vzala si to k srdci. Humoristický román
o tom, že zkusit se má všechno.
ISBN 978-80-253-4162-9

Bussi, Michel
Byla prý docela hezká

Překl. Melanová, Dana, Praha: Motto, 2019, 408 s., váz. 399 Kč
Přistěhovalkyně Leyli Maalová bydlí
v malém bytě na jihu Francie, pracuje
v hotelu a stará se o své tři děti Bamby,
Alphu a Tidiana. Napínavý příběh o tom,
kam až může vést touha po pomstě.
ISBN 978-80-267-1495-8

Cassová, Kiera
Selekce

Překl. Doležalová-Montorio, Jana,

bibliografie
Praha: CooBoo, 2019, 296 s., brož.
229 Kč
Pro dívky je Selekce životní šancí.
Příležitostí k útěku od života, který
jim byl stanoven od narození. Být
obklopena světem třpytivých šatů
a drahocenných šperků.
ISBN 978-80-7544-772-2

Coleman, Rowan;
Delevingne, Cara
Zrcadlo, zrcadlo

Překl. Heitelová, Renata, Praha: Yoli,
2019, 352 s., brož. 299 Kč
Když se podíváš do zrcadla, koho vidíš? Debutový román supermodelky
a herečky Cary Delevingne.
ISBN 978-80-7617-323-1

Douglasová, Donna
Sestřičky ve víru osudu

Překl. Klůfová, Petra, Praha: Ikar,
2019, 392 s., váz.
Helen, Dora a Millie studují ošetřovatelství v prestižní londýnské nemocnici Nightingale a jsou v posledním
ročníku. Vše se na první pohled zdá
růžové, ale ve skutečnosti se s nimi
život nemazlí.
ISBN 978-80-249-3862-2

Dronfield, Jeremy;
McDonaldová, Deborah
Velmi nebezpečná žena

Překl. Vaculíková, Anna, Brno: CPress, 2019, 440 s., váz. 499 Kč
Maria Beckendorffová–Budbergová,
zvaná Moura, byla ruskou aristokratkou, hvězdou vyšší společnosti, milenkou největších spisovatelů a hlavně velmi nebezpečnou ženou.
ISBN 978-80-264-2308-9

Durková, Milena
Bára krotí Ameriku

Praha: Fragment, 2019, 272 s., váz.
249 Kč
Báře je třináct a to jí stačí. Další problémy nepotřebuje. Pak se ale objeví
teta Sylva s nečekanou nabídkou.
ISBN 978-80-253-4161-2

Graham, Winston
Poldark – Běsnící příboj

Překl. Havlíková, Ludmila, Praha:
Baronet, 2019, 584 s., váz.
Ross Poldark se stává poslancem parlamentu za Truro a dělí svůj čas mezi
Londýn a Cornwall. Do svého nového života v hlavním městě si však
s sebou bere staré křivdy, zklamání
a vztek, které ho ochromují a zatěžují
jeho vztah s manželkou Demelzou.
ISBN 978-80-269-1085-5

Hanová, Jenny
Léto, kdy jsem zkrásněla

Překl. Bičíková, Romana, Praha: CooBoo, 2019, 272 s., váz. 299 Kč
První díl úspěšné série od autorky oblíbené řady Všem klukům, které jsem
milovala v novém překladu.
ISBN 978-80-7544-769-2

Harrisonová, Alana;
Callander, Drew
Mocnější než meč

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2019, 312 s., brož. 299 Kč
Možná ti to neřekli, ale stal ses hlavním hrdinou románu!
ISBN 978-80-253-4168-1

Hooverová, Colleen
Bez lásky

Překl. Jašová, Jana, Praha: Yoli, 2019,
312 s., brož. 299 Kč

z n o v i n e k k 1 0 . 6 . 2 0 19 2 14 t i t u l ů
Vítěz Goodreads Choice Awards
2017 v kategorii romance.
ISBN 978-80-7617-384-2

Child, Lee
Minulost

Překl. Harrisová, Iva, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 328 s., váz. 349 Kč
Někdy je bezpečnější po svých
předcích nepátrat. Bývalý vojenský
policista Jack Reacher má z Maine namířeno do San Diega, ale daleko nedojede. Poslední řidič, jehož si stopl,
ho v New Hampshiru náhle vysadí na
opuštěné silnici uprostřed lesů.
ISBN 978-80-7595-190-8

Christensen, Lars Saabye
Stopy města

Překl. Vrbová, Jarka, Zlín: Kniha Zlín,
2019, 376 s., váz. 399 Kč
První díl trilogie oceňovaného norského spisovatele.
ISBN 978-80-7473-782-4

Janečková, Klára
Srdce v písku

Praha: Ikar, 2019, 232 s., váz. 259 Kč
Osudy pilota Petra Hartmana a Sandry Koutné se protnou v Dominikánské republice, kde tráví se svými
blízkými dovolenou a bezstarostně si
spolu s ostatními turisty užívají chvíle
oddechu v nádherném exotickém
prostředí.
ISBN 978-80-249-3791-5

Jónasson, Ragnar
Sněžná slepota

Překl. Kašparová, Martina, Praha:
XYZ, 2019, 280 s., váz. 349 Kč
V městečku Siglufjördur na severu
Islandu se podle místního policisty
nikdy nic neděje.
ISBN 978-80-7597-424-2

Kehlmann, Daniel
Tyll

Praha: Argo, 2019, 368 s., váz.
Román je německou kritikou pokládán za umělecký vrchol autorova
dosavadního díla. Ožívá zde legendární postava středověkého kejklíře
a jízlivého šprýmaře Tylla Ulenspiegela, přenesená ovšem do období
třicetileté války.
ISBN 978-80-257-2771-3

Lindgrenová, Minna
Naštvaná vdova

Překl. Piskoř, Vladimír, Praha: XYZ,
2019, 256 s., váz. 349 Kč
Ulla žila spořádaný život, vychovala
dvě děti a poslední roky se starala
o nemohoucího manžela. Když její
cholerický muž zemře, pomyslí si
74letá Ulla jediné: Konečně!
ISBN 978-80-7597-425-9

Maskame, Estelle
Vím, že tě chci

Překl. Kubešová, Pavla, Praha: Fragment, 2019, 432 s., brož. 349 Kč
Navenek má Tyler Bruce dokonalý
život. Jezdí neskutečným bourákem,
jeho přítelkyně vypadá jako bohyně
a žádný mejdan se bez něj neobejde.
ISBN 978-80-253-4174-2

Ness, Patrick
A oceán byl naší oblohou

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha: CooBoo, 2019, 160 s., váz. 269 Kč
Nový, nádherně ilustrovaný román
Patricka Nessa je variací na knihu
Bílá velryba.
ISBN 978-80-7544-787-6

Petráček, Jiří; Šorel, Václav
Operace Slunce

Praha: XYZ, 2019, 184 s., váz. 299 Kč
Román na motivy komiksového
příběhu, původně vycházejícího na
pokračování v časopise ABC, přenáší
čtenáře do blízké budoucnosti, v níž
se Zemi pokouší ovládnout mafie.
ISBN 978-80-7597-426-6

Svozilová, Ludmila
Sběračka kostí

Praha: Agentura Krigl, 2019, 1. vyd.,
172 s., váz. 199 Kč
Elíšébah, zvaná Pírko – v Čechách
Alžběta Pírková – je sběračka kostí.
Mytická Kainova sestra se vrací už
téměř šest tisíciletí, za tu dobu se z ní
stala trochu drsňačka.
ISBN 978-80-88104-54-4

Welchová, Jenna Evans
Láska & štěstí

Praha: CooBoo, 2019, 248 s., brož.
249 Kč
Addie se vydává do Irska a doufá, že
přitom konečně pustí z hlavy nedávné nepříjemnosti. Její bratr Ian ji však
zapomenout nenechá a tak se neustále hádají, dokonce se i poperou.
ISBN 978-80-7544-771-5

ROM ÁNY
PRO ŽE NY
Moriarty, Sinéad
Dobrá matka

Překl. Zítko, Radovan, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 464 s., váz. 399 Kč
Kate je matkou na plný úvazek a má
toho až nad hlavu. Po rozvodu zůstala sama na své tři děti a aby toho nebylo málo, její bývalý manžel si založil
novou rodinu. Jess je diagnostikována leukemie.
ISBN 978-80-249-3854-7

ROZH OVO RY
Kučera, Karel;
Kučera, Vladimír
Stálo to za to?

Praha: Edice ČT, 2019, 336 s., váz.
499 Kč
Soubor rozhovorů s významnými
osobnostmi politiky, vědy a kultury
jako pomyslná tečka za oslavami
velkého výročí.
ISBN 978-80-7448-085-0

SCI-FI,FANTASY
Abnett, Dan
Aquaman 2: Black Mantova
pomsta

the Elder, Changer, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 216 s., brož. 299 Kč
Jeho jméno zní Arthur a je králem Atlantidy, vládcem oceánů a zakládajícím
členem Ligy spravedlnosti. Je jedním
z největších hrdinů, jaké kdy svět poznal. Je to Aquaman… …a jediný muž
nyní hodlá zničit celý jeho svět.
ISBN 978-80-7595-181-6

Federace se pozvolna zotavuje z ničivých událostí popsaných v trilogii
Volání osudu.
ISBN 978-80-7617-378-1

Kesslerová, Liz
Emily Vichrná a loď ztracených
duší

Praha: Albatros, 2019, 272 s., váz.
229 Kč
Emily s Aaronem na jedné ze svých
výprav objeví tajnou vyhlídku, odkud
zahlédnou zakletou loď, která se
objevuje vždy jen v určitý čas a pak
zase mizí. Společně zjistí, že loď i její
pasažéři uvízli mezi světem živých
a mrtvých.
ISBN 978-80-00-05467-4

Kristoff, Jay
Nikdynoc

Překl. Michaliková, Adéla, Praha:
CooBoo, 2019, 448 s., váz. 349 Kč
Dcera popraveného zrádce Mia
Corverová se ukrývá ve městě postaveném z kostí mrtvého titána. Vydává se na cestu, aby se stala učednicí
nejobávanějšího a nejtajemnějšího
sdružení vrahů v celé zemi – Rudé
církve.
ISBN 978-80-7544-770-8

Překl. Osinová, Eva, Brno: Moba,
2019, 432 s., váz.
Ingrid Nyströmová a Stina Forssová
narazí na nesrovnalosti ve starém
případu, který se týkal sebevraždy
mladého muže. Tento muž byl na
počátku devadesátých let hlavním
podezřelým z jednoho z nejkrutějších
zločinů ve Švédsku.
ISBN 978-80-243-8650-8

Karika, Jozef
Trhlina

Překl. Popiolek, Jiří, Praha: Argo,
2019, 336 s., brož. 278 Kč
Děsivý příběh sepsaný podle ústního
vyprávění.
ISBN 978-80-257-2825-3

Pearsonová, Mary E.
Zlodějský tanec

V ZPOM Í N K Y

Brno: Druhé město, 2019, 168 s.,
brož.
Projekt Gilgameš se s nadsázkou,
nikoli však nevážně, dotýká smyslu
vyprávění příběhů, lidského života
i odvěké touhy po nesmrtelnosti.
Žánr sci–fi se tu protíná s historickým, bájným vyprávěním.
ISBN 978-80-7227-414-7

Překl. Jašová, Jana, Praha: CooBoo,
2019, 448 s., váz. 299 Kč
Když zemře král Ballengerovy
říše, jeho syn Jase se stává novým
vládcem.
ISBN 978-80-7544-789-0

Riordan, Rick
Magnus Chase a bohové Ásgardu – Příběhy z devíti světů

Překl. Chodilová, Dana, Praha: Fragment, 2019, 144 s., váz. 249 Kč
V devíti říších stále není klid. Bonusový díl k trilogii Magnus Chase a bohové Ásgardu!
ISBN 978-80-253-4171-1

Rus, Dmitrij
Hraju, abych žil 3 – Dluh

Překl. Štefek, Václav, Praha: Fragment, 2019, 280 s., váz. 349 Kč
Realita virtuálního světa, ve kterém
žijí vtažení hráči, je čím dál barvitější.
ISBN 978-80-253-4176-6

Theorin, Johan
Bitva o Salajak

Bennett, Christopher L.
Přes dravé moře

Wells, Herbert George
Strůjci nových časů
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Danielsson, Kerstin Signe;
Voosen, Roman
Archanděl

Wilhelm, Uwe
Sedm barev krve

Brno: Host, 2019, 650 s., váz. 449 Kč
Pokračování sci–fi románu Projekt
Kronos.
ISBN 978-80-7577-819-2

Překl. Marek, Jakub, Praha: Laser,
2019, 328 s., brož. 359 Kč

TH R I LLE RY

Kučera, Štěpán
Projekt Gilgameš

Překl. Bojanovský, Jaroslav, Brno:
Moba, 2019, 312 s., váz.
Na dalekém severu Skandinávie, hluboko pod horou Salajak, spí ve velké
jeskyni Had Midgard. Nad ním se ve
své pevnosti probouzí z dlouhého
zimního spánku starověký národ
tlachalů.
ISBN 978-80-243-8651-5

Bareš, Pavel
Kronovy děti

František, Zlín: Kniha Zlín, 2019,
424 s., váz. 399 Kč
Muž, jenž přišel o své tělo, svérázný
lovec pokladů hrající si na boha,
duch, který se sám bojí, nebo hrůzostrašné údolí pavouků.
ISBN 978-80-7473-783-1

Překl. Musilová, Markéta; Beran,
Zdeněk; Svoboda, Vladimír; Gel,

Překl. Kurka, Tomáš, Praha: Kalibr,
2019, 336 s., váz.
Tři vraždy za tři měsíce. Tři ženy.
Tři vzkazy, v nichž vrah podává
svědectví o sedminásobném
„uzdravení“. Berlínská policie je
pod tlakem. Náhle vražedná série
končí a všichni na ni postupně
zapomínají.
ISBN 978-80-7617-159-6

Jařab, Josef
Rektorská rozpomínání

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 280 s.,
260 Kč
Listopad 1989 změnil život celé naší
společnosti a prakticky i každému jednotlivci. Mně určitě. Zcela
nečekaně jsem se stal rektorem naší
univerzity.
ISBN 978-80-244-5210-4

Komárek, Stanislav
Města a městečka. Memoáry
1. a II.díl

Praha: Academia, 2019, váz.
První díl zahrnuje vzpomínky na
autorovo rodné jihočeské městečko
a jeho okolí, druhý díl zachycuje vzpomínky na atmosféru Prahy
normalizační, Vídně osmdesátých let
a Prahy porevoluční.
ISBN 978-80-200-2970-6

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Kenney, Daniel;
Boever, Emily
Detektivové – Případ ukradených diamantů

Překl. Fibingerová, Aneta, Praha:
Fragment, 2019, 136 s., váz. 199 Kč
Gertie, Charlotte, Felix a Stanley
milují záhady.
ISBN 978-80-253-4170-4

bibliografie
Pecháčková, Emma
Holub Kolumb

Praha: Meander, 2019, 48 s., váz. 268 Kč
Road movie zamilovaného poštovního
holuba ve výslužbě. Ptačí říši se dětem
velmi úspěšně snažil přiblížit již Josef
Lada. Nový pohled na chytré ptactvo,
které si vždy ví rady, nabízí dobrodružný, napínavý příběh holuba Kolumba.
ISBN 978-80-7558-082-5

Šardická, Kateřina
Zmizení Sáry Lindertové

Praha: Fragment, 2019, 412 s., váz.
299 Kč
Jednoho podzimního večera vešla bezproblémová studentka Sára Lindertová do metra a víckrát ji nikdo neviděl.
ISBN 978-80-253-4134-6

Švrček, Jan
Strážci Sovího vrchu

Praha: Albatros, 2019, 192 s., váz.
249 Kč
Pete není zrovna třídní boss, ale po
školních závodech ho mezi sebe
pozvou kluci z party Skateboard
Zombies. Zbavit se nálepky outsidera
je lákavá představa!
ISBN 978-80-00-05475-9

H RY
300 sudoku do kapsy

Praha: Jan Vašut, 2019, 208 s., brož.
Co je to sudoku? Potřebujete jen papír,
tužku a gumu – a můžete hrát! V této
knize najdete 300 sudoku v 6 stupních
obtížnosti. Součástí je i 14 osmisměrek.
ISBN 978-80-7541-229-4

LE PO R E L A
Fischerová, Daniela;
Kouřil, Jakub
Plác! Tác! Bác!

Praha: Meander, 2019, 18 s., lepor.,
198 Kč
V nové edici nabízíme říkadla pro ty
opravdu nejmenší, které potěší spíš
jednoduchost a výrazný zpěvavý rytmus než složitý příběh.
ISBN 978-80-7558-075-7

Kalamajka mik mik mik

Praha: Meander, 2019, 18 s., brož.
198 Kč
Leporelo Kalamajka mik mik mik přináší nejmenším výběr nejoblíbenějších
českých říkanek, básniček a písniček,
tzv. klasiku s krásnými ilustracemi
a ručním písmem čerstvé maminky
a úspěšné ilustrátorky Ester Nemjó.
ISBN 978-80-7558-077-1

Lukáš, Bohdan
Kontrastní zvířátka 2

Brno: Barrister & Principal, 2019, 10 s.
Leporelo plné kontrastních obrázků
v barvách, které miminka začnou
vnímat jako první. Můžete ho svým
dětem pořídit do knihovničky již přibližně od třetího měsíce věku.
ISBN 978-80-7364-090-3

Lukeš, Rudolf
Schovávaná v ZOO

Praha: Albatros, 2019, 12 s., lepor.,
129 Kč
Některé věci vypadají přesně naopak,
než ve skutečnosti jsou.
ISBN 978-80-00-05149-9

PO HÁD K Y
Colfer, Chris
Země příběhů – Srážka světů

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Fragment, 2019, 280 s., váz. 349 Kč
Velkolepé finále je tady! Závěrečný
díl úspěšné série ze světa pohádek.
ISBN 978-80-253-4166-7

Horáčková, Tereza a kol.
Disney – Pohádky do postýlky
Praha: Egmont, 2019, 160 s., váz.
299 Kč
Přečtěte si před spaním pohádku
o svých oblíbených postavičkách
z disneyovských filmů!
ISBN 978-80-252-4621-4

Koťátko, Petr
Anička, mluvící potok a další
chovanci ústavu paní Majerové

Praha: Meander, 2019, 160 s., váz.
398 Kč
Příběh knihy Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové se odehrává v současnosti ve starém černošickém domě, o němž je známo, že v letech
1913–1920 sloužil jako sirotčinec.
ISBN 978-80-7558-068-9

Pecháčková, Emma
Pilot Pírko

Praha: Meander, 2019, 56 s., váz. 268 Kč
Jaké to je, když neumíte létat? Pro
člověka asi nic neobvyklého, ale pro
ptáka, navíc z rodiny slavného poštovního holuba, je to problém.
ISBN 978-80-7558-069-6

Swanová, Angela;
Bentleyová, Sue
Kouzelný králíček – Strážce klíče

Praha: Fragment, 2019, 120 s., váz.
149 Kč
Nový příběh ze série o kouzelných
zvířátkách, která umí vykouzlit dětem
úsměv na rtech.
ISBN 978-80-253-4157-5

PRO DĚ TI
Astnerová, Lucy
Polly Zubatá – Sloní nadělení

Překl. Valentová, Martina, Praha:
Fragment, 2019, 184 s., váz. 249 Kč
Zatraceně! Druhý kouzelný zub je
venku. A bude to pěkná mela!
ISBN 978-80-253-4172-8

Dvořáková-Liberdová, Lucie;
Stančík, Petr
Jezevec Chrujda ostrouhá křen

Praha: Meander, 2019, 24 s., váz.
198 Kč
Již šesté pokračování oblíbených
příběhů jezevce Chrujdy nás znovu
zavede do lesa Habřince. Chrujda se
svými kamarádkami lasičkou Aničkou
a sůvičkou Stáňou čelí úkladům hlavního záporňáka, tchoře Smradolfa.
ISBN 978-80-7558-071-9

Flemrová, Sára a kol.
Enchantimals – Kamarádi
zvířátka

Praha: Egmont, 2019, 64 s., brož.
199 Kč
Pusťte se do objevování barevného
světa Enchantimals a jejich zvířecích
kamarádů!
ISBN 978-80-252-4623-8

Havelková, Petra
Deník malého turisty

Brno: CPress, 2019, 176 s., brož.
249 Kč
Vytvoř si originální cestovní deník,
který si zaplň báječnými zážitky
a dobrodružstvími z cest.
ISBN 978-80-264-2542-7

z n o v i n e k k 1 0 . 6 . 2 0 19 2 14 t i t u l ů
Horáček, Petr
Nenažraná koza

Praha: Albatros, 2019, 32 s., váz.
249 Kč
Mlsnou kozu nebaví přežvykování
trávy, a tak se rozhodne vyzkoušet
něco nového. Obrázková kniha Petra
Horáčka – českého výtvarníka, který
dobyl srdce dětí po celém světě.
ISBN 978-80-00-05471-1

Hoření, Nikola;
Kovanda, Jaroslav
Cirkus Bruno

Praha: Meander, 2019, 48 s., váz.
268 Kč
Do Zlína právě přijíždí pestrobarevný vlak! Vlak, který přiváží Cirkus
Bruno – třeba slona z Bombaje, opice
v pyžamech, velbloudy, žirafy, krokodýly, šašky, ale i provazochodkyni
a cvičenou blechu.
ISBN 978-80-7558-073-3

Janák, Jan; Boudová, Nela
Bětka a její cesta od Chmury

Praha: XYZ, 2019, 160 s., váz.
289 Kč
Vyprávění o statečné holčičce a jejím
boji s čarodějnicí Chmurou.
ISBN 978-80-7597-421-1

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka:
Kotě z Podsvětí

Překl. Marie, Kala, Brno: Computer
Press, 2019, 288 s., brož. 299 Kč
Kocourek Billy by udělal nejlépe, kdyby poslouchal svou mámu.
ISBN 978-80-251-4963-8

Kinney, Jeff
Deník báječného kamaráda

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2019, 224 s., váz. 229 Kč
Gregova nejlepšího kamaráda
Rowleyho už dobře znáte. Připravte
se na úplně nový pohled na Deníky
malého poseroutky od Jeffa Kinneyho!
ISBN 978-80-7544-774-6

Macho, Adrián
Gerda – box

Překl. Balejová, Katarína, Brno:
CPress, 2019, váz. 790 Kč
Otevřete stylovou krabičku a ponořte
se do hlubin dobrodružství s roztomilou velrybkou Gerdou.
ISBN 978-80-264-2543-4

Morgan, Winter
Strašidelná výprava

Překl. Herodek, Martin, Brno:
Computer Press, 2019, 112 s., brož.
169 Kč
Simon, Michael a Lily mají po uvěznění svého nepřítele – Pána Chaosu,
konečně možnost pořádně poznat
nové přátele, které v Minecraftu
potkali.
ISBN 978-80-251-4966-9

Riddell, Chris
Pan Podpostel

Překl. Eliáš, Petr, Praha: Albatros,
2019, 32 s., váz. 249 Kč
Máte pod postelí bubáka? Nebojte
se, to je jen Pan Podpostel!
ISBN 978-80-00-05472-8

Souralová, Veronika
Příběhy z trávy

Brno: CPress, 2019, 96 s., váz.
249 Kč
Na jedné krkonošské louce dojde
k přepadení mraveniště. Loupeživí
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mravenci ukradnou kukly a vážně
zraní královnu mírumilovných mravenců.
ISBN 978-80-264-2512-0

Stančík, Petr
Ohou? Kolik má kdo nohou!

Praha: Meander, 2019, 18 s., lepor.,
198 Kč
Knížka pomocí hravých veršů i obrázků přivádí malé čtenáře k přemýšlení o vztazích mezi čísly a okolním
světem.
ISBN 978-80-7558-076-4

Sýkorová-Pekárková, Eva;
Barochová, Věra Hudáčková
Terezka a ušáček

Praha: Fragment, 2019, 80 s., váz.
199 Kč
Terka je jedináček, takže když dostane za vysvědčení malého králíčka, je
nadšená.
ISBN 978-80-253-4163-6

Šiborová, Zdeňka;
Fučíková, Renáta
Vodník Mokřálek a zlatá šupinka
Praha: Fragment, 2019, 112 s., váz.
269 Kč
Vodník Mokřálek se rozhodl opustit
domov a vydal se do světa. Vodníček
Mokřálek se vydal do světa za štěstím. Najde ho?
ISBN 978-80-253-4165-0

Wilsonová, Jacqueline
Moje máma Tracy Beakerová

Překl. Feltová, Daniela, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 376 s., váz. 299 Kč
Jsem hodně podobná své mámě –
s výjimkou brýlí – jsem malá, mám
černé oči a bláznivě kudrnaté vlasy,
ale moje máma je hlučná, ničeho se
nebojí a je s ní legrace.
ISBN 978-80-7595-191-5

PRO DÍVK Y
Beckerová, Helaine
Kniha testů pro nejlepší
kámošky

Překl. Hubená, Božena, Praha: CooBoo, 2019, 96 s., brož. 169 Kč
Svou nejlepší kámošku určitě zbožňuješ – spolu si vždycky užijete nejvíc
zábavy!
ISBN 978-80-7544-790-6

PRO M L ÁDE Ž

Seye, Zuzana
Evička lhářka žhářka

Překl. Braunová, Petra, Praha: Albatros, 2019, 120 s., váz. 269 Kč
Dramatický příběh, jak nepodlehnout
manipulaci, jak jí čelit a zabránit, jak
sám se manipulátorem nestat – a jak
je důležité mít rád!
ISBN 978-80-00-05468-1

SCI-FI, FANTASY
Blade, Adam
Luna, měsíční vlčice

Překl. Závadová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2019, 120 s., váz. 169 Kč
Čtvrtá výprava do Zapovězené země je
nebezpečnější než všechny předešlé.
ISBN 978-80-00-05466-7

Ščerba, Natalja;
Pálušová, Martina
Čarodol – Karpatský kníže

Praha: Fragment, 2019, 336 s., váz.
349 Kč
Táňa si myslela, že se s rodnými Karpaty rozloučila už navždy. Druhý díl
strhující fantasy trilogie od autorky
Časodějů!
ISBN 978-80-253-4169-8

vysokoškolská
skripta; učebnice
ZDRAVOTNICTVÍ
Malínský, Jiří; Lichnovský,
Václav; Malínská, Zdeňka
Přehled histologie člověka
v obrazech. I. díl

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 3. vyd., 154 s.,
161 Kč
Již třetí vydání skript určených pro
studenty I. a II. ročníku medicíny.
ISBN 978-80-244-5285-2

Malínský, Jiří; Lichnovský,
Václav; Malínská, Zdeňka
Přehled histologie člověka
v obrazech. II. díl

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 3. vyd., 190 s.,
182 Kč
Již třetí vydání skript určených pro
studenty I. a II. ročníku medicíny,
II. díl.
ISBN 978-80-244-5286-9

Vinesseová, Cecilia
Na cestě létem

Překl. Svobodová, Ivana, Praha: CooBoo, 2019, 288 s., brož. 249 Kč
Co může být lepšího, než si poslední
prázdniny před nástupem na vysokou
školu naplánovat cestu po Evropě?
Z Londýna přes Paříž, Amsterdam,
Prahu, Florencii až do Barcelony –
a k tomu s sebou vzít své čtyři nejlepší kamarády!
ISBN 978-80-7544-773-9

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

PŘ Í BĚ HY
Míková, Marka
Babky

Praha: Meander, 2019, 50 s., váz.
268 Kč
V jednom domě žijí tři trochu praštěné babky. Vomáčková, Kvasničková
a Zelí. Přátelí se spolu každý den.
Jsou každá jiná, a možná právě proto
spolu zažívají ve svém běžném životě
neuvěřitelnou bžundu
ISBN 978-80-7558-070-2

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

Jen pro představu: v roce 2009, kdy vyšlo
1. vydání mapy pivovarů, bylo na našem
území v provozu zhruba 120 pivovarů (průmyslových i minipivovarů). V roce 2014,
kdy vyšlo 4. vydání, jich bylo již okolo 270,
a jelikož v roce 2019 je evidováno až 450
pivovarů, bylo jasné, že nové vydání mapy
na sebe nemůže nechat dlouho čekat. Shromáždění informací o všech pivovarech bylo
velkou výzvou, ale podařilo se a od května 2019 je na světě.

Slavnostní křest mapy se konal v pátek
10. května 2019 na veletrhu Svět knihy na
Výstavišti Praha a váženým hostem byl místopředseda Sdružení přátel piva, Mgr. Zbyněk Holan.
I z reakcí vás, návštěvníků, usuzujeme, že se
akce vydařila a mapa se vám líbila.
Atmosféru samotného křtu zpříjemnili nejen autoři svými zážitky z výroby mapy, ale
především ochutnávka piva a soutěž o pivní
mapovou novinku.

Jedinečné dílo mapující
nejpopulárnější odvětví
českého průmyslu

Mapa

Pivovary Česka
Věřte nám, že nebudeme moc přehánět, když napíšeme,
že v Česku vzniká nový pivovar téměř každý týden.
Však ne nadarmo se říká: „Češi – národ pivařů!“.
Součástí mapy je brožura se seznamem pivovarů, kde je kromě data vzniku, adresy
a webových stránek uvedeno především,
jaké služby pro návštěvníky pivovar nabízí.
To vše přehledně v ikonkovém pojetí. Součástí brožury je i seznam pivovarnických
skupin působících na území Česka, stejně
jako seznam létajících pivovarů, tedy pivovarů, které nemají svoji vlastní provozovnu
a k provozu využívají kapacity jiných, již
fungujících, pivovarů.

Tři z vás, kteří odpověděli správně nelehké
soutěžní otázky a měli to štěstí, že jsme je
vylosovali, si domů odnesli výtisk této zbrusu nové mapy.

mapa a brožura s vyobrazením
všech fungujících
pivovarů na území Česka
ilustrace pivovarů
Ale nesmutněte, že jste nevyhráli zrovna vy,
map máme zatím dost. Pokud byste ji chtěli
mít ve své sbírce, určitě ji najdete na našem
e-shopu www.kartografie.cz nebo v některém z knihkupectví ve vašem okolí.

Samotná mapa v měřítku 1 : 500 000 zobrazuje rozmístění pivovarů na území Česka
a je doplněna několika podrobnějšími výřezy, neboť s ohledem na velkou koncentraci
pivovarů do některých měst se stávala mapa
zcela zaplněnou až nepřehlednou. Proto si
Prahu a okolí, Brněnsko, Ostravsko a Plzeňsko můžete prohlédnout i v podrobnějším
měřítku.

podrobné mapy
Plzeňska, Brněnska, Ostravska
a Prahy s okolím
schéma výroby piva
v průmyslovém pivovaru
a minipivovaru
létající pivovary, pivní lázně
pivovarnické skupiny
působící v Česku

Mapa je jedním z dílků naší již 14dílné ediční řady tematických map Česka, ve které
kromě ní najdete např. i mapu rozhleden,
hradů a zámků, přírodních památek apod.
A tak doufáme, že vás kromě pivovarů osloví třeba i nějaké další téma.

K N I Ž N Í
David Walliams
(překlad: Veronika Volhejnová)

Nejhorší děti na světě 3
Zdá se, že zásoby dětských prohřešků, ničemností, ba zlořádů ještě zdaleka nejsou
vyčerpány. David Walliams je opět s humorem sobě vlastním zmapoval, zapsal a pak je
předal Tonymu Rossovi, aby k nim nakreslil
spoustu vtipných ilustrací. A ejhle, na světě
je nová kniha deseti příběhů o nejhorších
dětech. Poznáte Vejtahu Vítězslava, Panovačnou Patricii, Jedovatého
Jošta a mnoho dalších. Ale nebojte, i oni dostanou, co si zaslouží!
Nakladatelství Argo
Cressida Cowellová
(překlad: Silvestr Vandrovec Špaček)

Jak vycvičit draka

Škyťák Šelmovská Štika Třetí se jednou stane slavným vikinským hrdinou. Potrvá to
ovšem ještě pěkně dlouho. Zatím je to úplně obyčejný vyzáblý kluk, na válečníka moc
nevypadá a v nadávání, mlácení a loupení
zrovna nevyniká. A jako by to nestačilo, jeho
lovecký drak je příšerně neposlušný, malinko podměrečný a jméno
Bezzubka mluví za vše... Jak s touhle výbavou přežít dobrodružství,
která na drsném severu číhají na každém kroku? Jak čelit obrovským obludám, hrozivým hrdlořezům, prokletým pokladům a buranským bratrancům? Bude Škyťákovi stačit odvaha, důvtip, znalost draků a věrní přátelé? To se dozvíte v prvních čtyřech dílech
nebetyčně napínavých a vražedně vtipných Škyťákových pamětí.
Série 1.-4. díl v boxu.
Nakladatelství Brio
Alice Pantermüllerová

Lenčiny katastrofy: Drž zajíce,
když ho máš!
Dnes nemusím do školy. Mám totiž neštovice. Ale taky se přitom dost nudím. Není divu,
protože nemám žádného koníčka. I když
máma říkala, že nějakého přece jen mám: hru
na zobcovou flétnu. Šmankote! Spolu s Xeňou jsme vymyslely spoustu skvělých hobby:
skákání padákem, potápění se žraloky, vykopávání dinosauřích koster a podobně. Nevíme však, jak to máme dělat. Tak či tak: Teď se stejně nejdřív musíme
stát slavnými. Budeme hrát hlavní role ve filmu s Láďou Plyšíkem,
nejúžasnějším hercem celého vesmíru (aspoň Xeňa si to myslí)!
Nakladatelství Bookmedia
Vojtěch Zamarovský

Za sedmi divy světa

Revidované a doplněné vydání dnes již klasické knihy o sedmi divech starověkého světa (egyptské pyramidy, visuté zahrady Semiramidiny, Artemidin chrám v Efesu, Feidiův
Zeus v Olympii, mauzoleum v Halikarnassu,
Rhodský kolos a maják na ostrově Faru).
Díky doprovodným textům českého klasického archeologa Ladislava Stanča a dalších
badatelů se však daří zasadit historii sedmi divů světa i do kontextu
současného historického bádání.
Nakladatelství Argo

T I P Y

Z A

Lucie Lomová

Zlaté české pohádky
Přední česká autorka komiksů vytvořila tuto
půvabnou knížku, ve které najdete pět klasických českých pohádek, a navíc ještě něco o jejich původu. Komiksové zpracování přibližuje
moderním, svižným a vysoce estetickým způsobem bohatost českých lidových pohádek.
Jemný, srozumitelný, poetický styl Lucie Lomové, renomované ilustrátorky a autorky komiksů
pro děti i dospělé zaručuje, že tyto pohádky
úspěšně představí českou pohádkovou tradici. Pohádky: Dlouhý, Široký
a Bystrozraký, Dvojčata, Otesánek, Obuchu, hýbej se, Rozum a štěstí.
Nakladatelství Práh
Marianne Dubucová
(překlad: Eva Sládková)

Prázdniny pošťáka myšáka
Sláva, prázdniny jsou tady! Je léto, pošta se
zavírá a pošťák Myšák vyráží s celou rodinkou
na cesty. A protože má svou práci opravdu
rád, bere si i na dovolenou pár balíčků k doručení. Vydejte se s Myšákovými na zábavnou
cestu kolem světa. Budete spolu kempovat,
poslouchat operu na výletní lodi a opalovat se na pláži. Navštívíte
džungli, poušť i polární kraje. Potkáte staré známé a také spoustu nových zvířátek. Druhá kniha ze série o pošťáku Myšákovi, v níž autorka stvořila úžasný svět plný vtipných detailů, do kterého se budete
s dětmi rádi vracet. A pokaždé objevíte na obrázcích něco nového.
Nakladatelství Host
Jean Reaganová
(překlad: Kristina Hlaváčková)

Jak vychovat maminku
Vychovat šťastnou a zdravou maminku je
sice zodpovědná práce, ale hlavně je to velká zábava. Jen musíte vědět, jak na to. Na
maminky je totiž potřeba dohlédnout. Tato
knížka vám poradí, jak se hravě zapojit do
maminčina rušného dne. Jak zajistit, aby se
budila s úsměvem a správně se oblékala? Jak maminku zabavit při
dlouhém čekání ve frontě u pokladny, aby nezlobila? Nezapomeňte maminku naučit správně uklízet! A také je třeba zařídit, aby měla
dostatek pohybu nejlépe několikrát denně. Roztomilý humor výměny rolí šitý na míru dětem i rodičům!
Nakladatelství Bambook
Aneta Pavlová

Kouzelná zahrada
Proletět se na koních? Vidět zblízka mrakové
peřiny a slyšet zpívat stromy a vodu? Proč
by ne! S malou elfkou Týninkou a její věrnou
poletuškou se děti mohou ponořit do inspirativního příběhu, který dokáže probudit
jejich představivost, kreativitu a pocit sounáležitosti s přírodou. Netypická, bohatě ilustrovaná pohádková knížka vtáhne děti do
kouzelného dobrodružství, v němž se uvolní a pustí z hlavy všechny strachy a obavy. Jednoho dne zmizí z oblohy hvězdy a voda
přestane zpívat, Země je v ohrožení a potřebuje pomoc. Zdá se, že
jedinou nadějí je malá elfka a její zářivé tajemství.
Nakladatelství Bambook

V Y S V Ě D Č E N Í
Olga Stehlíková

Valter Fogato
(překlad: Milan Lžička)

Kluci netančej!

Navždy spolu

Tomáš a Kristýnka chodí do baletního souboru a připravují se na soutěž. Poznávají
jeden druhého, trenérku, ale hlavně sami
sebe. Příběh, situovaný do současné Prahy,
vrcholí napínavou scénou na baletní soutěži
a vypráví o tom, jaké to je bojovat s předsudky, přijmout svou i cizí jinakost. Kniha je
určena dětem ve věku 9–13 let.
Nakladatelství Portál

I v říši zvířat existuje pravá láska. Někteří živočichové tvoří páry na celý život, jiní mají
zase okouzlující zásnubní rituály. Tato kniha plná krásných ilustrací malým čtenářům
přináší přehled těch nejzajímavějších a nejzamilovanějších zvířecích párů na planetě.
Něžná, osobitá a pestrobarevná óda na skutečnou lásku.
Nakladatelství Mladá fronta

Frida Nilsson
(překlad: Viola Somogyi)

Magnus Myst
(překlad: Helena Mirovská)

Ve škole se dějou věci!

Nejzlejší zlokniha na světě

Hedvika s Lindou mají jen a jen dobré úmysly, ale většinou se to nějak zvrtne a všechno
dopadne docela jinak. Kdo může za to, že
spolužačka se tak vžila do role splašeného
koně, že ji musely zavřít do přístěnku, aby
se uklidnila, a pak na ni zapomněly? Jak má
malá holčička vědět, co to znamená ostříhat
na ježka? A jak se Hedvika může radovat ze stolní hry, když je tak
děsivá, že ji nemůže hrát?
Autentická, upřímná a nepřikrášlená severská knížka pro děti potěší čtenáře všeho věku.
Nakladatelství Portál

Je to sice malá kniha, ale zato s velkými plány: Chce se stát tou nejzlejší knihou na světě. K tomu ale potřebuje vaši pomoc. Vyřešte
všechny lstivé hádanky a přečtěte si strašidelné příběhy. Jen tak dokážete stránky
správně seřadit a odhalit to největší tajemství.
Nakladatelství Mladá fronta

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
KRÁSNÁ KUCHAŘKA

RECEPTY NA TĚLO
Žaneta Mašková, Lucie Pospíšilová
Tahle kniha je kuchařkou se vším všudy. Výsledkem vaření autorek, mladých designérek
Žanety a Lucie, ale není jídlo. Jsou to recepty
na tělo, které uspokojí touhu jak po luxusním
séru, anti-age proceduře, tak po udržitelné
péči o domácnost nebo zábavně stráveném
odpoledni s kamarády či dětmi. V knize se
řeší nejen naše vlastní individualita – každý máme
jiné potřeby, tělo i chutě,
ale také produkce, spotřeba a udržitelnost, protože to všechno neodmyslitelně patří k lifestylu
dnešní doby!
Došel karamel, 399 Kč

INOVOVATI BUDEŠ

JAK IZRAELSKÁ VYNALÉZAVOST
POMÁHÁ K NÁPRAVĚ SVĚTA
Avi Joreš
Kniha Inovovati budeš, bestseller přeložený
do 27 jazyků, přináší poutavé příběhy zázračných izraelských inovací, které pomáhají měnit život stovkám milionů lidí po celé planetě.
Sytí hladové, léčí nemocné, chrání bezbranné
a dokáží přetvořit poušť v kvetoucí zahradu.
Po světových bestsellerech Start-up nation
a Budiž voda přichází
kniha, která izraelské
inovativní úspěchy završuje. A jde mnohem dál:
je jakýmsi best of inovací
a vynálezů, které tato
země dala světu.
Zeď, 349 Kč

SYN BUVOLA

CESTA K NESVOBODĚ

ZLODĚJKA MÝHO TÁTY

SÓLO DRUHÝCH HOUSLÍ

Petra Hůlová

Tea Olivová

V novém románu Petry Hůlové nesnáší desetiletý Miky střídavou péči, nové sourozence
a mobilové dny macechy, co podle Mikyho
jemu a jeho bráchům ukradla tátu. Naštěstí existuje virtuální platforma plná reálných
vrstevníků v podobné situaci a ve společném
přesvědčení, že mají právo vyklouznout ze
střídavé pasti. Mikiho sebelítost v nebezpečném koktejlu s odhodláním zvrátit situaci za
každou cenu vede k nezvladatelné nenávisti, jež
systematicky ničí život
a veškeré vztahy především jemu samému.

Čtení o ženách i mužích, o tom, že jeden bez
druhého nejsou nic a role jsou jen kompromis.
Vytvořit fungující model rodiny, kde mužský
element chybí, je vskutku obtížná věc. Přesto
měla Markéta s matkou vztah, který by jim
mohl kdekdo závidět. Po předčasné matčině
smrti ale vyplavou na povrch skutečnosti, jež
měly zůstat tajemstvím navždy. V pozůstalosti
Markéta nachází mámin
deník z Londýna. Vznikl
před dvaceti lety a má
dvě verze…

Torst, 288 Kč

Jonathan
Livingston, 249 Kč

HILDA A PARÁDNÍ SLAVNOST

AMERIČTÍ BOHOVÉ

Luke Pearson, Stephen Davies

Neil Gaiman

Liberální demokracie není absolutním vítězem studené války a ohlášený konec dějin se
nekoná. Vladimir Putin se opevnil ve své mocenské pozici a fašistické představy o potřebě
pevné ruky začínají ve světě opět rezonovat.
Rusko vede kybernetickou válku v Evropě
a Spojených státech, využívá svých nových
spojenců mezi nacionalisty, radikály a oligarchy,
aby snižovalo důvěryhodnost demokratických
institucí.

Dobrodružství Hildy nejprve uchvátila čtenářky a čtenáře komiksů, poté vznikl animovaný
seriál od Netflixu a nyní je tu knižní série. Druhý díl zavádí modrovlasou rozumbradu a její
maminku do uspěchaného města Trolberg,
jež se ani v nejmenším nepodobá nádherné
divočině, kterou musely opustit. Když Hilda
ve škole dostane za úkol vypracovat se spolužáky projekt o krásách
jejich města, neví si s ním
rady… ale když se jí naskytne příležitost zažít
dobrodružství, neodolá!

Stín se dostává po třech letech z vězení. Milovaná manželka Laura je po smrti a všechny
jeho vyhlídky se rázem smrskly v chladnou
prázdnotu. Cestou na pohřeb, v letadle zmítaném bouří, Stína osloví muž jménem Středa
a nabídne mu, aby vstoupil do jeho služeb.
Stín nejprve odmítne, ale po noční pijatice,
krvavé rvačce se Středovým přítelem Mákem
Sweeneym a poté, co se stane svědkem několika neuvěřitelných kousků, která nebezpečně připomínají skutečná kouzla, nakonec
na Středovu nabídku kývne.

Paseka, Prostor, 399 Kč

Paseka, 299 Kč

Tympanum, 399 Kč

V AGOKU S LÉKAŘI BEZ HRANIC
Stanislav Havlíček

RUSKO, EVROPA, AMERIKA
Timothy Snyder

„Ne, vůbec to není akční ani adrenalinové.
Nezachraňuji cizí životy přímou masáží srdce,“ říká lékárník Stanislav Havlíček o svém
působení v nemocnici v Agoku. I když se misi
snaží zlehčovat, bez Standova úsudku a práce by Lékaři bez hranic tolik lidských životů
nezachránili. Rozvrhl zásobování agocké lékárny na devět měsíců
dopředu, připravil protijed na hadí uštknutí nebo
namíchal lék pro ošklivě
popálenou holčičku. Nic
ale nebylo tak těžké, jako
když Tomáše Šebka učil
pěstovat rajčata.
Paseka, 289 Kč

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

A. Gr Avensteen

Pohyby ledu
Třicetiletý novinář Miroslav jen tak tak stíhá slavnostní otevření
nového skleníku. Mezi hosty slavnosti se zatím proplétá tajemná
dívka v černém. Za chvíli se ti dva potkají a začne příběh o pravdách
a lžích, o snech a skutečnostech, o manipulaci a svobodné vůli.
„Román potěší především ty, kdo se nebojí přestoupit hranice
běžné detektivky. Čte se jedním dechem.“ — Anna Cima

s tAnisl Av HAvlíček

Syn buvola
V Agoku s Lékaři bez hranic
Lékárník Stanislav Havlíček rozvrhl zásobování africké lékárny na
devět měsíců dopředu, připravil správný protijed na hadí uštknutí
nebo namíchal tišící lék pro ošklivě popálenou holčičku. Nic ale
nebylo tak těžké, jako když Tomáše Šebka učil pěstovat rajčata.
„Standa má pozorovací talent a znalosti místní fauny
a flóry hodné Emila Holuba. Nezapře vynalézavého,
praktického a ironií prosáklého Čecha.“ — Jan Trachta

Yens WAHlGren

Stopařův průvodce
po galaxii jazyků
Fantastická lingvistika od Tolkiena po Klingony
Odborník na umělé jazyky fikčních světů se v jedinečné knize zabývá
fenomény, jako jsou seriály Star Trek a Hra o trůny nebo Tolkienova
Středozem. Přístupně napsaného průvodce ocení scifističtí nerdi,
fanoušci popkultury i ti, kdo si rádi čtou o zajímavostech jazyka.

Bohatě ilustrovaný příběh o hněvu,
nenávisti a síle bojovat až do konce
od bestsellerového autora Patricka Nesse

Syn předurčený vládnout,
zlodějka odhodlaná odkrýt pravdu.
Nová série od autorky Kronik pozůstalých

Poseroutkové pozor! Připravte se na
úplně nový pohled na Deníky malého
poseroutky od Jeﬀa Kinneyho!

Chtěla tam, odkud se ostatní touží vrátit.
Dojemný příběh podle skutečné události

www.albatrosmedia.cz

rozhovor

s Janem Dungelem

NETOUŽÍM BÝT DOBRODRUHEM
Při prvním pohledu na knížku Patricka Agota Příběhy z amazonského pralesa (vydává PORTÁL) mě napadlo, proč tu
nejsou fotografie zvířat, o kterých je řeč? Při čtení mi to došlo. Jen ilustrátor má totiž možnost vytvořit zvířeti charakter,
úsměv, pohrdavý pohled, laškovnost... Když je příběh zvířat polidštěn, musí být polidštěn i jejich výraz a to se ilustrátorovi
Janu Dungelovi dokonale povedlo. Pralesy má nejspíš hodně rád, protože je procestoval a napsal o nich několik knih.
Čím vás prales fascinuje?
Prales vnímám jako divokou neuchopitelnou přírodu a přesto pro nás lidi
důležitý ekosystém. Zároveň vnímám jeho duchovní rozměr a podmanivou
krásu.
Zdá se, že vás hodně baví jaguáři, alespoň podle názvů vašich knížek. Proč? Proč ne třeba jedovaté malé
barevné žáby?
Jaguár je mocným symbolem jihoamerického pralesa a navíc v brazilské portugalštině Honza znamená
jaguár. Takže se tam představuji jako jaguár, což je
docela legrační.
Ilustrace divokých zvířat musí nějak v něčem odpovídat jejich skutečné podobě. Měl jste při malování
u ruky fotky skutečných zvířat?
Na fotky moc spoléhat nemůžu, nemám dopředu
jistotu, která zvířata potkám. Ale ano, většinou mne
doprovází má žena Radana, která zvířata fotí, a její
záběry občas používám. Nejdůležitější však je setkávání se zvířaty „u nich doma“.
Vystudoval jste Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
a chvíli jste působil v Biofyzikálním
ústavu Akademie věd. Stal jste se
ale nakonec cestovatelem a ilustrátorem. Cestovatele chápu, ale kde se
vzalo to malování?
Maloval jsem vždycky a dlouho
jsem řešil, zda chci být biologem či malířem. Nakonec se mi podařilo obě profese spojit.

Jak se změnil prales za dobu, kterou jste mu věnoval
na svých cestách? Je opravdu tak ohrožen?
Mění se tragicky rychle a už si ani
nemyslím, že se to dá zastavit. Prostě jsme se rozhodli, že pralesy zničíme a naše děti je nejspíš budou znát
jen z literatury a vyprávění.
Věnujete se divokým zvířatům. Určitě jste ale potkal i civilizací trochu
zapomenuté lidské obyvatele pralesů. Jací jsou?
Na svých malířských výpravách se bez pomoci místních
indiánů neobejdu. Kultura a život jednotlivých populací či kmenů, chcete-li, jsou však velmi různorodé a těžko se hledá stručná odpověď. V naprosté většině již přijali mnohé z naší civilizace,
pouze některé komunity dosud
udržují přírodní způsob života, ale je to velmi výjimečné
a vzácné. Obecně se opět
dá tvrdit, že příští generace
budou znát přírodní národy
jen z literatury.
Je vztah lidí žijících v divočině ke zvířatům hodně jiný
než nás, co žijeme – řekněme – v jiné divočině? Jsme
sentimentálnější vůči zvířatům nebo krutější?
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Vztah indiánů ke zvířatům je ryze pragmatický – jsou
pro ně především potravou, což je zcela v pořádku
a nijak zásadně je to neohrožuje. Horší je, že zvířata
se stávají předmětem obchodu a předvádění turistům za peníze, což většinou znamená velmi kruté
zacházení a také jejich rychlé vyhubení.
Cestujete často se svojí manželkou Radanou. Dobrodruzi spíš svoji rodinu opouštějí, aby se po nebezpečné cestě zase s láskou vrátili do bezpečí domova. Jste
tedy oba dva dobrodruzi?
Já netoužím být dobrodruhem, spíš si musím dávat
pozor a dobrodružství se vyhýbat. Ostatně ono si
vás najde samo a občas to nemusí být úplně bezpečné.
Berete si na cesty nějaké čtení, třeba detektivku pro
oddych, nebo jenom mapy?
Ne, mám jen mapy a GPS. Neposlouchám ani hudbu, kterou mám jinak velmi rád. Poslouchám a čtu
přírodu kolem sebe.
Kam se chystáte v nejbližší době?
Do Kolumbie točit pro Českou televizi dokument
o anakondách.
Cestujete do divočiny. Kam jezdíte na skutečnou oddychovou dovolenou?
Skoro nikam. Sice navštěvuji přátele po Evropě i jinde, ale dovolenou jako odpočinek nesnáším.
JARMILA SKOPALOVÁ

Taťána Mikušina: kniha

„Saint-Germain“
O autorce: spisovatelka, filosofka, aktivistka a zakladatelka „Filosoficko-etického Učení“ zaměřeného na obnovu
morálky ve společnosti. Od roku 2004
napsala více než 70 knih, které obsahují
komplexní „Filosoficko-etické Učení“.

Nové vydání
Angličtina
Domácí doučovatel pro školáky

Knihy Taťány Mikušiny mají stejný zdroj
jako knihy Heleny Blavatské, Heleny
H. Roerich a jsou napsány s pomocí Učitelů lidstva, velkých myslitelů a zakladatelů náboženství.
Knihy byly přeloženy do 20 světových jazyků
(angličtiny, němčiny, portugalštiny, bulharštiny,
lotyštiny, arménštiny, turečtiny, finštiny a dalších) a vydány v 11 evropských zemích a v USA.
T. Mikušina zavádí pojem o klíčových zákonech, které existují ve světě – jeden z nich
je nejvyšší mravní zákon, který se projevuje
v člověku jako svědomí a morální vlastnosti
(láska, milosrdenství, soucit, práce pro společné dobro, pocit bratrství, starosti o své bližní a veškerý život na Zemi).
Poselství jednoho z Mistrů Moudrosti, Učitele lidstva – Mistra Saint-Germaina, jsou publikovány v knize T. Mikušiny „Saint-Germain“.
Poselství Mistra Saint-Germaina v 21. století jsou plné optimismu
a víry v rychlý příchod Zlatého Věku.
ISBN 978-80-270-5208-0

www.sirius-cz.net
nakladatelství tritOn

Kč 449,320 stran

+ MP3 zdarma

„Tematicky a graficky dobře zpracováno.“
„Opakování a hraní si o prázdninách.“
Tato publikace s dětmi zábavnou formou procvičí slovesa BE, HAVE GOT i ostatní slovesa, tvoření otázky,
používání osobních a přivlastňovacích zájmen a mnoho
jiných užitečných věcí. K tomu všemu dítě nikoho nepotřebuje, protože si správné řešení najde, když otočí stranu. Šetří tak Váš čas i peníze.

www.jazykoveknihy.cz
Zabil jsem tyrana
Zastřelil tchána, který terorizoval rodinu
Příběh Antonína Pospíšila zpracovala Ivana Karásková

Orchidej a pampeliška
Šťastné děti – geny, výchova
nebo něco jiného?
W. Thomas Boyce, MD
Nová disciplína zabývající se příčinami zdraví a nemocí nyní dokazuje,
že ozvěny událostí, vlivů a zkušeností z dětství rezonují i v nejzazších
chodbách života ve středním věku a stáří. Tímto směrem se ve výzkumu
začal ubírat epidemiolog David Barker, který zjistil, že nedostatečná
výživa plodu, projevující se ve špatném růstu a nízké váze při narození,
může mít příčinnou souvislost
s rozvojem onemocnění věnčitých
tepen o několik desetiletí později. Ukazuje se, že onemocnění,
jež byla dosud vždy přičítána až
pozdní fázi dospělého věku –
kardiovaskulární choroby, na něž
dodnes umírá příliš mnoho lidí –,
mají původ v rizikových faktorech, které působily na plod
v prenatálním období a na dítě
v prvních několika letech života.
Jinými slovy, vliv toho, co se stalo
v dětství, přetrvává celý život.
404 str., váz., 349 Kč

Obyvatelé hanácké Bedihoště znali Antonína Pospíšila jako slušného, přičinlivého
člověka, který miloval svou manželku. Ke své smůle však vyženil těžce problematického
tchána, s nímž se ženou sdíleli domek. Desítky let tyranovi ustupovali. Změnilo se to
16. března 2016.
„Moje Hana se mi mezi vzlyky svěřila, že ji táta doma napadl. Hledal noviny, vyběhl do
prvního patra, ječel jako šílenec. Svou dceru narval k radiátoru, koleno jí vrazil do břicha
a oběma rukama ji začal rdousit. V poslední chvíli chytla nějakou sílu a zavolala ‚tati’.
On se pak trochu vzpamatoval a tlak povolil.“
Tyto řádky napsal dnes už sedmdesátiletý Antonín Pospíšil novinářce Ivaně Karáskové
z břeclavské věznice, kde si odpykává třináctiletý trest za vraždu. V řadě dalších listů
detailně vylíčil, jakému psychickému teroru
byli doma vystaveni. Poté, co tchán zaútočil
na svou dceru i fyzicky, se už senior neovládl.
Zvolil ovšem nejhorší z možných řešení.
„V mozku mi něco prasklo a já natáhl pistoli. Střelil jsem Ludvíka do spánku. V amoku,
který mě pohltil, jsem nabil, přistoupil k němu
z druhé strany a znovu střelil.“
Zápisky odsouzeného autorka doplnila o dokumenty ze soudu, výpovědi blízkých či názory
odborníků. Tragický příběh obyčejné venkovské
rodiny v obecnější rovině odhaluje příznačnou
neschopnost postavit se domácímu násilí.
Zároveň boří zažitou představu o tom, kdo je
schopen zabít.
152 str., brož., 219 Kč

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: obchod@triton-books.cz, www.tridistri.cz

Novinky z nakladatelství
Graham Masterton
Pro svět mrtví
Inspektorka Maguirová a její
tým se nezastaví. V irském
Corku řádí gang zlodějů psů,
kvete obchod s drogami
a policisté musejí najít
zmizelou dívku. Co když jsou
navíc případy propojené?
399 Kč

Krimi

Roberto Santiago
Záhada sedmi gólů
do vlastní branky
Druhý případ ze série
fotbalových detektivek se
odehrává na mezinárodním
turnaji, kde se Fotbaláci utkají
s nejlepšími týmy světa.
349 Kč

Pro děti od 9 let

Marianne Dubucová
Prázdniny pošťáka
Myšáka

Viktorie Hanišová
Rekonstrukce
Román završující volnou trilogii knih propojených
tématem mateřství.

Vydejte se s pošťákem
Myšákem na cestu kolem
světa. I když jsou prázdniny, je
třeba doručit několik dopisů.
A navštívit s nimi poušť, džungli
i polární kraje.
299 Kč

Rekonstrukce nabízí strhující příběh o tom,
kam až nás dokáže dohnat touha po nalezení
odpovědí na tíživé a stále neodbytnější otázky.
Jak přitažlivá dovedou být prázdná místa našich
životů a jak se při jejich prozkoumávání vyhnout
lákavému pádu do temnoty? K tomu, aby se
člověk ocitl znenadání nad propastí, může stačit
i málo. Třeba snaha o nalezení životní rovnováhy.

349 Kč

Česká beletrie

hostbrno.cz

Pro děti od 3 let

Jiří Veltruský
Drama jako
básnické dílo
Necenzurovaná podoba slavné
studie, která poprvé vyšla už
v roce 1942. Knihu doprovází
i komentář Ivy Osolsobě,
který pomáhá rekonstruovat
autorova východiska.
259 Kč

Literární věda

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

polstrovaná | 240 stran | 649 Kč

vázaná | 208 stran | 299 Kč

omalovánky a vystřihovánky | 99 Kč/1ks

vázaná | 208 stran | 299 Kč

brožovaná | 192 stran | 99 Kč

omalovánky a vystřihovánky | 169 Kč/1ks

K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz
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PŮVODNÍ ČESKÁ DETEKTIVKA

Nejlepší detektivky od nejlepších autorů už 20 let na trhu
Stanislav Češka
Smrt ve Stuttgartu
Příběh začíná na Brněnské přehradě
na lodi Stuttgart, kde Berka navštíví
jejího kapitána, svého dlouholetého
přítele. Cesta plyne zdánlivě bez
problémů. Jenže na konečné
zastávce oba kamarádi zjistí, že
jediný cestující, který se spolu
s nimi vyskytoval na horní palubě
lodi, už není mezi živými. Když
profesorka Motlová při pitvě objeví
vpich jehly v mužových zádech,
případ si přebírají detektivové
z brněnské mordparty.

NOVINKA!

Zdena Salivarová,
Josef Škvorecký
Setkání v Bílé dámě,
s vraždou

NOVINKA!

V luxusním hotelu u Stříbrného jezera hluboko v kanadských lesích dojde k vraždě.
Obětí je dáma, které se v loterii podařilo vyhrát několik milionů. Motiv zločinu je tedy
jasný. Nebo není? Proplétající se osudy se odvíjejí v rychlém sledu, tentokrát na pozadí
divoké kanadské přírody a viktoriánského hotelu u jezera.

Roman Cílek
Smrt Trojského koně

Luděk Kubát
Symfonie smrti

Ladislav Beran
Velký pitaval města Písku

Výstřel se v uzavřeném prostoru
ozval s dunivou ozvěnou. A pak,
jen o chvíli později, zazněl mužský
výkřik: „Ne, proboha, to ne…!“
Roman Cílek znovu dokazuje, v čem
je jeho již mnohokrát osvědčená
tvůrčí síla. Psychologicky laděné
drama vás nenechá vydechnout.

Na podkrušnohorské město
Klášterec padl stín strachu. Jeho
obyvatelé netuší, kdo další se stane
obětí vraha, který za sebou zanechává
zohavená těla. Poručík Beránek, tentokrát s novým kolegou Jaroslavem
Vránou, stojí před těžkým úkolem –
chytit nebezpečného psychopata.

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

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 20. 5. 2019 až 26. 5. 2019

beletrie
1. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
2. Robert Bryndza Smrtící tajnosti Cosmopolis
3. Diana Gabaldon Ledový dech Omega
4. Stephen King Outsider BETA Dobrovský
5. Jonas Jonasson Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět Panteon
6. Alena Mornštajnová Hana Host
7. Andrew Mayne Hračkář Kalibr
8. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon
9. Stefan Ahnhem Osmnáct pod nulou Kalibr
10. František Kotleta Poutník z Mohameda: Alláhův hněv Epocha

populárně-naučná
1. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
2. Lucie Kosačíková, Tomáš Kosačík Máme to rádi zdravě Tomáš Kosačík
3. Hana Marková Daňové zákony Grada
4. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
5. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
6. Kolektiv Jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty
7. Miroslav Zikmund, Miroslav Náplava, Petr Horký Sloni žijí do sta let Jota
8. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
9. Kolektiv Trestní předpisy Sagit
10. Don Miguel Ruíz Čtyři dohody Pragma

pro děti a mládež
1. Jeff Kinney Deník báječného kamaráda CooBoo
2. John Flanagan Hraničářův učeň 14 Egmont
3. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
4. Erin Pascalová Harry Potter: Pobertův plánek Albatros
5. Kolektiv Můj supertajný deník Pikola
6. Antoine de Saint-Exupéry Malý princ – kapesní vydání Pikola
7. Kolektiv Jak vycvičit draka: Celý příběh o mně a Bezzubkovi Egmont
8. Ivana Peroutková Valentýnka a daleké kraje Albatros
9. Anna Toddová After 3: Tajemství Yoli
10. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Duben 2019 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. František Kotleta Poutník z Mohameda: Alláhův hněv Epocha
2. Robert Bryndza Smrtící tajnosti Cosmopolis
3. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
4. L. J. Shen Barva půlnoci Baronet
5. Peter May Ochráním tě Host
6. Camilla Läckberg Zlatá klec Metafora
7. Radka Denemarková Hodiny z olova Host
8. Lars Kepler Lazar Host
9. Winter Renshawová PS: Nesnáším tě Beta – Dobrovský
10. Jonas Jonasson Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět Panteon
30

Sestra ve stínu - Lucinda Riley
NOVINKA Lucindy Riley, autorky světových bestsellerů
• TAJEMSTVÍ ČERNÉ ORCHIDEJE •
• PŮLNOČNÍ RŮŽE • LEVANDULOVÁ ZAHRADA •
• OLIVOVNÍK •

Rodinná sága Sedm sester
SEDM SESTER • SESTRA BOUŘE
Prodáno 15 milionů výtisků
Sestra ve stínu je třetím dílem rodinné ságy Sedm sester.
Ságu plnou romantiky, vášní, záhad, srdcervoucích milostných
dramat a nádherných scenérií lze číst i jednotlivě. Příběh další
sestry najdete v knize Sestra s perlou. O osudech ostatních sester si přečtete v dalších dílech The Moon Sister a The Sun
Sister, které také vyjdou česky.

Zmizelé a mizející
Krkonoše
Pavel Zahradník

Zlé mořské panny
Sibéal Pounder
Mořské panny, Bětka, Mimi a Zlata,
si užívají léto na pevnině – ve vodě
nohy nepotřebují, ale teď je mají –
když vtom obdrží podivný KRABAGRAM, v němž stojí psáno, aby se
neprodleně vrátily domů. Zlé mořské
panny se dostaly na svobodu a jen
trojice hodných mořských panen je
může zastavit.
Mořské panny, škeblovozy, piraně
a mluvícího mořského koníka Steva
– to vše najdete v prvním dílu zábavné série známé
a úspěšné autorky série Války čarodějek.

Seznámíte se mimo jiné s osudem několika zaniklých či zcela přestavěných
krkonošských bud, které úzce souvisí
s horským hospodařením i rozvojem
turistického ruchu, památkami lidové
architektury i zaniklými či chátrajícími
šlechtickými sídly a technickými památkami.

Moje nejlepší tipy a triky
pro lov kaprů
Matze Koch
Matze Koch je díky svému nesrovnatelnému a zcela jedinečnému způsobu lovu ryb jedním z nejoblíbenějších sportovních rybářů. V této knize
se seznámíte s jeho nejlepšími vyzkoušenými radami pro lov kaprů.

Paměti osobního lékaře Františka Ferdinanda
Victor Eisenmenger
Muž, který zachránil život arcivévody Františka Ferdinanda, budoucího následníka trůnu, vstoupil do
jeho služeb jako jeho osobní lékař
v době, kdy vážně onemocněl.
O letech strávených s těžce nemocným, o zážitcích z cest, ale i o době
po uzdravení, kdy mohl sledovat arcivévodův soukromý rodinný i veřejný život, napsal paměti.

Úspěšný chov ovcí
Kai Haus
V knize se dočtete, jak chovat ovce
v souladu s přírodou a potřebami
druhu, o výběru vhodné pastviny
a zřízení stáje, správném krmení, péči,
udržení zdraví a dojení. Seznámíte se
s produkty ovcí, jako je mléko, sýr, vlna,
maso a kůže.

Domácí lékař, výživné recepty i důvtipné
návody vycházejí z generacemi
prověřených postupů, přírodního
bohatství a síly bylinek.

www.kniha-mesice.cz

www.novinka-mesice.cz

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