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Znovu do stejné řeky

Vážení a milí čtenáři!
V návaznosti na nedávný svátek svatého
Valentýna (který tvrdošíjně neslavím, protože
jsem z generace, která o nějaké oslavě lásky
neměla ani tušení a novým kouskům resp. svátkům se už asi nenaučím) jsem se zamyslela nad
romány pro ženy. Přiměla mě k tomu kolegyně,
která podlehla romantické náladě a pustila se do
čtení knihy od Danielle Steele. Na tom by nebylo
nic tak divného, kdyby si knihu nepřebalila do
jiného obalu jen proto, aby nebylo vidět, že čte právě příběh o lásce. Styděla se
za to. Nejprve mě to sice rozesmálo, ale vzápětí donutilo k zamyšlení. Proč se za
čtení milostných příběhů stydíme? Často takovou literaturu rovnou odsoudíme
do kategorie „červená knihovna“ a mezi přáteli, kde se to hemží chytrými hlavami,
jí okázale pohrdáme s tím, že nám přece na nočním stolku leží samé intelektuální
svazky. Rozhodla jsem se tedy jít s pravdou ven a přiznat se, že mám knihy o lásce
ráda a na nočním stolku mi už několik let leží knihy americké autorky Candace
Bushnell. Některé pasáže z jejího Sexu ve městě už sice umím nazpaměť, ale když
jsem smutná, její humor a pan Božský mě vždycky spolehlivě pobaví. A protože
rozhodně nejsem jediná, o čemž svědčí miliony prodaných výtisků a neustálé opakování seriálu v televizi, dá se z toho usuzovat, že takové příběhy chceme vidět
a číst. Mimochodem, všimli jste si, že autory knih o lásce jsou především ženy?
Že by se muži za své city styděli? Nebo je neumí popsat? Nevím. Nejnověji jsem
si oblíbila americkou spisovatelku Alexandru Potter. Líbí se mi její knihy Lásce na
stopě, Láska z Paříže nebo Hledá se Romeo. Alexandra se za to, že píše o lásce,
nestydí a já se nestydím za to, že ji ráda čtu. Když se rozhlédnete po knihkupectví,
zjistíte, že podobných titulů je tam mnohem víc a nemusí být právě svátek svatého
Valentýna. Objevila jsem tak například novinky Sladká nevděčnice od Marcely
Serranové, Když je láska slepá od Luisy Bureschové nebo Čtvrtky v parku od
Hilary Boydové. Slavnostně slibuji, že přebaly těchto knih nechám tak, jak jsou,
a klidně je budu číst v autobuse nebo metru. Ať klidně všichni vidí. Svátek svatého
Valentýna sice neslavím, ale lásce, a to nejen té v knižních příbězích, se nevyhýbám. A co vy?
JANA MARXTOVÁ

A je to zase tady. Na světě je další kniha Dana Browna a opět ji
provází mediální šílenství. Pravda, není už takové jako v případě převratné Šifry mistra Leonarda, ale i tak už předem můžeme odhadnout, že máme co do činění s novým bestsellerem.
Kniha nazvaná Počátek (vydává Argo) totiž už teď vzbuzuje
emoce. Milovníci konspiračních teorií mají opět pré a přemýšlejí, tak jako u předchozích Brownových děl, co všechno je
autorská licence a co šokující skutečnost, která byla až dosud
umně ukryta. A právě na to autor sází a do téměř stejné dějové
řeky vstupuje záměrně. Lidská představivost a zvědavost mu
znovu prodá miliony knih a potvrdí jeho pozici nejprodávanějšího autora současnosti.
Tentokrát svého hlavního hrdinu Roberta Langdona, jehož si většina z nás představí s tváří Toma Hankse, který si slavného profesora zahrál už ve dvou filmových zpracováních, se tentokrát vydává do Guggenheimova muzea v Bilbau. Má se tam zúčastnit
odhalení objevu, který údajně navždy změní tvář vědy a vnímání světa. U toho odborník
na symbologii a náboženskou ikonologii nemůže chybět, protože to dozajista bude mít
s jeho prací co do činění. Jak se záhy ukáže, nemýlil se a jako vždy je do všeho vtažen víc,
než by chtěl. Tím, kdo chce světu sdělit převratnou novinku, je totiž miliardář a futurista
Edmon Kirsch, který byl před lety Langdonovým studentem. Už jen to zavání problémy,
které neodvratně musí nastat. Prezentace se zničehonic promění v chaos a hrozí, že Kirschův objev bude jednou provždy ztracen. Langdon se tedy chtě nechtě musí pustit do
pátrání plného symbolů a tajemných odkazů, které obyčejný smrtelník nevidí, ale zkušený
symbolog je rozluští raz dva. V zádech má opět chytrého protivníka, který se chytit jen tak
nenechá, a stejně jako James Bond má po boku krásnou a chytrou ženu, jíž je tentokrát
elegantní ředitelka muzea Ambra Vidalová. To, že nakonec cestu k šokujícímu Kirschovu
objevu najdou, je nad knižní slunce jasné, ale to nám nijak nebrání v tom, abychom se
strhujícím příběhem nechali unést.
Sečteno podtrženo, Dan Brown nám opět namíchal koktejl tajemství a napětí, na
který jsme od něho zvyklí a na který se všichni těšíme.
JANA MARXTOVÁ

co právě č te

Motto čísla:
„Vše, co potřebujete k životu, je láska.
Ale sem tam kousek čokolády také neuškodí.“
(ilustrátor a novinář Charles M. Schulz)

Jiří Adamec, režisér
Oblíbil jsem si svoji elektronickou knížku. A to nejen proto,
že jsem ji před několika lety dostal od Ježíška. Vím, že papír
je papír, ale to pohodlí… Když si čtu na pláži, vítr mi neotáčí stránky, na držení knihy mi stačí jedna ruka, a když dočtu,
mám v paměti své elektronické knihy další spoustu titulů. Nemusím tím pádem na dovolenou vláčet těžký kufr plný knih.
Tak hodně jsem si tohle pohodlí oblíbil, že jsem ho vyměnil
za klasiku. Jen když v elektronické databázi nenajdu nějaký
titul, který bych rád přečetl, vracím se k papíru. Musím se
ale přiznat, že v poslední době jsem neotevřel ani papírovou knihu, ani čtečku. Může za
to práce. Zní to jako výmluva, ale je to tak. Po dvou prolenošených letech jsem se vrátil
k režisérské práci a dělám už druhé divadelní muzikálové představení za sebou. Chystám
se také na svůj první film do kin. Když to všechno dobře dopadne, v létě bychom měli točit
a možná mě nemine ani televizní seriál. Tomu všemu předchází hodně práce literární.
I když nejsem scenárista, musím všechno přečíst, a to hned několikrát, takže ne že bych
nečetl, ale není to to, co bych četl rád. I když ani to není zcela pravda. Scénáře čtu také rád,
ale je to pro mě práce, už si musím představovat, kdo co bude hrát, kde budeme točit atd.
Čtení knih jsem měl vždycky spojené s radostným lenošením, s odpočinkem, nejčastěji
jsem četl na dovolené u moře. Žádné scénáře, jen beletrie. Tam jsem přečetl horu knih,
a dříve než jsem začal létat přes Atlantik s elektronickou knížkou, vozil jsem si, většinou do
Chorvatska, celou jednu velkou tašku knížek a s manželkou Janou jsme si je „rvali z ruky“.
Hodně jsme o nich mluvili a na tu, co čte protějšek, jsme se vždy velmi těšili. Mám radost,
že i naše děti nejsou nepřátelé klasického čtení. Naopak. 
Jiří Adamec
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knižní tipy

STOLETÍ MANNOVÝCH
celoživotně přitahovaný mladými muži, se roku 1905 oženil s bohatou nevěstou, s níž
prožil padesát let a zplodil šest dětí („…manželství jako důsledek překonání homoerotiky
při zachování umělecké tvorby,“ píše Flügge). Soužití s mužem pro něj bylo nepředstavitelné, platonickým milostným vzplanutím se ale nebránil. Život zasvětil úspěšné literární
tvorbě a později také boji proti nacismu z pozice nejslavnějšího německého emigranta
(žil ve Švýcarsku, pak v USA, po válce opět ve Švýcarsku – do Německa se nikdy natrvalo
nevrátil). Slavný je jeho výrok z dubna 1938: „Kde jsem já, tam je Německo.“
Složité vztahy měl Thomas se starším bratrem Heinrichem. Léta spolu ani nemluvili, usmířila je až Heinrichova vážná nemoc. Thomas kritizoval nejen většinu bratrových
románů či jeho politické názory, ale také nesnesl jeho druhou manželku Nelly, bývalou
prostitutku a alkoholičku. Zvláštností celé rodiny byla jejich zkušenost exilu. Thomas byl
na výsluní, přednášel, psal, jeho knihy slavily úspěch. Naopak Heinrich prožíval propad
a ocital se v dluzích, závislý na bratrově pomoci. Značné trápení prožíval nevyrovnaný
Klaus Mann, homosexuál, který si žádný vztah dlouhodobě neudržel; citlivý autor
románu Mefisto či autobiografie Bod obratu nakonec v roce 1949 spáchal sebevraždu.
Nejstarší dcera Erika, v mládí herečka a kabaretiérka, se později stala otcovou pravou
rukou, která ho chránila, často i před ostatními sourozenci. Golo Mann se proslavil jako
historik, mj. napsal monumentální biografii Albrechta z Valdštejna. Komplikované osudy měly i další děti (zavržená Monika či v ekologii angažovaná Elisabeth). Thomas také
všem neměřil stejně, měl své oblíbence a dával to najevo nejen ve svých denících, které
později vyšly knižně a odhalily mnohé z toho, co se za Thomasova života tutlalo.
Flügge se věnuje i literární tvorbě všech Mannových, i když hlavně ho zajímají jejich
životy a také doba, která jim život komplikovala. Podává mnohovrstevný portrét prominentní rodiny, jejíž každý člen byl zajímavou a originální osobností.
MILAN VALDEN

Pokud se nemýlím, tak o slavné spisovatelské rodině Mannových
u nás dosud vyšla jediná kniha, a to v roce 2010 Mannovi – Thomas Mann a jeho rodina, soubor esejů známého německého
literárního kritika a publicisty Marcela Reicha-Ranického, který
prohlásil, že „v Německu 20. století neexistovala žádná významnější, originálnější a zajímavější rodina než Mannovi“. Ucelenější
biografická kniha se k nám dostává až nyní: Století Mannových
německého spisovatele Manfreda Flüggeho vyšlo v originále
v roce 2015 a v Německu se stalo bestsellerem (přeložil Pavel
Váňa, vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury). A není divu: kombinace stále
přitažlivého tématu a čtivého stylu bez bulvárních senzací je ideální. Přitom autor se nevyhýbá ani stinným stránkám života Mannových a je často i dosti kritický. Ústřední postavou
je nejznámější z Mannových, tedy Thomas Mann (1875–1955), nositel Nobelovy ceny za
literaturu (1929), ovšem spravedlivý prostor věnuje Flügge i ostatním: Thomasovu bratrovi Heinrichovi (1871–1950), který se proslavil romány jako Poddaný či Profesor Neřád,
jejich rodičům a partnerkám (Thomasově manželce Katje a Heinrichovým manželkám
Leonii, resp. Nelly) a Thomasovým dětem (Erika, Klaus, Golo, Monika, Elisabeth a Michael), jejichž osudy a povahy a také literární činnost jsou neméně zajímavé, byť zůstávají
ve stínu velkého otce. Ten sám je postavou rozporuplnou a složitou a jeho literární dílo
je jedním z monumentů německy psané literatury 20. století. Proslavil se jako mladý
rodinnou ságou z rodného Lübecku Buddenbrookovi (1901), ačkoli v té době už žil
v Mnichově (od roku 1893 až do roku 1933). K jeho dalším vrcholným dílům patří novela
Smrt v Benátkách, román Kouzelný vrch, tetralogie Josef a bratří jeho a romány Lotta ve
Výmaru, Doktor Faustus a Zpověď hochštaplera Felixe Krulla. Potlačovaný homosexuál,

MŮJ STÁT – PUTOVÁNÍ ZA ČESKÝMI PATRONY
Každý světec je charakterizován, popsán a přiblíženy jsou jeho osudy, činy a význam.
A k tomu množství souvisejících pojmů. U sv. Václava třeba meč, drátěná košile, socha
sv. Václava, osídlení Prahy, přemyslovské knížectví, Svatá říše římská, relikvie či rotunda.
U sv. Ludmily pojmy jako legát a celibát, dobové bydlení, oblečení a jídlo, pergamen,
křesťanství, církev aj. U sv. Vojtěcha se děti dozví, kolik žilo obyvatel na našem území kolem roku 1000, kdo je biskup a papež, co znamená svatozář a zázrak a čím se zabývá
antropologie. Se sv. Prokopem souvisí Sázavský klášter a děti zjistí podrobnosti o svatořečení, o poustevnících, o staroslověnštině, o kostele, nebi či knězi. Sv. Anežka pomáhala
chudým a nemocným, ovládala několik jazyků a vedla bohatou korespondenci. Dětem
jsou vysvětleny církevní řády, klášter, špitál či poutě na posvátná místa. Po přečtení knížky
už budou děti vědět, kteří světci jsou na onom slavném pomníku pod Národním muzeem
v Praze a k tomu spoustu dalších zajímavostí z naší historie. Doufejme, že tato povedená
knižní řada bude pokračovat!
MILAN VALDEN

V rámci dlouhodobého projektu Můj stát (www.mujstat.cz),
vzniklého z iniciativy obecně prospěšné společnosti Dny české
státnosti, vyšly již dvě publikace, které mají dětským čtenářům
přiblížit problematiku české státnosti – co ji symbolizuje a kdo
ji reprezentuje. V roce 2016 vyšla kniha Můj stát – Putování
s českým lvem za sedmi státními symboly, loni pak kniha Můj
stát – Putování za českými patrony. Autory obou knih jsou
Martin Velíšek (text) a Milan Starý (ilustrace) a vydala je Euromedia Group – Pikola.
Průvodci knížkou jsou spolužáci z páté třídy Eliška a Tomáš, k nimž se přidá český lev.
Sejdou se na Václavském náměstí u koně, tedy u pomníku sv. Václava, a zjistí, že neznají české patrony, kteří dále zdobí pomník: sv. Ludmilu, sv. Vojtěcha, sv. Prokopa a sv.
Anežku Českou. A tak je lev vezme na výpravu do české historie. Zčásti formou komiksu
a zčásti populárně-naučného textu a také přitažlivých a vtipných ilustrací se děti seznámí
s nejdůležitějšími informacemi ze života pěti českých patronů a se spoustou zajímavostí.

ANNA SACHER A JEJÍ HOTEL
obálce knihy je zvláštně staromilská i moderní a její originál visí v hotelu dodnes. Ve všech
těch dobových krajkách, klobouku s péry a ležérním posedu, který musel být mimořádně
nepohodlný, působí inteligentní a vědoucí pohled Anny Sacher jako by fotografka Dora
Kallmus zachytila některou z dnešních mimořádně úspěšných podnikatelek v dobovém
outfitu. Příběh knihy začíná ve chvíli, kdy Anně umírá manžel a ona pořádá velký slavný pohřeb, protože „ve Vídni si pohřby v ničem nezadaly s divadelními událostmi. Člověk to dlužil
sobě, mrtvému i městu“. Můžete zažít dobu šněrovaček, laskomin hotelové kuchyně, večírků, vysoké aristokracie, která mezi sebe hned tak někoho nepustí, drahých vín a noblesních
interiérů (doporučuji nechat si otevřenou stránku s hotelovými fotografiemi a občas do
nich zabrousit pohledem). Intenzivně začnete vnímat, že vybudovat dobrou značku (ať už
je to hotel nebo cokoliv jiného) chce nejen fantazii, ale také – a možná mnohem víc než
talent – pevnou vůli, vizi a schopnost každodenní tvrdé práce. Jen díky této síle osobnosti,
dnes stejně jako před více než sto lety, znamená obědvat, či dokonce přenocovat v Sacheru
něco mimořádného. 
JARMILA SKOPALOVÁ

Také si tajně myslíte (jen v největším soukromí a nahlas jen mezi
nejbližšími přáteli), že Vídeň je kouzelnější než Paříž? Je to hříšná
myšlenka, ale jakmile se začtete do úvodu knihy Anna Sacher
a její hotel autorky Moniky Czernin (vydala MOBA), ovane vás
unikátní atmosféra Vídně druhé poloviny 19. století se vší kulturou, politikou, uměleckými směry i tradicí, která se tu mísila, a začnete zjišťovat, co vás k hříšným myšlenkám vede. A pokud navíc
uděláte to co já, a sice že si najdete dnešní hotel Sacher a projdete
virtuální prohlídku, budete chyceni definitivně. Milovníci meruňkové marmelády pak pocítí zadostiučinění své vášně dvojnásob,
protože jen s meruňkovou marmeládou je Sacher dort ten pravý. Tuhle světovou pochoutku vytvořil Franz Sacher, otec Eduarda, který si vzal Annu Fuchsovou a ta se svým
manželem stvořila z „domu s pokoji k pronájmu bez stravování za Dvorní operou“ hotel,
kde se setkávala smetánka aristokracie, umění i obchodu tehdejšího světa. Fotografie na
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KDYŽ CHCETE
SVÉ BLÍZKÉ POTĚŠIT,
NEMUSÍTE ČEKAT
NA SPECIÁLNÍ PŘÍLEŽITOST

www.grada.cz

ROSTIK.cz NEW!
Nový interaktivní web
určený především
pro „náctileté“ čtenáře.
Vytváření databáze
zajímavých knih.
Hodnocení
a doporučování přímo
čtenáři samotnými.
A spousta dalších
novinek.
Autorkou postaviček,
jež webem provázejí,
je ilustrátorka
Galina Miklínová.

ROSTEME S KNIHOU
KAMPAŇ NA PODPORU ČETBY KNI H

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

Před sto roky, když se krvavý zápas národů po čtyřech letech
chýlí ke konci, nabývá na obrátkách smrtonosná epidemie –
pověstná pandemie španělské chřipky. Armáda mrtvých narůstá každým dnem, po desetiletích budou epidemiologové
mluvit o 20 až 50, někteří dokonce o 100 milionech obětí chřipky na celém světě. Počet vyhaslých lidských životů tak vysoce
překračuje krvavou daň, kterou si vybrala celá světová válka.

Smrtelná horečka 1918
Právě včas ke 100. výročí pandemie předkládá historik lékařství
Harald Salfellner bohatě ilustrovanou publikaci, jež dnešnímu
čtenáři tuto epidemii přibližuje v jejích globálních souvislostech a dopadech. Se svými více než 250 vyobrazeními je tato
publikace o španělské chřipce nejen první kronikou této epidemie v češtině, nýbrž i fascinující cestou časem na osudová dějiště této největší zdravotní katastrofy v dějinách lidstva.
S četnými barevnými vyobrazeními • z německého originálu
přeložil Pavel Cink • 168 stran • 15 x 21 cm • pevná vazba, přebal, stužka, reliefní ražba • ISBN 978-80-7253-332-9 • 390,- Kč

• zohledňuje poprvé i události v českých zemích
• každá strana s obrázky
• autor lékař a historik lékařství
• 250 vyobrazení
ISBN 978-80-7253-332-9

www.vitalis.cz

Na scénu vstupuje český Arsene Lupin,
lupič gentleman. Před čtenářem se odvíjí příběh mladého charismatického
muže, který se za první republiky narodí
v rodině továrníka a protože jeho matka
je Židovka, musí utéct před nacisty. Po
válce se vrací, aby z něj komunisté postupně udělali nepřítele socialistického
zřízení, aby ho okradli, zavírali, mučili a
donutili ho nakonec začít loupit. A tak
vzniká postava muže, který s šarmem a
rozkoší okrádá mocné o jejich peníze,
šperky i milenky.

knižní tipy

BÁJEČNÝ SVĚT LITERATURY

UNIVERZITNÍ BOTANICKÉ
ZAHRADY V PRAZE

Literatura, to nejsou jen knihy, příběhy či hrdinové, ale samozřejmě také spisovatelé. A spisovatelé mají své tajnosti, strasti,
skandály, zlozvyky, nešvary či mnohdy až dobrodružný život,
z nějž čerpali náměty pro svá díla. Chcete-li se o velikánech světové literatury, o slavných autorech a autorkách dozvědět něco
osobního, sáhněte po knížce Alice Lily Neradové a Tomáše
Hejny Báječný svět literatury, která má všeříkající podtitul
Drby, klepy a aféry světových spisovatelů (vydala Olympia).
Možná je to trochu bulvár, řeknete si, ale i bulvár může mít
jistou úroveň, opírá-li se o fakta, případně o uměřené dohady
u těch spisovatelů, o nichž toho víme málo – což platí třeba o Homérovi nebo Shakespearovi, jež v knížce rovněž najdete. A vedle nich dalších asi sto padesát osobností
světové literatury od starověku po dnešek. Jsou tu milenky, nevěry, alkohol i drogy,
dluhy, sláva i zneuznání, agorafobie i šílenství, intriky i možné zločiny, hádky, tajnosti,
skandály i aféry, sebevraždy, utajovaná homosexualita, nepřátelství na život a na smrt.
Autoři nechtějí žádné velikány urážet či snižovat, naopak je představují jako lidi z masa
a kostí – i klasik je člověk a hned je nám bližší, když víme, že i on dělal chyby a měl špatné
vlastnosti, že prostě nebyl dokonalý, což není nikdo. Jak se zrodil Frankenstein? Zešílela
Ann Radcliffová ze svých „gotických“ románů? Zabil Balzaca kofein? Jak to bylo se třemi mušketýry, vlastně se čtyřmi? Co inspirovalo román o hraběti Monte Cristovi? Jak
je to s Braillovým písmem? Jaké byly sestry Brontëovy? Byla George Eliot feministka?
Proč skončili Baudelaire a Flaubert před soudem? Jaké vrtochy měl Tolstoj? Proč Emily
Dickinsonová nepublikovala skoro žádné básně? Kdo jako první dostal Nobelovu cenu
za literaturu? Proč byl Zola tak nenáviděný? Jak neslavně dopadl Oscar Wilde? Jak to
bylo s Sherlockem Holmesem a jeho autorem? Byl Proust maminčin mazánek? Jak zemřel Jack London? Jaké bylo manželství Virginie Woolfové? Jak žili a tvořili Faulkner,
Remarque, Tolkien či Hemingway? To vše a ještě mnohé další se dozvíte ve čtivé knize,
v níž nechybí ani bonusy – třeba o tom, jaké jsou nejčtenější knihy světa.
MILAN VALDEN

V Praze není jen známá botanická zahrada v Troji,
ale také Botanická zahrada Univerzity Karlovy na
Novém Městě Na Slupi. A nejen její historii je věnována monografie Univerzitní botanické zahrady
v Praze v letech 1775–1945, kterou vydal Národní archiv. Jejími autory jsou archiváři
Filip Paulus a Šárka Steinová a stavební inženýr Jiří Štěchovský. Kniha je rozdělena na
tři části: první část Botanická zahrada na Smíchově v letech 1775–1890/1891 vychází
z rigorózní kvalifikační práce Filipa Pauluse, druhá část Intermezzo v letech 1891–1898
je dílem Šárky Steinové a na třetí části Od příchodu pod Slupskou stráň na Nové Město
Pražské do roku 1945 pracovali oba společně. V každé kapitole navíc najdeme stavební
vývoj univerzitních botanických zahrad, jemuž se věnoval Jiří Štěchovský. Předmluvu
ke knize napsal Václav Větvička, dlouholetý ředitel Botanické zahrady UK, který letos
v lednu oslavil osmdesátiny. Pražská univerzitní botanická zahrada byla založena Josefem Gottfriedem Mikanem roku 1775 na Smíchově. Po povodni roku 1890 byla zahrada přemístěna na Nové Město, kde pražské univerzity odkoupily od České společnosti
pro zvelebování zahradnictví v Praze zahradu budovanou od roku 1845. Dnešním vlastníkem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Autoři se stručně věnují obecně
botanickým zahradám v Čechách (první zmínky se vážou už k období vlády Karla IV.)
a pak již podrobně zahradě založené prof. Mikanem v místech dřívější jezuitské zahrady
v okolí dnešního smíchovského předmostí Jiráskova mostu (dnešní Dienzenhoferovy
sady jsou zbytkem původní botanické zahrady). Nechybí zde ani soupisy alpských
rostlin z Vídně a z Brazílie a soupis rostlin botanické a Salmovské zahrady. Následuje
stavební popis skleníků, a to i nerealizovaného návrhu z roku 1884. Po velké povodni
v Praze v roce 1890 nastala změna, protože povodeň zasáhla smíchovskou zahradu,
ležící blízko řeky, s velkou intenzitou. Zahrada byla postupně přemístěna do lokality Na
Slupi. Autoři se opět podrobně věnují historii zahrady do roku 1945. V knize nechybí
řada fotografií, ilustrací, plánů a výkresů ani terminologický slovník. A autoři plánují
i pokračování o vývoji až do současné doby.
MILAN VALDEN

Z HOVNA BIČ

BABYLON

Miluju knížky, které jsou přeloženy ne slovo od slova, ale
s dávkou překladatelské odvahy, smyslu pro humor a fantazie
pro použití češtiny. Musím říct, že to je to první, co jsem si uvědomila, když jsem do knihy s anglickým názvem The Unpleasant poet a českým Z hovna bič (vydala JOTA) úplně zaplula.
Přísloví „Z hovna bič neupleteš“ totiž přesně vystihuje hlavního
hrdinu, jeho život, jeho pocity a myšlení. Když se někdo jmenuje
Daniel Richard Nixon a není prezident, tak prostě dostal do
vínku nedostižnou metu. Takže rodiče pozor, jaké jméno dáváte
svým dětem, abyste je také nedonutili toulat se světem za svým
štěstím, které je v nedohlednu slavného jména, jež nosí. Autor C.D.Payne má vůbec dar
vymýšlet jména pro své hrdiny. Nick Twisp v sérii o mládí, které je všude možně – od
odboje až po hajzl –, je také svým jménem unikátní. Kdo má rád Ameriku a stýská se mu
po trochu naturalistickém smyslu pro humor, může nostalgicky vzpomínat. Hrdina, který
pečuje o svůj příčesek, přespává v jedné posteli s nezletilými dívkami, ale nemá s nimi
tělesný poměr, osciluje mezi štěstím v maloobchodním prodeji a v psychoterapeutické
praxi – takový se v naší knihovně často nepotká. Kdo dává přednost jiným kulturám, toho
uchvátí vtip a lehkost, s jakou je kniha přeložena. Troufám si říct, že Naďa Funioková se
při překládání dobře bavila. Vtipné dialogy a vykreslené figury i figurky, hovorová čeština,
která ale netrhá ani oči, ani uši, ani srdce bijící pro krásy jazyka. Z hovna bič je zdánlivě
povrchní čtení a může takovým i zůstat. Když na vás ale padne sebezpytující nálada,
můžete rozjímat o své cestě životem, vzpomínat na lásky, letmá setkání i osudové zvraty a meditovat nad vlastním jménem. Navíc, pokud jezdíte v autech vyrobených v roce
vašeho narození, bude vám tenhle Nixon vyloženě blízký. Pro milovníky poezie jsou tu
také básničky. Jsou tak šílené, že je budete milovat stejně jako Richarda Daniela Nixona.
Tak schválně: „Šerý přízrak dávnověku/Super fáro od Chryslera/parádička za pár šupů/
Takhle voní disko éra.“ 
JARMILA SKOPALOVÁ

Prozpívat den, prospívá všem,“ těmito slovy vítá čtenáře
knížka Babylon (vydal Albatros), určená dětem a jejich dětem,
jak hlásá další podtitul. Najdete v ní texty písniček (v nichž se
můžete zamyslet třeba nad tím, jestli lze na rotopedu dojet
do Pardubic nebo zda je možné mít ponorku na vzducholodi), které si zároveň můžete poslechnout na přiloženém CD,
a to všechno doplněné zábavnými úkoly a veselými obrázky, které nakreslil Jan Laštovička. Autorkou textů v knize i písniček a většiny hudby
je Šárka Pichrtová, stojící také za založením skupiny Babylon Band, která písničky
s chutí interpretuje. O jejich kvalitě svědčí nejen nadšení malých i velkých posluchačů
na koncertech skupiny, ale také autorská Porta, kterou skupina získala v roce 2016 za
písničku Rodina. „Humor je pro nás zcela zásadní v písničkách i ve fungování kapely. Naše skladby jsou sice primárně pro děti, jejich texty ale nejsou vždy zcela triviální
a přímočaré – a tak jsme je nazvali `roustoucími písněmi`, po vzoru rostoucích židlí.
Dítě každého věku, tedy i dospělý, si v nich najde nějakou pointu. Čím je větší, tím více
skrytých významů v nich objeví,” vysvětluje Šárka Pichrtová, která písničky původně
skládala pro svého syna Dalibora, ale pak se jejich počet rozrostl natolik, že vznikla
nejprve kapela a poté kniha. „Naše písničky by asi byly jiné, kdybych sama neměla
dítě. Ty písničky mě napadaly při slovních hrátkách s mým synkem, pochopila jsem,
že chápe slova rychleji, je-li písnička s obrázkem,“ dodává mladá autorka. Kapela v čele
se zpěvákem Radoslavem Budáčem je častým hostem festivalů pro děti a koncertuje
i samostatně, takže pro mnoho malých posluchačů a jejich rodičů není její tvorba neznámá. Jistě tedy uvítají, že si nyní díky knize Babylon mohou v klidu domova přečíst
texty oblíbených písniček a díky CD si je mohou s dětmi zazpívat, třeba právě tu ověnčenou Portou s refrénem: „Mám velkou rodinu, když nevlastní pratetu pominu, tak je
nás třicet šest, to je co říct a každou chvíli je nás víc a víc!“
JANA MARXTOVÁ
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Martin Reichl

Ženistou ve Stalingradu,
pobočníkem na Dukle
Vzpomínky rudoarmějce a příslušníka
1. československého armádního sboru
v SSSR Eduarda Picky

Vázaná, 119x190 mm, 304 stran, 349,- Kč
Válečný veterán plukovník Eduard Picka začíná svá vyprávění vzpomínkou na to, jak se
coby malý chlapec dostal se svým otcem do
Sovětského svazu a jak zde prožíval svá dětská léta. Po napadení Sovětského svazu byl
odveden do Rudé armády a následně nasazen jako ženista v bojích o Stalingrad.
V roce 1944 byl převelen do stavu československé armády bojující na půdě Sovětského svazu, kde by zařazen k formujícímu se dělostřelectvu. Zde se setkává se svým celoživotním přítelem a vzorem pplk. gšt. Vilémem Sachrem a stává se jeho oddaným pobočníkem po
celý zbytek válečné vřavy.

Martin Marcel

Světlo z Byzance

Řecká studia v renesanční Itálii, 1360–1534

Vázaná, 145x210, 480 stran, cena: 449,Kniha se zaměřuje na kontext vzniku a obnovy
řeckých studií v italském humanismu, především
pak na přenos obsahu a modelů obsažených v rukopisné tradici a knižní kultuře. Detailně se zabývá také procesem translatio studii, jenž proběhl
v přelomových letech 1360–1534 a bez nějž si
dnes dějiny evropského písemnictví, umění i vědy
této epochy nelze představit.

Nikos Kazantzakis

Bratrovrazi
Vázaná, 256 stran, 289,- Kč
Ačkoli Kazantzakisův román Bratrovrazi patří
k jeho méně známým dílům, zralostí, významem,
a hlavně nadčasovostí se vyrovná těm ostatním.
Autor, v hloubi duše pacifista, přibližuje čtenáři
střet znepřátelených stran za občanské války
v Řecku (1946 až 1949) z jiného úhlu pohledu,
přičemž užívá neobvyklé literární prostředky.
Uprostřed událostí stojí bezelstný, lidsky přirozený, nezávislý kněz, který se snaží nalézt odpověď na otázku, na čí straně je právo. Vyvíjí obrovské úsilí usmířit obě strany
a zastavit zbytečné krveprolití.

Bohumila Grögerová

Lístky
Brožovaná, 145x210, 108 stran, cena: 120,- Kč
Bohumila Grögerová (1921–2014) patří k nejvýraznějším osobnostem naší literatury. Její dílo, po
dlouhou dobu nerozlučně spjaté s tvorbou Josefa
Hiršala, bylo mnohokrát oceněno u nás i v zahraničí. Knížka Lístky čerpá z jejích pracovních
zápisků, citací a poznámek, je tedy jakýmsi nahlédnutím do myšlenkového a tvůrčího světa autorky
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Jerome Klapka Jerome
NÁRUŽIVÝ TENISTA

Čínská poezie bývá stručná, a přesto dokáže probudit fantazii, přiblížit čtenáři
niterné pocity, slova jako by vyzařovala
odstíny barev a dokázala vyvolat neopakovatelnou náladu. A právě v tom je
mistrem nejznámější básník staré Číny,
básník osmého století – „Zlaté doby čínské poezie“ – Li Po. Z čínského originálu
přeložila Marta Ryšavá.
Váz., 464 s., 298 Kč

Zažíváte někdy záhadné nebo nevysvětlitelné věci, přijde k vám občas na návštěvu
duch? Pokud ano, pak jsou duchařské
povídky autora oblíbeného románu Tři
muži ve člunu pro vás to pravé. Povídky překypující fantazií a důvtipem, jsou
okořeněné záhadnými zážitky a humorem. Čtenáře baví už spoustu let a budou je bavit, dokud si zachovají mladého
„ducha“.
Váz., 112 s., 188 Kč

František Kalenda
ZLOMENÝ KRÁL
Detektivní příběh z doby Karla IV.

Druhý díl trilogie se odehrává poblíž hradu Lichnice, kde byl těžce zraněn český
a římský král Karel IV. Na lékaře Siegfrieda připadá nelehký úkol panovníka zachránit. A zároveň přežit v nehostinném
prostředí Železných hor, kde zjišťuje, že
nemůže věřit ani vlastním přátelům, natožpak příslušníkům intrikami prolezlého
panovníkova dvora.
První díl Vraždy ve znamení hvězdy obdržel čestné uznání od České asociace
autorů detektivní literatury.
Váz., 208 s., 248 Kč

John Hart
ŽELEZNÝ DŮM
Johna Harta, dvojnásobného nositele
prestižní Ceny Edgara Allana Poea, již
znají naši čtenáři díky thrilleru Tíha nenávisti.
návisti
Thriller Železný dům je pojmenován podle sirotčince, kde žijí děti, obklopené
necitelností a lhostejností dospělých, vydané napospas šikaně. Neduživý Julian
přežívá jen díky odolnějšímu bratrovi Michaelovi, který ho bezvýhradně brání.
Oba bratři se za dramatických situací setkávají po třiadvaceti letech a stejně jako
kdysi musí silnější bojovat za záchranu
slabšího. A vydat se na místo, před nímž
celý život utíkali – do Železného domu.
Váz., 416 s., 368 Kč

Marcel Pagnol
JAK VONÍ TYMIÁN
Další, již 5. vydání nejznámějšího Pagnolova díla. Pagnolovo vzpomínkové vyprávění dovolí čtenáři vstoupit do rodného
autorova kraje Provence, bujné a překrásné přírody, kde pod jižním sluncem
kvete levandule a tymián dorůstá do výšky člověka. Pagnol napsal tyto nezapomenutelné vzpomínky, když už překročil
šedesátku, a přesto se dokázal podívat
na svět mladýma očima chlapce, který
i věci docela obyčejné dokázal vnímat
jako vzácné a neopakovatelné okamžiky.
Váz., 576 s., 398 Kč

Renáta Fučíková
MOLIÈRE &
7 převyprávěných her v historických souvislostech

Po velkém úspěchu výpravné knihy
Shakespeare přichází R. Fučíková s druhým svazkem z ediční řady Největší dramatici. V této bohatě ilustrované knize
matici
přibližuje sedm slavných francouzských
divadelních her sepsaných v 17. století.
Pět Molièrových her podává autorka jako
rozverný komiks, zbylé hry Pierra Corneillea a Jeana Racina vypravuje. V historických textech, které jednotlivá dramata
doplňují, se před čtenářem odvíjejí nejen
dějiny Francie, ale dozvíme se i o výtvarném, hudebním i divadelním umění, architektuře, o módě, kuchařském umění
a zábavě v té době.
Váz., 192 s., 398 Kč

Martin Veselovský, Tomáš Holub
BISKUP NA SNOWBOARDU
Rozhovor Martina Veselovského, redaktora, moderátora, spoluzakladatele internetové televize DVTV a držitele několika
Novinářských cen, Ceny Karla Havlíčka
Borovského a Ceny Ferdinanda Peroutky
s Tomášem Holubem, prvním vojenským
kaplanem, účastníkem mezinárodních
mírových misí IFOR/SFOR v bývalé Jugoslávii, vyjednávačem církevních restitucí
a současným plzeňským biskupem, nejen
o aktuálních otázkách církve, ale i o jeho
osobním životě. Váz., 128 s., 248 Kč

PRVNÍ POMOC PŘI ŠPATNÉ NÁLADĚ

Dárkové publikace s citáty a vtipy s roztomilými barevnými obrázky
domácích mazlíčků

PSÍ
TERAPIE
Váz., 96 s.,
188 Kč

KOČIČÍ
TERAPIE
Váz., 96 s.,
188 Kč

Literatura s názorem
Amor Towles
PRAVIDLA ZDVOŘILOSTI

Michal Macháček
GUSTÁV HUSÁK

Poslední večer roku 1937. Pětadvacetiletá
Katey s kamarádkou Eve oslavují Silvestra
v mizerném baru na Manhattanu. Náhoda jim přivede do cesty Tinkera Greye,
charismatického a úspěšného bankéře, který je uvede do elegantního světa newyorské smetánky. Omamná jízda
mezi swingovými kluby, koktejly a luxusními restauracemi má však tragické následky. Román připomíná dílo F. Scotta
Fitzgeralda. Váz., 352 s., 348 Kč

Gustáv Husák – přesvědčený komunista,
vězeň i muž přitahovaný mocí. Jeho jméno je nejsilněji spojeno s obdobím tzv.
normalizace 70. a 80. let, kdy přicházela na svět generace „Husákových dětí“.
Kniha vychází z výzkumu dosud neznámých pramenů z českých, slovenských
a ruských archivů i materiálů z rodinného archivu. Je první ucelenou monograﬁí
posledního komunistického prezidenta
nejen v české produkci.
Váz., 632 s., 596 Kč

V akci Velký knižní čtvrtek vyjde 15. 3. další román Amora Towlese
GENTLEMAN V MOSKVĚ, kterého se ve světě prodalo již více než
milion výtisků.

Panagiotis Agapitos
BRONZOVÉ OKO
Soluň roku 833. Příběh soluňských klášterů a vražd protkaných rudým hedvábím
jako z pera Umberta Eca. Další ,,byzantský příběh s tajemstvím“ s hodnostářem
císařského dvora Leonem přibližuje málo
známou dobu a kulturu. Leon se stává
svědkem hádky mezi dočasným místodržícím a jeho manželkou. Následujícího
rána je místodržící nalezen zavražděný
a Leon se ujímá vyšetřování. Druhý díl
trilogie, již vyšla Ebenová loutna.
Váz., 224 s., 248 Kč

John Keats
DÉŠŤ Z PLANÉ RŮŽE
V nepřekonaném překladu Hany Žantovské znovu vychází výbor z básnického díla
anglického romantického básníka Johna
Keatse (1795–1821). Jeho život a dílo bývá
srovnáváno s osudy a dílem K. H. Máchy,
byť se tito básníci nikdy nemohli setkat.
Výbor představuje nejznámější a nejpůsobivější Keatsovy básně, z nichž jmenujme alespoň Předvečer svaté Anežky, Óda
na slavíka, Homérovi, Endymion (úvodní
verše) jako připomínku básníkova obdivu
k řecké mytologii.
Váz., 184 s., 228 Kč

Jan Rybář, Josef Beránek
DENÍK
VENKOVSKÉHO FARÁŘE
V knižním rozhovoru P. Jan Rybář vypráví
o světlých i stinných stránkách života přímo a bez zbytečných ohledů. Pamatuje
hrůzy 2. světové války, divoké odsuny,
nástup komunistické totality, vězení i permanentní dohled StB. Pamatuje ale také
naděje, které vyvolal II. vatikánský koncil
a návrat svobody v roce 1989. A evangelijní svobodu a humor si při vší pokoře
nenechá vzít, ba naopak rád je bude sdílet se všemi čtenáři.
Váz., 248 s., 248 Kč

Bronislav Ostřanský (ed.)
ISLAMOFOBIE PO ČESKU
Přední čeští islamologové, politologové,
religionisté a další odborníci se pokusili
hledat odpovědi na otázku, jak se v České republice zrodila tak silná islamofobie. K tématu přistupují z různých úhlů,
od rozboru stereotypů o islámu a muslimech, vztahu islamofobie a antisemitismu, evropského a světového kontextu,
místu islamofobie v paletě extremistických směrů v ČR, až po pohled na sociální sítě a jejich vliv na utváření islamofobních názorů.
Brož., 296 s., 348 Kč

Ondřej Podavka
ZDENĚK BRTNICKÝ
Z VALDŠTEJNA
Učený šlechtic a jeho deníky z cest

Kniha o životě Zdeňka Brtnického z Valdštejna (1582 –1623) je napsána na základě
deníku tohoto moravského šlechtice. Autor věnuje pozornost jak intelektuálním
a uměleckým zájmům Zdeňka Brtnického, tak i síti kontaktů, které si vybudoval
na svých cestách, ale i jeho luteránskému
náboženskému zázemí. Epilog knihy sleduje zapojení šlechtice do stavovského
povstání na Moravě v roce 1619. Po Bílé hoře byl uvězněn na Špilberku, kde záhy nato zemřel. Edice Velké postavy českých dějin.
Váz., 272 s., 298 Kč

Radkin Honzák
PSYCHOSOMATICKÁ
PRVOUKA
V knize o vztahu lidského těla a duše se
významný český psychiatr věnuje celému spektru témat: emocím, léčbě bolesti, nejnovějším studiím o „útrobním
mozku“, o účincích spánku, o komunikaci mezi lékařem a pacientem a dalším.
MUDr. Honzák v knížce, která je určena
jak laické, tak i odborné veřejnosti, se
snaží ukázat, jak jsou pro léčení nemocí důležité i faktory sociální a psychologické.
Váz., 336 s., 348 Kč

rozhovor

s Martou Davouze

Po stopách Kafkovy neteře

Kniha Celej Franz! je úplně jiná než vaše předchozí
počiny Dům v Bretani a Loď v Bretani. Část svého pracovního života jste zasvětila Společnosti Franze Kafky
a řídila jste její pražské Centrum, ale proč teď kniha
o Kafkově neteři?
Napsala jsem ji jednoduše proto, že jsem měla k Věře
Saudkové blízko a mrzelo mě, že ji lidé znají jen jako
neteř slavného spisovatele. Přitom to byla úžasná
ženská s nelehkým a dost komplikovaným osudem.
Čelila tomu osudu, jak nejlépe dokázala. Jezdili za ní
„kafkologové“ z celého světa a kvůli tomu byla neustále v hledáčku StB. I to brala
jako úděl, jako duchovní
rodinné dědictví, které ji
provází celý život a s nímž
musí chtíc nechtíc žít. Na
jejím příběhu jsem navíc  
mohla zobrazit ze svého
pohledu dvacáté století
v naší zemi. Věra totiž zažila
nacismus, kdy jí maminku umučili v koncentračním táboře, zažila i padesátá léta a také rok 1968, tedy všechny politické zvraty, které mladí už nepamatují a které
na ni bezprostředně doléhaly. Ano, ta kniha je hodně
jiná než Dům v Bretani a Loď v Bretani, i když jsou
tam také humorná místa. Je to o životě jaký umí být,
se smíchem i slzami. Celý život se nemůžeme jenom
chechtat, i když bychom si to samozřejmě přáli.

Co by Věra Saudková na knihu říkala, kdyby se jejího
vydání dožila?
Myslím, že by to vzala. Nanejvýš by něco doplnila. Byla
tolerantní. Knihu jsem dávala číst její dceři a ta mi pak
říkala, že sice má pár výhrad, ale že je to dobrá kniha.
Potěšilo mě to.
Na besedě, kterou jste měla před plným sálem Městské
knihovny v Praze, se vás čtenáři ptali, jestli neplánujete pokračování svých úspěšných knih Dům v Bretani
a Loď v Bretani. Odpovídala jste, že ne. Opravdu už
další kniha z Bretaně nebude?  
Nebude. Už jsem o Bretani napsala dvě knihy, přičemž
tu druhou jsem ze sebe doslova vyždímala právě na žádost čtenářů. Nevím, co bych dál psala. Musela bych
začít psát cestopis, třeba jako to dělá Jan Šmíd, který
tímto způsobem jde třeba po stopách Jana Zrzavého, kam nejraději jezdil, kudy cestoval atd. Nebo
třeba jeho průvodce po pařížských restauracích. To

Foto z besedy: Petr Brodecký

Co vás při psaní této knihy nejvíc potrápilo? Co bylo
nejtěžší?
Asi to, že jsem se rozhodla pro formu románu, nikoli
pro biografii či literaturu faktu. I přesto jsou v knize
hojně uvedena reálná jména a místa, takže jsem se
nevyhnula neustálému ověřování správnosti uváděných údajů. V knize například popisuji atmosféru
v někdejším Klubu spisovatelů, ale sama jsem ji ne-

zažila. Znala jsem ji až z konce 80. let. Předpokládala
jsem, že se na ní nic nezměnilo, ale přesto jsem si nechtěla vymýšlet, chtěla jsem všechno popsat pravdivě.
Nevěděla jsem, jestli se ten nebo onen mohli v Klubu
setkat, jestli se znali a tak podobně. Nechtěla jsem
psát bludy a zjistit pravdu bylo někdy komplikované.
Stejně tak mě potrápilo líčení událostí z univerzity
v Princetonu, kde jsem sice před lety sama byla, ale
nemohla jsem si například vzpomenout na rozmístění
jednotlivých budov v areálu. Abych dokázala jednotlivá místa dobře popsat a nepsala hlouposti, musela
jsem to opět zjistit. S internetem nejsem příliš velký
kamarád, počítač beru spíš jako psací stroj, takže
to často byl pořádný oříšek. Zjistit fakta tedy bylo
na psaní této knížky to nejtěžší. Vcítit se do myšlení
Věry, pochopit ji a popsat co, kdy a proč dělala, pro
mě naopak nebylo těžké. Byly jsme totiž stejná krevní
skupina, dobře jsme si rozuměly.
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Foto: Alžběta Jungrová

Spisovatelka Marta Davouze žije ve Francii, ale kdykoli jí to čas dovolí, přijede do
Prahy, aby se pozdravila se svými čtenáři. Naposledy se tak stalo při příležitosti
představení její zatím poslední knihy Celej Franz!, která pojednává o složitém
životě neteře Franze Kafky Věry Saudkové.

Marta Davouze (1945)
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Po invazi v roce 1968 byla několik let bez
zaměstnání, poté pracovala v knihovně a koncem
80. let působila jako nakladatelská redaktorka.
Po převratu v roce 1989 byla ředitelkou Centra
Franze Kafky v Praze. K nejvýznamnějším projektům, které tam iniciovala, patří souborné dílo
Franze Kafky, sebrané spisy Karla Poláčka a pomník Franzi Kafkovi na Starém Městě v Praze. Od
roku 2002 žije převážně ve Francii, kde se podruhé
provdala. Hojně publikovala články a fejetony na
politická témata. Jako spisovatelka se etablovala
umělecko-naučnou knihou pro mládež Podobizny
lásky, za niž obdržela mezinárodní cenu IBBY. Od
roku 2013 spolupracuje s nakladatelstvím Mladá
fronta, kde jí dosud vyšlo pět titulů, mj. bestseller
Dům v Bretani, v němž popisuje své osobní zážitky
ze života ve Francii.

je unikátní. Jak si dokáže opatřovat informace, často
dokonce rodinná tajemství. Jak dokáže vyhmátnout
toho pravého a přivést ho k řeči. Ostatně je to jeho
profese. O Bretani napsal už dvě knihy. Já taky dvě.
Každý z nás jinak. Co víc byste chtěla? Ostatně takový
cestopis či spíš speciální průvodce vyžaduje dobrého
fotografa, aby snímky doplnily popis všech navštěvovaných míst, a celé je to moc složité, aby to bylo
dobré. Další moje kniha z Bretaně tedy opravdu nejspíš nebude.

knižní tipy

dÁmA, kterÁ mĚLA rÁdA
Čisté ZÁcHodky

menŠí knížkA o nĚmeckÝcH
sPisovAteLícH

Pod dráždivým názvem, který vás chtě nechtě zaujme, vydává
Supraphon ve spolupráci s Kristián Entertainment audioknihu
s dílem pozoruhodného irsko-amerického spisovatele jamese
Patricka donleavyho. V režii Jana Jiráně uslyšíte Petru Špalkovou, Jana Hartla a Jiřího Dvořáka. Tragikomický román vypráví příběh ženy, kterou v pro ženu kritickém věku třiačtyřiceti
let opustí partner, děti jsou dospělé a ona najednou stojí znovu
na startu. Jocelyn Guenevere Marchantierová-Jonesová zpočátku vypadá, že ji nečekaná situace nevyvede z rovnováhy,
ale postupem času na ni přece jen tíha osudu dolehne a ona se ocitne téměř na prahu
sebevraždy. Tehdy se v ní ale vzepře ona někdejší sebevědomá žena a dokáže znovu
vstát. Na nohy jí pomůže zásada, kterou jí vštěpovala babička, a sice „používat jen ty
nejčistší z čistých záchodků“. Jak to myslela a jak to Jocelyn může změnit život? To už
prozradit nelze, protože byste přišli o brilantní pointu zajímavého příběhu, v němž se
budete chvíli smát a chvíli přemýšlet nad složitostmi života, které mohou potkat každého, respektive každou z nás. Jan Jiráň původně zamýšlel natočit svérázný text s Libuší
Šafránkovou v hlavní roli. Oblíbená herečka byla z nápadu nadšená, ale doba realizace
se tak protáhla, že nakonec role připadla druhé nejvhodnější kandidátce Petře Špalkové. „Spolupráce při nahrávání audioknihy se všemi třemi interprety byla fantastická!
Co mě fascinovalo a asi nikdy nepřestane fascinovat u profesionálů, jako byli tito tři,
byla jejich schopnost položení se do role, schopnost improvizace, hravost či lehkost,
s jakou to zvládají. Ale nesmím zapomenout na režiséra pana Jiráně, který tomu celému
dodal šťávu, ať už vybranou muzikou, či ruchy, které použil,“ pochvaluje si producent
nahrávky Václav Tobořík. Nahrávce skutečně nelze upřít preciznost a Petra Špalková je
jednoduše dokonalá. Její Jocelyn budete nejen chápat, ale přímo milovat.
JANA MARXTOVÁ

Po patnácti letech vyšla v doplněném a rozšířeném vydání
Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy Pavla kosatíka (vydal Knižní klub v edici Universum), základní příručka k této tematice. Její předností je,
že se nezabývá jen nejvýznamnějším obdobím – koncem
19. a první polovinou 20. století – a nejznámějšími německými spisovateli, kteří u nás v tomto období působili
(Kafka, Brod, Werfel, Meyrink, Kisch aj.), ale zahrnuje
i autory působící na našem území od středověku až do
konce 20. století. Další předností je pak – jako vždy u Kosatíka – čtivost, výstižnost a faktografická spolehlivost. Množství německy píšících spisovatelů, kteří se v Čechách či na Moravě narodili, žili zde kratší či delší
dobu nebo k nám měli jiné vazby, je udivující (a to nejde o přehled zdaleka vyčerpávající, na to by „menší knížka“ nestačila). A najdeme mezi nimi jména, která
patří v literatuře k těm nejslavnějším. Stručné i delší portréty často překvapí tím,
jak zajímavé a dramatické životy mnozí spisovatelé měli, jak bohaté je jejich dílo,
jak jsou někteří asi právem zapomenutí, jiní však neprávem, či jakým tématům
se ve svých dílech věnovali. Po stručném přehledu autorů do roku 1848 je první
větší kapitola věnována Adalbertu Stifterovi. Následují moravští realisté (Marie
von Ebner-Eschenbach, Ferdinand von Saar, Bertha von Suttner aj.), novoromantici (Gustav Meyrink, Alfred Kubin, Leo Perutz, Paul Leppin aj.), tzv. velcí
odrodilci (Rainer Maria Rilke, Karl Kraus, Robert Musil) a pak tři větší samostatné kapitoly o Maxu Brodovi, Franzi Kafkovi a Franzi Werfelovi. K dozvukům
„Pražského kruhu“ patří např. Johannes Urzidil, k expresionistům Ernst Weiss,
Ludwig Winder či Hermann Ungar. Dále v knížce nechybí Pavel Eisner, Rudolf
Fuchs či Willy Haas. V kapitole o autorech mimopražských se dočteme o Robertu
Michelovi, Fritzi Mauthnerovi či Erwinovi Quidu Kolbenheyerovi. Jsou tu i autoři
levicoví: Egon Erwin Kisch, Emil Utitz, Franz Karl Weiskopf, Fritz Jensen, Louis
Fürnberg, Karl Tschuppik či H. G. Adler. A konečně i autoři působící po druhé
světové válce, jako Kurt Krolop či Lenka Reinerová. Nechybí bibliografické odkazy, rejstřík a ilustrace.
(miv)

HAdoHLAvec
Devadesát osm lidí v ceně šesti milionů dolarů. To je jejich
cena, když jsou živí. A když jsou mrtví? To je pak jejich cena
těžko vyčíslitelná – zvlášť když byli použiti jako časovaná bomba. Americká patoložka Margaret Campbellová a pekingský
detektiv Li Jen se opět setkávají a čelí spolu nejen smrtící
infekci, která ohrožuje celý svět, ale i démonům své vlastní
společné minulosti. Oba se před lety setkali v Číně, zamilovali
se do sebe, pracovali spolu, ale společnou budoucnost nebyli
schopni unést. Když se teď v Texasu najde dodávka s mrtvými těly čínských imigrantů, nejprve si všichni myslí, že jde jen
o další politováníhodný případ udušení při nelegálním přechodu hranic. Podrobné pitvy
ale ukážou, že těla byla ještě za živa infikována virem, který – pokud by se začal šířit – nezná hranic a zabije desítky milionů lidí. Detektiv Li jako zástupce čínského velvyslanectví
ve Washingtonu tuší, že něco takového by rozpoutalo nenávist mezi velmocemi. A od
nenávisti je k válce už jen krůček. Agent Hrycyk se svojí nenávistí ke všem přistěhovalcům – a těm z Číny obzvlášť – by měl najednou miliony následovníků. Jenže představa
Zlaté hory v Americe, místa hojnosti a spásy, je důvodem k tomu, aby každý rok podnikly smrtelnou cestu na druhý konec světa tisíce Číňanů. Ti se pak stanou otroky svých
převáděčů a překupníků. Mohou se ale stát i biologickou bombou, stejně jako je tomu
v čínském thrilleru Petera Maye. Detektiv Li sám neví, zda se jeho rodákům vyplatí vyměnit chabé živobytí v Číně za nelidské podmínky života v podzemních místnostech
bez oken, vody a záchodů, i když je to v Americe. Číst příběh zneužitých mladých dívek,
matek, kterým zemřeli při cestě děti i manžel, zanechá snad ještě víc pachuti než sebenázornější reportáž. Kniha Hadohlavec (vydává HOST) vás chytne hned od prvních
vět, skvělý popis prostředí i postav, napětí, okořeněné láskou i hrdinstvím. Peter may
je zručný vypravěč a být v nějakém řemesle zručný je ta největší poklona. Toto je čtvrtý
díl ze šestidílné série čínských thrillerů a závěr knihy dává tušit, že pokračování bude mít
i vztah hlavních hrdinů.
JARMILA SKOPALOVÁ

Krásná
a veselá
KAHANA
Jana Šebestíková
Šanelový příběh
dospělosti

Čtyři příběhy popisující cesty proměny z ženy v dívku,
která překročí práh dospělosti. Díky kreativitě a svobodné
vůli pochopí, že doposud nevěděla, co se v ní skrývá.
136 stran, brožovaná, prodej na dobírku 450 Kč/ks
email: larix.sebastian@centrum.cz
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bibliografie
ekonomika
Dvořáková, Dana
Základy účetnictví

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
2. aktual. vyd., 296 s., brož. 420 Kč
Cílem publikace je podat výklad
základů účetnictví, který umožní
porozumět účetnictví na určité úrovni
obecnosti a snáze potom pochopit
odlišnosti jednotlivých účetních
systémů v jejich konkrétní národní či
mezinárodní modifikaci.
ISBN 978-80-7552-892-6

Hofmannová, Eva
Cestovní náhrady podle
zákoníku práce s komentářem
a příklady od 1. 1. 2018

Olomouc: Anag, 2018, 12. aktual.
vyd., 288 s., brož. 309 Kč
Publikace na jednotlivých příkladech formou dotazů a odpovědí
demonstruje zákonný postup pro
zaměstnavatele při poskytování
cestovních náhrad. Součástí publikace jsou také nové prováděcí předpisy
platné pro rok 2018.
ISBN 978-80-7554-110-9

Hrdý, Milan;
Hamplová, Barbora
Oceňování bank, pojišťoven
a dalších finančních institucí

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 449 Kč
Podrobně zpracované postupy
oceňování příslušných vybraných
finančních institucí, komerčních
pojišťoven, investičních společností
a investičních fondů, také penzijních
společností ad.
ISBN 978-80-7552-829-2

Johnson, Zdenka
Hospodářská politika Spojených
států amerických a Německa
1933–1939

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2018, 1. vyd., 372 s., brož. 614 Kč
Odborná publikace představuje
analýzu, zhodnocení a komparaci vybraných oblastí hospodářské politiky
USA a Německa mezi lety 1933–1939
s kontextuálním přesahem do období
20. let, Velké hospodářské krize
a 2. světové války.
ISBN 978-80-245-2220-3

Kensett, Helen
Jak myslí úspěšní obchodníci. 48
nástrojů, se kterými na přeplněném trhu rozhodně vyniknete
Praha: Management Press, 2018,
1. vyd., 288 s., brož. 369 Kč
To, že dnes už není uměním produkt vyrobit, ale prodat, ví každý.
Ovšem to, jak prodávat, ovládají jen
nemnozí. Kniha nabízí 48 užitečných
a v praxi prověřených nástrojů, které
vám pomohou postoupit do nejvyšší
ligy prodejců.
ISBN 978-80-726-1536-0

Nerudová, Danuše
Daňová politika v Evropské unii

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 365 Kč
Kniha zpracovává aktuální téma,
zajímavé pro všechny, kdo se zabývají evropskou integrací, ať již jde
o odborníky z akademické sféry, či
z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie.
ISBN 978-80-7552-682-3
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Teorie finančního práva a finanční vědy

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 690 Kč
Teorie finančního práva a finanční vědy.
ISBN 978-80-7552-935-0

Zdanění mezd, platů a ostatních
příjmů ze závislé činnosti v roce
2018

Olomouc: Anag, 2018, 26. aktual.
vyd., 392 s., brož. 379 Kč
Publikace obsahuje podrobný výklad
ustanovení zákona o daních z příjmů
přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce
2018 při navýšení minimální mzdy.
ISBN 978-80-7554-114-7

z n o v i n e k k 19. 2 . 2 0 1 8 17 0 t i t u l ů

První česká monografie, která se systematicky a kriticky věnuje pojetí morální odpovědnosti v díle židovského
filozofa Hanse Jonase (1903–1993).
ISBN 978-80-7325-429-2

h isto r ie
Bahbouh, Charif; Fleissig, Jiří
Čtyři města
Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd,
2018, 1. vyd., 134 s., brož. 176 Kč
Kniha je věnována čtyřem historicky
nejvýznamějším městům na území
Saúdské Arábie: Mekce, Medíně,
Rijádu a Džiddě. Jsou to města, která
vždy hrála významnou roli při rozvoji
kultury a obchodu v arabském světě.
ISBN 978-80-88099-11-6

společenské
vědy; osvěta

Höß, Rudolf
Velitelem v Osvětimi

Moulis, Miloslav;
Cílek, Roman
Zapomeňte, že jste byli lidmi...

Praha: Epocha, 2018, 3. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Kniha nabízí přehlednou a čtivou formou mnohostranný obraz toho, co
nacistické koncentrační tábory v dané
etapě nejen německých, ale téměř
celoevropských dějin představovaly.
ISBN 978-80-7557-094-9

Bahbouh, Charif;
Kopecký, René
Jemen

Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd,
2018, 1. vyd., 132 s., váz. 165 Kč
Jemen je země s bohatou, neklidnou
a zajímavou historií. V současnosti se
potýká s řadou problémů. Jsou to mj.
dlouhotrvající válečné konflikty a hlad,
který sužuje velkou část obyvatelstva.
ISBN 978-80-88099-18-5

e tn o lo g i e
Erotika v lidové kultuře

Uherské Hradiště: Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti, 2018, 1. vyd.,
366 s., brož. 150 Kč
Kapitoly v publikaci naznačují, že
erotika v intimních komunikacích
i v dalších mezilidských vztazích je
právem sledována jako specifický
symbolický a funkční celek podávající
svědectví o estetizaci základních lidských potřeb tradice.
ISBN 978-80-87671-33-7

fi lozo fi e
Šimek, Vojtěch
Morální odpovědnost a její filosofické a spekulativněteologické
pozadí v díle Hanse Jonase

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 1. vyd., 349 Kč

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 1. vyd., 512 s., váz.
Souhrnný přehled dějin španělských výbojů a všech španělských území v Africe
přináší informace o hlavních procesech
a charakteristických rysech vývoje,
o jeho zvláštnostech a odlišnostech
i o jeho vztahu k ostatnímu světu.
ISBN 978-80-7422-616-8

Praha: Agentura Krigl, 2018, 1. vyd.,
232 s., váz.
Kniha pojednává o střetnutí švédské
a habsburské armády, která se odehrála pod hradem Třebelí v západních
Čechách mezi 18. 8. a 5. 9. 1647. Krajina bojiště se od poloviny 17. století
dodnes téměř nezměnila. V angličtině.
ISBN 978-80-88104-31-5

Melanová, Miloslava
Liberec

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 1. vyd., 536 s., váz.
Kniha představuje severočeské město,
které se od 16. století, kdy získalo městský
znak, zvolna rozvíjelo jako město poddanské. Průmyslová textilní výroba v 19.
století z něho učinila významné průmyslové centrum habsburské monarchie.
ISBN 978-80-7422-484-3

m é d ia
Gregor, Miloš;
Vejvodová, Petra
Nejlepší kniha o fake news!!!

Němeček, Jan
Kapitoly z osvobození Československa 1945
Praha: Academia, 2018, 1. vyd.,
272 s., brož. 350 Kč
Téma osvobození Československa
z nacistické nadvlády a událostí posledních dní druhé světové války na
našem území nepřestává přitahovat
čtenáře ani po více než 70 letech.
ISBN 978-80-200-2781-8

Klíma, Jan
Dějiny španělské Afriky a rovníkové Guineje

Matoušek, Václav a kol.
Třebel 1647. A Battlefield of the
Thirty Years‘ War from the Perspective of History, Archeology,
Art-history, Geoinformatics, and
Ethnology

druhá
světová válka
Praha: Academia, 2018, 1. vyd.,
352 s., brož.
Táborový komandant podává zprávu
o infernu strojově a „hygienicky“
provozovaného vraždění statisíců lidí,
které do Osvětimi téměř denně přivážely transportní vlaky z celé Evropy.
ISBN 978-80-200-2813-6

Roku 1900 zasedl ve vídeňské vládě
ministr bez portfeje, jehož posláním
bylo hájit české zájmy v rámci mnohonárodnostní monarchie. Vedle poslanců v říšské radě se tak český zástupce
objevil i na ministerském postu.
ISBN 978-80-200-2793-1

Beránek, Ondřej; Cermanová,
Pavlína; Hrubý, Jakub
Jedno slunce na nebi, jeden
vládce na zemi
Praha: Academia, 2018, 1. vyd.,
824 s., váz.
Vzdálenosti ve světě 14. století byly
větší než ty, které vnímá člověk dnes.
Některé kontinenty o sobě ještě
vzájemně nevěděly, komunikace byla
otázkou týdnů, měsíců či let.
ISBN 978-80-200-2738-2

Hruška, Emil
Boj o pohraničí. Sudetoněmecký
Freikorps v roce 1938

Praha: Epocha, 2018, 1. vyd., 112 s., váz.
Publikace popisuje organizační, personální a materiální aspekty Freikorpsu,
mapuje jeho nejdůležitější operace
a přibližuje jeho hlavní aktéry.
ISBN 978-80-7557-095-6

Klečacký, Martin
Český ministr ve Vídni. Ve službách
císaře, národa a politické strany
Praha: Academia, 2018, 1. vyd.,
304 s., váz. 450 Kč
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Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 144 s.,
váz. 299 Kč
Média, politici, sociální sítě – ze všech
těchto zdrojů se na nás neustále valí
dohady o tom, kdo, jak a proč se nás
snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují?
ISBN 978-80-264-1805-4

m e d itace
Kagge, Erling
Radost z ticha. Proč zavřít dveře
před hlukem světa

Brno: Jan Melvil Publishing, 2018,
1. vyd., 232 s., 230 Kč
Ticho není pouhou absencí zvuku,
nýbrž kýženým stavem, kdy můžeme
konečně slyšet sami sebe. Meditativní kniha, jejíž četba dokáže lidem
změnit život. Jak souvisí ticho se štěstím? Jak najít ticho uprostřed vřavy
velkoměsta?
ISBN 978-80-7555-043-9

motivačn í
př í ručk y
Hamiltonová, Diane Musho
Tvůj zen a můj zen. Naučte se
vycházet s kýmkoli

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 192 s., brož. 229 Kč
Nikdo není ostrov. Každý z nás denně
řeší nejrůznější problémy, musí
zvládat osobní a pracovní vztahy,
které často přinášejí stres i konflikty
a s nimi spojené nepříjemné pocity.
Kniha je praktickým návodem, jak
soužití s různými typy lidí zvládat.
ISBN 978-80-7306-981-0

Klosterman, Chuck
A co když je to jinak

Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 272 s.,
brož. 349 Kč
Kolikrát v životě jste byli o něčem bezvýhradně přesvědčeni? A kolikrát jste
potom zjistili, že jste byli úplně vedle?
Autor knihy vás přesvědčí o tom, že se
pletete ještě mnohem častěji, než byste připustili i ve své nejslabší chvilce.
ISBN 978-80-7261-533-9

McRaven, William H.
Budíček! Ustlat! Nabít, zajistit!

Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 144 s.,
brož. 249 Kč
Autor knihy byl 37 let příslušníkem
jednotek SEAL. Mockrát se ocitl na
hranici mezi životem a smrtí. A pochopil, že existuje několik jednoduchých
pravidel, která pomáhají přežít v nejkritičtějších chvílích i v běžném životě.
ISBN 978-80-7261-534-6

oso bn osti
Hanuš, Jiří a kol.
Vědec a občan. František Chudoba 1878–1941

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 1. vyd., 179 s.,
brož. 198 Kč
Český anglista, literární historik a překladatel F. Chudoba patřil k zakládajícím profesorům Masarykovy univerzity.
Publikace obsahuje zasvěcené studie
a antologii známějších i dosud nevydaných textů brněnského profesora.
ISBN 978-80-7325-449-0

po lito log i e
Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír; Šedo, Jakub
Politické systémy

Brno: Barrister & Principal, 2018,
1. vyd., 296 s., brož.
Co je víceúrovňové vládnutí? K čemu
může vést určitý volební systém? Jak
nahlížet na země, jejichž vůdcové mají
plná ústa demokracie, ale férovost voleb v nich nemá místo? Na tyto otázky
– a řadu dalších – odpovídá tato kniha.
ISBN 978-80-7485-150-6

pr ávo
Běhounek, Pavel
Daňové zákony v úplném znění
k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn

Olomouc: Anag, 2018, 27. aktual.
vyd., 328 s., brož. 99 Kč
Kniha přináší aktuální znění všech
důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově
platí pro rok 2018, např. nová částka
daňového zvýhodnění na prvé dítě.
ISBN 978-80-7554-111-6

Chalupa, Ivan; Reiterman,
David; Muzikář, Martin
Dědické právo. Základy soukromého práva IX
Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
184 s., brož. 290 Kč

bibliografie
Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na 4., 5., 6. a 7.
epizodu základů soukromého práva,
tj. na Cenné papíry, na Obchodní
korporace. Obecná část, na Obchodní
korporace. Přeměny a obchodní rejstřík
a na Obchodní korporace.
ISBN 978-80-7400-684-5

Janeček, Václav
Kritika právní odpovědnosti

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 300 s., váz. 495 Kč
Co je to odpovědnost? Na této
„velké“ otázce si v posledních 60
letech vylámal zuby nejeden český
právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce.
ISBN 978-80-7552-812-4

Schmied, Zdeněk;
Roučková, Dana
Zákoník práce 2018 (sešitové
vydání)

Olomouc: Anag, 2018, 14. aktual.
vyd., 176 s., brož. 129 Kč
Tak jako každým rokem nabízíme
čtenářům i letos stručnou odbornou
publikaci obsahující aktuální znění
zákoníku práce k 1. 1. 2018 – tedy
se zapracováním všech dílčích změn,
k nimž v průběhu roku 2017 došlo.
ISBN 978-80-7554-112-3

Skoruša, Leopold;
Daněk, Jaroslav
Zákon o vojácích z povolání.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 468 s., brož. 850 Kč
Kniha přináší ucelený výklad právní
úpravy služebního poměru vojáků
z povolání, a to jak z pohledu zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, tak prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto zákonu.
ISBN 978-80-7552-929-9

Svoboda, Karel;
Trněná, Klára
Dovolání

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
176 s., brož. 390 Kč
Monografie je určena širší právnické
veřejnosti, která přichází do styku
s institutem dovolání. Zejména
advokátům, kteří se chtějí vyhnout
klientům těžko vysvětlitelnému
nedopatření, že jejich dovolání bylo
odmítnuto pro vady.
ISBN 978-80-7400-685-2

Trnková, Lucie
Náhradní péče o dítě

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 168 s., brož. 260 Kč
Publikace se zabývá pojmem náhradní
péče o dítě. Autorka přibližuje situaci
v českém prostředí, kdy reforma systému péče o ohrožené děti a sociální
práce s rodinami přináší své výsledky.
ISBN 978-80-7552-864-3

ÚZ č. 1243 Cestovní náhrady,
odměňování v podnikatelské
sféře. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 112 s.,
brož. 69 Kč
Od roku 2018 obsahuje tato publikace nejen všechny aktuální předpisy
k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem
některých profesí, jako jsou příslušníci
bezpečnostních sborů, soudci, státní
zástupci a představitelé státní moci.
ISBN 978-80-7488-276-0
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ÚZ č. 1244 Účetnictví podnikatelů, audit 2018. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 192 s.,
brož. 93 Kč
Publikace obsahuje kompletní
soubor předpisů pro účetnictví
podnikatelů – zákon o účetnictví,
účetní vyhlášku a 23 českých účetních
standardů. Změny jsou vyznačeny
tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
ISBN 978-80-7488-278-4

ÚZ č. 1245 Vzorový účtový rozvrh, rozvaha, výsledovka 2018.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 48 s.,
brož. 49 Kč
Publikace je užitečnou pomůckou
pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou
minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018.
Vše v souladu s účetními předpisy
novelizovanými k 1. 1. 2018.
ISBN 978-80-7488-277-7

ÚZ č. 1246 Sociální pojištění
2018. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 400 s.,
brož. 169 Kč
Publikace obsahuje 37 předpisů,
které jsou rozděleny do čtyř kapitol:
pojistné na sociální zabezpečení,
nemocenské pojištění, důchodové
pojištění, organizace a provádění
sociálního zabezpečení.
ISBN 978-80-7488-279-1

ÚZ č. 1247 Oceňování majetku
2018. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 256 s.,
brož. 135 Kč
Publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku,
jejímž předmětem jsou podrobná
pravidla pro oceňování pozemků,
staveb, práva stavby, trvalých porostů a oceňování majetkových práv.
ISBN 978-80-7488-280-7

Výběr z rozhodovací praxe
k Úmluvě OSN o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 860 s., 3290 Kč
Důležitým právním nástrojem v oblasti mezinárodního obchodního
styku je již více než třicet let Úmluva
OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží, která byla přijata ve
Vídni v roce 1980.
ISBN 978-80-7552-931-2

pro ro d iče
Coe, Kimberley Ann; Faber,
Adele; Mazlish, Elaine
Jak mluvit, aby nás teenageři
poslouchali

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 168 s.,
brož. 249 Kč
Světový bestseller. Názorný, srozumitelný a velmi čtivý návod, jak
vycházet s teenagery. Název přesně
vystihuje obsah knihy.
ISBN 978-80-264-1812-2

průvo d ce
Homburg, Elke
Srí Lanka

Praha: Jan Vašut, 2018, 1. vyd.,
128 s., brož. 229 Kč
Již staří mořeplavci byli Srí Lankou
nadšení a dávali jí poeticky znějící

jména: Země lotosových květů, Ostrov bohů, Perla v Indickém oceánu.
I dnes slibuje název nezapomenutelnou krásu: Srí Lanka znamená
něco jako „královsky zářící země“.
ISBN 978-80-7541-112-9

Wagner, Bernd
Florida

Praha: Jan Vašut, 2018, 3. vyd.,
128 s., brož. 229 Kč
Florida, Sunshine State neboli Sluneční stát či Stát slunečního svitu,
připomíná pestrý kaleidoskop: Ruch
velkoměsta a vlídná pohostinnost se
tu střídají se samotou v lůně přírody
a s mořskými radovánkami.
ISBN 978-80-7541-089-4

př í ručk y
Digitální detox

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 120 s.,
brož. 269 Kč
Kolik času denně strávíte zíráním do
obrazovek? Je první věcí, kterou ráno
uděláte, to, že sáhnete po mobilu?
Necítíte se někdy zválcovaní přetlakem textovek, e-mailů a upozornění?
Možná přišel čas, abyste si dopřáli
digitální detox.
ISBN 978-80-264-1804-7

Specifické poruchy učení. Dyslexie, dysgrafie, dysortografie
Brno: Edika, 2018, 2. vyd., 248 s.,
brož. 249 Kč
Statistiky ukazují, že se ve třídách učí
bezmála 5 % žáků se specifickými
poruchami učení: dyslexií, dysgrafií
a dysortografií. Tipy v knize napomohou práci s dětmi i dospívajícími.
ISBN 978-80-266-1219-3

stud ie
Kříha, Josef;
Meteňko, Jozef a kol.
Bezpečnostní prostředí Evropské unie – reflexe zájmových
bezpečnostněprávních konotací
vybraných zemí středoevropského prostoru
České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018,
1. vyd., 173 s., brož. 280 Kč
Monografie vychází z ambice specifikovat kauzalismus bezpečnostněprávního a veřejnoprávního potenciálu, dílem subsumujícího vývoj
globálních i lokálních celospolečenských změn v rámci širšího teoretického vymezení.
ISBN 978-80-7556-026-1

Melichar, Hynek
Spojené státy americké a mírový
proces v Severním Irsku. Příčiny
úspěchu mediační intervence
George J. Mitchella v letech
1996–1998

Brno: Barrister & Principal, 2018,
1. vyd., 224 s., váz.
V českém prostředí je severoirský
konflikt poměrně málo zpracovaným
tématem. Kniha proto v rámci české
politologie a příbuzných oborů představuje originální příspěvek a klade si
za cíl tuto mezeru zaplnit.
ISBN 978-80-7364-068-2

Novák, Arnošt
Tmavozelený svět. Radikálně
ekologické aktivity v ČR po roce
1989
Praha: Sociologické nakladatelství,
2018, 1. vyd., 347 s., brož. 459 Kč
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Kniha se snaží přispět ke zmapování
a pochopení dynamiky radikálně
ekologické aktivity v Česku v letech
1989 až 2010. Zabývá se radikální
částí českého environmentálního
hnutí a procesem jeho deradikalizace
v průběhu 90. let.
ISBN 978-80-7419-254-8

ž ivotn í st yl
Brantmarková, Niki
Lagom – tajemství spokojeného
života

Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 288 s.,
brož. 349 Kč
Lagom, švédské slovo, které znamená
ani moc, ani málo, nebo také všeho
s mírou. Zkrátka akorát. Lagom je
životní styl. Představuje filozofii, jež
prostupuje všechny sféry života –
promítá se do rodiny, partnerských
vztahů, práce, výchovy dětí ad.
ISBN 978-80-265-0723-9

matematické
a přírodní vědy
botan i k a
Stehlíková, Dana
Od anděliky po zimostráz. Latinský Herbář Křišťana z Prachatic
a počátky staročeských herbářů

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 1. vyd., 277 s.,
váz. 298 Kč
Kniha se zaměřuje na prvopočátky
tradice středověkých, latinsky a česky
psaných herbářů bohemikálního
původu. Představuje především první
latinský herbář, sestavený Křišťanem
z Prachatic na konci 14. století.
ISBN 978-80-7325-441-4

technické vědy
Pelánek, Radek
Želví grafika. Exkurze do
programování, geometrie
a umění

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
80 s., 199 Kč
Želví grafika je způsob, jak vykreslovat zajímavé obrázky pomocí
několika elementárních příkazů („jdi
dopředu“, „zatoč doprava“) a základních programátorských konstrukcí (cykly, proměnné, funkce).
ISBN 978-80-251-4905-8

zdravotnic tví
kuchař k y
Aszkiewicz, Ewa a kol.
Moučníky a cukroví

Říčany: Junior, 2018, 1. vyd., 258 s.,
váz.
Více než 200 receptů pro každou
příležitost: od jednoduchých třených
nebo ovocných moučníků přes dorty
a složité sladkosti až po drobné sváteční pečivo. Více než 200 fotografií
moučníků a cukroví pro každou
příležitost.
ISBN 978-80-7267-285-1

Keithová, Jana
Zdravé svačiny do školy i do
práce

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 72 s.,
kroužk., 169 Kč

Přiznejme si, že dnešní uspěchaná
doba přeje potravinám, které našemu
zdraví příliš neprospívají. Pokud
chcete jít jinou cestou a dát sobě
a svým dětem skvělé a přitom zdravé
pokrmy, vyzkoušejte tuto kuchařku.
ISBN 978-80-253-3561-1

zdravotnictví
Drábková, Jarmila; Cheníček,
Jaromír; Nekola, Jaroslav
a kol.
Urgentní medicína

Praha: Galén, 2018, 1. vyd., 123 s.,
brož.
Publikace přináší abecedně strukturovaný text čtyř odborníků, shrnuje
základní klinické poznatky v urgentní
medicíně, anesteziologii, resuscitaci
v intenzivní medicíně a poskytuje
základní sumu informací z tohoto
oboru medicíny.
ISBN 978-80-7492-322-7

Halenka, Milan; Fryšák,
Zdeněk
Atlas ultrasonografie štítné žlázy
Praha: Maxdorf, 2018, 2. rozšíř.
a aktual. vyd., 360 s., váz. 995 Kč
Atlas obsahuje téměř tisíc precizně
vybraných a popsaných ultrasonografických obrazů štítné žlázy
pokrývajících všechny známé oblasti
její patologie i rozmanité varianty
normy.
ISBN 978-80-7345-535-4

životospráva
Egressy, Jitka
Tuk není nepřítel a jak je to s tím
pohybem
Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 152 s.,
brož. 249 Kč
Kniha plná nových poznatků, které
mohou ovlivnit zdraví! Autorka sleduje celosvětové vědecké výzkumy
a z jejich výsledků pro vás napsala
přehlednou příručku: o cholesterolu
v krvi, fruktóze, protahování před
sportem...
ISBN 978-80-264-1800-9

Nixon Pompaová, Robin
Zdravé děti bez alergií. Jak na
prevenci potravinových alergií

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 224 s.,
brož. 369 Kč
V knize najdete praktický návod,
jak pomoci svým dětem vyhnout
se celoživotnímu boji s potravinovými alergeny, 70 receptů, které
vám pomohou zařadit alergeny do
jídelníčku.
ISBN 978-80-264-1794-1

Tóth, Pavel; Walek, Pavel
Projezte se k novému tělu (aneb
hladovění nikam nevede)

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 268 s., váz. 449 Kč
Hladovění a různé extrémní diety
vás k úspěchu rozhodně nedovedou.
Jste připraveni se ke zdravějšímu,
krásnějšímu a výkonnějšímu tělu
projíst?
ISBN 978-80-901714-2-8

Weissenburger, Chrisiane;
Müller, Sven-David
Zdravá a chutná strava při
onemocnění dnou

Brno: CPress, 2018, 6. aktual. vyd.,
96 s., brož. 199 Kč
Jak upravit svůj jídelníček a přitom
neztratit radost z dobrého jídla?

bibliografie
Dna je nemoc, která postihuje 10 %
obyvatelstva a výrazně omezuje jejich
stravovací možnosti. Praktická příručka je určena lidem trpícím dnou.
ISBN 978-80-264-1801-6

umění; hudba
v ý t var n é
um ě n í
Elmoujahid, Silvie;
Hiebert, Helen
Pop-up skládanky

Brno: Zoner Press, 2018, 1. vyd.,
144 s., brož. 329 Kč
Vstupte do kouzelného světa pop-up
skládanek a dalších ručně vyráběných
papírových výtvorů. Autorka knihy
vás provede materiály, pomůckami
a základními principy pop-up skládanek a pohyblivých modelů.
ISBN 978-80-7413-361-9

učebnice
Brož, František;
Brožová, Pavla
Desetiminutovky. Velká a malá
písmena

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 96 s.,
brož. 149 Kč
Víte, kdy napsat velké a kdy malé
písmeno? Co třeba víceslovné názvy
států? Co národnosti? Názvy kde
koho a kde čeho? Váháte? V tom případě vám Desetiminutovky mohou
dost pomoci.
ISBN 978-80-266-1218-6

Chloupková, Martina;
Hníková, Růžena
Diktáty trochu jinak pro 6. a 7.
třídu ZŠ

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 64 s.,
brož. 129 Kč
Inovativní přístup založený na
správném porozumění danému
gramatickému jevu je efektivní a vede
k lepším výsledkům. Žák si nejprve
přečte text, provede cvičení určená
k zafixování pravidel a k pochopení
pravopisných jevů a poté si diktát
napíše.
ISBN 978-80-253-3551-2

Chloupková, Martina;
Hníková, Růžena
Diktáty trochu jinak pro 8. a 9.
třídu ZŠ

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 72 s.,
brož. 129 Kč
Inovativní přístup založený na
správném porozumění danému
gramatickému jevu je efektivní a vede
k lepším výsledkům. Žák si nejprve
přečte text, provede cvičení určená
k zafixování pravidel a k pochopení
pravopisných jevů a poté si diktát
napíše.
ISBN 978-80-253-3567-3

Mrázková, Eva
Hrátky s vyjmenovanými slovy

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 96 s.,
brož. 169 Kč
Hrátky s vyjmenovanými slovy nás
zvou nejen k procvičení pravopisu,
ale také na malou poznávací cestu
po naší zemi. S dvojicí kamarádů,
Katkou a Adamem, se vydejme na
výlet a bude úplně jedno, zda jen jako
nebo doopravdy s knihou v ruce.
ISBN 978-80-266-1220-9

Skřivánková, Jana
Hezky česky aneb Češtinářské
vychytávky

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
112 s., brož. 169 Kč
Váháte, kde napsat i/y nebo mě/mně?
Tak právě pro vás jsme dali dohromady
mluvnické jevy, ve kterých lidé často
chybují, a podívali se na ně jiným pohledem. Základní pravidla jsou vysvětlena
pomocí mnemotechnických pomůcek.
ISBN 978-80-253-3554-3

Zelená Sittová, Gabriela
Příprava na státní přijímací
zkoušky na čtyřleté obory
vzdělávání – Český jazyk

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
260 s., brož. 289 Kč
Publikace obsahuje 11 cvičných testů
z českého jazyka a literatury. Jsou
sestaveny tak, aby student získal
ucelenou představu o tom, jak jsou
otázky formálně koncipovány, a uměl
se v nich dobře orientovat.
ISBN 978-80-253-3549-9

Zelený, Pavel
Příprava na státní přijímací
zkoušky na čtyřleté obory
vzdělávání – Matematika

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
256 s., brož. 289 Kč
Publikace obsahuje 11 cvičných testů
z matematiky. Jsou sestaveny tak, aby
student získal ucelenou představu
o tom, jak jsou otázky formálně
koncipovány, a uměl se v nich dobře
orientovat. Součástí titulu je klíč
správných řešení.
ISBN 978-80-253-3550-5

Holeček, Milan; Janský,
Bohumír; Tlach, Stanislav
Zeměpis světa 1. Učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá
gymnázia
Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2018, 5. aktual.
vyd., 56 s., brož. 99 Kč
Učebnice je věnována regionálnímu
zeměpisu všech oceánů a některých
světadílů. Obsahuje tematické celky
Oceány, Polární kraje, Afrika, Austrálie a Oceánie.
ISBN 978-80-87476-01-7

spor t
a tělov ýchova
Strauss, Andrea;
Strauss, Andreas
Velké skialpinistické túry
Východních Alp

Říčany: Junior, 2018, 1. vyd., 240 s.,
brož.
60 klasických túr v oblasti mezi Rätikonem, Dachsteinem a Dolomity –
a každá může být splněným snem
zkušeného skialpinisty. Působivě
vedené výstupy v zimních a jarních
sněhových podmínkách a navíc atraktivní sjezdy pro skutečné labužníky.
ISBN 978-80-7267-634-7

krásná literatura
ese j e; úvahy
Camus, Albert
Člověk revoltující

Praha: Garamond, 2018, 360 s., váz.
V rozsáhlém filozofickém eseji si autor
klade dodnes znepokojující otázky:

z n o v i n e k k 19. 2 . 2 0 1 8 17 0 t i t u l ů
Jak se bouřit, revoltovat, revolučně
měnit svět, popírat cizí moc a autoritu
a nestát se přitom vrahem? Je možná
nějaká čistá, rytířská forma revolty?
ISBN 978-80-7407-404-2

Hořejší, Jaroslav
Slova na pranýři

Praha: Maxdorf, 2018, 1. vyd., 228 s.,
brož.
Vadí mi pokleslost toho, jak mluvíme,
protože s tím souvisí i pokleslost
našeho myšlení a jednání a naše
odolnost vůči ostatním nešvarům.
Slova prozradí velmi mnoho o vás
druhým, ale také naopak vám samým
o druhých.
ISBN 978-80-7345-547-7

Kombinace dobrodružného vyprávění, vědeckých poznatků o přežití
a praktických rad pomohla lidem
pochopit, jak účinněji zvládat stres,
vyhodnocovat rizika a rozhodovat se
pod tlakem.
ISBN 978-80-7565-250-8

Liška, Vladimír
Prezidenti

humo r

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
Jak prožívali svoji moc, ale i odpovědnost vůči občanům naši prezidenti? Jací to byli lidé? V čele naší
republiky stálo za dobu její poměrně
krátké existence 11 mužů, jejichž
různorodé charaktery i schopnosti
reflektují dějinné zvraty.
ISBN 978-80-7505-876-8

Krátký, Viktor
Ali Bbaba a 40 politiků

Nixon, John T.
Saddám Husajn: Výslech

Brno: Knihkupectví CZ (Alman),
2018, 1. vyd., 136 s., brož. 188 Kč
Děj knihy Ali Bbaba a 40 politiků
nabízí – samozřejmě s velkou nadsázkou – jedinečný souhrn takřka všech
významných kauz a skandálů poslední doby. Groteskní podobenství
o pokrytectví současné moci.
ISBN 978-80-87426-42-5

kom i k sy
Azzarello, Brian; Risso,
Eduardo
100 nábojů 12 – Špinavci

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 128 s.,
brož.
Nastává závěrečná bitva mezi
přeživšími rody Trustu a agentem
Gravesem, jejich někdejším zmocněncem. Vše nasvědčuje tomu, že počty
padlých na obou stranách budou
vysoké. Předposlední svazek ságy
100 nábojů obsahuje sebrané sešity
č. 84–88.
ISBN 978-80-7507-744-8

lite r atur a
fak tu
Braunerová, Alena;
Frejtichová, Jarmila
Můj rok 1958

Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 152 s.,
váz. 299 Kč
Zavzpomínejte na rok, kdy jste se narodili nebo který vám utkvěl v paměti.
Jaké události plnily stránky novin,
kolik stál lístek do kina, jak vypadala
tehdejší auta nebo co se tenkrát
nosilo za oblečení? Připomeňte si
dobovou reklamu, filmy či knihy.
ISBN 978-80-265-0725-3

Braunerová, Alena;
Frejtichová, Jarmila
Můj rok 1968

Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 192 s.,
váz. 299 Kč
Zavzpomínejte na rok, kdy jste se narodili nebo který vám utkvěl v paměti.
O jakých událostech se mluvilo v médiích, jaká auta byla v kurzu, kolik stál
lístek na tramvaj nebo jak vypadala
tehdejší Miss World?
ISBN 978-80-265-0726-0

Gonzales, Laurence
Umění přežít. Kdo přežije, kdo
zemře a proč. Pravdivé příběhy
o zázračných přežitích i náhlých
úmrtích

Brno: Jota, 2018, 1. vyd., 328 s., váz.
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Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 232 s.,
váz. 349 Kč
John Nixon, bývalý důstojník CIA, byl
prvním Američanem, který během
několika měsíců provedl podrobný
a rozsáhlý výslech iráckého diktátora
Saddáma Husajna. Kniha je koncentrovaným záznamem z těchto
výslechů.
ISBN 978-80-264-1802-3

Vaňura, Miroslav
Legendy kriminalistiky

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 256 s.,
váz. 269 Kč
Krimiseriál ČT o novodobých zločinech především z období divokých
90. let v knižní podobě nabízí pohled
do zákulisí vyšetřování nejznámějších
porevolučních kauz. Unikátní fotodokumentace.
ISBN 978-80-7505-902-4

po e z ie
Dolistová, Marie
V síti rybáře

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2018, 2. dopl. vyd., 114 s., brož.
135 Kč
Básně vzniklé rozjímáním nad biblickými texty, prožíváním jejich skutečností jako odpovědí na konkrétní
životní situace. Autorka konfrontuje
svět víry s lidskou slabostí, bolestí
a úzkostí tváří v tvář nelehkým
okamžikům lidského života.
ISBN 978-80-7266-431-3

po pul ár n ě
naučná
Jarolímková, Stanislava
Světové osobnosti, jak je
(možná) neznáte 2

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 372 s.,
váz. 249 Kč
Víte, že britská královna Viktorie
svého budoucího manžela požádala
sama o ruku, zavedla v zemi bílé
svatební šaty i vánoční stromeček
a milovala jízdu vlakem? Že car Petr
I. nenáviděl Kreml, nezaložil slavný
Zimní palác a navštívil Čechy?
ISBN 978-80-267-1062-2

próz a
A co Dominik?

Brno: Moba, 2018, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Dr. Frank byl nesmírně šťastný, neboť našel v Janě Marbertové ideální

zástup pro svoji ordinaci a mohl teď
tedy konečně nastoupit na zaslouženou dovolenou. Mladá kolegyně
bude o jeho pacienty pečovat docela
podle jeho představ.
ISBN 978-80-243-8119-0

Beran, Ladislav
Rakev bez nebožtíka

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 280 s.,
váz. 249 Kč
Nová kniha krimi povídek emeritního
komisaře kriminální služby L. Berana. Opět se potkáme s oblíbenou
četnickou pátračkou, která řeší kriminální případy z I. republiky. Všechny
příběhy autor vyhledal v archivech
a v dobovém tisku.
ISBN 978-80-243-8047-6

Birkner-Mahlerová, Freida
Věrný podvodník

Brno: Moba, 2018, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Fany stála u okna malého zahradního
salonku a dívala se do nádherného májového jitra. Nebyla zrovna
v dobré náladě, protože jí muž, který
rozvážel mléko, opět přivezl jeden
z těch početných dopisů pro jejího
šéfa Artura von Linden.
ISBN 978-80-243-8134-3

Bondy, Egon
Gottschalk – Hatto

Praha: Akropolis, 2018, 1. vyd.,
184 s.
Próza Gottschalk (1988), která tvoří
spolu s připojenými prózami Kratés
a Jao Li volnou historicko-alegorickou
trilogii, byla posledním beletristickým
textem, který Bondy vydal samizdatově, zatímco román Hatto byl již
napsán a vydán až po roce 1989.
ISBN 978-80-7470-171-9

Brandenburgová, Barbara
Terry v Paříži

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Mariana a Rudolf Kerstenovi nemohli
stále ještě uvěřit, že jejich hýčkaná
dcera Terry je již dospělá poté, co
skvěle obstála u maturitní zkoušky.
Ale byla to skutečnost a rodiče jí za
odměnu zaplatili cestu do Los Angeles k tetě Alici...
ISBN 978-80-243-8133-6

Brown, Dan
Počátek

Praha: Argo, 2018, 1. vyd., 416 s.,
váz. 448 Kč
Ať jsi kdokoli. Ať věříš čemukoli.
Všechno se brzy změní. Fantasticky
vynalézavý román od nejpopulárnějšího autora thrillerů na světě.
ISBN 978-80-257-2386-9

Camus, Albert
Pád

Praha: Garamond, 2018, 144 s., váz.
Pád (1956) je poslední velkou prózou
A. Camuse. Původně měl být zařazen
do povídkové sbírky Exil a království,
vzhledem k neustále se rozšiřujícímu
obsahu díla se však spisovatel rozhodl povýšit jej na román a publikovat
odděleně.
ISBN 978-80-7407-403-5

Colganová, Jenny
Pojízdný krámek snů

Praha: Argo, 2018, 1. vyd., 296 s.,
váz. 298 Kč
Nina ze všeho nejvíc na světě miluje
knihy a umí pro každého najít tu

bibliografie
nejvhodnější. Jenže knihovna, kde
pracuje, je zrušena a introvertní
děvče se najednou ocitá tváří v tvář
realitě.
ISBN 978-80-257-2379-1

Courths-Mahlerová, Hedwiga
Miluji tě navždy

Brno: Moba, 2018, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Bohatý majitel zámku a vinic Manfred Hallerstedt podlehl srdeční mrtvici – vinou svého synovce Kurta. Teď
je třeba, aby zmizela závěť zesnulého,
v níž určil svým jediným dědicem
svého nemanželského syna Gunnara
Lundströma.
ISBN 978-80-243-8129-9

Cummins, Fiona
Chrastění kostí

Praha: Baronet, 2018, 1. vyd., 448 s.,
váz. 359 Kč
Sériový vrah až do morku kostí. Psychopat mnohem děsivější než Hannibal Lecter. Plánoval dobře. Vede dva
životy. V jednom je stejný jako kdokoli jiný. Ale v tom druhém je správcem
morbidního muzea své rodiny. Nyní
nastal čas na rozšíření sbírky.
ISBN 978-80-269-0771-8

Češka, Stanislav
Smrt malé blondýnky

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 232 s.,
váz. 239 Kč
Další příběh soukromého detektiva
Berky je inspirovaný skutečným případem sexuální vraždy malého děvčátka v 80. letech minulého století.
Je to jeden z případů, který Berka
řešil v té době jako mladý nadporučík
u krajské mordparty.
ISBN 978-80-243-8048-3

Dark, Jason
Strigus, ďáblův posel

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 50 s.,
brož. 44 Kč
Velmi dlouho jsme o něm ničeho
neslyšeli, náhle se objevil a byl mezi
námi. Snad ho sem vyslal sám ďábel
z temných zákoutí svojí říše.Patrně
se to stalo přesně, jak jsme mysleli,
neboť Striguse doprovázely pekelné
sovy, aby ho chránily a pomáhaly mu.
ISBN 978-80-243-8123-7

Devátá, Ivanka
Rodinný podnik

Praha: Motto, 2018, 5. vyd., 168 s.,
váz. 229 Kč
Oblíbená herečka a spisovatelka
přináší laskavé příběhy plné humoru
o svízelích a trampotách, které nás
v životě potkávají.
ISBN 978-80-267-1065-3

Ďuranová, Mária
Tajemství tří žen

Praha: Brána, 2018, 1. vyd., 256 s.,
váz. 269 Kč
Libuše je žena v produktivním
věku, která statečně celé roky snáší
manželovu přílišnou šetrnost a jeho
sobectví. Ale když jejich děti vyletí
z rodného hnízda, dodá jí to ten
potřebný impulz a rozhodne se začít
nový život.
ISBN 978-80-7584-031-8

Erikson, Steven
Pád světla

Praha: Talpress, 2018, 1. vyd., 846 s.,
brož. 499 Kč
V Kurald Galain hrozí občanská
válka, protože Urusanderova armáda
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již vytáhla proti Charkanas a pod
velením nelítostného Hunna Raala
hodlá svrhnout Chotě Matky noc
Dracona a na trůn po boku živoucí
bohyně chce dosadit samotného
Urusandera.
ISBN 978-80-7197-674-5

Granger, Ann
Smrt v sutinách

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
V doutnajícím spáleništi starobylého
panského sídla Key House je nalezeno ohořelé tělo. Majitel domu,
Gervase Crown, se proto musí vrátit
z ciziny do svého rodného kraje, kde
ho ovšem nečeká nijak vřelé přijetí.
ISBN 978-80-243-8046-9

Grmolec, Zdeněk
Císařský kurýr

šený mladík, ale byl to jeden z nejrychlejších pistolníků Západu – jeden
z velikánů. Říkali mu „Panhandle“.
ISBN 978-80-243-8127-5

Jamesová, P. D.
Rubáš pro slavíka

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
Během lékařského výcviku ve Slavičím domě zemře mladá ošetřovatelka. Další dívka umírá brzy nato za
stejně záhadných okolností. Mohlo
jít o nešťastné náhody, ale inspektor
Dalgliesh je přesvědčen, že ve Slavičím domě řádí vrah.
ISBN 978-80-267-1063-9

Kirby, John
Bratři s kolty

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 280 s.,
váz. 289 Kč
Historickým románem se prolínají
osudy Šimona Vidláka, příslušníka
zchudlého rodu pocházejícího ze
Svatoslavi na Třebíčsku, barona von
Dobenaua, ale také Marie Terezie.
ISBN 978-80-243-7658-5

Brno: Moba, 2018, 2. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Měli různá jména a nikdy předtím
se neviděli – ba ani o sobě nevěděli.
A přesto to byli bratři, protože měli
stejného otce. Ten se však o ně nestaral, když jejich matky opustily ranč
Bizon. Nyní je starý despota Murdoch McKane zavolal k sobě...
ISBN 978-80-243-8125-1

Hayes, Rex
Dvojník

Kirby, John
Pravá ruka ďábla

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Ron Starke opustil saloon. Chtěl jít
k hotelu, ale předtím se ještě mínil
podívat na svého koně. Zamířil tedy
ke stáji. Náhle uslyšel ječivý výkřik.
Zarazil se. Další výkřik. Byla to žena.
Ron jasně slyšel, že ty výkřiky vycházejí ze stáje.
ISBN 978-80-243-8132-9

Hayes, Rex
Karavana smrti

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Jemný oblak prachu na jihu upoutal
pozornost Bena Isbella. Bylo to ráno
před tím dnem, kdy se měla jeho
dcera vydat na cestu právě tímto
směrem. Už dva dny nezahlédli na
rozpálené planině známky života.
ISBN 978-80-243-8120-6

Hénaff, Sophie
Lúzři: Stále spolu

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Týmu policistů v nemilosti se ani
zdaleka nepodařilo znovu získat svou
zašlou slávu. Jsou pokleslí na duchu
jako nikdy a ani příchod nového,
bláznivého kolegy, který si myslí, že
je mušketýr, nestačí k povznesení
týmové nálady.
ISBN 978-80-7505-877-5

Hoff, Claudia von
Kristýnka to zařídí

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Pětileté děvčátko s plavými lokýnkami a šedýma očima zaprosilo:
„Přivez mi něco, mami, a pošli mi
tááákhle velikou barevnou pohlednici!“ Kristýnčiny ruce opsaly ve vzduchu obrovský oblouk.
ISBN 978-80-243-8122-0

Jako dynamit

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Toho nenápadného cizince, který
toho dne přijel do Burrisu, si nejdřív
nikdo nevšímal. Vypadal jako nezku-

Brno: Moba, 2018, 2. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Lese Merritta, který v Lajitas nosil
hvězdu zástupce marshala, se
zmocnil hněv. Ztratil stopy bandity
Joela Burdetta, které v posledních
hodinách sledoval. Burdette očividně
tušil, že ho budou pronásledovat,
a dokázal za sebou zamést stopy.
ISBN 978-80-243-8136-7

Komárek, Stanislav
Mandaríni

Praha: Academia, 2018, 2. vyd.,
264 s., váz. 295 Kč
Pražský sinolog Jindřich Krottenbacher
je mandarínem jaksi hned dvakrát:
z titulu svého oboru a jako pedagog
na Ferdinandově univerzitě v letech
1990–2000, v době, kdy v městě Praze
bylo možné téměř všechno.
ISBN 978-80-200-2776-4

Koubková, Zuzana
Zabitý před klášterem

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 256 s.,
váz. 249 Kč
Pražská města už dávno nejsou tou
metropolí jako za časů posledních
Přemyslovců, nějaký život v nich však
přece jen pulzuje. A tam, kde se žije,
vyrábí, obchoduje a miluje, se sem
tam také vraždí.
ISBN 978-80-243-8049-0

Laurent, Diana
Hvězdy dnes tančí pro nás

Brno: Moba, 2018, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Princ Julian von Schönbruck se se
svou okouzlující snoubenkou Evi
vznášel na tanečním parketu a všichni hosté, kteří si užívali letní bál na
zámku Schönbruck, si dojatě otírali
slzy, neboť ještě nikdy neviděli hezčí
taneční pár.
ISBN 978-80-243-8117-6

Leckieová, Ann
Ve službách Milosti

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 312 s.,
váz. 349 Kč
Už se zdálo, že kapitánka Breq má
věci konečně pod kontrolou. Náhle
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je však na Athoecké stanici nalezena
osoba, která by tam být neměla. Na
stanici vzápětí dorazí posel z tajemné
presgerské říše i kapitánčina úhlavní
nepřítelkyně...
ISBN 978-80-259-0787-0

May, Peter
Černé světlo. Akta Enzo III

Brno: Host, 2018, 2. vyd., 343 s.,
brož. 239 Kč
Enzo Macleod, Skot vyučující biologii
na univerzitě v Toulouse na jihozápadě Francie, se rozhodl, že s využitím
svých znalostí vyřeší sedm nechvalně
proslulých vražd popsaných v knize
odložených případů pařížského novináře R. Raffina.
ISBN 978-80-7577-426-2

May, Peter
Hadohlavec

Brno: Host, 2018, 2. vyd., 344 s.,
brož. 239 Kč
Margaret Campbellová a Li Jen ve
4. díle čínských thrillerů. Americká
patoložka Margaret Campbellová se
vrací do USA, kde ji však čeká kamion
plný mrtvých Číňanů a konfrontace
s vlastní minulostí...
ISBN 978-80-7577-428-6

Meyerowitz, Seth
Ztracený letec

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 304 s.,
váz. 399 Kč
Arthur Meyerowitz, americký letec,
byl sestřelen se svým bombardérem
B-24 Liberator nad územím okupované Francie. Nejdříve byl prohlášen
za nezvěstného, po několika měsících
za mrtvého. Arthur však přežil...
ISBN 978-80-264-1803-0

Montillon, Christian
Žhavá legie

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Mléčná dráha je okupována mocenským nástrojem Chaotarchů, terminální kolonou TRAITOR. „Zásoby“
získávané z galaxie mají být použity
k účelům, které budou sloužit vzniku
negasféry v sousední galaxii Hangay.
ISBN 978-80-243-8116-9

Mornštajnová, Alena
Slepá mapa

Brno: Host, 2018, 2. vyd., 396 s.,
brož. 239 Kč
Anna, Alžběta, Anežka. Tři ženy, tři
generace, jedna rodina a mnoho
životních zvratů, traumat a tajemství.
ISBN 978-80-7577-425-5

Panagiotis, Agapitos
Bronzové oko

Praha: Vyšehrad, 2018, 1. vyd.,
224 s., váz. 248 Kč
Další „byzantský příběh s tajemstvím“
s hlavním hrdinou vysokým hodnostářem císařského dvora Leonem přibližuje málo známou dobu a kulturu.
ISBN 978-80-7429-889-9

Paris, B. A.
Za zavřenými dveřmi

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 264 s.,
brož. 229 Kč
Dokonalé manželství, nebo dokonalá
lež? Páry, jako jsou Jack a Grace, musíte obdivovat, ať chcete nebo ne. On
dobře vypadá a umí vydělat peníze,
ona je elegantní a šarmantní. Skoro je
vám líto, že se s ní nemůžete spřátelit
a poznat ji o trochu víc.
ISBN 978-80-267-1064-6

Pawlowská, Halina
Zase zoufalé ženy dělají zoufalé
věci

Praha: Motto, 2018, 168 s., váz.
269 Kč
Já Václava milovala! Vůbec jsem si
neuměla představit, že bych chodila
s někým jiným, a kdybych byla jen
trochu víc religiózně vychovaná, tak
bych každý večer zvedla hlavu k nebi
a děkovala bych Bohu, že mi seslal
tak dokonalého muže...
ISBN 978-80-267-1078-3

Renshawová, Winter
Nebezpečná iluze

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 256 s., 319 Kč
Romantický příběh plný touhy
a vášně, ve kterém není nouze o zvraty a napětí. Hudson Rutherford je
sexy chlap, a je si toho moc dobře vědom. Je arogantní, bohatý a vždycky
dostane všechno, co chce. Právě teď
potřebuje snoubenku...
ISBN 978-80-7306-979-7

Signe Danielsson, Kerstin;
Voosen, Roman
Bez slitování

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 320 s.,
váz. 339 Kč
Pod ledovou krustou jezera Toftasjön
je nalezeno brutálně zohavené
ženské tělo padesátileté kariéristky
s konexemi na växjoské radnici.
Tým vyšetřovatelů kolem Ingrid
Nyströmové a Stiny Forssové rozjíždí
pátrání na plné obrátky.
ISBN 978-80-243-7642-4

Stephanová, Sabine
Vyměněné děti

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Jemné paprsky odpoledního slunce
zaplavily nemocniční pokoj teplým
světlem. Marie Kösterová pozorovala
zaníceně sladký raneček ve svém
náručí, svou dcerušku, která spatřila
světlo světa teprve před několika
hodinami.
ISBN 978-80-243-8131-2

Šranková, Eva Ava
Izabela a její lásky

Praha: Brána, 2018, 1. vyd., 368 s.,
váz. 349 Kč
Intriky na královském dvoře, hrdinské činy odvážných rytířů, věrné
i zrádné lásky urozených dam... To
je vzrušující příběh pestrého života
krásné Izabely, odhodlané bojovat
s osudem. Mezi Anglií a Francií zuří
stoletá válka.
ISBN 978-80-7584-032-5

Třeštík, Michael
Zdi tvé

Praha: Motto, 2018, 4. vyd., 472 s.,
váz. 369 Kč
Grafik Hynek je sice uznávaným
umělcem, své životní dílo však dosud
nevytvořil. Jeho žena Dana se po nehodě ocitá na vozíku a Hynka opouští. Mozaiku vztahů dotváří Danina
sestra Soňa, obětavá vůči svým
blízkým, avšak neschopná navázat
partnerský vztah.
ISBN 978-80-267-1061-5

Unger, G. F.
Ben Kilrain

Brno: Moba, 2018, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Byl to pro mne džob, jaký jsem v uplynulých letech přijímal pořád znovu –

bibliografie
revolverový džob. Byl jsem už dlouho
pistolník Ben Kilrain a žil jsem ze svého koltu. V Rosalia u říčky Bonita jsem
tedy převzal pětisetdolarový džob...
ISBN 978-80-243-8124-4

Unger, G. F.
Cesta bez návratu

Brno: Moba, 2018, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Když jsme v noci seděli u ohně a jedli,
Kirby Savage se klidně zeptal: „Proč
jste musel jet sám, šerife? Není
v Conchu muž, kterého byste mohl
poslat?“ Flanagan se na něho pevně
podíval. „Ne,“ řekl, „ani jeden.“
ISBN 978-80-243-8135-0

Unger, G. F.
Hráč

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 80 s.,
brož. 49 Kč
Steva Nelsona, kterému přezdívají
„král hráčů“, čeká v Kansas City
největší hra jeho života. Zde však už
neplatí žádný zákon, každý si může
vzít zpátky to, co mu vzali, a to mocí
silnějšího. Ve hře je i krásná Lily.
ISBN 978-80-243-8137-4

Unger, G. F.
Hřebec zabiják

Brno: Moba, 2018, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Mary Pulaskiovou jsem napřed považoval za zcela bezelstné a nevinné
stvoření. Když jsem ji však potom
navštívil v nepřítomnosti jejích čtyř
bratrů, dala mi rychle najevo, jak moc
jsem se mýlil. Dost rychle mne dostala, mne, Jonese Oatlanda.
ISBN 978-80-243-8130-5

Unger, G. F.
Zloději koní

Brno: Moba, 2018, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Bylo to podivné kvarteto, ti čtyři muži
– mladý, opovážlivý Johnny Warlok,
Mexičan Paco Hermandes, Texasan
Jim Fletsher a – Cass Longdale,
yankeeský kapitán se zvláštním úkolem. Cass měl ukrást tisíc koní...
ISBN 978-80-243-8121-3

Vašut, Jan
Paraple

Praha: Jan Vašut, 2018, 1. vyd., brož.
149 Kč
Víš jak to bylo s naší starou
chalupou? Proč jezdíme právě sem?
ISBN 978-80-7541-063-4

Velden, Irene von
Z lásky do nebezpečí

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Andrea užasle vzhlédla, když se do
jejího pokoje vřítila Verena. „Neslyšela jsem klepání,“ odtušila Andrea.
Komtesa Verena von Rederscheid
se zlostně zasmála. „To by tak ještě
scházelo, abych musela klepat na
zámku, který bude za chvíli můj!“
ISBN 978-80-243-8126-8

Vondruška, Vlastimil
Dýka s hadem

Brno: Moba, 2018, 4. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Čtvrté vydání úvodního dílu edice historických detektivních románů o Oldřichovi z Chlumu a jeho panošovi
Otovi. Královský prokurátor a správce
hradu Bezdězu má v pravomoci i vyšetřování a trestání hrdelních zločinů.
ISBN 978-80-243-8050-6

Warner, Hal
V bílém pekle

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
„Vpřed!“ zvolal větrem ošlehaný kočí
dostavníku a práskl bičem. „Blíží se
blizard!“Koně znovu zabrali a kočár
sebou tak trhl, že cestující málem
vyletěli ze sedadel. Ale koně v hlubokém sněhu nemohli běžet rychle.
ISBN 978-80-243-8118-3

Wilde, Dunja
Milostné vzkazy od neznámého

Brno: Moba, 2018, 2. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
S bušícím srdcem přijala hezká
sestřička Vera Volkmannová překrásnou kytici rudých růží od poslíčka. Na chvilku vtiskla nos mezi sametové voňavé květy, pak rychle zavřela
dveře a hledala mezi dlouhými stonky
nějakou kartičku, ale marně.
ISBN 978-80-243-8128-2

Žoldnéři fantazie – Inteligentní
ledovce a jiné zrůdy

Praha: Straky na vrbě, 2018, 1. vyd.,
448 s., 250 Kč
Pod temnými korunami Černého
hvozdu řádí stvůry, jež není snadné
polapit... Krysař si píská svou zvrhlou
písničku... Mezi panáčky ze semaforů
se prožene vlna sebevražd... Nejhorší
zrůdy jsou prý sami lidé...
ISBN 978-80-87364-52-9
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Brezina, Thomas
Hon na přístavního žraloka

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 128 s.,
váz. 199 Kč
V Severním moři žije lidožravý
žralok? Parta detektivů ho viděla na
vlastní oči, přesto se jim něco nezdá.
Žralok trhá jednu oběť za druhou,
městem se šíří panika a čtyři kamarádi musí nenasytné zvíře okamžitě
zastavit!
ISBN 978-80-00-04948-9

Coppendale, Jean a kol.
Piráti a lodě – vysuň stránky
a objev skrytá tajemství

Říčany: Junior, 2018, 1. vyd., 10 s.
Ahoj! Ty ještě neznáš piráta jménem
Jake Černý nos? No tak to honem
naprav! Vezme tě s sebou do dobrodužných časů plachetnic a ostrovů
s poklady. Společně s ním navštiv loď,
na jejímž stěžni vlaje černá pirátská
vlajka.
ISBN 978-80-7267-210-3

Čapek, Josef
Povídání o pejskovi a kočičce

v zpom í n k y

Praha: Albatros, 2018, 18. vyd.,
120 s., váz. 199 Kč
Veselá vyprávění o dvou nerozlučných kamarádech potěšila již
několik generací čtenářů. Pejsek
a kočička spolu hospodaří ve svém
domku jako lidé: myjí podlahu, pečou
dort, slaví Vánoce i 28. říjen, chodí na
výlety a navštěvují přátele.
ISBN 978-80-00-04959-5

Novotný, David Jan
Soukromá historie Páté čtvrti

Čapkovi, Josef a Karel
Devatero pohádek

Praha: Academia, 2018, 1. vyd.,
404 s., váz. 450 Kč
Koncem roku 1951 se autor s rodiči
přistěhoval do někdejší Páté čtvrti, tj.
bývalého Josefova, Židovského města,
dnes součásti Starého Města pražského, kde od té doby žije. Déle než 65 let
sleduje tedy proměny této čtvrti.
ISBN 978-80-200-2791-7

literatura pro
děti a mládež
po pul ár n ě
naučná
Penny, Clarke
Automobily – Chytré hlavy

Říčany: Junior, 2018, 1. vyd., 66 s.,
váz.
V edici Chytré hlavy vychází kniha
pro všechny, které zajímají zlomové
okamžiky lidské vynalézavosti a umu
od objevení prvního kola přes vznik
prvních motorů až po dnešní stroje,
které lámou rychlostní rekordy.
ISBN 978-80-7267-321-6

pro dě ti
Blade, Adam
Tusk, mocný mamut – Beast
Quest

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 116 s.,
váz. 149 Kč
Mocný mamut Tusk vládne
v divokých lesích Gorgonie. Zadupe
všechno, co se hýbe, a nikdo se před
ním neukryje. Šíří děs mezi rebely,
odhodlanými bojovníky proti temnému čaroději Malvelovi. Budou rebelové srdnatí i přes chabou výzbroj?
ISBN 978-80-00-04949-6

Praha: Albatros, 2018, 13. vyd.,
256 s., váz. 199 Kč
Známé pohádky – Velká kočičí pohádka, Pohádka psí, Pohádka ptačí,
První loupežnická pohádka, Pohádka
vodnická, Pohádka tulácká, Velká
policejní pohádka, Pohádka pošťácká
– patří mezi stálice základního fondu
literatury pro děti.
ISBN 978-80-00-04960-1

Farmer, Derek a kol.
Hrad – letopisy obléhání

Říčany: Junior, 2018, 1. vyd., 38 s., váz.
Když vojsko oblehlo hrad, nevrátili
se vojáci domů dříve než za několik
měsíců. Hrad představoval složitě
fungující systém, ve kterém každý
jeho obyvatel hrál přesně určenou
roli. A nejinak tomu bylo na straně
útočníků.
ISBN 978-80-7267-325-4

Hawkins, Sarah
Příběhy se šťastným koncem –
Vyplašený jezevec

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
128 s., váz. 149 Kč
Lewis s tatínkem najdou u silnice
ležet zraněné mládě jezevce. Věří, že
mu přivolaní zvířecí záchranáři dokážou pomoci, jenže ejhle. Vyplašený
jezevec zaleze pod auto, zaklíní se
tam a nemůže ven.
ISBN 978-80-253-3558-1

Kuijer, Guus
Polča

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 360 s.,
váz. 299 Kč
Polča má kluka, jmenuje se Mimún,
ale jeho víra a kultura jim téměř
znemožňují být spolu. Polčin otec
se toulá ulicemi a místo něj je
tu najednou matčin nový přítel.
A dokonce se chtějí vzít! Je těžké
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zůstat šťastná, když se tolik věcí
nedaří...
ISBN 978-80-00-04299-2

LEGO® NINJAGO Garmadonovi
synové

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 32 s.,
brož. 199 Kč
Garmadonovi synové, známí drsní
motorkáři, hledají mocné Oni Masky
a po celém městě Ninjago způsobují
zmatek. Jen ty můžeš nindžům pomoct při misi, jejímž cílem je ďábelský
gang vystopovat.
ISBN 978-80-264-1788-0

Meadowsová, Daisy
Kamarádky kouzelných zvířátek
3: Velké překvapení Evky
Štětinkové
Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 112 s.,
váz. 199 Kč
Kamarádky Jola a Lilka už se
nemohou dočkat: v lese Přátelství se
chystá Svátek květů, jenže Grizelda
má v rukávu další strašlivý trik!
Uvrhne kletbu na Evku Štětinkovou:
všechna její zábavná překvapení se
začnou měnit na zlomyslnosti.
ISBN 978-80-264-1795-8

Small, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Veverka Viki

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
120 s., váz. 149 Kč
V Kouzelném lese se bude konat
pouť. Veverka Viki by měla společně
se svými kamarádkami zatančit zahajovací tanec, jenže nacvičování se
nějak nedaří. Viki má pocit, že je to
její chyba. Přijde jí na pomoc některý
ze zvířecích kamarádů?
ISBN 978-80-253-3563-5

Šenk, David
Srdce Aporveru

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
136 s., váz. 199 Kč
Po letech klidu a míru se pohádkovým světem Aporveru šíří temnota.
Zemi zaplavují divoké sykony a rozsévají nenávist, strach a zkázu. Podaří
se Rolanovi a Prin zániku Aporveru
zabránit?
ISBN 978-80-253-3559-8

Šmikmátorová, Pavla
Receptíky pro kuchtíky: Hurá za
dobrodružstvím!

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 64 s.,
váz. 249 Kč
Čtvrté pokračování dětské kuchařské knihy, plné fotografií, vtipných
ilustrací a napínavých komiksů, je určeno všem dětem, které milují dobrodružství a chtěly by svým kamarádům
nebo rodičům připravit zajímavé
a vzrušující pohoštění.
ISBN 978-80-264-1799-6

Tancrediová, Sharon; Harrisonová, Paula
Princezny a zvířátka: Perla přání
Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 136 s.,
brož. 129 Kč
Princezna Klarabela je moc ráda, že
se stala Princeznou Záchranářkou.
Když Klarabela před Královskou
regatou na ostrově Ampali narazí na
zraněného delfína, ví přesně, koho
zavolat na pomoc.
ISBN 978-80-264-1796-5

Tillworthová, Mary
Tlapková patrola – Na den
králem

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 24 s.,
váz. 199 Kč
Štěňata z Tlapkové patroly nacvičují
divadelní představení o králi Artušovi, když vtom je na pomoc zavolá
kapitán Turbot. Zřítily se na něj kulisy, které stavěl! Ryder a štěňata ho
spěchají zachránit.
ISBN 978-80-264-1798-9

Webbová, Holly
Magická zvířata – Kočičí čáry

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
120 s., váz. 149 Kč
Od léta stráveného u strýčka Lotka
příliš nečekala. Když ale zjistí, že jeho
obchůdek s chovatelskými potřebami
je plný zvířátek, názor změní. Začne
tam trávit čas a svěřovat myškám či
koťatům svá tajemství.
ISBN 978-80-253-3555-0

Winklerová, Dana a kol.
Veselé pohádky se zvířátky

Říčany: Junior, 2018, 1. vyd., 40 s.,
váz.
Neumíš rychle běhat? Každý tě
přemůže, když zápasíte? To nevadí!
Nadarmo se neříká, že učený z nebe
nespadl. Vrabčí slečna Čimča také
neuměla létat, králík Matěj se bál bacilů a zvířátka v zoo zlodějů. Bublinka
se tak dlouho bála vody, až...
ISBN 978-80-7267-198-4

pro m l ád e ž
Banks, Steven
SpongeBob: Piráti ze Zátiší
Bikin

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 64 s.,
váz. 169 Kč
SpongeBob a Patrick právě
předělali Křupavého kraba na
plachetnici, když vtom k nim vtrhla
banda pirátů. SpongeBob na piráty
zapůsobil tak moc, že z něj udělali
svého kapitána. Piráti se ale brzy
vzbouří!
ISBN 978-80-264-1797-2

Belan, Július
Přihraj, Carlosi!

Praha: Brio, 2018, 1. vyd., 280 s.,
brož.
Jmenuji se Carlos Alvaréz a je mi
11 let. Bydlím v malé uruguayské
vesničce u oceánu. Pro mě a moje
kámoše znamená fotbal všechno.
Hrajeme ho každý den na pláži jen
tak pro radost. Jednoho dne se tu objevil majitel fotbalové akademie.
ISBN 978-80-7529-485-2

Brallier, Max
Poslední děti na Zemi a průvod
zombií

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
304 s., váz. 249 Kč
Vypadá to, že zombie začaly mizet.
Jackovi se to ale nezdá. Začaly totiž
odcházet za strašidelným vřískáním,
které je doslova láká. Ale kam a za
jakým (temným) účelem? Jack a jeho
tři kamarádi jsou možná poslední
děti, které na světě zbyly.
ISBN 978-80-253-3553-6

Chee, Traci
Moře inkoustu a zlata – Čtenářka

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
408 s., 349 Kč
Sefia se ukrývá v divočině se svou
tetou Nin od doby, kdy byl zavražděn
její otec. Když tetu unesou, začne si
klást otázky. Kdo Nin unesl a proč?
Souvisí její zmizení s otcovou vraždou

bibliografie
a s podivným hranatým předmětem,
který teta schovávala?
ISBN 978-80-253-3556-7

Johnson, Varian
Spirit Animals: Soumrak strážců
– Velký návrat
Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
184 s., váz. 249 Kč
Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan se
dál snaží zastavit prastaré zlo, ale
dochází jim čas. Protože temnota
si podrobuje jejich spojence,
mohou se v nastalém chaosu
spoléhat na jediné: na své zvířecí
společníky.
ISBN 978-80-253-3557-4

Maskame, Estelle
Víš, že tě potřebuju?

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
320 s., brož. 349 Kč
Eden svého nevlastního bratra neviděla už skoro rok. Přestože svůj
utajovaný vztah kvůli rodině ukončili,
nemůže na Tylera stále zapomenout.
Je sice šťastná se svým novým přítelem, jenže pak od Tylera dostane
zprávu...
ISBN 978-80-253-3560-4

Mercerová, Sienna
Moje ségra je upír 9 – Dvojčata
v ohrožení

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 168 s.,
brož. 199 Kč
Když stávka hollywoodských
scenáristů způsobí, že Olivia
nemůže natáčet společně se svým
přítelem Jacksonem, rozhodne

z n o v i n e k k 19. 2 . 2 0 1 8 17 0 t i t u l ů
se, že se pustí do organizování
školního plesu, aby přišla na jiné
myšlenky.
ISBN 978-80-7544-496-7

Nicholasová, Soraya
Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná
soupeřka

Písňový cyklus Cigánské melodie na
texty A. Heyduka zkomponoval Dvořák na začátku roku 1880 na přání
německého tenoristy G. Waltera.
Vychází ve dvou transpozicích, pro
vyšší a nižší hlas.
ISMN 979-0-2601-0778-6

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
176 s., váz. 179 Kč
Z Poppy, Katie a Milly se staly nerozlučné kamarádky. Teď mají před
sebou své první závody a všechen
čas věnují přípravě. Nejsou však
samy. Trénovat s nimi začala Jessica.
Je nepříjemná, protivná a chová
se divně.
ISBN 978-80-253-3552-9

Dvořák, Antonín
Cigánské melodie. Nižší hlas
a klavír

Velká kniha Robloxu

Janáček, Leoš
Mládí – úprava pro smyčcové
kvarteto. 2vn, vl, vc – hlasy

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
160 s., brož. 249 Kč
Chcete se naučit vytvářet vlastní 3D
světy a hry a sdílet je s přáteli? Chcete
si užít hraní Robloxu naplno? Pak je
tato kniha právě pro vás! Provede vás
oblíbenou sociální herní platformou
od základů až po málo známé tipy
a triky.
ISBN 978-80-251-4904-1

hudebniny
Dvořák, Antonín
Cigánské melodie. Vyšší hlas
a klavír

Edit. V. Vejvodová, Praha: Bärenrei
ter Praha, 2017, BA 10431, 1. vyd.,
56 s., brož. 169 Kč

Edit. V. Vejvodová, Praha: Bärenrei
ter Praha, 2017, BA 10432, 1. vyd.,
56 s., brož. 169 Kč
Písňový cyklus A. Dvořáka Cigánské
melodie vychází ve dvou transpozicích, pro vyšší a nižší hlas.
ISMN 979-0-2601-0779-3

Edit. K. Mařatka, Praha: Bärenreiter
Praha, 2017, BA 11543, 1. vyd., 48 s.,
brož. 400 Kč
Dva smyčcové kvartety L. Janáčka
patří k nejžádanějším dílům kvartetního repertoáru 20. století. Janáčkův
obdivovatel, ve Francii žijící skladatel
K. Mařatka, se pokusil svou úpravou
Janáčkova dechového sextetu Mládí

rozšířit nabídku repertoáru pro smyčcová kvarteta.
ISMN 979-0-2601-0850-9

Janáček, Leoš
Mládí – úprava pro smyčcové
kvarteto. Kapesní partitura

Edit. K. Mařatka, Praha: Bärenreiter
Praha, 2017, TP 521, 1. vyd., 48 s.,
brož. 365 Kč
Pregnanci dechů, které dodávají Janáčkovu Mládí zcela jedinečný ráz, dokázal
K. Mařatka ve své úpravě proměnit
v barvy smyčců a postarat se tak o skladatelův „třetí“ smyčcový kvartet.
ISMN 979-0-2601-0851-6

Smetana, Bedřich
Šárka

Předml. O. Mojžíšová. Edit. H.
Macdonald, Praha: Bärenreiter
Praha, 2018, BA 11532, 1. vyd., 80 s.,
brož. 450 Kč
Šárku, třetí z cyklu symfonických
básní Má vlast, zkomponoval B.
Smetana v lednu a únoru 1875 krátce
po dokončení Vyšehradu a Vltavy.
Dílo, líčící mýtus tragické lásky
v době války žen a mužů, poprvé
zaznělo 17. 3. 1877 v Praze.
ISMN 979-0-2601-0804-2

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

Ševčík, Otakar
Čtyřicet variací pro housle
op. 3

Praha: Bärenreiter Praha, 2017, BA
11521, 1. vyd., 24 s., brož. 129 Kč
Drobnější Opus. 3 O. Ševčíka jednak
navazuje na systematickou „krok
za krokem“ práci s pravou rukou,
důkladně rozpracovanou ve Škole
smyčcové techniky op. 2, ale lze ho
také chápat samostatně jako oživení
denní houslistovy práce.
ISMN 979-0-2601-0801-1

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

Slovíčka jsou základ
... a gramatika je spojuje. Když budete znát jen slovíčka, bude vám cizinec s určitou mírou snahy rozumět. Když budete umět slovíčka dát správně do vět, svět je tu pro vás.
Proto jsme ke všem učebnicím angličtiny, ruštiny a němčiny pro samouky i krásné cvičebnici pro děti připojili cvičení
na výuku slovíček. Můžete je používat jak v mobilu, tak v počítači nebo v tabletu.
Angličtina pro děti je tematicky dělená a obsahuje i sekci pro výuku spelování, které dětem obvykle dělá potíže a
trvá jim dlouho, než si je zapamatují. Tady se prostřednictvím různých hravých cvičení nenásilně naučí bezchybně
spelovat. Krásná knížka, kterou si vaše dítě zamiluje a pomůže mu zlepšit jeho výsledky v angličtině. Určená pro první
dva roky výuky jazyka.

www.jazykoveknihy.cz

8. OSTRAVSKÝ KNIŽNÍ VELETRH
2.–4. BŘEZNA 2018
VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA

D O P R O V O D N Ý
PÁTEK 2. BŘEZNA 2018
11:00 – 11:30 Všude žijí lidé
Danka Šárková představí své dvě poslední knihy a to Světlo a tma
a Horal(ka).
11:30 – 12:15 Povídání o mamince a tatínkovi
Autorské čtení Pavla Cmírala a Kristiny Dufkové Soutěž o knihu.
12:15 – 13:15 Ivona Březinová – GO! to jsou příběhy o přežití
Autorka knihy Řvi potichu, brácho a mnohých dalších.
Nová řada dobrodružných příběhů pro děti a mládež má název Gang
odvážných. Skupina šesti dětí ve věku deset až šestnáct let prožívá situace,
při kterých se dostávají na hranu života a smrti. Ztroskotání na moři,
sněhová bouře, lavina, bloudění v tropické džungli… co bude následovat?
13:15 – 13:45 Lenka Kocierzová – Představení knihy Co víme o smrti…?
14:15 – 14:45 Čechoslováci v Gulagu
Jak se občané Československa a krajané žijící na území Sovětského
svazu dostávali do soukolí totalitní mašinérie – dvanáct příběhů
reprezentujících tragické osudy desetitisíců lidí. Beseda s autory knihy –
Janem Dvořákem a Adamem Hradilkem. Moderuje Jan Saturka.
15:00 – 15:30 Křest audioknihy Rudé paprsky severního slunce.
15:30 – 16:00 Karin Babinská – Kecy, kecy, kecičky
Karin Babinská napsala knihu o tom, jak i neobyčejní lidé mají obyčejný
život. Příběh, v jehož průběhu se z přítelkyně stane manželka Richarda
Krajča, je plný nejrůznějších momentů z „kuchyně“ tohoto slavného páru.
Návštěvníci se mohou těšit na besedu spojenou autogramiádou autorky.
16:00 – 16:30 Doteky přírody – kniha vybraná do Katalogu Nejlepší knihy
dětem 2016/2017
16:30 – 17:15 VELKÉ TAJNOSTI
Arnošt Vašíček představuje novou knížku především o současných
senzačních objevech Mimozemšťané z planiny Nazca – Tajemství Opičího
boha – Ostrov čarodějů – Jeskyně tisíců sluncí – Šokující mumie – Znovu
ty pyramidy – Záhady na dosah ruky….
17:15 – 18:00 Michal Viewegh
Patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům vůbec. Jeho knih se prodalo
více než milion výtisků a řada jeho románů byla zfilmována. Mezi jeho
čtenářsky neoblíbenější knihy patří Báječná léta pod psa, Román pro
ženy či Účastníci zájezdu. Autorovy knihy jsou nejen úspěšné u čtenářů,
zároveň je jedním z mála spisovatelů, kteří se záhy po vydání dostali do
doporučené školní četby a je tak považován za současného klasika české
literatury. Na veletrhu bude číst ze své současné tvorby, představí některé
ze svých nejnovějších povídek.

SOBOTA 3. BŘEZNA 2018
11:00 – 11:30 Teleskop
Dobrodružný příběh s fakty o vesmíru a jeho zákonitostech.
11:30 – 12:00 Vaříme podle Herbáře 5
Kulinářské povídání s Kateřinou Winterovou nejen o pátém dílu kuchař
ského bestselleru.
12:30 – 13:00 Eva Tvrdá: Města v Českém Slezsku. 100 let novodobého Českého
Slezska, 1918–2018
13:00 – 14:00 Lék nebo zabiják?
Populární autorka románů z afrického prostředí Hana Hindráková představí
svou novou knihu Smrtící byznys, jejímž hlavním tématem jsou falešné léky.

P R O G R A M

Habsburkové – Nelehká samota trůnu
S autorem Vladimírem Mertlíkem o dynastii, která od 10. století určovala
pohyb dějin a byla nejmocnější dynastií světa 640 let. O intrikách
diplomacie i intimních osudech členů rodu. O roli lásky a nenávisti v zápa
sech o císařskou korunu.
15:00 – 16:00 Arnošt Vašíček-Krev démona
Doktor Runa, komisař Sumara a inspektorka Šímová řeší sérii rafinovaných
vražd. Dovedou je k pachateli templářské šifry v kostele svatého Jana
Křtitele v Jindřichově Hradci? Beseda s Arnoštem Vašíčkem. Ukázky
z knihy čte Tomáš Jirman. Uvádí Jan Saturka.
16:00 – 17:00 MUDr. Radim Uzel
Rád se vrací do Ostravy, protože se v tomto městě narodil a prožil zde
nejproduktivnější část svého života (od 33 do 50 let). Málokdy se stane, aby
zde nepotkal někoho, koho vlastníma rukama přivedl na svět. V ostravské
televizi a rozhlase také zažil své začátky veřejného vystupování. Dr. Uzel ale
není jen gynekolog, sexuolog a vysokoškolský pedagog, ale je také autorem
osmnácti knih a rád se proto ostravskému publiku představí i jako spisovatel
a místopředseda Obce spisovatelů České republiky.
17:00 – 17:30 Barbara Nesvadbová – Laskonky
„Povídky a fejetony o nepoučitelnosti žen, především když jde o lásku“
Proč si neustále obouváme boty, které přece vždycky tlačily… Může
existovat nevěra, která nezraňuje? Opravdu lze mít sex bez závazků?
A kdy přijde po střídavé péči i střídavá povinnost a role rodičů se konečně
vyrovnají? Povídky o nešťastné zamilovanosti a šťastných flirtech. Láskonky
jako Laskonky. Autorské čtení a autogramiáda Barbary Nesvadbové.
14:15–14:45

NEDĚLE 4. BŘEZNA 2018
11:00 – 12:00 Tereza Salte – Šlehačková oblaka
„Deníkovými zápisky na svém blogu TerezaInOslo motivuje tisíce
lidí, aby přestali snít a začali si své sny plnit. Tady a teď!“
Měla kupu snů a bezhlavě se za nimi vrhla až na sever. Tereza vypráví svůj
životní příběh s retrospektivou do dětství, které bylo kouzelné a zároveň plné
dřiny. Propocené vzpomínky na tréninky gymnastiky se mísí s vůní šeříkové
zahrady starého domu na Ořechovce, ve kterém vyrůstala. V Norsku prožívá
svou pohádku, ale i hořké chvíle odloučení od rodiny, ztrátu nejbližšího
člověka a momenty, kdy musí začít svůj život zase a znovu téměř od nuly.
Autorské čtení a autogramiáda Terezy Salte.
12:00 – 12:30 Objektiv objevuje svět
Objektiv je nejstarším a stále oblíbeným cestovatelským magazínem.
V knize k 30. výročí pořadu zachytili jeho reportéři své zážitky, postřehy
a zkušenosti ze života v různých koutech planety a doplnili je atraktivními
obrazovými reportážemi. Knihu představí její spoluautorky a moderátorky
pořadu Vendula Krejčová a Anetta Kubalová.
13:30 – 13:50 Lenka Kocierzová – Vítkovické Vítkovánky
Ostravská výtvarnice, kronikářka, průvodkyně Ostravou a Vítkovicemi.
14:00 – 15:00 Petra Štarková – Jak to chodí v lidské hlavě – Psychologie pro děti
Interaktivní program spojený s besedou, který dětem představí vědu o lidské
duši hravou formou. Petra Štarková je psycholožka a autorka dětských
knížek Pirát jménem Šampaňský, Jak to chodí v lidské hlavě (naučná kniha
o psychologii určená dětem) a Lukáš a profesor Neptun (příběh chlapce
s autismem). Na veletrhu zakoupené knihy je možné si nechat podepsat.
Změna programu vyhrazena

co | kde | kdy

Letem kuLturním svĚtem
AneB ZAPiŠte si do diÁře
20. února V kavárně Paláce
knih Luxor na Václavském
náměstí v Praze proběhne křest knihy rosemary
kavanové Cesta Svobody.
Knihu vydává nakladatelství Brána a pokřtí ji
poslanec Jaroslav Foldyna, doc. Ilona Švihlíková
a Olga Strusková.
21. února david jan novotný bude v 17 hodin v Literární kavárně Academia v Praze křtít svou knihu
Soukromá historie Páté čtvrti. Kmotrem bude Vladimír Just.
22. února V 17 hodin v Literární kavárně Academia
v Praze na Václavském
náměstí uvede stanislav
komárek svou knihu
Mandaríni, kterou vydává
nakladatelství Academia.
Knihu pokřtí dr. Vojtěch
Hladký.

ŠAnsoniérA PomÁHÁ

vybraná sobotní odpoledne. Poslední únorovou
sobotu je od 16:00 na programu Pohádka o třech
námořnících z repertoáru divadélka Láryfáry. Dětská představení se ve Viole budou hrát
pravidelně jednou měsíčně do dubna a pak opět
od listopadu.
27. února Od 17.30 proběhne v Paláci knih
Luxor v Praze beseda s chirurgem a účastníkem
misí Lékaři bez hranic tomášem Šebkem. Přijďte se seznámit s prací lékařů v nelehkých podmínkách Jižního Súdánu či Afghánistánu, o které
Tomáš Šebek s nadhledem a humorem píše ve
svých knihách. Po besedě bude následovat autogramiáda.
28. února Za asistence Vojtěcha Dyka a Marty
Jandové pokřtí ondřej G. Brzobohatý své nové album Universum. Křest proběhne na speciálním koncertě v Lucerna Mucic Baru v Praze.

24. února Legendární pražská scéna, divadlo
viola, vás i s dětmi zve do svého útulného hlediště. Představením pro nejmenší diváky patří

když dvA dĚLAjí totéž, není to totéž
Unikátní projekt Tvář vody spojil slavného mexického režiséra Guillerma del
tora a spisovatele daniela krause. Oba vyprávějí stejný příběh, ale každý po
svém. Jeden na filmovém plátně a druhý na knižních stránkách.
Příběh jako z jiného
světa je zasazený do
Ameriky kolem roku
1963 a odehrává se na
pozadí studené války,
kde v přísně střežené
tajné laboratoři pracuje
jako uklízečka osamělá
němá dívka. Její dosavadní život navždy
změní setkání s živým
tvorem z utajovaného vládního experimentu.
Režisér Guillermo del Toro, na jehož kontě jsou
filmové hity jako Faunův labyrint, Ďáblova páteř
nebo Hellboy, a mezinárodně oceňovaný spisovatel Daniel Kraus na společném projektu pracovali
dlouhé roky. Všechno začalo ve chvíli, kdy se setkali
při přípravě společné knihy Trollhunters a Daniel
GUILLERMO DEL TORO
DANIEL KRAUS

nyní jako film od studia
fox searchlight pictures
host

Kraus se del Torovi svěřil se svým záměrem zpracovat nápad, který mu ležel v hlavě už od patnácti
let. Příběh o vodním tvorovi uvězněném v laboratoři
a uklízečce, která se s ním spřátelí. „Odpověděl jsem
mu na to – nic víc neříkej. Já ten nápad od tebe koupím,“ vzpomíná na setkání del Toro. „Můj příběh
nebyl úplný, dokud jsem se nepotkal s Guillermem.
Během několika vteřin, kdy jsem mu o nápadu
vyprávěl, mě začal doplňovat. Psaní s ním jsem si
zamiloval, protože je to nejopravdovější a emočně
nejotevřenější umělec, jakého znám. A jeho citlivost
dobře doplňuje moje temnější a drsnější tendence,“
popisuje Daniel Kraus. Oba autoři se poté dohodli,
že každý z nich příběh převypráví po svém. Během
tvorby spolu byli v kontaktu, Kraus se však v určitém
okamžiku psaní na chvíli izoloval od informací doprovázejících vznik filmu, aby se mohl lépe soustředit
na román.
23

Herečka marie doležalová opět po roce pořádá
v pražském klubu La Fabrika pořad Šansoniéra,
jímž chce podpořit projekt
Pomozte dětem. „Tentokrát
se spolu se Šansoniérou
poneseme na křídlech ptáků. Bude se zpívat o holubičkách, vránách, čápech i rosomácích. Králem
mezi ptactvem zůstává Kuře, které pomáhá dětem
už dvacet let,“ vysvětluje Marie a dodává, že v tento večer se prý nikdo nebude brát vážně a každý
se ukáže v trochu novém světle. „Pomáhat je lehké
jako pírko, když to člověk dělá s radostí,“ říká herečka a patronka projektu v jedné osobě. Aby jí na
pódiu nebylo smutno, pozvala si celou plejádu zajímavých hostů, například Elišku Balzerovou, Martu
Jandovou, Jitku Schneiderovou, Ivu Pazderkovou,
Marka Taclíka, Jana Cinu, Lukáše Pavláska, Veroniku Kubařovou, svého partnera nejen ze StarDance Marka Zelinku a další. Ke klavíru zasedne Václav
Tobrman a na kytaru bude hrát Jan Burian. „Zvu
na Šansoniéru všechny milovníky dobré hudby,
zajímavého zpěvu i známých tváří, aby se přišli nadýchat kouzelné atmosféry večera, při které všichni pomáhají – hvězdy svým zpěvem a diváci svou
účastí. Tisíc korun, které za vstupenku zaplatíte,
budou dobře vynaložené peníze,“ dodává Marie.
100 % z ceny lístku putuje na konto projektu Pomozte dětem.

Přestože jde o dva svébytné umělecké celky,
srovnání filmu s knihou se samozřejmě nabízí.
„Kraus a del Toro sice zpracovali stejné téma, ale
odlišnými prostředky a každý svým vlastním přístupem. Krausova Tvář vody je podobně poetická
a emotivní jako film, ale jde více do hloubky − dává
prostor i dalším postavám, díky kterým je příběh
o sblížení dívky a vodního tvora tak živý a uvěřitelný.
Obě podoby Tváře vody lze vnímat jako dvě rovnocenné alternativy (umělecké) reality. Je jedno, kterou
si zvolíme jako tu pravou, pravdivé totiž mohou být
obě,“ hodnotí filmové a knižní zpracování Jiří Štěpán,
redaktor nakladatelství Host, které knihu přináší na
český trh.
Filmové zpracování získalo dva Zlaté glóby za
režii a hudbu a snímek je nominován na Oscara ve
třinácti kategoriích − mimo jiné za nejlepší film, původní scénář, režii a herce ve vedlejších a hlavních
rolích. Stal se tak horkým favoritem letošních cen
americké filmové akademie.
Film Tvář vody měl v českých kinech premiéru
15. února 2018. Stejnojmenná kniha vychází později
− ve Spojených státech je datum vydání stanoveno na
27. února 2018 a ve stejný den se na pultech knihkupectví objeví také český překlad.

Richard Bartlett
MATRIX ENERGETICS
věda a umění transformace
Richard Bartlett
MATRIX ENERGETICS
Jan van Helsing
věda a umění
transformace
Dr. Dinero
Richard
Bartlett
KNIHA ZA
MILION
MATRIX
ENERGETICS
Jan van Helsing
věda
a
umění
transformace
Dr. Dinero
Ulja Krautwald
KNIHA ZA
MILION
Jan
van Helsing
Christine
Li
Dr.
DineroCÍSAŘOVNY
CESTA
Ulja Krautwald
manuál
úspěšné
ZA
MILIONženy
Christine KNIHA
Li
CESTA CÍSAŘOVNY
Ulja Krautwald
manuál úspěšné
Christine ženy
Li

CESTA CÍSAŘOVNY
manuál
úspěšné ženyANCH BOOKS
NAKLADATELSTVÍ

WWW.ANCH-BOOKS.EU

NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS

WWW.ANCH-BOOKS.EU
Li Č’-Čchang
SEDNI SI A NEDĚLEJ NIC
NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS
WWW.ANCH-BOOKS.EU
Linikdy
Č’-Čchang
Proč nejsme
spokojení? Proč trpíme stresem a nap
Proč
sníme
o
tom,
že budemeNIC
krásnější, mladší či chyt
SEDNI SI A NEDĚLEJ
Proč se chceme bavit, být bohatí a bez velkých oklik n
Č’-Čchang
Proč nejsmesvou
nikdyvlastní
spokojení?
stresem
a napětím?
cestu?Proč
CoLijetrpíme
to štěstí?
A proč
stále hledáme s
Proč sníme života?
o tom, Na
že všechny
budeme
krásnější,
mladší
či chytřejší?
SEDNI
SIotázky
A NEDĚLEJ
NIC jednodu
tyto
má Li Č’-Čchang

Proč se chceme
bavit,„Sedni
být bohatí
a beznic.“
velkých oklik nalézt
odpověď:
si a nedělej
nejsme
spokojení?
stresem
svou vlastníProč
cestu?
Co jenikdy
to štěstí?
A pročProč
stáletrpíme
hledáme
smysla napět
Proč
sníme
o
tom,
že
budeme
krásnější,
mladší
chytře
Li
Č’-Čchang
učí
až
překvapivě
snadnému
umění
–čilehkos
života? Na všechny tyto otázky má Li Č’-Čchang jednoduchou
Proč
se
chceme
bavit,
být
bohatí
a
bez
velkých
oklik
na
a
uvolněnosti.
Jednoduché
cviky
vám
pomohou
nalézt
v
odpověď: „Sedni si a nedělej nic.“
svou
vlastní
Co tělesné
je to štěstí?
A proč
stále hledáme sm
vnitřní
klid acestu?
rozpustit
i duševní
napětí.
Li Č’-Čchang
učí ažNa
překvapivě
snadnému
umění
– lehkosti bytí
života?
všechny tyto
otázky má
Li Č’-Čchang
jednoduc
Jednoduchými
naučíte lehce
a uvolněnosti.
Jednoduché
cviky
vámse
pomohou
naléztuvolnit
v soběa aktivn
odpověď:
„Sedni cvičeními
si a nedělej
nic.“
zvadlá
květina,
která – jakmile ji znovu zalije
vnitřní klid a laxovat
rozpustit„jako
tělesné
i duševní
napětí.
Lise
Č’-Čchang
učí až Cviky
překvapivě
snadnému
uměnítechnik
– lehkosti
znovu napřímí“.
vycházejí
z tisíciletých
slav
Jednoduchými
cvičeními
se
lehce
a aktivně
a mistrů.
uvolněnosti.
cvikyuvolnit
vám
pomohou
nalézt
v su
Mistr Jednoduché
Li jenaučíte
pokračovatelem
tohoto
kdysi retajného
laxovat „jako
zvadlá
která
– jakmile
ji znovu
zalijeme
– lekcíc
vnitřní
klidkvětina,
a ve
rozpustit
tělesné
igeneraci.
duševní
napětí.
své
rodiny
dvacáté
první
V jeho
sedmi
se znovu napřímí“.
Cviky vycházejí
z tisíciletých
slavných
jevíte lehkost
bytí prastarých
učenítechnik
Dálného
východu. Dop
Jednoduchými
se
naučíte
a(možná
aktivnět
mistrů. Mistr
Li je
pokračovatelem
tohoto
kdysilehce
tajného
umění
své
duši
trochucvičeními
prázdnin
– pomůže
vám
touvolnit
nabýt
laxovat
„jako
zvadlá
květina,
která
–
jakmile
ji
znovu
své rodiny veklid
dvacáté
první generaci. V jeho sedmi lekcích ob- zalijem
a vyrovnanost.
se
znovu
napřímí“.
Cviky Dálného
vycházejívýchodu.
z tisíciletých
technik slavn
jevíte lehkost bytí prastarých učení
Dopřejte
mistrů.
Mistr
Li
je
pokračovatelem
tohoto
kdysi
tajného um
své duši trochu prázdnin – pomůže vám to nabýt (možná trvalý)
své
rodiny
ve
dvacáté
první
generaci.
V
jeho
sedmi
lekcích
klid a vyrovnanost.
jevíte lehkost bytí prastarých učení Dálného východu. Dopř
své duši trochu prázdnin – pomůže vám to nabýt (možná trv
klid a vyrovnanost.

Alberto Villoldo
NÁVRAT DUŠE
Villoldo
PsychologAlberto
a lékařský
antropolog dr. Alberto Villoldo vysvětluje
léčení mimo
čas
a
prostor.
Ukazuje, jak lze vstoupit do bezčasé
NÁVRAT DUŠE
přítomnosti a uzdravovat události, které nastaly v minulosti, a
Alberto
Psycholog ajak
lékařský
antropolog
dr. Alberto
můžeme
opravit svůj
osudVilloldo
a Villoldo
změnit vysvětluje
jeho průběh v životní
léčení mimo předurčení.
čas a prostor.
Ukazuje,
jak lze vstoupit
bezčasé
NÁVRAT
DUŠEdojak
V knize
poskytuje
způsoby,
léčit sama sebe a

přítomnosti asvé
uzdravovat
události,
kteréšamanů
nastaly na
v minulosti,
a
blízké s využitím
praktik
území amerického
konPsycholog
a lékařský
dr.průběh
Alberto
vysvětluje
jak můžeme
opravit Dávní
svůj
osud
a antropolog
změnit
v Villoldo
životní
tinentu.
šamani
tomuto jeho
způsobu
terapie
říkali „cestování“.
mimo
čas a prostor.
Ukazuje,
jaksama
lze vstoupit
předurčení.léčení
V knize
poskytuje
způsoby,
jak léčit
sebe ado bezčasé
přítomnosti
a
uzdravovat
události,
které
nastaly
v minulosti,
a
V
této
knize
se
dozvíte,
že
naše
duše
se
skládá
ze
čtyř komnat,
své blízké s využitím praktik šamanů na území amerického konjak
můžeme
opravit
svůj
osud
a
změnit
jeho
průběh
v
životní
stejně
jako
naše
srdce
sestává
ze
čtyř
komor.
V
první
komnatě
tinentu. Dávní šamani tomuto způsobu terapie říkali „cestování“.
předurčení.
V knize poskytuje
způsoby,
jak odklonila
léčit sama
a
odložíte vzpomínky
na zranění,
které vás
odsebe
vašeho
V této knizesvé
se blízké
dozvíte,
že naše praktik
duše
sešamanů
skládá
ze čtyř
komnat,
spředurčení;
využitím
na
území
amerického
konživotního
ve druhé
odkryjete
všechny
své omezující
stejně jako tinentu.
naše
srdce
sestává
ze
čtyř což
komor.
první
komnatě
Dávní
šamani
tomuto
způsobu
terapie
říkali
„cestování“.
přesvědčení
a představy,
jsouVsmlouvy
vaší duše,
jež jste
odložíte vzpomínky
zranění,
od vašeho
uzavřeli na
v době,
kdykteré
jste jivás
po odklonila
částech ztratili;
ve třetí komnatě
Vzískáte
této knize
dozvíte,
že naše
duše
sesvé
skládá
ze čtyř
komnat,
životního předurčení;
vesedruhé
odkryjete
všechny
omezující
zpět
duševní
rovnováhu
a důvěru
a díky
tomu
dosáhstejně
jako
naše
srdce
sestává
ze
čtyř
komor.
V
první
komnatě
přesvědčenínete
a představy,
což
vaší duše,
jste a poslání,
úplnosti; a
ve jsou
čtvrtésmlouvy
se rozpomenete
najež
povolání
odložíte
na zranění,
které
odklonila
uzavřeli v době,
ji po
částech
ztratili;
ve vás
třetípředurčením.
komnatě od vašeho
kterékdy
jevzpomínky
vjste
tomto
životě
vaším
skutečným
životního
předurčení;
ve
druhé
odkryjete
všechny
své omezující
získáte zpět duševní rovnováhu a důvěru a díky tomu dosáhpřesvědčení
a
představy,
což
jsou
smlouvy
vaší
duše,
jež jste
nete úplnosti; a ve čtvrté se rozpomenete na povolání a poslání,
uzavřeli
v
době,
kdy
jste
ji
po
částech
ztratili;
ve
třetí
komnatě
které je v tomto životě vaším skutečným předurčením.
získáte zpět duševní rovnováhu a důvěru a díky tomu dosáh-

Ve výhradní distribuci PEMIC BOOKS
K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz
Ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v platném znění upozorňujeme, že ceny zde uvedené mají charakter
obecné informace a jsou pro knihkupectví nezávazné. Technické změny, příp. omyly vyhrazeny. Nelze kombinovat s jinými slevami či akcemi.

rozhovor

s Blankou Kovaříkovou

domy PLné osudŮ
Novinářka a spisovatelka Blanka kovaříková se ve svých
knihách často a ráda vydává po stopách známých osobností. Jejím nejnovějším počinem je už třetí pokračování příběhů o domech, v nichž slavní žili, byli šťastní i smutnili. Poodhalí nám tajemství života krasobruslařky Hany Maškové,
podíváme se, kde bydlela Dana Medřická, Světla Svozilová,
Milena Dvorská, Judita Čeřovská a mnozí další. Příběhy
domů slavných i zapomenutých (vydala Brána) jsou i do třetice
zajímavým čtením.
Měla jste pro už třetí pokračování knihy ještě stále dost vhodných objektů?
Je to zvláštní, ale téma domů slavných se zdá být nevyčerpatelné. Doufám,
že budou čtenáři překvapení podobně, jako jsem byla já, když jsem poprvé
vstoupila do krásné činžovní vily v ulici Na Zájezdu a s jejími otevřenými dveřmi jako by se zároveň otevřelo hned několik šuplíků s jedinečnými životními osudy. Podobně mě zaskočil příběh domu Dany Medřické. Tolik objektů
v centru Prahy je prázdných nebo obydlených cizinci, tady jsem narazila ještě
na starousedlíky, kteří Danu Medřickou zažili. Nic lepšího jsem si nemohla
přát.
Jaké perličky jste objevila tentokrát?
Perličky je skutečně to správné slovo. Příběhy domů a jejich obyvatel se totiž
navlékají právě jako korálky na nitky. Při toulkách Prahou zjistíte, jak moc jsou
propojené osudy básníka Machara, scenáristy Dietla a architekta Kaplického,
proč se v Londýnské ulici museli nutně setkat a posléze spřátelit klavírista Rokl
s věhlasným pediatrem Švejcarem. Samozřejmě ne vždy jsou sousedské vztahy
idylické, a proto tu najdete i příběh dvou slavných režisérů, kteří bydleli pár kroků
od sebe, ale byli si názorově vzdálení na tisíce mil.

Na vašem spisovatelském kontě jsou především knihy s retro tématikou. Kdy jste
se tomuto tématu začala věnovat?
Když se tak zpětně ohlédnu, již v 90. letech jsem začala pro noviny zpovídat legendární osobnosti – Miloše Kopeckého, Ljubu Hermanovou, Raoula Schránila –
a zjistila jsem, jak moc mě zajímají. Jak jsou
proti nejrůznějším celebritám vnitřně bohatí, kolik tajemství v sobě skrývají. Lákalo mě
je objevovat.

www.krigl.cz

Třebel 1647

Václav Matoušek a kol.
Kniha „Třebel 1647. A Battlefield of the Thirty
Years’ War from the Perspective of History,
Archeology, Art-history, Geoinformatics, and
Ethnology” pojednává o střetnutí švédské
a habsburské armády, která se odehrála pod
hradem Třebelí v západních Čechách mezi
18. srpnem a 5. zářím, v roce 1647.

Ve vaší bibliografii je i kniha o radovi Vaňáskovi, předobrazu televizního rady Vacátka.
Co všechno jste o něm zjistila?
Tvrdím, že se stane jen jednou za život, že
se potkáte s tématem, které je vám souzeno. Dostalo se mi té cti, že jsem mohla
díky úžasným náhodám začít mapovat
osud prvorepublikového policejního rady
Josefa Vaňáska, kterého známe jako televizního Vacátka. Spolu s policejním historikem Milošem Vaněčkem jsme se dostali i do jeho rodiny a také k příbuzným
dalších detektivů. Našli jsme zkrátka bílé místo naší historie, i když těmto pánům
v buřinkách jsme jako společnost ještě stále dlužní. Vloni se podařilo odhalit radovi Vaňáskovi pamětní desku. Těší mě to o to víc, že ještě před deseti lety o něm
téměř nikdo nevěděl.

B5, 232 stran, vázané, cena 250 Kč
ISBN 978-80-88104-31-5

Strašidýlko, které neumělo
strašit a další pohádky
Zuzana Švarcová, Petra Šolcová

Představte si, že byste byli strašidýlkem, které
neumí strašit. Chlapcem, který potká anděla.
Holčičkou, kterou přivede na správnou cestu
až pětihlavý pes nebo malým tanečníkem, který musí překonat velkou trému. Tyto a mnoho
dalších pohádek vás zavedou k našim hrdinům, kteří na vlastní kůži poznají, jak je důležité vzájemně si pomáhat.

Na co dalšího se vaši čtenáři mohou těšit?
Retro tématiku určitě neopustím a svým čtenářům musím moc a moc poděkovat.
Často mi posílají náměty nebo připomínky, jsem vděčná za jejich reakce. Bez
pamětníků bych nemohla napsat nic. Nejsem historik, kterému stačí bádání v archívech, potřebuju mluvit s lidmi, cítit jejich emoce, a pak dokážu psát srdcem.

160x200 mm, 120 stran, vázané, cena 199 Kč
ISBN 978-80-88104-33-9
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N O V I N K Y V E VA Š E M K N I H K U P E C T V Í
ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA
Příběh pandemie z roku 1918
Harald Salfellner
Před sto roky, když se krvavý zápas národů
po čtyřech letech chýlí ke konci, nabývá na
obrátkách smrtonosná epidemie – pověstná
pandemie španělské chřipky. Armáda mrtvých narůstá každým dnem, po desetiletích
budou epidemiologové mluvit o 20 až 50,
někteří dokonce o 100
milionech obětí chřipky
na celém světě. Počet
vyhaslých lidských životů
tak vysoce překračuje
krvavou daň, kterou
si vybrala celá světová
válka.
Vitalis, 390 Kč

HORY JSOU DALEKO,
ALE MY JSME TADY
Dominik Zezula

ÚSMĚV
Raina Telgemeierová
Raina je obyčejná holka s obyčejnými problémy. Tedy do okamžiku, kdy následkem
pádu přijde o přední zuby! Takový úraz
by dal zabrat každému, ovšem v případě
dospívající teenagerky se chybějící chrup
rovná tragédii. Musí projít strašidelnou
cestu po dentistických ordinacích, šperkovanou nejroztodivnějšími
zubními náhradami,
chirurgickými zákroky,
rovnátky a obličejovými
postroji. Kamarádky
nemají pro její novou
vizáž moc pochopení,
ale co teprve tomu
řeknou kluci!
Paseka, 329 Kč

MARIE TEREZIE

CUBA SEMILIBRE

Život císařovny slovem i obrazem
Juliana Weitlaner

Vladimír Šrámek

Marie Terezie Rakouská – jméno jako
concerto grosso, žena jako kantáta z krásy,
nádhery a panovnického lesku. Julianě
Weitlanerové se podařilo dostat u císařovny
audienci a nyní vykresluje její jemně stínovaný portrét, od boje o dědictví po předcích,
přes nekonečné
války s pruským sokem,
Friedrichem Velikým, až
k velkému reformnímu
dílu pozdějších let.

Vitalis, 330 Kč

Netradiční cestopis o Ostrově svobody,
kde zavládala Perestrojka. Najdete zde
karibskou poetiku, údiv, reminiscenci na
naši minulost. Vůni tabákového kouře, chuť
rumu i salsu tančící cukrovou třtinu přiblíží
řada fotografií.

Srdeční výdej, 250 Kč

VOLÁ LONDÝN.

JAK ZVLÁDNOUT PRÁCI MANAŽERA

POČÁTEK

Ze zákulisí čs. vysílání z Londýna
Pavel Tigrid

Čeští lídři a zajímavé osobnosti
poodkrývají tajemství svého úspěchu
Michal Pohludka

Dan Brown

Knižní debut textaře, zpěváka, kytaristy
a performer Dominika Zezuly, bohatě
ilustrovaný kresbami Barbory Ivánové dává
tušit, že jeho autor umí s textem pracovat.
Kniha obsahuje na třice básní, které se
stejně jako jeho písňové texty vyznačují
autenticitou a skvělým
smyslem pro zachycení
detailu, oproti nim je
zde však velký důraz na
minimalismus. Každé
slovo zde má své místo.

První exil ve Velké Británii v letech druhé
světové války byl pro Pavla Tigrida obdobím
tvůrčího a osobního zrání. Jeho dnes již
zapomenutý reportážní a autobiografický
text „Volá Londýn. Ze zákulisí čs. vysílání
z Londýna“ je příležitostí seznámit se
s málo známým úsekem
života této mimořádné
osobnosti československých dějin.

Jan Těsnohlídek
- JT´s nakladatelství
137 Kč

Ústav pro studium
totalitních režimů
230 Kč

Existuje jednoduchá a univerzální rada, jak
se stát dobrým manažerem a jak se chovat
a pracovat od prvního dne na manažerské
pozici? Kniha má za cíl poskytnout náhled
do každodenních povinností manažerů. Ať
mluvíme o řízení lidí,
tvorbě talentů, řízení
svého času či firemních
změn, teorie se může
jevit jako jednoduchá.
Avšak jen do doby
střetu s každodenní
realitou.
Marmer Media, 349 Kč

Profesor symbologie Robert Langdon
přijede do Guggenheimova muzea v Bilbau,
aby se zúčastnil významného oznámení
– odhalení objevu, který „navždy změní tvář
vědy“. Pořadatelem večera je čtyřicetiletý
miliardář a futurista Edmond Kirsch, jenž se
díky svým vynálezům a odvážným předpovědím stal celosvětově uznávanou osobností. Po zahájení akce Langdona a další hosty
zcela uchvátí velmi
originální prezentace;
večer se však najednou
promění v chaos a hrozí,
že Kirschův objev bude
navždy ztracen.
Tympanum
399 Kč
Audio CD

Vybírejte z více než 40 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz
Novinky 210x149.indd 1
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LITERÁRNÍ GRANT DILIA

Agentura Dilia již pátým rokem vyhlašuje Literární grant DILIA.
Literární grant DILIA je určen českým vydavatelům a nakladatelům a na podporu knižního vydání
dosud nepublikovaného, umělecky ojedinělého a přínosného slovesného díla českého autora.
Literární grant DILIA je z poloviny určen nakladateli na uhrazení části výrobních nákladů na vydání
titulu. Druhou polovinu částky obdrží přímo autor. V daném roce je nakladatel oprávněn požádat
o Literární grant DILIA pouze na jedno dílo. Žádost musí obsahovat:
•
•
•
•
•

zdůvodnění výběru
synopsi
medailonek autora
ukázku, která určuje charakter díla, a to v rozsahu 10 normostran a po redakční úpravě
ekonomickou kalkulaci

K posouzení budou přijaty pouze žádosti, které budou obsahovat kompletní podklady. Žádost o Lite
rární grant DILIA je nutno podat v elektronické podobě do 28. 2. 2018 na email zakova@dilia.cz
O udělení grantu rozhodne Dozorčí rada DILIA do 30. 4. 2018

DEJTE SVÉMU
ŽIVOTU LYKKE

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA

AUTOBIOGRAFIE BIATLONOVÉ LEGENDY

Bouřlivé dějiny dvacátého století
očima muže, který poznal celý svět

S předmluvou
Gabriely Koukalové

MIROSLAV ZIKMUND
SLAVÍ 14. ÚNORA

TO PRAVÉ
HYGGE
S MODROBÍLOU
OBÁLKOU

99 LET

DALŠÍ INSPIRATIVNÍ
NÁPADY A NÁVRHY,
JAK DOSÁHNOUT
VĚTŠÍHO ŠTĚSTÍ
také jako

také jako

také jako

eknihy

eknihy

eknihy

CESTOVATEL
JEDINEČNÝ FOTOGRAF
FASCINUJÍCÍ PŘÍBĚHY

SVĚTOZNÁMÝ
vždy výhodněji na

www. JOTA. CZ

AUTOBIOGRAFIE MARIE ŠARAPOVOVÉ
Nejdravější. Nejkontroverznější.
Nezastavitelná.

DOSUD MÁLO BELETRISTICKY ZPRACOVANÉ
TÉMA Z OBDOBÍ TZV. TŘETÍ REPUBLIKY

Bohumila Ottová

Jakoby nic
Libuše Matýzková

Jen tak

Bohumila Ottová se narodila 7. 7. 1973.
Láska k jazyku a literatuře v ní postupně
narůstala a přivedla ke studiu jazyků,
a literatury. Při svém pobytu v Londýně
potkala svého životního partnera,
Francouze, se kterým odešla do Paříže
a pak do Štrasburku. Zde vystudovala
divadelní vědu a mezinárodní vztahy.
Mají spolu dvě děti. V současné době
píše převážně povídky v angličtině
a francouzštině. Od roku 2006 pracuje
v Radě Evropy.
Vydala: Libuše Matýzková,
Dobré Pole u Mikulova
Informace o distribučních místech na
adrese: libunka.matyzkova@seznam.cz

Sbírka obsahuje básně,
které jsou plné citu,
radosti, něhy, štěstí, ale
i zloby a bolesti. Básně
píše Bohumila Ottová
od svých čtrnácti let
a jednotlivé básně jsou
doplněny datem vzniku.
Sbírka se tak přibližuje
deníku. Čtenář tak vidí,
jak se postupem času
tvorba autorky vyvíjí.
Svými ilustracemi knihu
dokreslila Ludmila
Šubrtová. Svazek o svých
sedm básní doplnila
i maminka autorky
Libuše Matýzková.

PŘÍBĚH OBYČEJNÝCH LIDÍ, ZALOŽENÝ NA SKUTEČNÝCH UDÁLOSTECH

Historický román
zasazený do prostředí
jihomoravského maloměsta v období mezi
koncem druhé světové
války a nástupem komunistů k moci vypráví
příběh třináctiletého
chlapce Jaroslava
a jeho rodiny. Jaroslav
dospívá v nepokojné
době gradujícího mocenského zápasu v republice. Masarykovské
ideály, ve kterých byl
vychován, velmi rychle
pozbývají platnosti a je
třeba najít si správnou
cestu životem. Brzy se
navíc musí vypořádat
se smrtí svého otce,
rozpadem přátelských
pout mezi kamarády
i s náročnou přípravou
na velkolepý XI. všesokolský slet. Ten má
celému světu dokázat
odhodlání Sokolů
bránit demokratické
myšlenky republiky.

Kniha vychází k 25. únoru 2018,
70. výročí násilného ukončení druhé
demokracie v Československu.
Petr M. Janoch
Třetí republika. Příběh mezi dvěma světy
ISBN 978-80-86396-91-0
formát A5, 224 stran, vazba brožovaná
doporučená prodejní cena 275 Kč
distribuce Kosmas, www.kosmas.cz

žebříček

nejprodávanější knihy

tiŠtĚné kniHy

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 22. 1. až 28. 1. 2018

beletrie
1. Miroslav Macek saturnin se vrací XYZ
2. Jaroslav Kmenta Boss Babiš JKM
3. Alena Mornštajnová Hana Host
4. Rupi Kaur mléko a med Omega
5. Marek Švehla magor a jeho doba Torst
6. Halina Pawlowská Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci Motto
7. Robert Bryndza temné hlubiny Grada Publishing
8. Ladislav Zibura už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii BizBooks
9. Daniel Cole Hadrový panák Knižní klub
10. Patrik Hartl okamžiky štěstí Bourdon

populárně-naučná
1. Hana Marková daňové zákony 2018 Grada Publishing
2. Tomáš Kosačík Břicháč tom Tomáš Kosačík
3. Erik Tabery opuštěná společnost Paseka
4. Jan Hnízdil Příběhy obyčejného uzdravení NLN
5. Tomáš Kosačík rychlovky a chuťovky Břicháče toma Tomáš Kosačík
6. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
7. Daniela Kovářová, Radim Uzel jak se žije padesátkám Mladá fronta
8. Tomáš Kosačík Břicháč tom a Lucie Tomáš Kosačík
9. Kolektiv Zákoník práce 2018 Sagit
10. Will Browen svět bez stížností Synergie

pro děti a mládež
1. Jeff Kinney deník malého poseroutky 12 CooBoo
2. Karel Kovář kovy – ovšem BizBooks
3. Jeff Kinney deník malého poseroutky Albatros
4. Jeff Kinney deník malého poseroutky 2 CooBoo
5. Keri Smithová destrukční deník CooBoo
6. Kolektiv vtipy pro děti CPress
7. Jeff Kinney deník malého poseroutky 11 CooBoo
8. J. K. Rowlingová Harry Potter a kámen mudrců Albatros
9. Markéta Zahradníková kryštofovy nebetyčné maléry Argo
10. Antoine de Saint-Exupéry malý princ Albatros
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

e-kniHy

Leden 2018 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Dan Brown Počátek Argo
2. Arne Dahl sedm mínus jedna Mladá fronta
3. Alena Mornštajnová Hana Host
4. Robert Bryndza temné hlubiny Grada Publishing
5. Miroslav Macek saturnin se vrací XYZ
6. Daniel Kahneman myšlení, rychlé a pomalé Jan Melvil Publishing
7. Michaela Klevisová Zmizela v mlze Motto
8. Jo Nesbø žízeň Kniha Zlín
9. František Kotleta rázová vlna Epocha
10. Petra Soukupová nejlepší pro všechny Host
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Právě vyšlo v nakladatelství ANAG

obj. kód 5727
kroužková, 632 stran

669 Kč

obj. kód 5687
kroužková, 576 stran

569 Kč

obj. kód 5721
kroužková, 424 stran

649 Kč

obj. kód 5741
brožovaná, 672 stran

519 Kč

obj. kód 5731
brožovaná, 168 stran

269 Kč

obj. kód 5728
brožovaná, 512 stran

439 Kč

obj. kód 5720
vázaná, 1 296 stran

979 Kč

obj. kód 5733
brožovaná, 1 064 stran 579 Kč

obj. kód 5737
brožovaná, 304 stran

399 Kč

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

www.anag.cz

NEŠPOR
DO TŘETICE

Kniha, kterou držíte v rukou, není učebnice,
ale kamarád. A ne že bych zde popisoval jen veselé
věci, ty ale převažují.
BROŽ., 168 S., 199 KČ

obchod.portal.cz

