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NÁŠ VŠEDNÍ ŽIVOT

Foto © SAF

Vážení a milí čtenáři!
Pokud můžeme být jako Češi na něco
skutečně hrdí, pak je to bezesporu česká
klasická hudba. Známý divadelní intendant
a operní režisér Jiří Nekvasil jednou v časopise Harmonie uvedl, že „česká hudební
kultura je pátou nejvýznamnější na světě
po hudbě italské, francouzské, hudbě německých zemí a hudbě ruské“ a že „v tomto
kontextu je bezesporu zajímavé, že tolik
hudebních podnětů pro světovou hudbu
přichází z poměrně malého českomoravského prostoru“. S tím naprosto souhlasím. Mezi
světově známé skladatele můžeme počítat i naši „velkou čtyřku“, tedy Smetanu, Dvořáka,
Janáčka a Martinů, a to není na tak malou zemi zrovna málo. Přidejme k nim ještě Zelenku,
Myslivečka, Fibicha, Suka, Kaprálovou, Kopelenta, Husu, Klusáka, Srnku či Bodorovou,
kteří se prosadili i v cizině, a máme další poměrně známá jména. Z českých oper se do mezinárodního repertoáru prosadily Smetanova Prodaná nevěsta a Dvořákova Rusalka a především díla Leoše Janáčka – Její pastorkyňa, Káťa Kabanová, Věc Makropulos, Z mrtvého
domu i Příhody lišky Bystroušky se hrají v nejproslulejších i méně známých operních domech celého světa, od Vídně přes Milán, Londýn, Paříž, Mnichov či Berlín až po New York
nebo Sydney. Hudebníci i posluchači celého světa milují Smetanovu Vltavu či Dvořákovu
Stabat Mater, Novosvětskou symfonii a jeho překrásný violoncellový koncert, považovaný
v tomto oboru za vrchol. A čeští i mnozí světoví dirigenti rádi propagují a hrají i další díla
a skladatele, kteří se dostávají do povědomí milovníků klasiky. Je zajímavé sledovat, jak
opera, ale nejen ona, čerpá náměty jednak z historických událostí či osudů reálných postav
(naposledy např. opera Jižní pól Miroslava Srnky o Roaldu Amundsenovi a Robertu Scottovi, která měla světovou premiéru loni v Bavorské státní opeře v Mnichově; kdypak ji asi
někdo uvede u nás?), ale také z literárních či dramatických předloh. U Janáčka je to jasné:
Její pastorkyňa podle hry Gabriely Preissové, Káťa Kabanová podle Ostrovského Bouře,
Věc Makropulos podle hry Karla Čapka a Z mrtvého domu podle knihy F. M. Dostojevského. Zdeněk Fibich napsal operu Nevěsta messinská podle tragédie Friedricha Schillera
a Bouři podle Shakespeara. Řecké pašije Bohuslava Martinů vznikly podle románu Nikose
Kazantzakise Kristus znovu ukřižovaný, jeho Julietta (Snář) a Ariadna podle her Georgese Neveuxe, Mirandolina podle Carla Goldoniho a Ženitba podle N. V. Gogola. Otakar
Jeremiáš složil operu Bratři Karamazovi podle Dostojevského, Karel Kovařovic Psohlavce podle Aloise Jiráska, J. B. Foerster Evu podle Gazdiny roby G. Preissové, E. F. Burian
Maryšu podle bratří Mrštíků a Václav Kašlík Krakatit podle K. Čapka. A Čapkovu Válku
s mloky nedávno pro operu použil Vladimír Franz. A tak bychom mohli pokračovat dlouho,
nemluvě o operách skladatelů světových. Zkrátka: opera a literatura patří k sobě!
MILAN ŠILHAN

Nevím, kolik spisovatelů již sáhlo po komplikovaných životních osudech velké ruské
básnířky Mariny Cvetajevové (1892–1941) jako po námětu na knihu, případně kolik
filmařů (a pokud žádný, tak je to škoda, protože to je námět na film, o románu nemluvě). V českých překladech máme dostupné téměř celé autorčino dílo básnické
i esejistické v řadě vydání a vyšly u nás také dvě biografické knihy: Marina Cvetajevová
– Mýtus a skutečnost Marie Razumovské (Garamond 2009) o celém jejím životě a díle
a Pád do propasti Irmy Kudrovové (Pulchra 2016) o posledních letech Cvetajevové.
Klíčová období dramatického života Mariny Cvetajevové a její nejstarší dcery Ariadny
Efronové beletristicky zpracovala finská spisovatelka Riikka Pelo (1972). Svůj druhý,
objemný román z roku 2013 nazvala Náš všední život (přeložila Kateřina Výtisková,
vydala Kniha Zlín) a vzhledem k tragickým osudům básnířčiny rodiny i jí samotné jistě
tento název nemyslela nijak ironicky, ale spíše jako narážku na to, že v totalitním, stalinském Sovětském svazu nebyly takové osudy nijak výjimečné; navíc se soustřeďuje
právě na tu všednost života, který je stejný u každého, ať jakkoli výjimečného člověka:
vždyť všichni musíme jíst, uklízet, starat se o své blízké, pracovat, prožívat lásky, rozchody či ztráty atd., prostě žít všední dny: „…dny, kdy všichni ztichli jako na povel a stíny
a odvrácené pohledy tvořily náš všední život.“ Riikka Pelo získala za svůj krásný román
prestižní cenu Finlandia. Podařilo se jí nejen věrohodně zachytit složitou dobu, která
drtila a měnila mnohé životy, čemuž se člověk mohl jen stěží vzpírat či bránit, ale také
se vcítit do dvou hlavních postav, matky a dcery, a vykreslit je velmi živě, do hloubky, se
všemi rozpory jejich složitých povah (zejména Mariny) a vzájemného vztahu, plného
lásky, ale i nepochopení a zamlčování.
Ve větší části knihy se celkem pravidelně střídají dvě dějové, časové a vypravěčské
linie: první, vyprávěná v třetí osobě, se odehrává v srpnu 1923 ve Všenorech kousek
za Prahou a zachycuje dva dny v životě Mariny a její dcery Ariadny, která má odjet
do internátní školy v Moravské Třebové; druhá linie, jejíž vypravěčkou je již dospělá
Ariadna, se odehrává v srpnu 1939 v Moskvě a později v Bolševu. Ariadna se už před
časem vrátila do Ruska (tak jako její otec Sergej Efron) a nedávno sem přijela z Paříže
i Marina se synem Murem, po dlouhých sedmnácti letech prožitých v emigraci (z toho
tři roky, 1922–25, strávila Cvetajevová v Praze a ve
Všenorech). Na posledních necelých sto stranách
se děj posune do srpna roku 1941; opět se střídají
linie Ariadnina (po vykonstruovaném odsouzení
za špionáž pobývá v pracovním táboře ve Vorkutě) a Marinina (po evakuaci z Moskvy po napadení
SSSR německou armádou žije se synem v otřesné
bídě v tatarské Jelabuze). Obě linie jsou občas
přerušeny poetickými intermezzy, básnickými či
snovými obrazy, vnitřními monology nebo citáty
z korespondence a návraty do minulosti, které
trochu narušují spád a dramatičnost hlavního děje
a jsou jakýmsi vytržením či spočinutím jak pro
postavy, tak pro čtenáře. Zvláštností románu je
také autorská interpunkce použitá s ohledem na rytmus promluv Mariny a Ariadny.
Marina, která neměla ráda „setkání ve skutečném čase“ a podle dcery „její problém
spočíval v tom, že v duchu stále žila ve světě který existoval před revolucí anebo někde
v romantické poémě z devatenáctého století“, má potíže s praktickými záležitostmi
a zároveň tvůrčí krizi. Chystá odjezd dcery do internátu, vyjdou si na nepodařený výlet
na Karlštejn, rodí se její zamilovanost do manželova známého, který je ve Všenorech
navštíví. Ariadna o léta později v Moskvě řeší své těhotenství s ženatým mužem a práci
v redakci a tíživou dobu před začátkem války, stalinskou represi i počínající vystřízlivění ze zaslepenosti komunistickou ideologií. V dětství pak především to, že by chtěla
být „obyčejné dítě“ a ne se učit poznat rytmus básní apod. („Obyčejné děti nemusí
psát poémy a romány.“). Když se Marina vrátí do Ruska, protože v Paříži se jí nedaří
a syn, narozený v emigraci, na ni naléhá, že chce poznat její vlast, ocitne se Marina opět
v bezvýchodné situaci: „…zase stále na odchodu, ale tentokrát je uprchlíkem ve vlastní
zemi.“ Zatčení manžela a dcery, válka, bída a neschopnost psát ji nakonec v Jelabuze
dovedou k sebevraždě. A Ariadně zbývají v táboře vzpomínky, protože „když člověk
nemá s kým vzpomínat, přestává být člověkem“.
MILAN ŠILHAN
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NOVINKA
Umíte rozpoznávat znamení? Věříte na náhody? Myslíte si, že je
náhoda, když několik stovek elitních rodin vlastní větší majetek
než zbytek lidstva? Je náhoda, že se tito lidé spolu pravidelně scházejí s vyloučením veřejnosti? Vědí snad tyto osoby o
penězích něco, co není známo zbytku lidstva? Domníváte se, že
štěstí, peníze a majetek přicházejí k vybraným lidem náhodně?

Nejedná se o náhodu, nýbrž o speciální vědění týkající se zacházení s penězi a úspěchem, které je masám upíráno. Každý
přece zná pojem „recept na úspěch“. Skutečně existuje takový
návod? Ano, existuje! Pouze musíme umět rozpoznat určité
mechanismy, všímat si jich, ba dovedně je využít. Všichni víme,
že kukuřice vysazovaná v zimě nikdy nevzejde a že kiwi neroste ve Finsku. Ať již se jedná o sadbu brambor, nebo o sklizeň
chřestu: Sklidíme-li příliš brzy, bude kvalita úrody mírně řečeno
nevalná, a naopak – budeme-li sklízet příliš pozdě, mohou plody
shnít. Všechno má svůj „správný čas“ i své „správné místo“. Stačí
to umět rozpoznat.
To samé funguje v oblasti peněz. Vyjádřeno zjednodušeně: Chceme-li „sklízet“ maximální příjem, měli bychom jednat v příhodnou dobu, což platí i pro fi nanční operace. Pro realizaci každého
rozhodnutí v našem profesním životě, zdali je to úspěšné podnikání na volné noze, přínosný prodej či koupě fi rmy, anebo
sdílení nápadů s ostatními – na vše existují příhodné okamžiky.
Každý člověk dostane ve svém životě vícero šancí na úspěch.
Většina z nás však tyto příležitosti promarní; buď proto, že je
nepozná, nebo je ani rozpoznat neumí. Mnozí lidé (ke své škodě)
nevidí znamení okolo sebe ani se nesnaží poučit se o tom, jak
životní mechanismy fungují.
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Že jste o něčem takovém nikdy neslyšeli? Samozřejmě, že ne!
Proč by se asi scházely různé mužské spolky ve skrytu a v utajení, kvůli čemu by se jejich členové vázali mezi sebou přísahou
mlčenlivosti? Jen tak pro zábavu? Existuje několik malých tajemství, která jsou známa pouze vyvoleným a jež jsou prostým
lidem upírána – jedná se totiž o klíč ke skutečnému úspěchu.
A tato tajemství zůstanou skryta i pro vás, pokud se ovšem
nerozhodnete otevřít tuto knihu...

WWW.ANCH-BOOKS.EU

kupujte na
www.grada.cz

knižní tipy

PŘÍBĚHY SLAVNÝCH OPER

KONCERT PRO LEVOU RUKU

Pedagog zpěvu a hudební publicista Miloslav Pospíšil, jehož
žákem byl i úspěšný a známý tenorista Aleš Briscein, byl mj.
v letech 1995–1998 dramaturgem Státní opery Praha v éře
ředitelky Evy Randové. Je autorem biografií slavných českých
pěvkyň Emy Destinnové a Marie Podvalové a knihy Z operního Olympu – Pěvecké legendy 20. století. Jeho nová kniha
Příběhy slavných oper – Od Mozarta k Janáčkovi (vydala
Brána) seznámí čtenáře podrobněji s pětadvacítkou operních
děl, z nichž mnohé patří k těm vůbec nejúspěšnějším a nejhranějším na celém světě – bez Kouzelné flétny, La Traviaty, Aidy, Bohémy, Tosky či
Carmen se neobejde téměř žádný operní dům. Autor do knihy vybíral především tituly,
za nimiž se skrývá zajímavý příběh; ať už je to vznik opery nebo námět, který vychází z literární předlohy, ze skutečných historických událostí, či je inspirován osudem reálných
postav. Vybíral také téměř zásadně jen operní dramata; výjimkou jsou tři slavné Mozartovy opery, ovšem Dona Giovanniho sám Mozart charakterizoval jako „dramma giocoso“, Cosí fan tutte je spíše psychologická, lyrická komedie s vážnými prvky a Kouzelná
flétna je pohádka s komickými i vážnými scénami. Ostatní díla jsou dramata, v nichž není
nouze o tragické osudy postav či o smrt hlavních hrdinů, ať už je to titulní Tosca, Madama
Butterfly, Carmen, Adriana Lecouvreur, Violetta z La Traviaty, Gilda z Rigoletta, Mimí
z Bohémy nebo básník Andrea Chénier, oběť Francouzské revoluce, který skončil pod
gilotinou spolu se svou milovanou Maddalenou. Právě u této opery je zajímavé sledovat
srovnání skutečného Chéniera a jeho zobrazení v Giordanově opeře. Stejně jako osud
proslulé herečky Adriany Lecouvreur nebo historické pozadí vlády ruského cara Borise
Godunova, který je titulní postavou Musorgského operního dramatu. Verdiho Sicilské
nešpory také zobrazují historické události, stejně jako jeho Nabucco; Rigoletto podle
dramatu Victora Huga měl zase potíže s cenzurou a takový operní hit, jakým je La Traviata, při premiéře propadl a nebyl jediný, i Carmen se naplno prosadila až po smrti svého
tvůrce Georgese Bizeta, který se tak její slávy nedožil a umíral s pocitem nedocenění.
V knize se dále dočteme o operách Don Carlos, La Gioconda, Sedlák kavalír, Turandot,
Fedora, Faust a Markétka, Hoffmannovy povídky, Lohengrin a Valkýra; z domácí tvorby autor vybral Janáčkovu Její pastorkyni, dnes ve světě nejuváděnější českou operu.
Ve čtivé knize nechybí na začátku každé kapitoly ani převyprávění obsahu opery, různé
zajímavosti ze života skladatelů či operních pěvců a dirigentů; to vše je psáno přístupnou
formou, přitom fundovaně, na odborné výši skutečného znalce opery, jakým autor je.
MILAN ŠILHAN

Nejznámějším členem rodiny Wittgensteinů je filozof a logik
Ludwig Wittgenstein. Rodina měla vztah i k českým zemím, protože jim patřily kladenské ocelárny nesoucí název Poldi Kladno –
byly pojmenovány po Leopoldine Wittgensteinové, Ludwigově
matce. Druhým nejslavnějším členem bohaté vídeňské rodiny je
klavírista Paul Wittgenstein (1887–1961), předposlední z devíti
dětí Karla a Leopoldine Wittgensteinových (syn Ludwig byl
nejmladší). Právě Paul je hlavní postavou výborného, čtivého
románu německé literární a kulturní historičky a spisovatelky Ley
Singer Koncert pro levou ruku (přeložila Vlasta Reittererová, vydalo Nakladatelství H & H Vyšehradská). Název naznačuje, co bylo pro Paula Wittgensteina
příznačné a čím se proslavil: hned na začátku první světové války byl v bojích zraněn a byla
mu amputována pravá ruka. Po zajetí v Rusku (kapitoly z války patří v románu k nejdramatičtějším a nejpůsobivějším) se nadaný klavírista nevzdal a hře na klavír se věnoval i jedinou,
levou rukou. Upravoval si pro sebe klavírní díla a také si řadu děl objednával u předních skladatelů své doby; jako příslušník jedné z nejbohatších rakouských rodin si to mohl dovolit, ale
nebylo to jen o penězích: Paul byl skvělý klavírista a pro skladatele to byla zajímavá výzva.
Peripetie s uváděním těchto děl i jejich vznikem jsou také velmi zajímavé; Paul nejednou
s díly a jejich stylem zápasil (jako s Ravelovým klavírním koncertem pro levou ruku, který je
dnes asi nejslavnější takovou kompozicí), jindy ji dokonce hrát odmítl (jako třeba koncert
Prokofjevův nebo skladbu Paula Hindemitha). V románu se kromě nich mihnou i Gustav
Mahler, Thomas Mann (Paulovo setkání s ním je zvlášť kouzelně popsáno), Richard Strauss
a další; důležitou roli hraje Paulův pedagog Leschetizky. Román však není jen o slavných
osobnostech a klavíru, je také příběhem rodiny, Paulových rodičů (přísného, dominantního
otce a chladné matky) a jeho sourozenců; jejich spory autorka podává živými, jiskřivými
dialogy. Jejich život nebyl jednoduchý (dva bratři spáchali sebevraždu, jeden zmizel, Paul
jako jediný z pěti bratrů se oženil a měl děti), byly to složité povahy (a nejen geniální filozof
Ludwig), složitá byla i doba, v níž žili: rozpad Rakouska-Uherska, nástup fašismu, osud rodinné firmy, spory o peníze, po nichž toužili nacisté. A také boj o lásku: Paulovi dlouho trvá,
než najde ženu, s níž by spojil svůj život, a to navzdory sestrám, pro něž nikdo nebyl dobrý.
Až k němu jednou přijde téměř nevidomá mladičká Hilda Schaniová, která se chce stát jeho
žačkou… Román končí rokem 1938, kdy Paul prchá z nacisty obsazeného Rakouska a musí
ven dostat i Hildu s dětmi. Další osudy jsou stručně shrnuty v epilogu a nechybí ani přehled
skladeb napsaných pro Paula Wittgensteina.
MILAN ŠILHAN

Vejdi brankou za hádankou
Jiří Faltus, Andrea Popprová

Špalíček hádanek v deseti oddílech, doprovázených
spoustou kouzelných ilustrací, představuje bohatost
všeho, co na děti čeká po otevření dveří domu či zahradní branky. Objeví se věci jistě již známé, ale krůček po
krůčku začnou se rozhlížet i po novém a dosud neznámém. Hra s jazykem chce v dětech vyvolat zvědavost,
vnímavost a rozvíjet paměť pro bližší vztah ke světu
obyčejných i nevšedních zázraků a nesporných hodnot.

Torey Hayden
v ČR!

A se
ZVÍŘETEM!

ISBN 978-80-88104-28-5
160x200 mm, 84 stran, vázané, cena 188 Kč

Oplatková Markéta

Rudolf Lukeš, Marcela Jaklová
Patnáct pohádek o malé školačce Markétě, která prožije
část prázdnin v lázeňském městě u strýce Tomáše a tety
Jindřišky. Teta Jindřiška peče v krámku u kolonády lázeňské oplatky, které Markéta miluje. Průvodcem po
lázních je jí skřítek Vřídloveček, přebývající u Rusalčina
pramene, s nímž prožije Markéta řadu dobrodružství.
Někdy ale až na poslední chvíli Markéta pozná, že musí
Vřídlovečka vrátit zpět do jeho pramenní říše... Knihu
vyšperkovala nádhernými ilustracemi Marcela Jaklová.

Od 5. do 27. září
navštíví více jak dvacet měst
Čech a Moravy.
Více na www.listovani.cz

ISBN 978-80-88104-29-2
160x200 mm, 80 stran,
vázané, cena 188 Kč

obchod.portal.cz

www.krigl.cz
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knižní tipy

VEŘEJNÁ TAJEMSTVÍ

FRANTIŠEK JOSEF I.

Oceňovaná kanadská autorka povídek Alice Munroová
(1931), nositelka Nobelovy ceny za literaturu (2013), je u nás
dobře známá, česky vyšlo již šest jejích povídkových knih,
všechny v Pasece: výbor Už dávno ti chci něco říct a jiné povídky (2003) a soubory Nepřítel, přítel, ctitel, milenec, manžel
(2009), Útěk (2011), Příliš mnoho štěstí (2013), Drahý život
(2014) a Láska dobré ženy (2015). Letos k nim přibyla kniha
Veřejná tajemství z roku 1994, obsahující osm povídek (přeložila Zuzana Mayerová). Autorčiny delší povídky jsou takové malé
romány (mnozí jiní autoři by téma skutečně roztáhli na román),
ovšem čtenář skoro nikdy nemá pocit, že by je Munroová o něco ochudila, že by byla příliš
stručná, naopak, vždy je to tak akorát, navíc zbývá i prostor na „čtení mezi řádky“. Munroová nepotřebuje kdovíjak výrazné pointy, aby ve čtenáři zanechala na dlouho silný pocit
z právě dočteného příběhu, nejednou rozklenutého i do dlouhé časové plochy a zalidněného řadou postav. Někdy je povídka více komorní, humornější, s ironickým podtónem,
jindy vážná, až tragická, s otevřeným koncem, který nás vybízí, abychom si další vývoj sami
domysleli a především přemýšleli o lidském životě. Titul knihy se dá vztáhnout skoro na
všechny povídky: každý máme svá tajemství a někdy jsou bohužel tyto tajnosti tak veřejné,
že už tajnostmi přestávají být. Asi nejkrásnější je hned první povídka Mimo sebe, která
začíná za první světové války, kdy knihovnice v malém městě dostává z fronty dopisy od
vojáka, který ji zná, ale ona si ho z knihovny nepamatuje; kdo by ale čekal pokračování milostné zápletky po vojákově návratu, bude zklamán, děj se odvíjí dosti nečekaně a pokračuje až v době po druhé světové válce. V Albánské panně hrdinka uvízne v Albánii a děj je
skoro dobrodružný; v druhé linii sledujeme vypravěčku, která utekla jinam, když ji manžel
opustil poté, co vyšla najevo její nevěra. V Hotelu Jack Randa zase Gail sleduje manžela, který ji opustil, až do Austrálie, kde s ním pod jinou identitou prostřednictvím dopisů
naváže kontakt… Milostné zápletky umí Munroová podat vskutku originálně! Ale nejen ty.
(miš)

Ať už se nám to líbí, nebo ne, české dějiny byly po několik staletí
svázány s Rakouskem, resp. s Habsburky. Jednou z nejvýraznějších postav na císařském trůnu byl bezpochyby František
Josef I., který se narodil v roce 1830 a vládl dlouhých 68 let – od
roku 1848 až do své smrti v roce 1916, uprostřed první světové
války. Byl i králem českým, ačkoli na něj nikdy nebyl korunován.
Svět se za jeho vlády měnil k nepoznání po všech stránkách,
on sám se již nedožil rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918,
velké říše, které tak oddaně sloužil jako ten snad nejpracovitější
„úředník“. Naopak ale nebyl ušetřen tragédií v osobním životě: manželství s krásnou, leč
povahově komplikovanou Alžbětou Bavorskou řečenou Sisi (1837–1898) se mu příliš
nevydařilo a císařovna byla zavražděna anarchistou; jediný syn, korunní princ Rudolf
(1858–1889), spáchal sebevraždu se svou milenkou; následník trůnu, císařův synovec
František Ferdinand d’Este (1863–1914), byl se svojí manželkou Žofií Chotkovou (což
byl nerovný sňatek, který císař těžce nesl) zavražděn v Sarajevu, čímž byla rozpoutána
světová válka; a císař musel přihlížet válečné apokalypse do té doby nevídaných rozměrů. František Josef I. nepřestává přitahovat historiky, životopisce, spisovatele či filmaře.
Jednou z posledních knih je biografie rakouských historiků Michaely a Karla Vocelkových František Josef I. Císař rakouský a král uherský (přeložila Zlata Kufnerová, vydala Paseka). Čtivý text nás seznámí se vším důležitým, co se odehrálo v císařově životě
od narození do smrti i v měnícím se světě. Po nástupu na trůn (stalo se tak po abdikaci
císaře Ferdinanda I. Dobrotivého právě ve prospěch svého synovce v arcibiskupském
paláci v Olomouci 2. prosince 1848) vzbuzoval mladý, osmnáctiletý císař velké naděje,
ale postupně se stal svým konzervatismem spíše brzdou politického vývoje. Mnohonárodnostní habsburská monarchie se pomalu hroutila a zažívala poslední lesk své slávy,
ale i bídu. František Josef I. je rozporuplná postava, ale nesmírně zajímavá a tato zdařilá
kniha o něm si zaslouží velkou pozornost!
(miš)

DINOSAUŘI V ČECHÁCH
Dinosauři se nejen u nás těší stále velké pozornosti již od dob
legendární Cesty do pravěku Karla Zemana a známých ilustrací
Zdeňka Buriana; novou vlnu popularity pravěkých tvorů po celém světě přinesl v devadesátých letech Spielbergův Jurský park
a jeho pokračování. Od té doby vycházejí nové a nové publikace
na toto téma, ať už odborné, populárně naučné či pro děti a mládež. Jak to ale bylo s dinosaury na našem území? O tom si můžete
přečíst knihu Dinosauři v Čechách (vydal Vyšehrad), kterou napsal Vladimír Socha (1982), publicista, pedagog a popularizátor
paleontologie i přírodních věd jako takových. Jeho DinosaurusBlog byl letos nominován na
Magnesii Literu. Přispívá do populárně naučných periodik, vystupuje v pořadech Českého
rozhlasu, publikoval zatím osm knižních titulů a několik brožurek o dinosaurech a pravěku
pro děti a také překládá. Co by ale taková kniha byla bez ilustrací? O ty se postaral slovenský
ilustrátor Vladimír Rimbala (1978), který se specializuje právě zejména na rekonstrukce
pravěkých organismů. A výsledek je po všech stránkách povedený, symbióza čtivého textu
a ilustrací je mimořádná a kniha je to vůbec krásná, ale především nabitá fakty a zajímavostmi. Je určena všem, kteří hledají vědecká fakta, ale i laikům, které fascinuje svět vyhynulých
živočichů. Jak podotýká autor, nemusíme smutnit a ohlížet se do světa, „dinosaury jsme tu
měli taky! (…) …dinosauři i další druhohorní plazi žili také na území současné České republiky.“ A kniha o tom všem podrobně pojednává a navíc je poctou mnoha objevitelům: „Tato
kniha představuje vůbec první pokus přiblížit čtenáři souborně dosud objevený fosilní záznam těchto úžasných tvorů a splnit alespoň posmrtně přání několika velkým českým badatelům dob minulých – totiž ukázat takříkajíc v plné parádě, že druhohorní pravěcí ,draci‘
kdysi skutečně žili i na našem vlastním prahu,“ píše Vl. Socha v předmluvě. V závěru knihy
najdeme i rozhovory se dvěma objeviteli (Michalem Matějkou a Danielem Madziou), geologické pravítko a slovníček pojmů. Autorovi se do knihy podařilo vměstnat spoustu informací,
které zájemci jistě ocení. A už jen kochat se Rimbalovými ilustracemi stojí za to!
(miš)

Soutěž o knihu Ach, ty Češky
z nakladatelství MLADÁ FRONTA

Mariusz Surosz: Ach, ty Češky
České ženy, česká historie a současnost očima
významného polského žurnalisty

Mariusz Surosz je polský novinář, esejista a historik. Vystudoval historii na Vysoké škole pedagogické v Krakově a filozofii na Jagellonské univerzitě tamtéž. Od roku 2011
žije v Praze, kde se věnuje svému
oblíbenému koníčku – zkoumání
Čechů v jejich přirozeném prostředí.
Individuální zkušenosti žen umožňují
M. Suroszovi představit dějiny Československa od dvacátých let 20. století
přes válečné a poválečné časy až po
pražské jaro a sametovou revoluci.

Kniha obsahuje:
a) 6 příběhů
b) 8 příběhů
c) 10 příběhů
Odpovědi najdete na www.mf.cz
a zasílejte na adresu: knizni.novinky@volny.cz
do 30. září 2017, vylosujeme 2 výherce.

Žádejte u svého knihkupce.

ANCH-BOOKS

WWW.ANCH-BOOKS.EU
Hroutí se vám život pod nohama?
Tak jak to s vámi vypadá? Dospěli jste do bodu, kdy si snad
toužíte prohnat hlavou kulku, protože vám pomyslná voda
sahá až po krk a vy nemáte ponětí, jak zaplatit složenky
nebo vyrovnat staré dluhy? Rozpadlo se vám manželství,
zemřel přítel či přítelkyně, změnila vám těžká nehoda radikálně život a vy už v něm nevidíte žádný smysl?
V důsledku takový chto i jiný ch tíživý ch a často traumatický ch zážitků člověk pochopitelně začne o všem
pochybovat – o sobě, o svém myšlení, o okolí, práci, rodině a smyslu života vůbec; a většinou také o tom, v co dosud věřil. Začne se cítit bezmocný a nevidí ze své situace
vý chodisko. Zadržte však, nejste v tom sami! Mnohem
víc lidí, než si dovedete představit, prochází v současné
době extrémními vnitřními procesy. Jedinců, prožívajících
pohromy, stále přibývá – a to na celém světě!
Zajímá vás, proč?

Než si proženeš
hlavou kulku,
prečti si tuto knihu!

Mnozí z vás se už možná dozvěděli, že směřujeme do období, kdy se vý še popsané procesy nebudou tý kat jen
několika jednotlivců, ale celý ch davů. Co však za tím vším
stojí? A co když to postihne zrovna vás? Co když vám
život v určitém okamžiku strhne koberec pod nohama? Co
uděláte? Prohnat si hlavou kulku opravdu není řešení. Jan
van Helsing mluví z vlastní zkušenosti, protože ho krize
nemilosrdně zasáhla v březnu 2012 a naprosto ho vykolejila ze zajetý ch drah. Ve své knize se čtenářům svěřuje s
vlastním „slzavým údolím“ i svý m řešením nastalé situace.
Navíc uvádí příběhy krizí šestatřiceti lidí, kteří na tom kdysi byli dobře, v důsledku nějaké události se zhroutili nebo o
všechno přišli, ale znovu se postavili na nohy, aby si poté
mohli vychutnávat šťastný a naplněný život. Ve svý ch
příbězích popisují, jak toho dosáhli.

... protože,
když máš pocit,
že už nemůžeš dál,
vynoří se odněkud
světélko naděje ...

Tato kniha představuje první pomoc – balíček nové energie. Dává čtenářům odvahu, aby se nevzdali, ale podobné
„krize“ vnímali jako šanci; aby pochopili smysl, jenž se za
nimi skrývá, vzali život do svý ch rukou a začali znovu od
začátku. Pryč ze slzavého údolí!

NOVINKA!
Jan van Helsing

Jistě se zeptáte: „Proč bych neměl tuto knihu brát do rukou?“
Je její titul jen promyšlenou reklamní strategii?
Sotva. Možná nevíte, že dvě knihy Jana van Helsinga byli kvůli jejich
Setkává se s duchovními lidmi nejrůzbrizantním obsahům v Německu a Švýčarsku
nějšíchzakázáné.
kultur a Masmédiá
náboženství, stýká se
dodnes veřejnost varují před jeho myšlenkami;
a mluví
o „nejnes osobami
z okruhu
tajných služeb,
s příslušníky
tajných lóží, působících
bezpečnějším německém autorovi faktografické
literatury“.

ISBN 978-3-9814301-1-0

Odpovědi bytosti, která od počátku Stvoření nepřebývala ve fyzickém těle a sama si říká Anděl proměny, přesahují naše „pozemské“ vnímání světa.
Otevírají čtenáři intergalaktické, univerzální pohledy
nezatížené dualitou a představami dobra a zla.

ISBN 978-3-9814301-0-3

Jan van Helsing

Jan van Helsing

ANCH BOOKS

Jsou dvě možnosti: Chcete aby žil nadále život vás, nebo teď nastal
okamžik vzít osud do vlastních rukou?

RUCE PRYČ OD TÉTO KNIHY !

o niž se můžete podělit s ostatními. Avšak kdo má moc, má i velkou
odpovědnost.

OD TÉTO KNIHY !

Fascinovaný jejím zjevem, a především prodchnut
nesmírnou zvědavostí se během následujících
dvou let pokoušel navázat s ní kontakt. V prosinci
2004 se mu to podařilo... V jedinečném interview
položil bytosti, kterou nazýváme Smrt, 222 otázek: Kdo jsi? Kam odnášíš duše? Co cítíš, když
vyzvedáš duši vraha? Jak vypadá druhý svět? Jsi
nesmrtelná? Viděla jsi Boha? Existuje peklo? Kdo
vládne světu? Komu slouží ilumináti? Kdy přijde
Antikrist? Co víš o Ježíši? Co je smyslem života? Je smrt nevyhnutelná? Jaká budoucnost čeká
lidstvo? Jaký smysl má nemoc? Jak být zdravý
a šťastný?...

ANCH BOOKS
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RUCE PRYČ
Každý z nás se s ní alespoň dvakrát v životě setká.
Toltékové říkají, že kráčí stále za naším levým ramenem a je naším nejmocnějším průvodcem.
Německý autor Jan van Helsing přežil dvě autonehody, které ho přivedly do její bezprostřední blízkosti.

v zákulisí oficiálního světového dění,
a s mágy,
lidmi s rozvinutým
Jan van Helsing zde otřásá základy světonázoru
– tentokrát
vašeho! nadsmyslovým vnímáním a praktikami. NashromážSvou publikaci nazval Ruce pryč od této knihy!
A myslel to
opravdu informace
děné poznatky,
dokumenty,
vážně. Když si ji přečtěte, nebude pro vása fakta
snadné
žít dálv deseti
jak dosud.
zveřejnil
knihách, jež pronapsal.
Nyní si snad ještě můžete myslet: „O tomzatím
mi přece
nikdo nic neřekl.
Jeho první
publikace,
níž se pokuOdkud jsem to měl vědet?“Nebo vás napadne,
že sám
či samav nic
sil odkrýt fakta na pozadí takzvaných
nezměníte.
konspiračních teorií, vyšla v roce 1993
pod titulem Tajné společnosti. Poměrně
Ale přečtěte-li si tuto knížku, změníte postoj.
Pokud
vás však
ta- exemplářů
rychle se
jí prodalo
sto tisíc
a byla
přeloženapo
dovnitřním
osmi jazyků.
jemné a nepoznané nezajímá, nikdy jste
nezatoužili
roce vlastním
1995 následoval
druhý díl. Jeho
a vnějším bohatství, nezamýšleli jste seV nad
úspěchem
však natolik
pobouřil
a nezáleží vám ani na zdraví, bude lépe, obsah
když dobře
míněnou
radu jisté kruhy
v Německu a Švýcarsku, že musel být
autora poslechnete, a knihy se vícekrát nedotknete.
pod tlakem soudního rozhodnutí okamžitě stažen z prodeje.
Máte-li však pocit, že se světem, v němž Vžijeme,
není
něco
v
pořádroce 2010 vydal Jan van Helsing knihu
ku, zajímáte se o jeho poslední tajemstvíTajné
a toužíte-li
se toIII,dozvědět
společnosti
v níž publikuje rozhovor se si
zednářem
vysokého
přímo od života — je to VAŠE kniha! Nemůžete
však stěžovat,
že stupně zasvěcení.
Obsaha knihy
odhaluje čtenářům
jsme vás nevarovali. Jan van Helsing tu mluví
o věcech
událostech,
okultní praktiky a plány jednoho z největkteré vám otevřou možnosti nabýt moc nad
vlastním životem a sílu,
ších tajných spolků našich dějin.

ANCH BOOKS
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Jan van Helsing
Německý autor Jan Udo Holey
je čtenářům známý spíše pod
pseudonymem Jan van Helsing.
Narodil se v roce 1967 jako druhé ze tří dětí v podnikatelské
rodině ve Švábsku. Od malička
mohl přivykat samostatnému
myšlení a cítění, nezávislém
na obecném a převládajícím mínění. Většina jeho předků byla
sprirituálně orientovaná. V rodině byli léčitelé, jasnovidci i osoby,
které prostřednictvím channelingu zprostředkovávaly kontakt
s „nadsmyslovým světem“.

kdo se bojí

V osmdesátých letech začal autor intenzivně cestovat; a dodnes
navštěvuje mnohé země světa.
Na svých cestách pátrá po faktech osvětlujících pozadí záhadných přírodních jevů a společensko-politických
„tajností“.
Setkává se s duchovními lidmi
nejrůznějších kultur a náboženství, s osobami z okruhu tajných
služeb a příslušníky tajných,
v zákulisí oficiálního světového
dění působících lóží.

S mrti ?

ANCH BOOKS

JAN VAN HELSING
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kdo se bojí Smrti?

DALŠÍ TITULY:
Jan van Helsing (vlastním jménem Jan Udo Holey) se
narodil v roce 1967. Ve svých (prozatím) patnácti knihách
dokázal Jan van Helsing nejen s velkým předstihem před
povědět politický i ekonomický vývoj, ale také podrobně
vysvětlit, jak má být na světě pomocí globálního terorismu a následné zostřené kontroly občanů nastolen nový
světový řád.
Jana van Helsinga můžete navštívit také na internetu:
www.amadeus-verlag.com.

Německý autor Jan Udo Holey je čtenářům znám spíše pod pseudonymem Jan
van Helsing.
Narodil se v roce 1967 jako druhé ze tří
dětí v podnikatelské rodině ve Švábsku.
Od malička mohl přivykat samostatnému,
na obecném a převládajícím mínění nezávislému myšlení a cítění. Většina jeho
předků byla sprirituálně orientovaná a někteří měli i mediální schopnosti. V rodině
byli léčitelé, jasnovidci i osoby, které prostřednictvím channelingu zprostředkovávaly kontakt s „nadsmyslovým světem“.
V osmdesátých letech začal autor intenzivně cestovat a dodnes navštěvuje
mnohé země světa. Na svých dobrodružně-výzkumných cestách hledá odpovědi
a pátrá po faktech osvětlujících pozadí
záhadných přírodních jevů a společensko-politických „tajností“.

DISTRIBUCE KOSMAS S.R.O.

VYŠEHRAD

SPOL.
S R.O.
NAKLADATELSTVÍ ■ PUBLISHERS LTD.

www.ivysehrad.cz

Mark Twain
POVÍDKY
Marka Twaina označil William Faulkner za „otce
americké literatury“ a povídky představené
v této sbírce mu dávají za pravdu. Sbírku uzavírá mnohokrát zfilmovaná humoristická klasika,
Milionová bankovka. Povídky vycházejí v kongeniálním překladu Františka Fröhlicha
(1934 –2014), jenž Twainovým povídkám v češtině vdechl život.
Váz., 128 s., 188 Kč
Peter Tremayne
ÚDOLÍ STÍNU
Případ
sestry Fidelmy
Sestra Fidelma s věrným Eadulfem nalézají
na cestě do vzdáleného „Zapovězeného údolí”
strašlivý výjev – rituální kruh sestavený
ze třiatřiceti nahých těl zavražděných mladíků.
Odhalí advokátka irského práva Fidelma
pachatele rituálních
vražd?

Dědečku, máme tě rádi

Eduard Martin

Autor představuje důležitou roli dědečků
v rodině i v širší společnosti. Příběhy nám
připomínají, že vztahy dědečků a jejich vnoučat
mohou být vzájemně velmi obohacující.
brož., 176 s., 199 Kč

Plná slávy

Bruce Marshall

2. VYDÁNÍ

Kniha je plná laskavého humoru i životní moudrosti - dnes už je klasikou křesťanské beletrie:
kdo ji četl, většinou se k ní rád vrací, a kdo ji
nečetl, o moc přišel.
brož., 256 s., 299 Kč

Váz., 336 s., 298 Kč

Jack Albert
SMÁLI SE
GALILEOVI
Jak velcí vynálezci vytřeli zrak
svým kritikům
Čtivá a poutavá knížka britského autora přináší
příběhy nejrůznějších objevů a objevitelů
i vynálezů a vynálezců, jak technických
(např. televize, počítač), tak i kulturních
(Beatles, Rowlingová), kteří navzdory
pochybnostem uspěli a změnili svět.
Váz., 240 s., 298 Kč

PŘESTAŇTE HLEDAT,
ZAČNĚTE NACHÁZET

KŘEST KNIHY 14. ZÁŘÍ 16.00, PALÁC KNIH LUXOR, PRAHA
HOSTÉ: ANDREA RŮŽIČKOVÁ, LIBOR STACH, KAREL KAŠÁK A DALŠÍ
TAKÉ JAKO

E-KNIHY

Dobrou noc s Biblí

Honor Ayresová, Renita Boyleová
Vyprávění o stvoření světa i Noemovi,
o Jonášovi a velrybě, o statečném Davidovi,
ale hlavně o Ježíšovi: jak se narodil, jak uzdravoval nemocné, jak byl zabit a vstal z mrtvých.
váz., 96 s., 269 Kč
objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz
telefon: 384 420 295 | pro knihkupce: http://f.kna.cz/

JEDINEČNÁ KNIHA O HISTORII
ČESKOSLOVENSKÉ MOŘEPLAVBY
KŘEST KNIHY 5. ŘÍJNA V 16.00, PALÁC KNIH LUXOR, PRAHA
ZA ÚČASTI RICHARDA KONKOLSKÉHO A DALŠÍCH AUTORŮ

Mapa plaveb
jako BONUS

vždy výhodněji na

www. JOTA. CZ

bibliografie
duchovní nauk y
Loukota, Václav
Rozjímání nad aramejskou
modlitbou Páně

Praha: Volvox Globator, 2017,
1. vyd., 88 s.
O modlitbě Otčenáš bylo již napsáno
mnohé. Tato kniha si dává za cíl sestoupit k semitským pramenům této biblické
modlitby a rozjímat nad ní v duchu
mystické židovské tradice, která od nejstarších dob posvátné texty doprovází.
ISBN 978-80-7511-349-8

Mrázek, Vladimír; Dehner,
Daniel
Společné prosby věřících. Doba
během roku (všední dny)

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2017, 1. vyd., 216 s., brož. 189 Kč
Přímluvy ke mši svaté pro všední dny
všech 34 týdnů liturgického mezidobí. Vyšlo s církevním schválením.
ISBN 978-80-7266-425-2

Mrázek, Vladimír; Kupka, Jiří
Společné prosby věřících. Doba
postní – Svatý týden – Doba
velikonoční
Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2017, 2. vyd., 168 s., brož. 139 Kč
Přímluvy ke mši svaté na neděle
a všední dny uvedených období
církevního roku. Vyšlo s církevním
schválením.
ISBN 978-80-7266-419-1

Siepak, Elźbieta M.
Ježíši, důvěřuji Ti! Výbor modliteb svaté sestry Faustyny

Z pol. přel. J. Hrdý, Olomouc: Matice
cyrilometodějská, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 43 Kč
Brožurka obsahuje krátké představení sv. Faustyny Kowalské,
pobožnost k Božímu milosrdenství,
výbor modliteb této apoštolky Božího
milosrdenství ad.
ISBN 978-80-7266-428-3

ekonomika
Dušek, Jiří
Ekonomické, finanční a právní
perspektivy rozvoje regionů

České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017,
1. vyd., 165 s., brož. 270 Kč
Monografie má celkem tři stěžejní
části – Vybrané faktory regionálního
růstu a rozvoje, Regionální a strukturální politika ČR a EU a Udržitelný
rozvoj regionů, obcí a území.
ISBN 978-80-7556-019-3

Müllerová, Libuše; Králíček,
Vladimír
Auditing pro manažery aneb
jak porozumět ověřování účetní
závěrky statutárním auditorem
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 208 s., 355 Kč
Cílem publikace je vysvětlit, jak
proces auditu probíhá, co je jeho
smyslem, jaká je odpovědnost auditora na jedné straně a odpovědnost
společnosti na straně druhé.
ISBN 978-80-7552-769-1

Sojka, Vlastimil a kol.
Mezinárodní zdanění příjmů.
Smlouvy o zamezení dvojího
zdanění a zákon o daních z příjmů
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 4.
vyd., 569 Kč

1 8 / 2 0 17

Publikace řeší zdanění příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí
i zdanění příjmů se zdrojem na našem území, které obdrželi nerezidenti. Je provázena řadou praktických
příkladů, upozorňuje na sporné otázky i na zajímavá soudní rozhodnutí.
ISBN 978-80-7552-688-5

Vlčková, Jana
Global production networks in
Central European countries. The
case of the Visegrad Group
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 187 s., brož. 375 Kč
Kniha se zaměřuje na zapojení zemí
Visegradu do světové ekonomiky
s využitím konceptu globálních produkčních sítí. V angličtině.
ISBN 978-80-245-2197-8

společenské
vědy; osvěta
A STRO LOG I E
Koukal, Milan; Havelka, Emil
Václav
Partnerské horoskopy – Povídání
o astrologii
Praha: Pragma, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz. 229 Kč
Přejete si najít partnera svých snů?
Přejete si, aby váš vztah fungoval,
abyste spolu žili v klidu a vzájemně
si vyhovovali? Přejete si žít po boku
člověka, který se k vám skutečně
hodí?
ISBN 978-80-7549-255-5

E NC YK LO PE D I E
Makariusová, Marie
Biografický slovník českých
zemí, 20. sešit (Go–Gz)

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
192 s., brož.
Dvacátý sešit Biografického slovníku
českých zemí předkládá čtenářům
životopisy osobností, jejichž jméno
začíná písmeny Go–Gz, a představuje
další svazek rozsáhlého encyklopedického projektu.
ISBN 978-80-200-2734-4

ESOTE R I K A
Chinmoy, Sri
Andělé a víly

Zlín: Madal Bal, 2017, 1. vyd., 132 s.,
váz. 229 Kč
O andělech a vílách bylo napsáno
mnohé. Jsou to bytosti, které nás fascinují a odedávna upoutávají naši pozornost. V tomto výběru z rozhovorů
autor objasňuje roli andělů i víl jako
poslů spojujících nás lidi s čímsi vyšším, pro nás zatím nepoznaným.
ISBN 978-80-86581-85-9

Stöckli, Thomas
Světelná výživa

Olomouc: Fontána, 2017, 1. vyd.,
190 s., váz.
Tato kniha obsahuje zprávu o autorových zkušenostech a dokumentuje
fenomén výživy světlem z komplexního pohledu.
ISBN 978-80-7336-887-6

Virtue, Doreen
Nebojte se uskutečnit své sny.
Jak věřit v sebe, své sny a nápady
a svoji tvůrčí životní dráhu

z n o v i n e k k 11. 9. 2 0 17 2 13 t i t u l ů

Olomouc: Fontána, 2017, 1. vyd.,
256 s., brož.
Tato vyjímečná kniha je spojením
duchovna s praktickým životem
a názorně ukazuje, jak máte s kuráží
využít své vrozené dary k realizaci
smysluplných uměleckých projektů
a dosažení trvalého naplnění.
ISBN 978-80-7336-883-8

Virtue, Doreen
Archandělé a andělé na nebesích
Praha: Pragma, 2017, 1. vyd., 248 s.,
váz. 249 Kč
Doreen Virtue se rozhodla napsat
knihu, která by zahrnovala hierarchii
veškerých božstev.
ISBN 978-80-7549-390-3

FI LOZO FI E
Landa, Ivan; Mervart, Jan
Proměny marxistickokřesťanského dialogu v Československu

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd.,
493 s., váz.
Publikace se zaměřuje na jednu
z nejvýraznějších etap dialogu mezi
marxisty a křesťany, jež spadá do
60. let 20. století, přičemž zvláštní
pozornost je věnována situaci ve
střední Evropě a zejména v tehdejším
Československu.
ISBN 978-80-7007-481-7

Paitlová, Jitka
Odstíny platónské uměřenosti.
Ctnost, poznání, láska a míra

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 178 s., brož. 149 Kč
Cílem knihy je podat podrobný rozbor
Platónova pojetí uměřenosti. Byl to
právě Platón, kdo se jako první významným způsobem zasadil o vyhraněně filosofické uchopení tohoto pojmu, který
se stal později klíčovým pro křesťanské,
a tedy evropské pojetí morálky.
ISBN 978-80-261-0687-6

Wolf, Václav
Hindu. Filosofické pozadí
indické kultury

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2017, 1. vyd., 170 s., brož. 198 Kč
Autor v odborné studii obrací svoji
pozornost na filozofickou problematiku indického světa.
ISBN 978-80-7266-426-9

H ISTO R I E
Castellologica bohemica 16

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 256 s., brož. 249 Kč
Castellologica bohemica je sborník
věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se
zaměřuje zejména na problematiku
opevněných středověkých a raně
novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací.
ISBN 978-80-261-0652-4

Kříž, Jaroslav; Procházková,
Lenka
Střípky z českého Chicaga

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
480 s., brož. 450 Kč
Protože dějiny Čechů v Chicagu
nejsou dosud systematicky zpracovány, je součástí publikace obsáhlý historický úvod. Editované dokumenty
jsou členěny do tematických celků
a zároveň řazeny do širších historických souvislostí.
ISBN 978-80-200-2721-4
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Ther, Philipp
Temná strana národních států

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 358 Kč
V knize se autor věnuje etnickým
čistkám a vyhnáním v Evropě ve
20. století. Stranou přitom ponechává problematiku holocaustu,
která podle jeho názoru představuje
zcela specifický a svébytný způsob
rasově zdůvodňovaných čistek.
ISBN 978-80-257-2133-9

KULTUR N Í
D Ě J I NY
Blažek, Václav;
Schwarz, Michal
Raní Indoevropané v Centrální
Asii a Číně. Kulturní vztahy
v zrcadle jazyka

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 308 s., brož.
Kniha provádí čtenáře cestou napříč
časem podél Hedvábné stezky minulosti. Monografie bude nepochybně
sloužit po mnoho budoucích let jako
východisko dalšího bádání nejen na
poli středoasijské filologie.
ISBN 978-80-7422-598-7

MOTIVAČN Í
PŘ Í RUČK Y
Bisio, Tom
Vnitřní síla

Brno: Management Press, 2017,
1. vyd., 336 s., brož. 399 Kč
Otázkou, jak dosáhnout úspěchu v chaotickém světě, si čínští stratégové lámali
hlavu celá staletí. Kultovní kniha všech
příznivců čínských bojových umění.
ISBN 978-80-7261-513-1

Breus, Michael
Síla správného okamžiku

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 336 s.,
brož. 399 Kč
Víte, kdy je pro vás nejlepší pít kávu
nebo si jít zaběhat? Je výhodnější
brzy vstávat nebo pracovat dlouho
do noci? Existuje ideální čas k milování? A je to večer nebo ráno?
ISBN 978-80-265-0653-9

Knight, Sarah
Zázračný úklid v hlavě

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 176 s.,
váz. 269 Kč
Stres, přetažení, únava. Jedete v tom
taky? Jste zvyklí vyhovět každému,
kdo vás o něco požádá, jen ne sobě?
Do háje s tím! Kniha Zázračný úklid
v hlavě je vtipnou parodií uklízecího
bestselleru Marie Kondo.
ISBN 978-80-265-0640-9

Macháčková, Marie
Prosperita

Praha: Pragma, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Prosperita není mýtus ani záhada.
Neexistují tedy ani žádná zaříkávání
nebo tajné tipy, jejichž neznalost vám
brání dosáhnout úspěchu.
ISBN 978-80-7549-088-9

Parkin, John C.
Cestou fak* it (malá kniha, velká
moudrost)

Praha: Pragma, 2017, 1. vyd., 216 s.,
váz. 199 Kč
Bohatě ilustrovaná kniha obsahuje
jednoduchý návod, jak používat ve svém
životě osvobozující a mocné FAK* IT.
ISBN 978-80-7549-358-3

Pease, Allan;
Peaseová, Barbara
Odpověď

Praha: Pragma, 2017, 1. vyd., 288 s.,
brož. 259 Kč
Nová příručka od autorů několika
mezinárodních bestsellerů vám ukáže, jak od života získat to, co chcete,
a jak překonávat překážky, které se
vám staví do cesty.
ISBN 978-80-7549-245-6

Ruiz, Don Miguel
Hlas poznání

Praha: Pragma, 2017, 1. vyd., 216 s.,
váz. 199 Kč
Než se naučíme mluvit, je naší přirozeností milovat a být šťastní.
ISBN 978-80-7549-289-0

Stribling, Gerry
Buddhismus nejen pro chlapy.
Příručka pro neohrožené

Praha: Pragma, 2017, 1. vyd., 120 s.,
váz. 149 Kč
Buddhismus nejen pro chlapy. Mariňákův průvodce na cestě k bdělosti.
ISBN 978-80-7549-353-8

Tracy, Brian
Základní princip

Brno: Management Press, 2017,
1. vyd., 208 s., brož. 299 Kč
Nejúspěšnější autor knih o osobním
růstu Brian Tracy v této publikaci
shrnul to nejdůležitější, k čemu za
dlouhá léta práce s lidmi dospěl,
a podává to, jak je u něj zvykem,
čtivou, přehlednou a originální
formou.
ISBN 978-80-7261-520-9

PE DAG OG I K A;
D I DAK TI K A
Svoboda, Michal
Psychosociální interakční výcvik
v pedagogické praxi

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 219 s., váz. 253 Kč
Kniha se zabývá problematikou využití psychosociálního interakčního
výcviku v pedagogické praxi. Uvedená problematika je zpracovaná
z teoretického, aplikačního a výzkumného pohledu
ISBN 978-80-261-0676-0

Tomancová, Martina
Sborník Asociace učitelů češtiny
jako cizího jazyka 2016

Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd.,
144 s., brož.
V pořadí již 11. sborník Asociace
učitelů češtiny jako cizího jazyka
(AUCCJ) nabízí všem zájemcům další
pečlivě připravený výběr z příspěvků
přednesených během roku 2016 na
společných pravidelných setkáních.
ISBN 978-80-7470-162-7

Vinter, Vladimír
Začínající učitel biologie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 258 s., brož.
Publikace je určena především
začínajícím učitelům biologie, tedy
čerstvým absolventům VŠ.
ISBN 978-80-244-5021-6

PO LITO LOG I E
Brunclík, Miloš
Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, přímá volba
a pravidla hry

bibliografie
Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 144 s., váz.
Kniha nabízí systematický rozbor českého demokratického režimu po zavedení přímé a všeobecné volby prezidenta v roce 2012. Co je poloprezidentský
režim? Proč je český režim parlamentní,
a ne poloprezidentský?
ISBN 978-80-7485-122-3

čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za
kterých zákon vznikal a především události, které k jeho vydání vedly.
ISBN 978-80-7552-747-9

Masár, Dušan
Paradoxy fenoménu demokracie

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 180 s., 396 Kč
Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb.,
o protiprávnosti komunistického
režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá
okolnosti, za kterých zákon vznikal
a především události, které k jeho
vydání vedly.
ISBN 978-80-7552-748-6

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2017, 1. vyd., 98 s., 220 Kč
Ambíciou publikácie je poukázať na
súčasné smerovanie demokracie a jej
jednotlivé fenomény, ktoré jej podstatu oslabujú alebo naopak, prispievajú
k jej rozvoju a modernite.
ISBN 978-80-7556-018-6

PR ÁVO
Kabelková, Eva; Floriánová,
Alexandra; Přívara, Mojmír
Sousedská práva

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
216 s., brož. 390 Kč
Sousedské právo je tradičně charakterizováno jako právo, které reguluje
vzájemné právní vztahy vlastníků
sousedících nemovitých věcí, a to
ať vlastníků nemovitých věcí bezprostředně ležících vedle sebe, tak
sousedů vzdálenějších.
ISBN 978-80-7400-661-6

Kincl, Michael
Veřejná podpora v příkladech
a poznámkách

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 268 s., brož. 359 Kč
V 1. části se kniha zabývá veřejnou
podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory, vybranými
formami poskytování ad. Ve 2. části
se již autor věnuje vybraným oblastem veřejné podpory.
ISBN 978-80-7552-634-2

Klee, Lukáš
Smluvní podmínky FIDIC

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
2. aktual. a dopl. vyd., váz. 550 Kč
Předkládaná monografie je druhým,
aktualizovaným a doplněným vydáním
publikace z roku 2011. Autor v 10 kapitolách představuje vzorové dokumenty
FIDIC a zabývá se jejich užíváním v ČR,
často v porovnání se zahraničím.
ISBN 978-80-7552-161-3

Novotný, Jiří; Šašek, Pavel
Právní základy podnikání. Díl. I.
Právní úprava podnikání, závazkové vztahy, pracovní právo

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 206 s., brož. 249 Kč
Publikace představuje úvod do
právního prostřední a nejdůležitějších právních otázek souvisejících
s podnikáním. První díl je zaměřen na
právní úpravu podnikání, závazkové
vztahy a pracovní právo.
ISBN 978-80-261-0691-3

Šimáčková, Kateřina
Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti
němu. Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 180 s., brož. 396 Kč
Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb.,
o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně

Šimáčková, Kateřina;
Molková Foukalová, Kristýna;
Procházka, Vojtěch
Zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Komentář

PRŮVO DCE
Jepson, Tim
Itálie. Velký průvodce National
Geographic

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
400 s., brož. 590 Kč
Aktualizovaná publikace z řady prestižních průvodců National Geographic,
která vás provede perlou Středomoří,
Itálií. V knize naleznete ucelené,
podrobné informace o Itálii včetně užitečných tipů, fotografií, ilustrací a map.
ISBN 978-80-264-1574-9

Petro, Jozef
Slovenské klenoty UNESCO

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
112 s., váz. 299 Kč
Objevte skryté kouzlo nádherných
slovenských památek, které jsou
natolik cenné, že byly zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO,
aby se uchovaly dalším generacím.
ISBN 978-80-264-1575-6

Procházka po Praze

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
10 s., 99 Kč
V roce 2017 uplyne přesně čtvrt
století od okamžiku, kdy bylo historické centrum Prahy zapsáno do
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
ISBN 978-80-253-3235-1

PŘ Í RUČK Y
Brown, Peter C.;
McDaniel, Mark A.;
Roediger, Henry L. III
Nauč se to! Jak se s pomocí
vědy efektivněji učit a více si
pamatovat

Brno: Jan Melvil Publishing, 2017,
1. vyd., 280 s., 319 Kč
Návod, jak se efektivně porvat s učením
a pamatováním si – a pokud jste pedagog nebo lektor, tak i s tím, jak svoje
znalosti předávat co nejúčinněji.
ISBN 978-80-7555-030-9

Fowler, Shandon
Ženich – uživatelská příručka.
Jak přežít a pokud možno si i užít
vlastní svatbu
Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 196 s.,
brož. 289 Kč
Komplexní průvodce pro dokonalou
přípravu vlastní svatby. Od zajištění
organizované zábavy a plánování
slavnostní tabule až po sehnání
svatební kapely či uklidňování
hysterických členů rodiny. Manuál
moderního ženicha odpoví na vše!
ISBN 978-80-264-1578-7
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PSYCH O LOG I E
Brahm, Ajahn
Tady a teď. Milující pozornost

Praha: Pragma, 2017, 1. vyd., 136 s.,
váz. 169 Kč
Autor, který působí ve funkci
duchovního vůdce Západoaustralské
buddhistické společnosti, je proslulý
jako vynikající spisovatel, duchovní
učitel a řečník, a proto je často zván
na různé akce a přednášky.
ISBN 978-80-7549-168-8

Grof, Stanislav
Lidské vědomí a tajemství smrti

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 384 s.,
brož.
Ve své knize se S. Grof věnuje mnohdy tabuizovanému tématu: umírání
a smrti. Sleduje podobnosti změněných stavů vědomí a „zážitků blízké
smrti“ a popisuje jejich terapeutické
uplatnění. Opírá se přitom o vlastní
zkušenosti s pacienty.
ISBN 978-80-257-2214-5

Holmes, Jamie
Síla nevědomosti

Brno: Management Press, 2017,
1. vyd., 256 s., brož. 499 Kč
Naprostou většinu problémů, které
musí lidé řešit, charakterizuje nejednoznačnost.
ISBN 978-80-7261-512-4

J. Bourne, Edmund
Jak se zbavit úzkosti a fobií.
Kompletní návod. Celostní přístup
Olomouc: Fontána, 2017, 1. vyd.,
504 s., brož.
Život s úzkostí, panickými záchvaty
nebo fobiemi ve vás může vyvolat pocit, že nemáte kontrolu nad svým životem. Jak můžete získat kontrolu nad
svým strachem dříve, než vás tento
připraví o to nejlepší, co v sobě máte?
ISBN 978-80-7336-890-6

Lovasová, Vladimíra
Souvislosti neuroticismu

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 191 s., váz. 253 Kč
Publikace poskytuje ucelený pohled
na problematiku neuroticismu. Popisuje jeho biologický základ v kontextu současných možností neurozobrazovacích metod a charakterizuje
jeho projevy v prožívání a v rovině
reaktivity na stres.
ISBN 978-80-261-0675-3

Phillips, Edward; Hanc, John;
Moore, Margaret
Vyznejte se ve svých emocích

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 264 s.,
brož. 399 Kč
Nahlédněte do svého nitra. Cítíte se
někdy ve stresu? Emoce s vámi cloumají, bouří se a mění se tak často, že
se v nich nevyznáte?
ISBN 978-80-265-0639-3

Soojung, Alex; Pang, Kim
Odpočinek

Brno: Management Press, 2017,
1. vyd., 320 s., brož. 399 Kč
Jak odpočívají ti, kteří toho v životě
dokázali nejvíc? Odpověď je stručná:
hodně!
ISBN 978-80-7261-511-7

Valenta, Milan a kol.
Dramaterapeutická intervence
u osob se závislostí
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 210 s., brož.
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Monografie vytěžuje více jak tříleté
zkušenosti s dramaterapeutickou
intervencí u klientů se závislostí
a přináší přehled výsledků původních
šetření.
ISBN 978-80-244-5087-2

SE XUÁLN Í
V ÝCH OVA
Osho
O sexu. Od sexu k supervědomí

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 1. vyd., 320 s., brož. 299 Kč
Sex je naprosto přirozený, říká
duchovní učitel Osho, a kritizuje
církve za spojování sexu s hříchem
a s pocitem viny. V knize odpovídá na
otázky svých žáků a nabádá je, aby se
oprostili od zažitých názorů a znovu
odhalili čirost svého bytí.
ISBN 978-80-7306-930-8

Vytvořte si podle úspěšné blogerky
Barbory Karchové z webu Rawmania
lahodné dorty, pohádkově jemné
dipy, křupavé slané zobání na večer
nebo osvěžující polévky. Sladké
i slané, svěží i hutné, ale vždycky
chutné!
ISBN 978-80-264-1576-3

Klíma, Petr
Zeleninová kuchařka – z farmy
přímo na váš stůl

Praha: Smart Press, 2017, Jídlo jako
lék, 1. vyd., 208 s., váz. 399 Kč
Bezmála 100 výtečných a lehkých
receptů z ryze rostlinných surovin
vypěstovaných u českého farmáře
speciálně pro tuto knihu sestavil
a nafotil šéfkuchař oblíbené dejvické
restaurace Country Life P. Klíma.
ISBN 978-80-87049-97-6

SPO LEČN OST
Klimeš, David
Jak probudit Česko

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 152 s.,
brož. 199 Kč
Česká společnost zažívá od roku 1989
nejúspěšnější a nejsvobodnější období
své historie. Ale dosavadní sociální
a ekonomický model nevyhnutelně
krachuje. Jak obudit Česko, aby přestalo jen přešlapovat na místě?
ISBN 978-80-265-0645-4

Smil, Václav
Globální katastrofy a trendy

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 432 s.,
váz. 399 Kč
Myšlenkově provokativní kniha známého českého vědce, jehož knihami
se inspiruje Bill Gates.
ISBN 978-80-7473-528-8

Tabery, Erik
Opuštěná společnost. Česká
cesta od Masaryka po Babiše

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 280 s.,
brož.
Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek na Twitteru či Facebooku
má větší dosah než systematická
práce investigativních novinářů.
Posilují populisté, kteří sbírají body
kritikou establishmentu, i když sami
mají z vlastního elitního postavení
dlouhodobý prospěch.
ISBN 978-80-7432-849-7

technické vědy
Dvořáková, Lucie
Ze starého nové

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
112 s., váz. 299 Kč
Přesvědčte se, že ne vše staré se musí
vyhodit a i v těch nejobyčejnějších
věcech se skrývá kouzlo, které
s trochou odvahy dokážete objevit
i vy. Vznešená patina, vintage styl,
plastické efekty, originální techniky,
recyklace a renovace pro každého.
ISBN 978-80-264-1577-0

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Karchová, Barbora
Rawmania

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
184 s., váz. 299 Kč

Zmrzlý, David
Bezlepková kuchařka vhodná
i pro vegany

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 136 s.,
váz. 269 Kč
Velké množství raw receptů! Tato
kniha vám může být inspirací, jak
jíst zdravě, bezlepkově a s klidem v duši... Je napsaná českým
odborníkem na veganskou stravu,
všechny suroviny použité v knize jsou
dostupné v ČR.
ISBN 978-80-264-1565-7

ZDRAVOTNICTVÍ
Herzog, Annemarie
Léčivé vykuřování

Olomouc: Fontána, 2017, 1. vyd.,
136 s., váz. 338 Kč
Ať už se jedná o bolesti hlavy, ženské
bolesti nebo vysoký krevní talk: Naši
předkové věděli, jak mohou vyléčit
své tělesné zdravotní potíže s pomocí
síly bylinných vykuřovadel.
ISBN 978-80-7336-889-0

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Flint, Anthony
Le Corbusier. Muž doby
moderní, architekt zítřka

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 256 s., váz. 395 Kč
Le Corbusier, muž s typickými
černými kulatými brýlemi, je jednou
z nejdiskutovanějších a nejrozporuplnějších osobností moderní doby.
Obdivovateli bývá oslavován jako
„otec“ moderní architektury.
ISBN 978-80-7485-130-8

D IVAD LO
Pavlišová, Jitka
Liechtensteinské zámecké divadlo ve Valticích 1790–1805
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 208 s., brož.

bibliografie
Takřka tříletý vědeckovýzkumný
projekt, zabývající se problematikou zámeckého divadla rodu
Liechtensteinů v letech 1790–1805.
ISBN 978-80-244-5017-9

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
Bažant, Jan
Perseus & Medusa. Zobrazení
mýtu od počátku do dneška

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
512 s., váz.
Ztvárnění antických mýtů jsou dnes
pro většinu lidí nesrozumitelná. A to
je škoda. Cílem této knihy je, aby
neohrožený Perseus, hrůzná Medusa,
obětavá Danae, krásná Andromeda
a tajemný Pegas znovu promluvili.
ISBN 978-80-200-2658-3

Jaroslav Paur

Text L. Hlaváček. Edit. L. F. Šabo, T.
Zemánková, Praha: Creativo, 2017,
1. vyd., 256 s., váz. 850 Kč
Monografie malíře J. Paura (1918–
1987) představuje komplexní průřez
tvorbou od počátků 40. let až do
roku 1987. Obsahuje více jak 150
barevných fotografií a obsáhlý text
historika umění L. Hlaváčka. V českém a anglickém jazyce.
ISBN 978-80-270-2038-6

Kratochvíla, Martin
Malujeme mandaly. Pro zdraví
a pro duši

Olomouc: Fontána, 2017, 1. vyd.,
24 s., kroužk.
Malování mandal je jedním z nejstarších a nejkouzelnějších umění, jak
proniknout do vlastní duše. Tyto magické kruhy dnes pomáhají miliónům
lidí odstraňovat stresy, únavu, bolesti
hlavy ad. Mandaly formou kalendáře
ve spirálové vazbě.
ISBN 978-80-7336-027-6

Pomajzlová, Alena
Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 192 s., brož. 440 Kč
Publikace představuje projevy českého výtvarného umění šedesátých
let, které se programově věnují
vztahu obrazu a slova. Jde zejména
o díla navazující na tehdejší experimentální postupy v umění.
ISBN 978-80-7485-127-8

učebnice
Mrázková, Eva
Desetiminutovky – Vyjmenovaná
slova

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 149 Kč
Co tam jenom napsat, když s měkkým
I to vypadá divně, ale s tvrdým Y ještě
hůř? Pokud nejste na dlouhé řeči, ale
spíš pro pořádný hardcore trénink,
ve snaze vylepšit si známky nebo písemný projev, jsou Desetiminutovky
určeny právě vám!
ISBN 978-80-266-1130-1

Šíma, Alexander; Suk, Milan
Základy práva pro střední a vyšší
odborné školy
Praha: C. H. Beck, 2017, 15. vyd.,
440 s., brož. 590 Kč
Učebnice se přidržuje tradičního
osvědčeného schématu a v při-
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měřeném rozsahu přináší přehled
a výklad právních institutů a právem
upravených společenských vztahů ze
všech významných oblastí práva ČR
v jejich aktuální podobě.
ISBN 978-80-7400-663-0

rozeznat pravou lásku od falše plných
lichotek. Hluboké zklamání z nevděku dvou dcer, kterým odkázal své
království, dovede zlomeného krále
až k šílenství.
ISBN 978-80-7483-066-2

jazykověda;
literární vědy

Jeho svatost Dalajlama XIV.
Výzva dalajlamy světu

JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE
A PŘ Í RUČK Y
Beková, Jarmila; Bérard,
Mario; Žatka, Radim a kol.
Allez hop! Francouzština pro
každého. 1. díl

Brno: Edika, 2017, 2. uprav. vyd.,
256 s., brož. 449 Kč
Moderní učebnice francouzštiny
opravdu pro každého. Je vhodná jak
do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách
jazykových. Obsahuje 13 lekcí, z nichž
každá se věnuje určitému tématu.
ISBN 978-80-266-1131-8

Olšovská, Dana
Mauglí A1/A2. Dvojjazyčná
kniha pro začátečníky

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 199 Kč
Příběh o Mauglím je zpracován
pro začínající čtenáře, kteří si chtějí
vyzkoušet, jak si poradí se souvislým
textem v angličtině. Úroveň jazyka
v publikaci je vhodná pro začátečníky
a mírně pokročilé studenty.
ISBN 978-80-266-1132-5

JA Z YKOVĚ DA;
G R AM ATI K A
Pravidla českého pravopisu
s kompletním zapracováním
dodatku MŠMT ČR

Brno: Edika, 2017, 2. vyd., 480 s.,
brož. 149 Kč
Formát publikace uživateli umožňuje
vzít si ji kdekoliv s sebou a mít ji při
ruce. Okamžitě tak může najít např.
vyjmenovaná slova, koncovky, psaní
..je/..ě, předložky a předpony s/z,
označování délky, obecná jména,
vlastní jména ad.
ISBN 978-80-266-1133-2

Vaculíková, Petra;
Jurka, Michal a kol.
Tematicko-rematický nexus
z rozmanitých perspektiv v různých jazycích
Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 260 s., brož.
Kolektivní monografie se zaměřuje
na teoreticko-lingvistický výzkum
v oblasti funkční větné perspektivy.
ISBN 978-80-244-5121-3

krásná literatura
D IVAD E LN Í H RY
Shakespeare, William
Král Lear

Překl. Lukeš, Milan, Praha: Artur,
2017, D, sv. 130, 1. vyd., 168 s., brož.
210 Kč
Tragický příběh panovačného
a prchlivého krále, který nedokázal

ESE J E; ÚVAHY
Praha: Pragma, 2017, 1. vyd., 56 s.,
váz. 99 Kč
Ve své nové výzvě světu předkládá
dalajlama své myšlenky o tom, jakým
směrem by se mělo lidstvo vydat
v následujících desetiletích.
ISBN 978-80-7549-350-7

LITE R ATUR A
FAK TU
Balaštík, Miroslav; Fiala, Petr
Profesor na frontové linii. Rozhovor Miroslava Balaštíka

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 288 s.,
brož.
O dětství, o zakázaném studentském
časopise a univerzitě, o tom, že kauza
Nagyová znamená konec jedné epochy,
o tom, že brexit je šance a Trump může
být naděje ad. A že politika má smysl,
pokud člověk zůstane sám sebou.
ISBN 978-80-7577-217-6

Bauer, Jan
Sláva a pád přemyslovských
králů

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 190 s.,
váz. 249 Kč
Zkušený autor literatury faktu se při
líčení královských osudů nevyhýbá
soukromí panovníků a představuje je
jako muže z masa a kostí, plné často
protichůdných vášní, a odhaluje jejich
nepříliš známé třinácté komnaty.
ISBN 978-80-7243-980-5

Hausdorf, Hartwig
Ne z tohoto světa

Praha: Pragma, 2017, 1. vyd., 200 s.,
váz. 249 Kč
Hartwig Hausdorf patří k nejznámějším badatelům a autorům na poli
záhadných faktů a jevů.
ISBN 978-80-7549-299-9

Svěrák, Jan
Po strništi bos. Příběh filmu

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
136 s., váz.
Režisér Jan Svěrák vypráví, jak vznikal
jeho nejnovější film, a prozrazuje, co
byli herci ochotni svým rolím obětovat,
proč se točilo až ve vzdálených Slavonicích a jak se filmový scénář liší od
knižních vzpomínek Zdeňka Svěráka.
ISBN 978-80-204-4429-5

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Pacner, Karel; Kafka, Jan;
Neužil, Jiří
Géniové XX. století. Kniha třetí

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 568 s.,
váz. 349 Kč
Přední popularizátor vědy K. Pacner
přiblížil v monumentální encyklopedické knize čtenáři skutečné hybatele
dějin, tedy vědce a objevitele. Spletité
příběhy objevů i morální dilemata
objevitelů jsou nastíněny poutavě
a napínavě.
ISBN 978-80-267-0894-0
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PRÓZ A
Aaronovitch, Ben
Záludné léto

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 259 s.,
brož. 298 Kč
Když se ve vesnici Rushpool v západní Anglii začnou pohřešovat
dvě jedenáctileté dívky, konstábl
Peter Grant musí vytáhnout paty
z Londýna, aby zjistil, jestli se na
jejich zmizení nepodílelo něco nadpřirozeného.
ISBN 978-80-257-2249-7

Ambjornsen, Ingvar
Elling: Výhled do ráje

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 192 s.,
brož. 249 Kč
Celý Ellingův dosavadní život, 32 let, tu
byli jen oni dva – on a matka. Po její smrti
se plachému asociálovi otevřou zcela nové
výhledy… Pořídí si dalekohled a šmíruje
sousedy, neváhá vyrazit ani do terénu...
ISBN 978-80-7505-748-8

Autissierová, Isabelle
Náhle sami

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 202 s.,
váz. 184 Kč
Louisa a Ludovic se vydají na cestu
kolem světa. Jsou šťastně zamilovaní,
plánují společný život. Zastávka na
ostrově Stromness, obývaném jen
tučňáky, lachtany a rypouši, se jim
stane osudnou.
ISBN 978-80-257-2211-4

Benková, Jana
Uličnice

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 248 s.,
váz. 249 Kč
Světlana si zahrává s osudem – za
každou cenu chce pomstít smrt svých
rodičů. Věří ve spravedlnost, ale
netuší, jak rafinovaný soupeř na ni
čeká. Dlouho připravovaná odplata
končí fiaskem, navíc se brzy ocitá ve
velkém nebezpečí.
ISBN 978-80-243-7629-5

Betting, Fabienne
Přeloženo s láskou

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 349 Kč
Jeden nenápadný inzerát, špetka odvahy, dávná láska a na světě je bestseller! Thomas Lagrange je průměrný
mladík, který místo hledání pořádné
práce stále fantazíruje o své vysokoškolské platonické lásce, lektorce
mesménštiny, Malislovně Jeroně.
ISBN 978-80-7505-747-1

Boyne, John; Jeffers, Oliver
Kromobyčejná pouť Barnabyho
Brocketa

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 240 s.,
váz. 269 Kč
Manželé Brocketovi jsou úplně
obyčejný, spořádaný pár a jsou na to
náležitě pyšní – nad vším zvláštním
či odlišným ohrnují nos. Jenže pak se
jim narodí Barnaby!
ISBN 978-80-7529-390-9

Brooks, Adam
Noční dravec

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 416 s.,
váz. 349 Kč
Pracoval jako tajný agent pro Brity. Posledních dvacet let ale strávil v čínském
pracovním táboře, odkud se mu podařilo utéct. Na každém rohu pekingských
uliček mu však hrozí smrt a on se musí
naučit, jak v tomhle světě přežít.
ISBN 978-80-7473-527-1

Bukvajová, Šárka
Jen malý kousek nebe

Dobřichovice: Kava-Pech, 2017,
1. vyd., 120 s., váz.
Kniha vypráví příběh mladé ženy, začínající malířky, která náhle a z nepochopitelných důvodů přijde o zrak. Čtenář tak
sleduje z jejího čistě subjektivního pohledu život bez možnosti cokoliv vidět.
ISBN 978-80-87169-83-4

Courths-Mahlerová, Hedwiga
Paní Jutta
Překl. Schönová, Zuzana, Brno:
Moba, 2017, 2. vyd., 64 s., brož.
39 Kč
Štíhlá ženská postava v černých
šatech s bledým obličejem, z něhož
hleděly oči unaveně a smutně do
světa, zůstala stát uprostřed cesty
a zaposlouchala se do zvuků něžně
zeleného jarního lesa. K uchu jí pronikly jasné dětské hlásky...
ISBN 978-80-243-7766-7

Dark, Jason
Pekelné jezero

Překl. Küchler, Marek, Brno: Moba,
2017, 1. vyd., 50 s., brož. 44 Kč
Horor.
ISBN 978-80-243-7760-5

Fenwick, Liz
Pod nebem Cornwallu

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Tajuplný romantický příběh z pera
oblíbené spisovatelky, v němž se
proplétají osudy dvou hrdinek, je
opět zasazen do nádherné přírodní
scenérie Cornwallu.
ISBN 978-80-7243-983-6

FitzGeraldová, Helen
Pláč

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 276 s.,
váz. 289 Kč
Joanna a Alistair čelí největší noční
můře všech rodičů. Vyšetřování únosu
jejich malého Noaha se rozbíhá na plné
obrátky a mediální hysterie spojená
s případem dosahuje nebývalé míry.
ISBN 978-80-7473-587-5

Franzen, Jonathan
Purity

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 540 s.,
váz. 449 Kč
Vrcholné dílo jednoho z nejoceňovanějších autorů současné americké
beletrie. Pip Tylerová neví, kdo vlastně
je. Žije ve squatu a splácí studentskou
půjčku. Její matka jí odmítá prozradit
totožnost otce i to, kdy se narodila...
ISBN 978-80-7473-546-2

Granger, Ann
Trosky

Překl. Krollová, Jana, Brno: Moba,
2017, 1. vyd., 336 s., váz. 299 Kč
Když jednoho dne objeví starý Monty
Bickerstaffe mrtvolu muže na pohovce v salonku svého rozpadajícího se
starobylého sídla v regionu Cotswold,
netuší, že to není jediná „nepříjemnost“, která mu zasáhne do života...
ISBN 978-80-243-7618-9

Grey, Iona
Dopisy, které nikdo nečetl

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
440 s., váz. 399 Kč
V nálety zničeném Londýně se
setkávají dva mladí lidé: nešťastně
vdaná Stella a pilot amerického letectva Dan. Těch pár dnů roku 1943,
kdy spolu byli šťastní, však uteče

bibliografie
příliš rychle. Dan odchází bojovat, ale
slibuje, že se pro Stellu vrátí...
ISBN 978-80-253-3264-1

Haddon, Mark
Pád výletního mola

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., váz.
298 Kč
Ať už prožijete dobrodružný viktoriánský příběh, zabrousíte do žánru sci-fi,
přehoupnete se do reality dnešního
světa, nebo se zamyslíte nad morálním
přesahem jedné z povídek, vždy budete ohromeni autorovým vhledem a pověstným empatickým vcítěním.
ISBN 978-80-257-2179-7

Helle, Helle
Tohle jsem měla napsat v přítomném čase

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 248 Kč
Mladá Dorte bydlí sama v domku
naproti malému nádraží. Před rodiči
předstírá, že studuje literaturu na
univerzitě v Kodani, jenže to není
pravda. Často je jí zatěžko vůbec
vstát z postele, nechává plynout čas
a čeká, co jí přivede do cesty náhoda.
ISBN 978-80-7432-850-3

Ide, Joe
IQ

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 320 s., brož.
Isaiah Quintabe je mladý černoch
s ošklivou minulostí a dobrodušnou
současností. Kdo potřebuje v L. A.
nějak pomoct nebo poradit, něco
vypátrat nebo někoho najít, zajede za
Isaiahem a ten mu vyhoví.
ISBN 978-80-257-2228-2

Jacobsen, Steffen
Odplata

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 440 s.,
váz. 399 Kč
V kodaňském zábavním parku Tivoli
odpálí sebevražedný atentátník bombu a zavraždí tak 1241 lidí. Do parku
ho zadem pustí nic netušící pákistánská dívka Ain. Po několika měsících se
Ain spojí s Lene Jensenovou, policejní
komisařkou...
ISBN 978-80-7473-560-8

Jones, Andy
Henry + Zoe = Velké trable

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 360 s.,
váz. 349 Kč
Henry a Zoe toho mají společného
víc, než by je samotné napadlo. Třeba to, že každý z nich musel zúčtovat
s minulostí a začít znovu, aby zjistili,
co v životě doopravdy chtějí. Jeden
z nich proto utekl do Londýna, druhý
naopak z Londýna hodlá zmizet.
ISBN 978-80-259-0708-5

Kinsella, Sophie
Můj (téměř) dokonalý život

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Katie Brennerová vede dokonalý život.
Bydlí v Londýně, má skvělou práci
a senzační fotky na Instagramu. Ale
buďme upřímní, ve skutečnosti bydlí
v podnájmu v malinké místnůstce, do
níž se nevejde ani šatník, má špatně
placenou administrativní práci...
ISBN 978-80-7507-706-6

Kirby, John
Paní ranče Lone Star

Překl. Pavka, Marek, Brno: Moba,
2017, 2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7762-9

Klevisová, Michaela
Zmizela v mlze

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 376 s.,
váz. 269 Kč
Kriminalista Josef Bergman chce strávit
poklidnou dovolenou v odlehlé vesnici
u norského fjordu. Místo rybaření se
však ocitne v hodně zamotaném případu. Místní psychosomatička Katrine
totiž začne dostávat výhružné vzkazy,
vyčítající jí smrt její sousedky.
ISBN 978-80-267-0909-1

Krausová, Karin
Babinec

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 216 s.,
brož. 199 Kč
Nevydaří se vám vztah a vy se stáhnete do sebe. Váháte, nedůvěřujete,
jste opatrná. Fungujete bez muže, ve
společnosti samých žen. Prostě babinec. Připravený okamžitě poradit,
pomoct, vyslechnout, pofoukat, ale
hlavně řešit.
ISBN 978-80-267-0908-4

Kun, Árpád
Šťastný Sever

Překl. Valentová, Alena, Praha:
Volvox Globator, 2017, 1. vyd.,
300 s., váz. 399 Kč
Aimé Billion je mladý míšenec žijící
v první části knihy v západní Africe,
v hlavním městě dnešního Beninu,
někdejší francouzské kolonie známé
také jako Dahome.
ISBN 978-80-7511-344-3

Manook, Ian
Kruté časy

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 484 s.,
váz. 399 Kč
Komisař Jerúldelger je vzdělaný
člověk, ale má hluboké rány v duši
a srdce plné zloby, které nedojde
klidu, dokud se mu nepodaří vyřídit
všechny staré účty.
ISBN 978-80-7473-534-9

Mejia, Mindy
Budu vším, čím mě chceš mít

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., váz.
349 Kč
Novodobá Lolita je mrtvá. A ve městě
jsou hned tři lidé, kteří měli dobrý důvod ji zabít. Hattie Hoffmanová se během svého krátkého života úspěšně
zhostila mnoha rolí. Ona sama však
chtěla od života něco víc.
ISBN 978-80-7498-221-7

Moggachová, Deborah
Tulipánová horečka

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
248 s., 269 Kč
Historický román ze země květin nyní
ve filmovém zpracování!
ISBN 978-80-204-4666-4

Motýl, Petr
Doktor Pilka si kope hrob

Praha: Volvox Globator, 2017,
1. vyd., 240 s., váz. 299 Kč
Próza je text v nejlepší tradici české
grotesky a absurdního humoru,
hravá a vtipná, v žádném případě
prvoplánová, ale s přesahem, kdy
ze zdánlivě nezávazných historek se
postupně vyjevuje tragické odcizení
individua ve světě.
ISBN 978-80-7511-353-5

Nesbo, Jo
Žízeň

Z nor. přel. K. Kryštůfková, Zlín:
Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 600 s., váz.
399 Kč

z n o v i n e k k 11. 9. 2 0 17 2 13 t i t u l ů
11. díl krimi série o detektivu Harrym
Holeovi. V Oslu dojde rychle po
sobě k vraždám několika žen, které si
domluvily schůzku prostřednictvím
seznamky Tinder...
ISBN 978-80-7473-533-2

Unger, G. F.
Když volá severák

Olsson, Mats
Pod maskou

Unger, G. F.
Zázračný kolt

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz. 369 Kč
Uprostřed noci vzbudí Harryho
Svenssona bušení na dveře. Otevře
je, dovnitř vpadne zoufalá desetiletá
dívka a schová se pod postel. Vzápětí
se ukáže, že ji pronásledují dva muži.
ISBN 978-80-7473-592-9

Ramqvistová, Karolina
Bílé město

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 168 s.,
váz. 369 Kč
Citlivě napsaný románový a pevnými
konturami načrtnutý psychologický
portrét ženy, která kvůli lásce k muži,
jehož denním chlebem je zločin
a násilí, ztrácí sebe sama a hledá
vnitřní sílu.
ISBN 978-80-7473-501-1

Rottová, Inna
Případ dívčího orchestru

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz. 249 Kč
Na tchyni majitele soukromé detektivní kanceláře Janu Brodskou
se obrátila mladá houslistka Kamila
Krausová s žádostí, aby vyhledala
její kamarádku a kolegyni z dívčího
orchestru Ilonu Tůmovou, která se za
podivných okolností ztratila na zájezdu v Rakousku.
ISBN 978-80-243-7628-8

Sciolino, Elaine
Moje ulice v Paříži

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 360 s.,
brož. 299 Kč
„Někteří lidé se podívají na rue des
Martyrs a vidí ulici. Já vidím příběhy,“
zní úvod spisovatelky Elaine Sciolino ke
knížce, ve které popisuje bohatou historii a rušný život jedné pařížské ulice.
ISBN 978-80-267-0910-7

Sinclair, Luke
Muž bez přátel

Překl. Butala, Tomáš, Brno: Moba,
2017, 2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Odsud seshora jsem měl údolí jako
na dlani. Kryl mě keř mesquita. Věděl
jsem, že projede tímto úvozem – jako
pokaždé, když se vracel na ranč Malcolm, můjbratr.
ISBN 978-80-243-7769-8

Stasiuk, Andrzej
Východ

Z pol. přel. J. Červenka, Zlín: Kniha
Zlín, 2017, 1. vyd., 224 s., váz. 339 Kč
Autor se vydal na Sibiř, do Mongolska a Číny. Nezajímá se ovšem
o nějaké pamětihodnosti či turistické
atrakce, jde mu o vlastní dojmy,
reflexe a pocity, o konfrontaci vzpomínek s realitou.
ISBN 978-80-7473-531-8

Stephanová, Sabine
Elenino velké trápení

Překl. Sladká, Stanislava, Brno: Moba,
2017, 1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Milují se jako prvního dne – nebo ne,
možná dokonce ještě víc. A určitě
z nich budou báječní rodiče. Jenže
Simona nemůže otěhotnět.
ISBN 978-80-243-7759-1
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Překl. Butala, Tomáš, Brno: Moba,
2017, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7761-2

Překl. Butala, Tomáš, Brno: Moba,
2017, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Pravděpodobně jsme byli jen pyšní
hlupáci, ale byli jsme jednou takoví
a nemohli jsme to změnit. To platilo
pro nás, Warfieldy, stejně jako pro
Jaggery. Žili jsme v nepřátelství
a v neustálých svárech v zelených
údolích Colorada.
ISBN 978-80-243-7767-4

Vašíček, Arnošt
Krev démona

Praha: Edice ČT, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz. 279 Kč
Za bouřlivé noci je na zámku Stráž
nad Nežárkou uspořádán tajný magický rituál. Na spiritistickém stolku
v Komnatě duchů zůstane uříznutá
lidská hlava. Tělo je nalezeno na
starém pohanském obětišti v lese.
Kromě hlavy mu chybí i pravá ruka.
ISBN 978-80-7404-226-3

Velden, Irene von
Dědička zámku Sommerfeld

Překl. Kudrnáčová, Naďa, Brno:
Moba, 2017, 1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Romantika.
ISBN 978-80-243-7763-6

Viewegh, Michal
Nové pohádky pro unavené
rodiče

Brno: Druhé město, 2017, 1. vyd.,
80 s., váz. 199 Kč
Volné pokračování knížky Krátké
pohádky pro unavené rodiče, která
vyšla již před deseti lety. Za tu dobu
se pochopitelně pár věcí změnilo:
Sáře nejsou čtyři, ale čtrnáct, a Báře
neméně kritických dvanáct.
ISBN 978-80-7227-398-0

Vondruška, Vlastimil
Letopisy královské komory
VI. – Otrávený pohár, Smrt
mučednice

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Dva příběhy písaře královské komory
Jiřího Adama z Dobronína se odehrávají v polovině 16. století. V příběhu Otrávený pohár pozve královského
písaře dávný přítel rakovnický hejtman
na svatbu na hrad Krakovec.
ISBN 978-80-243-7787-2

Vondruška, Vlastimil
Vzpoura goliardů. Hříšní lidé
Království českého (22. díl)

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč
Píše se rok 1261. Přemysl II. Otakar
podpoří v boji o trůn římského krále
proti Alfonsi Kastilskému jeho konkurenta Richarda Cornwalského a za to
má slíben majestát, propůjčující mu
rakouské a štýrské léno.
ISBN 978-80-243-7631-8

Warner, Hal
Jimova pomsta

Překl. Pavka, Marek, Brno: Moba,
2017, 1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Tři roky strávil Jim Langtry v Yumě.
Ruce měl mozolnaté od dřiny v kamenolomu. Ale nezlomili ho. Jeho

vůle vrátit se do Topocku a touha
pomstít se ho držely při životě.
ISBN 978-80-243-7764-3

Weijersová, Nina
Následky

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 299 Kč
Minnie Panisová, kdysi maličkatý,
sotva životaschopný novorozenec
v inkubátoru, je mladá uznávaná konceptuální umělkyně.
ISBN 978-80-7473-542-4

Werner, C. L.
Thanquolova zkáza

Frenštát pod. R.: Polaris, 2017,
1. vyd., 312 s., brož. 329 Kč
Když se ambiciózní Šedý věštec
Thanquol vrátí do Starého světa, je
přinucen ujmout se velení armády,
která má dobýt trpasličí město Karak
Angkul.
ISBN 978-80-7332-359-2

Wild, Dunja
Neplač, Vanesso

Překl. Smolaková, Helena, Brno:
Moba, 2017, 2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
„Ano, ano! Já jsem ji viděla! Maminka
sestoupila z nebe!“ Pětiletá Vanessa se
zoufale pověsila otci na ruku a sestra
Angelika s doktorem Heikem Vogtem
si vyměnili starostlivé pohledy.
ISBN 978-80-243-7765-0

Willisová, Connie; Michnová,
Drahomíra
Slyším tě všude

Praha: Metafora, 2017, 1. vyd.,
504 s., 349 Kč
Svižně napsaný příběh se odehrává
se v blízké budoucnosti, kdy bude
možné podstoupit operativní zákrok,
který propojí partnery tak, aby vnímali pocity a myšlenky druhého.
ISBN 978-80-7359-629-3

literatura pro
děti a mládež
KOM I K SY
Forest, Jean-Claude
Barbarella – limitovaná edice

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 498 Kč
LIMITOVANÁ EDICE S OBÁLKOU
KÁJI SAUDKA!!! Legendární černobílý komiks Jeana-Clauda Foresta ze
60. let. Sexuální revoluce a myšlenky
hippies v klasickém komiksovém díle.
ISBN 978-80-257-2242-8

PRO D Ě TI
Ames, Lee J.
Nakresli 50 zvířat

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
56 s., váz. 199 Kč
Praktické návody padesáti chlupatých, šupinatých a opeřených přátel
pomůžou mladým umělců naučit
se kreslit nejrůznější tvory, jako lva,
žirafu, dinosaura, tučňáka, zajíce,
žraloka a mnoho dalších.
ISBN 978-80-264-1579-4

Andersen, Hans Christian
Palečka a jiné pohádky

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 52 s.,
váz. 239 Kč
Výběr tří delších pohádek Hanse
Christiana Andersena s překrásnými
ilustracemi Jany Kiselové-Sitekové.
ISBN 978-80-00-04764-5

bibliografie
Banks, Rosie
Tajuplné království – Obláčkový
ostrov

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
112 s., brož. 149 Kč
Tři nejlepší kamarádky Ellie, Summer
a Jasmína se opět vydávají do Tajuplného království.
ISBN 978-80-253-3236-8

Bardugo, Leigh
Šest vran

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
384 s., váz. 369 Kč
Úspěchy ověnčená fantasy od současné hvězdy young adult literatury
Leigh Bardugo!
ISBN 978-80-253-3315-0

Blade, Adam
Kaymon, gorgonský pes – Beast
Quest (16)

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 112 s.,
váz. 149 Kč
Tom s Elenou a čtyřnohými přáteli
musí porazit dalšího netvora, kterého stvořil temný čaroděj Malvel.
Gorgonský pes Kaymon na ně číhá
v ruinách starého hradu. Dokáže
měnit podobu a je zákeřnější, než by
sis pomyslel.
ISBN 978-80-00-04761-4

Brallier, Max
Poslední děti na Zemi

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
240 s., váz. 249 Kč
Na město udeřila apokalypsa. Ulicemi se plíží zombie a další nestvůrné
obludy… Třináctiletý Jack si vytvořil
útočiště ve stromovém domě, který
obehnal vodním příkopem a až po
střechu vyzbrojil praky.
ISBN 978-80-253-3295-5

Brezina, Thomas
Brontík – Vzhůru do pravěku

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 80 s.,
199 Kč
Týna s Tobíkem ukrývají ve strýčkově
domě dinosaury – malého Brontíka
a ptakoještěra Létavce. Bohužel
o nich ví i profesor Karoch a reportér
Louda. Chtějí dinosaury chytit, zkoumat a proslavit se tím.
ISBN 978-80-253-3240-5

Březinová, Ivona
Hurvínek a kouzelné muzeum

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 64 s.,
váz. 229 Kč
Prastarému muzeu loutek, kde pan
Spejbl pracuje jako hlídač, hrozí
zbourání.
ISBN 978-80-253-3292-4

Březinová, Ivona
Začínáme číst – Hurvínek a kouzelné muzeum

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 64 s.,
váz. 159 Kč
Generace dětí mu neřekly a neřeknou jinak než Hurvajz. Desetiletého klučinu s prořízlou pusou,
blonďatou kšticí a odstávajícíma
ušima znají jako dobrosrdečného
rošťáka, který se ze všeho vždycky
dobře vymluví.
ISBN 978-80-253-3293-1

Butlerová, Dori Hillestad
Strašidelná knihovna – Na půdě
je duch
Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
128 s., váz. 149 Kč
Kaz není obyčejný kluk, je to duch.
ISBN 978-80-253-3296-2
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Dix, Robin
Tygří srdce – Princ džungle

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
208 s., váz. 289 Kč
Mladý bílý tygr Rádža je předurčený
k tomu, aby v budoucnu vládl celé
džungli. To se však nelíbí současnému
vládci pralesa. Železný spár má díky
proroctví oprávněné obavy o svoji moc
a pro její udržení neváhá udělat cokoli.
ISBN 978-80-253-3267-2

Goddard, Jennifer
Trénink mozku pro děti

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 44 s.,
brož. 149 Kč
Rychle vezměte do ruky tužku, je na
čase potrénovat si mozek.
ISBN 978-80-265-0654-6

Harringtonová, Karen
Kuráž pro začátečníky

jimiž se mu pak dařilo po dlouhá léta
zaujmout čtenáře.
ISBN 978-80-00-04644-0

Gru a Lucy tvoří skvělý tým tajných
agentů AVL.
ISBN 978-80-264-1490-2

Hergé
Tintin 3 – Tintin v Americe

Já, padouch 3: Zábavné aktivity
s modelem

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Tintin je odvážný reportér, který se
svým psem Filutou zažívá ta nejbláznivější a nejneuvěřitelnější dobrodružství na všech světadílech.
ISBN 978-80-00-04643-3

Hergé
Tintin 4 – Faraonovy doutníky

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
V tomto příběhu podniká Tintin výpravu na Dálný východ.
ISBN 978-80-00-04646-4

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 264 s.,
váz. 249 Kč
Dvanáctiletá Mysti by nejraději byla
postavou z knížky, protože kdyby
žila ve vymyšleném světě, třeba by
věděla, jak se vyrovnat s tím, že ji
opustil nejlepší kamarád, a dovedla
by se o všecko postarat, protože táta
je v nemocnici.
ISBN 978-80-00-04760-7

Hergé
Tintin 5 – Modrý lotos

Hergé
Tintin 1 – Tintin v zemi Sovětů

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 199 Kč
Reportér Tintin a jeho psík Filuta se
vydávají do revolučního Ruska, aby
tam zažili neuvěřitelná dobrodružství
a se slávou se vrátili zpět.
ISBN 978-80-00-04645-7

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
U pobřeží Skotska leží tajemný
ostrov, kam se bojí kdokoli vkročit.
Tintinovi však nezbývá než se na ostrov vydat, protože je na stopě penězokazců, a ti, jak se zdá, si udělali své
doupě právě tam.
ISBN 978-80-00-04649-5

Hergé
Tintin 10 – Záhadná hvězda

Hergé
Tintin 8 – Žezlo krále Ottokara

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
V osmém sešitu Tintinových dobrodružství podle českého vydání se
odvážný reportér Tintin vydává
s výzkumnou lodí do Severního
ledového oceánu, aby tam hledal
zbytky aerolitu, velkého tělesa, které
dopadlo na Zemi.
ISBN 978-80-00-04654-9

Hergé
Tintin 11 – Tajemství Jednorožce

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Další Tintinovo dobrodružství začíná neobvykle: Tintin objeví spolu
s kapitánem Haddockem v modelu
plachetnice lístek, který očividně vede
k ukrytému pokladu.
ISBN 978-80-00-04653-2

Hergé
Tintin 12 – Poklad Rudého
Rackhama

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Příběh přímo navazuje na Tajemství
Jednorožce. Jde o jedno z nejlepších
Tintinových dobrodružství, plné nečekaných zvratů a komických situací.
ISBN 978-80-00-04652-5

Hergé
Tintin 2 – Tintin v Kongu

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
V tomto příběhu se Tintin poprvé
představil v barvě. Vydává se do
Afriky na cestu plnou dobrodružství
a nástrah. Během práce si Tintinův
tvůrce Hergé ověřoval tvůrčí postupy,

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Dobrodružství odvážného reportéra
Tintina, které začalo v příběhu Faraonovy doutníky, se blíží do finále.
ISBN 978-80-00-04647-1

Hergé
Tintin 7 – Černý ostrov

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Neohrožený reportér se s pejskem
Filutou tentokrát vydává do Syldávie,
aby tam doprovázel podivného
profesora a znalce starých pečetí.
ISBN 978-80-00-04651-8

Hughesová, Susan
Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá
Baryka?

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 169 Kč
Katka a její nejlepší kamarádka Mája
jsou úplně zblázněné do psů! Své vlastní mít nemohou, ale to jim nebrání snít
o oblíbených štěňatech. Katčina teta si
otevře psí salon, kde se dívenky seznámí s Barykem, labradorským retrívrem
s čokoládově hnědou srstí.
ISBN 978-80-264-1580-0

Já, padouch 3: Aktivity s tetovačkami

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 32 s.,
brož. 199 Kč
Prožij padoušské dobrodružství
při kreslení a vybarvování stránek,
nakopni svou tvořivost při zábavných
aktivitách.
ISBN 978-80-264-1488-9

Já, padouch 3: Kdo hledá, najde

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 24 s.,
brož. 179 Kč
Gru a Mimoni jsou zpět, aby se pustili
do dalších zábavných rošťáren!
ISBN 978-80-264-1497-1

Já, padouch 3: Ukradený diamant
Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 40 s.,
váz. 199 Kč
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Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 48 s.,
brož. 249 Kč
V této knížce najdeš model Clivea,
Brattova robotického parťáka.
ISBN 978-80-264-1487-2

Kadavá, Alena
Neplechy medvídka Matýska

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 88 s.,
váz. 249 Kč
Matýsek je úplně obyčejný medvědí
kluk. Rád si hraje, chodí do školky,
ale občas také trochu zlobí a neposlouchá. Zažívá proto spoustu dobrodružství, která jsou jednou veselá,
jindy zas pořádně napínavá.
ISBN 978-80-253-3273-3

Kapoun, Oldřich
Hádanky a pomáhánky

Praha: Agentura Krigl, 2017, 1. vyd.,
72 s., váz. 176 Kč
Tato kniha navazuje na Napovídánky
a pomáhánky, které vyšly v roce
2016. Je to knížka plná veršovaných
hádanek, návodů a tří pohádek. Je
bohatě ilustrovaná a je vhodná pro
děti od 5 let.
ISBN 978-80-88104-27-8

Kostka, Petr
Proč je na světě tolik bohů?

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 68 s.,
váz. 199 Kč
V čem se liší křesťanství od budhismu? Jaký je rozdíl mezi islámem
a judaismem? Které náboženství má
nejvíc vyznavačů?
ISBN 978-80-253-3297-9

Kufřík pohádek – moje knihovnička

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd.
Čtyři roztomilé zimní pohádkové
knížečky s tvrdými listy a měkčenou
vazbou – Dřevěný vojáček, Hodný
sněhulák, lední medvěd a létající tučňák – všechny v kufříku, aby se vám
nepoztrácely..
ISBN 978-80-7267-173-1

Kufřík říkanek

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., leporelo
V kufříku najdete čtyři leporela
s nejznámějšími českými lidovými
říkankami.
ISBN 978-80-7267-174-X

Kvasnovská, Barbora
Dráček Drápek a Království
ohně

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 249 Kč
V daleké zemi, která se jmenuje
Království ohně, žijí jen samí draci.
Někteří jsou velcí jako dům, silní jako
tisíc aut a sto vlaků, jiní jsou malincí
skoro jako lidé.
ISBN 978-80-253-3271-9

Lazárová, Mária
Tři koťátka tety Mily

Praha: Brio, 2017, 1. vyd., 136 s., váz.
Milé děti, seznamte se s Herkulesem,
Jonášem a Lucinkou, s koťátky, která
vyrůstají u laskavé tety Mily. Jejich
velké dobrodružství začne v den,
kdy malou Lucinku unese jestřáb.
Herkules a Jonáš ani chvilku neváhají
a rozběhnou se za ní.
ISBN 978-80-7529-375-6

Lego Ninjago: Kniha tajemství

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
144 s., brož. 299 Kč
Nejenže jsou nindžové superskvělí
a velmi chytří, ale rovněž se velmi
vybraně oblékají. Chtěl by ses stát
jedním z nich? Nyní máš možnost
– stojíš před výzvou hodnou opravdového hrdiny! Zapoj fantazii!
ISBN 978-80-264-1523-7

Létající dinosauři a další létající
ještěři. 6 létajících modelů

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 24 s.,
brož.
Modely létajících dinosaurů a ještěrů
ze série Vytlač a slož z této knihy je
snadné vyrobit – a skutečně létají! Vytlač a slož jednotlivé díly a vyzkoušej
schopnosti svých dinosaurů. Sleduj,
jak kloužou vzduchem podobně jako
před miliony let.
ISBN 978-80-7267-540-1

Mabire, Grégoire; Robberecht, Thierry
O vlkovi, který vypadl z knížky

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 24 s.,
váz.
Bum! Z obrázkové knížky v přeplněné dětské knihovničce vypadne
vlk. Je celý popletený a moc se bojí.
Jak se zase dostane zpátky? Skáče
z jedné pohádky do druhé, potkává
v nich ovečky, princezny a dokonce
i dinosaury…
ISBN 978-80-7432-851-0

Miklínová, Galina
Kalendář Lichožrouti 2018

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 26 s.,
brož. 199 Kč
Lichožrouti jsou skutečný důvod,
proč se vám ztrácejí ponožky.
Rozhodně kvůli nim ale nemusíte
ztratit přehled o rodinných plánech!
S Hihlíkem a jeho přáteli poprvé
prožijete celý rok, a to dokonce liché
i sudé týdny.
ISBN 978-80-7432-864-0

Muncasterová, Harriet
Isadora jde do školy

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
128 s., brož. 179 Kč
Isadora Měsíčková je naprosto výjimečná holčička. Napůl víla, napůl
upírka, celkově naprosto výjimečná!
ISBN 978-80-253-3269-6

Na dvoře

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 24 s.,
leporelo
Veselé rozkládací leporelo seznámí
nejmenší děti se životem na dvorku.
ISBN 978-80-7267-434-3

Nicol, James
Čarodějka v zácviku

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
304 s., brož. 299 Kč
Arianwyn má prostě smůlu. Neprošla závěrečnou zkouškou a bude
ji muset opakovat. A aby toho nebylo málo, pošlou ji do zapadlého
městečka Limb, kde je taková nuda,
že tam vlastní čarodějku neměli už
celá léta...
ISBN 978-80-253-3263-4

O‘Donnell, Tom
Křečkosaurus rex

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
264 s., váz. 249 Kč
Zvířecí koutek v šesté třídě se rozrostl
o záhadný přírůstek.
ISBN 978-80-253-3274-0

bibliografie
O‘Harová, Mo
Moje velká tlustá zombí ryba –
U konce s dechem

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
216 s., váz. 189 Kč
Rybí zombík versus nemrtvé kočky?
To zavání dvojnásobným malérem!
Jestli se chceš válet smíchy, pusť se
do čtení!
ISBN 978-80-253-3294-8

Palička, Jan; Fencl, Bohumil
33 fotbalových nej

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 68 s.,
váz. 269 Kč
Baví tě fotbal?
ISBN 978-80-253-3317-4

Pohl, Milan
Turistický zápisník

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 88 s.,
brož. 129 Kč
Jít na výpravu do přírody není jako
vydat se na procházku do parku.
ISBN 978-80-253-3239-9

Radünz, Iwona
Moje zoubky s krabičkou na
první zoubky

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 32 s.,
váz.
V této milé knížce pomůže Maruška
a Ondrášek dětem pochopit, jak
probíhá výměna zubů, jak zoubky vypadají uvnitř, ale hlavně jak o zoubky
správně pečovat, aby byly zdravé.
V přední obálce je uložená malá plechová krabička.
ISBN 978-80-7267-358-2

Riordan, Rick
Magnus Chase a bohové Ásgardu – Thorovo kladivo

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
448 s., váz. 399 Kč
Druhý díl trilogie inspirované tajemnými Vikingy a severskou mytologií
od autora světového bestselleru
Percy Jackson.
ISBN 978-80-253-3272-6

Rothenbergová, Jess
Tragická historie nás dvou

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
392 s., brož. 299 Kč
Brie bylo šestnáct, když jí její kluk
oznámil, že už ji nemiluje a jí z toho
puklo srdce.
ISBN 978-80-253-3238-2

Saint-Exupéry, Antoine de
Malý princ – kolibří vydání

Praha: Albatros, 2017, takto 1. vyd.,
120 s., váz. 129 Kč
S Malým princem se v africké
poušti setkává opuštěný letec,
autor této knížky. Zatímco se
pokouší opravit havarovaný stroj,
povídají si o všeličem. O tajemství
podivuhodné pouti Malého prince,
o dobru a zlu, o přátelství a kráse,
o pravém štěstí...
ISBN 978-80-00-04762-1

Schrefer, Eliot
Spirit Animals: Soumrak strážců
– Nesmrtelní ochránci
Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
184 s., váz. 249 Kč
Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan patří
mezi hrstku vyvolených, kterým se
podařilo přivolat legendární zvířata
– Velké strážce, kteří se znovuzrodili,
aby chránili svět. Nyní se v různých
koutech Erdasu začala objevovat
další...
ISBN 978-80-253-3266-5

Simonová, Francesca
Darebák David a zvířata

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 112 s.,
váz. 199 Kč
Vítejte u Davidova ujetého i úžasného, darebného i důvtipného populárně-naučného průvodce vším, co
jste kdy chtěli vědět o zvířatech. Věděli jste, že nejmenší savec na světě je
tři centimetry dlouhý netopýrek?
ISBN 978-80-7507-676-2

Small, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Králíček Káťa

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
120 s., váz. 149 Kč
Králíček Káťa poletuje po Kouzelném
lese a otevírá kvítky, aby byly co
nejkrásnější.
ISBN 978-80-253-3268-9

Stewnerová, Tanya
Alea dívka moře: Tajemství
oceánů

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
416 s., váz. 299 Kč
Dozví se konečně Alea odpovědi na
všechny své otázky? Třetí díl velkolepého příběhu. Alea a Alfa cru opět
plachtí po moři, tentokrát na Island.
Ona doufá, že tam najde svého otce
a s ním i odpovědi na otázky, které ji tíží.
ISBN 978-80-253-3262-7

Šimák, Pavel;
Šenková, Svatava
Jogínci na cestách

Praha: Edice ČT, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 149 Kč
Jogínci vás zvou na parádní výpravu
do světa kouzelné jógy, tentokrát
v přírodě.
ISBN 978-80-7448-070-6

V lese

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 8 s.,
leporelo
Veselé rozkládací leporelo seznámí
nejmenší děti se zvířátky v lese.
ISBN 978-80-7267-435-0

Václavíková, Karolina
Za pokladem s medvídkem
Borůvkou

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 56 s.,
brož. 159 Kč
Plyšový medvídek Borůvka se ztratil.
ISBN 978-80-253-3270-2
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PRO M L ÁD E Ž
Ahdiehová, Renée
Růže & dýka

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 424 s.,
váz. 349 Kč
Jsem obklopená ze všech stran pouští.
Jsem vězeň písku a slunce. A už nemůžu
věřit ani své rodině... Má země se ocitla
na pokraji války a kvůli temné kletbě
jsem opustila královský palác i Chálida.
ISBN 978-80-7544-371-7

Bergstrom, Scott
Nelítostná

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
316 s., brož. 299 Kč
Život Gwendolyn Bloomové jel odjakživa po jiné koleji než životy jejích
vrstevníků. Matku viděla umírat při
pouliční šarvátce, když jí bylo sedm.
Teď je jí 17 a jejího otce, amerického
diplomata, někdo unesl. Oficiální
pátrání nikam nevede...
ISBN 978-80-253-3265-8

Blake, Elly
Ledová krev

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
88 s., brož.
Tato jedinečná kniha ti pomůže
dostat se mezi ty nejlepší spinneristy.
Díky ní objevíš nové úrovně svých
dovedností. Najdeš v ní úžasné kousky a hry v podání JůTubera Davida
Kinga z GeekBitu.
ISBN 978-80-204-4663-3

Leerová, Samantha van;
Picoultová, Jodi
Láska mezi řádky

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Může se dívka zamilovat do prince
z knížky? Romantický příběh.
ISBN 978-80-7544-386-1

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
160 s., brož. 199 Kč
Využijte naplno svoji představivost
každý den s tímto zábavným kreativním deníkem. Naplánujte si výlet
svých snů, navrhněte design vlastního surfovacího prkna, uvařte oběd
pro mimozemšťana, vymyslete vlastní
slova k vaší oblíbené písničce...
ISBN 978-80-264-1478-0

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 464 s.,
váz. 369 Kč
Etta byla vytržena ze svého života
a vhozena do minulosti, kde jakákoli
její chyba může změnit budoucnost.
ISBN 978-80-7544-384-7

Clareová, Cassandra
Paní půlnoci – Temné lsti I

Z angl. přel. A. Lexová, E. Maršíková,
Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 608 s.,
váz. 349 Kč
Je tomu již pět let, co dvanáctiletá lovkyně stínů Emma Carstairsová přišla
za Temné války o oba rodiče. Dnes už
Emma dávno není dítě, ale mladá žena
odhodlaná k pátrání a pomstě.
ISBN 978-80-7529-259-9

Hanová, Jenny
Navždy s láskou Lara Jean

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
224 s., brož. 239 Kč
Pavla ztratila během jediného
okamžiku manžela i otce – dva lidi,
které nejvíc milovala.
ISBN 978-80-253-3237-5

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 199 Kč
Vstupte do Pohádkové země společně
s Rose Popelkovou! Rose je veselá
dívka, která vždy chodí pozdě a má
dvě velké vášně – boty a pohádky.
ISBN 978-80-7544-391-5

Brackenová, Alexandra
Cestovatelka

Zagtoon
Kouzelná Beruška a Černý
Kocour: Tajný deník

Zelená, Sabina
Tisíc východů slunce

King z GeekBite, David
Roztoč to se spinnerem! – 50
super triků a cool aktivit

Letní dny a noci: Dvanáct
prázdninových políbení

Dolan-Leachová, Caite
Sestry až za hrob

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 229 Kč
Marinette má velké tajemství: Ona
je tou známou hrdinkou Kouzelnou
Beruškou!
ISBN 978-80-264-1600-5

nevzaly knihu ze zakázaného oddělení,
protože může skrývat temná kouzla.
ISBN 978-80-7544-388-5

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Říká se, že protiklady se přitahují.
Někdy to ale neplatí! Ruby, která
vládne ohni, žije v krutém ledovém
světě. Když je její matka zavražděna,
přidá se k rebelům, aby jim pomohla
zastavit šíleného Krále ledu. Než se
zapojí do boje, je zajata...
ISBN 978-80-7544-373-1

Zagtoon
Kouzelná Beruška a Černý
Kocour: Bouře

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 249 Kč
Finále konkurzu na novou rosničku
do zpráv o počasí je tu!
ISBN 978-80-264-1582-4

ale když se naskytla příležitost, neváhala
a popadla ji za pačesy. A tak najednou
stojí na letišti v Oklahomě, s sebou hromadu kufrů a tenisovou raketu.
ISBN 978-80-7544-380-9

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 360 s.,
váz. 349 Kč
Ava nevěří, že je její sestra mrtvá. Ava
své dvojče zná. A pozná, když si Zelda jen hraje a manipuluje s lidmi.
ISBN 978-80-7577-170-4

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč
Třetí kniha z úspěšné série Všem klukům, které jsem milovala. Lara Jean zažívá ten nejlepší maturitní ročník, který si
dívka může přát. Je bláznivě zamilovaná
do svého přítele Petera, její táta se znovu
žení a sestra Margot je na léto doma.
ISBN 978-80-7544-382-3

Jiříčková, Barbora
Americké zápisky

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 344 s.,
váz. 249 Kč
Anna už od malička všem tvrdila, že chce
studovat v USA. Nejdříve to byl jen sen,
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Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 408 s.,
váz. 349 Kč
Pro fanoušky Dárku z pravé lásky,
milovníky léta a čtenáře Stephanie
Perkinsové!
ISBN 978-80-7544-367-0

Menzies, Lucy
Můj kreativní rok

Mercerová, Sienna
Moje ségra je upír 8 – Hvězdný sen
Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 192 s.,
brož. 199 Kč
Olivia si společně se svým přítelem
Jacksonem zahrála ve filmu, i když měla
jen malou roli – a navíc jako gothička.
ISBN 978-80-7544-381-6

Mullenheim, Sophie de
Podepsána Charlotte

Praha: Paulínky, 2017, 1. vyd., 248 s.,
139 Kč
Historický román pro dospívající
čtenáře, reflektující otázky víry i lidskosti napříč staletími.
ISBN 978-80-7450-261-3

Straffi, Iginio
Regal Academy – Pohádková škola

Straffi, Iginio
Winx Club – Kouzlo stříbrného
měsíce

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 48 s.,
váz. 199 Kč
Winx byly pozvány na důležitý večírek a už se velice těší, až se výjimečné
oslavy zúčastní.
ISBN 978-80-7544-372-4

Westová, Kasie
Po tvém boku

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 249 Kč
Autumn zůstala zamčená v knihovně
a myslí si, že už to nemůže být horší.
Až do té chvíle, než přijde na to, že tam
skončila s divným klukem jménem Dax.
ISBN 978-80-7544-387-8

Yeeová, Lisa
Batgirl na Super Hero High

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 264 s.,
váz. 249 Kč
Barbara Gordonová je výjimečně
chytrá a navíc machr přes techniku.
Navštivte Super Hero High potřetí
a zažijte nová dobrodružství se známými superhrdiny..
ISBN 978-80-7544-383-0

vysokoškolská
skripta; učebnice
Hásová, Jiřina
Právo v cestovním ruchu

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 116 s., brož. 177 Kč
Skriptum se zabývá vybranými otázkami spojenými s právní úpravou
cestovního ruchu. Obsahově vychází
z faktu, že právo v cestovním ruchu
není v systému českého práva samostatným právním odvětvím, ale účelovým souborem právních norem.
ISBN 978-80-245-2211-1

Raaschová, Sara
Sníh nebo popel

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Straffi, Iginio
Eldořina kouzelná knihovna

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.

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč
Mírné jaro, krušná zima? Kdepak,
v tomto světě platí jiná pravidla! Jaro
před šestnácti lety dobylo Zimní království. Jedinou nadějí zničené země je osm
přeživších a Meira je jednou z nich.
ISBN 978-80-7544-385-4

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 149 Kč
Eldořina kouzelná knihovna je pro víly
Winx ráj. Toto kouzelné místo skrývá
tolik knih, že dívky nevědí, co si přečíst
dříve. Avšak dávají si dobrý pozor, aby

18. 9. 19.00 hod.

Večer s Leilou Slimani a jejím románe
m Něžná píseň. Knihovna Václava
Havla, Ostrovní 13, Praha 1

26. 9. 18.00 hod.

Křest nového románu Roberta Fulg
huma Opravář osudů. Palác knih Luxo
r,
Václavské nám. 41, Praha 1

28.–30. 9.

Tabook – Argo jede s Robertem Fulg

Kniha
měsíce
září

Andy Warhol Gigant
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argo@argo.cz, www.argo.cz

DENÍK

Argo vás zve

PALUB

2017
/9

humem do Tábora. Pojeďte také na milo

u knižní akci!

Přeložil Jiří Hrubý, ISBN 978-80-257-2117-9, 4500 Kč

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol Gigant je mimořádným
nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému
milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu,
který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 × 33 cm
a váží 6,5 kg a detailně představuje amerického výtvarníka,
ﬁlmaře a spisovatele Andyho Warhola, jednoho z nejvlivnějších
umělců 20. století – přináší dva tisíce reprodukcí Warholových
malířských a graﬁckých prací, unikátních fotograﬁí i vzácných
a dosud nepublikovaných dokumentů. Na své si v knize přijdou
jak warholovští nováčci, kteří se s umělcovým dílem teprve
seznamují, tak zkušení fandové Warholova jedinečného díla.
Textový doprovod pochází z pera předních znalců Warholova
díla a rozhodně stojí za přečtení, neboť nabízí podmanivý vhled
do světa Warholova umění, newyorské umělecké scény, celebrit,
sexu a slávy. Obří publikace však potěší především oko: jak
se vyjádřil deník The Times, požitek z listování knihou Andy
Warhol Gigant se skoro vyrovná požitku, který zažívá člověk,
jemuž na zdi visí nějaký ten Warholův originál.
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MICHAEL CHABON
Zázrační hoši

MICHAEL HONIG
Senilita Vladimira P.

Přeložil Petr Eliáš, 348 Kč

Přeložila Anna Rosová, 358 Kč

Profesor tvůrčího psaní Grady Tripp
vláčí na hřbetě nejen krizi středního
věku a následky svého uměřeně
prostopášného života, ale také
břemeno nedopsaného a podle všeho
nedopsatelného románu Zázrační hoši.
Dva a půl tisíce stran bobtnajícího
opus magnum jako by se svému
autorovi smálo do obličeje, a přitom nebylo než výčtem jeho
selhání, marných nadějí a promarněných příležitostí. A Grady,
místo aby psal, balí jointy a před studenty se tváří jako
druhý Henry Miller. Jedním z těch, jež aura jeho talentu na
chvíli oslní, je i James Leer, rozháraný mladík jako vystřižený
z atlasu aspirantů tvůrčího psaní.

Kousavá satira na současné Rusko
a humorná variace na Orwellovu
Farmu zvířat, v níž autor ukazuje, jak
Vladimir Vladimirovič zkorumpoval svou
zemi a oškubal její občany po stránce
kulturní, duchovní a mravní. Odehrává
se v blízké budoucnosti, kdy „pacient
č. 1“ tráví svá pozdní léta na prezidentské dače a vzpomíná,
jaké to bylo, když cinkal penězi a řinčel zbraněmi. Nemá tušení,
že zaměstnanci ho bezostyšně okrádají a zneužívají. Jedinou
čistou duší v jeho blízkosti je ošetřovatel Šeremetěv, ale i ten
nakonec váhá, jak se zachovat, protože jeho synovci hrozí tvrdý
žalář a on potřebuje peníze na úplatek.

DE N

ISABELLE AUTISSIEROVÁ
Náhle sami

LOUISE GLÜCKOVÁ
Noc věrnosti a ctnosti

Přeložila Markéta Krušinová,
259 Kč

Přeložila Tereza Vlášková, 188 Kč

Louisa a Ludovic se vydají na cestu
kolem světa. Jsou šťastně zamilovaní,
plánují společný život. Zastávka na
ostrově Stromness, obývaném jen
tučňáky, lachtany a rypouši, se jim
stane osudnou. Ocitnou se náhle sami, bez lodi, bez jídla, bez
komunikačních prostředků. Nezbývá než bojovat. S hladem,
se zimou, s vyčerpáním, ale i se zoufalstvím a s beznadějí. Lze
vůbec přežít? A pokud ano, jak se vrátit zpět – k lidem i mezi
ně?

Básnická sbírka Louise Glückové
Noc věrnosti a ctnosti vyšla v roce
2014 a setkala se s mimořádným
čtenářským i kritickým ohlasem;
autorce za ni byla mj. udělena
Národní knižní cena za poezii. Spíše
než o sbírku samostatných básní se
jedná o propojené příběhy, jež sice vycházejí z autorčina života,
ale mají mnohem obecnější dopad. Glücková svým volným
veršem a zdánlivě prostým jazykem dokáže čtenáře očarovat,
probudit v něm zvědavost a přimět ho podívat se na svět
novýma očima.

LENKA SOBOTOVÁ
Suchý konce a jiné pocity

JOE IDE
IQ

198 Kč

Přeložil Jiří Popel, 328 Kč

Lenka Sobotová v souboru povídek
Suchý konce s pozoruhodným smyslem
pro žánr a propracovaným stylem
s jasnou autorskou perspektivou
navazuje na svůj knižní debut.
I protagonisté těchto povídek jsou
vystavováni nečekaným zkouškám,
které je nutí uvědomit si potřebu životního cíle. Jejich
představy, sny, ideály a zkušenosti se srážejí s drsnou realitou;
díky autorčinu smyslu pro ironii a absurditu však z běžných
a banálních příhod a setkání vznikají pozoruhodně silná
mikrodramata.

CAROLYN ABBATEOVÁ,
ROGER PARKER
Dějiny opery
Posledních 400 let

Přeložil Robert Novotný, 998 Kč
Dějiny opery zasvěceně rozebírají
mnohá díla největších skladatelů, od
Monteverdiho a Händela přes Mozarta
a Verdiho až po Wagnera, Strausse,
Pucciniho, Berga či Brittena. Autoři čtivě líčí i společenské,
politické a literární pozadí opery, ekonomické souvislosti
a bezmála neustávající polemiky, které vývoj opery po staletí
doprovázejí. Ústředním tématem knihy je zkoumání napětí –
mezi hudbou a slovy, mezi postavami a pěvci –, které operu
oživuje a sytí.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán.

Isaiah Quintabe je mladý černoch
s ošklivou minulostí a dobrodušnou
současností. Kdo potřebuje v L. A.
nějak pomoct nebo poradit, něco
vypátrat nebo někoho najít, zajede
za Isaiahem a ten mu vyhoví. Lidé
ze sousedství mu přezdívají I. Q. Za
své služby bere honorář, ale kde není co brát, tam pracuje
zadarmo. S tímhle přístupem je brzy na dně, a tak vezme
práci pro nechvalně proslulého, věčně zdrogovaného rappera,
kterého se někdo pokusil zabít, a to ne zrovna šetrným
způsobem: poslal na něj bojového psa velkého jako menší
kůň a ten rappera málem roztrhal. I. Q. brzy přijde na to, kdo
to mohl být, ale nemá důkaz a musí se s tím člověkem setkat
tváří v tvář.

LUKÁŠ REITINGER
Vratislav
První král Čechů
448 Kč
Monograﬁe Vratislav. První král Čechů
vychází z autorovy doktorské práce
obhájené na Masarykově univerzitě
v Brně. Nejedná se o klasickou
biograﬁi, kterou není možné na základě
dochovaných pramenů v případě
prvního českého krále napsat tak, aby splňovala požadavky
moderního životopisu. Reitinger naopak zvolil metodu
analytických sond do Vratislavovy domácí a zahraniční politiky,
s důrazem na jeho panovnickou moc. V mnoha ohledech je
jeho kniha velmi objevná, protože novou optikou nahlíží dobu
druhé poloviny 11. století.

ÍK

ROBERT FULGHUM
Opravář osudů
Přeložil Jiří Hrubý, 248 Kč

Z ARGO
novinek

Populární spisovatel v novém románu konečně
zúročuje svou „českou zkušenost“, jak po tom
jeho věrní čtenáři už dlouhá léta volají – jeho
hrdinové, Američané s českými kořeny, žijící
v Praze, pozorují český svět trochu jinýma
očima a nabízejí tak zajímavý pohled na českou
pivní kulturu, lásku k Divokému západu nebo
přístup k sexu.
George Novak přijede do Prahy, aby pátral
po svých českých kořenech. Nakonec ale zjistí,
že vlastně hledá odpověď na jinou otázku:
Kdo jsem? Kdo si myslím, že jsem? A kdo je Vera,
sousedka a přítelkyně plná pochopení, ale i tajemství?
Nový román Roberta Fulghuma Opravář osudů pojednává o transformaci
a znovuzrození, o smíření člověka sama se sebou i o tom, jak naše činy, ba drobná
gesta, mohou ovlivnit, a snad i napravit osud druhých. Ústřední téma transformace,
proměny, je také jakousi Fulghumovou odpovědí na stejnojmenný román Franze Kafky
a Kafkovu nepominutelnou přítomnost v pražském prostředí.

KIT DE WAALOVÁ
Jmenuju se Leon

LUISA NOVÁKOVÁ
Bílí havrani

Přeložila Klára Šumová, 348 Kč

358 Kč

Dojemný a strhující příběh rozdělených
sourozenců vychází z autorčiných
vlastních zkušeností. Na působivosti
mu dodává to, že je vyprávěn
z pohledu devítiletého Leona, který
se málem jako otec láskyplně staral
o malého Jakea, a od kterého se
musí odloučit. Sám musí zůstat u Maureen, „profesionální
pěstounky“, která má sice s výchovou dětí bohaté zkušenosti,
je však otázkou, jestli Leonovi může dát pocit, že jí na něm
doopravdy záleží. Román Jmenuju se Leon si navzdory
bolestivému tématu dokáže čtenáře podmanit – důkazem je
i to, že o prvotinu neznámé britské autorky okamžitě projevili
zájem nakladatelé mj. z USA, Německa, Francie a Holandska.

GEORGE R. R. MARTIN
Sídlo červa
Přeložili Jan a Jana Oščádalovi,
198 Kč
V pomalu se rozpadajícím podzemním
městě kdesi pod povrchem umírající
planety putující kolem vyhasínajícího
slunce se mladý Annelyn těší blažené
naivitě života privilegovaných.
Ponížený Masonošem, zručným lovcem opovrhovaných,
v trvalé tmě nižších pater žijících dolňáků, spřádá spolu se
svými přáteli pomstu. Jenže mladíkovy intriky se ošklivě
zvrtnou a posléze ho zavedou do bludiště nekonečných
temných chodeb rozlézajících se pod městskými ruinami.
Při své zoufalé cestě za záchranou odkrývá krutou pravdu
skrývající se za úctou předků k legendárnímu Bílému červu.

Kniha Luisy Novákové potěší mladší
i dospělé čtenáře historické fantasy.
Neobyčejně strhující děj se točí kolem
války o trůn, kterou musí svést mladý
následník proti intrikánskému otčímovi.
Princi a jeho sestře nezbývá než opustit
domov, postavit se nebezpečnému nepříteli a bojovat, každý
po svém, za vlastní čest a za všechno, na čem jim opravdu
záleží. Ve víru bouřlivých událostí se královští sourozenci
vnitřně proměňují a dozrávají, ale rozhodující bitvu mají teprve
před sebou. Naštěstí na ni nezůstanou sami. Vždyť jejich
protivník se nezastaví před žádnou podlostí…

HERMAN MELVILLE,
CHRISTOPHE CHABOUTÉ
Moby Dick
Přeložili Stanislav Václav Klíma
a Marie Kornelová, 348 Kč
Francouzský kreslíř Christophe
Chabouté přímo zázračně proměnil
do komiksové podoby jedno ze
základních děl anglické literatury.
Osudový souboj kapitána Achaba s bílou velrybou znají i ti,
kteří nikdy román Hermana Melvilla nečetli, a to nejen proto,
že se dočkal celé řady úspěšných i neúspěšných zpracování
(jednu z komiksových verzí vytvořil i legendární Will Eisner).
Moby Dick je totiž příběh, který dnes neoddiskutovatelně patří
do kulturního kánonu. Také proto Chabouté neměl lehkou
startovací pozici, ale jeho pojetí bez debaty bere dech.
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JERZY KOSINSKI: Nabarvené ptáče
Přeložila Ivana Jílovcová-Fieldová, ISBN 978-80-257-2223-7, 298 Kč

Kniha Nabarvené ptáče líčí osud malého židovského chlapce,
který sám prožil druhou světovou válku na zaostalém
venkově kdesi v prostoru východního Polska či Ukrajiny.
Osamělé dítě působilo jako vetřelec a ve vypjatém období
aktuálního ohrožení bylo vystaveno všem myslitelným
útokům primitivních venkovanů a hrůzné válečné poměry
mělo zostřeno svou odlišností a samotou. Ve chvíli životního
ohrožení se chlapec dostal mezi rudoarmějce a u nich
se poprvé setkal s lidským zacházením a porozuměním.
Poválečné setkání chlapce s rodiči pak nebylo vůbec snadné.

1. Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková 6. Arturo Pérez-Reverte
POSTEL HOSPODA KOSTEL

OBLÉHÁNÍ

2. Michael Honig

7. Herman Hesse

3. Thomas Olde Heuvelt

8. André Van Lysebeth

4. Jenny Colganová

9. Katja Kettu

SENILITA VLADIMIRA P.

STOPA ZE SNU

HEX

ZDOKONALUJI SE V JÓZE

LÉTO S VŮNÍ ČERSTVÉHO CHLEBA

MŮRA

5. Franz-Olivier Giesbert

10. Luisa Nováková

TRHAČKA ZUBŮ

Nepřehlédněte

BÍLÍ HAVRANI

DO PRAHY PŘIJÍŽDÍ LEILA SLIMANI! Knihovna Václava Havla 18. 9. v 19 hod.
LEILA SLIMANI: Něžná píseň Přeložila Sára Vybíralová, ISBN 978-80-257-2142-1, 268 Kč
Najmout si pro své dvě malé děti stálou chůvu je pro skromnou
pařížskou domácnost Myriam a Paula ﬁnančně takřka neúnosné.
Je to však jediná možnost, jak Myriam umožnit to, co potřebuje
stejně jako vzduch a vodu: prosadit se v náročné profesi
advokátky. Po počátečním ostychu a zdráhání mladí manželé
zjišťují, že chůva Louise převrátila jejich život naruby. Totiž
teprve tato hypervýkonná, pečující, vždy dokonalá hospodyňka
dokázala v jejich bytě vytvořit opravdový domov – nejen pro
jejich děti, ale i pro ně samotné.
Postupem času však prohlubující se vzájemná
závislost chytí trojici do pasti.
Pokus o únik z ní vyústí v drama.
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Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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26. 9. 18.00 hod.
28.–30. 9.

Jade Changová

Jakuba
Katalpa
Milíčova
13, Praha
3, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
Wangovi vs. svět
Doupě
argo@argo.cz, www.argo.cz
Román o přistěhovalcích,
Čtvrtá kniha úspěšné
kteří netouží po přijetí
české autorky. Tři příběhy
Večer s Leilouo Slim
ani se nesnaží zapadnout.
míjení,
aninedorozumění
a jejím románem Něž
ná píse
ň. rodiny
Knihovna Václava
Bláznivá
jízda
paralelnosti
lidských
Havla, Ostrovnaí 13,
Praha 1
Wangových napříč
osudů. Jakkoliv jsou
Amerikou. Po všech
cesty protagonistů zprvu
Křest novéhomimoběžné,
románu Rob
erta Fulghumperipetiích,
rodinu
v jednom
a Opravářkteré
osudů
. Palác knih Luxor,
Václavské námokamžiku
cestou potkají, se Charles
. 41, Prahsea protnou
1
Wang musí rozhodnout
v Praze, aby pak nadále
mezi rodinou a naplněním
pokračovaly
vlastním
Tabook – Arg
o jede s Robertem Fulghum
emsnu
do oTáb
ora. Pojeďte také na milou knižní akci
svého
Číně.
směrem.
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18. 9. 19.00 hod.
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Česká beletrie
299 Kč

Kniha
měsíce
září

DENÍK

Argo vás zve

PALUB
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Andy Warhol Gigant

Jess Kiddová
Živel
Mahonyho našli jako malé
dítě na schodech sirotčince.
Vždycky si myslel, že ho
matka buď opustila, nebo
že zemřela. Když dostane
anonymní zprávu, že jí
byl násilně odebrán, vydá
se do své rodné vesnice
Mulderrig v naději, že zjistí,
co se stalo.
Krimi
329 Kč

Překladová beletrie
349 Kč

Přeložil Jiří Hrubý, ISBN 978-80-257-2117-9, 4500 Kč

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol Gigant je mimořádným
nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému
milovníku
moderního výtvarného umění a životního stylu,
Becky
Chambersová
který Andy
Dlouhá
cestaWarhol
na ztělesňoval. Obří svazek měří 43 × 33 cm
a vážírozzlobenou
6,5 kg a detailně představuje amerického výtvarníka,
malou,
ﬁlmaře a spisovatele Andyho Warhola, jednoho z nejvlivnějších
planetu
umělců 20. století – přináší dva tisíce reprodukcí Warholových
malířských
a graﬁ
ckých prací, unikátních fotograﬁí i vzácných
Posádka
tunelářské
lodi
a dosud
nepublikovaných
dokumentů. Na své si v knize přijdou
Poutník
se vydává
za
jak warholovští
nováčci, kteří se s umělcovým dílem teprve
vesmírným
dobrodružstvím.
seznamují,
zkušení fandové Warholova jedinečného díla.
Přežijí
dlouhoutak
cestu
Textový doprovod
pochází z pera předních znalců Warholova
mezihvězdným
prostorem,
a rozhodně
aniždíla
dojde
k ohroženístojí za přečtení, neboť nabízí podmanivý vhled
do světa
Warholova umění, newyorské umělecké scény, celebrit,
některého
z křehkých
sexu a slávy.
Obří publikace však potěší především oko: jak
spojenectví,
jež udržují
se
vyjádřil
deník
The Times, požitek z listování knihou Andy
galaxii v klidu?
Warhol Gigant se skoro vyrovná požitku, který zažívá člověk,
Sci-fi
jemuž na zdi visí nějaký ten Warholův originál.
369 Kč

Aleksandra a Daniel
Mizielińští
Pod zemí, pod vodou

NÍ
UB

PAL

Velkoformátová
oboustranná kniha plná
propracovaných ilustrací
a detailních průřezů od
autorů bestsellerových
Map. Na cestě do zemského
jádra potkáte zvířata žijící
pod zemí i podivná stvoření
mořských hlubin.
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Pro děti a mládež
499 Kč

Knihy nak

lství A RG O
ladate

Anton Hykisch
Milujte královnu
Román Milujte královnu
je fiktivním bilancováním
vladařských záměrů
i osudů, příběhem silné
ženy a tereziánské
epochy. V pestrém sledu
se střídají scény z paláců
i panovnických dvorů,
stejně jako z velkolepých
knihoven, laboratoří,
univerzit a selských chalup.
Překladová beletrie
369 Kč
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DAŇOVÝ BALÍČEK PŘINÁŠÍ
VELKÉ ZMĚNY
k 1. 7. 2017!
1696 str.
599 Kč
brož.
kód 5696

856 str.
659 Kč
vázaná
kód
kó
ód 5692

368 str.
619 Kč
krouž. vazba
kód 5685

NOVINKY
640 str.
599 Kč
brož.
kód 5708
448 str.
4
649 Kč
krouž.. vazba
k
b
kód
ód 2323

Podzimní čtení s nakladatelstvím ANAG

152 str.
249 Kč
brož.
kód 5815

496 str.
439 Kč
brož.
kód 5803

216 str.
319 Kč
brož.
bro
ož
ož.
kód 5813
58
813

184 str.
299 Kč
brož.
kód 5816

120 str
279 Kč
kalendář
kód 5844

52 karet
229 Kč
krabička
kód 5834
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www.albatrosmedia.cz

PRAKTICKÁ
PSYCHOLOGIE
PRO MANAŽERY
Jana Peclová

TO JE
ONO

!

V graficky výrazně zpracované publikaci
představuje autorka, zkušená lékařka
a koučka, moderní psychologické poznatky tak,
aby byly užitečné a prakticky použitelné pro manažery a lidi
v pracovním prostředí.
BROŽ., 184 S., 249 KČ

obchod.portal.cz

Erik Tabery

Helle Helle

Opuštěná
společnost

Tohle jsem měla napsat
v přítomném čase

Jsme stále zemí humanismu, evropanství, svobody, otevřené
diskuse a občanské společnosti? Česká cesta od Masaryka po
Babiše, kterou mapuje a rekapituluje Erik Tabery, známý jako
šéfredaktor týdeníku Respekt a autor úspěšné knihy Vládneme,
nerušit. Knižní esej je nejen úvahou nad současností.

Dvacetiletá Dorte přemýšlí, jestli si do malého domku u nádraží
pořídí závěsy. Před rodiči předstírá, že studuje literaturu
na univerzitě v Kodani, ale ve skutečnosti jen čeká, co jí
přivede do cesty náhoda. A zkouší psát o svém prvním příteli
i dalších prchavých známostech a sexuálních zážitcích.

284 stran • 130 × 200 mm • 289 Kč

144 stran • 130 × 200 mm • 248 Kč

Luke Pearson

O vlkovi,
který vypadl z knížky

Hilda
a kamenný les

Bum! Z obrázkové knížky v přeplněné dětské knihovničce vypadne
vlk. Je celý popletený a moc se bojí. Jak se zase dostane zpátky?
Skáče z jedné pohádky do druhé, potkává v nich ovečky, princezny
a dokonce i dinosaury. A mezitím kdesi hořce pláče holčička s
červeným čepečkem, protože vlk z její pohádky se někde ztratil.

Na dosud nejnebezpečnější výpravě Hildu doprovází neohrožený
mazlíček Větvík, ale tragickým nedopatřením poprvé i nervózní
maminka. Společně se octnou v tajemném kamenném lese a
musí najít cestu domů dřív, než je polapí jeho nevyzpytatelní
obyvatelé. Tady končí veškerá legrace. A začíná pořádná zábava.

28 stran • 201 × 246 mm • 198 Kč

76 stran • 212 × 298 mm • 299 Kč

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

Thierry Robberecht, Grégoire Mabire

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 21. 8. až 27. 8. 2017

beletrie
1. Radka Třeštíková Osm Motto
2. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
3. Vlastimil Vondruška Vzpoura goliardů Moba
4. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
5. Paula Hawkinsová Do vody Ikar – Euromedia Group
6. Patrick Smith Zeptejte se pilota Grada Publishing
7. Jo Nesbø Žízeň Kniha Zlín
8. Michaela Klevisová Zmizela v mlze Motto
9. František Kotleta Poločas rozpadu Epocha
10. Radka Třeštíková Bábovky Motto

populárně naučná
1. Erik Tabery Opuštěná společnost Paseka
2. Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
3. Tomáš Kosačík Břicháč Tom a Lucie Tomáš Kosačík
4. Tomáš Kosačík Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma Tomáš Kosačík
5. Meik Wiking Hygge Jota
6. kol. Školní atlas světa Kartografie Praha
7. Marek Herman Najděte si svého marťana MH
8. kol. Jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty
9. Tomáš Kosačík Promrhané dny Tomáš Kosačík
10. Jakub Patočka, Zuzana Vlasatá Žlutý baron Referendum

pro děti a mládež
1. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 11 – Všechna sláva… CooBoo
2. Rick Riordan Magnus Chase a bohové Ásgardu Fragment
3. Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
4. David Walliams Nejhorší děti na světě Argo
5. Sylvie Bézuel Encyklopedie Larousse – Zvířata Knižní klub – Euromedia Group
6. Elly Blake Ledová krev CooBoo
7. Sue Mongredien Našlo se koťátko Fragment
8. Marie Kubátová Krkonošské pohádky Fragment
9. Stanislava Reschová Mraveneček na cestách Portál
10. J. K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

AUDIOKNIHY

Červenec 2017 Údaje o počtu po síti „stažených“ audioknih poskytly firmy: alza.cz, kosmas.cz, audioteka.cz
1. Vlastimil Vondruška Ďáblův sluha (čte J. Hyhlík) Tympanum
2. Walter Isaacson Einstein (čte V. Beneš) Audioteka/Bookmedia
3. František Kotleta SPAD (čte B. Kapitančik) Epocha
4. Rachel Abbottová Zabij mě znovu (čte S. Postlerová) Audioteka/Bookmedia/MF
5. Ed McBain Zabiják (čte J. Plachý) Audioteka/Bookmedia
6. Ed McBain Překupník (čte J. Plachý) Audioteka/Bookmedia
7. Michaela Klevisová Kroky vraha (čte K. Kociánová) Motto
8. Eduard Petiška Staré řecké báje a pověsti (čte více interpretů) Supraphon
9. John Flanagan Ledová země (čte M. Ruml) Audioteka/Bookmedia
10. Ed McBain Profesionál (čte J. Plachý) Audioteka/Bookmedia
30

„Stačí jen pár stránek Satterovy skutečně
děsivé knihy, abyste si uvědomili, že její titul
je naprosto přesný.“
The Washington Times

Vzpomínky Miloše Bondyho, jednoho z po
sledních pamětníků Osvětimi, zachycují jeho
autentické zážitky z vyhlazovacích a koncen
tračních táborů, kde mnohokrát unikl smrti.

„Tato nesmírně silná kniha by si zasloužila být
čtena na školách mládeži – jako memento, jak
dopadla po únoru 1948 jedna z nejvyspělejších
a nejdemokratičtějších zemí Evropy.“
Jiří Kadleček

úspěšné jarní tituly a letní novinky
Podvody a sebeklamy v hlavní roli povídek od
autora světového bestselleru PŘEDČÍTAČ.

„Zůstává pro mě záhadou, jak se mladé autorce
podařilo napsat tak silné dílo oslavující lásku
a něhu v pekle.“
Ljudmila Ulická
Přeloženo již do 24 světových
jazyků!

PROSTOR

Kvalitní Knihy se obejdou i bez čtenářů

Lásce nestačí jeden čas a jeden prostor
a Bohu nestačíme v jedné podobě.

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná | 192 stran | 199 Kč

polstrovaná | 158 stran | 199 Kč

polstrovaná | 134 stran | 199 Kč

vázaná | 168 stran | 149 Kč

polstrovaná | 96 stran | 149 Kč

polstrovaná | 96 stran | 149 Kč

brožovaná | 72 stran | 79 Kč

polstrovaná | 158 stran | 199 Kč

vázaná | 104 stran | 149 Kč

brožovaná | 192 stran | 99 Kč

brožovaná | 192 stran | 99 Kč

brožovaná | 176 stran | 149 Kč

polstrovaná | 240 stran | 249 Kč

vázaná | 192 stran | 199 Kč

vázaná | 536 stran | 199 Kč

vázaná | 224 stran | 149 Kč

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

