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Novinky z nakladatelství
Peter Zajac, Ľubica
Schmarcová
Slovenský
romantizmus
Monografie přináší nový
pohled na romantismus
v slovenské literatuře,
který reflektuje
v širších historických
souvislostech.
349 Kč
Literární věda

Marianne
Dubucová
Prázdniny pošťáka
Myšáka
Je léto, pošta se zavírá
a pošťák Myšák vyráží
s celou rodinkou na cesty.
A protože má svou práci
opravdu rád, bere si i na
dovolenou pár balíčků
k doručení.

Vychází
15. července

299 Kč
Pro děti od 3 let

Alois Jirásek

Staré pověsti české
Jiráskova osobitá interpretace čtyřiatřiceti
národních pověstí v aktualizované reedici znovu
oživuje příběhy z českého dávnověku a z dob
křesťanských, ale i pražské pověsti a starobylá
proroctví.
Knihu otevírá oddíl bájných vyprávění z české
prehistorie od příchodu praotce Čecha až
po smrt knížete Hostivíta. Následují pověsti
z tradice křesťanské s náměty nejen českými,
ale též moravskými, slovenskými a židovskými.
V komentáři si Jaroslava Janáčková a Karel
Komárek kladou otázku po literární genezi díla
a zachycují proměny jeho recepce.
349 Kč
Česká knižnice

Marie Iljašenko
Sv. Outdoor
Svatý Outdoor, se zjevuje
těm lidem, kteří rádi
opouštějí své „pokoje“,
aby se oddali pohybu.
Hlavním tématem druhé
sbírky mladé básnířky
jsou kontrastní motivy
domova a jeho opouštění.
219 Kč
Poezie

hostbrno.cz

Letní
čtení
Terapie

5968

Jóga pro skutečný život

3982

Psychothriller

Metoda kundaliní

Sebastian FITZEK

Maya FIENNES

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

Autorka představuje metodu jógy kundaliní, což je velmi přímá forma jógy
s okamžitým účinkem, která kombinuje pohyb, dýchání a mantry dodávající tělu energii a mysli pohodu a zároveň posilující nervový a imunitní
systém. Prostřednictvím jógy a cvičení, receptů, tipů na masáže, manter
a osobních příběhů nám Maya ukazuje, jak může být praktikování jógy
a filozofie skutečně začleněno do všech aspektů života.
208 stran, brožovaná, 409 Kč

Všímavost

Pierre FRANCKH

3995

Mark WILLIAMS, Danny PENMAN
Kniha odhaluje řadu jednoduchých, ale účinných postupů, které mohou
být začleněny do každodenního života a mohou pomoci prolomit kruh neštěstí, stresu, úzkosti a psychického vyčerpání a podpořit skutečnou radost
ze života. Kniha je založena na kognitivní terapii všímavosti (MBCT), což je
jednoduchá forma meditace všímavosti, která zabere jen pár minut denně.
Kniha je doplněna o meditační CD, na němž naleznete 8 meditací, jimiž vás
provede paní Ivana Plíhalová, jejíž jemný uklidňující hlas vám pomůže najít
v tomto uspěchaném světě klid.
224 stran, brožovaná +meditační CD, 359 Kč

Umění dýchat

6minutový kouč

5988

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

5945

Tajemství uvědomělého života
Danny PENMAN
Světově oceňovaný autor Dr. Danny Penman přichází se stručným průvodcem k uvolnění se a nalezení klidu v tomto chaotickém světě, jednoduše
tím, že si najdete čas na dýchání. Zbavíte se úzkostí, stresu a nespokojeností a díky jednoduchým cvikům se budete cítit uvolnění, kreativní, začnete se více usmívat, budete si dělat méně starostí a budete šťastnější.
128 stran, vázaná, 249 Kč

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

585 757 411
anag@anag.cz
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AMERIKA NA DRUHÝ POHLED

Vážení a milí čtenáři,
v Knižních novinkách, které držíte v ruce, vám
nabízíme mnoho tipů na letní čtení, které vám, jak
doufáme, na vašich prázdninových cestách přijdou
vhod. K cestování se vztahují i články, které jsme
pro vás připravili. Na straně 6 najdete povídání
s dvojicí mladých cestovatelů, kteří si říkají busny,
protože svůj život žijí v malém růžovém autobusu,
v němž se vydali až do Afriky. O svých zážitcích napsali opravdu vtipnou knihu Busny: Tam.
Na straně 9 si zase můžete přečíst rozhovor s Jiřím Šteklem, který se velkou měrou
zasloužil o popularitu rozhleden v České republice. I díky němu se pyšné krásky tyčící se
k nebesům staly cílem rodinných výletů a inspirací stavitelům. Právě teď je na pultech novinka, která přináší dalších šedesát nových rozhleden, ale to není všechno. Na svět se chystá také kniha, která je pro změnu plná tipů na putování po hradních a zámeckých věžích.
Pokud si na cesty chcete přibalit bestsellery, o nichž všichni mluví, ale vy jste je
v každodenním shonu nestihli přečíst, pak vám určitě přijde vhod tradiční žebříček
nejprodávanějších knih a také audioknih. Už v minulém čísle jsme na knížky do ucha
narazili a právě v letních měsících jejich obliba vždycky vzroste. V letadle nebo v autě je
to ideální rozptýlení. Na žebříčku v posledních týdnech vítězí audiokniha Stojednaletý
stařík, který se vrátil, aby zachránil svět. V podání charakteristického hlasu Martina
Stránského je to přímo pastva pro uši. Také Hra o trůny, jejíž poslední série byla v poslední době žhavým tématem, má své české audioknižní zpracování. I to se těší velkému zájmu a na žebříčku se usadilo na sedmém místě.
Zajímavou novinku připravilo vydavatelství Dokořán, které v knize Václava Cílka
a kol. Podzemní památky středních Čech odhaluje unikátní svět ukrytý hluboko pod
povrchem. Mladá fronta představila knihu Vlčí stopy s podtitulem Můj život s vlčí smečkou od původem české autorky Tanji Askani, která se v největším severoněmeckém
Wildparku věnuje práci s vlky a pro milovníky thrillerů vydala MOBA čtvrtou knihu Spis
Vaterland německého spisovatele Volkera Kutschera.
Letních novinek je opravdu mnoho, je z čeho vybírat, a my věříme, že ve společnosti knih strávíte příjemné léto.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Kdykoliv začneš číst knihu,
cítíš se, jako bys nastoupil do vlaku,
který tě veze na prázdniny.“
Antonio G. Iturbe, španělský spisovatel

Nevím, kolik Čechů se letos chystá na dovolenou za velkou louži, ale pokud mezi
ně patříte, pak byste si ještě předtím, než se na cestu vydáte, měli přečíst knihu
Martina Gilara Amerika na druhý pohled. Nová publikace vydaná nakladatelstvím Jalna je pokračováním úspěšného cestopisu Nebojte se Ameriky, v níž autor
líčí své začátky v novém domově, kam ho zavála práce chemika. Ohlasy čtenářů
byly nadšené a bylo jich tolik, že se Martin Gilar po čase rozhodl v psaní pokračovat. „Po několika letech hibernace, sbírání nových příběhů a narůstání tvůrčího
přetlaku pokračuju v líčení šrámů, kterými našince poznamená život v cizině,“
píše v předmluvě knihy. Dnes je tedy o pár let starší a o pár let života v Americe
zkušenější. Jeho vyprávění o každodenním životě, běžných radostech a strastech
nabízí svěží pohled, který v obvyklých průvodcích nenajdete. Ostatně už jednotlivé kapitoly naznačují, že nejde o žádné nudné čtení.
Je Arizona správných mužů zóna, Chvála javorového sirupu nebo kapitola Nadílka strýčka Skrblíka
naznačují, že hlavní devizou této knihy je humor
a nadhled. Někdy autor život v Americe chválí, jindy
kritizuje a srovnává i se životem v Česku. „Jak vidíte,
aféry se neodehrávají jen v Česku a metanol není tím
nejhorším, čím vás stát může zahubit. Někdy může
být nebezpečná i vychrtlá státní správa,“ uzavírá například s humorem kapitolu o státní správě v Americe. Bere si na paškál tu více, tu méně závažná témata. Píše o držení zbraní stejně jako o nesnesitelném letním parnu na Floridě. Jeho
slova vám Ameriku přiblíží, zlidští, ukáží takovou, jaká skutečně je. Vyprávění je
doplněno fotografiemi jak z osobního archivu autora, tak z objektivu fotografky
Jessicy Fridrich.
Kniha Amerika na druhý pohled je příjemné a zajímavé čtení a bude bavit
nejen ty, kteří se tedy za Atlantik skutečně chystají, ale i ty, kdo mají rádi vtipné
a chytré knihy kořeněné osobními zážitky.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

IVANA JIREŠOVÁ
herečka

Poslední dobou hrozně málo čtu a není
to tím, že bych na to snad neměla čas,
ale proto, že teď moc hezky bydlím a raději jen tak ležím a poslouchám ptáčky.
Je ale pravda, že se mi nedávno dostala
do ruky zajímavá knížka Kathrin Sohstové Citlivost jako výhoda, která je pro
citlivější lidi, s vyšší citlivostí a to je hodně
zajímavé čtení. Také kniha Pauza od Danielle Marchantové se mi líbí, teď právě
jíi prolistovávám. To vůbec často dělám,
jen tak knihami listuju. Příběhy vlastně
vůbec nečtu, protože se do nich okamžitě a až příliš ponořím. Jitka Schneiderová
mi poradila knihu Michelle Obamové Můj příběh. Začala jsem ji číst a už jsem
v příběhu ponořená a přemýšlím nad ním víc, než bych chtěla. Asi ji teď odložím
a vezmu si ji na dovolenou, i když je to pořádně velká bichle. Možná ale na dovolené nebudu vůbec číst a budu jen koukat na moře, a tříbit si myšlenky, a uvažovat
o tom, co se kolem děje a co je potřeba. Jak jsem starší, a myslím, že to je u žen po
čtyřicítce normální, nechci se zahlcovat nějakými informacemi, vědomostmi, zprávami, spíš chci v sobě najít klid. Možná to ale dopadne úplně jinak a já si do tašky
přibalím Michelle, Citlivost i Pauzu. Uvidím podle momentální chuti a nálady.
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Když Anna dostane výpověď
a vysoké odstupné, naloží své
dcery do karavanu a vydají se na okružní
cestu po Skandinávii. To, co se v životě stalo,
nelze vrátit, ale je možné zvolit si jinou cestu.
299 Kč
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Příběh začíná
během poslední
noci společného života po jedenácti letech
manželství, které
pomalu dozrálo
k rozchodu. Lucie
posléze prochází
situacemi, bolestnými a někdy až komickými, které jí tato změna přináší do života.
199 Kč
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Další romantický
příběh od Julie Caplinové, autorky Kavárny
v Kodani, vás vezme
na výlet do životem
kypícího New Yorku
a přesvědčí vás, že z útěku se může vyklubat
nečekané dobrodružství.
349 Kč
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Strhující příběh vyvolává úvahy nad
tím, kam až může
zajít manipulace
s informacemi. Jakou
realitu jste schopni
připravit svému okolí
a budete věřit všemu,
o čem se v médiích
píše? Krimithriller Michala Vaněčka vám ukáže, že pravda je
to, čemu jste ochotni uvěřit.
249 Kč

Knihy zakoupíte na www.grada.cz nebo u svého oblíbeného knihkupce

rozhovor

s Marikou Dumkovou a Davidem Čechem

AFRIKA JE SVĚTADÍL RADOSTI ZE ŽIVOTA
Marika Dumková a David Čech se rozhodli o pár let odložit starosti všedního života a vyrazili poznat svět. Ze starého
Volkswagenu udělali domov a stali se z nich obyvatelé busu, tedy busny. Svá dobrodružství z cesty do jižní Afriky teď vepsali
do knihy s jednoduchým názvem Busny: Tam, kterou právě teď vydává nakladatelství JOTA.
Diváci internetové televize Stream znají vaše příhody
z videí, která jste na cestách natočili. Proč jste teď nechali kameru odpočívat a rozhodli se pro psaní?
M: Výroba epizod videa ve dvoučlenném týmu nám
dost trvala, většinou se to zaseklo na Davidově scénáři,
stříhání, perfekcionismu. Bylo
tedy dost času na psaní. Epizody seriálu navíc musely mít
příběh, spád, vtip, zato do textu jsem mohla napsat i pouhý
proud myšlenek, poznámku
o krajině, čísi větu, která mi
zazvonila v uchu. Video je složité a jde rychle k věci. Musíte

zase obyčejný deník. Stejně jako seriál Busny má i text
spoustu různých forem.
D: Taky tam nejsou fotky. Už tak jich je plný facebook a instagram. A škoda je tisknout do malé knížky, když je třeba
na přednáškách můžeme promítnout na velké plátno.

skloubit obraz, zvuk, titulky, grafiku, animace, k vyvolání emocí pomůže rytmus střihu, slowmotion nebo
spojení s melodií či ruchem. Ve výsledku kouknete na
několikaminutový díl, je to fakt sranda a hotovo. U knihy je to jednodušší, protože do textu se dá vtisknout to
všechno a mnohem víc, přitom jediným médiem jsou
písmena. A tak je tu i kniha, protože vedle seriálu to byla
úplná hračka.
D: My ani kamera ale zpět v Česku neleníme, odpočinek, ten se tu snad ani nedá praktikovat!

Jak dlouho vám cesta trvala?
M: Jedenáct měsíců. V JAR na Střelkovém mysu jsme
ale zjistili, že asi ještě nejsme v cíli nebo že jsme si onen
cíl zapomněli vůbec stanovit, takže jsme pokračovali dál otočkou po západním pobřeží Afriky a cestou
domů. Samozřejmě jsme dál točili i psali, takže pro
seriál i knihu chystáme pokračování.

Jak jste si při přípravě knížky rozdělili role a jak dlouho
se rodila?
M: Psala i kreslila jsem já. David občas poradil s komiksem, aby to vyznělo, protože já jsem blbá na vtipy
a on to umí dobře vypointovat. Kniha vznikala po
cestě z Česka do Jihoafrické republiky, to byl necelý
rok, ale společně s Jotou jsme ji rodili ještě pár dalších měsíců.
D: Já jsem dyslektik a dysgrafik, Marika mi opravuje
i SMSky. Na mojí knize by si redaktoři a korektoři vylámali zuby.
Jak byste knihu charakterizovali? Je to cestopis?
M: Je, ale ne klasický. Občas je to popis událostí, jindy
líčení krajiny, někdy návod jak přežít tam či onde, jindy

Proč jste se rozjeli právě do Afriky?
M: My jsme do Afriky nikdy nechtěli. Chtěli jsme na cestu kolem světa, která měla jen začít v Africe. Říkali jsme
si, že do Afriky nikdo nechce, že to bude těžký, a tak do
toho pojďme teď, dokud jsme plní energie. A nakonec
z té cesty kolem světa byla jen cesta kolem Afriky. Myslím, že divákům seriálu už musí být jasné, že tyhle faily
k nám tak nějak neodmyslitelně patří.

Kdy vám na cestě bylo opravdu úzko a kdy naopak do
zpěvu?
M: Opravdu úzko mi bylo pětkrát. Poprvé když jsem viděla střelbu mezi izraelskými vojáky a Palestinci na ulici
v Jeruzalémě, podruhé když nás okradli v etiopském
městě Mek‘ele, pak když nám vytekl olej z olejové vany
a zůstali jsme trčet kdesi uprostřed pouště na severu Keni,
také když jsme utopili motor busu v deltě řeky Okavango
v Botswaně a když jsme v JAR natankovali plnou a záhy
zjistili, že nemáme ani floka. To ale bylo pár okamžiků
a vždycky jsme se z toho vyhrabali. Těch nádherných momentů bylo stokrát víc, konkrétně třeba při prvním průjezdu buší, při přejetí písečné duny, při setkání s velkými
zvířaty v národních parcích, u oceánu, když vám do ruky
spadne přímo ze stromu zralé mango nebo avokádo. Do
zpěvu nám bylo často, lidé v Africe září úsměvem, nahlas
se smějí, zcela spontánně vám zamávají nebo si s vámi zatančí. Není zde pouze bída, je to světadíl radosti ze života.
6

D: Napadá mě, že jsme zpívali na Kilimandžáru. Nahoře nám bylo zle, ale současně jsme se tam dokázali vyhrabat. Měl jsem sice po cestě sto chutí se na
to ..., ale zpíval jsem stejně se všemi ostatními, abych
podpořil týmového ducha a to peklo výstupu přežil.
V Africe se zpívá všude, je to neskutečně muzikální
kontinent.
Myslíte, že vaše kniha může pomoci někomu, kdo by se
chtěl vydat na podobnou výpravu?
D: My snad ani nemůžeme radit, kniha čtenářům možná
ukáže pár věcí, kterých se vyvarovat. A to se může hodit!
M: Určitě, pokud se chystáte do exotiky, kdo jiný by měl
poradit, než takoví exoti jako my dva?

Kolik knížek jste na cestě přečetli?
M: Nepočítaně, bedekry, romány, povídky, vše, co šustí
stránkami!
D: Asi třikrát jsem prošel manuál k busu, většinou jsem
se ale nic užitečného bohužel nedozvěděl.

Máte v plánu další dobrodružství nebo teď budete na
chvíli kotvit doma?
D: O slunovratu to bude přesně půl roku, co jsme zpět,
a zrovna před pár dny jsme se bavili o tom, že už nás
zase láká nazout toulavé boty.
M: Momentálně kotvíme, ale uvidíme, všechny možnosti jsou otevřeny!
JANA MARXTOVÁ

také jako

E-KNIHY
WWW.JOTA.CZ
Jacob a jeho podivní
přátelé jsou zpět!

Strhující příběh korejské
rodiny v Japonsku

Od autorky bestsellerových
sérií Božský a Vášnivý

Napříč Afrikou ve zpola
nepojízdném růžovém autobuse

První česká kniha
o zero waste!

Kniha pro všechny,
kdo si myslí, že něco po*rali

Příběh jedné lásky
a smutného odcházení

Prázdninový román
o umění žít po dánsku

Přežije mladá veterinářka
na irském venkově?

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
SPIS VATERLAND

BUDOUCNOST LIDSTVA

Volker Kutscher
Červenec 1932, berlínská policie stojí před
záhadou: v nákladním výtahu v „Domě
Vaterland“, legendárním chrámu zábavy na
Postupimském náměstí, leží mrtvý muž. Vše
nasvědčuje tomu, že se utopil. Komisař Gereon
Rath nemá z nového případu velkou radost,
má dost nepříjemností už tak. Jeho vyšetřování
s cílem dopadnout neznámého nájemného vraha
se už celé týdny nehýbá z místa.

NÁŠ ÚDĚL MEZI HVĚZDAMI
Michio Kaku

Kniha slavného astrofyzika a popularizátora vědy
Michia Kakua ukazuje, kam by lidstvo mohlo
dospět v oblasti kosmických letů, zlepšování člověka
a osidlování vesmíru. Mimo jiné se zabývá cestováním
na Mars, hledáním mimozemského života,
kombinováním lidské báze s robotikou a uvažuje
také o možných stupních vývoje vesmírných civilizací.
Zamýšlí se rovněž nad možnými scénáři vývoje či
zániku vesmíru a způsobům, jak by budoucí lidská
civilizace mohla přežít i jemu navzdory.

MOBA, 449 Kč

ZADNÍ DŮM

DENÍK V DOPISECH
12. ČERVEN 1942 – 1. SRPEN 1944
Anne Franková
Po dvaceti pěti letech vychází zcela nový
překlad deníku Anne Frankové. Poprvé v češtině
s názvem, který svému dílu zamýšlela dát sama
jeho autorka. Deník v dopisech si Anne Franková
vedla od 12. června 1942 do 1. srpna 1944. Psala
si ho jen pro sebe až do chvíle, kdy na jaře 1944
vyslechla z vysílání londýnského Rádia Oranje
projev nizozemského exilového ministra školství.

Prostor, 397 Kč

VŠICHNI MAJÍ PRAVDU
Paolo Sorrentino
Románová prvotina jednoho z nejslavnějších
filmových režisérů současnosti. Oscarem oceněný
film Velká nádhera, komediální drama Mládí nebo
populární seriál Mladý papež. To jsou významná
díla Paola Sorrentina. Italský scénárista, režisér
a herec se mimo filmovou tvorbu úspěšně věnuje
i literatuře.

Triáda, 349 Kč

TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ
Tomáš Císařovský, Martin Dostál,
Jiří Přibáň
Rozsáhlá obrazová monografie Tomáše Císařovského
přináší pohled na třicet let tvorby jednoho z klíčových
umělců české postmoderny. Spolu s ním prožije čtenář
řadu událostí nedávné historie, uvědomí si křehkost
i napjatost mezilidských vztahů, smysl i nesmysl
existence. Spolu s malířem procestuje českou
i exotickou krajinu, navštíví vernisáže a pozná také
mnoho výjimečných či kontroverzních osobností, které
Císařovský programově namaloval v rámci předsevzetí
restituovat portrétní malbu v Čechách.
KANT, 1490 Kč

Dybbuk, 353 Kč

BLUDNÝ HOLANĎAN
A SPLASKLÁ PANNA
Karolína Katchaba Hrubešová
Autorka přichází po dvou bestsellerech
z oblasti zdravého životního stylu se svou první
detektivkou, která originálním způsobem
přesahuje hranice žánru. A to ve více směrech.
Není to pouze výpověď internetové generace
soustavně ohrožované kybervydíráním, šikanou
a falešnými zprávami.

Katchaba Food & Fitness, 249 Kč

MUSSOLINIHO HOLIČ

MRTVEJ SVĚT
Daniel Clowes

A DALŠÍ PŘÍBĚHY MALÝCH POSTAV
VELKÝCH DĚJIN
Graeme Donald

Enid a Rebecca jsou dvě obyčejné holky, které na
konci puberty hledají svoji image a místo ve světě.
Bezcílně se potulují po předměstí, cynicky glosují
všechno a všechny kolem, úporně se snaží chovat
dospěle, ale přitom se nostalgicky dojímají nad
vlastním dětstvím. Hlavní otázkou však zůstává –
přečká jejich přátelství vykročení k dospělosti?
Mrtvej svět Daniela Clowese je stěžejním dílem
amerického nezávislého komiksu.

Historie není jen soubor notoricky známých
příběhů významných osobností. Ve skutečnosti se
doslova hemží zapomenutými a neopěvovanými
postavami, jejichž někdy plánované, někdy
neúmyslné skutky měly dalekosáhlé následky.

TRYSTERO, 399 Kč

Mladá fronta, 299 Kč

OLOMOUCKÝ BESTIÁŘ

HŘÍŠNÍ LIDÉ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
Vlastimil Vondruška
Na panství olomouckého biskupa se stalo několik
žen obětí bestiální vraždy, kterou vesničané
připisují vlkodlakovi. I když se místním po usilovné
snaze podaří vraha chytit a odsoudit k smrti
na hranici, po čase vraždy pokračují. Přemysl
Otakar II. dojde k závěru, že spíše než inkvizice
pomůže zkušený vyšetřovatel a rozhodne se na
Moravu vyslat královského prokurátora Oldřicha
z Chlumu.
Tympanum, 349 Kč

KLUB VRAHŮ

EXISTUJE SPRAVEDLNOST? A JAKÝ JE TO
POCIT, VZÍT JI DO VLASTNÍCH RUKOU?
Pavel Renčín
Adam Havel je uzavřený mladý muž se zálibou
v knihách, který má dvě práce a malou garsonku
na Hájích. Jeho život je průměrný až nudný –
z práce do práce a pak domů mezi své milované
knihy, sem tam navštívit sestru Táňu a její dvě malé
děti a tak stále dokola. Pak se ale v jeden jediný
den stane naráz svědkem krvavého zločinu a setká
se s tajemnou, neohroženou Dianou, která obrátí
jeho svět vzhůru nohama.
Tympanum, 399 Kč

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

rozhovor

s Jiřím Šteklem

ROZHLÉDNĚTE SE Z ROZHLEDEN
Nevíte, kam o prázdninách vyrazit na výlet? Co takhle na rozhlednu? Pokud nevíte na jakou, pak vás Jiří Štekl svou novou
knihou Rozhlednovým rájem 2019 spolehlivě nasměruje. Je to totiž na slovo vzatý rozhlednový odborník.
Máte za sebou už několik knih mapujících české rozhledny a vypadalo to, že
dílo je hotovo. V květnu jste ale přidal
novou publikaci. Existuje vůbec rozhledna, na níž byste nebyl?
V nové knize píšu, že momentálně neexistuje rozhledna, kterou bych nenavštívil. To ale platilo ve chvíli, kdy jsem knihu
dokončil. Teď už vím, že minimálně jedna rozhledna za dobu od vydání knihy
vznikla. Jak vidíte, tahle práce není nikdy
hotová, protože další rozhledny vznikají.

Zmínil jste knihu o hradních a zámeckých věžích. Ta už je hotová?
Je hotová a u ní jsem si říkal, že na rozdíl od rozhleden za ní můžu udělat tlustou
čáru, protože dneska si asi nikdo nepostaví hrad. A vidíte, mýlil jsem se. Zjistil
jsem, že nějaký pan Švec u Strakonic si hrad postavil a je dokonce s věží.

Jak se o nových rozhlednách dozvídáte? Už vám je stavitelé rovnou hlásí?
Dnes je výhoda, že máme internet a tam je všechno. Navíc mám kamarády, kteří
jsou jako já členy Klubu přátel rozhleden, takže i od nich se o nových rozhlednách
dozvídám. Aleš Král má dokonce svůj internetový portál, kde má všechny novinky,
a od něj tak trochu opisuju.

Třeba při cestách na kole přece jen najdete další objekty na knihu.
Je pravda, že jsem teď byl na jedné rozhledně u Plzně a potkal jsem manželský pár,
který mě poznal a svěřil se mi, že objíždějí nejen rozhledny, ale i věže a mají jich
už asi sedm set. Říkali, že navštěvují i kostelní věže, na které je možný přístup. To
se mi jako nápad moc líbilo, do toho bych se také rád pustil. Mám ale strach, aby
mi to nezlomilo vaz, protože kostel je skoro v každé vesnici. To bych musel mít
dvojnásobně delší důchod.
JANA MARXTOVÁ

Jak dlouho vám trvalo, než jste nejnovější knihu dal dohromady?
Ono to bylo tak, že jsem připravoval knihu o hradních a zámeckých věžích a když
jsem ji letos v lednu předkládal panu Říhovi z nakladatelství Cykloknihy, zeptal se
mě, jak jsem na tom s rozhlednami. Odpověděl jsem, že je sice stále objíždím, ale
teď jsem se na ně nezaměřoval. A on na to, kolik jich tedy
mám, a když jsem řekl, že 52, zeptal se, jestli by to nešlo
zaokrouhlit na 60 a vydat je ideálně do veletrhu Svět knihy,
který je v květnu. Nakonec jsem souhlasil. Bylo to sice překvapení, ale zároveň velká motivace. Byl začátek února a já
musel rychle objet zbylých osm rozhleden. V té zimě jsem
se vydal na kole například do Slezska. Naštěstí bylo docela
teplé počastí.
Počkejte, přece jste nejel až do Slezska na kole?
To samozřejmě ne. Vstal jsem ve čtyři, abych v 5.20 jel rychlíkem z Plzně do Prahy,
odtud jsem jel pendolinem do Ostravy-Svinova a pak osobním vlakem do Opavy. Tam jsem si udělal šedesátikilometrový okruh na kole a zase jsem jel vlakem
zpátky, abych byl večer doma. Za dva dny takového cestování jsem ujel vlakem
osmnáct set kilometrů.
Máte nějakou rozhlednu opravdu rád?
Mojí srdeční záležitostí jsou šumavské rozhledny. Líbí se mi staré historické, které
byly postaveny německými nebo sudetskými předky v sudetském pohraničí od
Karlových varů po Liberec.
Tuzemské rozhledny máte zmapované, nepustíte se do těch zahraničních?
Kdepak. Jsem tak zaneprázdněn vnitrostátní turistikou, že už do ciziny ani nejezdím. Když tam ale náhodou zavítám, samozřejmě se na nejbližší rozhlednu podívám.
V sousedním Německu je jich hodně.
Německo je náš rozhlednový vzor. Už v době, kdy jsme byli součástí Rakousko-Uherska, vznikaly tu rozhledny a my jsme tuhle módu od Rakušanů převzali.
Socialistická léta ale byla pro stavbu rozhleden hodně špatná. Po roce 2000 vzniklo víc rozhleden než za oněch čtyřicet socialistických let. Velkou popularitu pak
rozhlednám udělal televizní cyklus České televize Rozhlédni se člověče s Luďkem
Munzarem.

Rozhledny máte pro tuhle chvíli uzavřeny, hrady také, co tedy bude dál? Do čeho
se pustíte?
Mám nohy na stole a sladce usínám na vavřínech. Teď si konečně začnu jezdit na
kole tam, kam budu chtít. Já jsem totiž hlavně cyklista a náš cyklotým se mi často
musel přizpůsobit, když jsem někam potřeboval dojet kvůli nějaké rozhledně
nebo věži. Teď už budeme jezdit, kam se nám bude chtít, a ne tam, kam budu
muset.

co | kde | kdy

knižní tipy

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

DNY OPUŠTĚNÍ
Záhadná italská spisovatelka skrývající se pod pseudonymem
Elena Ferrante se proslavila hlavně bestsellerovou tetralogií
Geniální přítelkyně (2011–2014, česky Prostor 2016–2018),
jež se loni dočkala i zdařilé seriálové verze (zatím podle prvního dílu, další budou následovat), ale známá a úspěšná byla
už předtím, a to hlavně v Itálii, kde pozornost vzbudily i její
první dva romány. Prvotina Tíživá láska (1992) vyšla česky
poprvé loni v Prostoru, který nyní vydal i druhý autorčin román Dny opuštění (2002; poprvé vyšel v Knize Zlín v roce
2011) v překladu Jakuba Volného. Oba romány byly v Itálii
též zfilmovány (Tíživá láska v roce 1995 v režii Maria Martoneho a Dny opuštění v roce
2005 v režii Roberta Faenzy). Vypravěčkou a hlavní postavou Dnů opuštění je Olga, jíž
se blíží čtyřicítka a právě ji opustil manžel Mario. Olga zůstane sama s dvěma dětmi
školního věku, synem a dcerou, a pomalu se propadá až do jakéhosi stavu šílenství,
protože nečekaný manželův odchod ji velmi zasáhl. Zvlášť když zjistí, že Mario odešel
k jiné ženě a kdo ta velice mladá žena je. Olga, jež se na manželovo přání starala téměř
výhradně o rodinu, i když se pokoušela psát a vydala kdysi román, je naprosto zdrcená
nejen manželovou zradou, ale také tím, že na všechno zůstane sama. Pár měsíců po
rozchodu vše vyvrcholí v jeden krizový den, který je popsán strhujícím a napínavým
způsobem: Olga zůstane uvězněná v létem rozpáleném bytě, protože se jí zasekl klíč ve
dveřích a nemůže se dostat ven. Synovi je špatně a má horečku, pes se nejspíš něčím
přiotrávil a umírá a malá dcera matce příliš pomoct nemůže. A v domě, zdá se, nikdo
není, všichni odjeli… Podaří se Olze krizi překonat a odpoutat se od manžela? Zvládne
péči o děti a hlavně sebe sama?
MILAN VALDEN

17. července Dům knihy KNIHCENTRUM.cz Ostrava
Od 12 hodin tu spisovatelka a jediná česká autorka, která obdržela Magnesii Literu třikrát – za prózu, publicistiku a překladovou knihu, Radka Denemarková, představí svou knihu Hodiny
z olova.
17. července Dům knihy KNIHCENTRUM.cz Ostrava
Ve 14 hodin se můžete setkat s Barborou Tlustou. Ve své knize
Bez obalu seznamuje čtenáře se životním stylem zero waste,
tedy se životem bez odpadků. Rychle ji nadchla udržitelnost
a nakupování v bezobalových obchodech a sama si jeden dokonce otevřela. Podporuje tak lokální výrobce a pěstitele. Chce
žít prostě bez odpadu, bez zbytečného přebytku, ale plnohodnotně, zdravě a dobře.
18. července Dům knihy KNIHCENTRUM.cz Ostrava
Tomáš Sedláček, autor filozoficko-ekonomické knihy Ekonomie
dobra a zla, která byla přeložena do 21 jazyků, v mnoha zemích
se stala bestsellerem a získala významná mezinárodní ocenění,
se setká se svými čtenáři ve 12 hodin.
18. července Dům knihy KNIHCENTRUM.cz Ostrava
Přijďte ve 14 hodin na setkání s cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou, který každý rok vyjíždí na zajímavé expedice a ze
svých cest vozí zajímavý textový i obrazový materiál. V celosvětové kampani Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen do elitní
skupiny cestovatelů a dobrodruhů.

VARIACE NA OIDIPOVSKÉ TÉMA

18. července Dům knihy KNIHCENTRUM.cz Ostrava
Clemens Kuby vyrůstal v Bavorsku, v Berlíně vystudoval filmovou
režii a byl spoluzakladatelem německé strany Zelení. Po volebním
úspěchu z ní odešel a ve svých 31 letech po pádu ze třetího patra
příčně ochrnul. Zázrak spontánního uzdravení ho přivedl na životní
cestu hledání podstaty lidského zdraví. Natočil desítky filmových dokumentů, je nositelem řady prestižních cen a autorem několika knih.
Svou knihu Žitá reinkarnace přijde Clemens Kuby představit v 15:30.

Orhan Pamuk (*1952), nositel Nobelovy ceny za literaturu
(2006), autor deseti románů (česky dosud vyšly Tichý dům,
Bílá pevnost, Černá kniha, Nový život, Jmenuji se Červená,
Sníh a Muzeum nevinnosti), autobiografické knihy Istanbul:
Vzpomínky a město a několika esejistických knih (česky vyšel
soubor Jiné barvy), je nejúspěšnějším spisovatelem turecké
historie: jeho knihy byly přeloženy do více než šedesáti jazyků
a prodalo se jich přes 13 milionů výtisků. U nás jeho knihy
vycházejí v krásné grafické úpravě Pavla Růta v nakladatelství
Argo, většinou v překladu Petra Kučery, který již přeložil osm Pamukových knih. Tu
nejnovější, zatím poslední autorův román Rusovláska z roku 2016, ale přeložila Petra Sedmíková (která přeložila i Nový život), zatímco Petr Kučera pracuje na překladu
předchozího, mnohem rozsáhlejšího románu Cosi podivného v mé hlavě z roku 2014.
Pamukovská řada v Argu nyní obsahuje deset svazků.
Rusovláska je dílo poměrně komorní, vypravěč a hlavní hrdina Cem, úspěšný stavební podnikatel, v něm vypráví o svém životě, v němž klíčovou roli sehrály události
z jeho dospívání: když mu bylo necelých sedmnáct, pracoval jako pomocník studnařského mistra Mahmuta na hloubení studny kousek za Istanbulem a v nedalekém městečku se vášnivě zamiloval do mnohem starší rusovlasé ženy, která tu hrála v putovním
lidovém divadle. Ta pak převezme roli vypravěčky v poslední, krátké třetí části románu,
v níž osvětlí některé předchozí události, jež známe z Cemova pohledu, a dopoví celý
příběh, mající znaky antické tragédie. Antický mýtus o králi Oidipovi byl Pamukovi jednou z inspirací; tou další je perská legenda o Sohrábovi a Rostamovi. Pamuk rozvíjí
složitou variaci na obě témata: Cem, vyrůstající bez otce, jenž rodinu opustil, považuje
mistra Mahmuta za jakéhosi náhradního otce a celý dospělý život pak trpí výčitkami, že
ho v jedné osudové chvíli opustil a neví, co se s mistrem vlastně stalo. Stejně tak stále
myslí na krásnou rusovlásku a jejich jedinou společnou noc… Pamukův román tentokrát bohužel vyznívá trochu ploše a vykonstruovaně a postavy nepříliš přesvědčivě.
Autorovy úvahy o osudu, předurčení, lásce, legendách a vztahu otce a syna jsou však
působivé: opravdu člověk svému osudu neunikne?
MILAN VALDEN

19. července Dům knihy KNIHCENTRUM.cz Ostrava
V 16.30 přijde se svou knihou Mise Haiti chirurg Tomáš Šebek.
Na první misi s Lékaři bez hranic odjel v roce 2010 na zemětřesením zdevastované Haiti. Celkem absolvoval s organizací šest
misí, naposledy působil ve válkou zmítaném Jemenu.
Až do 8. září Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9
Hravá výstava Zdeněk Miler dětem! připomíná známého výtvarníka, scénáristu, ilustrátora a režiséra kreslených filmů. Na
výstavě je věnována největší pozornost jeho nejznámější postavičce – Krtkovi.
Do konce srpna Květná zahrada v Kroměříži, Generála Svobody 1192
Výstava k dětské knize Tajemství Libosadu Mgr. Petra Hudce.

Celé prázdniny Muzeum Čtyřlístku v Doksech, Valdštejnská 251
V zajímavé expozici se dozvíte, jak slavný
komiks Čtyřlístek vznikal. S Pinďou, Bobíkem, Myšpulínem a Fifinkou se tu setkáte
téměř v životní velikosti.
10

Rostík.ơ
NEW!

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

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

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

ČTENÍ NA LÉTO

Nový život, noví muži.
Tak proč si připadám
jako stará kráva?

Vstup do světa zábavných skečů
a zjisti, že i holky můžou hrát fotbal

Podmanivý thriller
od autora dánského
seriálového hitu Zločin

Pravdu neskryje ani sníh,
ani polární noc.
První islandský thriller, který
dobyl světové žebříčky

www.albatrosmedia.cz

Humoristický román o tom,
že zkusit se má všechno

NABÍDKA VYDAVATELSTVÍ AKCENT
NOVINKA

KONTAKT:
telefon: 568 844 553;
e-mail:
akcent@vydavatelstviakcent.cz;
www.facebook.com/knihyakcent

www.vydavatelstviakcent.cz

PŘIPRAVUJEME

Miroslav Veverka
HLEDÁNÍ BOHA
Eseje přehledně a čtivým způsobem mapují dějiny
teologického myšlení, mýty a náboženství,
a jak ukazuje sám titul, dějiny lidského hledání
Boha a něčeho, co nás přesahuje.
Yascha Mounk
LID VERSUS DEMOKRACIE
Autoritářští populisté po celém světě, od Indie po
Turecko a od Polska po Spojené státy, rozšiřují
postupně svou moc. Výsledkem tohoto procesu je
podle autora ohrožení demokracie.
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bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Aslan, Reza; Tesla, Julie
Bůh a jeho lidské dějiny

Brno: Host, 2019, 319 s., váz.
Božstva mají jen jediné omezení —
lidskou představivost.
ISBN 978-80-7577-796-6

Besalel, Jehuda Leva ben
Lampa přikázání (Ner miswa)

Překl. Sládek, Pavel; Beneš, Mirko,
Praha: Academia, 2019, 196 s., váz.
260 Kč
Jehuda Leva ben Besalel, pražský Maharal (asi 1525–1609), je v obecném
povědomí znám jako tvůrce golema.
Legendy jsou ovšem odrazem jeho
významu jako náboženského filozofa.
ISBN 978-80-200-2959-1

Brož, Jaroslav
Velebí má duše Hospodina –
Modleme se s Marií

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 64 s., brož. 99 Kč
Jednou z nejkrásnějších modliteb
v Bibli je Magnificat – chvalozpěv „Velebí má duše Hospodina“. Maria jej
podle Lukášova podání (Lk 1,46–55)
zazpívala před narozením svého syna
při návštěvě u své příbuzné Alžběty.
ISBN 978-80-7566-102-9

Cooper, Diana
Archandělé a svět přírody

Překl. Růžičková, Kristýna, Olomouc:
Fontána, 2019, 294 s., brož. 358 Kč
Každý druh zvířete má podobně jako
lidé duši, která zde na Zemi naplňuje
určité poslání. Ptáci, ryby, hmyz, plazi
a všechna ostatní zvířata mají svou
vlastní duchovní cestu.
ISBN 978-80-7336-947-7

Liščák, Vladimír
Bratr Odorik a jeho zpráva
o východních krajích světa

Praha: Academia, 2019, 664 s., váz.
695 Kč
Odorik z Pordenone, františkánský
misionář narozený (podle tradice) ve
Villanově nedaleko Pordenone v Itálii,
patří mezi nejvýznamnější osoby, které
putovaly ve 13. a 14. století do Číny.
ISBN 978-80-200-2945-4

Martin, Eduard
Úsměv Panny Marie

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 16 s., brož. 39 Kč
Tvář Panny Marie je krásná. Odráží
Boží dobrotu. Předávejme svým bližním i my dobrotu, světlo a naději.
ISBN 978-80-7566-023-7

Merton, Thomas
Nová semena kontemplace

Brno: Barrister & Principal, 2019,
184 s., váz.
Kniha se snaží probudit spící vnitřní
hloubky ducha, kterého západní
člověk tak dlouho zabíjí, usilovat
o hluboce kontemplativní a mystický
rozměr v našich životech.
ISBN 978-80-7364-092-7

ekonomika
DAN Ě
Dvořáková, Veronika;
Pitterling, Marcel;
Skalická, Hana

13 -14 / 2 0 19

Zdaňování příjmů fyzických
a právnických osob

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 4.
vyd., 304 s., brož. 479 Kč
V knize naleznete vedle základních
principů zdanění příjmů fyzických
a právnických osob i specifická témata,
jako je např. zdanění příjmů z prodeje
cenných papírů, plnění poskytovaná
zaměstnancům, bezúplatná plnění.
ISBN 978-80-7598-315-2

E KO N OM I K A
Prudký, Ing. Pavel; Lošťák,
Ing. Milan
Hmotný a nehmotný majetek
v praxi

Olomouc: Anag , 2019, 18. aktual.
vyd., 352 s., brož. 389 Kč
Obsahem publikace je velmi široký
okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať
už fyzických, či právnických osob).
ISBN 978-80-7554-219-9

SBO R N Í K Y
Laboratoř Evropské unie
2/2018. Sborník sylabů
nejlepších diplomových prací
s tematikou Evropské unie

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2019, 1. vyd., 174 s., brož.
Toto vydání sborníku, který je výsledkem soutěže o nejlepší diplomovou
práci s evropskou tematikou, obsahuje až na výjimky ekonomické témata.
ISBN 978-80-245-2315-6

ÚČE TN IC T VÍ
Dvořáková, Lenka
Nejčastější chyby a omyly
účetních

Praha: Wolters Kluwer ČR , 2019,
2. vyd., 375 Kč
Publikace je užitečnou praktickou
pomůckou každého účetního. Nabízí
přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich
odstranění a uvedením správného
řešení.
ISBN 978-80-7598-331-2

společenské
vědy; osvěta
ESOTE R I K A
Harke, Sylvia
Senzitivní lidé

Překl. Kraus, Ivana, Olomouc: Fontána, 2019, 376 s., brož. 388 Kč
Také si někdy připadáte jako z nějaké
jiné hvězdy? Prostě nestvořeni pro
tento svět? Možná tedy také patříte
do skupiny hypersenzitivních jedinců
a tato kniha by vám mohla otevřít oči.
ISBN 978-80-7336-976-7

H ISTO R I E
Aron, Raymond
Opium intelektuálů

Praha: Academia, 2019, 368 s., váz.
Kniha představuje vrchol autorova
kritického zkoumání podstaty komunistických systémů a způsobů
myšlení spojených s fenoménem
komunismu.
ISBN 978-80-200-2941-6
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Luňáček, Jiří
Rakouské vojenské zdravotnictví
za napoleonských válek

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 325 s.
Kniha představuje rozsáhlý příspěvek
k dějinám vojenského zdravotnictví
rakouské armády za napoleonských
válek. V centru zájmu autora stojí
hlavní polní nemocnice rakouské
armády, které se postupně etablovaly
na Moravě v roce 1813.
ISBN 978-80-88278-23-8

Rechcígl, Miloslav, ml.
Tam za tím mořem piva aneb
Naše Amerika, jak ji málokdo zná. Příspěvek k historii
české a slovenské emigrace do
Ameriky

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 418 s., 149 Kč
Předkládaná publikace pojednává
o Americe, jak ji málokdo zná, a vznikla na základě celoživotního mravenčího výzkumu autora. Je zaměřena
na historii emigrantů z historických
Českých zemí a z Československa
ISBN 978-80-244-5517-4

Richter, Karel
Třeba i železem a krví. Prusko-rakouské války 1740–1866

Praha: Epocha, 2019, 2. vyd., 496 s.,
váz. 399 Kč
Kniha nabízí v historických souvislostech nový úhel pohledu na prusko-rakouské války z období 1740–1866.
ISBN 978-80-7557-191-5

Schellová, Margarete
Deník z Prahy 1945–1946

Překl. Hübl, Dušan, Praha: Academia, 2019, 664 s., váz.
Deník pražské Němky Margarete
Schellové zachycuje autorčiny osobní
zážitky během desetiměsíčního pobytu v československých internačních
táborech od zatčení během Pražského povstání až do března roku 1946.
ISBN 978-80-200-2949-2

Součková, Ema
Výzdoba hudebních rukopisů
Jana Táborského z Klokotské
Hory

Praha: Academia, 2019, 464 s., váz.
795 Kč
Kniha je zaměřena na výzdobu chorálních rukopisů z 16. století. První
část se zabývá osobností písaře Jana
Táborského, jenž žil v letech 1499–
1572, a nejvýraznějšími iluminátory
16. století.
ISBN 978-80-200-2866-2

Vokáč, Petr
Hrady na kolejích

Praha: Olympia, 2019, 152 s., brož.
Železnice. Toto slovo skrývá tolik
historie a zajímavostí, ačkoliv je staré
teprve necelá dvě století. U nás již
od počátku znamenalo zavedení železniční dráhy převrat ve společnosti
a v uvažování lidí.
ISBN 978-80-7376-554-5

I N FO R M ATI K A
Lavrinčík, Jan; Dostál, Jiří
Tvorba a zpracování výukových
videí

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 67 s.
Studijní opora je zaměřena na pořízení
dynamických obrazových záznamů
a jejich následnou editaci. Tyto materi-
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ály budou připraveny hrubým střihem
k dalšímu zpracování v rámci aplikací
Windows Movie Maker Pinnacle Studio nebo iMovie a dalších.
ISBN 978-80-244-5350-7

Pačka, Roman
CSIRT: v přední linii boje proti
kybernetickým hrozbám

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 132 s., brož.
Pracoviště typu Computer Security
Incident Response Team (CSIRT)
bývají přirovnávána k digitálním požárním jednotkám, které reagují jako
první na kybernetické útoky či jiné
krize v kyberprostoru.
ISBN 978-80-7325-473-5

K Ř ÍŽOVK Y,
HÁDAN K Y
Sedlák, Michal
Kniha křížovek – Čeští králové
a knížata

Praha: Brána, 2019, 2. vyd., 144 s.,
brož. 99 Kč
140 švédských křížovek, 140 vhledů
do české historie. Kniha poskytuje
letmé seznámení se životy Přemyslovců, Lucemburků, Habsburků.
ISBN 978-80-7617-535-8

Sedlák, Michal
Kniha křížovek – Naše hrady
a zámky

Praha: Brána, 2019, 2. vyd., 152 s.,
brož. 99 Kč
150 křížovek neboli 150 vhledů do tajemné historie těch nejpozoruhodnějších hradů a zámků, které nalezneme
na území Čech, Moravy a Slezska.
ISBN 978-80-7617-534-1

OSO B N OSTI
Kocián, Michal;
Ležák, Zdeněk
Jan Žižka

Praha: Edika, 2019, 160 s., váz.
399 Kč
Vrtá vám hlavou, zda byl Žižka geniální vojenský stratég, hrdinský bojovník, milovaný vojevůdce?
ISBN 978-80-266-1391-6

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Chudý, Štefan
Typology and Resolution of
Educational Situations

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 94 s.
The monograph provides basic
information in the fields of mapping
and solving educational situations. It
sums up the results of research that
are presented in the form of a complete theory and simple examples.
ISBN 978-80-244-5232-6

Doležalová, Jitka
Teorie grafů při vyhodnocování
časoprostorových dat

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 44 s.
15. svazek z řady autoreferátů disertačních prací z řady Geoinfo–carto
Thesis.
ISBN 978-80-244-5330-9

Dostál, Jiří (ed.)
Trendy ve vzdělávání: Inovace
školství – učitel jako aktér změny

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 72 s.
Sborník abstraktů z konference Trendy
ve vzdělávání, která se konala od 15. 5.
do 17. 5. 2019 ve Velkých Losinách.
ISBN 978-80-244-5511-2

Dostál, Jiří a kol.
Technické vzdělávání na
základních školách v kontextu
společenských a technologických
změn
Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 276 s., 350 Kč
Cílem monografie je podchytit podstatné aspekty v kontextu společenských a technologických změn a tyto
na vědecko-výzkumném základě
explanovat a probádat.
ISBN 978-80-244-5238-8

Klement, Milan; Dostál, Jiří
Teorie, východiska, principy
a rozvoj distančního vzdělávání
realizovaného formou e–learningu

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 70 s.
Výukový text je určen všem zájemcům, kteří se chtějí poznat základní
principy vzdělávání realizovaného
formou e-learningu. Výukový text Vás
tedy postupně seznámí se základy
tohoto typu plně elektronického
vzdělávání.
ISBN 978-80-244-5353-8

Krappmann, Jörg;
Horňáček, Milan;
Rinas, Karsten
Vom Nutzen diskursanalytischer
Verfahren
Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 234 s.
ISBN 978-80-244-5276-0

Lavrinčík, Jan
Tvorba výukových materiálů pro
interaktivní tabule
Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 55 s.
V knize se posluchači naučí základní
používání interaktivní tabule Activ
Board a k ní přiloženého software
Activ Inspire.
ISBN 978-80-244-5351-4

Petrová, Jitka;
Švaňhalová, Renata;
Vaňková, Kateřina
Tvorba výzkumného nástroje
jako prostředku posuzování sociální připravenosti dětí k zahájení
povinné školní docházky
Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 112 s., 99 Kč
Aktuální oblastí nejenom pro praxi,
ale i pro vědecká zkoumání je v současné době připravenost dítěte na
zahájení povinné školní docházky.
Jednou z důležitých oblastí připravenosti na školní docházku je sociální
připravenost dětí.
ISBN 978-80-244-5268-5

Procházka, Martin (ed.);
Vodička, Radek;
Vrtěl, Radek a kol.
Základy lékařské genetiky pro
studující všeobecného lékařství

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 272 s., 300 Kč
Skripta jsou určena především pro
studenty všeobecného lékařství
a pojednávají o principech genetiky
s ohledem na využití v klinické praxi.
ISBN 978-80-244-5368-2

bibliografie
Štencl, Jiří
Tvorba elektronických studijních
opor v aplikaci MiniAware
Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 71 s.
Daný výukový text je určen především autorům tvořícím elektronické
studijní texty pro e-learningový systém LMS Unifor.
ISBN 978-80-244-5357-6

Vitásková, Kateřina a kol.
Výzkum poruch a odchylek
komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 208 s.
Kolektivní monografie se zaměřuje na vývojové a získané poruchy fatických funkcí, včetně specificky narušeného vývoje
řeči mluvené i psané, poruchy autistického spektra s mentálním postižením.
ISBN 978-80-244-5288-3

Vitásková, Kateřina;
Kytnarová, Lucie
The evaluation of pragmatic
level of language in children with
autism spectrum disorder
Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 170 s., 180 Kč
The monograph analyses the possibilities of assessment of pragmatic level
of language (PLL) in children with autism spectrum disorders (ASD) in order to extend both the theoretical and
application base in special education.
ISBN 978-80-244-5215-9

Weberová, Ivana
Základy využití dotykového
zařízení ve výuce

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 67 s.
Výukový text je určen všem zájemcům, kteří se po technické stránce
chtějí seznámit s využitím dotykového zařízení ve výuce.
ISBN 978-80-244-5355-2

PO LITI K A
Belling, Vojtěch
Smrt suveréna? Eroze státnosti
a krize suverenity v éře postnacionálního vládnutí

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 320 s., váz.
Monografie se zaobírá otázkou,
nakolik jsou pojmy státu, státnosti
a suverenity odsouzeny k zániku
v kontextu procesů proměny, kterými
procházejí současné společnosti
a politické systémy.
ISBN 978-80-7325-464-3

PR ÁVO
Kunštátová, Tatiana;
Solomonová, Kristýna;
Dickelt, František a kol.
Živnostenský zákon. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
456 s., váz. 990 Kč
Komentář nabízí pohled na aplikaci
živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace
je čtenářům co nejvíce přiblížit danou
problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem.
ISBN 978-80-7400-731-6

Maisner, Martin;
Doubrava, Petr;
Janák, Jiří a kol.
Základy sportovního práva

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
176 s., brož. 390 Kč
Publikace přibližuje některé obecné
právní aspekty sportovní činnosti
(například problematiku dopingu,
pojištění ve sportu, řešení sporů či
postavení dítěte-sportovce).
ISBN 978-80-7400-744-6

Šubrt, JUDr. Bořivoj;
Vrajík, Mgr. Michal
Skončení pracovního poměru
a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech
Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
248 s., brož. 409 Kč
Po dlouhé době přichází na trh
samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru
a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají
komplexně.
ISBN 978-80-7554-218-2

PRO RO D IČE
Disney – Můj první deníček

Praha: Egmont, 2019, 40 s., brož.
349 Kč
Tato půvabná knížka vám pomůže
zachytit všechny krásné okamžiky
spojené s vaším děťátkem.
ISBN 978-80-252-4448-7

PSYCH O LOG I E
Frankl, Viktor E.
Teorie a terapie neuróz

Překl. Balcar, Karel, Praha: Portál,
2019, 296 s., brož. 369 Kč
Po obecném výkladu neuróz autor
dělí duševní poruchy na endogenní
psychózy, psychosomatická onemocnění, funkční onemocnění a neurózy
reaktivní, iatrogenní, psychogenní,
noogenní a kolektivní.
ISBN 978-80-262-1478-6

McKay, Matthew;
Fanning, Patrick
Jak získat zdravé sebevědomí

Překl. Těšnovská, Lucie, Olomouc:
Fontána, 2019, 400 s., brož. 458 Kč
Je snadné mít ze sebe dobrý pocit,
když se vám v životě daří. Povýšení
v práci či nový vztah dokáže učinit
zázraky s vaším sebevědomím. Co
se však děje, když se vám až tak
nedaří?
ISBN 978-80-7336-945-3

Procházka, Roman
Terapie zaměřená na maladaptivní schémata: Teorie a praxe

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 154 s., 220 Kč
Odborná monografie přináší teoretické a praktické poznání v oblasti
maladaptivních schémat v psychoterapii. Vychází z aktuálního poznání
v oblasti teorie schémat, jejich typů,
vztahových vazeb, traumatických
zkušeností a dalších souvisejících
oblastí.
ISBN 978-80-244-5386-6

Wallace, Mark;
Williams, Mike;
Allen, David
Mít vše hotovo pro teenagery

Překl. Krásenský, David, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2019, 288 s., brož.
359 Kč
Objev dokonalé metody, se kterými
zvládneš bez stresu školu, sport, rodinu, přátele i zábavu.
ISBN 978-80-7555-075-0

z n o v i n e k k 1. 7. 2 0 19 2 0 0 t i t u l ů
SBO R N Í K Y
EUNIS 2019. Informační systémy pro podporu projektového
řízení na vysokých školách

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 92 s., brož.
Sborník příspěvků ke konferenci
EUNIS.
ISBN 978-80-261-0869-6

Kvita, Jiří (ed.)
13. studentská konference
mladých přírodovědců. Sborník
abstraktů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 28 s.
Sborník abstraktů prací středoškolských studentů, které byly prezentovány na 13. konferenci mladých přirodovědců, která se konala 16. května 2019.
ISBN 978-80-244-5515-0

SOCIO LOG IE
Mountney, Pierce;
Anténe, Petr
UK and US Background Studies:
An Introduction to the UK and
British Studies, and to the US
and American Studies

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 138 s., 180 Kč
Skripta nabízejí všeobecný pohled na
Velkou Británii a Spojené státy americké.
Čtenáři se dozvědí, jak tyto země fungují
a jak zde žijí jejich občané i cizinci.
ISBN 978-80-244-5309-5

STATISTI K A
Hron, Karel;
Kunderová, Pavla;
Vencálek, Ondřej
Základy počtu pravděpodobnosti
a metod matematické statistiky

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 3. vyd., 346 s., 290 Kč
Skripta obsahují ucelený a podrobný
úvod do pravděpodobnosti a statistiky. Tím je dán výběr vyložené látky
a její podání. Přínosem této publikace
je velké množství motivačních a vysvětlujících příkladů.
ISBN 978-80-244-5398-9

STUD I E
Nwaogu, Chukwudi
Spatio–temporal analysis od
landscape changes in different
land use

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 48 s.
14. svazek z řady autoreferátů disertačních prací z řady Geoinfo-carto Thesis.
ISBN 978-80-244-5329-3

V ÝROČN Í
ZPR ÁV Y
Sojková, Andrea (ed.)
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za
rok 2017
Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 242 s.
Výroční zpráva Univerzity Palackého
v Olomouci za rok 2017.
ISBN 978-80-244-5310-1

Šobáňová, Petra;
Šimková, Hana (eds.)
Výroční zpráva Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci za rok 2017
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Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 28 s.
Výroční zpráva Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci za
rok 2017.
ISBN 978-80-244-5384-2

Z ÁHADY
David, Petr;
Soukup, Vladimír
Praha záhadná a tajemná

Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
208 s., váz. 349 Kč
Co všechno se odehrálo ve Faustově
domě, co víme o Golemovi, na co narazíme při toulkách uličkami Malé Strany
či Starého Města, co se skrývá v nejrozsáhlejším hradním areálu na světě…?
ISBN 978-80-7617-346-0

Ž IVOTN Í ST YL
Lichtblau, Bruno
Kanclrobik

Překl. Burianová, Milada, Praha: Ikar,
2019, 128 s., brož.
Jak žít zdravě při práci. Fit chceme
být všichni – trénovaní a koncentrovaní. V kanceláři je potřeba specifická
forma fitness, neboť při kancelářské
práci mají lidé většinou drastický nedostatek pohybu.
ISBN 978-80-249-2743-5

Petersová, Jo
Slow. Nespěchejte, žijte pomalu

Brno: BizBooks, 2019, 152 s., váz.
299 Kč
Spěcháme do práce, spěcháme v práci, spěcháme po práci, spěcháme
i bez práce. Pořád nám hoří koudel
u zadku. Jak z toho ven? Kniha Slow
nabízí řadu tipů, jak o sebe lépe pečovat a zvolit si ideální tempo.
ISBN 978-80-265-0857-1

Radford, Sholto
Chůze

Překl. Lánská, Miroslava, Praha:
Esence, 2019, 1. vyd., 144 s., váz.
259 Kč
Chůze – tak snadné a přirozené.
Obohatí vás psychicky i emočně,
zbystří vaše smysly a navodí pocit
pohody. Toulejte se stránkami této
knížky a zjistěte, jak měnit tempo
i perspektivu.
ISBN 978-80-7617-011-7

Ryder, Carroll
Metoda Bullet Journal

Překl. Lipenská, Kateřina Harrison,
Brno: Jan Melvil Publishing, 2019,
320 s., 259 Kč
Metoda Bullet Journal je jednou
z nejelegantnějších a nejefektivnějších metod produktivity, s nimiž jsem
se kdy setkal. Nejenže usnadňuje organizaci úkolů, ale zároveň pomáhá
při hledání vašeho lepšího já.
ISBN 978-80-7555-074-3

matematické
a přírodní vědy
FAUNA
Malý, Radek
Atlas vyhubených živočichů

Praha: Albatros, 2019, 88 s., váz.
399 Kč
I když naše planeta překypuje životem,
všechna zvířata už v přírodě bohužel
nespatříme. Právě některá z nich však

můžete poznat alespoň díky tomuto
výpravnému atlasu, který mapuje příběhy vyhynulých druhů a hledá příčiny
jejich smutného konce.
ISBN 978-80-00-05360-8

Moravec, Jiří
Obojživelníci a plazi České
republiky

Praha: Academia, 2019, 464 s., váz.
450 Kč
Cílem knihy je seznámit čtenáře se
všemi druhy obojživelníků a plazů
žijícími v České republice a ukázat,
že se jedná o nad očekávání krásné
a podivuhodné tvory, kteří určitě
zasluhují větší pozornost a maximální
ochranu.
ISBN 978-80-200-2984-3

Weinhold, Angela
Nebezpečná zvířata

Překl. Kolezsar, Michal, Praha: Albatros, 2019, 16 s., brož. 269 Kč
Nebezpečná zvířata, jako jsou žraloci, krokodýli, medvědi, jedovatí
hadi a pavouci, nepřestávají děti
fascinovat.
ISBN 978-80-00-05116-1

K AR TOG R AFI E
Vondráková, Alena
Vybrané legislativní aspekty
v kartografii a geoinformatice

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 200 s.
Hlavním cílem tvorby tohoto textu
bylo srozumitelně vymezit problematiku vybraných legislativních
aspektů v politice prostorových dat,
analyzovat současný stav řešené
problematiky.
ISBN 978-80-244-5293-7

zemědělství
PĚSTITE L ST VÍ
Pukownik, Peter
Bylinářství svaté Hildegardy
z Bingenu

Překl. Bílková, Jana, Olomouc: Fontána, 2019, 370 s., váz. 388 Kč
Učení svaté Hildegardy z Bingenu je
dnes stejně aktuální jako před 1000
lety. K nejdůležitějším léčebným
prostředkům patří i správná výživa
– a také způsob, jakým je tělu dodávána strava.
ISBN 978-80-7336-974-3

technické vědy
ASTRONAUTIK A
Kaku, Michio
Budoucnost lidstva

Překl. Petříček, Jan, Praha: Prostor,
2019, 456 s., brož. 397 Kč
Kniha slavného astrofyzika a popularizátora vědy Michia Kakua ukazuje,
kam by lidstvo mohlo dospět v oblasti
kosmických letů, zlepšování člověka
a osidlování vesmíru.
ISBN 978-80-7260-423-4

H O B BY
Já mám ruku, ty máš ruku, obě
šikovné. Dvacet let soutěže
a výstavy Šikovné ruce našich
seniorů
Nymburk: Kaplanka, 2019, 1. vyd.,
140 s., váz. 200 Kč

bibliografie
Kniha mapuje dvacet let výjimečné
soutěže a výstavy Šikovné ruce našich
seniorů, která se koná vždy v červnu
na výstavišti v Lysé nad Labem.
ISBN 978-80-87523-25-4

TECH N O LO G I E
O’Connell, Mark
Být tak strojem. Putování mezi
kyborgy, utopisty, hackery
a futuristy, kteří řeší skromný
problém lidské smrtelnosti.

Praha: Práh, 2019, 256 s., brož.
Spisovatel Mark O’Connell skeptickýma očima prozkoumává futuristické oblasti vědy, o kterých většina
z nás nemá ani tušení. Autor je
přispěvatel prestižních časopisů The
New Yorker nebo The New York
Times Magazine.
ISBN 978-80-7252-789-2

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Hrevušová, Radka
Vejce pro každý den

České Budějovice: Dona, 2019,
1. vyd., 112 s., brož. 195 Kč
Vejce jsou jednou z nejběžnějších
a nejzdravějších potravin. Kuchařka
obsahuje pestrý výběr jednoduchých
receptů na jejich přípravu.
ISBN 978-80-7322-216-1

ZDRAVOTNICKÉ
PŘ Í RUČK Y
Čížková, Kateřina
Základy histochemických metod
Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 50 s.
Skriptum přibližuje postupy nutné
pro histologické vyšetření. Vysvětluje princip zpracování tkáně, který
je nezbytný pro přípravu tkáňových
řezů, a různé metody barvení využívané ve výzkumu a především
v diagnostice.
ISBN 978-80-244-5316-3

Elinav, Eran
Dieta na míru

Překl. Stuchlíková, Hana; Svašková,
Jana, Praha: Esence, 2019, 304 s.,
váz.
Publikace bořící zažité představy
o dietách vysvětluje, proč nemohou
fungovat univerzální diety, a pomáhá
čtenářům přizpůsobit si dietu tak,
aby zhubli a zlepšili si zdravotní stav.
ISBN 978-80-7617-279-1

Hercogová, Jana a kol.
Klinická dermatovenerologie
1. díl

Praha: Mladá fronta, 2019, 880 s.,
váz.
Otevíráte česko-slovenskou učebnici
dermatovenerologie, která dosud
v tomto rozsahu v našich zemích
nikdy nevyšla.
ISBN 978-80-204-5321-1

Ingerman, Sandra
Mentální detoxikace

Překl. Těšnovská, Lucie, Olomouc:
Fontána, 2019, 152 s., váz. 328 Kč
Kniha Mentální detoxikace představuje novou a hlubokou léčebnou
techniku, která je současně tradiční,
pragmatická a inspirující.
ISBN 978-80-7336-965-1

z n o v i n e k k 1. 7. 2 0 19 2 0 0 t i t u l ů
Kříž, Jiří a kol.
Poranění míchy

Praha: Galén, 2019, 532 s., váz.
2500 Kč
Publikace pojednává ve 26 kapitolách
o míšním poranění – od jeho vzniku až
po návrat jedince do běžného života.
ISBN 978-80-7492-424-8

Mandžuková, Jarmila
Zdraví je v naší hlavě

Praha: Brána, 2019, 2. vyd., 232 s.,
váz. 259 Kč
Všeobecně se ví, že naše zdraví ovlivňují životní styl, dědičnost a životní
prostředí. Ale kromě těchto faktorů
existuje velmi úzký vztah mezi zdravím a emocionálním stavem neboli
psychikou člověka.
ISBN 978-80-7617-444-3

Pauček, Boris; Smékal, David
Vyšetření ramenního kloubu
magnetickou rezonancí
s podrobným popisem nálezů
u omezení pohybů a u bolestivých stavů ramene

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 154 s., 199 Kč
Publikace je určena širší odborné
veřejnosti z oborů radiodiagnostiky,
ortopedie, rehabilitace a fyzioterapie.
V rámci interdisciplinární spolupráce
pojednává komplexně o změnách při
poškození ramenního kloubu.
ISBN 978-80-244-5240-1

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Ruskin, John
Podstata gotiky

Praha: Academia, 2019, 168 s., váz.
Kniha anglického teoretika umění
a spisovatele Johna Ruskina je
všeobecně považována za autorův
nejdůležitější kritický text věnovaný
architektuře.
ISBN 978-80-200-2981-2

Volf, Petr
Fenomén

Praha: Prostor, 2019, 88 s., brož.
350 Kč
Schody a jejich funkce, symbolika, typologie. Fenomén schodů v kontextu
tvorby Evy Jiřičné a fotograficky dokumentované vybrané příklady jejích
schodišť. Autorský text a rozhovor
s Evou Jiřičnou.
ISBN 978-80-87064-28-3

FI LM
Taussig, Pavel
Dědkovské rady filmového
historika

Praha: Edice ČT, 2019, 248 s., brož.
299 Kč
Jsou lidé, kteří sbírají léčivé byliny
a suší si je pro zdraví vlastní osoby
a svých blízkých. Filmový historik
Pavel Taussig sbírá již mnoho let přímo léčivé rady, o které se dělí s vámi,
milé čtenářky a čtenáři.
ISBN 978-80-7597-428-0

FOTOG R AFI E
Golombek, Vladimír
Fotografování pro pokročilé

Praha: Slovart, 2019, 160 s., váz.
399 Kč
Tento informacemi nabitý a inspirativní průvodce se skvěle hodí

pro fotografy, kteří chtějí dále
zdokonalovat své dovednosti. Atraktivní, snadno pochopitelná grafická
úprava vás krok za krokem dovede
k mistrovství v ovládání funkcí fotoaparátu.
ISBN 978-80-7529-784-6

Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 88 s.,
brož. 169 Kč
Černobílý pracovní sešit k učebnici
Your Space 1 včetně unikátních kódů
s přístupem na online procvičování
na portálu Škola s nadhledem.
ISBN 978-80-7489-521-0

UM Ě LECK É
SM Ě RY

Hobbs, Martyn;
Keddle, Julia Starr;
Wdowyczynová, Helena a kol.
Your Space 3 – pracovní sešit
(3v1)

Šeferisová Loudová, Michaela
Ve jménu moudrosti
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 504 s., váz.
Barokní knihovny patří k nejkrásnějším a také nejzajímavějším
interiérům, které se z období baroka
zachovaly. Kniha je první monografií
věnovanou umělecké výzdobě barokních klášterních knihoven v 18. století
na Moravě.
ISBN 978-80-7422-663-2

učebnice
I N FO R M ATI K A
Bártek, Květoslav
Základy MS Excel 2016

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 62 s.
Studijní opora Základy MS Excel je
určena pro pedagogické pracovníky
a zaměřuje se na osvětlení a procvičení základních dovedností při práci
s programem MS Office Excel 2016.
ISBN 978-80-244-5349-1

Bártek, Květoslav
Základy MS PowerPoint 2016

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 64 s.
Studijní opora Základy MS PowerPoint je určena pro pedagogické
pracovníky a zaměřuje se na osvětlení
a procvičení základních dovedností
při práci s programem MS Office
PowerPoint 2016.
ISBN 978-80-244-5348-4

Bártek, Květoslav
Základy MS Word 2016

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 67 s.
Studijní opora je Základy MS Word
2016 určena pro pedagogické pracovníky a zaměřuje se na osvětlení
a procvičení základních dovedností
při práci s programem MS Office
Word 2016.
ISBN 978-80-244-5347-7

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Hobbs, Martyn;
Keddle, Julia Starr;
Holková, Martina a kol.
Your Space 4 – pracovní sešit
(3v1)

Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 72 s.,
brož. 169 Kč
Černobílý pracovní sešit k učebnici
Your Space 4 včetně unikátních kódů
s přístupem na online procvičování
na portálu Škola s nadhledem.
ISBN 978-80-7489-524-1

Hobbs, Martyn;
Keddle, Julia Starr;
Wdowyczynová, Helena a kol.
Your Space 1 – pracovní sešit
(3v1)
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Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 88 s.,
brož. 169 Kč
Černobílý pracovní sešit k učebnici
Your Space 3 včetně unikátních kódů
s přístupem na online procvičování
na portálu Škola s nadhledem.
ISBN 978-80-7489-523-4

M ATE M ATI K A
Budínová, Irena
Mami, tati, já těm zlomkům
nerozumím – 2. stupeň ZŠ

Praha: Edika, 2019, 76 s., brož.
169 Kč
Publikace přispívá hravou a příjemnou formou k tomu, aby se děti
mohly zbavit problémů při počítání
se zlomky. Pokud se dětem podaří
zvládnout učivo o zlomcích, nemusí
mít v budoucnu problémy při úpravách algebraických výrazů.
ISBN 978-80-266-1404-3

PŘ Í RO D O PIS
Pelikánová, Ivana
Přírodopis s nadhledem 7 pro
ZŠ a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 68 s.,
brož. 89 Kč
Univerzální pracovní sešit pro výuku
přírodopisu v 7. ročníku základní
školy a odpovídajícímu ročníku
víceletých gymnázií. Není vázán na
konkrétní učebnici.
ISBN 978-80-7489-481-7

Samec, Pavel
Vliv přeměny dřevinné skladby
lesů na půdní vlastnosti během
environmentální změny vyšetřený pomocí shlukové analýzy
a geograficky vážené regrese
Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 56 s.
Autoreferát disertační práce.
ISBN 978-80-244-5514-3

TECH N I K A
Pleskot, Alois
Základy automatizace

Praha: Informatorium, 2019, 1. vyd.,
176 s., 295 Kč
Kniha se stručně věnuje historii oboru a dále navazují kapitoly o jednotlivých částech, které automatizační
technika zahrnuje, tj. od vstupních
měřených veličin přes jejich zpracování po přenos do řídicího prvku.
ISBN 978-80-7333-136-8

ZDRAVOTNICTVÍ
Botek, Michal; Krejčí, Jakub;
McKune, Andrew J.
Variabilita srdeční frekvence
v tréninkovém procesu: historie,
současnost a perspektiva

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 180 s., 249 Kč
VSF reprezentuje moderní diagnostický přístup, jak objektivně zmonitorovat odezvu organismu na tréninkové
i mimotréninkové stresové podněty.
ISBN 978-80-244-5202-9

Krahulcová, Kristýna a kol.
Využití dramaterapie na detoxikačním oddělení

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 204 s., 266 Kč
Publikace se ve třech navzájem provázaných částech (teoretické, metodické, empirické) zabývá problematikou dramaterapie u osob se závislostí
na detoxikačním oddělení.
ISBN 978-80-244-5275-3

spor t
a tělov ýchova
TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Carstensen, Heidede
Londýn – Merian Live!

Praha: Jan Vašut, 2019, 128 s.
Proslulé i kuriózní pamětihodnosti,
fascinující pozůstatky minulosti i elektrizující fluidum současnosti – „duši Londýna“ musíte poznat na vlastní kůži!
ISBN 978-80-7541-122-8

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Öbrink, Markus
Speak up! A short manual for
students (and everyone else) in
how to present stuff in front of
an audience

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 92 s., 120 Kč
Tento text se zaměřuje na druh prezentací, které studenti a akademici
vytvářejí jako součást svých studijních
či pracovních povinností, především
je určen pro studenty angličtiny.
ISBN 978-80-244-5299-9

JA Z YKOVĚ DA
Černý, Jiří a kol.
Španělsko–český slovník amerikanismů P–Z

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 1184 s.
První dvojjazyčný slovník amerikanismů vznikal téměř dvacet let. Vedle
hlavního autora se na jeho zpracování podílelo více než sto studentů
olomoucké hispanistiky.
ISBN 978-80-244-5370-5

LI NGVISTI K A
Veltruský, Jiří
Drama jako básnické dílo

Brno: Host, 2019, 168 s., brož.

bibliografie
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Veltruského studie vyšla poprvé již
v roce 1942, její tehdejší podoba však
byla na mnoha místech cenzurována.
ISBN 978-80-7577-952-6

smrt své ženy, ale teď už nepracuje
jako policista v terénu a požádal
o svěření Georgie do péče.
ISBN 978-80-249-3876-9

poklidné místní vody rozčeří příchod
bohémské skupinky s nejasnými vzájemnými vztahy.
ISBN 978-80-249-3910-0

Wahlgren, Yens
Stopařův průvodce po galaxii
jazyků

Coben, Harlan
Smrt v zádech

Picoultová, Jodi
Velké maličkosti

Překl. Bažantová, Olga, Praha:
Paseka, 2019, 260 s.
Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.
Nebo také elfem, gulliverovským Liliputánem či mimozemšťanem.
ISBN 978-80-7432-965-4

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Bžoch, Adam
Stručné dějiny nizozemské
literatury

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 194 s., 199 Kč
Knížka poskytuje strukturovaný
stručný přehled dějin nizozemské
a vlámské literatury v chronologickém pořadí od počátků v 9. století n.
l. až do současnosti.
ISBN 978-80-244-5358-3

SBO R N Í K Y
Merzováí, Radana (ed.)
Ucrainica VIII

Olomouc: Univerzita Palackého,
2018, 1. vyd., 288 s.
Sborník z mezinárodní konference Olomoucké sympozium ukrajinistů střední
a východní Evropy konané 29. –30. 8.
2018 v Olomouci obsahuje příspěvky
z oblastí lingvistiky, literární vědy, lingvodidaktiky a filosofie kultury.
ISBN 978-80-244-5332-3

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Sobotka, PhDr., Jan
Aforismy pro ty, kdo si myslí, že
jim to myslí

Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
168 s., brož. 149 Kč
V již páté sbírce aforismů osvědčeného autora tohoto krátkého satirického útvaru čtenář nalezne celkem
čtrnáct tematických okruhů. Vtipné
a stručné postřehy k zamyšlení.
ISBN 978-80-7554-212-0

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Brown, Sandra
Podraz

Překl. Válková, Marie, Praha: Ikar,
2019, 2. vyd., 360 s., brož. 299 Kč
Strhující romantický thriller, kde je
všechno jinak, než jak se na první
pohled zdá, a cokoli vyjde najevo,
odhalí další temnou lež. Když na sebe
Jordie a Shaw pohlédnou v zastrčeném baru, přeskočí jiskra.
ISBN 978-80-249-3875-2

Brown, Sandra
Pomsta

Překl. Válková, Marie, Praha: Ikar,
2019, 2. vyd., 376 s., brož. 249 Kč
Crawford Hunt chce získat nazpět
svoji malou dceru. Po smrti manželky
žil rozháraně a vyčítal si, že zavinil

Překl. Jirák, Jan, Praha: Kalibr, 2019,
2. vyd., 352 s., brož. 299 Kč
Maya Sternová přišla téměř o všechno,
co drželo její život pohromadě. Coby
elitní pilotka se během mise v Iráku dopustila osudové chyby a musela odejít
z armády. Před Mayinýma očima se stal
obětí střelby také manžel Joe.
ISBN 978-80-7617-415-3

Kutscher, Volker
Spis Vaterland

Překl. Butala, Tomáš, Brno: Moba,
2019, 632 s., váz.
Červenec 1932, berlínská policie stojí
před záhadou: v nákladním výtahu
v „Domě Vaterland“, legendárním
chrámu zábavy na Postupimském náměstí, leží mrtvý muž. Vše nasvědčuje
tomu, že se utopil.
ISBN 978-80-243-8845-8

Perksová, Heidi
Jak jsi mohla

Překl. Trávníček, Luboš, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 336 s., váz. 359 Kč
Všechno začalo na školní slavnosti.
Charlotta měla dohlédnout na děti.
Když se však její tři děti vrátí z „cesty džunglí“ v naprostém pořádku
a Alice, čtyřletá dcerka její nejlepší
přítelkyně Harriety, není k nalezení,
zmocní se jí panika.
ISBN 978-80-249-3874-5

Překl. Fraisová, Alexandra, Praha: Ikar,
2019, 2. vyd., 528 s., brož. 349 Kč
Co byste poslechli vy – příkaz, nebo
svoje svědomí? Ruth je zkušená sestra pracující na novorozeneckém oddělení. Nyní stojí před soudem, protože ji obvinili ze smrti novorozence
– syna bílého amerického fašisty.
ISBN 978-80-249-3909-4

Sidebottom, Harry
Poslední hodina

Překl. Kovács, Petr, Praha: BB art,
2019, 280 s., váz. 299 Kč
Jeden muž. Tisíce nepřátel. 24 hodin
na přežití… Na vrcholku Hadrianova
mauzolea stojí osamělá postava. Hluboko dole se v paprscích zapadajícího slunce třpytí hladina rozbouřené
řeky. Všude kolem se rozprostírá
nekonečný Řím.
ISBN 978-80-7595-196-0

Vácha, Slavomír
Jak se časy mění

Brno: Barrister & Principal, 2019,
144 s., brož. 229 Kč
První světová válka, konflikt dosud nevídaných rozměrů, se táhla již druhým
rokem. Paměti Slavomíra Váchy působivě dokreslují, že válka není pouze boj
s nepřítelem, ale také s pokrytectvím
vlastních velitelů a se sebou samým.
ISBN 978-80-7364-093-4

ESE J E , ÚVAHY

KOM I K SY

Hadjadj, Fabrice
Když je všechno na cestě ke zkáze. Úvahy o konci a cíli kultury
a modernity

de Jongh, Aimée; Zidrou
Nevyhnutelná opotřebovanost
citů

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 172 s., brož.
Eseje a přednášky sebrané v této
knize krouží kolem tématu krize, proměny či dokonce zkázy světa.
ISBN 978-80-7325-474-2

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Enoch, Suzanne
Hrdina z hor

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: Baronet, 2019, 320 s., váz. 299 Kč
Skotsko, rok 1812. Je divoký a rozháraný do morku kostí, anglický voják,
který je doma spíš na bitevním poli
než v salonní společnosti.
ISBN 978-80-269-0986-6

Enoch, Suzanne
Můj skotský hrdina

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: Baronet, 2019, 304 s., váz. 299 Kč
Ošlehaný skotský horal Graeme myslí
jen na jedno – postavit se proti hrůzostrašnému Angličanovi Lattimerovi
a za odměnu získat dost peněz, aby
mohl bezstarostně žít.
ISBN 978-80-269-1040-4

Moyesová, Jojo
Zakázané ovoce

Překl. Mikolajková, Lucie, Praha: Ikar,
2019, 2. vyd., 448 s., brož. 329 Kč
Poklidné přímořské městečko
Merham se ještě vzpamatovává
z následků druhé světové války, když

Překl. Hrách, Ondřej, Praha: Argo,
2019, 144 s., váz.
Ona: 62 let, osamocená bývalá modelka, na jejíž tělo už není zdaleka tak pěkný pohled jako kdysi. On: 59 let, vdovec
a celoživotní stěhovák, který byl donucen odejít do předčasného důchodu.
ISBN 978-80-257-2805-5

OSO B N OSTI
Christie, Agatha
Nedokončený portrét. Jedinečné
příběhy královny zločinu

Překl. Ohnesorg, Jana, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 304 s., váz. 299 Kč
Nedokončený portrét, jenž vychází
česky vůbec poprvé, nabízí sugestivní
literární obraz části autorčina života,
v mnoha ohledech autobiografičtější
než její Vlastní životopis.
ISBN 978-80-249-3870-7

PRÓZ A
Apolloni, Ag; Borshi, Orkida
Vytí vlka, vlka vytí

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 264 s., váz.
289 Kč
Vlk samotář – tak trochu zatracenec,
tak trochu punker – na symbolické
pouti dantovským peklem, při níž
naráží na otázky sociální a politické
bezmoci současného Balkánu.
ISBN 978-80-7473-812-8

Rada, Karel
Chvějící se jehličky příští zimy

Slušovice: Monument, 2019, 114 s.,
brož.
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Vedle obvyklých autorových atributů,
jakými byly v předešlých jeho knihách
vtipný sarkasmus a společensko–kritický tón, provází nejnovější povídkový soubor především nostalgický tón.
ISBN 978-80-88143-25-3

PŘ Í BĚ HY
Bystrov, Michal
Příběhy spadlé pod stůl

Praha: Galén, 2019, 278 s., váz. 350 Kč
Pistolník z Divokého západu, ze kterého se vyklubal ruský šlechtic. Count
ry-bluesový zpěvák, z něhož se v Africe
stal bájný polobůh. Excentrický lékař,
uchovávající tělo své zesnulé dcery
v jeskyni ve skleněném válci.
ISBN 978-80-7492-420-0

Eliade, Mircea
Kováři a alchymisté

Praha: Argo, 2019, 158 s., váz.
První železo získával člověk z meteoritů, a proto mu přisuzoval týž
posvátný charakter jako nebesům,
odkud pocházelo. Stejně pohlížel i na
ty, kdo se železem a s kovy vůbec pracovali – na horníky, hutníky a kováře.
ISBN 978-80-257-2783-6

Pullman, Philip
Hodinový strojek aneb Příběh na
jedno natažení
Praha: Argo, 2019, 92 s., váz.
Některé příběhy jsou jako hodinový
strojek. Natáhneš je a ony jdou,
ubíhají a nic je nezastaví. Hodinářský
učedník, mechanický rytíř v brnění,
malý princ se strojkem místo srdce
a tajemný doktor Kalmenius, o kterém se povídá, že je to sám ďábel…
ISBN 978-80-257-2718-8

Vella, Elias
Momentky z mých cest

Překl. Böhmová, Františka, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2019,
200 s., brož. 269 Kč
Sto příběhů z různých koutů světa
ukazuje lidskou tvář a smysl pro humor maltského kněze a známé ho duchovního vůdce Eliase Velly. Čtenáře
čeká trochu „jiný Vella“, než jakého
znají z přednášek a seminářů.
ISBN 978-80-7566-088-6

Votíková, Barbora
Bára Votíková: Trochu jinak

Brno: BizBooks, 2019, 224 s., váz.
329 Kč
Jsem Bára. Na jedné straně profesionální fotbalistka, na straně druhé
bláznivá youtuberka.
ISBN 978-80-265-0858-8

ROM ÁNY
Cameron, Bruce W.
Psí cesta

Překl. Tetřevová, Renáta, Praha: Ikar,
2019, 3. vyd., 320 s., brož. 279 Kč
Pokračování úspěšné knihy Psí
poslání přináší další dobrodružství
chundelatého psího kamaráda, který
po smrti milovaného páníčka Ethana
nachází nový smysl svého bytí po
boku jeho vnučky Clarity.
ISBN 978-80-249-3920-9

Colemanová, Coleen
Zuby nehty

Praha: Fortuna Libri, 2019, 272 s., váz.
Devětadvacetiletá Katie Kellyová má
stále nějaký problém. Dávno by mohla
mít dokonalý vztah a vysněnou kariéru, ale přítel se s ní rozešel, protože

dal přednost cestování po světě, a tak
přespává u kamarádky na gauči.
ISBN 978-80-7546-210-7

Colganová, Jenny
Nekonečná pláž

Překl. Koubová, Jana, Praha: Argo,
2019, 352 s., váz. 298 Kč
Když se Flora z Londýna vracela na
rodný skotský ostrůvek Mure, nikdy
by nevěřila, že její milovaný šéf Joel
přijede za ní. Nečekala by, že si najde
cestu zpět ke své rodině, obnoví
stará přátelství a že otevře útulnou
a úspěšnou kavárnu.
ISBN 978-80-257-2811-6

Cussler, Clive
Faraonovo tajemství

Brno: CPress, 2019, 336 s., váz. 399 Kč
Když je posádka NUMA vystavena
nebezpečnému toxinu a její život visí
na vlásku, Kurt Austin a jeho věrný
přítel Joe Zavala se nezastaví před
ničím, aby našli účinný lék.
ISBN 978-80-264-2559-5

Dolejšová, Eva
Já a moji muži

Praha: Brána, 2019, 1. vyd., 120 s.,
váz. 199 Kč
O vztazích mezi muži a ženami toho
bylo napsáno již mnoho. I když jsou
základní vzorce stejné, pro každou
ženu je její příběh s muži jiný, neopakovatelný, ať už jde o vztah s otcem,
bratrem, milencem, kolegou, či jiným
mužem v jejím vesmíru.
ISBN 978-80-7617-447-4

Finch, Paul
Kořist

Překl. Pernicová, Zuzana, Ostrava:
Domino, 2019, 360 s., váz. 369 Kč
Na jihu Anglie se událo několik bizarních, nicméně fatálních nehod. Mladý
milionář se štěstím unikl utonutí,
bohužel po několika týdnech uhořel
ve vlastním voze. Na tři zlodějíčky
ujíždějící v ukradeném autě zaútočili
štíři.
ISBN 978-80-7498-326-9

Fitzgerald, Francis Scott
Něžná je noc

Praha: CooBoo, 2019, 424 s., váz.
299 Kč
V době divokých večírků sledujeme
mladého talentovaného psychiatra,
jenž v sobě cítí dar empatie i poslání
pomáhat narušeným lidským bytostem. Ty je třeba milovat profesní odosobněnou láskou – a mladý doktor
chce být za svou laskavost milován.
ISBN 978-80-7544-788-3

Flynn, Vince; Mills, Kyle
Rudá válka

Překl. Lipčík, Roman, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 312 s., váz. 299 Kč
Ruský prezident Krupin nemá
šťastný rok. Sankce Západu drtí
hospodářství jeho země, námluvy
Ukrajiny s NATO pokračují, v Rusku
se zdvihají masové protesty proti jeho
autoritářské politice.
ISBN 978-80-7595-193-9

Hofmannová, Corinne
Shledání v Barsaloi

Překl. Kališová, Marta, Praha: Ikar,
2019, 3. vyd., 208 s., váz. 259 Kč
Téměř čtrnáct let uplynulo od mého
útěku s dcerou Napirai, které byl
tehdy rok a půl, a já nemohu uvěřit
tomu, že teď sedím v letadle a znovu
cestuji do Keni. Hlavou se mi honí

bibliografie
úzkostlivé otázky: Jak vypadá můj
někdejší domov?
ISBN 978-80-249-3885-1

Kerouac, Jack
Vize Codyho

Překl. Rauvolf, Josef, Praha: Argo,
2019, 606 s., brož. 398 Kč
Román, který je považován za nejlepší Kerouacovo dílo. Autor v něm zcela
odhodil autocenzuru a zároveň dal
průchod svému básnickému nadání.
ISBN 978-80-257-2836-9

Kovalyk, Uršuľa
Krasojezdkyně

Praha: Argo, 2019, váz.
Hlavní hrdinka Karolína vyrůstá v roce
1984 v malém městě kdesi na východě
Československé socialistické republiky.
Karolína je programová outsiderka,
což se projevuje i v jejím vzhledu.
ISBN 978-80-257-2810-9

Mayle, Peter
Mých 25 let v Provenci

Překl. Millar, Paul, Praha: Argo, 2019,
135 s., brož.
Poslední pocta kraji vína, levandule,
mistrálu a moře od britského labužníka života.
ISBN 978-80-257-2776-8

McDermidová, Val
Pohřbené tajemství

Překl. Damová, Radmila, Praha: BB
art, 2019, 1. vyd., 352 s., váz. 299 Kč
Pro mladý manželský pár Alici a Willa
Sommervilleovy je to zpočátku
vzrušující povyražení. V rašelinné bažině na Skotské vysočině chtějí najít
Alicino dědictví. A poklad to není jen
tak ledajaký.
ISBN 978-80-7595-192-2

McGregor, Jon
Začátek na řadu způsobů

Překl. Popel, Jiří; Urban, Miloš, Praha: Argo, 2019, 344 s., váz. 398 Kč
Životní příběh Davida Cartera, který
celé poválečné dětství a dospívání sbíral a skladoval různé předměty a snil
o tom, že jednou bude mít své muzeum. Až jako dospělý, ve dvaadvaceti
letech, se dozví, že byl adoptován.
ISBN 978-80-257-2803-1

Moriarty, Liane
Manželovo tajemství

Překl. Kadlecová, Šárka, Praha: Ikar,
2019, 2. vyd., 392 s., brož. 309 Kč
Moje drahá Cecilie, pokud tohle čteš,
tak jsem už mrtvý… Představte si, že
najdete dopis, který vám manžel napsal
s tím, že jej máte otevřít až po jeho smrti. Představte si také, že dopis obsahuje
jeho nejhlubší temné tajemství.
ISBN 978-80-249-3905-6

Moriarty, Liane
Na co Alice zapomněla

Překl. Kadlecová, Šárka, Praha: Ikar,
2019, 2. vyd., 432 s., brož. 349 Kč
Když se Alice probere na zemi v posilovně, má na hlavě pořádnou bouli
a myslí si, že je jí dvacet devět a čeká
první dítě se svým superúžasným
manželem Nickem. Jenomže pak se
dozví, že se jí z paměti právě vymazalo deset let života.
ISBN 978-80-249-3906-3

Moyesová, Jojo
Sama sebou. Než jsem tě poznala (3.díl)

Překl. Mikolajková, Lucie, Praha: Ikar,
2019, 2. vyd., 456 s., brož. 329 Kč

z n o v i n e k k 1. 7. 2 0 19 2 0 0 t i t u l ů
Louisa Clarková z bestellerů Než
jsem tě poznala a Život po tobě se
vrací v novém románu Jojo Moyesové! A hodně toho ví…
ISBN 978-80-249-3907-0

Navrátilová, Jitka Juliet
Myslet srdcem

Praha: Práh, 2019, 320 s., váz. 299 Kč
Když Jitka onemocní vážnou autoimunitní nemocí, řeší to neortodoxně.
Místo lékařů poslechne hlas svého
srdce, který ji nabádá ukončit dlouholetý partnerský vztah, opustit domov
a odjet sama do Latinské Ameriky.
ISBN 978-80-7252-808-0

Pamuk, Orhan
Rusovláska

Praha: Argo, 2019, 280 s., váz.
Román je příběhem Cema, studnařského učedníka, jenž ve svém mistrovi nalézá otcovskou autoritu, kterou
v životě postrádal. Do oidipovského
vztahu těch dvou vstupuje tajemná
rusovlasá žena, do níž se Cem bez
hlavě zamiluje.
ISBN 978-80-257-2765-2

Picoultová, Jodi
Je to i můj život

Překl. Fraisová, Alexandra, Praha: Ikar,
2019, 3. vyd., 416 s., brož. 299 Kč
Anna není nemocná, ale jako by byla.
Ve třinácti letech má za sebou nespočet
chirurgických zákroků, nemocničních
pobytů, transfuzí, injekcí – jen proto,
aby její starší sestra mohla žít. U Kate
totiž ve dvou letech propukla leukémie.
ISBN 978-80-249-3904-9

Probstová, Jennifer
Miluj mě jakkoli. Stavitelé snů
(1.díl)

Překl. Hanešková, Zuzana, Praha:
Ikar, 2019, 1. vyd., 376 s., váz. 299 Kč
Caleb Pierce začal podnikat v otcově
stavební firmě Pierce Brothers už
jako mladý kluk. Vždycky snil o tom,
že se vypracuje a firma jednou přejde
pod jeho křídla. Otcova závěť ale říká
něco jiného.
ISBN 978-80-249-3896-7

Quinnová, Julia
Falešná manželka

Překl. Jašová, Jana, Praha: Ikar, 2019,
1. vyd., 312 s., váz. 279 Kč
Cecilie Harcourtová se ocitá v nelehké
životní situaci. Její bratr je těžce zraněn
ve válce v koloniích a ona se najednou
musí o sebe postarat sama. Zdá se, že
má jen dvě volby: zůstat sama a stát se
starou pannou, nebo se výhodně vdát.
ISBN 978-80-249-3868-4

Reynard, Sylvain
Muž v černém

Praha: XYZ, 2019, 424 s., váz.
349 Kč
Acacia si buduje kariéru jako osobní
asistentka v prestižním hotelu Victoire,
kde pečuje o vlivné hosty. Když se jejím klientem stane Nicholas, je jí jasné,
že přesvědčit ho o svých schopnostech
nebude jednoduché.
ISBN 978-80-7597-427-3

Skovajsa, Vojtěch
Esence Asli

Praha: Práh, 2019, 144 s., váz.
Duchovní cesta s příchutí špíny, chudoby a hald odpadků, ale také s vůní
a zápachem Orientu. Z Egypta do Indie
– uvnitř mladého muže a uvnitř jeho
psice Asli. Příběh jejich setkání a minutí.
ISBN 978-80-7252-807-3

Slimani, Leila
Sex a lži

Praha: Argo, 2019, 108 s., váz.
Předlohou pro tento grafický román
byla kniha reportážních pojednání
Sex a lži – Intimní život v Maroku.
Přinesla řadu portrétů především
žen, které se autorce svěřily se svými
intimními příběhy.
ISBN 978-80-257-2738-6

Sparks, Nicholas
Ve tvých očích

Překl. Stuchlá, Dana, Praha: Ikar,
2019, 2. vyd., 456 s., brož. 299 Kč
Colin Hancock má za sebou divokou
minulost a přestože se snaží žít
spořádaně, stále se nad ním vznáší
hrozba vězení. Maria Sanchezová,
dcera mexických přistěhovalců, je
jeho zdánlivý opak, úspěšná, tvrdě
pracující, dokonalá.
ISBN 978-80-249-3878-3

Sparks, Nicholas
Život ve dvou

Překl. Stuchlá, Dana, Praha: Ikar,
2019, 2. vyd., 512 s., brož. 329 Kč
Russel Green je ve svých dvaatřiceti
víc než spokojený se svým životem.
Jenže pod vší dokonalostí začínají
prosvítat neshody.
ISBN 978-80-249-3877-6

Steel, Danielle
Hvězda

jak se promítají nejen do širokých společenských souvislostí, ale i do nejintimnějšího mikrosvěta každého z nás.
ISBN 978-80-7304-223-3

Viewegh, Michal
Účastníci zájezdu

Praha: Ikar, 2019, 5. vyd., 400 s.,
váz. 399 Kč
Mladá průvodkyně cestovní kanceláře, několik manželských párů, dvě
studentky, dva homosexuálové, poslanec, spisovatel a přinejmenším čtyři
literární kritici — to jsou hlavní postavy
úspěšného románu Účastníci zájezdu.
ISBN 978-80-249-3908-7

Wohl, Louis de
Dobývat nebe – Život sv. Kateřiny Sienské

Překl. Hájková, Jana, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2019, 444 s.,
brož. 399 Kč
Román oživuje příběh svaté Kateřiny
Sienské (1347–1380), jedné z nejpozoruhodnějších žen církevních dějin.
Barvířova dcera, předposlední z pětadvaceti dětí, se odmítá vdát a trvá na
tom, že se zcela zasvětí Bohu.
ISBN 978-80-7566-019-0

SCI-FI, FANTASY
Glukhovsky, Dmitry
Metro 2033. Metro (1.díl)

Překl. Studničková, Lenka, Praha: Ikar,
2019, 3. vyd., 416 s., brož. 229 Kč
Crystal Wyattová žije šťastně a spokojeně na rodném ranči v údolí Alexander Valey. Zároveň chce v životě něco
dokázat, stát se filmovou hvězdou.
ISBN 978-80-249-3899-8

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Laser,
2019, 3. vyd., 472 s., brož. 349 Kč
Arťom žije se svým pěstounem ve
spletitém labyrintu moskevského
metra, na jediném místě na světě, kde
je lidstvo po jaderné válce schopné
alespoň zčásti přežívat.
ISBN 978-80-7617-396-5

Steel, Danielle
Marnotratný syn

Glukhovsky, Dmitry
Metro 2034. Metro (2.díl)

Steel, Danielle
Modrooký chlapec

Glukhovsky, Dmitry
Metro 2035. Metro (3.díl)

Překl. Klečková, Daniela, Praha: Ikar,
2019, 2. vyd., 320 s., brož. 229 Kč
Bratři-dvojčata vyrůstají pospolu
v jednom městě, v jedné rodině,
a přesto jsou zcela odlišní. Už jako
děti se nemají v lásce a v dospívání se
odcizí ještě víc. Jeden z bratrů nakonec z poklidného městečka odjíždí.
ISBN 978-80-249-3902-5

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Ikar, 2019, 2. vyd., 304 s., brož.
229 Kč
Ginny Carterová byla vycházející
hvězdou televizního zpravodajství.
S manželem, populárním moderátorem, a tříletým synkem vedla
spokojený život v Beverly Hills. Až
do chvíle, kdy ji osud dva dny před
Vánocemi připraví o všechno.
ISBN 978-80-249-3900-1

Steel, Danielle
Neodolatelné síly

Překl. Jandourková, Tatjana, Praha:
Ikar, 2019, 3. vyd., 312 s., brož.
229 Kč
Steve a Meredith žijí už čtrnáct let ve
spokojeném manželství. Třebaže na
sebe mají vzhledem k náročným profesím málo času, daří se jim udržovat
jejich vztah živý.
ISBN 978-80-249-3901-8

Tichá, Jindra
Přirozená linie ženského těla

Praha: Akropolis, 2019, 176 s., váz.
Na osudech žen tří generací Jindra
Tichá sleduje proměny života u nás,
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Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Laser,
2019, 3. vyd., 344 s., brož. 249 Kč
Rok 2034. Jaderná válka zničila celý
svět. Velkoměsta zmizela z povrchu
Země, o ostatních nikdo nic neví.
Zbytky lidstva tráví dny v bunkrech
a protileteckých krytech, z nichž největší je – moskevské metro.
ISBN 978-80-7617-397-2

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Laser,
2019, 2. vyd., 488 s., brož. 349 Kč
Rok 2035. Třetí světová válka v podobě jaderné katastrofy smazala lidstvo
z tváře Země. Planeta osiřela. Velkoměsta byla obrácena v prach a popel.
Železnice rezivějí. Družice se osaměle
potácejí na oběžné dráze.
ISBN 978-80-7617-398-9

Dospívající dívka se jednoho večera
nevrátí z plesu a beze stopy zmizí. Její
matka věří, že je naživu, ale pro své
pátrání má jediné vodítko – podezřelé dopisy se záhadným podpisem.
ISBN 978-80-7473-787-9

Coben, Harlan
Cizinec

Překl. Lžička, Milan, Praha: Kalibr,
2019, 2. vyd., 344 s., brož. 299 Kč
Cizinec se vynoří odnikud – možná
v baru, možná na parkovišti, možná
v supermarketu. Nikdo ho nezná.
Nikomu není jasné, proč to dělá. Ale
informace, které má, se nedají popřít.
Zašeptá vám do ucha pár slov, rozmetá jimi váš svět na kousky a zmizí.
ISBN 978-80-7617-414-6

Edwards, Mark
Šťastní a mrtví

Překl. Chodilová, Dana, Praha:
Baronet, 2019, 368 s., váz. 329 Kč
Ta žena ležela na zádech, ruce
u boků, nohy natažené, jako by už
spočívala v rakvi. Nevidoucí oči upírala vzhůru, koutky mrtvých úst se
zvedaly, jako by se smála.
ISBN 978-80-269-1106-7

Fitzek, Sebastian
Terapie

Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
272 s., váz. 339 Kč
Josy, dvanáctiletá dcera renomovaného psychiatra Viktora Larenze, za
nejasných okolností zmizí z ambulance
vyšetřujícího lékaře, zatímco Viktor na
ni čeká v čekárně. Lékař i sestra shodně tvrdí, že tam nikdy nevstoupila.
ISBN 978-80-7554-216-8

Gibneyová, Patricia
Andělé smrti. Inspektorka Lottie
Parkerová (1.díl)
Překl. Faltejsková, Lenka, Praha:
Kalibr, 2019, 1. vyd., 384 s., váz.
399 Kč
V katedrále je nalezena zavražděná
žena a o několik hodin později je
objeven oběšený muž. Oba mrtví
mají na vnitřní straně stehna stejné,
amatérsky udělané tetování. Ti dva
měli cosi společného, jenže co?
ISBN 978-80-7617-418-4

Grisham, John
Nevinný

Překl. Kaas, Pavel, Praha: Kalibr,
2019, 2. vyd., 392 s., váz. 399 Kč
Autor bez spekulací, přímočaře a neobyčejně sugestivně zachytil příběh
člověka odsouzeného k trestu smrti
za zločin, jehož se nedopustil. Příběh,
který se čte jako děsivý thriller.
ISBN 978-80-7617-333-0

Martin, George R.R.
Oheň a krev

Harperová, Jane
Síla přírody

TH R I LLE RY

McGregor, Jon
Rezervoár č. 13

Překl. Kotrle, Petr; Marková, Michala;
Podaný, Richard, Praha: Argo, 2019,
664 s., váz. 598 Kč
Oheň a krev, úvodní svazek dvoudílných dějin rodu Targaryenů, představuje ty nejvyhrocenější podoby hry
o trůny a nabízí zcela nový pohled na
bouřlivou, často krvavou a vždy fascinující historii Západozemí.
ISBN 978-80-257-2831-4

Bragi, Steinar
Matka

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 520 s., váz.
399 Kč

Překl. Kalinová, Alžběta, Brno: Host,
2019, 1. vyd., 399 s., váz. 389 Kč
Pět žen neochotně popadne krosny
a vyrazí po rozbahněné cestě vpřed.
Vrátí se však jen čtyři. Jedna z nich se
z pochodu australskou buší nevrátí
a každá ze zbylých žen popisuje proběhlé události trochu jinak.
ISBN 978-80-7577-818-5

Překl. Diestlerová, Petra, Praha:
Argo, 2019, 231 s., váz.
Pozoruhodný psychologický román
o komunitě lidí v anglické vesnici, v jejíž blízkosti zmizí nezletilá turistka. Na

bibliografie
výletě do malebné oblasti Peak District
se dvojici turistů ztratí dcera Becky –
zmizí, jako by se do země propadla.
ISBN 978-80-257-2705-8

VÁLEČN É
ROM ÁNY
Mayerová, Chloe
Chlapec ze sněhu

Překl. Křesťanová, Klára; Urban, Miloš,
Praha: Argo, 2019, 352 s., váz. 328 Kč
Válečný román odehrávající se v roce
1944 mimo bojiště. V jedné anglické
vesnici mají velice aktivní domobranu, bedlivě sledující německého
zajatce Hanse, který sem je přidělen
na nucené práce.
ISBN 978-80-257-2804-8

V ZPOM Í N K Y
Petrášek, Jan
Vzpomínky

Praha: Galén, 2019, 340 s., váz. 350 Kč
Vzpomínky českého lékaře, profesora
MUDr. Jana Petráška, DrSc., pokrývají
celé dvacáté století. Začínají obdobím,
které autor zná z vyprávění rodičů
a prarodičů, a končí rokem 2000.
ISBN 978-80-7492-383-8

Siwek, Prokop
Sám přes duny do Dakaru

Praha: Olympia, 2019, 200 s., váz.
V přihlášce bylo jasně napsáno, že
jsem do závodu přihlásil Tatru – a sebe.
Nikoho dalšího. Francouzští úředníci na
mě přesto u přejímek nevěřícně hleděli.
Ty fakt pojedeš sám, podivovali se.
ISBN 978-80-7376-555-2

Smith, Kathy
Milenky s.r.o.

Praha: Olympia, 2019, 144 s., brož.
Nejen manželky zažívají své problémy s manžely a milenci, ale i milenky
samotné často zažívají nejrůznější
humorné zážitky a dramata. Čecho–
američanka Kathy Smith opět přináší
čtenářům zajímavé příběhy inspirované skutečným životem.
ISBN 978-80-7376-552-1

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Burgisová, Stephanie
Drak s čokoládovým srdcem

Překl. Hejnová, Kateřina, Praha:
Fragment, 2019, 240 s., váz. 269 Kč
Dračice Aventurína je připravena
vylétnout z rodné jeskyně a objevovat svět.
ISBN 978-80-253-4208-4

Meyerová, Marissa
Protivníci

Praha: Egmont, 2019, 432 s., váz.
399 Kč
Pokračování superhrdinské trilogie
Renegáti od oblíbené autorky.
ISBN 978-80-252-4588-0

Millerová, Seaerra;
Pearson, Luke;
Davies, Stephen
Hilda a parádní slavnost

Překl. Knápková, Martina, Praha:
Paseka, 2019, 174 s., váz. 299 Kč
Dobrodružství Hildy nejprve uchvátila čtenářky a čtenáře komiksů, poté

vznikl animovaný seriál od Netflixu
a nyní je tu knižní série.
ISBN 978-80-7432-967-8

Sýkorová-Pekárková, Eva;
Čálková, Alena
Do průvanu za uši tatínci se nevěší
Praha: Albatros, 2019, 104 s., váz.
249 Kč
Sedmiletý Bruno touží být detektivem, ale v jeho okolí se moc záhad
nevyskytuje.
ISBN 978-80-00-05509-1
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PRO DĚ TI
Bahbouh, Radvan
O všímavé Ele

Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd,
2019, 1. vyd., 82 s., váz. 290 Kč
Představte si, že jste na nehostinném
a smutném místě, do kterého začnou
postupně vstupovat vyzdobené
domy, barevné květy, košaté stromy,
zvířata se svými rozmanitými hlasy
a také lidé se svými pocity a příběhy.
ISBN 978-80-88099-26-0

Valach, Pavel
Ukradený poklad

Praha: Albatros, 2019, 168 s., váz.
249 Kč
Julie se nemůže dočkat, až se s tátou
začtou do nové knížky o pirátech.
Když se pak v jejím pokojíčku objeví
pirátská truhla se vzácným pokladem, která ale hned druhý den zmizí,
vydá se společně s kapitánem pirátů
na záchrannou výpravu.
ISBN 978-80-00-05473-5

HUMO R
Walliams, David
Nejhorší děti na světě 3

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Argo, 2019, 288 s., flexovazba, 298 Kč
Zdá se, že zásoby dětských prohřešků, ničemností, ba zlořádů ještě
zdaleka nejsou vyčerpány. David
Walliams je opět s humorem sobě
vlastním zmapoval, zapsal a pak
předal Tonymu Rossovi, aby k nim
nakreslil spoustu vtipných ilustrací.
ISBN 978-80-257-2819-2

PO E Z I E
Malý, Radek
Listonoš vítr

Praha: Albatros, 2019, 40 s., váz. 269 Kč
Básník Radek Malý, dnes již uznávaná osobnost mladé básnické generace, napsal pásmo nápaditých veršů
o podzimu, a výtvarník Pavel Čech,
renomovaná osobnost současného
českého komiksu, je doprovodil svými křehkými, snovými ilustracemi.
ISBN 978-80-00-05504-6

Bajerowiczová, Katarzyna
Strom

Praha: Fragment, 2019, 16 s., brož.
349 Kč
Vydejte se do tajemného světa, který
se skrývá v kořenech, pod kůrou či
v koruně stromu. Poznáte zvířata
a rostliny, které na stromech nebo
v jejich blízkosti žijí, i proč.
ISBN 978-80-253-4047-9

Bartíková, Petra
Medvídek na farmě

Praha: Albatros, 2019, 12 s., váz. 199 Kč
Medvídek má malou farmu, kde se
stará o zvířátka – slepičky, ovečky
i koníky. Pomáhá mu jeho kamarád
prasátko, jenže občas se mu to tak
trochu vymkne z kopýtek. A podle
toho to pak na farmě vypadá.
ISBN 978-80-00-05364-6

Bartíková, Petra
Medvídek na zahradě

PO HÁD K Y
Csontosová, Zuzana
Jakub a kouzelná koloběžka

Bartíková, Petra
Medvídek v dílně

Nejkrásnější pohádky

Praha: Albatros, 2019, 304 s., váz.
499 Kč
Obři, čerti, čarodějnice a víly kralují
výboru báchorek z pokladů našich
a světových vypravěčů.
ISBN 978-80-00-05505-3

Saint-Exupéry, Antoine de
Malý princ

Praha: Albatros, 2019, 112 s., váz.
599 Kč
Když opuštěný letec potká v africké
poušti malého prince, netuší, co
všechno mu setkání přinese. Zatímco
se pokouší opravit havarovaný stroj,
povídají si o všeličem.
ISBN 978-80-00-05469-8

Dateno, Maria Grace
Odvážné rozhodnutí

Překl. Hřebcová, Zuzana, Praha:
Paulínky, 2019, 88 s., brož. 99 Kč
Výpravy do doby Ježíšovy, série
příběhů pro děti ve věku 6–9 let.
V celkem 6 dílech budou tři děti žijící
v současnosti zažívat velká dobrodružství pokaždé, když se dostanou
do Ježíšovy doby.
ISBN 978-80-7450-326-9

Daywalt, Drew
Den, kdy se voskovky vrátily
DOMŮ

Praha: Albatros, 2019, 12 s., 199 Kč
V létě na zahradě zrají jahody. Medvídek se o ně dobře stará. Jsou červené
a sladké. Uf, to je horko! Kde je
medvídkův klobouk? A kdo mu snědl
mrkev? Pojď s medvídkem a s jeho
kamarádem zajícem na zahradu.
ISBN 978-80-00-05362-2

Překl. Medková, Karolina, Praha:
Albatros, 2019, 96 s., váz. 249 Kč
Jakub bývá často sám. Žije jen s tatínkem, nemá žádné sourozence a i kamarády si hledá těžce. To všechno se
ale změní, když jednoho dne najde starou opuštěnou červenou koloběžku.
ISBN 978-80-00-05503-9

udělá špatně. Odvezou ho do nemocnice a tam se dozví diagnózu – cukrovka.
ISBN 978-80-00-05506-0

Praha: Albatros, 2019, 12 s., 199 Kč
Jak postavit motokáru? To máte: dřevo, metr, pilu, vrtačku, kola, šroubky,
volant, šroubovák… Medvídka zkrátka čeká spousta práce. Pomůže mu
vůbec někdo? Ale to víš, že jo.
ISBN 978-80-00-05363-9

Bartíková, Petra
Medvídek v kuchyni

Praha: Albatros, 2019, 12 s., 199 Kč
To je ale dvojka! Jedna je hubená jako
lunt a druhá nemá daleko do kuličky.
Dvě myšky, které obvykle u medvídka
doma dělají jen samou neplechu, se
rozhodly, že mu tentokrát pomůžou.
S medvídkem upečou vynikající pizzu!
ISBN 978-80-00-05361-5

Březinová, Ivona
Řád sladkého sněhuláka

Praha: Egmont, 2019, 88 s., váz.
249 Kč
Přemek chodí do páté třídy, má spoustu
plánů do budoucna, chtěl by se stát
slavným karatistou. Po jednom náročném sportovním soustředění se mu
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Překl. Kellnerová Kalvachová, Lucie,
Praha: Pikola, 2019, 1. vyd., 48 s.,
váz. 249 Kč
Tonda to se svými voskovkami nemá
jednoduché. V knize Den, kdy voskovky řekly DOST se mu sice podařilo nespokojené barvičky uchlácholit,
teď ho ale jiné prosí o pomoc!
ISBN 978-80-7617-163-3

Etrychová, Pavla;
Suchá, Romana
Edo! Ty neposedo!

Praha: Mladá fronta, 2019, 18 s.,
brož. 349 Kč
Každý se někdy chová jako „slon v porcelánu“ a sloník Eda je opravdový neposeda. Leporelo je plné obrázků, na
kterých se děti učí v různých prostředích a situacích, co je slušné chování,
co je nebezpečné a co se nedělá.
ISBN 978-80-204-5172-9

Fan, Eric; Fan, Terry
Moře potkalo oblohu

Překl. Eliáš, Petr, Praha: Albatros,
2019, 48 s., váz. 299 Kč
Jonáš žije u moře a pokaždé, když
z okna domu pohlédne na jeho hladinu, vzpomene si na příběhy, které
mu vyprávěl dědeček. Na magické
příběhy o místě, kde se moře potkává
s oblohou.
ISBN 978-80-00-05358-5

Fišarová, Michaela
Pavel: Kapela

Praha: Albatros, 2019, 144 s., váz.
249 Kč
Zakladatel třídní kapely Pavel si láme
hlavu s tím, co asi řekne jeho tatínek
po návratu ze služební cesty na to,
že si bez dovolení půjčil jeho velký
blýskavý buben a odřel ho. Navíc si
na něj kvůli jeho bubnování přišla do
školy stěžovat sousedka.
ISBN 978-80-00-05507-7

Fogato, Valter
Navždy spolu. Láska v říši zvířat

Praha: Mladá fronta, 2019, 40 s., váz.
I v říši zvířat existuje pravá láska.
Tato kniha plná krásných ilustrací
malým čtenářům přináší přehled těch
nejzajímavějších a nejzamilovanějších
zvířecích párů na planetě.
ISBN 978-80-204-5112-5

Lov dinosaurů – Posviť si. Pátrej,
najdi a spočítej
Říčany: Junior, 2019, 12 s.
Pro dinosaury není zrovna snadné
se skrýt, ale tady se jim to povedlo.
Naštěstí máš speciální baterku a s její
pomocí najdeš všechny prehistorické
bytosti, které se v knize snaží držet
z dohledu.
ISBN 978-80-7267-667-5

Na statku – Posviť si. Pátrej,
najdi a spočítej

Říčany: Junior, 2019, 12 s.
Co všechno se skrývá v tmavé stodole a na
mnoha dalších místech? Různé stroje,
traktor či kombajn. Dokážeš najít kroutící
se žížalu, trakař, žebřík opřený o strom
nebo si posvítit na pyšného kohouta?
ISBN 978-80-7267-668-2

Townsend, John
Stopy zvířat

Překl. Kapic, Tomáš, Praha: Slovart,
2019, 50 s., váz. 399 Kč
Otisky zvířecích nohou v půdě, blátě
nebo ve sněhu prozradí o zvířeti,
které je zanechalo, víc, než si umíš
představit. V knize najdeš stopy savců a plazů z celého světa, od malých
přes střední až po ty obrovské.
ISBN 978-80-7529-789-1

PRO DÍVK Y
Pažoutová, Naďa
Vilma běží o život

Praha: Albatros, 2019, 128 s., váz.
249 Kč
Malá Vilma se během běžeckých
závodů v Africe ztratí uprostřed
neprostupné džungle. Dostane se až
do vesnice, kde ji domorodci přijmou
za svou. Vilma poznává jejich způsob
života, tolik odlišný od toho, co zná,
a najde si i nové kamarády.
ISBN 978-80-00-05465-0

PRO M L ÁDE Ž
Addair, Theo
Koláčky a spiklenci

Praha: Yoli, 2019, 280 s., brož.
Hurá, prázdniny! Daniel a Kit se už nemůžou dočkat, až spolu stráví léto. Dani
zrovna odmaturoval a s obrtínským
gymnáziem i nepříjemnými spolužáky
se může jednou provždy rozloučit.
ISBN 978-80-7617-328-6

Eszterhas, Suzi
Moto a já

Překl. Fokt, Michael, Praha: Egmont,
2019, 40 s., váz. 199 Kč
Když fotografka zvířat Suzi Eszterhasová žila v safari kempu v Keni,
poznala zblízka zebry, žirafy, levharty
a dokonce i plivající kobry. Podle
jejích vlastních slov však bylo „nejúžasnější zvíře, jaké kdy potkala, malé
bezmocné kotě jménem Moto.“
ISBN 978-80-252-4529-3

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázaná | 328 stran | 349 Kč

vázaná | 112 stran | 79 Kč

brožovaná | 216 stran | 200 Kč

vázaná | 536 stran | 999 Kč

brožovaná | 128 stran | 69 Kč

vázaná | 112 stran | 79 Kč

vázaná | 112 stran | 79 Kč

brožovaná | 180 stran | 249 Kč

polstrovaná | 192 stran | 299 Kč

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

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

MŮJ ŽIVOT
S VLČÍ SMEČKOU
Autentické vyprávění Češky,
která žije s vlky

Žádejte u svého knihkupce.

Žhavé let ní novinky
VLČÍ STOPY

z Mladé fronty

Můj život s vlčí
smečkou
Tanja Askani
Autentické
vyprávění Češky,
která žije s vlky.
Je opředen mnoha
mýty, objevuje se v popověstech i pohádkách.
Lidé se ho báli, proto
ho pronásledovali a zaza
bíjeli. Na druhé straně
byl důležitou postavou
indiánských legend,
kde symbo
symbolizoval
symbol
zova ssílu,
u soudržnos
soudržnost a mys
mystické
cké schopnos
schopnosti. Kdo
chce v ky pozna pravd vě a do h oubky mus k n m př s upova
bez předsudků s ve kou dávkou empa e a rpě vos

OBJEVTE SVÉ
IKIGAI

Bettina Lemke
Ikigai – toto krásné
japonské slovo
znamená: vidět
v životě smysl.
Různé studie dokládadokláda
jí, že lidé s dostatkem
ikigai toho od života
očekávají více a jejich
život je naplněnější.
Zkrátka a dobře:
vědí, proč ráno vstát
z postele.
Ikigai je poklad ukrytý
v nitru, stačí ho jen
vyzdvihnout. HluboHlubo
ko v sobě ho máme všichni, jen k němu musíme proniknout,
abychom našli více inspirace, radosti ze života, energie a dospěli
ke zdravému, šťastnému životu.
Ikigai je celistvá životní filozofie a zahrnuje témata jako vědomé
dýchání, stravu, vnitřní klid a individuální životní rytmus. Bettina
Lemke osvětluje princip ikigai a za pomoci praktických cvičení nás
vede k tomu, abychom objevili své vlastní ikigai.

EDO! TY NEPOSEDO

Pav a Etrychová
Romana Suchá
Každý se někdy chová
jako „slon v porcelá
nu“ a sloník Eda je
opravdový neposeda
Lepore o e p né obrázků
na k erých se dě uč
v různých pros řed ch
a s uac ch co e s ušné
chován co e nebezpeč
né a co se nedě á Mohou
h eda edno vá zv řá ka nebo háda různá povo án
Obrázky doprováz vese é verše a ex y v bub nách
Kn ha pro dět od 3 et
ustrace Vendu a Suchá

PRŮZKUMNÍK
ŽÁROVKA

Pavla Etrychová
Byla jednou jedna
zahrada, v té zahradě
domeček, v tom domeč
domeč-ku chlapeček…
Chlapeček se jmenuje
Žárovka a v domečku
hospodaří spolu s pejskem
Edisonem. V zahradě
stojí ještě jeden domeček,
vlastně spíš dům, veliký
a krásný.
A trochu záhadný. Přes den se zdá opuštěný, v noci se v něm sem
tam, jednou za čas, rozsvítí okno. Pokaždé jiné. Žárovka je chlapeček
zvědavý a zvídavý, a tak mu ta záhada vrtá hlavou.
Jednou večer sebere odvahu a do domu se vypraví. Naštěstí tam
neobjeví žádné strašidlo ani lupiče, ale… To už si přečtěte sami.
Nebojte se, knížka není strašidelná. Naopak je poetická, interaktivní
a tvořivá. A plná kouzelných (doslova!) obrázků. Při čtení se vám
bude hodit baterka nebo malá lampička…
Kniha pro děti od 5 let
Ilustrace Andrea Popprová

Žádejte u svého knihkupce

Volker Kutscher
Spis Vaterland
PČervenec 1932. Berlínská policie stojí před záhadou:
v nákladním výtahu v Domě Vaterland, chrámu zábavy
na Postupimském náměstí, leží mrtvý muž a všechny
důkazy nasvědčují tomu, že se utopil.
Komisař Gereon Rath nemá z nového případu radost,
protože i tak má dost nepříjemností. V předchozím
vyšetřování se mu nedaří a k tomu se jeho velká láska
Charly vrací ze studijního pobytu a nastupuje zrovna
na oddělení vražd.
Postupně policie odhalí, že mrtvola z Vaterlandu je jen
jednou z obětí celé série vražd, které Ratha zavedou až do
polského pohraničí. Počáteční nesympatie k berlínskému
vyšetřovateli se promění v otevřenou nenávist ve chvíli,
kdy komisař narazí na dlouho střežené tajemství…

N OVI NK A

Nejdivočejší léta Berlína: grandiózní série Volkera Kutschera
je skvělá detektivka, ale i dokonalá dobová freska.

Nakladatelství MOBA

BESTSELLERY NA DOVOLENOU

Jo Spain
Přiznání

Rachel Caine
Na dně

Tony Parsons
Spolek katů

Do luxusního domu
zdiskreditovaného bankéře Harryho
McNamary a jeho ženy Julie vejde
pozdě v noci neznámý muž. Zaútočí
na Harryho nepopsatelně brutálním
způsobem a k smrti vyděšená Julie jen
strachy přihlíží. O hodinu později se
útočník JP Carney vzdá policii. Přizná
se, že Harryho ubil k smrti, nicméně
tvrdí, že identitu své oběti neznal…

Gina Royalová vede život šťastně
vdané americké hospodyňky se dvěma
krásnými dětmi. Když je ale kvůli
automobilové nehodě odhalen tajný
život jejího manžela, musí Gina změnit
identitu a bojovat o život svůj a svých
dětí. Ovšem jen co se věci začnou
uklidňovat, objeví se v jezeře tělo
mrtvé dívky…

Londýnské ulice brázdí skupina
samozvaných katů, která unáší
zločince a popravuje je oběšením.
K smrti je tak odsouzen člen gangu,
který zneužíval nevinné mladé dívky,
bohatý bankéř, který přejel malého
chlapce a ujel, a kazatel, který hlásá
nenávist a opěvuje smrt britských
vojáků. Počet mrtvých roste a ulicemi
Londýna se šíří nepokoje…

Johan Theorin
Bitva o Salajak

Hannah Coler
Čas zrádců

R. Voosen, K. S. Danielsson
Archanděl

– Cambridgeská pětka

Ingrid Nyströmová a Stina Forssová
narazí na nesrovnalosti ve starém
případu, který se týkal sebevraždy
mladého muže. Tento muž byl na
počátku devadesátých let hlavním
podezřelým z jednoho z nejkrutějších
zločinů ve Švédsku, v němž bylo
zabito šest mladých lidí, členů
heavymetalové skupiny. Tento
případ není ještě zdaleka vyřešen…

Tři bratři, Samuel, Niklis a Jöran, opustili statek v jižním Švédsku. Chtějí se
připojit k vojsku, které táhne na sever,
aby zastavilo řádění vittrů, horských
démonů. K armádě se přidá také
Lovisa, krásná dcera velitele, a potají
i někdo další… Vojsko se po dlouhé
cestě utábořilo pod hradem nepřátel.

Pro milovníky Hry o trůny.

Cambridge je město špionů. Své
o tom ví i charismatický profesor
Hunt. Možná proto se tolik zajímá
o práci Wery, kterou fascinuje špionážní skupina Cambridgeská pětka – pět
studentů, kteří se ve třicátých letech
nechali zlákat ruskou tajnou službou.
Zdálo se, že tyto časy jsou dávno pryč.
Ale pak se Hunt zaplete do vraždy…

Nakladatelství MOBA

LETNÍ NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
ROZHOVORY S PŘÁTELI

SPOLEČENSTVÍ

348 Kč

298 Kč

SALLY ROONEYOVÁ

ANN PATCHETTOVÁ

Román vzbudil v anglicky mluvícím světě
zcela ojedinělý ohlas jak u čtenářů, tak u
literárních publicistů a z neznámé autorky
se doslova přes noc stala literární celebrita.
Rozhovory s přáteli kreslí zábavný a čtivý
portrét bláznivé univerzitní studentky ve
víru aféry se starším ženatým mužem. Knihu
tak lze číst jako romantickou komedii, plnou
nevěry, sexu, odcizení i sblížení, a zároveň
jako silný feministický příběh o životě a myšlení současných mladých žen.

Jednoho dne se Bert Cousins objeví nezván
na oslavě křtin a navždy tím změní životy
dvou rodin. Román vykresluje životy rodičů
a šesti dětí v průběhu padesáti let, které děti
z obou „spojených“ rodin prožívají společ
společně, až po jejich dospělost. Oceňovaný velký
americký román o rodině, lásce i tragédii
přináší postavy, jejichž osudy budete sle
sledovat se zatajeným dechem. Možná proto,
že Vám připomenou vlastní život…

NÁDHERNÍ PORAŽENÍ

PATRICK MELROSE I.

LEONARD COHEN

EDWARD ST AUBYN

298 Kč

348 Kč

Leonard Cohen je znám především jako skvělý
písničkář a textař, jeho prózy si však s jeho
hudební tvorbou co do kvality nijak nezadají. Nejlepším důkazem je román Nádherní
poražení, kde bezejmenný vypravěč líčí
tragický milostný trojúhelník z Montrealu
šedesátých let, zvláštně propojený s příběhem irokézské světice ze 17. století. Vyprávění šokuje svou upřímností, překypuje
smutkem a mystickými vidinami a nabízí
překvapivé vykoupení.

Románová řada o Patricku Melroseovi udělala
z autora předního současného britského spisovatele a stala se námětem pro televizní sérii
s Benedictem Cumberbatchem v titulní roli. Ed-ward St Aubyn se naváží do britské smetánky a
ukazuje ji v krutém a šokujícím světle. Popisuje
traumatické dětství hlavního hrdiny, jeho závislost na návykových látkách v dospělosti až
po konečné zotavení a spásu. V knize najdete tři díly Na tom nesejde, Špatné zprávy a
Trocha naděje.

AKVÁRIUM

ŠPION, KTERÝ PŘIŠEL Z CHLADU

278 Kč

298 Kč

DAVID VANN

JOHN LE CARRÉ

Dvanáctiletá Caitlin chodí každý den do
místního akvária a pozoruje nejpodivnější
ryby. Jednoho dne ji osloví neznámý starý
muž, se kterým se spřátelí a nevědomky tak
otevře děsivé rodinné tajemství a nebezpečně rozkolísá doposud vyrovnaný vztah
s vlastní matkou. Bude mít Caitlin dostatek
odvahy konfrontovat matku s nepříjemnou
minulostí? Poučí se dcera z jejích starých
chyb, nebo propadne stejným křivdám a
traumatům?

ČERVENÝ DRAK

THOMAS HARRIS
368 Kč

První kniha série o Hannibalu Lecterovi. Francis
Dolarhyde , který na své okolí působí jako pracovitý a uzavřený člověk, je vyšinutý masový
vrah, jehož činy šokují a děsí veřejnost. Podaří
se bývalému detektivovi FBI Wilu Grahamovi
zabránit mimořádně nebezpečnému muži
v jeho násilných činech? Sám se však na
to necítí, a aby se dokázal vžít do vrahovi
mysli, vydává se za Hannibalem Lecterem,
kanibalem, který jeho samotného před
lety málem připravil o život.

Román, který autora proslavil coby revolucionáře špionážního žánru. Alec Leamas má
za úkol dostat z Východního Berlína všechny britské agenty poté, co město rozdělila
zeď. Jednoho mu však Němci zastřelí. Po
návratu do Londýna přistoupí na riskantní
plán obvinit agenta Mundta z toho, že je
dvojitý špion - sám Leamas má totiž tuto
roli hrát a získat si důvěru německé tajné
služby. Krůček po krůčku se celá hra blíží k
překvapivému konci…

TÍHA SNĚHU

CHRISTIAN GUAY-POLIQUIN
278 Kč

Do blíže neurčené vesnice, snad někde v kanadských lesích, se v blíže neurčeném čase dostane
zraněný mladý muž. Země je, neznámo proč, už
dlouhou dobu bez elektřiny, teď jsou místní
navíc od vzdálených měst odříznutí závějemi
sněhu a docházejí jim zásoby. Vysoce oceňovaný román mladého kanadského spisovatele.
Kniha s přitažlivou severskou atmosférou,
kde všechno pokrývá oslepující, bílý, zářivý
sníh a lidi pokrývá temná samota.

NEJHORŠÍ DĚTI NA SVĚTĚ 3

HODINOVÝ STROJEK ANEB PŘÍBĚH NA JEDNO NATAŽENÍ

298 Kč

258 Kč

DAVID WALLIAMS

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

PHILIP PULLMAN

Některé příběhy jsou jako hodinový strojek.
Natáhneš je a ony jdou a nic je nezastaví.
Hodinářský učedník, mechanický rytíř v
brnění, malý princ se strojkem místo srdce
a tajemný doktor Kalmenius, o kterém se
povídá, že je to sám ďábel… Vezmeš tyto
postavy, usadíš je ve vyhřátém hostinci
uprostřed zasněžené zimní krajiny, otočíš
klíčkem a tím v nich probudíš život. Mrazi
Mrazivý příběh z pera jednoho z nejslavnějších
současných světových spisovatelů.

SKUTEČNÉ ŽIVOTY HRDINŮ

ZHOUBA LONDÝNA

NICOLAS CARREAU

PAUL CORNELL

278 Kč

328 Kč

D´Artagnan, hrabě Monte Christo, Emma
Bovaryová, Phileas Fogg, Arsene Lupin, komisař Maigret, Tintin, Drákula, Robinson Crusoe, Sherlock Holmes, Tarzan, James Bond
- opravdu existovali. Všechny tyto skoro
mytické hrdiny pojí to, že mají předobraz
ve skutečných osobách. Autor po nich pátrá a čtenářům pak představuje příběhy
snad ještě románovější, než jsou ty knižní.
Realita soupeří s fikcí a těžko říct, která je
barvitější nebo bláznivější.

Inspektor James Quill se blíží triumfálnímu
závěru největšího zásahu proti překupníkům
drog ve své kariéře, jenže hlavní podezřelý je
zavražděn přímo na policejní stanici. Tým teď
musí najít „podezřelého“, jenž dokáže ohýbat
prostor i čas, měnit i samu paměť a neváhá
kdykoli znovu zabíjet. Tváří v tvář zlověstné
magii má skupina vyšetřovatelů jen dvě
možnosti, zpanikařit nebo využít veškeré
své schopnosti.

O GRAVITACI. STRUČNÝ VÝKLAD ZÁVAŽNÉHO TÉMATU

DYNAMIKA KAPITALISMU

398 Kč

198 Kč

ANTHONY ZEE

Autor přístupně a s humorem pojednává
o historii poznávání jedné ze základních
přírodních sil. Připomíná starověké představy o zemské přitažlivosti, věnuje se přelomovému Newtonově zákonu a zejména
revolučnímu náhledu Alberta Einsteina,
podle nějž je gravitace vlastností samotného prostoročasu. Z jeho pojetí vyplývá
i existence gravitačních vln, které byly zachyceny teprve v nedávné době.

DUCHOVÉ DĚJINY V KONTEXTU ČESKÉ A EVROPSKÉ HISTORIOGRAFIE
MIKULÁŠ ČTVRTNÍK
398 Kč

Kniha se zaobírá historiografickým směrem
duchových dějin, jak se rozvíjely zejména v
německém prostředí pod názvem Geistesgeschichte a v české historiografii pak jako
duchové dějiny koncipované Zdeňkem Kalistou. Duchové dějiny jsou v knize pojímány v
širokém pojmovém kontextu vývoje českého a evropského historického myšlení 19. a
20. století. Autor zkoumá duchové dějiny
z nejrůznějších úhlů pohledů.

FERNARD BRAUDEL

Mistrný esej jednoho ze zakladatelů francouzské historické školy Annales věnovaný
genezi kapitalistického způsobu myšlení a
podnikání v evropských dějinách 15. - 18.
století. Společně se široce pojatou historií
vlády španělského krále Filipa II. představuje
tento esej nejuznávanější práci Fernarda
Braudela - historika &quot;dlouhých a neměnných dějin&quot;. Kniha vychází v edici
Historické myšlení.

ARCHITEKTI DLOUHÉ ZMĚNY
MICHAL KOPEČEK (ED.)

248 Kč

Kolektivní monografie nabízí originální pohled na dobu pozdní komunistické diktatury,
demokratické revoluce roku 1989 a počátky
budování liberální demokracie a kapitalismu
v Československu, resp. v České republice.
Věnuje se analýze expertních forem vládnutí
a jejich legitimizaci před rokem 1989, resp.
přenosu expertního vědění a praktik politicko-sociálního řízení v době obnovování
demokratického řádu.

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

WWW.ARGO.CZ

NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS
PŘIPRAVUJEME:
Jason Mason & Jan van Helsing

Můj otec byl MIB

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

VYŠLO:
Jan Van Helsing:
Whistleblover

Jan Van Helsing:
Kniha za milion!

WWW.ANCH-BOOKS.EU

Michael Morris:
Co nesmíte vědět!

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 10. 6. 2019 až 16. 6. 2019

beletrie
1. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
2. Stephen King Outsider BETA Dobrovský
3. Alena Mornštajnová Hana Host
4. Robert Bryndza Smrtící tajnosti Cosmopolis
5. Vlastimil Vondruška Křišťálový klíč – Falknovská huť MOBA
6. Jonas Jonasson Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět Panteon
7. Diana Gabaldon Ledový dech Omega
8. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon
9. Stefan Ahnhem Osmnáct pod nulou Kalibr
10. Mario Escobar Osvětimská ukolébavka CPress

populárně-naučná
1. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
2. Serhii Plokhy Černobyl Jota
3. Lucie Kosačíková, Tomáš Kosačík Máme to rádi zdravě Tomáš Kosačík
4. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
5. Tomáš Kosačík Břicháč Tom Tomáš Kosačík
6. Jordan B. Peterson 12 pravidel pro život Argo
7. Honza Mikulka, Janek Rubeš Honest Guide: Nevšední průvodce Prahou CooBoo
8. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
9. Lukáš Hejlík 365 – Gastromapa Lukáše Hejlíka Došel karamel
10. Radkin Honzák, František Honzák Čas psychopatů Galén

pro děti a mládež
1. Jeﬀ Kinney Deník báječného kamaráda CooBoo
2. Rangsom Riggs Sirotčinec slečny Peregrinové: Mapa dní Jota
3. Erin Pascalová Harry Potter: Pobertův plánek Albatros
4. Kolektiv Jak vycvičit draka: Celý příběh o mně a Bezzubkovi Egmont
5. John Flanagan Hraničářův učeň 14 Egmont
6. Maciej Szymanovicz Skřítci CPress
7. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 13 CooBoo
8. Antoine de Saint-Exupéry Malý princ - kapesní vydání Pikola
9. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
10. Naďa Pažoutová Vilma běží o život 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.

AUDIOKNIHY

Květen 2019

1. Jonas Jonasson Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět Panteon, čte M. Stránský
2. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život u pr**le Audiotéka, Bookmedia, čte D. Prachař
3. Tomáš Kosačík Promrhané dny Audiotéka, čte D. Prachař
4. Chris Carter Hovor se smrtí Audiotéka, Bookmedia, čte J. Saic
5. Tim Weaver Ztracený Audiotéka, Bookmedia, čte I. Bareš
6. Vlastimil Vondruška Osmanský tábor Tympanum, čte J. Hyhlík
7. George R. R. Martin Hra o trůny Tympanum, čte F. Dočkal
8. Helen Fieldsová Dokonalé stopy Plus, čte J. Šťastný
9. Erik Tabery Opuštěná společnost Audiotéka, Bookmedia, čte více interpretů
10. František Niedl S vlčí hlavou v erbu Audiotéka, Bookmedia, čte D. Sitek
30

ALŽBĚTA DVOŘÁKOVÁ

Modrá

HODINA
ILUSTRACE
LUCIE DVOŘÁKOVÁ

Byla jednou jedna
půda plná netopýrů,
kteří tam vychovávali svoje
mláďata… Nedělalo jim proto potíž
ujmout se i malého opuštěného dráčka
a naučit ho všechno, co potřebuje k přežití.
Jenomže pod půdou je chalupa dědečka, ke
kterému právě přijela na návštěvu jeho vnoučata Martin
a Eliška. Zpod střechy se ozývají podivné zvuky, které Elišku děsí a i
Martina dokážou odtrhnout od počítačové hry. Děti se vypraví na půdu, kde je čeká
první z celé řady nečekaných setkání…
váz., 184 s., 299 Kč

obchod.portal.cz

www.novinka-mesice.cz

www.kniha-mesice.cz

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.

