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Nový román Petry Dvořákové
„Nedokážu být ani rovnej, ani křivej.
Můj život se rozlomil vejpůl a já už nečekám
žádný pevný lano, který mě bude jistit
a táhnout bezpečně k cíli.“
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29.
11. a 12. října 2019
11. října od 10 do 19 hodin
12. října od 9 do 17 hodin

Jiří Grygar
Martin Hilský

Zločiny a tresty

Knižní novinky pro děti
Aina Bestardová
Co se skrývá
v moři?
Neobyčejná knížka
s fascinujícími RGB
ilustracemi láká děti
k prozkoumávání života
v mořích a oceánech.
Díky třem kouzelným
lupám odhalí pokaždé jiné
tajemství.

349 Kč
Pro děti od 4 let

Kateryna
Michalicyna
Kdo roste v parku?
Milá obrázková knížka
představí dětem jedenáct
nejběžnějších listnatých
stromů. Díky dojemnému
příběhu si snadno
zapamatují, jak stromy
vypadají, jakou mají kůru,
plody, listy a květy.

Jan Bajtlik

Ariadnina nit

269 Kč
Pro děti od 3 let

Dějepis nikdy nebyl zábavnější
Velkoformátová kniha ve stylu bestselleru Mapy
představuje dětem nejznámější řecké mýty,
antickou kulturu a historii.
Na každé dvoustraně najdou jeden velký labyrint,
při jeho procházení poznají Minotaura, prožijí
boje o starobylou Troju a uniknou jednookému
Kyklopovi.

Élise Gravelová
Klub přátel hub

Ariadnina nit je zkrátka ideální dárek pro všechny
zvídavé školáky, kteří se po letních prázdninách
vracejí zpátky do školních lavic.

Vydejte se na fantastickou
procházku lesem, kde
najdete ty nejkrásnější,
nejpodivnější, nejvzácnější
i nejlegračnější houby,
jaké si jen umíte
představit.

499 Kč
Pro čtenáře od 7 let

259 Kč
Pro děti od 5 let

hostbrno.cz
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HOŘÍCÍ NEBE

Vážení a milí čtenáři,
v následujících týdnech nás čekají čtyři velké knižní akce. Nejprve se dočkáme už druhého ročníku
mezinárodního knižního veletrhu a literárního
festivalu Svět knihy Plzeň. Loni jsme byli s Knižními novinkami u toho, když se tenhle sourozenec
pražského veletrhu poprvé rozhlédl po knižním
světě. Máme radost, že z miminka se stalo čilé
dítko, které utěšeně roste. Letos se v areálu DEPO
2015 představí přes šedesát vystavovatelů a míří
sem i mnoho autorů. Z české literární scény to bude například Jaroslav Rudiš, který se
osobně zúčastní premiéry filmu Národní třída, natočeného podle jeho stejnojmenné
knihy, přijede také Alena Mornštajnová nebo Iva Procházková. Ze zahraničních hostů
se do Plzně vydá mimo jiné argentinský básník a spisovatel Juan Pablo Bertazza nebo
izraelský autor Eškol Nevo. Jako malou plzeňskou ochutnávku jsme s oběma připravili krátké rozhovory, které najdete na str. 6. V Plzni bude zajímavých besed opravdu
mnoho. Loni jsme si oblíbili autorská setkání v kavárně, kde se nad voňavou kávou
o knihách opravdu příjemně diskutovalo. Prostředí areálu DEPO 2015 je inspirativní,
překvapuje svými zákoutími a také venkovním prostranstvím, kde si můžete číst právě
koupené knihy nebo si dát něco dobrého k jídlu. Atmosféra plzeňského veletrhu se
nedá vylíčit, musíte ji zažít, takže doufám, že se tam 20. a 21. září setkáme.
Říjen pak bude ve znamení Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Hala Kulturního domu Ostrov se už po devětadvacáté změní ve velké tržiště, kde se
letos představí 163 vystavovatelů. Můžete tu koupit vysněné knihy za výhodné ceny,
pořídit dopředu vánoční dárky a ozdobit je třeba věnováním od autorů, kterých tak
jako každoročně přijede celá řada. Já osobně si nenechám ujít setkání s Michalem
Vieweghem nebo Alešem Palánem. Mottem letošního festivalu jsou Zločiny a tresty.
Zní to opravdu zajímavě, už jen v narážce na současné politické dění. Jsem zvědavá,
jaký program pořadatelé pod tímto tématem připravili. Třetí knižní akcí, na kterou
se těšíme, je Humbookfest. Koná se 5. října jako už tradičně v pražském Kongresovém centru a letošní ročník slibuje pořádně nabitý program. A na konec nesmíme
zapomenout na Tabook, který se 3.–5. října koná v Táboře.
No řekněte, není to paráda? Čekají nás pravé podzimním čtenářské žně.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Ten, kdo čte, žije s každou další knihou
život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“
Oscar Wilde dramatik, prozaik a básník

Iva Tajovská není na české literární scéně žádným nováčkem a tak ti, kdo četli
její knihy Podlaha z trávy, strop z hvězd nebo Matky matek, už dobře vědí, že
pokud sáhnou po novince Hořící nebe (vydává Prostor), dostane se jim čtivého
příběhu, který vás vtáhne a nepustí. Hořící nebe navazuje na autorčin román
Odpusť, že jsem se vrátil, který se odehrával v období
první světové války. Tentokrát se Iva i se svými hrdiny
přenesla do války druhé a zaměřila se, jak jinak, opět na
své oblíbené východní Čechy. Jedním z hlavních motivů pak je spojenecké bombardování strategických cílů
v Pardubicích (autorčino rodné město), které zasahuje do životů ústředních postav. Vyprávění Ivy Tajovské
je tak barvité, že v kapitole Poslední tma nad městem
téměř cítíte spáleniště po vybuchlých pumách i strach
malé Jiřinky a její maminky. Celá hrůzná scéna se vám
odehrává před očima. „Slzy kreslí Jiřince světlé cestičky
v uprášeném obličeji. Vyděšeně hledí na matku, která se klepe tak silně, až se její
tvář rozostřuje a připomíná nepovedený rozpitý obraz. Neví, co má dělat. Obejme mámu, ráda by se schovala v jejím náručí, ale matčino chvění je tak silné, že
se obě klepají stejně. Hluk, horko, výbuchy a nedýchatelno nabírají obludné rozměry. Lidství se začíná škvařit stejně tak jako parafín a olej v bortící se rafinerii.“
Živoucími scénami je celý příběh protkán. Iva, která vedle psaní pracuje v sociální
sféře, umí totiž pocity lidí v tísnivých situacích barvitě popsat a to, že vám její slova
budou brát dech, není v tomto případě
planá fráze, ale skutečnost. Zajímavý
je pohled z obou stran válečného konfliktu, sledujeme osudy obyčejných lidí,
ale i vojáků. A takových kontrastů je
v knize víc. Dojemné je také proplétání
války a lásky. S neustálým nebezpečím
v zádech jsou city jaksi opravdovější,
vášnivější, ale i komplikovanější jako
například ty mezi dvěma muži. Všechno
je válkou rozjitřené, vztahy i život jako
takový a Iva Tajovská to dokázala mistrně popsat.
JANA MARXTOVÁ
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Teď jsem si instinktivně na menší pobočce Městské
knihovny v Praze vybral Alexandra Klimenta. A to knížku
jeho povídek Hodinky s vodotryskem. Autor je jednak
turnovský rodák, stejně jako já, a jednak vím, že byl
člověk spíš ostýchavý a do sebe. Je mi sympatické, když
spisovatel je spisovatel a ne obchodník. Nadto byla jeho tvorba za normalizace
zakázána jako u tolika českých spisovatelů, takže mám pocit, že musím autorům
tohoto typu dodatečně vynahrazovat, co jim komunisté upřeli, a ostatně i sobě
jako čtenáři, protože jsem tenkrát ještě stihl být ve věku, kdy by tahle knížka pro
mě už byla. Hned u první povídky – Pevnost, kterou jsem si zatím přečetl, jsem si
uvědomil, že ji chtěl Pavel Juráček adaptovat do filmového scénáře, jak vím z jeho
Deníků. Tak se mi oba čtenářské zážitky propojily, což mám rád, protože získávám
hned pocit, že se nalézáním dalších souvislostí dovzdělávám. Sám teď píšu krátké
povídky pro vysílání Českého rozhlasu Vltava a skeče pro Český rozhlas Dvojku.
Jeden se bude zanedlouho natáčet.
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TEORIE PODIVNOSTI
V knize Pavly Horákové Teorie podivnosti (vydává ARGO)
nahlížíme prostřednictvím více než čtyřiceti kapitol do světa
pětatřicetileté vědkyně Ady Sabové. V něm hrají důležitou
roli sny, které si pečlivě zaznamenává a jimž následně připisuje význam v rozhovorech s kamarádkou-psycholožkou;
její sny jsou dokonce předmětem výzkumu jiného vědce.
V knize najdeme i zápletku přímo detektivní – jedné Adině
kolegyni již před lety záhadně zmizel syn jménem Kaspar
Hauser. Shoda jména s někdejším vlčím dítětem z předminulého století samozřejmě není náhodná. Když Ada spatří
Kasparovu fotografii, uvědomí si, že to je „jasná desítka“. Ve své vlastní vědecké
práci se totiž snaží uchopit první dojem, jejž v lidech vyvolá setkání s novým člověkem. Nejvyšší možné sympatie na její škále vyjadřuje desítka, nejnižší jednička. Její
partneři současní i minulí bohužel desítkami nejsou. Soužití s nimi Ada čtenářům
předestírá s lehkostí a vtipem, i když někdy hořkým. Kniha je zároveň výletem po
zaniklých i dosud existujících pražských stavbách. V tomto ohledu je nejvíce pozornosti věnováno budově v Legerově ulici, v níž sídlí Adin výzkumný ústav. Právě zde
v porevolučních časech skutečně sídlil Institut základů vzdělanosti, předtím zde však
byla popáleninová klinika, v níž zemřel Jan Palach, a ještě dříve zde byl umučen farář
Josef Toufar. Snad v každé kapitole dále najdeme poučení o nějakém vědeckém objevu, pravidelnou součástí jsou také znepokojivé novinové zprávy z okolí Šumperka.
Na své životní cestě si Ada Sabová klade mnoho zajímavých otázek, z nichž by si
každá zasloužila nalézt odpověď. Z každého odstavce je patrné, že Pavla Horáková
disponuje neskutečně širokou slovní zásobou, vytváří originální metafory; kniha je
doslova protkána citáty různých spisovatelů, filosofů a vědců. Teorie podivnosti je
zkrátka knihou v mnoha ohledech unikátní. Pokud ji dočtete do konce, čeká vás strhující finále, v níž zásadní roli hraje zmizelá „jasná desítka“.
LUCIE JÍLKOVÁ

DĚJINY LIDSKÝCH PRŮSERŮ ANEB
CO VŠECHNO JSME PODĚLALI
Poslyšte, tohle si musíte přečíst. Kniha Toma Phillipse
Dějiny lidských průserů aneb co všechno jsme podělali
(vydává JOTA) je super dárek třeba pro studenty, kteří se
učí na zkoušky. U tohohle čtení si totiž nejen odpočinou,
ale zároveň se i přiučí. Víte například, že v roce 1325 byla
válka o kbelík? Byla mezi Modenou a Bolognou, a sice kvůli
ukradenému okovu u bolognské studny. Zemřely kvůli
tomu dva tisíce lidí. Mezi divy světa, které už ale neuvidíte,
patří nejosamělejší strom na světě. Stál uprostřed Sahary
až do roku 1973. A víte, jak skončil? Přestože to byl jediný strom v rozmezí čtyř set
kilometrů, opilý řidič do něj najel dodávkou. Další neslavný průser byl, když rakouská armáda po propité noci zaútočila sama na sebe. Dočtete se také o Hitlerovi, ale
i o několika dalších vládcích, kteří se zcela určitě neměli dostat k moci. Vážné věci se
tu střídají s absurditami, katastrofy s čirou hloupostí nebo prostě smůlou. Třeba kapitola o objevitelích, kteří toho moc neobjevili. Takový Louis Antoine de Bouganville
jako první Francouz obeplul zeměkouli. Dostal se až k Velkému bariérovému útesu,
takže byl opravdu blízko tomu objevit Austrálii. Jenže on se u toho útesu otočil a plul
zpátky. Ještě lepší je historka Johna Evanse. Ten hledal v devadesátých letech 18. století v Americe ztracený velšský kmen. Španělé ho uvěznili za špionáž, ale „nakonec
přece jen našel kmen Mandanů, jen aby zjistil, že to vůbec nejsou Velšani. Tak tohle
všechno dokážeme my, lidé. Nevidíme, co máme před nosem, mineme to, co máme
přímo na očích, bojujeme za něco, co nemá cenu.
Autor knihy se narodil v roce 1937, a tak má i svým věkem nárok si hodně
pamatovat a právo hodnotit a lidské příběhy zobrazuje tak, že nevíte, zda se smát
nebo plakat. Nezbývá než konstatovat, že člověk je opravdu zajímavý tvor.
JARMILA SKOPALOVÁ
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PROBUĎTE
SVŮJ MOZEK
ODHALTE JEHO PLNÝ POTENCIÁL
Snadno se naučíte:
• upravit „autopilotní” myšlení a změnit zakořeněné zvyky
• využít sílu vizualizačních technik úspěšných
osobností
• přestavět nervové dráhy, aby došlo k hlubokým a trvalým změnám chování
• využít schopnost mozku pohotově přepínat
mezi různými způsoby myšlení
• zvládat své pocity a zklidnit mysl
• naladit se na cenné informace, které vám sděluje tělo

www.grada.cz

rozhovor

s J . P. B e r t a z z o u a E . N e v o

DOMA V CIZÍM MĚSTĚ
Argentinský spisovatel a básník Juan Pablo Bertazza se rozhodl usadit v Praze.
Naše hlavní město hraje roli i v jeho knize Pražský syndrom, o níž bude mluvit na
mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Plzeň.
Proč jste se rozhodl zabydlet v Praze? Co se vám tu tak
líbí?
Je to kontrast nového a starého. Připadá mi, že lidé se tu
starají o to, co bude zachováno a co bude předěláno na
nové, technologicky vyspělé město. V Argentině se nikdo
moc nezajímá, jaká mají místa historickou hodnotu, bývalé domovy slavných spisovatelů srovnají se zemí bez
mrknutí oka. To by se tady myslím nestalo. Nejde ale jen
o historii, ale i o to, že díky ní můžeme pochopit, jak si jako
společnost stojíme a jakým směrem se budeme ubírat.

drigo je turistický průvodce,
což je podobné jako být
spisovatelem. Oba se snaží
ukázat lidem příběhy a vtáhnout je do nich. Rodrigo
ale není já, například nikdy
nečetl Kafku, který je jedním
z mých nejoblíbenějších autorů, takže mezi mnou a jím
je i mnoho rozdílného.

Hlavní hrdina vaší knihy Pražský syndrom je z Argentiny, ale žije v Praze. Je podobnost s vámi čistě náhodná
nebo je v této postavě trochu autobiografických prvků?
Myslím si, že v hlavních hrdinech se vždycky odráží něco
z autora samotného, pocity, emoce, pohled na svět. Ro-

O této knize jste řekl, že jste ji psal „o Čechách pro Čechy“, ale zároveň jste ji publikoval i v Argentině. Jak ji
přijali tamní čtenáři?
Myslím, že Praha má velmi zajímavou atmosféru, a je
proto atraktivní pro čtenáře na celém světě. Kniha ale

vlastně není jen o Češích, je o turismu jako takovém,
o tom, co to znamená cestovat do vzdáleného místa
a postupně ho poznávat. Hlavní hrdina Pražského
syndromu je průvodce, který se snaží ukázat cizincům
město, ve kterém je i on pouhým turistou. Myslel jsem,
že v Argentině kniha zas tolik nevynikne, a to i proto, že
se odehrává na tak vzdáleném místě, jako je Česko, ale
nakonec to bylo přesně naopak, byla oblíbená právě
kvůli tomu. Praha je totiž městem, které se stává čím dál
populárnějším a známějším, o kterém se hodně mluví.
Ve finále mou knihu doporučovali v mnoha talk show
v Argentině, takže tím se také dostala do povědomí lidí
a teď chystáme její vydání také ve Španělsku.
JANA MARXTOVÁ

DŮM PLNÝ TAJEMSTVÍ
Hostem mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Plzeň
bude také izraelský autor Eškol Nevo. Českým čtenářům představí svůj úspěšný
román Tři patra, který vypráví o tajemstvích obyvatel jednoho domu v současném Tel Avivu.
V jednom rozhovoru jste prozradil, že jste se při
psaní knihy Tři patra nechal inspirovat skutečnými
tajemstvími svých přátel a známých. Poznali se v knize, když vyšla?
V knize nejsou příběhy popsány tak, jak jsem je slyšel. Žádný jsem nepoužil jedna ku jedné, vybral jsem
útržky a ty potom smíchal jako salát. Ve finále se proto nikdo, dokonce ani moji nejbližší přátelé, v knize
nepoznali.
Použil jste i nějaké vlastní tajemství?
Ano, použil. Myslím, že
každá dobrá knížka skrývá nějaké autorovo tajemství. Jaké, to vám ale
samozřejmě neřeknu.
Tři patra zaznamenala
mezinárodní úspěch. Čím
myslíte, že to je?
Opravdu nevím, je těžké vysvětlit, proč má právě
tahle kniha takový ohlas. Myslím, že to autor ani
nemůže objektivně posoudit. Musí to udělat čtenáři. Od nich slýchám, že se vžili do některé z postav
a položili si otázky, co by oni sami udělali, kdyby se
jim to či ono stalo. Právě to je podle mě dnešní úloha
příběhů a jejich vyprávění, mají nám pokládat otázky

o dobru a zlu, o lásce a nenávisti, o násilí i odpuštění
a my bychom se z toho měli poučit.

podporovat intimitu a mezilidskou vzájemnost ve
světě, který se mi zdá čím dál chladnější.
JANA MARXTOVÁ

Dnešní společnost je podle vás v komunikaci povrchní, nejde do hloubky.
Snažíte se tento trend
Vychází již 35. vydání katalogu NÁŠ DŮM
změnit při své práci
tentokrát s podtitulem
s mladými autory? Aby
„TYPOVÉ PROJEKTY – DOMY S TÉMĚŘ
oni už tak povrchní nebyli?
ENERGIE“
NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE“.
Právě se připravuji na
workshop, na němž chci
V katalogu najdete 20 typových
projektů, které splňují pravidla
požádat studenty, aby
programu Wienerberger e4 dům.
se zkusili s ostatními
Tyto domy jsou navrženy ze
podělit o své nejhlubší
zdiva POROTHERM. Druhou
kapitolou jsou nejžádanější
a nejdivočejší posedlosti
projekty z nabídky programu
a potom o nich napsali.
RD s BONUSEM, které jsou
Psaní je skvělá cesta
navrženy z konstrukčního systému
k sebepoznání a když
YTONG. K těmto typovým
projektům lze získat dotaci
máte navíc skupinu spi
až 28 435 Kč, což představuje
sovatelů, pak je to zají100 % pořizovací ceny typového
mavý způsob poznání
projektu. U označených je možné
získat typový projekt do 7 dní
chování ostatních lidí.
od objednání.
Právě to je skutečný
důvod, proč učím. Není
www.arch-krivka.cz
to ani tak kvůli tomu,
www.nasdum.cz | www.bonusdum.cz
abych předával rady novým autorům, ale chci
inz_Nas_Dum_KN2019-18_95x100.indd
1
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KOLOROVANÉ
ÚPRAVĚ

ROCKERŮ

ROCKERŮ
www.jota.cz

Těšíme se na vás na veletrhu SVĚT KNIHY PLZEŇ 20.–21. září 2019
20% VELETRŽNÍ SLEVA na všechny tituly!

ŽÁKOVSKÝ ATLAS
moderní atlas pro 2. stupeň základních škol doplněný o pracovní sešit
Atlas pro školy, kde najdou žáci svět,
světadíly a Česko na jednom místě.

Komplet
atlas + pracovní sešit

249
Kč

89

315

Kč

Kč

www.zakovskyatlas.cz

www.kartografie.cz

IntI Chavez Perez

Respekt
Všechno, co kluci potřebují vědět o sexu a lásce.
Respekt je ojedinělá příručka o sexu, která se
čtenářem mluví naprosto otevřeně a nenuceně jako
kámoš. Což se hodí, když dojde na otázky o intimní
hygieně, velikosti penisu nebo tělních tekutinách.

Petr ŠabaCh

Dobře zašitej frajer
Výbor toho nejlepšího z Šabachova díla doplněný
dosud nepublikovanými povídkami připravili spisovatelé
Emil Hakl a Václav Kahuda, předmluvu napsal autorův
přítel Zdeněk Svěrák. Knihy jako Hovno hoří, Babičky
nebo Opilé banány zároveň vychází v nové edici.

ant tI LeIkas

Skřítek
Hrdina příběhu, ve kterém se finské podivno suverénně
mísí s magičností Prahy, se dlouhodobě věnuje bádání
o životě trpaslíků. Zaplete se do filozoficko-dobrodružné
eskapády, v níž se cestuje futuristickou Tatrou 603
a kde se nad Vltavou vznáší oslnivá pyramida.

co | kde | kdy

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
17. září Knižní kavárna knihkupectví Na Čáře, Brno – Joštova
Srdečně jste zváni na křest knihy Lucie Hlavinkové s názvem
Sesterstvo a kouzelná kočka
Fabiola. Akce se uskuteční od
10 hodin. Kmotrou knížky je výtvarnice Romana Štrynclová. Knihy budou na místě
k zakoupení i podepsání.
17. září Knihovna Jiřího Mahena, ÚK Kobližná 4,
601 50 Brno
Autorské čtení Markéty Hejkalové, spisovatelky,
překladatelky a ředitelky Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Nebude chybět beseda na
téma o rozdílech mezi psaním a překládáním. Začátek je v 17. 30.
17. září Knihkupectví Luxor,
OC Nový Smíchov, Praha 5
Kniha Zbožňuju tě navždy mladé
autorky Veroniky Rei se bude
křtít v 18 hodin. Hosty budou
malířka Marie Brožová, bubeník
skupiny Mig 21 Honza Hladík, atletka Nikola Ogrodniková a další.

18. září Palác knih Luxor,
Václavské náměstí, Praha 1
Švédský novinář a spisovatel
David Lagercrantz napsal
pokračování slavné knihy Milénium Stiega Larssona. Závěrečný díl série, knihu Dívka,
která musí zemřít přijde v 17 hodin David Lagercrantz
osobně představit.
18. září Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava
Moderátor a v neposlední řadě ostravský rodák
Vojtěch Bernatský představí v 16 hodin svou knihu
Dvojtáta.
19. září Knihovna města
Hradce Králové. Wonkova
1262/1a, Hradec Králové
Beseda s autorkou bestselleru Hana Alenou Mornštajnovou začne v 16 hodin.

20. – 21. září Areál DEPO 2015, Plzeň
Druhý ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Plzeň.

20. září Knihkupectví Dobrovský, OC Arkády Pankrác, Praha 4
Autogramiáda a setkání s oceňovanou autorkou Alenou Mornštajnovou proběhne od 17 hodin.
26. září Knihkupectví
KOSMAS, Klatovská 13,
Plzeň
Od 16 hodin se uskuteční
autogramiáda cestovatele, cyklisty a jedinečného
kreslíře Jiřího Štekla, kterému v letošním roce vyšly dvě knihy: Rozhlednovým
rájem a Vyhlídkami králů. V první představuje nejnovější rozhledny, druhá je o hradních a zámeckých věžích, které slouží také k výhledům do krajiny. V obou
knihách je kromě nádherných autorských kreseb
i spousta dalších informací jako inspirace k výletům.
Kromě podpisu dostanete od autora i malý dárek.
29. září Ovocný Trh, Praha
K návštěvě vás zve Komunitní festival veřejného čtení
s názvem Čtení nad to není. Přijďte poslouchat nebo
i číst. Přineste si svou oblíbenou knihu a podělte se
s ostatními milovníky knih. Z knih budou číst Jana
Stryková, Karel Zima, Josef Trojan, Lenka Krobotová a další. Dopoledne bude čtení pro děti, přes oběd
čtení nezávislých autorů a odpoledne literatura pro
dospělé.

Nabídka knižních a hudebních titulů Sri Chinmoye v nakladatelst ví Madal Bal

Objevte

Kapky moudrosti srdce
(2. díl)

Krátké aforismy
Sri Chinmoye na malé
ploše předávají poselství.
Obyčejná a moudrá,
originální i překvapivá.
Všechna mají za cíl naplnit
naše srdce kapku po
kapce inspirací, radostí,
laskavostí a klidem.

uvnitř sebe
Buď šťastný

Série 55 povzbudivých aforismů o radosti
a síle úsměvu, přinášející inspiraci k nalezení
hlubšího zdroje štěstí.

99 Kč (55 karet v krabičce)
135 Kč (v krabičce s dřevěným stojánkem)

Vyšlo
nedáv
no

199 Kč (176 stran, váz.)

„Štěstí musíme zachytit
v prchavých okamžicích
života.“

Celá nabídka v e-shopu zijdobre.madalbal.cz
9

Zářijové čtení pro děti
od Mladé fronty

Žádejte u svého knihkupce.

Skanzeny

babí léto
s knihami
ANAG

5953

Muzea lidové architektury v přírodě v České republice
a Slovenské republice
Petr DVOŘÁČEK
Pokud máte zájem více poznat život našich předků, potom je tato kniha určena právě Vám! Najdete v ní informace nejen o Rožnovském Valašském muzeu
v přírodě, které zná snad každý, ale seznámíte se také s více než třemi desítkami dalších větších či menších skanzenů. Tato krásná, vázaná kniha je plná
zajímavých fotografií a informací o tradičním způsobu života našich předků.
224 stran, vázaná, 359 Kč

6 klíčů

5975

Odemkněte svůj genetický potenciál
pro nestárnoucí sílu, zdraví a krásu
Jillian MICHAELS
Osmkrát oceněná nejprodávanější autorka New York Times Jillian Michaels
představuje revoluční program pro oddálení stárnutí a udržení optimálního
zdraví pro život. V této knize předkládá vlastní program, ve kterém se zaměřuje na 6 faktorů, jež lékaři a vědci identifikovali jako hlavní projevy stárnutí:
metabolismus, poškozené makromolekuly, epigenetiku, zánět, adaptaci stresu
a telomerázu. Pokud jej budete dodržovat, prodloužíte si mládí, budete fit,
zdravé a krásné.
248 stran, brožovaná, 349 Kč

Historie a současnost vína v Čechách:

5961

Pátý korunovační klenot
Jiří MEJSTŘÍK
Víno znamená kulturu. Bez jeho vlivu by zcela jinak vypadaly nejen krajina
a architektura, zásadně jiná by byla i lidská sebereflexe a její projevy, ať už v rodinném či společenském životě, v politickém a filosofickém myšlení, v poezii
a krásné literatuře nebo ve výtvarném umění. Také dějiny Čechů jsou od samého počátku spojeny s fenoménem vína. Bylo to právě víno, které provázelo
christianizaci střední Evropy a tím i postupnou integraci slovanských kmenů
mezi evropské národy. Kniha „Pátý korunovační klenot“ mapuje souvislosti
mezi rozvojem vinařství a jeho vlivem na rozvoj české státnosti. Publikace je
doplněna bohatým fotografickým i obrazovým materiálem z historie vinařství.
184 stran, vázaná, 399 Kč

Kvantová kniha odpovědí

5936

Jak kvantová věda vysvětluje lásku, smrt a smysl života
Amit GOSWAMI
Doktor Goswami, jeho přátelé a kolegové v této knize v sedmnácti kapitolách
diskutují mimo jiné o tom, jak kvantová fyzika ovlivňuje porozumění zenu, myšlenkám, pocitům a intuicím, snům, karmě, smrti a reinkarnaci, významu snů,
zduchovnění ekonomiky a obchodu, zduchovnění politiky a vzdělání a společnosti samotné.Tato úžasná nová kniha osloví široké spektrum čtenářů od
těch, kteří se zajímají o novou fyziku, až po ty, jež jsou uchváceni duchovními
důsledky nejnovějších vědeckých objevů.
240 stran, brožovaná, 289 Kč

Hashimotova tyreoiditida

5939

90denní plán léčby štítné žlázy vedoucí
k obnově kvality života
Izabella WENTZ
V této knize autorka nastiňuje osvědčenou léčbu, která již pomohla uzdravit
tisíce lidí a spousta dalších se díky ní cítila lépe, a to již za 90 dní. Prvním krokem k uzdravení je rychlý start v podobě dvoutýdenní detoxikace, k níž získáte jednak doporučení, které potraviny jíst a kterým se naopak vyhnout, rady
ohledně doplňků stravy podporujících játra a také plán obnovy nadledvin. Také
si budete schopni sestavit vlastní jídelníček, včetně doplňků stravy, a provést
další změny životosprávy šité na míru vašim individuálním spouštěčům této
choroby. Tyto spouštěče lze odhalit pomocí testu, se kterým se díky této knize
také seznámíte, a najdete v ní rovněž originální recepty.
384 stran, brožovaná, 389 Kč

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

anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz

Pátek 20. 9.
Program sálů
KLEMPÍRNA
9.00

2 pořady pro děti a mládež
ATELIÉR

Iva Procházková:
2
Eliáš a babička
z vajíčka – autorské čtení
10:00 Uzly a pomeranče 2
– úvodní beseda
a projekce filmu
11:00 Uzly a pomeranče 2
– projekce filmu

Emma Pecháčková: 2
Pilot Pírko
– autorské čtení
Příběhostroj
2
– kouzelná literární
dílna
Komiksy v knihovně
– přednáška

12:00
13:00

14:00 Podzimní knižní novinky Ochutnejte něco
2
– prezentace nakladatelů z nové H2O
a vyrobte si ponorku
15:00 Podzimní knižní novinky Česká a polská reportáž.
– prezentace nakladatelů Kamil Bałuk a Ondřej
Kundra – diskuze
16:00 Dita Krausová
Tandemové čtení
a Antonio Iturbe:
s Isabelle Lehn
Osvětimská knihovnice
a Viktorií Hanišovou
16:30
Tandemové čtení
s Isabelle Lehn
17:00 Umění Latinské Ameriky, a Viktorií Hanišovou
magický svět barev
a tvarů – přednáška
18.00 Falešné hranice.
Křest nové knihy Michala
Akce „Kámen“
Vrby – Kolem Jakuba
– přednáška

Autogramiády v areálu DePO2015

FÓRUM SCI-FI
& FANTASY
Chvilka s pohádkou 2 Raketa aneb
2 Nestvůry,
2
Jak se dělá
strašidla a příšerky
časopis pro děti
z celého světa
Nerozluční přátelé 2 Současná severská 2 Bublifuk aneb
2
– dílnička výroby
literatura pro děti
Jak se dělá komiks
stínových loutek
– workshop pro děti
Nerozluční přátelé 2
Zombie, kytky,
2
– dílnička výroby
upíři a jejich
stínových loutek
kamarádi
– fantastika pro děti
Tajná dvojka aneb 2
Staň se detektivem
Financování kreativního
průmyslu
– prezentace projektu
Ne všichni
Plzeň a fantastika
2 Viktorie Hanišová:
superhrdinové nosí
Rekonstrukce
– beseda
pláštěnky – workshop
Ivana Pecháčková: 2 Trikolora – komentovaná Ďábel v cukřence aneb
edice manamana
prohlídka výstavy
Nejpodivnější vyprávění
s autory
Mateřský koučink
Kyberpunk není mrtvý!
s Janou Černou
– přednáška
TERASA

KAVÁRNA

Slasti a strasti českých
spisovatelů – beseda
Irena Jirků – křest knihy
Na shledanou v Paříži
Myšlení Tomáše
Akvinského a jeho
význam pro dnešek

Ondřej Kundra:
Vendulka. Útěk
za svobodou – beseda

BUS – stánek v Autobusové hale
TRH – stánek v Tržnici

10.00

TRH12

Emma Pecháčková: Pilot Pírko

11.00

BUS21

René Nekuda: Příběhostroj

15.00

BUS21

Václava Jandečková: Falešné hranice. Akce „Kámen“

15.00

BUS21

Galina Miklínová: H2O a tajná vodní mise, H2O a poklad šíleného oka

15.00

FOYER
Viktorie Hanišová: Rekonstrukce
KLEMPÍRNY

16.00

TRH12

Ivana Pecháčková: edice manamana

17.00

BUS21

Dita Krausová a Antonio Iturbe

18.00

BUS11

Markéta Křížová: Dějiny umění Latinské Ameriky

18.00

BUS21

Irena Jirků: Na shledanou v Paříži

Pořady mimo sály
19.–20. 9.
19. 9. 20.00 DEPO2015 – KLEMPÍRNA
Projekce filmu Národní třída. Vstup možný
pouze se zakoupenou vstupenkou.
Předprodej na www.svetknihy.cz.
20. 9. 14.00 DEPO2015 – NÁDVOŘÍ
Falešné hranice. Akce „Kámen“
– komentovaná prohlídka venkovní výstavy
20. 9. 19.00 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
PIVOVARU PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
Koncert Štěpánka Balcarová Sextet
& Małgorzata Hutek

sObOtA 21. 9.
Program sálů
KLEMPÍRNA
10:00

11:00

12:00 Karel Hvížďala:
Exilový orloj
13:00 Praha vs. Plzeň. Změnil
něco 17. listopad?

2 pořady pro děti a mládež
TERASA

Zikmund 100
– prezentace snímků
Hanzelky a Zikmunda
Pavel Bušta
a David Cajthaml:
Lobotomík
Eškol Nevo: Tři patra

Nerozluční přátelé
– dílnička výroby
stínových loutek
Nerozluční přátelé
– dílnička výroby
stínových loutek
Vombat Jirka je zpět 2
– prezentace knihy
O překládání
– beseda

Jak se vede literatuře
v médiích? – diskuze

14:00 Alena Mornštajová:
Tiché roky

Markéta Svobodinger:
Fylaktérion
– křest knihy
15:00 Petra Dvořáková: Chirurg Juan Pablo Bertazza:
Pražský syndrom
16:00 Předpremiéra
Bianca Bellová: Mona
17:00

FÓRUM SCI-FI
& FANTASY
2 Ne všichni
2 Komiksy trochu jinak
superhrdinové nosí
– přednáška
pláštěnky – workshop
2 Dílna malého
2 Čertice Dorka aneb
novináře
Nechytej mě za slovo!

ATELIÉR

Chvilka
s pohádkou

KAVÁRNA

2 Ortenovci – autorské
čtení laureátů
Ceny Jiřího Ortena
2 Komiksové události
roku 2019

Knihomolové,
knihožrouti a další
knižní havěť
Iva Procházková:
Jak je důležité
Nekompromisně
míti Filipa
– slam poetry
Beseda k listopadu 1989 Autorské čtení z básnických
textů Radka Fridricha
a Jana Sojky

Přemysl Houda:
Normalizační festival
– diskuze s autorem
Bohumil Konečný
Bimba
– přednáška

Dobývání vesmíru
(od J. Vernea k IKarii XB-1)
Časopis XB-1, historie a
budoucnost nejstaršího
SF periodika v ČR
Nemo, ďasíci, a kdo
další…?
– česká sci-fi klasika
Agent JFK – největší
knižní sci-fi a fantasy
série u nás
Neklidné duše
– fantastika a horor

18:00 Nabarvené ptáče
– projekce filmu

Autogramiády v areálu DePO2015

Pořady mimo sály

12.00

BUS21

Pavel Bušta a David Cajthaml: Lobotomík

13.00

BUS51

Galina Miklínová, Eva Papoušková:
Vombat Jirka a Vombat Jirka je statečný!

15.00 DEPO2015 – FOYER KLEMPÍRNY
Bohumil Konečný – Bimba – komentovaná prohlídka
výstavy

13.00

BUS21

Eškol Nevo: Tři patra

15.00

BUS21

Markéta Svobodinger: Fylaktérion

15.00

FOYER KLEMPÍRNY

Alena Mornštajová: Tiché roky

16.00

BUS55

Klára Smolíková

Hra pro děti i pro dospělé - ke 20. výročí vydání první
knihy nakladatelstvím Starý most

16.00

FOYER KLEMPÍRNY

Petra Dvořáková: Chirurg

Hlídání dětí v Kontejnerové uličce – pátek 13.00–19.00

17.00

BUS11

Přemysl Houda: Normalizační festival

Hlídání dětí v Kontejnerové uličce – sobota 9.00–19.00

17.00

BUS21

Iva Procházková: Nekompromisně

Bibliobus

17.00

FOYER KLEMPÍRNY

Bianca Bellová: Mona

Audiozóna Českého rozhlasu Vltava

stálé akce v areálu DePO2015

kompletní program najdete na www.svetknihy.cz.
SVĚT KNIHY PLZEŇ 2019
2. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
20.–21. 9. 2019
pátek a sobota: 9.00–19.00
DEPO2015 Plzeň – Presslova 14, 301 00 Plzeň
plné vstupné 90,– Kč,
zlevněné 45,– Kč,
pro školní skupiny 20,– Kč

Změna v programu vyhrazena — Program průběžně doplňujeme — Tabook un peu chaotique — Occupy Tábor

Jakub Plachý
Dominika Ličková

Cornelius & Kuš!
Pavel Klusák
Amos Kennedy

Dj Reverend
Kabaret Kajbar

Milo Janáč
SdCH

CROSSOVER BOOK FESTIVAL
EXHIBITIONS / EVENTS / MARKET

bibliografie
duchovní nauk y
DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY
Hošek, Pavel
Evangelium lesní moudrosti

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2019, 202 s.,
brož. 198 Kč
Kniha Evangelium lesní moudrosti
je věnována pozoruhodné duchovní
filosofii Ernesta Thompsona Setona.
ISBN 978-80-7325-477-3

Cheung, Thich Nhat Hanh Lilian
Vědomě jíst, vědomě žít

Překl. Krhutová, Diana, Olomouc:
Fontána, 2019, 352 s., brož. 388 Kč
Těm, kdo chtějí skoncovat s přejídáním a dosáhnout zdravé váhy, nabízí
Lilian Cheungová a Thich Nhat Hanh,
světově uznávaný učitel buddhismu,
cenné rady, jak skloubit buddhistické
techniky vědomé pozornosti se zdravým životním stylem.
ISBN 978-80-7336-981-1

K Ř ESŤANST VÍ
YOUCAT na každý den

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
s.r.o., 2019, 1. vydání vyd., 384 s.,
brož. 289 Kč
365 citátů křesťanských osobností
s krásnými fotografiemi. Inspirace na
každý den v roce. A také krásný dárek, který potěší (nejen) mladé.
ISBN 978-80-7566-078-7

NÁBOŽE NST VÍ
Bosco, Teresio
Otec Pio

Matice cyrilometodějská, 2019,
104 s., brož. 110 Kč
Tento životopis s pokojnou vyrovnaností
vypráví o velkých a trpkých chvílích stigmatizovaného světce z italského města
San Giovanni Rotondo. Je napsán s použitím přímých svědectví, po dlouhých
a trpělivých úvahách.
ISBN 978-80-7266-444-3

Evangelium na každý den 2020

Praha: Paulínky, 2019, 1. vyd., 487 s.,
brož. 109 Kč
Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží
číst a rozjímat evangelium v rytmu
liturgie církve.
ISBN 978-80-7450-337-5

Krausová, Jitka
Manželství – cesta ke svatosti.
Svatí manželé 20. století

Matice cyrilometodějská, 2019,
320 s., brož. 40 Kč
Jak napovídá podtitul knihy, jde o medailony 110 světců (anebo, dá-li Bůh,
budoucích světců, protože kniha je
i o těch, jejichž kanonizační proces teprve probíhá), kteří žili v manželství,
a to v nedávné době.
ISBN 978-80-7266-446-7

Krejčí, Jaroslava
Maria – Růže Mystická

Matice cyrilometodějská, 2019, 56 s.,
brož. 50 Kč
Malá brožurka kapesního formátu seznamuje se stručnou historií zjevení Panny
Marie Růže Mystické v Montichiari a jejím
poselstvím. Rovněž představuje vizionářku Pierinu Gilliovou (1911–1991).
ISBN 978-80-7266-445-0
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Luscoň, Jozef
Do akce jde Titus!

Překl. Ripperová, Lenka, Olomouc:
Matice cyrilometodějská, 2019,
1. vyd., 128 s., brož. 25 Kč
Čtivý životopis salesiána Tita Zemana, který byl blahořečen 30. září 2017
v Bratislavě, je inspirující především
v jeho odhodlání riskovat všechno
pro záchranu duchovních povolání.
ISBN 978-80-7266-440-5

Philippe, Jacques
9 dní modliteb za vnitřní pokoj

Praha: Paulínky,2019,1.vyd., 79s.,brož. 95Kč
Během této novény prosíme o milost,
abychom získali do svého srdce Boží
pokoj, a to hlubším způsobem, hojněji, abychom byli schopni předávat
ho lidem kolem sebe.
ISBN 978-80-7450-340-5

Sedm kroků k dobré zpovědi

Praha: Paulínky, 2019, 1. vyd., 72 s.,
brož. 125 Kč
Knížka Sedm kroků k dobré zpovědi
není jen zpovědním zrcadlem či
seznamem hříchů, kterých se dopouštíme, ale především praktickým
pomocníkem, jakousi „duchovní mapou“, která nám ukazuje, jak se vrátit
zpět k milosrdnému Otci.
ISBN 978-80-7450-339-9

Wolf, Ricardo
Pistole na dně Rýna. Životní
příběh bývalého mafiána

Překl. Pospíšilová, Mgr. Dagmar,
Praha: Nakladatelství KMS, 2019,
1. vyd., 123 s., brož. 149 Kč
Strhující vlastní životopis bývalého
mafiána, dnes romského pastora
z Německa. Jednoduchým stylem
vypráví svědectví o tom, jak se setkal
s Bohem a jak to změnilo jeho život.
ISBN 978-80-87904-85-5

ekonomika
M ANAG E M E NT
Řeháček, Petr
P3M. Řízení projektu, řízení
programu, řízení portfolia

Praha: Ekopress, 2019, 1. vyd.,
220 s., brož. 319 Kč
Tato kniha je určena třem skupinám
čtenářů. První skupinou jsou projektoví
manažeři, druhou členové projektových týmů a třetí zástupci dalších
zainteresovaných stran, kteří se na řízení
projektu podílejí nebo se ho jen účastní.
ISBN 978-80-87865-49-1

M AR K E TI NG
MacNabb, Matt
Tajné dějiny značek

Překl. Sajvera, David, Praha: XYZ,
2019, 256 s., brož. 299 Kč
Značky jsou všudypřítomné. Možná si
ani nedovedeme představit svět, kde
by neexistovaly. Výrobky zavedených
firem jsou považovány za solidní, málokdo však ví, že právě jejich začátky
jsou spojeny s temnými událostmi.
ISBN 978-80-7597-484-6

SBO R N Í K Y
International Cross Cultural Project
in Human Resource Management
Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 119 s., brož.
Sborník příspěvků.
ISBN 978-80-261-0862-7
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ÚČE TN IC T VÍ

FI LOZO FI E

Březinová, Hana
Rozumíme účetní závěrce
podnikatelů

Storchová, Lucie a kol.
Acta Comeniana 31 (LV)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
3. vyd., 232 s., brož. 359 Kč
K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil
její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen
s podstatou účetních výkazů.
ISBN 978-80-7598-488-3

společenské
vědy; osvěta
ARCH EO LOG IE
Sokol, Petr; Hajšman, Jan;
Řezáč, Milan a kol.
Příručka amatérského archeologa

Praha: Libri, 2019, 336 s., váz. 520 Kč
Publikace je určena všem příznivcům archeologie, a to bez rozdílu hloubky jejich
zájmu. Naprostí laici získají základní představu o práci archeologů, pokročilejší zde
naleznou rady a tipy, jak zálibu rozvíjet.
ISBN 978-80-7277-577-4

E N C YK LO PE D IE
Hladíková, Kamila; Janda, Petr
Lexikon kinematografie čínského
světa
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 292 s., 200 Kč
Publikace v úvodní části nastiňuje chronologický vývoj kinematografie čínského
světa s ohledem na specifika jednotlivých kulturně-geografických oblastí:
pevninské Číny, Taiwanu a Hongkongu.
ISBN 978-80-244-5458-0

ESOTE R I K A
Krumlovská, Olga
Horoskopy 2020

Praha: Brána, 2019, 1. vyd., 280 s.,
váz. 299 Kč
Stalo se již dobrou tradicí, že každým
rokem vydává známá astroložka a autorka Olga Krumlovská své horoskopy,
v nichž si mohou čtenáři najít základní
předpovědi na následující rok, rady, čím
se řídit a čeho se vyvarovat.
ISBN 978-80-7617-641-6

Storl, Wolf-Dieter
Šamani, léčitelé a jejich totemové
zvíře
Olomouc: Fontána, 2019, 384 s.,
brož. 398 Kč
Wolf–Dieter Storl, kulturní antropolog a etnobotanik, který sám strávil
mnoho let v medvědím biotopu ve
Skalnatých horách Severní Ameriky
(Rocky Mountains), vykresluje v této
knize vztah medvěda a člověka.
ISBN 978-80-7336-980-4

ETN O LOG IE
Jeier, Thomas
Indiáni

Překl. Blättler, Linda, Praha: Universum, 2019, 2. vyd., 304 s., váz. 399 Kč
Přehledná encyklopedie INDIÁNI
sleduje dějiny původních obyvatel
Ameriky v uplynulých pěti staletích
z pohledu „bílého muže“. Kniha
přibližuje tradice a současnost 29
nejznámějších kmenů v 8 tematických
oddílech.
ISBN 978-80-7617-456-6
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Praha: Filosofia, 2019, 169 s., brož. 260 Kč
Další svazek Acta Comeniana č. 31
(LV) přináší studie k tématům Komenského a Baconova projektu reformy
vědění, vztahu Komenského projektu
universálního jazyka k dílu Marina
Mersenna, představ o reformě metody
poznání u Heinricha Khunratha.
ISBN 978-80-7007-573-9

H ISTO R I E
Donald, Graeme
Mussoliniho holič

Překl. Vereš, Pavel, Praha: Mladá fronta, 2019, 1. vyd., 248 s., váz. 299 Kč
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.
ISBN 978-80-204-2445-7

Dvořáček, Petr
Skanzeny – Muzea lidové
architektury v přírodě v České
republice a Slovenské republice

Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
224 s., váz. 359 Kč
Skanzen spojuje prostředí zachovaných nebo rekonstruovaných
památek lidové architektury s dalšími
doklady tradičního způsobu života
našich předků, zemědělství, řemesel
a zvyků, poslední dobou často i se
živými ukázkami.
ISBN 978-80-7554-224-3

Lubbeck, William
Před branami Leningradu

Překl. Hurt, David; Nemejovský, Jan,
Praha: Mladá fronta, 2019, 328 s., váz.
William Lubbeck (nar. 1920 a původně
pojmenovaný Wilhelm) byl v roce 1939
povolán do německého wehrmachtu.
ISBN 978-80-204-5109-5

Mareš, Jaroslav
Přísně tajné skandály

Praha: Epocha, 2019, 1. vyd., 360 s.,
váz. 299 Kč
Když se přihodí nějaká ostuda, aktéři
se s ní obvykle moc nechlubí. Když
se stane skandál, aktéři se ho snaží
ututlat stůj co stůj. V mnoha případech se to i podaří. Zamést veškeré
stopy je ale velmi těžké.
ISBN 978-80-7557-196-0

Ross, Steve; Frank, Glenn;
Wallace, Brian
Střepy života

Překl. Štorkanová, Anna, Praha: Brána, 2019, 1. vyd., 216 s., váz. 259 Kč
Strhující příběh o neskutečné vůli žít,
příběh malého chlapce, který zažil to, co
by žádné dítě v žádné době zažít nemělo. Autor se narodil v Polsku, prošel tábory v Osvětimi a Dachau a jen šťastnou
shodou náhod několikrát unikl smrti.
ISBN 978-80-7617-460-3

Řepa, Tomáš
Banderovci

Praha: Academia, 2019, 368 s., brož. 395 Kč
Publikace komplexně pojímá fenomén
banderovců (OUN a UPA) v československých poválečných dějinách, uvádí
jeho politické souvislosti, koriguje a pojmenovává stigmata dlouhodobého
působení komunistické propagandy.
ISBN 978-80-200-2998-0

Šedo, Jakub a kol.
České prezidentské volby
v roce 2018

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 234 s., brož. 248 Kč
Druhá přímá volba prezidenta v dějinách České republiky přinesla stejného vítěze jako volba první, byť se od
ní v mnohém lišila.
ISBN 978-80-7325-470-4

Taraba, Luboš
Sukně proti kalhotám. Válka
o rakouské dědictví, 1740–1748
Praha: Epocha, 2019, 1. vyd., 464 s.,
váz. 399 Kč
Smrt císaře Karla VI. v říjnu roku 1740
znamenala pro Evropu zásadní zlom –
habsburský rod vymřel po meči a nástupkyní zesnulého panovníka se stala
jeho dcera Marie Terezie.
ISBN 978-80-7557-176-2

Vácha, Dalibor
Prokletá magistrála. Čechoslováci na Sibiři v roce 1919
Praha: Epocha, 2019, 1. vyd., 128 s.,
váz. 159 Kč
Když se československé vojsko na
Rusi začalo na přelomu let 1918–
1919 stahovat z protibolševických
front, vojáci se domnívali, že brzy
pojedou domů. Nebylo tomu tak.
Čekaly je dlouhé boje o životně důležitou transsibiřskou magistrálu.
ISBN 978-80-7557-170-0

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Epstein, Marek; Fischerová,
Daniela; Hejkalová, Markéta
a kol.
Žít jako single

Praha: Listen, 2019, 1. vyd., 120 s.,
váz. 199 Kč
Prý je to syndrom doby. Ženy a muži,
kteří se nikterak neženou do svatby
a společného života, o potomcích ani
nemluvě. Ale vlastně ani dlouhodobější vztah není to, co hledají. Ale ví
oni sami, co by chtěli?
ISBN 978-80-7617-617-1

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Hrubá, Jana; Chval, Martin
Na cestě ke kvalitní škole

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
288 s., 414 Kč
V rámci národního projektu Cesta
ke kvalitě se uskutečnila v letech
2009 až 2012 celá řada vzdělávacích
aktivit a aktivit podporujících výměnu
zkušeností mezi školami v oblasti
vlastního hodnocení školy.
ISBN 978-80-7598-393-0

Macpherson, Robin; Hendrick, Carl
Co funguje ve třídě? Most mezi
výzkumem a praxí

Překl. Roch, Pavla La, Praha: Universum, 2019, 1. vyd., 232 s., brož. 299 Kč
Ať se zeptáte kteréhokoli pedagoga na
kterémkoli kontinentě, pravděpodobně
vám potvrdí, že stejně jako se mění doba,
mění se i žáci, a tím pádem i vyučování.
ISBN 978-80-7617-335-4

Růžička, Michal
Učitel a asistent ve společném
vzdělávání
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 102 s.

bibliografie
Předložená publikace reaguje na
výsledky kvantitativního výzkumu
zkoumajícího postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání (Michalík, Baslerová, Růžička et al., 2018).
ISBN 978-80-244-5499-3

PR ÁVO
Dobeš, Matěj
Směnečné spory

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
132 s., brož. 290 Kč
Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu
tak především kvůli tomu, že věřiteli
poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky.
ISBN 978-80-7400-749-1

Ďurica, Milan
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár
Praha: C. H. Beck, 2019, 3. vyd.,
1456 s., váz. 89 Kč
Tretie vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora,
prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD.,
prináša aktualizovaný a doplnený
výklad.
ISBN 978-80-7400-754-5

Fryšták, Marek
Znalecké dokazování v trestním
řízení

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 124 s., brož. 235 Kč
Publikace se zabývá problematikou
efektivní součinnosti orgánů činných
v trestním řízení a znalců při dokazování v trestním řízení.
ISBN 978-80-7598-385-5

Husovec, Martin; Loučka,
Martin
Vybraná judikatura z oblasti
doménových sporů

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
336 s., 600 Kč
Kniha je sbírkou a výběrem judikatury českých soudů a Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře ČR
a Agrární komoře ČR v oblasti sporů
o domény.
ISBN 978-80-7598-396-1

Chalupa, Ivan; Reiterman,
David
Komentovaná judikatura
k a. s. 2019

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
628 s., 699 Kč
Komentovaná judikatura k a. s. 2019
navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice,
která čtenářům opětovně nabízí
řešení konkrétních otázek korporátní
praxe na základě analýzy soudních
rozhodnutí.
ISBN 978-80-7598-424-1

Chamráthová, Anna; Svoboda,
Tomáš; Hlouch, Lukáš a kol.
Zákon o veřejném ochránci práv
(zák. č. 349/1999 Sb.)
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
204 s., 590 Kč
Komentář, který vznikl pod záštitou
veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny
Šabatové, Ph.D., a dalších pracovníků Kanceláře veřejného ochránce
práv, obsahuje podrobný výklad
všech ustanovení zákona o veřejném
ochránci práv.
ISBN 978-80-7598-402-9

Jirsa, Jaromír a kol.
Občanské soudní řízení.
Soudcovský komentář. Kniha
III (zákon č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
3. vyd., 1136 s., 1850 Kč
Úspěšný „soudcovský komentář“
občanského soudního řízení vychází
již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší
podrobný výklad základních předpisů
českého civilního práva procesního.
ISBN 978-80-7598-372-5

Kaplan, Tomáš; Sojková,
Alžběta
Zákon o veřejných výzkumných
institucích. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
352 s., váz. 990 Kč
Komentář k zákonu č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, je
první publikací na knižním trhu zabývající se problematikou veřejných výzkumných institucích, jejich existence.
ISBN 978-80-7400-743-9

Moravec, Tomáš; Pastorčák,
Jan; Hásová, Jiřina a kol.
Spotřebitel a podnikatel na
dynamicky se rozvíjejícím trhu

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
368 s., brož. 590 Kč
Nová monografie přináší čtenáři
ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen
v prostředí práva ČR, ale i v kontextu
práva evropského.
ISBN 978-80-7400-745-3

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR,
svazek 86 (vč. CD)

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
920 s., váz. 1012 Kč
Sbírka obsahuje v chronologickém
pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná
usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace
nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem.
ISBN 978-80-7400-742-2

Sehnálek, David
Specifika výkladu práva
Evropské unie a jeho vnitrostátní
důsledky
Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
208 s., brož. 390 Kč
Publikace je zaměřena na výklad práva Evropské unie a jeho zvláštnosti ve
srovnání s výkladem práva mezinárodního a práva vnitrostátního.
ISBN 978-80-7400-741-5

ÚZ č. 1322 Insolvence, exekuční
řád, ... Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 149 s.,
brož. 149 Kč
Publikace obsahuje podstatně novelizovaný insolvenční zákon ve znění k 1. 6.
2019 a zákon o insolvenčních správcích.
ISBN 978-80-7488-356-9

ÚZ č. 1323 Archivnictví a spisoví
služba. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 112 s.,
brož. 59 Kč
Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl
novelizován v souvislosti s novým zákonem o zpracování osobních údajů.
ISBN 978-80-7488-357-6

ÚZ č. 1324 Služební poměr,
Policie ČR, .... Úplné znění
předpisů
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Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 272 s.,
brož. 137 Kč
Soubor 24 předpisů je rozdělen do
šesti kapitol: Služební poměr, Policie
ČR, Vězeňská služba, Generální
inspekce bezpečnostních sborů,
Zpravodajské služby a Bezpečnostní
informační služba.
ISBN 978-80-7488-358-3

ÚZ č. 1325 Pracovněprávní
předpisy. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 288 s.,
brož. 139 Kč
Prováděcí předpisy k zákoníku práce
(překážky v práci, pracovní doba,
dovolená, odškodňování pracovních
úrazů a nemocí z povolání, pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele).
ISBN 978-80-7488-359-0

ÚZ č. 1328 Oceňování majetku.
Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 256 s.,
137 Kč
Tato publikace obsahuje zákon
o oceňování majetku a oceňovací
vyhlášku.
ISBN 978-80-7488-362-0

REGIONALISTIKA
Lhoták, Jan
Břežany. Kapitoly ze starších
dějin obce

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 432 s., váz.
Kniha věnovaná regionálním dějinám
obce Břežany (okres Klatovy).
ISBN 978-80-261-0865-8

SBO R N Í K Y
Kolářová, Hana (ed.)
Sborník abstraktů
52. konference studentských
vědeckých prací

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 118 s.
Sborník abstraktů z 52. konference
studentských vědeckých prací, která
proběhla 14. května 2019 v Olomouci. Neprodejné.
ISBN 978-80-244-5518-1

SOCIO LOG IE
Cloud, Henry
Charakter jako předpoklad
úspěchu

Překl. Švecová, Alena, Praha: Návrat
domů, 2019, 224 s., brož. 290 Kč
Autor v knize píše o podstatě charakterové celistvosti. Vysvětluje, jak se
projevuje v každodenních situacích
a co je nutno udělat, abychom byli
vnímáni jako lidé s celistvým charakterem. Ústřední otázka zní, zda
máme odvahu čelit realitě.
ISBN 978-80-7255-420-1

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Keen, Andrew
Jak opravit budoucnost

Překl. Pavlíček, Stanislav, Praha:
Argo, 2019, 280 s., brož. 348 Kč
Ve svých předchozích knihách autor
krotil přehnaný optimismus ohledně
toho, co přinese vývoj internetu. Nyní
přichází s návodem, jak z této situace
ven. Inspiraci nachází v historické
zkušenosti s první průmyslovou
revolucí.
ISBN 978-80-257-2882-6
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Mikeszová, Martina; Sunega,
Petr; Lux, Martin a kol.
Vlastní bydlení jako finanční
bonus k důchodu

Praha: Sociologické nakladatelství,
2019, 1. vyd., 165 s., brož. 290 Kč
Kniha se zabývá otázkou, zda samotné vlastnictví bydlení může pomoci
vyřešit finanční obtíže ve stáří a představovat doplňkový zdroj příjmu.
Autoři a autorky objasňují postoje
Čechů k vlastnímu bydlení.
ISBN 978-80-7419-279-1

Müller, Ivan
The Time and Place of Origin
of Glagolitic Script

Překl. Roberts, Stuart, Brno: Moravské zemské muzeum, 2019, 1. vyd.,
116 s., brož. 72 Kč
Since its beginnings as ascience, that is
since the early part of the 19th century,
modern Slavic studies have grappled
with the problem of the ‚two alphabets‘,
which eventually came to be known as
Glagolitic and Cyrillic respectively.
ISBN 978-80-7028-517-6

Ross, Alec
Obory budoucnosti

Překl. Prokeš, Jan; Vágner, Oldřich,
Praha: Argo, 2019, 340 s., brož. 348 Kč
Dokážeme se přizpůsobit měnící se
povaze práce? Které dovednosti by
měly rozvíjet naše děti? Může obava
z kybernetické války rozpoutat další
závody ve zbrojení?
ISBN 978-80-257-2881-9

Schirrmacher, Thomas
Fundamentalismus

Překl. Drápala, René, Praha: Návrat
domů, 2019, 120 s., brož. 160 Kč
Podle autora lze o fundamentalismu
hovořit pouze v případě, kdy se jedná
o násilí nebo ohrožení vnitřní bezpečnosti. Po útocích z 11. září 2001
veřejnost chápe fundamentalisty většinou jako radikály, tíhnoucí k násilí.
ISBN 978-80-7255-423-2

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Sojková, Andrea
Výroční zpráva o činnosti Univerzity
Palackého v Olomouci za rok 2018
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 248 s.
Výroční zpráva o činnosti Univerzity
Palackého v Olomouci za rok 2018.
ISBN 978-80-244-5498-6

Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Západočeské
univerzity v Plzni za rok 2018

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 82 s., brož.
Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity
v Plzni za rok 2018.
ISBN 978-80-261-0842-9

Ž IVOTN Í ST YL
Lemke, Bettina
Objevte své Ikigai

Překl. Kudělková, Jana, Praha: Mladá
fronta, 2019, 160 s., váz.
Ikigai – toto krásné japonské slovo znamená: vidět v životě smysl. Různé studie dokládají, že lidé s dostatkem ikigai
toho od života očekávají více a jejich
život je naplněnější. Zkrátka a dobře:
vědí, proč ráno vstát z postele.
ISBN 978-80-204-4844-6

Michaels, Jillian
6 klíčů – Odemkněte svůj genetický potenciál pro nestárnoucí
sílu, zdraví a krásu

Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
248 s., brož. 349 Kč
Autorka představuje revoluční program pro zvrácení efektů stárnutí
a udržení optimálního zdraví pro život.
ISBN 978-80-7554-226-7

Ratia, Camille
Bez odpadu

Překl. Chartier, Jana, Praha: Mladá
fronta, 2019, 1. vyd., 176 s., váz. 349 Kč
Kniha je určena všem, kteří mají
v úmyslu omezit množství odpadu
kolem sebe tím, že budou uvědoměle
nakupovat, jíst, oblékat se atd.
ISBN 978-80-204-5100-2

matematické
a přírodní vědy
ATL ASY
Mikšík, Michal
Hřiby – Hřibovité houby našich lesů
Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
240 s., brož. 279 Kč
Obsažný praktický atlas se věnuje
výhradně hřibovitým houbám, které
se v přírodě sbírají nejvíce a někdy je
obtížné je od sebe správně odlišit.
ISBN 978-80-7617-465-8

BOTAN I K A
Kvaček, Zlatko; Dvořák,
Zdeněk; Mach, Karel a kol.
Třetihorní rostliny severočeské
hnědouhelné pánve

Praha: Granit, 2019, 2. vyd., 192 s.,
váz. 400 Kč
Po 15 letech vychází druhé rozšířené
vydání knížky o třetihorních rostlinách severních Čech, koncipované
jako určovací příručka. Pokrývá oblast severočeské hnědouhelné pánve.
ISBN 978-80-7296-123-8

E N C YK LO PE D I E
Baconová, Josefine
Houby střední Evropy

Praha: Slovart, 2019, 160 s., brož. 269 Kč
Tato přehledná příručka se základními
fakty je skvělým společníkem na výpravy za houbami. Její užitečné informace
nabízejí řadu detailů, které vám pomohou identifikovat jedlé, nejedlé a jedovaté druhy rostoucí v přírodě.
ISBN 978-80-7391-998-6

CH E M I E
Brown, Cynthia Light
Úžasné chemické pokusy v kuchyni

Praha: Edika, 2019, 128 s., brož. 229 Kč
Návody z knihy Úžasné chemické pokusy v kuchyni děti starší 9 let využijí
k experimentování s materiály, které
najdou doma v kuchyni, a současně
při tom odhalí řadu tajemství chemie.
ISBN 978-80-266-1431-9

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České
republiky ve vztahu k životnímu
prostředí. Souhrnná zpráva za
rok 2018

bibliografie
Praha: Státní zdravotní ústav, 2019,
1. vyd., 86 s., 500 Kč
Publikace obsahuje údaje o kvalitě
složek životního prostředí a hodnocení jejich vlivu na zdravotní stav
české populace. Je důležitým zdrojem
informací pro rozhodování státní
správy a samosprávy v oblasti politiky
veřejného zdraví.
ISBN 978-80-7071-384-6

technické vědy
ASTRONAUTIK A
Dyer, Alan
Let na Měsíc

Překl. Brož, Petr, Praha: Slovart,
2019, 80 s., váz. 299 Kč
Na osmdesáti bohatě ilustrovaných
stranách shrnuje publikace důležité
informace o cestě astronautů, vesmírných závodech, celém programu Apol
lo, raketách, kosmických lodích a také
o budoucích plánech na osídlení našeho nejbližšího vesmírného souseda.
ISBN 978-80-7529-841-6

Pacner, Karel
...a velký skok pro lidstvo

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 264 s.,
váz. 269 Kč
Dramatická reportáž o historickém
letu Apolla 11 a prvních pozemšťanech, kteří v noci z 20. na 21. července 1969 přistáli na Měsíci, vychází
v remaku původního vydání.
ISBN 978-80-7473-768-8

H O B BY
Romeissová, Julia
Z ničeho něco k něčemu. Domácí
upcycling
Brno: CPress, 2019, 1. vyd., 160 s.,
299 Kč
Tato kniha vám ukáže nejen jak snadno lze starým věcem vrátit jejich původní lesk a funkčnost, ale navíc vám
prozradí způsob, jak je můžete mávnutím kouzelného proutku důmyslně
přetvořit na zcela nová a originální
výtvarná díla!
ISBN 978-80-264-2623-3

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Corkhill, Melissa
Přírodní léčení. Uzdravte se
svépomocí

Brno: CPress, 2019, 128 s., brož. 249 Kč
Co může být lepšího než umět pomoci sobě i svým blízkým zmírnit či
vyléčit zdravotní potíže, a to pomocí
přírodních léčiv? Melissa Corkhill
v této knize nabízí řadu praktických
doporučení, jak těžit z možností, které nám nabízí příroda.
ISBN 978-80-264-2571-7

Hawk, Althea S.
Kvantové léčení

Překl. Kozák, Jan, Olomouc: Fontána,
2019, 248 s., brož. 358 Kč
Na podkladě nových objevů kvantové
fyziky, buněčné medicíny, genetiky
a vědy o vědomí, ale i vlastních zkušeností s vyléčením, odhalí autorka jak
můžete vědomě ovlivňovat a dokonce
překódovat svoji DNA...
ISBN 978-80-7336-969-9
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KUCHAŘ K Y
Francová, Eva
Saláty ze Svatojánu

Praha: Motto, 2019, 200 s.,
váz. 329 Kč
Saláty jsou jako procházka pestrobarevnou zahradou chutí. Na jaře
se v nich objeví první jarní divoké
bylinky a v létě zase čerstvé okurky
a rajčata. S podzimem přijde úroda
dýní, řepy, zelí a ořechů.
ISBN 978-80-267-1522-1

kolektiv
Letní kuchařka

Praha: Esence, 2019, 1. vyd., 144 s.,
brož. 299 Kč
Kuchařka sestavená z receptů z časopisu Prima Fresh přináší nápady pro
lehké letní vaření.
ISBN 978-80-7617-620-1

Nejlepší recepty z MasterChef
Česko 2019

Praha: Esence, 2019, 1. vyd., 184 s.,
váz. 399 Kč
V knize najdete ty nejlepší recepty,
které byly k vidění v show Master
Chef Česko 2019. Nadčasová
kuchařka obsahuje mnoho univerzálních, exotických i domácích
pokrmů a nápadů pro každou
příležitost.
ISBN 978-80-7617-567-9

Šimková, Hana Čechová
Dobroty pro diabetiky

Brno: CPress, 2019, 132 s.,
váz. 269 Kč
I diabetici mohou mít sladký život!
Přes 60 receptů. Ve sladkých jídlech
této kuchařky nenaleznete žádný
přidaný cukr.
ISBN 978-80-264-2569-4

SE XUALITA
Jak se osvobodit od pornografie

Praha: Paulínky, 2019, 1. vyd., 359 s.,
329 Kč
Tato kniha je praktickým průvodcem
na cestě k vymanění se ze závislosti
na pornografii. Čím dál více lidí se
dnes snaží osvobodit od tohoto novodobého otroctví, ale často nevědí,
kde hledat pomoc.
ISBN 978-80-7450-338-2

Kámasútra: Posilování v ložnici

Překl. Klimičková, Radka, Praha:
Esence, 2019, 1. vyd., 384 s.,
brož. 359 Kč
Tato kniha, inspirovaná texty Kámasútry, Zahrady vůní i Anangy Rangy, spojuje vášeň s cvičením, abyste
mohli pracovat na svém těle a zpevňovat ho, zatímco budete dosahovat
nových výšin sexuální rozkoše.
ISBN 978-80-7617-466-5

ZDRAVOTNICKÉ
PŘ Í RUČK Y
Fait, Tomáš; Zikán, Michal
Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví

Praha: Maxdorf, 2019, 3. vyd., 632 s.,
brož. 895 Kč
Již třetí, opět aktualizované, vydání
úspěšné publikace, která v roce
2015 získala nejprestižnější ocenění udělované v ČR knihám pro
lékaře – Cenu České lékařské společnosti JEP.
ISBN 978-80-7345-607-8

Hoffmanová, Iva
Celiakie

Praha: Mladá fronta, 2019, 272 s.,
váz. 550 Kč
Kniha určená pro širokou lékařskou
veřejnost si klade za cíl podat ucelený a současný pohled na celiakii
jako na systémovou autoimunitní
chorobu.
ISBN 978-80-204-5414-0

Knor, Jiří; Málek, Jiří
Farmakoterapie urgentních
stavů

Praha: Maxdorf, 2019, 3. vyd., 272 s.,
brož. 495 Kč
Třetí, aktualizované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace
pro lékaře, kteří se setkávají s život
ohrožujícími stavy.
ISBN 978-80-7345-595-8

Kopečková, Kateřina a kol.
Nádory štítné žlázy

Praha: Mladá fronta, 2019,
144 s., váz.
Karcinomy štítné žlázy, nejčastější
endokrinologické nádory, představují 1–2 % všech zhoubných
nádorů. V posledních 30 letech
došlo k výraznému nárůstu jejich
incidence.
ISBN 978-80-204-5155-2

Kupka, Martin; Malůš,
Marek; Charvát, Miroslav
Terapie tmou: Katamnestická
studie

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 424 s.,
350 Kč
Kniha shrnuje výsledky kvalitativní
analýzy katamnestického materiálu
jednotlivých probandů, kteří podstoupili zkušenost s omezenou zevní
stimulací ve variantě blížící se Chamber REST, která je v ČR označována
jako terapie tmou.
ISBN 978-80-244-5467-2

Müller, Sven-David
Chutně při chronické zácpě

Překl. Kurka, Tomáš, Praha: Esence,
2019, 1. vyd., 88 s., flexovazba ,
199 Kč
Výživoví poradci i lékaři se shodují
na jednom: nejúčinnější řešení zácpy
spočívá ve správné výživě. Kniha uvádí postupy, které problémy se zácpou
rychle vyřeší.
ISBN 978-80-7617-571-6

Vančíková, Zuzana
Respirační onemocnění u dětí

Praha: Maxdorf, 2019, 1. vyd., 312 s.,
brož. 595 Kč
Akutní a chronická respirační onemocnění jsou nejčastějším problémem, se kterým se denně setkává
každý dětský lékař. Kniha podává
přehled diagnostiky a praktické léčby
těchto nemocí.
ISBN 978-80-7345-610-8

Zadražil, Josef; Horák, Pavel;
Karásek, David a kol.
Moderní farmakoterapie
autoimunitních chorob

Praha: Maxdorf , 2019, 2. aktual. vyd.,
568 s., brož. 895 Kč
Léčba autoimunitních chorob
prožívá v posledních dvou dekádách dramatický vývoj v důsledku
rozvoje biologické a cílené terapie.
Kniha je farmakoterapeutickým
průvodcem.
ISBN 978-80-7345-615-3
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umění; hudba
OSO B N OSTI
Jíra, Josef; Hrabal, Bohumil
Život bez rukávů. Deník
Josefa Jíry z let 1970/1971
s předmluvou Bohumila
Hrabala

Liberec: Oblastní galerie Liberec,
2019, 1. vyd., 80 s., brož. 179 Kč
Publikace vychází z původního
samizdatového vydání. Obsahuje
soukromý deník malíře Josefa Jíry
z protialkoholní léčebny, kterou
dobrovolně absolvoval na přelomu
let 1970/1971, výběr z původních
ilustrací a a předmluvu Bohumila
Hrabala z roku 1986.
ISBN 978-80-87707-35-7

UM Ě LECK É
SM Ě RY
TIMO
B jako brno

Brno: Druhé město, 2019, 192 s.,
váz. 550 Kč
Nejznámější brněnský streetartista
Timo dokázal něco, co je v dnešním
světě stále vzácnější: zaujmout širokou veřejnost i odborníky pouze
svým dílem.
ISBN 978-80-7227-420-8

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Filsaková, Lucie
Nehledej v tom žádné háčky
aneb Český jazyk zábavně

Praha: Fragment, 2019, 112 s.,
brož. 149 Kč
Český jazyk má sice spoustu háčků,
s naší cvičebnicí však nad nimi
vyzrajete.
ISBN 978-80-253-4277-0

Koubská, Patricie
Grafomotorika pro prvňáky –
Dobrodružství divočáka Fandy

Praha: Fragment, 2019, 48 s.,
brož. 149 Kč
Máte doma novopečeného prvňáčka,
který se příliš nehrne do nácviku
psaní?
ISBN 978-80-253-4276-3

LITE R ATUR A
Gilk, Erik
Dějiny moderní české literatury I

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 64 s.
Publikace z edice studijních materiálů
pro kombinovanou výuku v rámci
programu Ediční a nakladatelská
praxe.
ISBN 978-80-244-5474-0

PR ÁVO
Šíma, Alexander; Suk, Milan
Základy práva pro střední a vyšší
odborné školy
Ostrava: C. H. Beck, 2019, 16. vyd.,
464 s., brož. 620 Kč
Šestnácté vydání učebnice Základy
práva pro střední a vyšší odborné
školy svědčí o popularitě, kterou
si po řadě let vydobyla nejen mezi
studenty středních škol, ale i mezi
širokou laickou veřejností.
ISBN 978-80-7400-755-2

TĚ LESNÁ
V ÝCH OVA
Horčic, Josef;
Jebavý, Martin;
Kovářová, Lenka
Kondiční příprava

Praha: Mladá fronta, 2019, 88 s., váz.
Kniha je určena především
trenérům a sportovcům z různých
sportovních odvětví. Najde si
ovšem vděčné čtenáře i čtenářky
jak mezi učiteli a studenty
tělesné výchovy, tak mezi všemi,
kteří se zajímají o pohybové
sebezdokonalování.
ISBN 978-80-204-5322-8

ZDRAVOTNICTVÍ
Solovič, Ivan;
Vašáková, Martina a kol.
Tuberkulóza ve faktech
i obrazech

Praha: Maxdorf , 2019, 1. vyd.,
406 s., váz. 995 Kč
Tuberkulóza nepřestala být ani ve
21. století závažným onemocněním.
Je tomu tak navzdory všeobecně
rozšířenému přesvědčení, že jde
o chorobu, která již byla téměř
vymýcena. Bohužel tento pocit sdílí
i řada lékařů.
ISBN 978-80-7345-613-9

spor t
a tělov ýchova
JÓ GA
Frawley, David
Védánská meditace

Překl. Šubrt, Michal, Olomouc:
Fontána, 2019, 176 s., brož. 328 Kč
S rostoucí popularitou jógy se stále
více lidí začíná zajímat i o její védántské kořeny.
ISBN 978-80-7336-961-3

Hirschi, Gertrud
JÓGA – nejlepší ásány, mantry
a mudry

Olomouc: Fontána, 2019, 160 s., váz.
Jóga prospívá zdraví – já vím, ale
nemám prostě čas pravidelně navštěvovat kurzy. Toto opakovaně
slyšela zkušená učitelka jógy, což
jí dalo rozhodující popud napsat
tuto knihu.
ISBN 978-80-7336-962-0

Reinhardtová, Kassandra
Jin jóga

Překl. Schubertová, Markéta, Praha:
Esence, 2019, 1. vyd., 192 s., brož.
379 Kč
Neváhejte a přidejte se k autorce
na cestu poznávání jógy v pomalém
tempu, která vám otevře bránu do
světa, kde stres nahradí uvolnění
a uvědomění si vlastního těla.
ISBN 978-80-7617-550-1

Zyllaová, Amiena
Jóga + DVD

Překl. Burianová, Milada, Praha:
Esence, 2019, 1. vyd., 144 s.,
váz. 359 Kč
Tato kniha vás naučí vše, co do
života s jógou potřebujete znát.
Kniha je rozdělena do tří hlavních
částí – seznámení s jógou, asány
a flow jóga.
ISBN 978-80-7549-913-4

bibliografie
TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Baxterová, Sarah
Posvátná místa světa. Ilustrovaný průvodce

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2019,
1. vyd., 144 s., váz. 348 Kč
Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje mimořádná spirituální místa světa. Objevte krásná, pozoruhodná, po věky
uctívaná místa, která jsou balzámem
pro mysl a živou vodou pro duši.
ISBN 978-80-88268-24-6

TUR ISTI K A
Poznávací stezky v Národním
geoparku Egeria. Geologie

Praha: Granit, 2019, 1. vyd.
Poznávací stezky v Národním geoparku Egeria.
ISBN 978-80-7296-124-5

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVĚ DA
Ferrarová, Eva; Ferrarová,
Miroslava
Začínáme s italštinou

Praha: Edika, 2019, 48 s.,
brož. 249 Kč
Jak má vypadat pravá italská pizza?
Proč v Itálii nedostanete špagety alla
bolognese? Kam vyrazit na každoroční festival opery? Jak se chovat na
návštěvě u Italů?
ISBN 978-80-266-1432-6

Svobodová, Jindřiška
Stylistika a teorie textu

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 116 s.
Publikace z edice studijních materiálů
pro kombinovanou výuku v rámci programu Ediční a nakladatelská praxe.
ISBN 978-80-244-5472-6

LI NGVISTI K A
Matoušková, Jiřina
Podoby palimpsestového psaní
v díle Jeana Anouilhe

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 294 s., 289 Kč
Monografie se zabývá problematikou intertextuality v dramatickém
díle francouzského spisovatele Jeana
Anouilhe. Mapuje vznik a vývoj pojmu intertextualita.
ISBN 978-80-244-5493-1

krásná
literatura
DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Alger, Cristina
Bankéřova žena

Překl. Tobiášová, Soňa, Praha:
Motto, 2019, 328 s., váz. 349 Kč
Annabelin zdánlivě dokonalý život
vydržované bankéřovy ženy žijící
v Ženevě se náhle zhroutí, když přijde o manžela při letecké katastrofě
v Alpách. Jeho smrt navíc obestírá
řada podivných okolností.
ISBN 978-80-267-1558-0

Berryová, Flynn
Nora hledá vraha

Překl. Konvičková, Dana, Brno: Jota,
2019, 286 s., váz. 278 Kč
Když se Nora chystá, jako už tolikrát
předtím, navštívit svou sestru Rachel
v jejím domku na venkově, nenapadne ji, že by se tato návštěva měla nějak lišit od všech předešlých. Bohužel
se ale nemohla víc mýlit.
ISBN 978-80-7565-499-1

Green, Layton
Napsáno krví

Překl. Zahradníková, Hana; Kolinská,
Klára, Praha: Argo, 2019, 376 s.,
váz. 348 Kč
Detektiv Joe „Kazatel” Everson,
vězeňský kaplan, který se stal policistou, se vrací domů. Deset let honil
zabijáky v Atlantě a získal si pověst
jednoho z nejlepších detektivů. Pak
ale jeho kariéra vykolejila, když se
nervově zhroutil.
ISBN 978-80-257-2863-5

Hill, Joe
NOS4A2

Překl. Bartlová, Adéla, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 2. vyd.,
672 s., váz. 449 Kč
Victoria McQueenová je talentovaná
mladá žena, která má odjakživa
zvláštní schopnost – dokáže najít
ztracené věci i skryté odpovědi.
ISBN 978-80-7593-116-0

Christie, Agatha
Velká čtyřka. Slavný detektiv
Hercule Poirot

Překl. Andělová, Karla, Praha: Kalibr,
2019, 4 vyd., 202 s., váz. 259 Kč
Velká čtyřka, to je to nejmocnější zlo
pod sluncem, říká Hercule Poirot
a má samozřejmě pravdu. Členové
tohoto uskupení se neštítí ničeho –
vraždy, podvodu, únosu, záměny
osob či krádeže...
ISBN 978-80-7617-439-9

Christie, Agatha
Vraždy podle abecedy. Slavný
detektiv Hercule Poirot

Překl. Kondrysová, Eva, Praha: Kalibr, 2019, 7 vyd., 248 s., váz. 299 Kč
Tři dopisy a po nich tři vraždy. Poirot
se svým přítelem Hastingsem čelí
tentokrát něčemu horšímu, než je
obyčejný zločin, čelí šílenství a zvrácenému smyslu pro logiku.
ISBN 978-80-7617-656-0

McBain, Ed
Až do nejdelší smrti

Překl. Lusk, Jan, Praha: Baronet,
2019, 160 s., váz. 259 Kč
Detektivní román Eda McBaina
z 87. policejního revíru.
ISBN 978-80-269-1142-5

McCreight, Kimberly
Případ Amelia

z n o v i n e k k 16 . 9. 2 0 19 2 4 4 t i t u l ů
ale nezůstane skrytá dlouho… Emma
je milující manželka a oddaná matka… a také vrah. Léta mlčí o mrtvém
milenci, kterého pohřbila na zahradě.
ISBN 978-80-249-3922-3

Salivarová, Zdena;
Škvorecký, Josef
Setkání v Praze s vraždou

Brno: Moba, 2019, 304 s., váz. 279 Kč
Jak souvisí nejzlotřilejší muž v Londýně, vyděrač Milverton, s nímž se
střetl Sherlock Holmes, s návštěvou
Saxbandu v Praze? Co vypátrá Anna,
hraběnka Lomnická ze Zhoře a na
Klinštejně, ve své staré vlasti?
ISBN 978-80-243-8884-7

Summers, Courtney
Sadie

Praha: CooBoo, 2019, 272 s., váz. 249 Kč
Sadie to v životě neměla lehké. Otce
nikdy nepoznala, matka už před lety
zmizela neznámo kam. Nechala Sadie
na starosti domácnost i mladší sestřičku Mattie, která byla od narození
středem Sadiina světa.
ISBN 978-80-7544-817-0

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bauer, Jan
Záhady pro rychtáře

Brno: Moba, 2019, 368 s.,
váz. 369 Kč
Nová vydání románů Výkupné za
krále a Krvavý cejch se dvěma středověkými detektivy: novoměstským
rychtářem Jakubem Protivou z Protivce a jeho přítelem mnichem Blasiem.
ISBN 978-80-243-8879-3

Belfoure, Charles
Pařížský architekt

Překl. Kneblová, Radka, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 1. vyd.,
376 s., váz. 369 Kč
Paříž, 1942. Nadaný architekt Lucien
Bernard váhá, zda přijmout práci,
která mu vynese hodně peněz, ale
také ho může naprosto zničit. Má
navrhnout důmyslnou skrýš pro bohatého židovského muže ukrývajícího
se před deportací.
ISBN 978-80-7593-047-7

Beverley, Jo
Pán půlnoci

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: Baronet,
2019, 445 s., váz. 329 Kč
Vstoupil do jejího života v bouři, podoben půlnoční temnotě, přinášející
zprávu o smrti jejího laskavého otce.
Vzpoura proti králi přinesla Clarenci
ze Summerbournu smrt.
ISBN 978-80-269-1133-3

Dempsey, Eoin
Růže bílá, černý les

Překl. Kordíková, Jana, Praha: Ikar,
2019, 408 s., váz. 359 Kč
Ten den má Kate svou patnáctiletou
dceru po vyučování vyzvednout, když
však (se zpožděním, jako obvykle) ke
škole dorazí, je na místě už záchranka
a policie.
ISBN 978-80-249-3962-9

Překl. Křivánková, Anna, Praha: Ikar,
2019, 272 s., váz. 359 Kč
Píše se rok 1943. V letech před Hitlerovým vzestupem k moci byl domek
Gerberových plný smíchu. Ale to je
minulost. Franka je nyní sama, otec
i bratr jsou ztraceni ve víru války
a ona nemá důvod žít.
ISBN 978-80-249-3940-7

Mitchellová, Caroline
Němý svědek

Hanibal, Jiří
Johana z Rožmitálu

Překl. Duha, Ondřej, Praha: Ikar,
2019, 304 s., váz. 359 Kč
Emmino nejtemnější tajemství je pohřbené hluboko v minulosti. Pravda

Praha: Brána, 2019, 1. vyd., 192 s.,
váz. 259 Kč
Píše se rok 1450. Ovdovělý zemský
správce Jiří z Poděbrad hledá ženu,
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která by pečovala o jeho domácnost
a byla opatrovnicí jeho dětí. V Johaně z Rožmitálu ovšem nenachází
pouhou hospodyni, ale především
moudrou a výtečnou rádkyni.
ISBN 978-80-7617-639-3

Hrdlička, Pavel
Smrt nosí rudé škorně

Praha: Brána, 2019, 288 s., váz. 299 Kč
Děj historického dobrodružného
románu s detektivní zápletkou se
odehrává ve středověké Praze na
podzim roku 1396.
ISBN 978-80-7617-099-5

Chamberlainová, Diane
Nutné lži

Překl. Zvěřinová, Zdeňka, Praha:
Ikar, 2019, 1. vyd., 384 s., váz. 399 Kč
Grace County, malé město v Severní
Karolíně před 50 lety, v době rasových
nepokojů a státem nařízených sterilizací. Právě zde a v této době se odehrává příběh dvou mladých žen, které
se jen zdánlivě ocitají na opačných
koncích společenského žebříčku.
ISBN 978-80-249-3947-6

Jindra, Jaromír
Jed pro kralevice

Praha: Brána, 2019, 248 s.,
váz. 279 Kč
Dvanáct mužů z blízkosti kralevice
Karla zemřelo na hostině pořádané
v augustiniánském klášteře v italské
Padově. Kdo a proč se pokusil odstranit prvorozeného syna českého
krále?
ISBN 978-80-7617-588-4

MacGregorová, Janna
Nevěsta, která měla smůlu

Překl. Lexová, Alžběta, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 312 s., váz. 299 Kč
Zásnuby Lady Claire Cavenshamové
a lorda Alexandra Hallwortha byly
pro všechny velkým překvapením.
Zvlášť když je všeobecně známo, že
Lady Clare je už dáno zasnoubená
s docela jiným lordem.
ISBN 978-80-249-3928-5

Remarque, Erich Maria
Vítězný oblouk

Překl. Dostálová-Dandová, Zorka,
Praha: Ikar, 2019, 432 s., váz. 399 Kč
Paříž v předvečer vpádu nacistických
vojsk.
ISBN 978-80-249-3887-5

Sally, Christie
Sokyně z Versailles

Překl. Křivánková, Anna, Praha: Ikar,
2019, 496 s., váz.
Píše se rok 1730. Ve Francii vládne
mír a král Ludvík XV. je pohledný
dvacetiletý muž, jehož budoucnost
v sobě nese všechen příslib světa.
ISBN 978-80-249-3919-3

Vrbová, Alena
Když kohout dozpíval

Brno: Jota, 2019, 407 s., váz. 348 Kč
Historický román Když kohout dozpíval zachycuje složité období od dvacátých do padesátých let 17. století,
tzv. třicetiletou válku.
ISBN 978-80-7565-497-7

H O RO RY
King, Stephen
To*

Překl. Goessel, Gabriel, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 6 vyd.,
1096 s., váz. 599 Kč

Bylo jich sedm a byli velmi mladí, když
se jejich první klopýtnutí změnilo v horor. Jako dospělí se teď rozprchli do světa, aby v něm dosáhli úspěchu a štěstí.
ISBN 978-80-7593-130-6

KOM I K SY
Abnett, Dan; Eaton, Scot;
Walker, Brad
Aquaman 3: Koruna Atlantidy

the Elder, Changer, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 216 s., brož. 299 Kč
Válka skončila, ale dokáže Aquaman
žít v míru? Ničivá válka mezi Spojenými státy a Atlantidou byla zásluhou
Aquamana odvrácena. Odměnou
za nastolení míru je králi Atlantidy
respekt a uznání.
ISBN 978-80-7595-225-7

Benitez, Joe; Montiel, Martin;
Chen, M.M. a kol.
Lady Mechanika 3
Překl. Klíčník, Richard, Praha: Argo,
2019, 160 s., váz. 598 Kč
Lady Mechanika, nejslavnější komiksová steampunková hrdinka světa, je
zpět hned se dvěma novými příběhy.
V prvním se vrátíme zpět do Mechanika City, kde z ulic mizí sirotci.
ISBN 978-80-257-2861-1

Hoffmann, Heinrich
Der Struwwelpeter. Gedichte von
dr. Heinrich Hoffmann im Comics

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 59 s., brož.
Komiks od studentů Fakulty designu
a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni inspirovaný
slavnou knihou Heinricha Hoffmanna
Struwwelpeter (česky Ježipetr).
ISBN 978-80-261-0804-7

Osemanová, Alice
Srdcerváči

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2019, 288 s., brož. 299 Kč
Charlie je nervák a někdy až moc
přemýšlivý kluk. Minulý rok pro něj
nebyl dvakrát dobrý, ale aspoň už ho
nikdo nešikanuje. Nick Nelson je zase
veselý, měkkosrdcatý hráč ragby.
ISBN 978-80-7544-825-5

KORESPONDENCE
Synek, Jaromír; Všetičková,
Gabriela
Drazí I. Dopisy Bohuslava Martinů
rodině v Poličce do roku 1931 /
Dear all I. Bohuslav Martinůs letters
to his family in Polička until 1931
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 542 s., 450 Kč
Monografie je prvním svazkem
připravované edice zabývající se
korespondencí českého hudebního
skladatele Bohuslava Martinů s jeho
rodinou v Poličce. Tento svazek obsahuje 61 nejstarších korespondenčních dokumentů.
ISBN 978-80-244-5438-2

LEG E N DY,
MÝ T Y, POVĚSTI
Bajtlik, Jan
Ariadnina nit

Překl. Benešová, Michaela,
Brno: Host, 2019, 70 s., váz. 499 Kč
Velkoformátová kniha ve stylu Map
představuje dětem nejznámější řecké
mýty, antickou kulturu a historii.
ISBN 978-80-7491-281-8

bibliografie
OSO B N OSTI
Bryant, Kobe
Mentalita mamby

Překl. Kára, Stanislav, Praha: Mladá
fronta, 2019, 220 s., váz. 449 Kč
Basketbalová superstar o cestě za
úspěchem. Basketbalová superstar
Kobe Bryant líčí ve své první – a skvěle
hodnocené knize – cestu k úspěchu.
ISBN 978-80-204-5500-0

PO E Z I E
Atticus, Atticus
Tma mezi hvězdami

Překl. Míka, Tomáš, Praha: Yoli,
2019, 240 s., váz. 349 Kč
Druhá kniha básní instagramového fenoménu jménem Atticus, který si získal
srdce více než milionu fanoušků.
ISBN 978-80-7617-586-0

Kubíček, Miroslav
V jiskřivých chvílích

Ústí nad Orlicí: Oftis , 2019, 1. vyd.,
100 s., brož.
Sbírka poezie, která odráží v krásných slovech vztah autora k přírodě,
ke světu, k sobě.
ISBN 978-80-7405-462-4

Majia, Jidi
Prameň poézie. Výber z poézie

Překl. Martinek, Libor, Opava:
Literature & Sciences, 2019, 1. vyd.,
168 s., brož. 200 Kč
Historicky prvý výber v slovenčine
z básnickej tvorby Jidi Majia. Prameň
poézie je koncipovaný zo starších
autorových zbierok s prihliadnutím
na anglické a české preklady aj čínské
originály.
ISBN 978-80-905781-3-5

POVÍ D K Y
Boučková, Tereza
Šíleně smutné povídky

Praha: Odeon, 2019, 128 s.,
váz. 199 Kč
Tereza Boučková vstupuje do cizích
životů jednoznačně a nekompromisně.
ISBN 978-80-207-1910-2

PŘ Í BĚ HY
Danowski, Sonja
Půlnoční kocourek

Překl. Jankovičová, Ivana Cohornová,
Praha: Edika, 2019, 40 s., váz. 229 Kč
Toník má nade všechno na světě
rád kočky.
ISBN 978-80-266-1436-4

Kotábová, Klára
Prima mazlíček – Příběhy s dobrým koncem

Praha: Ikar, 2019, 1. vyd., 128 s.,
váz. 279 Kč
Co vše musí pejsci prožít, aby si našli
svůj vysněný domov s měkkou pohovkou, stále plnou miskou, mořem
lásky? Stačí podívat se do psích očí
a zjistíte, že někdy může být taková
výprava za štěstím pořádně složitá.
ISBN 978-80-249-3967-4

ROM ÁNY
Abelová, Barbara
Já nevím

Překl. Beguivinová, Helena, Praha:
XYZ, 2019, 320 s., váz. 369 Kč
Během školního výletu se ztratí malá
Emma. Několik učitelů, včetně nepříliš oblíbené diabetičky Myléne, se ji

z n o v i n e k k 16 . 9. 2 0 19 2 4 4 t i t u l ů
vydá hledat. Holčička se najde, ale co
její učitelka? Myléne zůstala v lese.
ISBN 978-80-7597-483-9

Ball, Jesse
Sčítač

Praha: Kniha Zlín, 2019, 200 s.,
váz. 269 Kč
Když se otec dozví, že je smrtelně
nemocný, chce svému synovi s Downovým syndromem dopřát jediné –
poslední výlet před smrtí. Stane se
proto sčítačem, jehož úkolem je
putovat od města A k městu Z a kaž
dého obyvatele označit tetováním
na žebra.
ISBN 978-80-7473-840-1

Barberyová, Muriel
Život elfů

Překl. Štáblová, Kateřina, Brno: Jota,
2019, 288 s., váz. 298 Kč
Byl večer a hustě sněžilo. Ve Francii
a Itálii byla ve stejnou dobu nalezena
dvě novorozená děvčátka. Jedna
dostala jméno Maria, druhá Clara.
Obě vyrůstají ve své zemi mezi
venkovany a drsnými horaly, kteří je
přijali za své.
ISBN 978-80-7565-502-8

Barnes, Julian
Jediný příběh

Překl. Fantys, Petr, Praha: Odeon,
2019, 272 s., váz.
Nový Barnesův román je příběhem
lásky mladého studenta a stárnoucí
ženy se všemi důsledky, které přináší
životům obou protagonistů.
ISBN 978-80-207-1895-2

Benková, Jana
Simonino tajemství

Překl. Dobríková, Olga, Brno: Moba,
2019, 232 s., váz. 269 Kč
Novinářka Simona si konečně udělala
v životě pořádek, vdala se za Olivera
a odolala bláznivému pokušení v podobě šarmantního souseda Daniela.
ISBN 978-80-243-8874-8

Bowen, James
Kocour Bob a jeho životní
moudrost

Praha: Ikar, 2019, 152 s., váz. 249 Kč
Příběh pouličního muzikanta Jamese a jeho rezavého kocoura Boba
okouzlil před lety celý svět a autorovi se po vydání první knihy zcela
změnil život.
ISBN 978-80-249-3931-5

Brautigan, Richard
Hawklinská nestvůra

Překl. Chalupský, Rudolf, Praha:
Argo, 2019, 168 s., váz. 238 Kč
Cameron a Greer jsou profesionální
zabijáci, odborníci na slovo vzatí,
ale pod zevnějškem nemilosrdných
pistolníků tluče dobré srdce. Když
je najme překrásná indiánka, rádi
zanechají zabíjení lidí a vypraví se s ní
přemoci nestvůru.
ISBN 978-80-257-2876-5

Carreau, Nicolas
Skutečné životy hrdinů

Překl. Beguivinová, Helena;
Tomková, Ivana, Praha: Argo, 2019,
232 s., váz.
Jak Arthur Conan Doyle přišel na
Sherlocka Holmese? Mohl vůbec
existovat tak neuvěřitelný člověk jako
Arsene Lupin? Byl skutečný Dracula
tak hrůzostrašný jako jeho románový
dvojník?
ISBN 978-80-257-2833-8

Cassová, Kiera
Elita

Překl. Doležalová, Jana Montorio,
Praha: CooBoo, 2019, 312 s.,
brož. 229 Kč
Do Selekce vstoupilo 35 dívek. Nyní
jich je jen šest, ale soutěž o srdce
prince Maxona je tvrdší než kdykoli
předtím. A k tomu všemu se America
nemůže rozhodnout.
ISBN 978-80-7544-822-4

Cimický, Jan
Poslední prázdniny

Praha: Baronet, 2019, 272 s.,
váz. 279 Kč
Kouzelné slovo, prázdniny! Trvá nekonečně dlouho, než se přiblíží, a pak
zase moc rychle uběhnou. Tak se to
opakuje každý rok.
ISBN 978-80-269-1154-8

Češková, Lenka
Mike a Lili. Když dva jsou náhle tři

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 1. vyd., 256 s., brož. 299 Kč
Michal Nikl („Mike“) je vysokoškolák
z moravské katolické rodiny a s Bohem to už dávno vzdal. Když mu zemře táta, jde do hospody a stráví noc
s neznámou dívkou. Netuší přitom,
že mu brzy padne do oka hodná a věřící Liliana Kučerová („Lili“).
ISBN 978-80-7566-119-7

Donaldsonová, Julianne
Sídlo Blackmoore

Překl. Brabcová, Blanka, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 400 s., váz. 359 Kč
Kate Worthingtonová je krásná mladá žena, která je pevně rozhodnutá
se nikdy neprovdat. Má totiž úplně
jiné plány. Chce cestovat po Indii
a dostat se co nejdál od své rodiny,
zejména od své pochybné matky, která má s Kate zcela jiné plány.
ISBN 978-80-249-3949-0

Erskinová, Barbara
Půlnoc je osamělé místo

Překl. Křístková, Eva, Praha: Brána,
2019, 4 vyd., 320 s., brož. 299 Kč
Osamělý domek na divokém pobřeží
Essexu se stal dočasným azylem mladé londýnské spisovatelky Kate, která
tu chce nalézt ztracenou duševní rovnováhu po rozchodu s milencem.
ISBN 978-80-7617-612-6

Erskinová, Barbara
Strom duchů

Překl. Křístková, Eva, Praha: Brána,
2019, 552 s., váz.
Z Londýna přijíždí Ruth Dunbarová
do Edinburghu postarat se o nemocného otce. Podvodník, který se v roli
pečovatele usadil v domě, si po náhlé
otcově smrti dělá nároky na dědictví.
ISBN 978-80-7617-564-8

Genovese, Paolo
První den mého života

Překl. Mahlerová, Barbora, Praha:
XYZ, 2019, 312 s., váz. 329 Kč
Muž, dvě ženy a chlapec jsou přesvědčeni, že dosáhli naprostého dna.
Bez vůle dál žít se bezprostředně
před tím, než se pokusí o sebevraždu,
setkají se záhadným bezejmenným.
Ten je přiměje, aby s ním uzavřeli
dohodu.
ISBN 978-80-7597-486-0

Greenová, Cass
Sousedky

Překl. Kadlecová, Šárka, Praha: Ikar,
2019, 336 s., váz.
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Melissa a Hester jsou léta sousedky. Už
si však nejsou blízké jako dřív a to chce
Hester změnit. Ale pro ženu jako Melissa, která toho spoustu skrývá, může
být takové přátelství velmi nebezpečné.
ISBN 978-80-249-3924-7

Groen, Hendrik
Žít a nechat žít

Praha: XYZ, 2019, 288 s., váz.
299 Kč
Artur si svůj život představoval úplně
jinak. Místo výletů do dalekých krajů
tráví hodiny v dopravní zácpě. Fádní
bezdětné manželství a domek v zástavbě ho také příliš netěší.
ISBN 978-80-7597-485-3

Hepworth, Sally
Rodina odvedle

Překl. Jansová, Markéta, Praha: Ikar,
2019, 256 s., váz.
Milující manžel, krásný dům v dobré
čtvrti, skvělá babička, která se ve svých
vnoučátkách vidí. Essie má prostě perfektní život. Co vše se ale odehrává za na
první pohled bezchybnou fasádou…?
ISBN 978-80-249-3926-1

Horáková, Naďa
Vlk na vodítku

Brno: Moba, 2019, 224 s., váz.
259 Kč
Alan Malchow je zaměstnancem firmy, která organizuje jakési obskurní,
náročné „hony na lišku“ po internetu,
adrenalinový sport pro bohaté dobrodruhy. Nejprve hledá svou unesenou kolegyni, švagrovou a milenku
v jedné osobě pomocí nápověd.
ISBN 978-80-243-8883-0

Houellebecq, Michel
Serotonin

Praha: Odeon, 2019, 280 s., váz.
Nový román kontroverzního francouzského spisovatele Michela Houellebecqa je životním bilancováním
šestačtyřicátníka, který vzpomíná na
své bývalé lásky.
ISBN 978-80-207-1903-4

Hutseová, Caroline
Dospělí a ti druzí

Překl. Nejedlá, Marcela, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 360 s., váz. 329 Kč
Claire a Matt jsou rozvedení. Přesto
se společně rozhodnou, že by bylo
nejlepší, aby jejich malá Scarlett
prožila „normální“ rodinné Vánoce.
Nikdo už ani neví, kdo přišel s tím
nápadem, že by bylo skvělé jet do rekreačního parku Happy Forest.
ISBN 978-80-249-3938-4

King, Stephen
Lisey a její příběh

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2019,
2. vyd., 608 s., brož. 329 Kč
Lisey Landonová je vdova po slavném spisovateli Scottu Landonovi,
držiteli mnoha literárních cen.
ISBN 978-80-7593-127-6

Korneliussenová, Niviaq
Homo sapienne

Překl. Lyčka, Zdeněk; Nová, Markéta,
Praha: Argo, 2019, 220 s., brož. 248 Kč
Fia, Sára, Inuk, Arnaq a Ivik, hlavní
postavy s různou sexuální orientací,
vstupují do vzájemných vztahů, které
se postupně komplikují, vyostřují
a mění, a to v prostředí konzervativního sedmnáctitisícového grónského
maloměsta.
ISBN 978-80-257-2841-3

Larková, Sarah
Rok delfínů

Překl. Kufnerová, Zlata, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 352 s., váz. 359 Kč
Jak mám žít dál? Ptá se sama sebe
Laura. Poté co jsou její děti už víceméně samostatné a manžel se jí stále
víc odcizuje, vrací se Laura v duchu
často k svému někdejšímu snu stát se
mořskou bioložkou.
ISBN 978-80-249-3850-9

McDonnell, Caimh
Muž bez tváře

Překl. Janda, Richard, Brno: Jota,
2019, 392 s., váz. 378 Kč
Paul Mulchrone je průměrný, ničím
nevynikající mladý muž z irského
Dublinu, jenž se – částečně v důsledku těžkého dětství – prokousává životem doslova ze dne na den.
Nemá pořádnou práci, partnerku ani
světlou budoucnost.
ISBN 978-80-7565-503-5

McLysaght, Emer; Breenová,
Sarah
To je celá Aisling

Překl. Polochová, Markéta, Praha:
XYZ, 2019, 328 s., váz. 329 Kč
Osmadvacetiletá Aisling žije se svými
rodiči v malé irské vesnici, odkud
každé ráno dojíždí za svou nudnou
kancelářskou prací do Dublinu. Její
život je jeden velký stereotyp.
ISBN 978-80-7597-491-4

Oliver, Jenny
Pod španělským sluncem

Praha: Motto, 2019, 336 s.,
brož. 299 Kč
Prázdninové vzpomínky Avy Fisherové jsou nerozlučně spojeny s letním
domkem její babičky v ospalém
přímořském španělském městečku
Mariposa.
ISBN 978-80-267-1493-4

Ondriová, Ivana
Vlčí hora

Praha: Baronet, 2019, 256 s.,
váz. 279 Kč
Milující manžel Gregor Kavecký se
rozhodne, že svou manželku Michaelu překvapí neobvyklým dobrodružstvím. Výlet na Vlčí horu jim má
přinést vytoužený únik před hlukem
a stresem velkoměsta.
ISBN 978-80-269-1145-6

Sharrattová, Mary
Dcery čarodějného vrchu

Překl. Leckie, Ina, Brno: Jota, 2019,
416 s., váz. 358 Kč
Jak velký je rozdíl mezi soumrakem
a svítáním? Jak tenká je hranice mezi
skutkem milosrdným a silou nečistou? A jak ostrá je čára mezi tímto
a jiným světem?
ISBN 978-80-7565-501-1

Simmel, Johannes Mario
Nikdo není ostrov

Překl. Houba, Karel, Praha: Ikar,
2019, 3. vyd., 648 s., váz. 449 Kč
Rozkošnou a chytrou devítiletou
Babs, dceru slavné filmové hollywoodské hvězdy Sylvie Moranové,
nečekaně zasáhne tvrdý osud mentálně postiženého dítěte, poté co
onemocní zánětem mozkových blan.
ISBN 978-80-249-3849-3

Stevensová, Amanda
Prorok

Překl. Klásková, Věra, Praha: Ikar,
2019, 352 s., váz. 379 Kč

bibliografie
Hřbitovní královna Amelia Grayová
porušila všechna pravidla, která ji
měla chránit před duchy, jež vidí.
ISBN 978-80-249-3961-2

Jeana-Pierra Dionneta s kreslířem
Jeanem-Claudem Galem, se odehrává
ve fiktivním barbarském dávnověku.
ISBN 978-80-257-2860-4

Vann, David
Akvárium

Kotleta, František
Stalingrad

Překl. Heumann, Viktor, Praha: Argo,
2019, 232 s., flexovazba
V románu Akvárium David Vann
krystalicky čistým stylem popisuje psychologii narušené rodiny, tíhu vytěsňovaných vzpomínek i sílu odpuštění.
Knihu doprovázejí černobílé ilustrace.
ISBN 978-80-257-2731-7

Voosenová, Tanja
Má první láska

Praha: CooBoo, 2019, 424 s.,
brož. 299 Kč
Cassidy původně jen chtěla pomoci
kamarádce, která se neuměla rozejít se
svým přítelem. Místo toho získala pověst člověka, který dokáže zničit vztahy během jednoho dne. A spolužáci
jsou jí za tuto „službu“ ochotni platit!
ISBN 978-80-7544-816-3

Westová, Kasie
Štěstí v lásce

Praha: CooBoo, 2019, 328 s.,
váz. 249 Kč
Lásku si za peníze nekoupíš… Maddie
není impulzivní člověk. Vždycky tvrdě
pracuje a všechno má naplánováno
dopředu. Jednou si náhodou koupí
los a... vyhraje!
ISBN 978-80-7544-815-6

SCI - FI,
FANTASY
Abraham, Daniel
Pavoučí válka

Překl. Orlando, Daniela, Praha:
Laser, 2019, 392 s., váz.
Završení skvělé fantasy ságy. Služebníci pavoučí bohyně ovládají
nejmocnější říši světa a neporazitelnou armádu. Jejich protivníci mají
unaveného kapitána, který kdysi
zabil krále.
ISBN 978-80-7617-643-0

Anderson, Poul
Stráž času

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Laser, 2019, 272 s., váz.
Objev cestování v čase s sebou
přinesl nejen možnost podívat se
do libovolně vzdálené minulosti, ale
také Daneliány, potomky lidstva ze
vzdálené budoucnosti, kteří nehodlají
připustit, aby kdokoli měnil minulost.
ISBN 978-80-7617-642-3

Bernt, Eric
Rychlost zvuku. Speed of
Sounds Thrillers (1. díl)

Překl. Pokorný, Pavel, Brno: Kalibr,
2019, 1. vyd., 376 s., váz. 399 Kč
Autistický mladík Eddie Parks touží
po jediné věci: uslyšet hlas své zesnulé matky. Proto pracuje na vývoji
unikátního přístroje, který dokáže
rekonstruovat zvuky z minulosti.
ISBN 978-80-7617-576-1

Gal, Jean-Claude; Dionnet,
Jean-Pierr
Dobyvačné armády

Překl. Klíčník, Richard; Podaný,
Richard, Praha: Argo, 2019, 208 s.,
váz. 598 Kč
Cyklus temných fantasy příběhů,
který vzešel ze spolupráce scenáristy

Praha: Epocha, 2019, 296 s.,
brož. 299 Kč
Píše se rok 1942 a německá armáda
vítězí na všech frontách i díky speciálním vojákům ve svých řadách.
Vojákům, kteří jsou prakticky
nezničitelní – tedy pokud mají dost
cizí krve.
ISBN 978-80-7557-198-4

Leisner, William
Mír prohrává

Překl. Janák, Jiří, Praha: Laser, 2019,
280 s., brož.
Na poručici Džasminder Čaudry se
usmálo štěstí. Přežila. Deneva, její
domovský svět, ale dopadla o poznání hůře. Borgové změnili povrch
v nekonečnou pustinu neschopnou
udržet život.
ISBN 978-80-7617-403-0

McNeill, Graham
Fulgrim

Překl. Bíšková, Lucie, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2019, 400 s.,
brož. 349 Kč
Graham McNeill vypráví v dalším
vzrušujícím románu ze série Horovo
kacířství příběh o tragickém selhání
primarchy Fulgrima.
ISBN 978-80-7332-413-1

Star Wars – Vader sestřelen –
Věznice povstalců

Praha: Egmont, 2019, 256 s.,
váz. 499 Kč
Darth Vader, všemi obávaný sithský
lord, nelítostně stíhá povstaleckého
pilota Luka Skywalkera, zodpovědného za zničení Hvězdy smrti. Vader
se vydává po Lukových stopách až na
planetu Vrogas Vas.
ISBN 978-80-252-4639-9

Witcher, Moony
Garry Hop a ostrov zázraků
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TH R I LLE RY
Carr, Caleb
Anděl temnoty

Překl. Diestlerová, Petra, Praha: Kalibr, 2019, 1. vyd., 672 s., váz. 499 Kč
Píše se rok 1897 a z New Yorku se za
rok stane druhé největší město světa.
V napínavém příběhu se setkáváme
se soudním psychiatrem i jeho spolupracovníky.
ISBN 978-80-7617-392-7

Crouch, Blake
Městečko Pines 2

Překl. Krejčová, Dana, Praha: Laser,
2019, 296 s., váz.
Pokračování úspěšného sci–fi thril
leru, který posloužil jako předloha
oceňovaného seriálu M. Night
Shyamalana. Jaká další tajemství
skrývá městečko ztracené v lesích?
ISBN 978-80-7617-581-5

Franze, Anthony
Outsider

Překl. Lžička, Milan, Brno: Kalibr,
2019, 1. vyd., 352 s., váz. 359 Kč
Gray Hernandez, absolvent právnické fakulty, se stane nejnovějším soudním asistentem u Nejvyššího soudu.
Jenže jen co začne novému životu přivykat, obrátí se na něj FBI s prosbou
o spolupráci při pátrání po pachateli
řady vražd.
ISBN 978-80-7617-574-7

Gerritsenová, Tess
Poslední na řadě

Překl. Hanzlíková, Ludmila,
Brno: Kalibr, 2019, 2. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Už podruhé unikl Teddy Clock
smrti. Před dvěma lety jen náhodou
vyvázl, celá jeho rodina však byla
vyvražděna. A teď ve svých čtrnácti
letech, jako při děsivé ozvěně minulosti, Teddy jediný přežije masakr
své pěstounské rodiny.
ISBN 978-80-7617-551-8

Klevisová, Michaela
Sněžný měsíc

Praha: Fragment, 2019, 200 s.,
váz. 249 Kč
Jedenáctiletý Garry Hop žije v zemi,
kde zuří válka. Úžasný příběh plný
zvratů a magie o síle přátelství, toleranci a odpuštění.
ISBN 978-80-253-4285-5

Praha: Motto, 2019, 272 s.,
váz. 349 Kč
Josef Bergman vyšetřuje vraždu
v Beskydech. Realitní agentka Olga
byla zavražděna na odlehlém místě
v Beskydech před roubenkou, kterou
nabízela k prodeji.
ISBN 978-80-267-1564-1

Zelazny, Roger
Prokletý Dilvish

Musso, Guillaume
Dívka z Brooklynu

Překl. Bronec, Michael; Kantůrek,
Jan, Praha: Straky na vrbě, 2019,
288 s., brož. 195 Kč
Třetí vydání úspěšné fantasy. Dilvish
strávil nějakou dobu v pekle a vrací
se na zem na svém kovovém koni,
vstříc novým dobrodružstvím, ale
se starými – a strašnými – zážitky
za sebou.
ISBN 978-80-87364-90-1

Žoldnéři fantazie X. Světy
za branami

Praha: Straky na vrbě, 2019, 1. vyd.,
464 s., brož. 280 Kč
V desátém ročníku Žoldnéřů Vám
nabídneme brány na mnoho způsobů: ty skutečné – mezi světy – i ty
mezi světlem a tmou, mezi dobrem
a zlem. Nová generace tvůrců se již
vypsala. Tak s nimi nahlédneme až
do Srdce temnoty.
ISBN 978-80-87364-94-9

Překl. Marešová, Andrea; Marešová,
Daniela, Praha: Motto, 2019, 368 s.,
váz. 399 Kč
Anna byla žena mého života. Za tři
týdny jsme se měli brát. Samozřejmě
že bych ji miloval bez ohledu na to,
co udělala. Alespoň jsem si to myslel,
než jsem uviděl tu fotografii.
ISBN 978-80-267-1559-7

Spain, Jo
Přiznání

Překl. Šustrová, Blanka,
Brno: Moba, 2019, 440 s.,
váz. 379 Kč
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 přihlíží,
ztuhlá strachy.
ISBN 978-80-243-8869-4
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literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Castell, Sebastien de
Divotvůrce 4: Spoutávač

Praha: Egmont, 2019, 440 s.,
váz. 349 Kč
Kellen a jeho vražedný
kočkoveverčák Reichis jsou sami na
cestě a pátrají po tajemném klášteře
známém jako Ebenové opatství. Je
to místo, které nezasvěcenci nikdy
nemohou najít, a Kellen začíná být
zoufalý.
ISBN 978-80-252-4606-1

de Beer, Hans
Lední medvídku, kam pluješ?
Lední medvídek (1. díl)

Překl. Bezděková, Alena,
Praha: Pikola, 2019, 1. vyd., 32 s.,
váz. 199 Kč
Malý lední medvídek Lars žije s rodiči
na dalekém severu, v zemi věčného
sněhu a ledu. Nemá ani tušení, že existují i nějaké jiné země, které vypadají
úplně jinak než jeho domov.
ISBN 978-80-7617-696-6

Fexová, Ivana; Vávrová, Lucie
Dobrodružství Fany a Beryho

Praha: Pikola, 2019, 80 s.,
váz. 259 Kč
V malé vesničce mezi starobylými
městy Telč a Dačice žijí na farmě
dva psi – Fany a Bery. Jsou to pěkní
nezbedové, rádi utíkají z farmy
a vyvádějí nejrůznější lumpárny,
jimiž rozčilují svého souseda krkavce
Emana.
ISBN 978-80-7617-626-3

Spider–Man – 5minutové
Spider–Manovy příběhy

Praha: Egmont, 2019, 192 s.,
váz. 299 Kč
Přidejte se k úžasnému Spider–Manovi a pojďte s ním chránit město
před zlomyslnými padouchy!
ISBN 978-80-252-4679-5

Stewnerová, Tanya
Alea – dívka moře: Kouzlo
Vodních panen

Praha: Fragment, 2019, 64 s.,
váz. 199 Kč
Příběh o Alee, dívce moře, napsaný
na míru začínajícím čtenářům!
Sammy se během noci na moři ztratí a nikdo neví, kde je mu konec.
Alea, Ben a Lennox se ho vydávají
hledat do magického podvodního
světa, jehož dřívější krása pomalu
vadne.
ISBN 978-80-253-4217-6

H RY
Fortnite – 100% neoficiální
průvodce pro profíky

Praha: Egmont, 2019, 1. vyd., 64 s.,
249 Kč
Staňte se elitou světa Fortnitu!
Zkušení hráči znají spoustu triků
a my pro vás máme tipy, jak jejich
znalosti využít.
ISBN 978-80-252-4660-3

Lenk, Fabian
Fotbalová hvězda – gamebook
Překl. Sikora, Marek, Praha: Fragment, 2019, 128 s., brož. 169 Kč
Fotbalový gamebook pro kluky!
ISBN 978-80-253-4296-1

Minecraft – Stavíme:
Zábavní park

Praha: Egmont, 2019, 64 s.,
brož. 199 Kč
Tato oficiální kniha od Mojangu vám
ukáže, jak si postavit vlastní zábavní
park! Najdete v ní stavební plány na
kolotoče, strašidelné zámky, vodopády i děsivou horskou dráhu.
ISBN 978-80-252-4550-7

Roblox – Nejlepší RPG hry

Praha: Egmont, 2019, 96 s.,
váz. 249 Kč
Nejlepší RPG hry ze světa Robloxu
vás zavedou na dobrodružnou
cestu na nebezpečné i záhadné
ostrovy, do kouzelného království
víl i do metropole, jež je domovem
superhrdinů.
ISBN 978-80-252-4600-9

KOM I K SY
Furman, Simon
Dragons – Riders of Berk 1:
Dračí výheň

Praha: Egmont, 2019, 64 s.,
brož. 149 Kč
Hrdinové ze světa filmů Jak vycvičit
draka se na vás těší v novém komiksu!
ISBN 978-80-252-4671-9

LE PO R E L A
Lockerová, Jiřina
Mláďátka

Praha: Fragment, 2019, 16 s.,
lepor., 99 Kč
Klasické leporelo pro nejmenší se
16 půvabnými obrázky, na nichž
jsou mláďata nejznámějších zvířat,
která se děti naučí rozeznávat bez
problémů.
ISBN 978-80-253-4267-1

Pospíchal, Josef
Zvířátka na dvorku

Praha: Fragment, 2019, 16 s.,
lepor., 99 Kč
Rozkládací leporelo pro nejmenší
plné půvabných obrázků.
ISBN 978-80-253-4266-4

PO HÁD K Y
Disney – 5minutové Mickeyho
pohádky

Praha: Egmont, 2019, 192 s.,
váz. 349 Kč
Vydejte se se slavným myšákem za
dobrodružstvím! Mickey se vypraví
do lunaparku, postaví úžasný domeček na stromě a čeká ho i sjíždění
divoké řeky s kamarády.
ISBN 978-80-252-4629-0

Fancy Nancy Clancy – Knížka
do ruky

Praha: Egmont, 2019, 24 s.,
brož. 99 Kč
Objevte s Nancy, že i obyčejné věci
můžou být nevšední a čarovné!
ISBN 978-80-252-4646-7

Hoňková, Iva
Andělské pohádky. Podzim
ve starém mlýně

Praha: Agentura Krigl, 2019, 1. vyd.,
112 s., váz. 222 Kč
Druhá kniha Andělských pohádek,
tentokrát s názvem Podzim ve starém
mlýně, je volným pokračováním
příběhů milé, vždy usměvavé andělky
Lucinky a čertíka Toníka.
ISBN 978-80-88104-58-2

bibliografie
Kratschmarová, Jindřiška
Šašek Hopsajda a jiné pohádky

Praha: Agentura Krigl, 2019, 1. vyd.,
68 s., váz. 199 Kč
Vydejte se s touto knížkou nových
českých pohádek do kouzelného
světa dětské fantazie. Čekají na vás
příběhy, jaké jste ještě nikdy neslyšeli:
o veselém pajdulákovi z království
hraček, o šikovném kováři , který
naučil čerta pracovat.
ISBN 978-80-88104-60-5

MacNabb, Matt
Nejmilejší pohádky – Moje první
knihovnička

Praha: Egmont, 2019, 40 s., 299 Kč
Ve světě pohádek se setkáváme
s dobráky i padouchy, se statečnými
i zbabělci, s pracovitými i lenochy, ale
všechny kouzelné příběhy mají jedno
společné. Jsou laskavé, přinášejí
ponaučení a vždy v nich zvítězí dobro
nad zlem.
ISBN 978-80-252-4345-9

Pyžamasky – Moje první pohádka se samolepkami
Praha: Egmont, 2019, 10 s., 249 Kč
Seznamte se s neohroženými
Pyžamaskami!
ISBN 978-80-252-4526-2

PRO DĚ TI
Aladin

Praha: Egmont, 2019, 96 s.,
váz. 299 Kč
Aladin je obyčejný kluk z ulice rušného města Agrabahu. Barvitý příběh
plný akce podle stejnojmenného
hraného filmu.
ISBN 978-80-252-4625-2

Atkinson, Stuart
Kočičí průvodce noční oblohou –
Pozoruj hvězdy s kocourem
Felixem!
Překl. Kalvachová, Lucie,
Praha: Pikola, 2019, 1. vyd., 64 s.,
váz. 299 Kč
Kniha s půvabnými ilustracemi je
pro děti ideálním úvodem do světa
amatérského hvězdářství. Kočičí
průvodce Felix je naučí rozeznávat
souhvězdí, ukáže jim vzdálené galaxie, vysvětlí, jak vzniká polární záře,
a naučí je rozeznávat fáze Měsíce.
ISBN 978-80-7617-294-4

Brukner, Josef
Jak se kocourek vydal do světa

Praha: Pikola, 2019, 3. vyd., 72 s.,
váz. 199 Kč
Kocourka Mikeše, který se naučil mluvit, spolu s Pašíkem se vydal na motocyklu na pouť, nešťastnou náhodou
rozbil babičce krajáč se smetanou, utekl do světa, stal se coby mluvící pytel
Žok–Žok hvězdou cirkusu Kludský.
ISBN 978-80-7617-309-5

Ceremuga, Małgorzata
Pracovní sešit pro chytré děti

Překl. Gromek, Maria, Praha: Edika,
2019, 224 s., brož. 299 Kč
Téměř 220 stran úkolů a činností pro
děti od tří do sedmi let.
ISBN 978-80-266-1435-7

Curto, Rosa M.
Nauč se kreslit 1 – Příručka,
která tě krok za krokem naučí
kreslit vše, co vidíš kolem sebe
Překl. Nevanová, Kateřina,
Praha: Pikola, 2019, 3. vyd., 96 s.,
brož. 149 Kč

z n o v i n e k k 16 . 9. 2 0 19 2 4 4 t i t u l ů
Naučit se kreslit může být jednodušší a zábavnější, než si myslíme –
zvlášť pokud děti postupují podle
jednoduchých návodů, které nabízí
tato knížka.
ISBN 978-80-7617-202-9

Etrychová, Pavla
Průzkumník Žárovka

Praha: Mladá fronta, 2019, 1. vyd.,
80 s., brož. 299 Kč
Byla jednou jedna zahrada, v té
zahradě domeček, v tom domečku
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.
ISBN 978-80-204-5171-2

Gianno, Tommaso;
Bezděková, Alena
Naši hasiči – Zábavné magnety

Praha: Pikola, 2019, 12 s.,
váz. 299 Kč
Trá–dá! Hasiči jedou! Díky hasicím
vozům jsou vždy dokonale připraveni
na hašení požáru. Vyprav se s nimi
na dobrodružné výjezdy a pomoz jim
zvládnout každý úkol.
ISBN 978-80-7617-213-5

Gréban, Quentin
Chci být hasičem

Překl. Mojžíšová, Hedvika,
Praha: Fortuna Libri, 2019, 32 s.,
váz. 199 Kč
Medvídek Oskar sní jen o jednom: Až
vyroste, stane se hasičem. Občas mu
sice plány nevyjdou úplně podle jeho
představ, ale odvaha mu rozhodně
nechybí. Knížka, která pobaví malé
čtenáře a jejich rodiče.
ISBN 978-80-7546-228-2

Haraštová, Helena;
Bartíková, Petra;
Nováková, Markéta
Hmyzí hotel

Praha: Albatros, 2019, 32 s., 199 Kč
Není hotel jako hotel. V tomto hotelu
přespávají hosté, kteří mají tykadla.
Tak třeba v posilovně zvedá činky
mravenec, který uzvedne mnohem
víc, než sám váží. Po bowlingové
dráze číslo 1 se valí kulička vrubouna
obecného.
ISBN 978-80-00-05350-9

Hník, Ondřej
Disney – Říkanky na dobrou noc
Praha: Egmont, 2019, 24 s.,
váz. 149 Kč
Knížka, kterou právě držíte v ruce, je
určena pro nejmladší čtenáře.
ISBN 978-80-252-4591-0

Hník, Ondřej
Disney – Říkanky na každý den

Praha: Egmont, 2019, 24 s.,
váz. 149 Kč
Knížka, již právě držíte v ruce, je určena pro nejmladší čtenáře.
ISBN 978-80-252-4589-7

Hunterová, Erin
Kočičí válečníci – Nejtemnější
hodina

Praha: Albatros, 2019, 304 s., 199 Kč
Po tragické smrti Modré Hvězdy
se vůdcem Hromového klanu stává
Ohnivous. Záhy je donucen postavit
se čelem svému osudu, když Dráp
se svými zlověstnými úmysly přivede
celý les na pokraj hrozivé smrtící
bitvy.
ISBN 978-80-00-05545-9

Kubašta, Vojtěch
Zvířátka a jejich kapela

Praha: Albatros, 2019, 12 s., 249 Kč
Jednoho dne se zvířátka rozhodnou,
že si založí kapelu. Žabka v ní bude
hrát na basu, pejsek na píšťalu, myška bude poklepávat nožkou do rytmu
a ježek bude držet noty. Muzika si
podmaní celou zvířecí říši!
ISBN 978-80-00-05291-5

Kuk do knížky! DRR!

Praha: Egmont, 2019, 14 s., 199 Kč
Hledejte a objevujte, co se děje na
staveništi! Otevřete okénka a nakoukněte pod ně! S pomocí této knížky si
dítě hravou formou osvojí nová slovíčka, zlepší schopnost koncentrace
a procvičí si jemnou motoriku.
ISBN 978-80-252-4582-8

Mega letadlo

Praha: Egmont, 2019, 10 s., 89 Kč
VŽUMM! Mega letadlo může létat až
do oblak. Podívejte se, jaké přitom
může zažít dobrodružství!
ISBN 978-80-252-4513-2

Nákladní auto

Praha: Egmont, 2019, 10 s., 89 Kč
RNN–RNN! Nákladní auto pomáhá
traktoru, červenému autíčku a bagru.
Jen se podívejte, co všechno stihne za
den udělat!
ISBN 978-80-252-4514-9

Pilný bagr

Praha: Egmont, 2019, 10 s., 89 Kč
Pilný bagr má na staveništi spoustu
práce. Je silný a rád pomáhá svým
kamarádům. Čtěte si o tom, komu
nakládá písek a komu zase cihly, a říkejte, co vidíte na obrázcích.
ISBN 978-80-252-4568-2

Policejní auto

Praha: Egmont, 2019, 10 s., 89 Kč
NÝÝ–NÁÁ! Policejní auto pomáhá
a chrání. Podívejte se, o co všechno
se musí postarat.
ISBN 978-80-252-4516-3

Statečné hasičské auto

Praha: Egmont, 2019, 10 s., 89 Kč
Na hasičské stanici je už od rána živo.
Hasičské auto je připraveno pomoci
v nouzi. Přečtěte si, koho zachraňuje,
a říkejte, co vidíte na obrázcích.
ISBN 978-80-252-4567-5

Tlapková patrola – Hravá knížka
Praha: Egmont, 2019, 10 s., 299 Kč
Když je někdo v nouzi, Tlapková patrola ihned přispěchá na pomoc.
ISBN 978-80-252-4627-6

Toy Story 4: Příběh hraček –
Příběh podle filmu

Praha: Egmont, 2019, 64 s., váz. 229 Kč
Oblíbení hrdinové jsou zpátky!
ISBN 978-80-252-4658-0

ZŠ v Dlouhé Třebové, Děti
z 1.–5. třídy
Desátá knížka

Ústí nad Orlicí: Oftis , 2019, 1. vyd.,
104 s., brož.
Výtvarné a literární práce dětí této
základní školy.
ISBN 978-80-7405-461-7

PRO DÍVK Y
Zadinová, Radka
Rozcuchané štěstí

Brno: CPress, 2019, 216 s.,
váz. 249 Kč
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Lindě je šestnáct, ale zažila toho už
tolik, že by to vydalo na tisíc životů.
Když jí umře máma, považuje to spíš
za vysvobození, protože život s věčně
zfetovanou matkou byl všechno, jen
ne šťastný.
ISBN 978-80-264-2621-9

PRO M L ÁDE Ž
Santiago, Roberto
Fotbaláci. Záhada sedmi gólů
do vlastní branky

Překl. Bičíková, Romana, Brno: Host,
2019, 288 s., váz. 349 Kč
Občas znamená gól do vlastní
brány mnohem víc, než se na první
pohled zdá.
ISBN 978-80-7577-814-7

Taylorová, Sarah Todd
Max – kočičí detektiv:
Záhadný portrét

Překl. Ettler, Vojtěch, Praha: Fragment, 2019, 208 s., brož. 249 Kč
Max a spolu s ním celá divadelní společnost odjíždějí sehrát
halloweenské představení na starý
hrad.
ISBN 978-80-253-4286-2

SCI - FI,
FANTASY
Furman, Simon
Dragons – Riders of Berk 2:
Nebezpečí z hlubiny
Praha: Egmont, 2019, 64 s.,
brož. 149 Kč
Život na Blpu je hodně rušný.
ISBN 978-80-252-4672-6

Jobling, Curtis
Max Helsing
a Třináctá kletba

Brno: CPress, 2019, 312 s., 299 Kč
Na první pohled je Max úplně
obyčejný školák. V noci však odhodlaně bojuje s příšerami všeho
druhu. Neobvyklý dárek v podobě
upíří kletby je ale velkým soustem
i pro něj.
ISBN 978-80-264-2622-6

vysokoškolská
skripta; učebnice
K YN O LOG I E
Sundanceová, Kyra
101 psích triků

Překl. Amcha, Daniel, Praha: Slovart,
2019, 208 s., brož. 249 Kč
Největší kniha psích triků všech
dob s fotografiemi všech kroků pro
každý trik!
ISBN 978-80-7529-806-5

SPO R T
Beachvolejbal ve fotografii
a schématech aneb Umíme
to také tak

Praha: Mladá fronta, 2019,
56 s., brož.
Klasifikace činnosti jednotlivce v rozehře, nácvik a didaktické aspekty
nácviku.
ISBN 978-80-204-4899-6

mapy a atlasy
M APY
Kolejka, Jaromír a kol.
Postindustriální krajiny Česka
M.A.P.S. Num. 13 (brožura)

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 40 s.
Mapa Postindustriální krajiny Česka
poskytuje přehled o jejich rozmístění na státním území České republiky.
Doprovodný text má metodický
a vysvětlující charakter.
ISBN 978-80-244-5440-5

Kolejka, Jaromír a kol.
Postindustriální krajiny Česka
M.A.P.S. Num. 13 (mapa)

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 1 s., 99 Kč
Mapa Postindustriální krajiny Česka
poskytuje přehled o jejich rozmístění
na státním území České republiky.
Doprovodný text má metodický a vysvětlující charakter.
ISBN 978-80-244-5441-2

hudebniny
HUD E BN I NY
Fišer, Luboš
Sonáty pro violoncello.
Violoncello sólo, violoncello
a klavír, dvě violoncella

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd., 32 s., brož. 430 Kč
Violoncello patřilo mezi oblíbené
nástroje Luboše Fišera a předkládané vydání přináší cellistům hned tři
ukázky jeho nezaměnitelného kompozičního stylu.
ISMN 979-0-2601-0878-3

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Martinů, Bohuslav
Polní mše, H 279 / Svatební
košile H 2014A

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd., 236 s., brož. 5 200 Kč
Předkládaný svazek Souborného
vydání děl Bohuslava Martinů /
BMCE / obsahuje dvě vokálně–
instrumentální díla. Vznikla jako
součást baletu Špalíček v roce 1932,
skladatel je však později z baletu
vyjmul jako samostatnou koncertní
skladbu.
ISMN 979-0-2601-0792-2

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

PODZIMNÍ NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
NA SHLEDANOU V PAŘÍŽI

KOLEM JAKUBA

298 Kč

258 Kč

IRENA JIRKŮ

MICHAL VRBA

Známá novinářka Irena Jirků se v knize ohlíží za posledními šesti roky své práce, kdy
systematicky sledovala novinky a události
ve francouzské společnosti, zvláště pak v
kultuře a literatuře. Výsledkem je výběr
rozhovorů s francouzskými spisovatelkami a spisovateli, s jejichž díly se mohli čeští
čtenáři seznámit v českých překladech. Souborné vydání doplnila o zatím nepublikované texty a „okořenila“ ho dalšími zajímavými
informacemi.

Pozoruhodná povídková sbírka, zčásti in
inspirovaná skutečnými ději, je svérázným
autorským příspěvkem k věčnému tématu
malého člověka ve víru velkých dějin. Spoju
Spojujícím prvkem je rybník Jakub, který se vždy
nějak, přímo nebo nepřímo, dotkne každé
každého z hrdinů. Jednou je to válka se Švédy, jin
jindy zase sedlák ohrožený přítomností Rudé
armády. Podoba a úmysly hybatelů dějin
však nejsou důležité tváří v tvář ohrožení
holé existence člověka.

LOBOTOMÍK

FYLAKTÉRION

PAVEL BUŠTA

MARKÉTA SVOBODINGER

228 Kč

228 Kč

Autor přichází se zbrusu novou prózou na
rozhraní moderní pohádky s psychedelickými prvky a dystopické novely. Lobotomík,
chlapec s hlubokou jizvou na hlavě, žije v
podivném zařízení zvaném Nemříž. Mezi
ještě podivnějším osazenstvem ústavu má
dva blízké přátele: dívku Darju a červeného
pavouka Reginalda. Jednoho dne pavouk
Reg zosnuje útěk z ústavu a začíná dobrodružná a fantaskní cesta za svobodou
a poznáním, co vlastně je a co není skutečné.

Archeolog Filip žil v turecké Kappadokii, kde se
podílel na odkrývání sídliště z doby počátků křesťanství. Nečekaně se vrací do Prahy a žádá o pomoc svého strýce, renomovaného psychologa.
Starověké společenství, jehož pozůstatky bere
Filip do rukou při vykopávkách, totiž ožívá v
jeho snech – a ti lidé žijí ve strachu z nevysvětlitelné hrozby, která jednoho po druhém
mrzačí a zabíjí. V Praze ho noční můra nejen
neopustí, ale naopak se začne naplňovat.

Svět knihy Plzeň 20. – 21. 9. 2019, DEPO2015
PÁTEK 20. 9.

SOBOTA 21. 9.

17.00, Kavárna
Irena Jirků

11.00, Atelier
Pavel Bušta
a David Cajthaml

křest knihy Na shledanou v Paříži

18.00, BUS21
Irena Jirků

křest knihy Lobotomík

Na shledanou v Paříži
autogramiáda

18.00, Ateliér
Michal Vrba

křest knihy Kolem Jakuba
a autogramiáda

Doprovodná výstava ke knize Pavla Bušty Lobotomík,
ilustrace výtvarníka Davida Cajthamla.

14.00, Atelier
Markéta Svobodinger

12.00, BUS21
Pavel Bušta
a David Cajthaml

Lobotomík - autogramiáda

křest knihy Fylaktérion

15.00, BUS21
Markéta Svobodinger
Fylaktérion - autogramiáda

NADACE

ISAAC ASIMOV
268 Kč

Geniální matematik Hari Seldon předpoví zánik galaktické Říše, následný nepopsatelný chaos a éru barbarství, která se protáhne na celých třicet tisíc let. Seldon
se však s touto myšlenkou nehodlá smířit. Na samém okraji galaxie proto založí na
planetě Terminus Nadaci, která má nejen uchovat kulturu a vědění předchozích
věků, ale stát se i zárodkem Druhé říše. Toto je příběh prvních dvou set let její
pohnuté historie…

PENUMBRA

ŠTĚPÁN NOSEK
168 Kč

Nová sbírka Štěpána Noska přináší básně o nepravděpodobných andělech a jízdě
po slovenské dálnici, o dítěti běžícím po hraně bazénu a astronautech rotujících
ve volném prostoru, o písku osychajícím po vlně a bezvětří vylidněného kampusu
na severoirské hranici, básně o měsíčním světle na hladině rybníka připomínajícím
slavnou fotografii, o tom, co se děje během zatmění, o tom, že se nikdo nikdy
nikam neztratí.

OPRAVÁŘ OSUDŮ OPĚT
S NÁMI
U DEVÍTI DRAKŮ A JEDNÉ OVCE. OPRAVÁŘ
OSUDŮ, 2. DÍL
ROBERT FULGHUM

249 Kč

Opravář osudů George Novak žije šťastným životem –
má svou přítelkyni Luci Milenu i kamarády v hostinci
U Devíti draků a jedné ovce, takže si na nudu nemůže stěžovat. Na čistém nebi se ale začnou objevovat
mráčky – Luci Milena má jiné představy o životě než
George a tráví s ním čím dál méně času. Vtom se však
objeví staří známí a rozehrají s Georgem hru, jakou
by nečekal. To vše za zvuku kopyt kavalérie, dunění
kanonů a drnkání ukulele.

CESTA

CORMAC MCCARTHY
278 Kč

Autor v románu Cesta stroze a lapidárně líčí svět po globální katastrofě. Bezútěš-nou krajinou, šedou a studenou, prochází otec s malým synem. Většinou hladoví,
nocují v lesích, ostatním přeživším lidem se vyhýbají, protože od nich nemůžou
čekat nic dobrého. Jejich nadějí je dojít k moři, otec však ví, že se jeho čas se krátí.
Cesta je román temný, ale ne bezútěšný: apokalypsu líčí v mistrovské zkratce, ale
čtenáři neodpírá naději.

LADY MECHANIKA 3
JOE BENITEZ
598 Kč

Lady Mechanika, nejslavnější komiksová steampunková hrdinka světa, je zpět
hned se dvěma novými příběhy. V prvním se vrátíme zpět do Mechanika City, kde
Mechanika pátrá, kdo a proč unesl a zavraždil chlapce. Druhá epizoda se vrací do
minulosti, kdy se mechanická lady musí srovnat s velkou životní ztrátou a odjíždí
proto na prázdniny do Mexika. O tom, že se to celé zvrtne, nemůže být pochyb.

BEZCITNOST

MARTYNA BUNDA
248 Kč

Dechberoucí ženská sága z poválečného Polska. Je to příběh o těžkých poválečných
časech, o venkovských tradicích a rituálech, o nalezení svého místa ve světě a
vlastní identity a v neposlední řadě o štěstí. Kniha pojednává o nesnadném životě
stárnoucí Rozely a jejích tří dcer – Gerty, Trudy a Ildy. Každá z nich trpí určitým
druhem „bezcitnosti“ a každá má také určitou vnitřní stopku, která hranice oné
bezcitnosti reguluje.

SNOVÉ PÍSNĚ 2

GEORGE R. R. MARTIN
478 Kč

Ve druhém svazku se můžete těšit z vrcholných prací autora včetně některých
česky dosud nepublikovaných. Najdete zde hororovou novelu Proměna kůže, oblíbenou povídku Portréty dětí a dokonce i několik autorových televizních scénářů.
Chybět samozřejmě nemohou ani výlety do populárních světů Divokých karet
a Písně ledu a ohně. Podmanivý sborník navíc zahrnuje autorovy neocenitelné
biografické komentáře.

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

ŘÍJNOVÉ TURNÉ
AUTORA PO ČESKÝCH MĚSTECH
3. října Slaný
4. října Litoměřice
5. října Zruč nad Sázavou
6. října Trutnov
7. října Liberec
8. října Mělník
9. října Cheb
13. října Svitavy
14. října Olomouc, Prostějov
15. října Zlín
16. října Brno
17. října Plzeň
18. října Havlíčkův Brod
21. října Hradec Králové
22. října Pardubice
23. října Strakonice, Týn nad Vltavou
24. října České Budějovice
25. října Písek
26. října Sedlčany
28. října Praha
29. října Ostrava

VÍCE INFO NA

WWW.ARGO.CZ

dotisky
bestsellerů

Indigový svět

3927

Transformace kreativních myšlenek do reality
podle kvantové fyziky
Petr BEDNÁŘ
Kniha „Indigový svět“ se zaměřuje především na to, jak si můžete vytvořit
svou vlastní budoucnost, svůj svět, kde se vaše sny a touhy začnou naplňovat a realizovat. K tomu je nutné znát zákony vesmíru, což autor demonstruje na překvapivých zjištěních z kvantové fyziky, a cílem je přeměnit své
myšlení na pozitivní, konstruktivní a tvořivé. Rovněž jsou uvedeny tajemné
a účinné techniky programování podvědomí, díky nimž si každý může hluboko do svého podvědomí vložit úspěch, bohatství, lásku, zdraví… Vaše
štěstí je pak nevyhnutelné...
216 stran, brožovaná, 239 Kč

Zbavte se zvyku
být sami sebou

3975

Jak se zbavit starého způsobu myšlení
a vytvořit si novou mysl
Joe DISPENZA Dr.
Nejste odsouzeni k tomu být ovládáni svými geny a pevně zakořeněnými
zvyky po zbytek svého života. V této knize renomovaný autor, řečník, výzkumný pracovník a chiropraktik Dr. Joe Dispenza kombinuje oblasti kvantové fyziky, neurologie, chemie mozku, biologie a genetiky, aby ukázal, co
je opravdu možné. Nezískáte jen nezbytné znalosti ke změně jakéhokoliv
svého aspektu, ale budete se zároveň učit krok za krokem používat to,
co potřebujete, abyste dosáhli viditelné změny ve svém životě. Díky jeho
seminářům a přednáškám používají principy „změny zevnitř“ tisíce lidí
v mnoha zemích. Díky této knize již nikdy nebude váš život stejný!
304 stran, brožovaná, 359 Kč

Kvantový doktor

3973

Kvantový fyzik nás provádí zdravím a léčbou
Amit GOSWAMI
V tomto novém vydání své populární knihy Goswami odvážně reinterpretuje přední metody alternativní medicíny – homeopatii, čínskou medicínu,
akupunkturu, ájurvédu a konvenční medicínu. Ukazuje, jak mohou být
tyto zdánlivě odlišné modely propojeny v nový systém integrativní medicíny, a nabízí hluboký vhled do vztahu fyziky a vědomí. Kvantový doktor
je tedy odvážnou novou interpretací nejdůležitějších postupů a metod alternativní medicíny – homeopatie, čínské medicíny, akupunktury, ájurvedy
– stejně jako konvenční medicíny, a to z pohledu kvantové fyziky.
248 stran, brožovaná, 279 Kč

Vy jste placebo

5907

Na stavu mysli záleží
Joe DISPENZA
Je možné vyléčit se jen prostřednictvím myšlenek – bez léků a operací?
Pravda je taková, že se to stává mnohem častěji, než byste očekávali. Kniha propojuje nejnovější výzkumy na poli neurovědy, biologie, psychologie,
hypnózy, životních podmínek a kvantové fyziky, aby potvrdila účinky placebo efektu a rovněž ukázala, jak může být zdánlivě nemožné v konečném důsledku skutečně možné.
352 stran, brožovaná, 389 Kč

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

anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz

Pohodové čtení
s Mladou frontou

Žádejte u svého knihkupce.

ž havé n ovi n k y

Kam až jste ochotni zajít,
abyste měli dokonalý život?

Malá loupežnice vyráží
do boje s prastarým zlem.
Dobrodružný fantasy komiks
pro děti

Čtvrtý případ Cormorana
Strika a Robin Ellacottové

Čas je vězení
a jen ona má klíč

www.albatrosmedia.cz

Dlouho očekávaná
novinka od legendárního
Christophera Paoliniho!
Nové příběhy ze světa série
Odkaz Dračích jezdců

Mateřství není
učesaná reklama!
JANA ČERNÁ

Mateřský
koučink
Psychická průprava
v těhotenství, během
porodu a po něm

Mateřství je vše, jen ne učesaná reklama na plenkové kalhotky se
spícím miminkem a odpočatou maminkou. Kniha se bez obalu
zabývá nepříjemnými emocemi, které se pojí k těhotenství,
šestinedělí a prvnímu adaptačnímu období v životě novopečené
maminky a narozeného dítěte. Efektivními koučovacími
technikami učí ženy zvládat své emoce, poznat sebe samu a získat
odvahu prožít mateřství po svém bez negativního vlivu okolí
a sociálních sítí.
brož., 144 str., 249 Kč

obchod.portal.cz

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS
Jason Mason & Jan van Helsing

Bernadette von Dreien

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

Kniha 1.
Dvojčata zrozená jako světlo

Můj otec byl MIB

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.

Christina

„Jsem tu, abych pomohla lidem rozšířit vědomí.
Díky rozšířenému horizontu mohou sami poznat,
co dnes na této planetě není v pořádku. Pak
budou schopni ve všech oblastech života vyvinout nová řešení a objevit perspektivy, jež budou
dlouhodobě úspěšné. Lidé ovšem mají svobodnou vůli. Vše záleží na jejich rozhodnutí.“.
Christině je sedmnáct let a pochází ze švýcarského Toggenburgu. Narodila se s výrazně
rozšířeným vědomím, čímž se řadí k nové generaci mladých evolučních myslitelů, kteří lidskou existenci vnímají, popisují a prožívají jako
komplexitu kvantových, neuropsychologických
a spirituálních jevů. Od narození se vyznačuje pozoruhodným vhledem do dění dnešního
světa a ohromuje vysokou etikou, moudrostí
i vnitřním klidem. Bez námahy a zcela přirozeně
používá řadu paranormálních vloh.
V první knize vypráví její matka, Bernadette,
Christinin příběh: o mimořádném porodu, dětství a mládí až do jejích 16 let. Byla to léta plná
výzev, učení a zkoušek, kdy si Christina zvykala na „trojrozměrnost“ a připravovala se na
svoji životní úlohu. Christina ji shrnuje třemi
klíčovými slovy – svoboda, pravda a láska.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

ZÁŘÍJOVÉ NOVINKY,
které si nesmíte nechat ujít
Loutkové divadlo

Zimní přízrak

Smrt si nevybírá

Nepolapitelný
vrah má zjevně
plán a z nějakého
důvodu chce,
aby byl policista
Washington Poe
jeho součástí. Jak
počet obětí přibývá, Poe zjišťuje,
že je s případem
mnohem spjatější, než by si kdy
dokázal představit. V šokujícím finále, které roztříští
jeho povědomí o sobě samém, nadaný
detektiv zjistí, že jsou mnohem horší
věci než být upálen zaživa.

Dale touží jen konečně klid. A tak se na
sklonku roku, v období Halloweenu, vydává
na opuštěnou farmu, kde bydlel jeho dávný
kamarád Duance. Pronásledují ho nejen
vnitřní démoni, pachuť z rozklíženého
manželství, ale také
štěkot černých psů
a zraky záhadných
postav z místního
hřbitova. Zimní
přízrak není přímým
pokračováním Temného léta, je s ním
v dialogu, novou
optikou nahlíží na
jeho události, ale lze
jej číst i samostatně.

V Edinburghu se roku
1847 začínají objevovat těla mladých žen
zesnulých za strašlivých okolností. Na
opačném konci města
mezitím medik Will
Raven vstupuje do
učení k doktoru Simpsonovi. Právě v této
domácnosti se Raven
setkává se služebou
jménem Sarah Fisherová. Pohánění odlišnými motivy, se Sarah i Raven noří hluboko do
temnoty edinburského podsvětí, aby nahlédli
pod roušku podezřelých úmrtí.

M. W. Craven

Dan Simmons

Ambrose Parry

Ave, Caesar!

Faraonova hrobka

Tato knížka přenese malého čtenáře do antického Říma, kde se bude muset vypořádat s se
zákeřným zlodějem. Napínavý příběh čtenáře
rychle vtáhne do děje. Podaří se mu pomocí
znalostí z historie a bystré mysli uskutečnit
vysněné setkání s císařem? Jestli někdy zaváhá,
nevadí, příběh ho přivede zpátky tam, kam
bude třeba. Rozvíjeno je následující: využívání
znalostí z oblasti historie starověkého Říma
Benefity: slovníček základních pojmů na konci
knihy vtipné ilustrace

Tato knížka přenese malého čtenáře do starověkého Egypta, kde se bude muset vypořádat
s vykradači královské hrobky. Napínavý příběh
čtenáře rychle vtáhne do děje. Podaří se mu pomocí znalostí z historie a bystré mysli úspěšně
uchránit poklady, které hrobka skrývá? Jestli
někdy zaváhá, nevadí, příběh ho přivede zpátky
tam, kam bude třeba. Rozvíjeno je následující:
využívání znalostí z oblasti historie starověkého
Egypta Benefity: slovníček základních pojmů na
konci knihy vtipné ilustrace

Freddie
Mercury
& Queen
Freddie Mercury, nezaměnitelná postava celosvětové rockové
scény, proslul
především jako
frontman skupiny Queen, s níž spojil
prakticky celou svou hudební kariéru. Publikace obsahuje: celostránkové černobílé
a barevné fotografie diskografie a přehled
ocenění skupiny přiložené DVD

Nový
gamebook
pro malé
čtenáře

Gump

Filip Rožek
Neotřelé, poetické, chvílemi až bolestné
vyprávění očima psího tuláka Gumpa. Příběh o cestě plné překážek a pastí, o lásce,
která má sílu dosáhnout až za duhový most,
o neochvějné psí obětavosti položit život
za svého páníčka, o naději, kterou nespoutá
ani ten nejpevnější
řetěz, ale také o zvířecí
moudrosti, která nám
lidem otevírá oči.
Knihu doplňují krásné
akvarelové ilustrace
Weroniky Gray a fotografie lidí a psů, kterými se autor v příběhu
Gumpa inspiroval.

Nový
gamebook
pro malé
čtenáře

Jane Doe – Kolébka
všech světů
Jeremy Lachlan

Jane Doeová a její otec se před čtrnácti
lety ocitli na schodišti Panství - vstupu do
nebezpečného labyrintu spojujícího ostrov
Bluehaven s dalšími
světy. V tu samou noc
začala zemětřesení.
Když udeří dosud
nejsilnější zemětřesení a John zmizí zpátky
na Panství, Jane se
vydá na nebezpečné
dobrodružství, aby
našla svého otce
a zachránila svět od
zkázy.

Najdete nás již ve 34 prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 12. 8. 2019 až 8. 8. 2019

beletrie
1. Gwenda Bond Stranger Things – Temný experiment Fobos
2. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
3. František Kotleta Stalingrad Epocha
4. Alena Mornštajnová Hana Host
5. Michaela Klevisová Sněžný měsíc Motto
6. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon
7. Barbara Erskinová Strom duchů Brána
8. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
9. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Bourdon
10. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon

populárně-naučná
1. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
2. Serhii Plokhy Černobyl Jota
3. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
4. Kolektiv Školní atlas světa Kartograﬁe
5. Adam Bray Marvel Studios: Encyklopedie postav CPress
6. Don Miguel Ruíz Čtyři dohody Pragma
7. Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Roslingová Rönnlundová Faktomluva Jan Melvil Publishing
8. Radkin Honzák, František Honzák Čas psychopatů Galén
9. Alena Breuerová Můj rok 1969 BizBooks
10. Lukáš Hejlík 365 – Gastromapa Lukáše Hejlíka Došel karamel

pro děti a mládež
1. Sarah J. Maasová Království popela CooBoo
2. Jeff Kinney Deník báječného kamaráda CooBoo
3. Anna Toddová After 2: Přiznání Yoli
4. Rangsom Riggs Sirotčinec slečny Peregrinové: Mapa dní Jota
5. Anna Toddová After 3: Tajemství Yoli
6. Erin Hunterová Kočičí válečníci – Nejtemnější hodina Albatros
7. Holly Blacková Podlý král CooBoo
8. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
9. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 13 CooBoo
10. Astrid Lindgrenová Děti z Bullerbynu Albaros
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Červenec 2019 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. František Kotleta Stalingrad Epocha
2. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
3. Ondřej Závodský Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel Nadační fond proti korupci, Tribun EU
4. Patricia Briggs Bouří prokletá Fantom Print
5. Michaela Klevisová Sněžný měsíc Motto
6. Robert Bryndza Smrtící tajnosti Cosmopolis
7. Margaret Atwoodová Příběh služebnice Argo
8. Samuel Bjork Clona Plus
9. Naomi Noviková Ve stínu Hvozdu Host
10. Alice Claytonová Sexy mlékař Mladá fronta
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Deon Meyer
Žena v modrém plášti
Benny Griessel plánuje požádat Alexu
Barnardovou o ruku. To znamená, že
potřebuje koupit zásnubní prstýnek.
A to znamená, že si na něj potřebuje
půjčit. Benny má plnou hlavu soukromých starostí, když vtom je povolán
k případu s nejvyšší prioritou. Na vyhlídce na vrcholu průsmyku Sira Lowryho se
totiž našlo tělo ženy, nahé a vymáchané
v bělidle. Identita oběti je záhadou,
stejně tak důvod k vraždě…

Vlastimil Vondruška
Právo první noci
Během cesty po Moravě se panoš Ota setká se svou vzdálenou sestřenicí Miladou
ze Zástřizlí. Je zoufalá a prosí ho o pomoc. Žije na Krakovci nedaleko Prostějova,
kde se v poslední době stalo několik podivných událostí, které vyvrcholily vraždou
jejího manžela. Co je však nejhorší, z jeho smrti podezírají ji. Panoš Ota se obrátí
na svého pána, ale ten nemá chuť a ani pravomoc tu vyšetřovat. Navíc se musí
věnovat jinému zločinu, který poškodil českého krále.

Tony Parsons
Třináctá oběť

Julian Gough
Spojení

Judith Kinghorn
Poslední léto

Za rozbřesku jednoho zasněženého
únorového rána je v centru londýnské Čínské čtvrti nalezeno odstavené
mrazicí nákladní auto a v něm dvanáct
mrtvých dívek, které do země nepochybně přicestovaly ilegálně a ve voze
zemřely na podchlazení. Jenomže při
dalším ohledání najde detektiv
konstábl Max Wolfe z centrály ve
West Endu v kabině vozidla 13 pasů.
Kam zmizela ta třináctá dívka?

Bioložka Naomi je rozvedená a stará
se o dospívajícího syna Colta. Ten je
mimořádně geniální. Umí programovat virtuální reality, které by si ostatní
nedokázali ani představit, ale zároveň
je natolik introvertní, že si sotva umí
objednat pizzu. Když Colt potají odešle
revoluční studii své matky na vědeckou
konferenci do New Yorku, dá se tím do
pohybu tajemná mašinérie, po které už
nic nebude jako dřív.

Píše se rok 1914, začátek nádherného,
sluncem zalitého léta – a konec
jedné éry. Na víkendovém večírku
se Clarissa seznámí s Tomem
Cuthbertem, studentem univerzity,
který je na prázdninách u své matky,
hospodyně na Deyning Parku, a je
jím naprosto okouzlená. Zatímco
přátelství mezi oběma mladými lidmi
se prohlubuje, svět kolem nich
se mění…

Nakladatelství MOBA

