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RÁDCE PRO DOSPÍVAJÍCÍ
S DEPRESÍ

Bev Cobain

Když už
na ničem

NEZÁLEŽÍ
Rádce pro dospívající s depresí
a poruchami nálad
Překlad Petra Diestlerová

Každý je někdy smutný, sklíčený, bez nálady, podrážděný. Když ale tyhle nálady
přetrvávají po delší čas a začínají ti bránit v činnostech, které tě dřív bavily
a dělaly ti radost, bylo by dobré poradit se s někým, kdo se v těchto věcech
vyzná, třeba s psychologem nebo psychiatrem. Můžeš také sáhnout po této
knize. Najdeš v ní příběhy dospívajících, kteří měli depresi, dozvíš se, jak se jejich
porucha projevovala a co jim pomohlo. Také zjistíš, kde můžeš hledat pomoc
a co můžeš udělat pro to, aby ti bylo lépe. Depresí onemocní jedno z třiatřiceti
dětí a jeden z osmi dospívajících, takže je pravděpodobné, že ji někdy měl
někdo z tvých kamarádů nebo spolužáků.
Autorka Bev Cobain je psychiatrická sestra s dlouhodobou zkušeností s prací
s dospívajícími. Je sestřenicí amerického zpěváka a kytaristy Kurta Cobaina, který
trpěl depresí a závislostí na drogách a ve svých 27 letech spáchal sebevraždu.
BROŽ., 144 S., 249 KČ

obchod.portal.cz

ZÁSADNÍ KOMENTÁŘ
K NOVÉMU OBČANSKÉMU
ZÁKONÍKU
PRÁVĚ VYCHÁZÍ SVAZEK IX.
ZÁVAZKY ZE ZÁKONA
(ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, NEKALÁ SOUTĚŽ,
BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ, JEDNATELSTVÍ BEZ PŘÍKAZU)

1728 stran, pevná vazba s přebalem, 2690 Kč
www.knihyleges.cz
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PANE BŮH, TADY ANNA

Vážení a milí čtenáři,
máte, nebo nemáte podzim? Já to mám tak i tak.
Když svítí slunce a stromy jsou krásně barevné,
pak jsem ochotná připustit, že je podzim hezké
roční období, ale když je venku sychravo, ml
havo a vůbec nevlídně, zalézám s knihami do
koutku a snažím se zahnat všechny chmurné
myšlenky. A to mi spolehlivě jde nad příběhy
psanými s humornou nadsázkou. Probrala jsem
se podzimní knižní nabídkou a našla jsem tam
dost kousků, s nimiž by se ošklivé dny mohly rozsvítit.
Kdo má rád styl psaní Patrika Hartla, autora úspěšných Okamžiků štěstí
a také majitele nevšedního nakažlivého smíchu, ten by si měl pořídit jeho nový
počin Nejlepší víkend. Jak se píše v anotaci, kterou ke knize vydalo nakladatel
ství Bourdon, hlavní hrdinové si dají na nový rok předsevzetí a následujících 365
dní je budou se střídavým úspěchem plnit. Nový rok je za chvíli, předsevzetí si
dávám vždycky, většinou je nedodržím, takže to je kniha přesně pro mě. Tuším,
že mi bude mluvit z duše a nejspíš nebudu jediná. Moc se těším také na už čtvrté
pokračování humoristického románu Aristokratka, tentokrát s podtitulem Vlna
zločinnosti na zámku Kostka. Autor Evžen Boček mě vždycky dostane svými až
bláznivými zápletkami, směju se a nechápu, kam na ty nápady chodí. Pokud jeho
svérázný humor ještě neznáte, pak vám možná stačí, když řeknu, že příběh téhle
knihy začíná poté, kdy je na zámku Kostka vyhlášen smutek, protože zemřela prin
cezna Diana a kvůli tomu musela být zrušena repríza rozverné historické revue
s Helenkou Vondráčkovou a Heinrichem Himmlerem. Tyhle příběhy jsou sázkou
na jistotu, že se budete smát, tedy pokud jste ochotní nebrat sama sebe a svět
příliš vážně. A kdyby na vás náhodou přece jen šly velké chmury, které ani veselé
čtení nezažene, pak sáhněte po knize známého salesiánského autora Bruno Fer
rera Balzám pro duši, kterou v překladu Veroniky Matiáškové vydává Portál. Jde
o krátké duchovní příběhy, které jsou přímo určeny pro chvíle, kdy potřebujeme
potěšit a povzbudit. A to někdy potřebujeme všichni. Nejen na podzim.
JANA MARXTOVÁ

Obě jsou zvláštní, silné i nečekaně křehké, uzavřené,
ale na jevišti otevřené. Řeč je o herečce Báře Hrzánové
a zpěvačce Anetě Langerové. Tyhle dvě zajímavé ženy
se jednoho dne setkaly a obě měly v ruce knihu Pane
Bůh, tady Anna britského spisovatele Fynna (vlastním
jménem Sydney George Hopkins). „Jely jsme spolu na
dovolenou a v letadle jsme ze svých příručních kabel
vytáhly stejnou knihu. Já už jsem ji znala asi osm let, ale Aneta byla teprve na začát
ku,“ vzpomíná Bára Hrzánová na osudovou náhodu. Ale byla to náhoda? Možná
spíš osud, který měl obě někam nasměrovat. Kdo ví. Každopádně první čtení pří
běhu o malé dívce Anně, která uteče z domova a s Fynnem, který ji našel, si poví
dá o otázkách bytí a víry, si dopřály společně. Netrpělivá Bára, která chtěla, aby se
Aneta do příběhu ponořila co nejrychleji, se totiž rozhodla, že jí ho bude číst. A jak
tak předčítala, Aneta nejen poslouchala, ale rovnou se jí v hlavě rodila hudba, která
příběh dokreslovala. Právě tehdy obě dostaly nápad natočit společnými silami au
dioknihu. Bára příběh svým charakteristickým hlasem načetla a Aneta složila hudbu.
„Chtěla jsem, aby ta hudba byla tak čistá a jasná, jako základní hodnoty, které v té
knize jsou,“ dodává Aneta. Rozhodně se jí to podařilo, hudba děj dokresluje s po
korou a citem. Vznikla tak audiokniha, která vás přiměje plakat i jemně se usmívat,
přemýšlet nad vesmírem kdesi uvnitř nás i nad dítětem, jímž jsme byli. Speciálním
bonusem jsou dvě písně se zhudebněnými texty z knížky a součástí obalu je malé
překvapení, které darovala Ruční papírna Velké Losiny. Audioknihu vydává Supra
phon ve spolupráci Karmelitánským nakladatelstvím a Art Shock, s. r. o.
JANA MARXTOVÁ

Motto čísla:
„Štěstí lze najít i v nejtemnějších obdobích
života, pokud si člověk vzpomene na to,
že může rozsvítit světlo.“
J. K. Rowlingová, spisovatelka

co právě čte
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Čtu pořád. Chodím do knihovny v Kladně, kde si mě
síčně vypůjčím tak deset knížek a všechny je přečtu.
Dokážu také utratit spoustu peněz v knihkupectví. Třeba
dneska jsem si koupila něco o indiánech, pak jednu sci-fi,
komiksovou Kytici a Kroniku českou Václava Hájka z Li
bočan. Čtu hrozně rychle, ale když vidím tloušťku té Kro
niky, myslím, že ta mi nějaký čas vydrží. Čím tlustší kniha,
tím pro mě lepší, déle mi vydrží. Obyčejnou knížku mám přečtenou tak za tři a půl
hodiny, tohle je navíc složitějším jazykem, takže to opravdu chvíli potrvá, než ji přečtu,
a z toho jsem nadšená. Jinak knížky i píšu, teď mi vyšlo cédéčko s knihou a audiokni
hou Muž s bílým psem. Je to už moje čtvrtá kniha. První byly pohádky O Mourince
a Lojzíkovi, druhá kniha byla Čáp nejni kondor a třetí knížka, která je také spojená
s cédéčkem, se jmenuje Maratón běžce. Jsou to povídky a ke každé je písnička. S psa
ním dál pokračuju. Teď jsem dopsala pokračování knížky Čáp nejni kondor.

Evidenční číslo MK ČR: E 13432
ISSN 1213-7073
www.sckn.cz
www.sckn.cz/knizni-novinky
www.facebook.com/KN.casopis
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Rostík.

Očekávaná

NOVINKA

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

ROSTEME S KNIHOU

„Starý strážce vodní nádrže Jiří Smrček
si dopisuje s generálním ředitelem povodí.
Jsou to zprávy o stavu přehrady, ale také
o stavu jeho duše. Nevadí, že ředitel ani na
jeden z jeho 23 dopisů neodpoví. Smrček,
bývalý venkovský učitel, na sebe prozrazuje
i věci, které každému nesvěříme. Je zjitřený
úkolem, který ho zaskočil: má najít mezi
spoluobčany obce Horní Znělá svého nástupce. Bude to plukovník Dekl, nebo někdo
jiný? Je možné, aby to bylo veselé čtení?
Pokusil jsem se o to.“

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

www.cosmopolis.cz

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

OBJEDNACÍ LÍSTEK
PRO ROK 2019

JERONÝMOVY DNY
2.–3. listopadu 2018

Přednášky, semináře, prezentace a kulturní programy
pro překladatele, tlumočníky, učitele a zájemce o cizí
jazyky i širokou veřejnost pořádá Jednota tlumočníků
a překladatelů a další profesní organizace.

Vážení přátelé, čtenáři, knihkupci, knihovníci a nakladatelé!
Pro ty z vás, kteří chcete mít jistotu, že vám žádné číslo Knižních novinek neunikne,
jsme i pro další rok připravili nabídku na zasílání časopisu poštou. Při zasílání většího
počtu výtisků na jednu adresu je výše poštovného závislá na váze zásilky. V roce 2019
vyjde 20 čísel Knižních novinek. Cena celého ročníku je 380 Kč (poštovné a balné).

Strojový překlad E-Translate O Odborovém svazu soudních tlumočníků v Polsku Umělecké tlumočení
do znakového jazyka Role a váha
knižního překladu v dnešní době
GDPR pro „nesoudní“ tlumočníky
Jak začít v oboru tlumočení a překladu Komunitní tlumočení na Úřadu
práce Multilingvismus a konferenční tlumočení Jak vystupovat před
mikrofonem? Jak psát pro rozhlas?
Vytváření terminologické báze JTP
Tlumočení v OSN Tlumočení v konfliktních situacích – španělská
občanská válka Budoucnost překladatelské a tlumočnické profese
Lesk a bída strojového překladu Staňme se na chvíli korektorem
titulků To nejlepší z korpusů STAR – Novinky CAT softwaru STAR
Transit NXT 9 LINGEA – tištěné a elektronické slovníky Slovníky
a glosáře J. Vedrala Knižní second-hand vulgo book-sekáč.

Objednávky zasílejte na adresu:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2
nebo na e-mail: sckn@sckn.cz

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM KNIŽNÍ NOVINKY NA ROK 2019:
jméno a příjmení: .............................................................................................................
firma: .................................................................................................................................
IČO: .........................................................

DIČ: ..........................................................

adresa: ......................................................................................

PSČ: .......................

tel./fax: .....................................................

email: ......................................................

podpis: ....................................................

datum: .....................................................

budu platit:

 fakturou

 složenkou (typ A)

celý ročník ...............................................

počet výtisků ............................................

od čísla ....................................................

počet výtisků ............................................

K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1
Vstup zdarma
Průběžně aktualizovaný program, časy i místa jednotlivých akcí
sledujte v rubrice AKCE na našich webových stránkách

www.JTPunion.org
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Kniha se 42 vloženými
artefakty

Kniha s 69 vloženými
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rozhovor

s Janou Sladkou Hyklovou

SPLNĚNÝ SEN
Nakladatelství Leges patří mezi přední česká nakladatelství právnické literatury. Vydává knihy autorů slavných jmen i na
dějných začínajících tvůrců. Přináší knihy pro právní studium i praxi. Okruh čtenářů tvoří vysokoškolští studenti, advo
káti, pedagogové a vůbec odborná právnická veřejnost. Letos slaví 10. výročí založení. U zrodu stála jeho šéfredaktorka,
JUDr. Jana Sladká Hyklová, Ph.D.
Jak vznikla myšlenka založit právnické nakladatelství
a jaké byly začátky v Leges?
V dětství jsem si nejraději hrála na knihovnu, ke
značné nelibosti mladšího bratra, který jako budoucí
architekt měl úplně jiné zájmy. Sen o vlastní knihov
ně jsem neopustila ani poté, co mě maminka naučila
na otázky, čímpak chceš být, holčičko, odpovídat,
že budu právnička. Po studiu práv jsem svou karié
ru přirozeně nasměrovala do nakladatelské branže.
Nakladatelství Leges jsme založily s Vendulou Kryš
tovskou, s níž jsme dlouho působily v jiném naklada
telství, a v určitém okamžiku jsme obě potřebovaly
změnu. Autoři byli našemu nadšení nakloněni, a tak
jsme během prvního roku vydali 9 krásných knih.
V roce 2010, kdy se k nám připojil JUDr. Jan Tuláček,
to bylo již 39 knih a v posledních letech se naše pro
dukce pohybuje okolo 60 titulů ročně.
Vydáváte publikace v určitých edicích, např. do jedné
spadají knižní tituly určené studentům právnických
i ekonomických oborů. Můžete čtenářům blíže při
blížit edice vašeho nakladatelství?
Vytvořili jsme pět edic, jejichž názvy mnohé nazna
čují. Edice Komentátor nabízí komentáře k důležitým
zákonům. Nejvýznamnějším titulem této edice je vel
ký komentář k občanskému zákoníku, který je v sou

časnosti nejrozsáhlejším výkladem nového občanské
ho zákoníku na českém trhu. Z připravovaných devíti
svazků jsme vydali již čtyři a na dalších intenzivně pra
cuje rozsáhlý autorský kolektiv pod vedením docentů
Filipa Melzera a Petra Tégla. Edice Glosátor
přináší oblíbená poznámková vydání s judi
katurou, z nichž nejpopulárnější je Trestní
zákoník a trestní řád od prof. Jiřího Jelínka
a kolektivu. Kdybychom připočetli vydání
starého trestního zákona, je aktuální vydání
těchto kodexů již třicáté šesté. Úspěšnost
této knihy je dána nejen její oblíbeností
u právnické veřejnosti, ale zejména neu
stávající aktivitou zákonodárce, který nás
stále drží v intelektuální pohotovosti. Edice
Student je určena již zmíněným studentům
právnických a ekonomických fakult. Vydá
váme v ní učebnice a praktika, které jsou
pro svou přehlednost a srozumitelnost
u studentů ve velké oblibě. Edice Praktik je
určena praktikujícím právníkům, ale nejen
jim. Nejprodávanějším titulem této edi
ce je totiž příručka Zbrojní průkaz – vše,
co potřebujete znát ke zkoušce odborné
způsobilosti. Značně obsáhlá je edice Teo
retik. V ní vydáváme vědecké monografie
a sborníky z právnických konferencí. Pro
precizní redakční zpracování je naše
nakladatelství autory těchto prací
vyhledáváno, stále častěji i autory
ze Slovenska. Je to také příležitost
pro zmíněné mladé začínající tvůr
7

ce, aby si vyzkoušeli publikační činnost vydáním své
kvalifikační práce.
Jak byste hodnotila oněch deset let fungování nakla
datelství?
Veskrze pozitivně. Mohu snad i za své společníky pro
hlásit, že děláme to, co nás baví, a věřím, že to děláme
dobře. Patříme ke třem nejvýraznějším nakladatel
stvím právnické literatury u nás. Rostoucí počet vyda
ných titulů odráží spokojenost autorů i čtenářů s naší
prací. V době intenzivní elektronizace všech aspektů
života, kdy čtenáři hledají informace spíše v interne
tových vyhledávačích než v odborné literatuře a kdy
často nacházíme naše knihy nelegálně zveřejněné na
elektronických úložištích, to považuji za úspěch.
Prozraďte čtenářům Knižních novinek, jaké literatuře
dáváte přednost ve volném čase a co jste naposledy
četla?
Přečíst si dobrou knihu je pro mě nejlepší odměna
a taková malá dovolená. Vyhledávám velké příběhy
a bohatý jazyk. Z poslední doby můžu doporučit no
velu Víkend s Miriam od své velké oblíbenkyně, ne
dávno zesnulé Marty Davouze, a skvělý mnohovrs
tevnatý román Dcery od Kateřiny Dubské. Mám ráda
také Patrika Hartla, Evu Tvrdou, Kateřinu Tučkovou
nebo Jiřího Hájíčka a samozřejmě nesmím zapo
menout na Dominika Dána a Jo Nesbøho. Všechny
dobré přečtené knihy posílám dál své rodině a svým
kamarádkám, takže se mi vlastně splnil i můj dětský
sen o vlastní knihovně.
MARTINA HOSTOMSKÁ

Roberto Santiago
Ana
Jednoho rána probudí
vyhořelou právničku Anu
z kocoviny nečekaný
telefonát — volá její bratr
Alejandro, se kterým
nemluvila už pět let. Byl
obviněn z vraždy ředitele
kasina a kromě své sestry
nemůže nikomu věřit.

489 Kč
Thriller

Vychází 25. října

Robert Jackson
Bennett
Město zázraků

Becky
Chambersová
Dvě místa na slunci
Pokračování románu
Dlouhá cesta na malou,
rozzlobenou planetu. Lovey
byla umělou inteligencí na
vesmírné lodi. Po restartu
systému se probudí v
umělém těle a snaží se začít
nový život ve světě, kde je
sama její existence ilegální.
379 Kč
Sci-fi

Vychází 19. října

Jan Jícha
Ředitel a hydra

V závěrečném díle
oceňované trilogie se
Sigrud dozví, že byla
zavražděna jeho nejvěrnější
spojenkyně Shara. Ví, co
musí udělat. Žádná síla
ze světa smrtelníků mu
nezabrání, aby se vrahům
po zásluze pomstil.

Humoristický román, který
se trefuje do problémů
dnešního školství —
nesmyslného papírování,
nepřehledné džungle
vyhlášek, vyhořelých
učitelů a zdivočelých žáků.
Přesto je ale hlavně knihou
o dětech, o lásce k poznání
a věčné zvědavosti.

389 Kč
Urban fantasy

349 Kč
Česká beletrie

Magdalena
Kozieł-Nowaková
Rok na venkově

Roberto Santiago
Záhada usínajících
rozhodčích

Bohatě ilustrované,
velkoformátové leporelo
zachycuje, co se děje
v hospodářství v průběhu
roku. Podněcuje zvídavost
a představivost, rozvíjí
postřeh i logické myšlení.
Ale hlavně je skvělou
zábavou pro děti i rodiče.

První díl ze série
fotbalových detektivek
Fotbaláci. Fotbalový klub
Soto Alto musí vyřešit
nejpodivnější záhadu, jakou
kdy kdo ve fotbale zažil.
Jak může rozhodčí usnout
uprostřed zápasu?

299 Kč
Pro děti od dvou let

299 Kč
Pro děti od devíti let

hostbrno.cz

Pohodové čtení
na podzim
pár

kroku

vpred

Příběh o Caminu,
setkání a cestě k sobě

GRAEME SIMSION
ANNE BUISTOVÁ
MLADÁ FRONTA

Žádejte u svého knihkupce.

NOVÉ KNIHY Z ARGA
ALIAS GRACE
Margaret Atwoodová

ZUM BEFEHL, PANE LAJTNANT...
Pavla Horáková, Jiří Kamen

Historický román Alias Grace je založen na
skutečných událostech, vraždách Thomase Kinneara a Nancy Montgomeryové, z nichž byla
obviněna mladičká služebná Grace Marksová
a sluha James McDermott. Za mladou Grace,
trpící ztrátou paměti, přijíždí do věznice po deseti letech mladý psychiatr Simon Jordan, aby
se v ní pokusil vzkřísit pohřbené vzpomínky a
zjistil, jestli zločin skutečně spáchala. Během
dlouhých rozhovorů hledá cestu do její paměti
skrz sny a dotazy na dětství strávené v Irsku, odkud se celá rodina přesunula do Kanady za lepším životem. Přes původně čistě profesionální zájem o Gracin případ se
postupně zaplétá do jejího příběhu. Gracino vyprávění i Jordanovy životní peripetie
se odehrávají v kulisách Kanady první poloviny 19. století.
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO AUDIOKNIHA

Kompozice z pamětí, deníků a korespondence českých vojáků v první světové válce, volně navazující na knihu Přišel befel od císaře
pána, tentokrát nesleduje pouti jednotlivých
účastníků válečného dění, nýbrž pomocí autentických textů líčí konkrétní oblasti života
na frontě i v zázemí. Přináší dosud nezveřejněná svědectví o tom, jak čerství rekruti reagovali na cizí kraje a národy, jaké byly jejich
první zkušenosti s válečnou realitou, hrdinstvím a zbabělostí, novými zbraněmi, s lazarety a špitály či jakou úlohu plnila v
poli zvířata. Spolu s vojáky i civilisty se podíváme, jak vypadalo válečné stravování,
jak se slavily Vánoce i jiné svátky a obřady, jak se na frontě trávil volný čas, ať už
sportem, hrami nebo uměleckou činností, jakou roli sehrály ženy v zázemí i ve vojenském prostředí a jaký význam pro české muže v poli měla víra a láska.

ZA OPONOU VÁLKY

PANDEMIE
A. G. Riddle

398 Kč

ZPRAVODAJEM NEJEN NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

Jakub Szántó
298 Kč

Za oponou války je prvotina z pera válečného reportéra a zpravodaje České televize na
Blízkém východě. Jakub Szántó v knize přibližuje své dramatické zážitky z frontových linií,
míst teroristických útoků i státních převratů
a revolucí, které během své kariéry televizního novináře v uplynulých dvou dekádách
natáčel. Barvitým jazykem zprostředkovává
pozadí dějinných událostí pohledem očitého
svědka. Zároveň poodhaluje a demýtizuje
práci žurnalistů uprostřed pohnutých situací
a nepředvídatelného vývoje.
Vedle strhujícího vyprávění, které jako vystudovaný historik zasazuje do širšího dějinného
kontextu, kniha dává nahlédnout i do niterných vztahů autora k rodině, novinář
novinářským kolegům i přátelům napříč Orientem. To vše balí do lehce sarkastického a
sebeironického tónu, který odhaluje, nakolik je humor klíčovou ingrediencí pro
práci i přežití v situacích, ze kterých normální člověk raději prchá. Knihu doprovází
bohatá obrazová příloha autorových fotografií z terénu.

KLUB VRAHŮ
Pavel Renčín
298 Kč

Klub vrahů je zneklidňující thriller. Napětí
příběhu, který se zpočátku tváří spíš jako detektivka, se stupňuje až k hororové atmosféře,
která čtenáře sevře jako čelisti svěráku a nepustí. Hlavní hrdina má raději knížky než lidi,
jediné setkání však změní jeho obyčejný život
v napínavý román. Jak se přihodí, že milý a
tichý člověk bez otázek rozmlátí cizí auto?
Nebo se ocitne nad ležícím mužem s klouby
prstů obitými do krve? Jak jednoduché je rozbít vlastní život na střepy? A není to někdy ta nejlepší věc, kterou s ním můžeme
udělat?
Osvěžující nápady, překvapení, filmový jazyk vyprávění a kombinace žánrů vám
zaručí čtivý zážitek, na který jen tak nezapomenete.

498 Kč

398 Kč

Loď pobřežní stráže Spojených států objeví
na dně Severního ledového oceánu vrak ponorky, která nenese jakékoli výsostné znaky
a neodpovídá žádnému oficiálně registrovanému plavidlu. V jejím nitru jsou následně
nalezeny důkazy vědeckého pokusu, který od
základů změní naše chápání lidstva. Doktorka
Peyton Shawová, epidemioložka amerického
ministerstva zdravotnictví, patří mezi špičkové odborníky zasahující proti novým nemocem po celém světě. Jde o samotářskou a nebezpečnou práci, v níž je jen otázkou
času, kdy narazíte na protivníka, který bude nad vaše síly. Obávaná chvíle možná
nastala ve chvíli, kdy Peyton v odlehlé keňské vesnici dochází při hledání původu
nového smrtícího onemocnění k závěru, že jde pouze o předehru ke spiknutí s
dalekosáhlými následky.
Desmond Hughes procitne v berlínském hotelovém pokoji, aniž by tušil, jak se do
něho dostal. Na podlaze nalezne mrtvého zaměstnance bezpečnostního oddělení
nadnárodní farmaceutické korporace. Na útěku před policií se ke své hrůze dozvídá, že má nejspíš na svědomí právě probíhající pandemii – a je také asi jediným
žijícím člověkem, který ji dokáže zastavit.
Zatímco se patogen šíří světem, Peyton se s Desmondovou pomocí zoufale snaží
odhalit temná tajemství, která si jistí lidé chtějí za každou cenu nechat pro sebe.

VZDUCH JE NAŠE MOŘE
HISTORIE ČESKÉHO A ČESKOSLOVENSKÉHO LETECTVÍ V KOMIKSU

Michal Kocián, Petr Kolmann, Václav Šorel
798 Kč

Unikátní publikace Vzduch je naše moře aneb
České a československé letectví v komiksu
mapuje komiksovou formou nejen osudy lidí,
kteří se zasloužili o rozvoj našeho letectví, ale
také legendárních létajících strojů. Příběhy
jsou vždy doplněny historickým úvodem do
děje. Od takřka mytických počátků se kniha
dostává k prvním doloženým aktérům českého letectví Jana Kašpara a Boženy Laglerové.
Nechybí kapitola o smrti Rastislava Štefánika,
ani letecké bitvy generála Fajtla. Přes éru komunismu se pak dostává až ke dnešku. Kniha
je doplněna souborem dobových fotografií a
bokorysů letadel, která se významnou měrou
podílela na historii českého a československého letectví.

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

NOVINKY ČESKÉ BELETRIE Z ARGA
TEORIE PODIVNOSTI
Pavla Horáková

CHODÍ PEŠEK OKOLO
Eva Límanová

Vypravěčka Ada Sabová, mladá vědkyně z
„Ústavu mezioborových studií člověka“, je v
mnohém typickou (nikoli však stereotypní)
moderní intelektuálkou, která se pokouší vybalancovat osobní život a kariéru. V obojím už
má za sebou leccos, a tak není prosta jistého
cynismu, či spíše poučeného, sarkastického
vnímání světa, lidí kolem sebe i sebe samé.
Na pozadí pátrání po zmizelém synovi své
kolegyně zaznamenává kolem sebe zdánlivé
nahodilosti, za nimiž však tuší zákonitost a provázanost. Pro všechny tyto jevy hledá zastřešující definici, svou „teorii podivnosti“, a zjišťuje, že nekonečnou spletitost
světa pouhým rozumem neuchopí. A zatímco společnost kolem ní čím dál více lpí
na vyprázdněných pravidlech, Ada její struktury jednu po druhé opouští a vydává
se vstříc svobodě.

Autobiografický příběh: Kdyby nebylo Druhé světové války, Eminka a její bratr Adam,
by byli stále obklopeni milující rodinou a
bezpečím, které jim poskytovala. Jejich život
by se odvíjel v zátiší rodinného domu až do
chvíle, kdy by se sami rozhodli jej opustit. Do
této předpokládané skutečnosti však zasáhla
německá bota, která rozdrtila životy, osudy a
majetky milionů. Jak postupuje vyhlazování
dle Norimberských zákonů, příbuzní mizí, rodina se zmenšuje, děti se stěhují z místa na místo. Vzpomínky české scenáristky na
dětství za německé okupace.

NEOTEVŘENÉ DOPISY
Alice Horáčková

VE SKŘÍNI
Tereza Semotamová

Alena je hezká holka s vyřídilkou a výtvarným
talentem. Když po osmašedesátém utíká kvůli tisku protikomunistických letáků do Paříže,
tak jí otec – zlatník, který skončil v Jáchymově
– dá do podpatku diamant. Alena se nikdy nechce vdávat, ale nakonec si vezme výtvarníka
Járu (je v sedmém měsíci). Její manžel je sice
význačný, ale v praktickém životě neupotřebitelný. Během normalizace Alena finančně
táhne tříčlennou rodinu a pomáhá svému
muži překonat psychické propady.
Po manželově smrti však najde v jeho psacím stole svazek neotevřených dopisů.
Písmo je ženské, agresivní, ale proč je její muž nikdy neotevřel? Chce si je přečíst?
Dopisy však nejsou jedinou záhadou jejího života, i paní Alena má svoje tajemství.

Hlavní hrdinka nové prózy Terezy Semotamové žije v nespokojeném vztahu v cizině; po
nevyjasněné smrti partnera se vrací do rodné
země, kde však nemá kde žít (ostatně ani neví
jak), a tak vezme zavděk skříní, kterou její sestra hodlá vyhodit. Skříň umístí do vnitrobloku
a nastěhuje se do ní. Bizarní východisko textu
se postupně stává metaforou hledání prostoru na tomto světě, do nějž se projektuje vztah
k rodině, mužům, kamarádům, k sobě samé.
Jsme svědky hrdinčina boje o holou existenci; vypravěčka jej sice vytěsňuje, nakonec však není zbytí. Léto totiž končí a do skříně zatéká.

348 Kč

228 Kč

Alice Horáčková (1980) studovala v Praze a Berlíně, pracovala jako literární redaktorka deníku MF Dnes. Debutovala biografickou knihou Vladimíra Čerepková –
Beatnická femme fatale (Argo, 2014), která byla nominována na Cenu Josefa Škvoreckého a cenu Magnesia Litera pro objev roku. Je autorkou knížky 7x ve vedlejší
úloze, v níž se osmi sourozenců sedmi výjimečných lidí vyptávala na to, jaké to je,
žít život ve stínu (Argo, 2016).

VÝSEK
VÝBĚR FEJETONŮ, KTERÉ VZNIKALY PRO RUBRIKU
PAVLAČ MAGAZÍNU ČILICHILI V LETECH 2005 -2016
Emil Hakl
238 Kč

Jedenáct let vycházely pravidelně v časopise
Čilichili sloupky Pavlač Emila Hakla. Zveřejnit
všechny by nejspíš bylo čtenářsky neúnosné,
a tak jsme se vydali osvědčenou cestou autorského výběru. Výbor z Pavlače Emila Hakla
obsahuje nejvýraznější kousky z autorovy
sloupkařské dekády.

298 Kč

228 Kč

Bezejmenná vypravěčka nás provádí svou životní krizí, do níž vyústil nedávno
skončený trýznivý partnerský vztah. Její vyprávění však nezabředává do nějaké
uvzdychané sebelítosti (jíž se podobný typ psaní tak často nedokáže vyhnout), a
to především díky živosti jazyka, prodchnutého slangovými obraty, popkulturními
narážkami, všemožnými hříčkami, do nějž se ovšem tu a tam vlamují i „vyšší“, abstraktnější polohy, zejména v reflexivních, až meditativních pasážích, které tvoří
jakýsi refrén vypravěččina monologu. Před čtenářem se tak postupně skládá jakási
tragikomická mozaika, v níž se odráží jedna etapa života mladé ženy, etapa plná
nálezů a ztrát, strnulosti, ale také odhodlání žít jinak a touhy po lásce.

DOMINOVÝ EFEKT
Václav Vokolek
398 Kč

Vokolkův Dominový efekt můžeme vnímat
jako rozmáchlé románové plátno, jako barevný karneval, jako bohatou hostinu o mnoha
chodech. Můžeme se opájet chutěmi a vůněmi různých žánrových, tematických, jazykových a stylových poloh. Můžeme si užívat
čirou radost z opulentního čtení, z pouti příběhem rozprostřeným mezi několika časovými pásmy a lidskými osudy. Ve světě tohoto
Vokolkova románu jsou všechny hranice otevřené, všechny barvy, chutě a vůně vstupují do interakcí. Podobně jako v autorově
téměř dvě desítky let staré próze Cesta do pekel – na niž Dominový efekt volně navazuje – se významový rozměr díla netříští na takzvaný obraz reality a na takzvaný
sen. Minulost, přítomnost a budoucnost zde tvoří jeden celek, ve kterém se starým
křivdám a zločinům nedá utéct a ve kterém je ďábel (lhostejno zda v masce klauna
nebo fízla) přítomen napořád; bláznivá burleska je zde z podstaty totéž co nejvážnější tragédie. V tom je Vokolkova umělecká výpověď nejsilnější, nejpůsobivější – a
nejpravdivější.

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

Zastavte peklo
ve své mysli
Volné pokračování titulu
Debordelizace hlavy

www.kniha-mesice.cz

LENČINY
KATASTROFY

Bláznivé zážitky jedné
ztřeštěné holky

www.novinka-mesice.cz

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

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

bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Gurnall, William
Křesťan v plné zbroji 2. Kniha
druhá

Praha: Samuel, 2018, 1. vyd., 260 s.,
brož. 299 Kč
Druhý díl knihy o duchovním boji
v každodenním životě od dnes již
téměř zapomenutého anglického
autora ze 17. století. Převedeno do
současného jazyka.
ISBN 978-80-88106-13-5

Hrdlička, Josef
Vyprávěj mi o Ježíši. Biblická
čítanka pro katecheze v rodinách
Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2018, 2. vyd., 200 s., váz. 269 Kč
„Jazyk víry se učí u domácího krbu,
kde tato víra roste a sílí prostřednic
tvím modlitby a křesťanské praxe,“
(Benedikt XVI. při setkání rodin ve
Valencii v roce 2006). Smyslu právě
tohoto požadavku odpovídá kniha
biskupa Josefa Hrdličky.
ISBN 978-80-7266-435-1

Chester, Tim; Timmis, Steve
Zdravá církev

Praha: Návrat domů, 2018, 196 s.,
brož. 220 Kč
Na misii nelze nadále nahlížet jako
na jednu z větví teologie. Veškerá
teologie musí být ve svém zaměření
misijní.
ISBN 978-80-7255-406-5

Liturgický a pastorační kalendář
Arcidiecéze olomoucké
2018–2019

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2018, 1. vyd., 187 s., brož. 85 Kč
Tento liturgický kalendář je určen vý
hradně pro olomouckou arcidiecézi.
Vedle liturgických pokynů v něm na
jdeme i řadu pastoračních připomí
nek. Jsou zde uvedeny společné akce,
které je třeba vzít v úvahu při tvorbě
farních plánů.
ISBN 978-80-7266-438-2

Rovenský, Jan a kol.
Mezi mýty a minarety

Praha: Filosofia, 2018, 308 s., brož.
260 Kč
Co je hidžáb, když to není ženský
šátek? Smějí se v islámských zemích
stavět kostely? Proč pro muslimského
učence může být nebezpečná srážka
s islámským fundamentalistou? Z ja
kého důvodu si hluboce věřící mus
limka na sebe nevezme burkini?
ISBN 978-80-7007-523-4

Shapiro, Rami
Umění milující laskavosti

Praha: Portál, 2018, 184 s., 230 Kč
Neortodoxní a mnoha duchovním
tradicím otevřený rabín Rami Shapiro
přijímá původně buddhistický kon
cept milující laskavosti a spojuje ho
s podněty dalších spiritualit.
ISBN 978-80-262-1414-4

Švecová, Alena;
Lewis, Clive Staples
Poutníkův návrat

Praha: Návrat domů, 2018, 292 s.,
váz. 350 Kč
Poutníkův návrat je první knihou,
kterou C. S. Lewis napsal po své
konverzi ke křesťanství. Lze říci, že se
jedná o záznam jeho vlastního hledá
ní smyslu a duchovního uspokojení

20/ 2018

– hledání, které ho nakonec přivedlo
ke křesťanství.
ISBN 978-80-7255-407-2

ekonomika
DAN Ě
Cizinci a daně. Zdaňování všech
druhů příjmů fyzických osob – cizích státních příslušníků v ČR
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 5.
vyd., 260 s., 398 Kč
Páté vydání této ojedinělé souborně
pojaté publikace přehledně popisuje
nejčastější situace týkající se zdaňo
vání cizinců v České republice, ať jsou
daňovými rezidenty či nerezidenty.
ISBN 978-80-7598-029-8

Oblíbené omyly daňových
subjektů a správců daně a jejich
možná řešení – po třetí

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 168 s., 399 Kč
Již potřetí se setkáváme s „Oblí
benými omyly daňových subjektů
a správců daně“ – knihy napsané dvě
ma letitými rivaly, ale i spoluautory
komentáře k daňovému řádu.
ISBN 978-80-7598-126-4

M ANAG E M E NT
Management kvality pro
21. století

Praha: Management Press, 2018,
1. vyd., 368 s., 499 Kč
Nejnovější publikace autorského
kolektivu tvořeného zkušenými peda
gogy katedry managementu kvality
VŠB–TU Ostrava.
ISBN 978-80-7261-561-2

M AR K E TI NG
Koudelka, Jan
Spotřebitelé a marketing

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
384 s., brož. 650 Kč
Publikace je zaměřena na specifickou
část marketingu, a to chování spo
třebitelů. Informace o spotřebním
chování obyvatel jsou velmi cenné
a tvoří základní východisko formulace
marketingové strategie podniku.
ISBN 978-80-7400-693-7

PŘ Í RUČK Y
Šochová, Zuzana
Skvělý ScrumMaster. #ScrumMasterWay

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
176 s., 399 Kč
Průvodce pro všechny ScrumMaste
ry, agilní kouče a leadery, kteří chtějí
transformovat svoje organizace.
Příručka obsahuje všechny možné
koncepty, kterým by měl rozumět
každý ScrumMaster.
ISBN 978-80-251-4927-0

společenské
vědy; osvěta
E NC YK LO PE D I E
Velká encyklopedie rybářství

Praha: Slovart, 2018, 288 s., váz.
Nejobsáhlejší průvodce všemi aspek
ty sladkovodního i mořského spor
tovního rybaření plný praktických
informací o rybách, rybářské výstroji
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a technikách pro zkušené rybáře i pro
začátečníky.
ISBN 978-80-7529-649-8

FI LOZO FI E
Olšovský, Jiří
Slovník filosofických pojmů
současnosti

Praha: Vyšehrad, 2018, 552 s., 369 Kč
Slovník filosofických pojmů pří
stupnou formou přibližuje tu oblast
vědění, která je dnes nejdůležitější
– sahá k pramenům lidského života
a veškeré existence.
ISBN 978-80-7601-001-7

Vlček, Miroslav
Dějiny a společnost. K některým antickým, středověkým
a novověkým pojetím filosofie
společnosti a dějin

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2018, 1. vyd., 146 s., brož. 228 Kč
Autor mapuje v předkládaném textu
vybrané kapitoly a osobnosti antické,
středověké a novověké filosofie spo
lečnosti a dějin.
ISBN 978-80-245-2253-1

G E N E ALOG I E
Price, Monica; Walsh, Kevin
Horniny a minerály. Nový
kapesní atlas

Praha: Slovart, 2018, 224 s., brož.
Třetí vydání kompaktního, přehledně
uspořádaného fotografického prů
vodce, ve kterém najdete prvotřídní
detailní záběry více než 300 různých
vzorků hornin a minerálů.
ISBN 978-80-7529-662-7

H ISTO R I E
Belica, Miroslav
Naši lidé v Kaddáfího Libyi

Praha: Epocha, 2018, 312 s., váz.
299 Kč
Druhé, doplněné vydání knihy
autora, který sám působil v libyjské
džamáhíríji pět let v přelomové době,
kdy naše vztahy s touto zemí prochá
zely dramatickou změnou.
ISBN 978-80-7557-132-8

Jandák, Marek
Arménská genocida. Příčiny,
průběh a osobní svědectví
událostí z let 1915–1922

Praha: Epocha, 2018, 560 s., váz.
Publikace poutavě a uceleně před
stavuje jednu z nejtemnějších kapitol
moderních světových dějin: likvidaci
osmanských Arménů – aghet – mla
dotureckou diktaturou.
ISBN 978-80-7557-103-8

Jenčík, Milan
Zdivočelé Sudety

Praha: Mladá fronta, 2018, 380 s.,
váz. 449 Kč
Bohatě ilustrovaný objevný popis
velkých událostí bouřlivého roku
1938, prohloubený detailním rozbo
rem nasazení jednotek Stráže obrany
státu v exponovaných pohraničních
oblastech západních Čech.
ISBN 978-80-204-4952-8

Kaplan, Karel
Únor 1948. Komentované
dokumenty

Praha: Epocha, 2018, 464 s., váz.
Publikace přináší čtenářům nástin
klíčových událostí československé
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politiky po konci druhé světové války,
které vyvrcholily komunistickým
převratem v únoru roku 1948, jehož
důsledkem byla čtyřicetiletá vláda
jedné strany.
ISBN 978-80-7557-116-8

Kárník, Zdeněk
České země v éře první republiky
(1918–1938) III.
Praha: Libri, 2018, 803 s., váz. 690 Kč
Druhé vydání rozsáhlé monografie,
která důkladně zpracovává dějiny
meziválečného Československa.
ISBN 978-80-7277-573-6

Konrád, Ota; Kučera, Rudolf
Cesty z apokalypsy

Praha: Academia, 2018, 1. vyd., 360 Kč
Kniha pojednává o kulturních ději
nách násilí v době první světové války
a v bezprostředně poválečné době
v zázemí českých zemí, Rakouska
a jižního Tyrolska.
ISBN 978-80-200-2874-7

Králíček, Václav
Lvi na vlnách

Praha: Epocha, 2018, 200 s., váz.
199 Kč
Barvité líčení série dramatických
námořních střetnutí britské a fran
couzské flotily v prvním období Fran
couzské revoluce.
ISBN 978-80-7557-145-8

Lakosil, Jan
Šumava 1938. Německá
okupace v dobových fotografiích
a dokumentech

Praha: Mladá fronta, 2018, 280 s.,
váz.
Publikace vydaná k 80. výročí
Mnichovské dohody a okupace
československého pohraničí přibli
žuje Šumavu a události roku 1938
pohledem tehdejšího nepřítele.
Nově objevené, dosud nezveřejněné
zpravodajské dokumenty z němec
kých archivů.
ISBN 978-80-204-4816-3

Lelekovice. 730 let od první
písemné zmínky o obci

Brno: Littera, 2018, 1. vyd., 320 s.,
váz. 250 Kč
Kniha je vydána při příležitosti 730
let od první písemné zmínky o obci.
ISBN 978-80-7607-000-4

Ležák, Zdeněk
100 let Československa v komiksu. Klíčové momenty naší země
v komiksu

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 144 s.,
499 Kč
Připomeňte si ty nejdůležitější milníky
naší historie u příležitosti stoletého
výročí vzniku republiky. Texty Zdeňka
Ležáka a ilustrace Jakuba Duška
názornou a zábavnou formou mapují
po desetiletích vývoj Československa
až po jeho rozpad.
ISBN 978-80-266-1308-4

Liška, Vladimír
Vznik Československa 1918: fakta, mýty, legendy a konspirace
Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 208 s.,
249 Kč
Vladimír Liška nás seznamuje
s vývojem, jenž předcházel vzniku
Československa, a dál nás provází
charakteristickými problémy, které
politická elita nově vzniklého státu
musela řešit.
ISBN 978-80-7597-146-3

Moskovič, Boris
Ve službách Maffie?

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 244 s., váz. 269 Kč
Svazek přináší edici memoárově
laděných textů, které se vztahují
k aktivitám Maffie během první svě
tové války.
ISBN 978-80-7422-636-6

Prokop, Josef Bernard
Marie Terezie

Praha: Fortuna Libri, 2018, 496 s.,
váz. 299 Kč
Marie Terezie. Silná a zajímavá žena,
které nebylo nic lidského cizí. Jediná
žena na českém trůnu, jedna z nejvý
znamnějších osobností XVIII. století,
ale i matka šestnácti dětí a milující
manželka.
ISBN 978-80-7546-172-8

Richter, Karel
Válka začala v Polsku

Praha: Epocha, 2018, 392 s., váz.
299 Kč
Z vyprávění o dramatech druhé
světové války jako by se vytrácel její
tragický začátek, a sice přepadení
Polska jednotkami wehrmachtu,
zoufalý boj pěšáků a jezdců s drtivou
přesilou tanků a letadel...
ISBN 978-80-7557-144-1

Skalický, Zdeněk;
Wochotz, Ladislav;
Prokeš, Lukáš
Ústí nad Orlicí v proměnách času
Ústí nad Orlicí: Oftis, 2018, 1. vyd.,
120 s., váz. 260 Kč
Tato obrazová publikace nepřímo
navazuje na tři předešlé obrazové
publikace o městě Ústí nad Orlicí
a nejbližším okolí.
ISBN 978-80-7405-438-9

Sto let českého sportu

Praha: Olympia, 2018, 400 s., váz.
Výpravná publikace Sto let českého
sportu 1918–2018 nabízí ojedinělý
pohled za kulisy českého sportu. Po
drobně mapuje jeho historii i součas
nost a v období jednotlivých desetiletí
připomíná nejdůležitější sportovní
události a největší osobnosti.
ISBN 978-80-7376-521-7

Štaif, Jiří; Rákosník, Jakub;
Spurný, Matěj
Milníky moderních českých dějin
Praha: Argo, 2018, 398 s., váz.
398 Kč
Kniha pojednává o ne zcela tradičně
zvolených meznících moderních čes
kých dějin (1848, 1918, 1930, 1945,
1968 a 1989) z hlediska stabilizace,
resp. destabilizace sociálního řádu.
ISBN 978-80-257-2518-4

Valenta, Aleš
Německo: mýtus a realita

Praha: Mladá fronta, 2018, 408 s.,
váz. 399 Kč
Publikace se zabývá německou
politikou posledních dvaceti let.
Vlastnímu tématu předchází obsáhlý
úvod, objasňující základy politického
systému SRN a proměny německého
paradigmatu.
ISBN 978-80-204-4961-0

Vanoli, Alessandro
Tenkrát, když navigovaly hvězdy
Praha: Argo, 2018, 179 s., 179 Kč
Čtenář s autorem vypluje z Egejského
moře za dob Odyssea a dorazí k řím
ským břehům Ostie, poplaví se z Kon

bibliografie
stantinopole do Andalusie, z Dubrov
níku na Kypr a nakonec z egyptské
Alexandrie dopluje do Ravenny.
ISBN 978-80-257-2496-5

Vondruška, Vlastimil
Život ve staletích – 14. století

Brno: Moba, 2018, 128 s., váz. 399 Kč
Autor představuje život v českých
zemích od doby knížecí až do konce
feudalismu. Kniha popisuje, jak se
proměnil život všech vrstev tehdejší
společnosti ve 14. století.
ISBN 978-80-243-8489-4

K ALE N DÁŘ E
Lukášková, Martina; Francová, Eva
Svatojanský lunární kalendář

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
352 s., 399 Kč
Máme-li kolem sebe lidi a živou
přírodu, záleží už jen na tom, jak
o tyto vztahy pečujeme. Každý
potřebuje „to své“. Tento kalendář
vznikl také ze vztahu. Ze vztahu dvou
žen, které spojila jiskra vzájemného
porozumění.
ISBN 978-80-267-1251-0

M É D IA
Kyncl, Robert; Peyvan,
Maany
Streampunkeři

Brno: Host, 2018, 256 s., brož.
299 Kč
Velký příběh malých obrazovek.
ISBN 978-80-7577-565-8

OSO B N OSTI
Kosatík, Pavel
Jiný TGM

Praha: Paseka, 2018, 424 s., váz.
499 Kč
Pavel Kosatík sestavil Masarykův
plastický obraz pro 21. století. Jiný
TGM je pro všechny, kdo přemýšlejí
o české demokracii a o tom, jak ji
udržet. Zároveň přináší víc života
a pochybností než pomníků a svatých
obrázků.
ISBN 978-80-7432-919-7

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Due, Mattias Stoelen
Pečujte o svůj vztah

Praha: Portál, 2018, 192 s., brož.
325 Kč
Cesta k pozitivní změně partnerského
vztahu nepřináší žádný zázračný ná
vod na štěstí, ale pracuje s tím, co má
dvojice stále ještě k dispozici a může
to změnit. Autor poskytuje cenné
rady, jak rozpadu vztahů předcházet,
nikoli řešit jeho následky...
ISBN 978-80-262-1369-7

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Mazánková, Martina
Inkluze v mateřské škole

Praha: Portál, 2018, 152 s., brož.
249 Kč
Tato kniha je průvodcem pro pedago
gy, kteří by rádi do mateřské školy
přijali dítě s postižením, ale nevědí si
s tím úplně rady, a užitečná je i pro ty,
kdo už se integraci věnují.
ISBN 978-80-262-1365-9
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PO LITO LOG I E
Borzič, Adam; Slačálek,
Ondřej; Pavlova, Olga
Proroci postutopického
radikalismu. Alexandr Dugin
a Hakim Bey

Praha: Vyšehrad, 2018, 224 s., 289 Kč
Srovnání dvou radikálních myslitelů
současnosti, ruského postfašisty
Alexandra Dugina a amerického
postanarchisty Hakima Beye.
ISBN 978-80-7601-007-9

Harding, Luke
Tajná dohoda. Jak Rusko pomohlo Trumpovi získat Bílý dům

Praha: Prostor, 2018, 376 s., brož.
Volby ve Spojených státech v listopadu
2016 otřásly americkou i mezinárodní
scénou. Jejich výsledek šokoval nejen
poraženou Hillary Clintonovou, ale
i vítěze voleb Donalda Trumpa. Zasko
čil též americké spojence v NATO.
ISBN 978-80-7260-391-6

Rupnik, Jacques
Střední Evropa je jako pták
s očima vzadu

Praha: Novela bohemica, 2018,
430 s., brož. 388 Kč
Pohled na české dějiny, politiku a pře
devším pečlivá analýza a sledování
příčin a následků různých událostí,
počínaje vznikem Československa až
po současné postoje k migraci a Ev
ropské unii.
ISBN 978-80-87683-90-3

PR ÁVO
Balaš, Vladimír;
Šturma, Pavel
Nové mezinárodní dohody na
ochranu investic

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 172 s., 365 Kč
Monografie představuje nové mezi
národní dohody o ochraně investic se
zvláštním důrazem na reformu řešení
sporů mezi investory a státy. To vše
je zasazeno do kontextu širších a ak
tuálních problémů mezinárodního
investičního práva.
ISBN 978-80-7598-100-4

Dědič, Jan; Gurovičová, Jana;
Kříž, Josef a kol.
Zákon o státním podniku.
Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 685 Kč
Po 20 letech účinnosti zákona
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, při
náší tento komentář jeho první ucelený
výklad, který navíc reaguje na poslední
velkou novelu zákona z roku 2017.
ISBN 978-80-7598-084-7

Durdík, Tomáš;
Čírtková, Ludmila;
Vitoušová, Petra a kol.
Zákon o obětech trestných činů.
Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 456 s., 845 Kč
Publikace je podrobným komen
tářem zákona č. 45/2013 Sb.,
O obětech trestných činů. Výklad je
doplněn judikaturou i souvislostmi
s dalšími právními předpisy – národ
ními i evropskými.
ISBN 978-80-7598-109-7

Frinta, Ondřej
Smlouva o přepravě osoby
v novém soukromém právu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 312 s., brož. 500 Kč
Autor monografie nejprve v první
kapitole čtenářům vysvětluje rozdíly
mezi základními pojmy, jako jsou
doprava, přeprava, dopravce a pře
pravce, a poté umožňuje čtenářům
díky zajímavému pohledu do historie
porozumět základům a vývoji probí
raného tématu.
ISBN 978-80-7552-886-5

předpisů upravujících obchodní spo
lečnosti a družstva.
ISBN 978-80-7488-306-4

Pilík, Václav
Podnikatelský pronájem věcí
movitých

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 124 s., brož. 240 Kč
Předkládaná příručka Podnikatel
ský pronájem věcí movitých nabízí
relativně stručný a zároveň ucelený
nástin právního rámce podnikatelské
ho pronájmu věcí movitých.
ISBN 978-80-7552-974-9

ÚZ č 1271 Vnitřní správa. Úplné
znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 240 s.,
99 Kč
Publikace je rozdělena do tří kapitol:
osobní stav obyvatelstva (občanské
průkazy, cestovní doklady, matriky,
evidence obyvatel, státní občanství),
shromažďovací právo a ostatní před
pisy (zákon o ověřování).
ISBN 978-80-7488-304-0

ÚZ č. 1269 Daň silniční, daň
z nabytí nemovitých věcí, ....
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 128 s.,
69 Kč
Publikace obsahuje aktuální texty tří
zákonů a jejich prováděcích vyhlášek.
ISBN 978-80-7488-302-6

ÚZ č. 1270 Státní služba. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 128 s.,
69 Kč
Publikace obsahuje kompletní
soubor předpisů regulujících státní
službu. Vedle zákona je v publikaci
11 nařízení vlády a vyhlášek, hlavní
změny jsou u vyhlášky o podrobnos
tech úřednické zkoušky (67 změn
k 1. 8. 2018).
ISBN 978-80-7488-303-3

ÚZ č. 1272 Zdravotní služby.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 272 s.,
119 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
tří zákonů k danému tématu: zákon
o specifických zdravotních službách,
zákon o zdravotnické záchran
né službě a zákon o zdravotních
službách a podmínkách jejich po
skytování.
ISBN 978-80-7488-305-7

ÚZ č. 1273 Obchodní korporace. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 288 s.,
129 Kč
Publikace obsahuje aktuální soubor
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Di Duca, Marc;
Hall, Rebecca;
Hancock, Matthew
Portugalsko

Brno: Jota, 2018, 534 s., brož.
Průvodce Portugalskem, jednou
z nejoblíbenější prázdninových de
stinací na světě. Obsáhlý turistický
průvodce Portugalskem vás provede
celou zemí a inspiruje množstvím
barevných fotografií.
ISBN 978-80-7565-306-2

Janulková, Kateřina
Rekognice

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
108 s., 199 Kč
Cílem publikace je rekognici před
stavit jako velmi významný důkazní
prostředek, a to nejen z pohledu
trestního práva procesního, nýbrž
i z pohledu kriminalistiky.
ISBN 978-80-7598-106-6

PRŮVO DCE

ÚZ č. 1274 Živnostenské podnikání, .... Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 256 s.,
129 Kč
Od posledního vydání došlo k něko
lika menším změnám živnostenského
zákona, zásadní změnou prošel zá
kon o podnikání v oblasti cestovního
ruchu, který významně posiluje po
stavení zákazníků.
ISBN 978-80-7488-307-1

ÚZ č. 1275 Občanský zákoník.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 320 s.,
139 Kč
Po pěti letech existence byly v občan
ském zákoníku provedeny další změny
– zejména se rozsáhle mění ustanovení
o zájezdu, menší změny nastaly ale
také v jiných částech zákoníku.
ISBN 978-80-7488-308-8

ÚZ č. 1276 Bankovnictví, fin.
konglomeráty, .... Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 432 s.,
297 Kč
Předpisy v publikaci jsou rozděleny
do sedmi kapitol: úvěrové instituce,
centrální evidence účtů, praní špina
vých peněz, finanční konglomeráty,
Česká národní banka, ozdravné
postupy a řešení krize na finančním
trhu, stavební spoření.
ISBN 978-80-7488-309-5

ÚZ č. 1277 Životní prostředí.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 768 s.,
327 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění 28
zákonů, které jsou rozděleny do 14
kapitol. Za každým zákonem je pře
hled jeho prováděcích předpisů.
ISBN 978-80-7488-310-1

ÚZ č. 1278 Regionální školství,
.... Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 528 s.,
277 Kč
Regionální školství (školský zákon
vč. všech prováděcích předpisů, zákon
o poskytování dotací, uznávání výsled
ků dalšího vzdělávání), pedagogičtí
pracovníci, ústavní a ochranná výcho
va a preventivně výchovná péče.
ISBN 978-80-7488-311-8

ÚZ č. 1279 Vysoké školství.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 136 s.,
89 Kč
Nové téma edice ÚZ obsahuje právní
předpisy regulující vysoké školství.
Vedle zákona o vysokých školách zde
najdete 5 nařízení vlády a vyhlášek
v aktuálním znění.
ISBN 978-80-7488-312-5

Hejna, Tomáš
Osudová místa Prahy. Napříč
dějinami

Praha: Olympia, 2018, 200 s., brož.
Kudy Prahou projdete, tam na vás
dýchá historie. Osudová místa přitom
nejsou jen ta notoricky nejznámější,
jako například Pražský hrad, Staro
městské náměstí nebo Václavák, ale
jsou to i místa zastrčena v různých
koutech města.
ISBN 978-80-7376-520-0

Junek, Václav
Bojiště severních Čech – Bitvy
o severní průsmyky. Nabídka
severočeských bitevních polí, na
kterých se měnily dějiny Čech
i Moravy

Praha: Olympia, 2018, 128 s., brož.
Severní oblasti Čech byly vždy dů
ležitou obrannou hradbou našich
zemí. Vysoké hory a husté lesy
bránily vniku nepřítele a jen na
několika místech tudy probíhaly
obchodní a zemské stezky, strážené
soustavou menších i větších hradů
a hrádků.
ISBN 978-80-7376-502-6

PŘ Í RUČK Y
Ceccarelli, Giuseppe
Nový dress code. Pravidla
oblékání moderního muže

Praha: Mladá fronta, 2018, 208 s.,
váz.
Dress code se dnes již nepovažuje
za omezení tvořivosti a individuality,
nicméně k pochopení pravidel oblé
kání je stále zásadní, a to i v případě,
že se je snažíme překročit. Tato kniha
obsahuje souhrn klasických pravidel
pánského oblékání.
ISBN 978-80-204-4887-3

PSYCH O LOG I E
Brand, Russell
Restart. Kopněte závislost do
p*dele

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 344 s., váz. 329 Kč
Žijeme v době závislosti. Je to věc
natolik zakořeněná a všudypřítom
ná, že si ani neuvědomíte, že ji máte.
Lidé jsou závislí na pití, na jídle, na
vztazích, na práci, někdo neustále
tupě civí do telefonu. Nejvyšší čas
skoncovat s tím.
ISBN 978-80-7593-003-3

Dahlin, Doris;
Hägglund, Maggan
Stůjte si za svým

Praha: Portál, 2018, 176 s., brož.
279 Kč
Potřebujete se lépe vymezit? Ve kte
rých situacích nemáte jasné hranice?
Máte příliš nepropustné hranice,
nebo naopak příliš propustné?
ISBN 978-80-262-1375-8

bibliografie
Johnson, Sue; Roch, Pavla Le
Držme se pevně
Praha: Portál, 2018, 264 s., brož.
429 Kč
Terapie zaměřená na emoce vnímá
milostný vztah jako vazbu (atta
chment) svou intenzitou a hloubkou
podobnou té, která se v raném dět
ství utváří mezi matkou a dítětem.
ISBN 978-80-262-1376-5

Klapáková, Petra
Rozvoj řeči – zvuky a slabiky.
Pracovní knížka a hry pro
předškoláky

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 72 s.,
199 Kč
Kniha obsahuje originální hry a nápa
dy pro rozvoj komunikačních doved
ností dětí od tří let.
ISBN 978-80-266-1303-9

Mooji
Hlubší než nebe, větší než
prostor. Co jsme, než se staneme
něčím

Olomouc: Fontána, 2018, 252 s.,
brož.
Vaše Bytí je hlubší než nebe, větší než
prostor – a je již tady. Věnujte pozor
nost spíše stabilnímu pocitu Bytí než
vzrušenému pocitu stávání se něčím,
protože stávání se nikdy neskončí.
ISBN 978-80-7336-930-9

Osho
O strachu. Pochopení a přijetí
životních nejistot

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 2. vyd., 224 s., brož. 199 Kč
Strach dokáže člověka paralyzovat
natolik, že není schopen prožívat
život naplno a radostně. Strach ovliv
ňuje naše každodenní činnosti i vzta
hy a je největší překážkou na cestě
vedoucí k poznání sebe sama.
ISBN 978-80-7593-014-9

Papežová, Hana a kol.
Anorexie, bulimie a psychogenní
přejídání. Interdisciplinární
a transdiagnostický pohled
Praha: Mladá fronta, 2018, 607 s.,
váz.
Výskyt různých forem poruch příjmu
potravy narůstá a do určité míry se
mění i jejich průběh. V klinické praxi
se setkáváme stále častěji s chronic
kým průběhem a komplikovanou
léčbou somatických následků utajo
vaných symptomů onemocnění.
ISBN 978-80-204-4904-7

Precht, Anke
Na vnitřní vlně

Praha: Portál, 2018, 216 s., brož.
325 Kč
Tohle je kniha, která vám ušetří finan
ce za pobyt v lázních nebo drahé ko
učování! Trápí vás někdy nedostatek
energie nebo byste jí prostě chtěli mít
vždycky dost? Výrazným problémem
naší civilizace je vyhoření, tedy nedo
statek mentální energie.
ISBN 978-80-262-1389-5

Ress, Radim; Riechers,
Alexander
Dialog s nevědomím

Praha: Portál, 2018, 136 s., brož.
269 Kč
Metoda voice dialogue manželů Sto
neových vznikla před více než 40 lety.
Autoři knihy představují moderní
pojetí této metody a vracejí se přitom
k myšlenkovému dědictví C. G. Junga.
ISBN 978-80-262-1371-0

Winterbottomová, Julie;
Lžička, Milan
Strachopedie

Praha: Mladá fronta, 2018, 224 s.,
brož. 249 Kč
Strachopedie představuje abecední
přehled všemožných hrůz a běsů.
ISBN 978-80-204-4855-2

RO D I N N É
V Z TAHY
Rosenthal, Sarah Simms;
Somogyi, Viola
Nedostupný otec

Praha: Portál, 2018, 192 s., brož.
299 Kč
Problémy mezi otcem a dcerou
mohou narušit identitu mladých žen
i žen ve středním věku, vést u nich
k pocitu, že si nezaslouží lásku a že
jsou bezcenné. To pak může omezit
její schopnost navazovat a udržovat
partnerské vztahy v dospělosti.
ISBN 978-80-262-1373-4

SBO R N Í K Y
Liška, Václav
Jiří z Poděbrad, král český

Praha: Olympia, 2018, 232 s., váz.
Postava „kališnického krále“ Jiřího
z Poděbrad se zapsala do našich
dějin nesmazatelným písmem. V roce
významného výročí zvolení Jiřího
z Poděbrad českým králem vychází
sborník prací předních českých
historiků
ISBN 978-80-7376-525-5

Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání
spravedlnosti na Nejvyšším
soudě ČR

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
552 s., váz. 690 Kč
Předkládaná publikace je vydávána
u příležitosti 65. narozenin profesora
Pavla Šámala, předsedy Nejvyšší
ho soudu ČR a předního českého
odborníka v oboru trestního práva.
Jedná se o sborník bezmála čtyřiceti
odborných statí.
ISBN 978-80-7400-709-5

SO CI O LOG I E
Morris, Desmond
Lidská ZOO

Brno: Jota, 2018, 288 s., váz.
Lidská zoo proslulého britského zoo
loga a etologa Desmonda Morrise
(poprvé vyšla v roce 1969) navazuje
na jeho předchozí kontroverzní best
seller Nahá opice (1967).
ISBN 978-80-7565-325-3

Pospíšilová, Jaroslava;
Krulichová, Eva
Jak se žije Čechům v současné
Evropě?

Praha: Academia, 2018, 176 s., brož.
265 Kč
Kniha nabízí opravdu zevrubnou
analýzu postojů Evropanů v mnoha
oblastech jejich života, ať už jde
o jejich celkové hodnotové nastavení,
spokojenost s životem, obavy z krimi
nality a migrace, kvalitu demokracie
nebo sociální kapitál.
ISBN 978-80-200-2855-6

Vondruška, Vlastimil
Epištoly o elitách a lidu

Brno: Moba, 2018, 264 s., váz.
299 Kč

z n o v i n e k k 15 . 1 0 . 2 0 1 8 2 8 8 t i t u l ů
Volné pokračování úspěšné knihy
Breviář pozitivní anarchie, která po
drobně rozebírala nejrůznější problé
my současnosti. Jim se věnuje i nový
titul, ale tentokrát z pohledu dvou
odlišných vrstev – elity a lidu.
ISBN 978-80-243-8317-0

Baví vás učení? No, asi moc ne… Jako
nakonec většinu lidí. Ale co když se
učení stane dobrodružstvím? Co když
se vám podaří zapomenout na dřinu
a úsilí a najednou vás začne proces
učení doopravdy bavit?
ISBN 978-80-265-0789-5

SPO LEČE NSK É
VĚ DY

Pěchoučková, Šárka
Přirozené číslo a manipulace
s Cuisenairovými hranolky

Botsmanová, Rachel
Komu se dá věřit?

Brno: Host, 2018, 368 s., brož. 349 Kč
Nové autority už nemají svatozář
nebo diplom, ale důmyslné algoritmy.
ISBN 978-80-7577-599-3

O‘Reilly, Tim
WTF?

Brno: Jan Melvil Publishing, 2018,
432 s., 299 Kč
Technologický vývoj nabral překot
né tempo, celá společnost stojí na
rozcestí a my se užasle ptáme: WTF?
Co se to děje? Připraví nás roboti
o práci? A když ne roboti, tak obří
společnosti typu Uber a Amazon?
Zničí fake news demokracii?
ISBN 978-80-7555-055-2

matematické
a přírodní vědy
FAUNA
Storl, Wolf-Dieter
Zahradníkův rok 2. Plevele
v naší zahradě

Olomouc: Fontána, 2018, 240 s., váz.
Bez býlí by příroda asi nebyla vůbec
myslitelná. Wolf–Dieter Storl nám
přibližuje nepoznanou krásu 21 před
stavitelů rostlinné říše, které najdeme
na svých zahradách.
ISBN 978-80-7336-941-5

HYD RO LOG I E

Plzeň: Západočeská univerzita
v Plzni, 2018, 1. vyd., 118 s., brož.
198 Kč
Zajímáte se o matematiku? Chcete se
dozvědět, jak děti získávají představu
o přirozených číslech? Přečtěte si
odbornou knihu, kterou jsme pro Vás
připravili ve spolupráci s Fakultou
pedagogikou ZČU.
ISBN 978-80-261-0765-1

technické vědy
ASTRONAUTIK A
Peake, Tim
Zeptej se astronauta

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
288 s., 349 Kč
Co to vlastně znamená stát se as
tronautem? Jaké to je cestovat po
oběžné dráze Země rychlostí 28 000
kilometrů za hodinu? Jak působí na
lidské tělo nulová gravitace?
ISBN 978-80-251-4924-9

G R AFICK Ý
D ESIG N
365 přikázání grafického designu

Praha: Slovart, 2018, 384 s., flexo
vazba, 499 Kč
Zeptejte se jakéhokoli grafického
designéra na světě, podle čeho vybírá
font a barvu a jak postupuje při tvor
bě nového layoutu, a nikdy neuslyšíte
stejnou odpověď.
ISBN 978-80-7529-554-5

H O B BY

Goes, Peter
Řeky

Zlín: Kniha Zlín, 2018, 1. vyd., 80 s.,
499 Kč
Voda je od nepaměti tajemným
živlem. V podobě životodárných
řek utváří krajinu a dává vzniknout
civilizacím. Lidé ji nezbytně potřebují.
Díky tokům řek si mnohdy zkrátili
své cesty, objevili jejich sílu k pohonu
strojů a výrobě energie.
ISBN 978-80-7473-677-3

M ATE M ATI K A
Blahunková, Dana; Řídká,
Eva; Chára, Petr
Příprava na státní maturitu –
Matematika

Praha: Fragment, 2018, 2. vyd.,
284 s., 229 Kč
Připravte se spolehlivě a efektivně na
státní maturitu! V publikaci najdete:
kompletní přehled středoškolské ma
tematiky – vzorové úlohy s řešeními
– testové otázky k prověření znalostí
– taktické rady.
ISBN 978-80-253-3767-7

Oakley, Barbara
Hlava na čísla. Jak excelovat
v matematice (i když jste z ní
propadli)

Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 320 s.,
399 Kč
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Dvořáková, Lucie
Vánoce na míru

Brno: CPress, 2018, 112 s., váz. 299 Kč
Zapomeňte jednou pro vždy na
kupované ozdoby a dekorace! Vše,
co potřebujete k vytvoření idylic
kých svátku, zvládnete sami svýma
rukama.
ISBN 978-80-264-2072-9

Oblečky a doplňky pro psy

Brno: CPress, 2018, 96 s., brož.
249 Kč
Kabátky, obojky, polštářky, svetříky
i milé zábavné hračky. Vybavte svého
čtyřnohého miláčka originálními
doplňky, které mu sami uháčkujete
nebo upletete.
ISBN 978-80-264-2071-2

Schneiderová, Libuše
Tvořivá dílna. Celoroční inspirace pro kluky a holky

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
128 s., 269 Kč
Máte vy a vaše děti tvořivého ducha?
Pak držíte v ruce ten správný titul!
Jeho autorka má totiž bohaté zkuše
nosti s vedením výtvarných kroužků
a nyní vybrala to nejlepší a sestavila
knihu plnou jednoduchých návodů
na dětské tvoření.
ISBN 978-80-253-3821-6

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Day McKusick, Eileen
Vylaďování lidského biopole –
Léčba vibrační zvukovou terapií

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 232 s.,
brož. 309 Kč
Záhy poté, co Eileen McKusick začala
při svých masážích nabízet zvukovou
terapii, přišla na to, že pomocí vidli
cové ladičky nalezla poruchy v ener
getickém poli nebo biopolích, která
obklopují každého jejího klienta.
ISBN 978-80-7554-156-7

Kelly, Lynne
Kódování paměti – Tradiční
aboriginské paměťové techniky,
které odemykají tajemství Stonehenge, Velikonočního ostrova
a starobylých monumentů po
celém světě

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd.,
264+24 s., brož. 369 Kč
S pomocí tradičních australských
domorodých písní objevila Dr. Lynne
Kelly účinnou paměťovou techniku
používanou našimi předky a domoro
dými lidmi po celém světě. Nejstarší
a nejúčinnější technika na zlepšení
paměti.
ISBN 978-80-7554-164-2

KOSM E TI K A
Artignan, Jean
Praktický průvodce světem
vousů

Brno: Jota, 2018, 96 s., váz. 298 Kč
Ať už si vousy zvolíte z pohodlnosti,
abyste vypadali starší, nebo z este
tických důvodů, vždycky se v nich
projeví mužská osobnost.
ISBN 978-80-7565-336-9

NÁPOJ E
Becker, Dirk;
H. Wirtz, Dieter
Velká kniha o rumu

Brno: Jota, 2018, 320 s., váz.
Rum si, podobně jako víno nebo
whisky, zaslouží ušlechtilá slova. Výji
mečné aroma, delikátní chuť... tento
úžasný nektar se degustuje stejně
jako velká vína.
ISBN 978-80-7565-338-3

Tajemství domácí čajovny

Brno: Cpress, 2018, 1. vyd., 144 s.,
399 Kč
Moře zelené pěny ve velkém černém
hrnku, zvuk lžičky cinkající o okraj
porcelánového šálku s květinovým
vzorem, hrneček tenký jako papír,
který skrývá omamně vonící elixír,
chuť jílu a sladkých koření z terako
tové misky tak horké, že se skoro
nedá udržet.
ISBN 978-80-264-1953-2

SE XUALITA
Nováčková, Klára
Vetřelkyně a já

Praha: Garamond, 2018, 1. vyd.,
248 s., 240 Kč
Překvapivě otevřená zpověď mladé
autorky o citovém a sexuálním
dospívání v geografickém prostoru
střední Moravy. Kniha by mohla nést
podtitul Sex ve městě i na venkově,

bibliografie
není však žádným prvoplánovým
líčením sexuálních scén, je to prožitý
a poctivě napsaný příběh.
ISBN 978-80-7407-426-4

ZDRAVOTNICTVÍ
Benáková, Nina; Nevoralová,
Zuzana; Rulcová, Jarmila
Obličejové dermatózy. 2., přepracované a doplněné vydání

Praha: Mladá fronta, 2018, 304 s.,
váz.
Autorkami monografie jsou zakla
datelky sekce Akné a obličejové der
matózy České dermatovenerologické
společnosti a specialistky na danou
problematiku v České republice.
ISBN 978-80-204-4891-0

Fife, Bruce
Detoxikační ústní olejová kúra –
Všechny nemoci začínají v ústech
Praha: Anag, 2018, 1. vyd., 216 s.,
brož. 279 Kč
Trápí vás zkažený dech, krvácení dás
ní, zubní kazy nebo bolesti zubů? Pak
jednoznačně potřebujete tuto knihu!
Mnoho zdravotních problémů má
původ v ústech.
ISBN 978-80-7554-165-9

Heissigerová, Jarmila a kol.
Oftalmologie. Pro pregraduální
i postgraduální přípravu

Praha: Maxdorf, 2018, 1. vyd., 380 s.,
váz. 1295 Kč
Kompletní a moderní přehled očního
lékařství v atraktivním grafickém
zpracování usnadňujícím zapama
tování a vyhledávání potřebných
informací.
ISBN 978-80-7345-580-4

Pavelek, Zbyšek;
Vališ, Martin a kol.
Roztroušená skleróza pro praxi

Praha: Maxdorf, 2018, 188 s., brož.
Roztroušená skleróza je závažné
onemocnění charakterizované
zánětlivým postižením struktur
CNS a neurodegenerativními
změnami mozku. Počty nemocných
stoupají, RS postihuje zejména
osoby v mladším věku mezi 20.
a 40. rokem života.
ISBN 978-80-7345-573-6

Porterová, Kathleen
Zdravé držení těla dětí a batolat.
Naučte svoje děti přirozeně
chodit, stát i sedět
Brno: Cpress, 2018, 1. vyd., 200 s.,
399 Kč
Skvělá příručka pro rodiče, učitele
i děti, která vám pomůže obnovit
přirozeně vzpřímené držení těla.
Najdete zde důležité informace po
třebné ke správnému vývoji dětí již
od narození.
ISBN 978-80-264-2078-1

Winter, Britta
Jak na ADHD a problémy
s pozorností. Praktické tipy pro
každý den

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 132 s.,
299 Kč
Podpořit správný vývoj dětí s problé
my s pozorností, zvýšeným neklidem
a nedostatečnou koordinací může být
v některých případech velmi obtížný
úkol. Problematické může být i zvlád
nutí běžných každodenních situací
doma či ve škole.
ISBN 978-80-266-1304-6

z n o v i n e k k 15 . 1 0 . 2 0 1 8 2 8 8 t i t u l ů
umění; hudba
FI LM
Řehořová, Irena
Kulturní paměť a film. Jak se
měnil obraz poválečného odsunu
v české filmové tvorbě
Praha: Sociologické nakladatelství,
2018, 1. vyd., 200 s., brož. 300 Kč
Kniha je příspěvkem k současné
debatě o hraném filmu jako médiu
kulturně zprostředkované paměti.
ISBN 978-80-7419-268-5

FOTO G R AFI E
Kelby, Scott
Tipy a triky pro Photoshop

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
272 s., 399 Kč
Kniha je sestavena z kratších návodů,
které vás provedou jednotlivými
činnostmi, jež zrovna potřebujete,
abyste se mohli rychle vrátit k samot
ným úpravám.
ISBN 978-80-251-4928-7

ROZH L A S
Zlatý věk. s Janem Tůmou o životě a díle
Praha: Radioservis, 2018, 1. vyd.,
120 s., brož. 269 Kč
Kniha je záznamem tří setkání
malíře a rozhlasového režiséra Jana
Tůmy s malířem a grafikem Jiřím
Anderlem na výstavě Panoptikum /
Cabinet of curiosities v galerii Obec
ního domu v Praze 2016–2017,
uspořádané k 80. narozeninám
Jiřího Anderleho.
ISBN 978-80-87530-99-3

LITE R ATUR A
Nastoupilová, Dita
Čtenářský deník pro 3.–5.
ročník ZŠ

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 32 s.,
129 Kč
Čtenářský deník pro žáky 3.–5. roční
ku ZŠ je koncipován jako doplňkový
výukový materiál k rozvoji čtenářské
gramotnosti, a nejen to.
ISBN 978-80-253-3791-2

Voščeková, Hana;
Procházková, Lenka
Od podzimu do léta pohádka
k nám přilétá

Vojtěchová, Věra;
Ballingová, Ivana
Jóga pro seniory. Zdravý pohyb,
protažení i relaxace

Praha: Portál, 2018, 120 s., brož.
199 Kč
Autorky vycházejí z Rámcového
vzdělávacího plánu pro předškolní
vzdělávání a u každého projektu
formulují dílčí výchovně-vzdělávací
cíle, rozvíjené klíčové kompetence
i očekávané výstupy.
ISBN 978-80-262-1372-7

TECH N I K A
Technická mechanika. Kinematika

Praha: Informatorium, 2018, 1. vyd.,
88 s., 280 Kč
Zabývá se kinematikou přímočaré
ho a křivočarého pohybu hmotných
bodů i těles. Obsahuje 80 řešených
příkladů a řadu neřešených úloh.
Učebnice je určena pro SPŠ strojní
a další maturitní obory se strojním
zaměřením.
ISBN 978-80-7333-134-4

Praha: Informatorium, 2018, 1. vyd.,
96 s., brož. 295 Kč
Doplňkový učební materiál pro SPŠ
se zaměřením na obor informační
technologie. Obsahuje 23 tematic
kých okruhů, lze využít jako základ
přípravy pro maturitní zkoušku.
ISBN 978-80-7333-135-1

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 172 s.,
299 Kč
Jóga je jedním z nejlepších způsobů, jak
si udržet pohybové schopnosti, oheb
nost a sílu i ve vyšším věku, je to šetrný
a klidný způsob, jak své tělo rozhýbat,
a dokonce umí i zlepšit náladu.
ISBN 978-80-264-2083-5

SPO R TOVN Í
AKCE
Durant, John; DeSena, Joe
SPARTAN ve formě. 30denní
tréninkový plán k proměně těla
i mysli

Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 248 s.,
349 Kč
SPARTAN RACE. Nekompromisní
přístup k dosažení fyzického a men
tálního zdraví se šíří jako bouře
celým světem a inspiruje miliony lidí
k ohromné životní změně. Kniha
přináší ucelený 30denní tréninkový
a dietní plán.
ISBN 978-80-265-0788-8

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE

Brož, František
Slovníček pojmů z českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Angličtina pro informační technologie. English for Information
Technology

Grilley, Paul
Jin jóga – Principy a praxe

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A

ČESK Ý JA Z YK

I N FO R M ATI K A

JÓ GA
Olomouc: Fontána, 2018, 176 s., váz.
Zatímco jóga, prováděná na Zápa
dě, je původně převážně jangová
čili svalová, pro vyrovnaný přístup
k tělesnému a duševnímu zdraví je
nesmírně důležitý i méně známý jino
vý aspekt jógy.
ISBN 978-80-7336-946-0

učebnice

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
208 s., 199 Kč
Pojmy z českého jazyka a literatury
jasně a přehledně! Každé heslo je
vysvětleno a nechybí tu ani kontrolní
úlohy, na kterých si otestuješ, jestli už
všemu rozumíš.
ISBN 978-80-253-3818-6

spor t
a tělov ýchova

Ověřeno Rodiči s.r.o.
Ověřeno rodiči. Cestování s dětmi, které vás bude bavit

UM Ě N Í
Nesvadbová, Barbara
Síla stylu

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
224 s., 399 Kč
Jak nepodlehnout trendům? Jak
lichotit vlastní postavě? Jak najít šaty,
za kterými se každý muž otočí? Móda
je komunikační prostředek. Oblečení
o nás říká víc, než si myslíme.
ISBN 978-80-267-1254-1

ZE M Ě PIS
Karas, Petr; Hanák, Ludvík
Příprava na státní maturitu –
Zeměpis

Praha: Fragment, 2018, 216 s.,
199 Kč
Připravte se spolehlivě a efektivně na
státní maturitu! V publikaci najdete:
– kompletní přehled středoškolského
zeměpisu – testy na konci jednotli
vých kapitol k prověření znalostí –
taktické rady, jak se připravit, abyste
u zkoušky obstáli.
ISBN 978-80-253-3768-4
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Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 224 s.,
299 Kč
Zábavnou dovolenou nebo výlet si
můžete užít i s malými dětmi. Zdá
se vám to nemožné? Autoři z týmu
Ověřeno rodiči sepsali své zkušenosti
s cestováním po Česku i do zahraničí.
ISBN 978-80-264-2084-2

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVÉ
UČE BN ICE
A PŘ Í RUČK Y
Sekora, Ondřej
Ferdův slabikář

Praha: Albatros, 2018, 11. vyd., 80 s.,
199 Kč
Veselá knížka seznamuje děti pro
střednictvím Ferdy Mravence s jed
notlivými písmeny abecedy. Každé
písmenko doprovází vtipné říkadlo
a kreslený předmět, který ho svým
vzhledem připomíná.
ISBN 978-80-00-05124-6

LITERÁRNÍ VĚDY
Sládek, Ondřej
Slovník literárněvědného strukturalismu

Brno: Host, 2018, 834 s., váz.
Slovník literárněvědného struktura
lismu představuje vůbec první takto
tematicky vymezenou terminologic
kou příručku, která postihuje struk
turalismus ve všech jeho podstatných
dimenzích a podobách.
ISBN 978-80-7577-479-8

krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE,
VZPOMÍNKY
Límanová, Eva
Chodí pešek okolo

Praha: Argo, 2018, 260 s., váz. 298 Kč
Autobiografický příběh: Kdyby neby
lo Druhé světové války, Eminka a její
bratr Adam, by byli stále obklopeni
milující rodinou a bezpečím, které jim
poskytovala, a jejich život by se odví
jel v zátiší rodinného domu.
ISBN 978-80-257-2545-0

Yalom, Irvin D.
Stávám se sám sebou

Praha: Portál, 2018, 336 s., váz. 449 Kč
Známý psychiatr a romanopisec od
krývá ve svých pamětech nejen úspě
chy, ale i selhání, více než šedesátiletý
vztah s milovanou Marylin, rodinný
život i přátele nejen z řad slavných
osobností oboru.
ISBN 978-80-262-1382-6

BIOG R AFI E
Beecroft, Julian
Frida Kahlo

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 128 s.,
499 Kč
Ponořte se do díla Fridy Kahlo v celé
jeho šíři – od portrétů, přes mnoho
značné autoportréty, transcendentní
surrealistické vize a obrazy zachytá
vající ryzí lidskou bolest, až po zátiší,
jimiž se Frida snažila oslavovat život.
ISBN 978-80-264-1785-9

Bronson, Fred
Odkaz rodiny Jacksonů

Praha: Slovart, 2018, 320 s., váz. 799 Kč
Odkaz rodiny Jacksonů je první
oficiální knihou o rodině krále popu.
Tato obsáhlá publikace odhaluje do
sud nevyprávěný, fascinující příběh
legendy, jíž Jacksonovi jsou. Kniha
popisuje jejich cestu ke slávě od dob,
kdy byli ještě dětmi.
ISBN 978-80-7529-586-6

Hongci,, Xu; Hoh, Erling
Zeď. Útěk z Maova nejtemnějšího vězení
Brno: Cpress, 2018, 1. vyd., 328 s.,
369 Kč
Mladý student medicíny Xu Hongci
byl idealistou a věrným a oblíbeným
členem komunistické strany. Ale jen
do doby, než se ocitl mezi 550 000
Číňany, kteří byli na jaře roku 1957
nespravedlivě deportováni do pra
covních táborů.
ISBN 978-80-264-2076-7

Krištof, Václav
Josef Škvorecký

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 256 s.,
699 Kč

bibliografie
Josef Škvorecký ovlivnil českou
kulturu hned několika způsoby. Jako
spisovatel napsal knihy, které baví
a dojímají celé generace. Jako nakla
datel zase udržoval díky exilovému
68 Publishers českou literaturu při
životě, když jí bylo nejhůř.
ISBN 978-80-264-1713-2

Taussig, Pavel
Jindřich Plachta

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 152 s.,
269 Kč
Jindřich Plachta patřil k nejobsazova
nějším hercům své doby. Známe ho
hlavně z komedií, jeho vytáhlé tělo
bylo samo o sobě gagem. Jaká však
byla komikova skrytá tvář?
ISBN 978-80-259-0942-3

CESTO PISY
Balga, Matěj
Saudade – Na kole a v kajaku
kolem světa

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 384 s.,
349 Kč
Ztroskotal na opuštěném ostrově
v Karibiku, pracoval v čínském baru,
stal se bezdomovcem v San Francisku,
pokořil neprostupnou džungli Darién
a projel pod polární září Aljašky.
ISBN 978-80-264-2086-6

Jůzlová, Jana; Fixl, Jiří
Čeští cestovatelé

Praha: Mladá fronta, 2018, 88 s.,
váz. 349 Kč
Češi nejsou národem proslulých mo
řeplavců, ani jim nepatřily rozsáhlé
kolonie. Přesto v našich dějinách
nalezneme spoustu pozoruhodných
lidí, kteří se nebáli vypravit do nezná
ma v dobách, kdy cestování nebylo
zdaleka tak snadné jako dnes.
ISBN 978-80-204-4956-6

Uusma, Bea
Expedice. Můj milostný příběh

Praha: Argo, 2018, 320 s., váz. 398 Kč
Výtvarnici, která nemá ráda zimu, nato
lik zaujme tajemný osud polární expe
dice, že vystuduje medicínu a vydá se
na vlastní pěst po jejích stopách. Kniha
plná textu, fotografií, ledu a vášně.
ISBN 978-80-257-2461-3

DENÍKY
Barvíková, Hana
Josef Charvát v dobách naděje
a zmaru

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 440 s., váz. 369 Kč
Druhý svazek deníků prof. MUDr.
Josefa Charváta, DrSc., významného
českého internisty a endokrinologa,
v edici EGO obsahuje dva deníky z po
válečných zahraničních studijních cest.
ISBN 978-80-7422-635-9

Naše děťátko (unisex)

Praha: Slovart, 2018, 48 s., váz. 199 Kč
První rok vašeho miminka je vzrušu
jící a neopakovatelné období. Zazna
menejte si vzpomínky na zvláštní oka
mžiky s milovanými, sepište důležité
změny a vytvořte památníček prvních
úspěchů vašeho děťátka.
ISBN 978-80-7529-602-3

D E TE K TIVK Y,
KRIMI
Alsterdal, Tove
Podej mi ruku

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 384 s.,
369 Kč
Za studené dubnové noci zemře mla
dá žena, Charlie Erikssonová, když
spadne z balkonu svého bytu v jede
náctém patře. Policie případ uzavře
jako sebevraždu, ale Charliina sestra
Helene o tom není přesvědčena a za
čne pátrat na vlastní pěst.
ISBN 978-80-267-1256-5

Black, Benjamin; Jašová, Jana
Hroby se otevřely

Brno: Moba, 2018, 256 s., váz. 299 Kč
Svérázný a životem těžce zkoušený
dublinský patolog Quirke se dostává
do zvlášť obtížné životní fáze. Sám
má podezření, že s ním není něco
v pořádku: zažívá halucinace, ztrácí
vědomí a obává se nádoru na mozku.
ISBN 978-80-243-8293-7

Čech, František
Divoký obchod

Brno: Host, 2018, 415 s., váz.
Právnický thriller z období divoké
fotovoltaiky. Neobvyklý úkol odvádí
úspěšného pražského advokáta Petra
Cihláře z naleštěných interiérů jed
nacích místností do zapadlých vesnic
Jesenicka.
ISBN 978-80-7577-607-5

z n o v i n e k k 15 . 1 0 . 2 0 1 8 2 8 8 t i t u l ů
Meyer, Deon
Horečka

Brno: Moba, 2018, 640 s., váz.
Svět už nikdy nebude jako dřív.
Přichází nový svět. Svět po Horečce.
Chci vám vyprávět o vraždě svého
otce. O tom, kdo ho zabil a proč. To
hle je příběh mého života.
ISBN 978-80-243-8289-0

Ohlssonová, Kristina
Potopa

Zlín: Kniha Zlín, 2018, 448 s., 399 Kč
„Dělám to, čeho ty nejsi schopný a ni
kdy jsi schopný nebyl. Dělám něco,
co přinese změnu. A všechno napra
vím.“ Tento anonymní dopis přichází
Alexi Rechtovi uprostřed vyšetřování
vraždy staršího muže.
ISBN 978-80-7473-687-2

Schiller, B.C.
Targa: Okamžik před smrtí

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 360 s.,
349 Kč
Targa Hendricksová nemá přátele,
rodinu ani lásku. Dokonce ani strach.
Proto je tak dobrá v tom, co dělá.
Jako tajná agentka chytá sériové vra
hy přímo při činu.
ISBN 978-80-7597-135-7

Gundar-Gošenová, Ajelet
Probudit lvy

Škvorecký, Josef;
Salivarová, Zdena
Setkání po letech, s vraždou

Jacobson, Alan
Zrychlení

Tellová, Anna
4 dny v Kábulu

Praha: Garamond, 2018, 300 s., váz.
Po vyčerpávající noční směně odjíždí
dr. Ejtan Green z beerševské nemoc
nice a na opuštěné silnici srazí chod
ce. S hrůzou zjistí, že zraněný muž je
eritrejský migrant bez šance na přeži
tí, a z místa nehody uprchne.
ISBN 978-80-7407-424-0

Praha: Baronet, 2018, 464 s., váz.
359 Kč
Když detektiv Robby Hernandez, přítel
profilovačky FBI Karen Vailové, zmizí ve
vinařské oblasti Napa Valley, nezbude
po něm ani stopy, až na krvavou skvrnu
a možnou souvislost s řáděním brutál
ního sériového vraha v okolí.
ISBN 978-80-269-0932-3

Jemisinová, N.K.
Páté roční období

Brno: Host, 2018, 432 s., váz. 389 Kč
Essun, která se skrývá v jednom
tichém městečku jako obyčejná uči
telka, přijde domů a zjistí, že manžel
surově zavraždil jejich syna a unesl
dceru.
ISBN 978-80-7577-560-3

Jirotka, Zdeněk Antonín
Vražda za oponou

Praha: XYZ, 2018, 208 s., 269 Kč
Jak snadno se z pohodového léta s pří
chutí piva a bohémské atmosféry stane
detektivní vyšetřování? A jak se vypořá
dat s tím, že se ocitnete v roli hlavního
podezřelého? Své o tom ví Tomáš.
ISBN 978-80-7597-148-7

Ludvíková, Jitka
Dotek minulosti

Praha: Brána, 2018, váz. 269 Kč
Spisovatelka Monika Hrubešová je
opět zapletena do případu vraždy,
a ne jen tak ledajaké. Aby se psychicky
vyléčila ze smrti svého milence, nastě
huje se na dobu neurčitou do hotelu,
který vede její kamarádka Magda.
ISBN 978-80-7584-080-6

Brno: Moba, 2018, 328 s., váz. 279 Kč
Nový detektivní příběh z kanadského
Toronta nás opět zavede do známého
prostředí českých emigrantů. Od
chvíle, kdy v bytě manželů Lomnic
kých došlo k vraždě mladé dívky,
uplynulo deset let.
ISBN 978-80-243-8295-1

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 336 s.,
299 Kč
V Kábulu dojde k únosu dvou švéd
ských diplomatů. K případu je po
volána elitní policejní vyjednavačka
Amanda Lundová.
ISBN 978-80-259-0951-5

Windmeijer, Jeroen
Petrova zpověď

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 336 s.,
299 Kč
V říjnu 1996 byla při vykopávkách
v táboře Matilo u nizozemského
Leidenu nalezena bronzová maska.
Od samotného začátku se ale spe
kulovalo o tom, že jde o zástěrku
mnohem většího objevu.
ISBN 978-80-7597-143-2

FE J E TO NY
Pilch, Jerzy
Nenávratně ztracené leváctví

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 192 s.,
269 Kč
Nenávratně ztracené leváctví je sou
bor humoristických a vzpomínkových
fejetonů, které kombinují časovost to
hoto žánru a nadčasovost autorových
originálních myšlenek a postřehů.
ISBN 978-80-259-0944-7

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bauer, Jan
Jsi můj král. V tajných službách
Otce vlasti
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Brno: Moba, 2018, 400 s., váz.
Na scénu přichází tajemný domi
nikánský mnich a papežský agent
Pavel. Na žádost českého krále Jana
Lucemburského se stává osobním
strážcem jeho syna Karla, budoucího
krále a císaře.
ISBN 978-80-243-8316-3

Deschamps, Marie;
Wantiez, Éric
Jaro na Sommě

Praha: Argo, 2018, 120 s., váz.
21. března 1915 někde na řece
Sommě narazí Bretonec Oan kdesi
mezi mezi francouzskými a němec
kými zákopy na opuštěnou malou
holčičku. Protože sám Oan se ztratil,
je rád, že našel aspoň někoho.
ISBN 978-80-257-2572-6

Glaserová, Světlana
Trosečník sibiřský

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 2. vyd., 328 s., 329 Kč
Mistr temných příběhů nám tento
krát prostřednictvím svých smutných
hrdinů ukazuje, jak iluzorní může být
bezpečí známého prostředí a každo
denního života.
ISBN 978-80-7593-008-8

HUMO R
Csukásová, Jana; Martin,
Andreas
Humor v Bibli

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2018, 136 s., brož. 149 Kč
Necelá stovka vtipů, anekdot a citátů,
které se inspirují větami a citáty ze
Starého a Nového zákona, dokazuje,
že ten, kdo bere radostnou zvěst váž
ně, má v každou chvíli důvod se smát.
ISBN 978-80-7566-003-9

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 240 s.,
299 Kč
Na jedné straně bolševické impérium
30. let 20. století živořící pod Stalinovou
krutovládou a na druhé chlapec, napůl
Čech, napůl Rus, který se do zvrácené
doby a rozvrácené země narodil.
ISBN 978-80-259-0953-9

Kameňáky aneb Třetí špalíček
plný legrace

Ishiguro, Kazuo
Malíř pomíjivého světa

Kántorová, Daniela
Otevřená zpověď rodiny Prudilů

Praha: Argo, 2018, 170 s.
Druhý román Kazua Ishigura nás
přivádí do Japonska po konci druhé
světové války, kdy mnozí z těch, kteří
zemi přivedli do zkázy, čelí historické
změně a svému svědomí. Jedním
z nich je i vypravěč, malíř Ono, vě
hlasný umělec, který své umění ode
vzdal do služeb válečného režimu.
ISBN 978-80-257-2552-8

Jodorowsky, Alejandro;
Gal, Gal
Diosamante

Praha: Argo, 2018, 104 s., váz.
448 Kč
Říši Arhas vládne královna Diosa
mante. Proslula nejen nemilosrdností
a krutostí, ale také bájnou krásou.
Jen proto se mocní válečníci z celého
světa odvažují účastnit bojů na smrt
v naději na jedinou noc lásky s ní…
ISBN 978-80-257-2608-2

Vondruška, Vlastimil
Přemyslovská epopej II – Jednooký král Václav I

Brno: Moba, 2018, 632 s., váz.
Druhá část čtyřdílné románové fresky
o životě posledních přemyslovských
králů začíná v době Václavova dětství,
kdy Přemysl I. Otakar bojuje o uznání
svého sňatku s Konstancií Uherskou,
a tím také o legalizaci nástupnických
práv malého Václava.
ISBN 978-80-243-8492-4

H O RO RY
Blackwood, Algernon
Vrby

Praha: Vyšehrad, 2018, 1. vyd.,
144 s., 229 Kč
Anglický spisovatel Algernon Black
wood (1869–1951) je pevně spjat
s duchařskými a mysteriózními příbě
hy. České vydání klasiky po více než
stu letech splácí dluh kořenům všech
současných hororů.
ISBN 978-80-7601-005-5

King, Stephen
Černočerná tma

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 192 s.,
199 Kč
Nejlepší vtipy na oblíbená témata už
potřetí pěkně pohromadě v oblíbe
ném špalíčku.
ISBN 978-80-7597-149-4

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
192 s., 249 Kč
Protože jsem děsně akční, v těhoten
ství jsem se nudila. A tak jsem psala
na Facebook, jak to celý prožívám.
Čas plynul a poptávka po dalších
událostech z mého života s Prudilem
sílila.
ISBN 978-80-267-1250-3

Kašpárek, Michal
Hry bez hranic

Praha: Listen, 2018, 160 s., váz.
229 Kč
Mladý programátor Filip si užívá
všeho, co dnešní svět nabízí dobře
placeným profesionálům: cestování,
drogy, sex bez závazků.
ISBN 978-80-7549-850-2

Klapka Jerome, Jerome
Tři muži na toulkách

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 240 s.,
249 Kč
Tři dobří přátelé, kteří se před časem
vydali na plavbu po Temži v knize Tři
muži ve člunu, by rádi vyrazili na další
pánskou jízdu. Plány jim lehounce
komplikují a zpestřují manželky a děti
a tandemová kola.
ISBN 978-80-7597-145-6

Macek, Miroslav
Ona, oni a já aneb Vychovatelem
snadno a rychle

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 272 s.,
299 Kč
Mladík z dobře situované rodiny,
s břitkým humorem a zálibou v krás
ných ženách se za účelem bližšího
seznámení s (další) půvabnou dívkou
nechává najmout na místo vychovate
le dvou devítiletých chlapců.
ISBN 978-80-7597-142-5

KOM I K SY
Barrows, Eddy; Martinez,
Alvaro; Tynion IV., James
Batman Detective Comics 2:
Syndikát obětí

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 168 s.,
brož. 299 Kč, váz. 599

bibliografie
Aby zachránili Gotham City, zlikvidují
Temného rytíře! Říkají si Syndikát
obětí, protože všichni z nich jsou obě
ti – lidé, kteří se připletli do boje mezi
Batmanem a jeho úhlavními nepřáte
li. Všem jim to zničilo život.
ISBN 978-80-7595-066-6, ISBN
978-80-7595-067-3

Kolmann, Petr; Kocián,
Michal; Šorel, Václav
Vzduch je naše moře

Praha: Argo, 2018, 280 s., váz.
798 Kč
Publikace si dává za cíl zmapovat
komiksovou formou osudy lidí, kteří
se zasloužili o rozvoj našeho letec
tví. Osudy jednotlivých aktérů jsou
vždy doplněny historickým úvodem
do děje.
ISBN 978-80-257-2616-7

Thompson, Craig
Pod dekou

Praha: BB art, 2018, 2. vyd., 592 s.,
váz. 790 Kč
Pod dekou je vražedně přímočarý
příběh, při kterém si vzpomenete na
vlastní věk nevinnosti a lásky tolik,
až vás to píchne do srdce jako ram
pouch z pravé wisconsinské zimy.
ISBN 978-80-7595-075-8

LI DOVÁ
SLOVESN OST
Rákosníková, Jiřina
Hrajeme si u maminky

Praha: Vyšehrad, 2018, 5. vyd., 80 s.,
399 Kč
Připomeňte si s dětmi známé lidové
písně, říkadla, básničky i tradiční hry,
které sestavila zkušená pedagožka Ji
řina Rákosníková. Hravé texty dopro
vází půvabné ilustrace akademického
malíře Jana Kudláčka.
ISBN 978-80-7601-000-0

Rákosníková, Jiřina
Studánko rubínko

Praha: Vyšehrad, 2018, 3. vyd., 96 s.,
399 Kč
Sbírku nejoblíbenějších textů lidové
slovesnosti sestavila pedagožka Jiřina
Rákosníková s pomocí malíře Jana
Kudláčka a hudebníka Jiřího Pavlici.
ISBN 978-80-7601-002-4

LITE R ATUR A
FAK TU
Belica, Miroslav
Praha na hřbitově metropolí.
Čtyřicet let spojencem v afghánských anabázích

Praha: Epocha, 2018, 320 s., váz.
Afghánistánu se po sérii neúspěšných
britských tažení v minulém a před
minulém století přezdívá hřbitov
metropolí. Účastí na kontroverzních
velmocenských operacích dobových
spojenců se zde v posledních čtyřech
dekádách angažuje také Praha.
ISBN 978-80-7557-129-8

N OVE LY
Kriseová, Eda;
Novotná, Anna
Mezi pannou a babou

Praha: Práh, 2018, 276 s., váz.
299 Kč
Lyrická novela o jedné generaci žen.
O jejich láskách, naplněných tužbách
i nevítaných neštěstích, při nichž duše

z n o v i n e k k 15 . 1 0 . 2 0 1 8 2 8 8 t i t u l ů
žasne, kam se tělo žene, i tělo strádá,
když ho duše opouští.
ISBN 978-80-7252-740-3

Pech, Miroslav
Otec u porodu

Praha: Argo, 2018, 188 s., váz.
Hlavní hrdina novely, tatínek, oče
kává narození prvního dítěte, a tak
začne tomuto neznámému tvorovi,
rybičce rostoucí v maminčině břiše,
psát jakési deníkové vzkazy. Popisuje
zážitky z práce, vypočítává položky
nákupních seznamů, vypráví, co viděl
a slyšel v autobuse.
ISBN 978-80-257-2543-6

OSO B N OSTI
Heřmánek, Pavel;
Nováková, Barbora
Dvě ofensivy

Praha: Epocha, 2018, 344 s., 179 Kč
Paměti od Bohuslava Hály předsta
vují neobyčejně působivé a čtivé dílo,
v němž Hála shrnuje své prožitky
z vojenské služby v řadách c. a k. pě
šího pluku č. 11 na jihozápadní frontě
v letech 1916–1917.
ISBN 978-80-7557-551-7

Palán, Aleš; Šibík, Jan
Raději zešílet v divočině

Praha: Prostor, 2018, 384 s., váz.
497 Kč
Již čtvrté vydání úspěšného titulu vy
chází na luxusním italském křídovém
papíře, tentokrát s plnobarevnou
obálkou.
ISBN 978-80-7260-397-8

Schmiedberger, Miloš
Jiří Krampol – Já a mých 222
dokonalých přátel

Praha: Práh, 2018, 240 s., váz.
449 Kč
V této bilanční knize najdete to
nejlepší ze zábavního pořadu, který
pravidelně sledovaly skoro 2 miliony
televizních diváků. Přes 700 fotogra
fií, zářivé osobnosti, mezi kterými
nechybí Karel Gott, Miroslav Donutil,
Jiřina Bohdalová...
ISBN 978-80-7252-766-3

PO E Z I E
Christen, Helena
Zazněl gong

Praha: Akropolis, 2018, 60 s., váz.
S literární tvorbou Heleny Christen
se mohli čtenáři časopisů setkávat již
od konce 80. let. Přesto sbírka Zazněl
gong je po vydaných dramatických
pracích A růže voní dál a Asteroid 89
jejím básnickým debutem.
ISBN 978-80-7304-217-2

Petránek, Jan
Hausboat na soutoku Volhy
a Mississippi

Praha: Radioservis, 2018, 1. vyd.,
125 s., brož. 199 Kč
Další knížka známého novináře Jana
Petránka obsahuje osm esejů zabý
vajících se otázkami, které si občas
klade každý z nás. Ale ne každý má
tolik nadhledu, životních zkušeností,
vzpomínek a také vypravěčského
talentu.
ISBN 978-80-87530-63-4

POVÍ D K Y
Eugenides, Jeffrey
Z první ruky

Brno: Host, 2018, 327 s., váz. 329 Kč
Sbírka povídek nositele Pulitzerovy
ceny.
ISBN 978-80-7577-563-4

Hanks, Tom
Neobvyklý typ (něco málo
povídek)

Ostrava: Domino, 2018, 400 s., váz.
389 Kč
Sbírka sedmnácti povídek oscarové
ho herce Toma Hankse je ve všech
ohledech různorodá. Díky autorovi
se setkáváme s plejádou pečlivě
propracovaných postav, sledujeme
jejich osudy zasazené do nejrozlič
nějších míst.
ISBN 978-80-7498-282-8

Hübl, Ondřej
Hod mrtvou labutí

Brno: Druhé město, 2018, 272 s.,
váz. 299 Kč
Všechny Hüblovy povídky mají dvoj
značné hrdiny, napůl záporné, napůl
kladné, a vždy nepříjemně a dotěrně
blízké. Je to zneklidňující, drsné i zá
bavné čtení.
ISBN 978-80-7227-409-3

Child, Lee; Gaiman, Neil;
Jakubowski, Maxim a kol.
Nejlepší britské krimipovídky

Ostrava: Domino, 2018, 696 s., váz.
379 Kč
Dvaačtyřicet povídek, pečlivě vybra
ných britskou editorskou legendou
Maximem Jakubowskim, nabízí výběr
toho nejlepšího ze současné žánrové
tvorby.
ISBN 978-80-7498-288-0

Läckberg, Camilla; Deaver,
Jeffery; Nesbo, Jo a kol.
Světové krimipovídky

Ostrava: Domino, 2018, 648 s., váz.
379 Kč
To nejlepší ze světové krimi. Není
co dodat.
ISBN 978-80-7498-278-1

Schirach, Ferdinand von
Vina

Brno: Host, 2018, 176 s., váz. 269 Kč
Patnáct povídek jednoho z nejlepších
německých spisovatelů.
ISBN 978-80-7577-585-6

PRÓZ A
Azzarello, Brian; Risso,
Eduardo
100 nábojů – Smůla

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 304 s.,
brož. 699 Kč
Poslední karty byly rozdány a padly
závěrečné sázky. Zbývající rody
Trustu a jejich někdejší válečník,
agent Graves musí vyložit karty na
stůl – a vyrovnat své účty. Zbývající
Minutemani to ale tak jednoduché
nemají.
ISBN 978-80-7595-062-8

Haidler, Jaroslav
Výkupné za duši

Brno: Moba, 2018, 319 s., váz.
319 Kč
Wolfang Wystyd a Viktor Habart
byli dva mladíci, kteří by za jiných
okolností mohli být i přáteli. V době
zmatků a krutosti se z nich ale stali
nepřátelé na život a na smrt.
ISBN 978-80-243-8314-9
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Körnerová, Hana Marie
Pán hor VI.

Praha: Baronet, 2018, 368 s., váz.
329 Kč
Christianův nevlastní syn Frederik
propadne automobilovému sportu.
Touží studovat techniku, ale podvolí
se otcovu přání a stává se lékařem.
Povolání ho zavede nejprve do od
lehlého kouta Francie, později i na
Madagaskar a do Maroka.
ISBN 978-80-269-0923-1

Müllerová, Ludmila
Případ ztraceného hledače

Praha: Straky na vrbě, 2018, 1. vyd.,
468 s., brož. 290 Kč
Záhadný učenec Robert z Donglanu
pátrá po ztraceném meči vykovaném
z jazyka Démona na počátku času.
Komteska Marie di Blanché se vydá
vá v učencových stopách.
ISBN 978-80-87364-84-0

Žák, Miroslav
Sedmero apokryfů

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 160 s.,
199 Kč
Kdysi bylo dobrým zvykem k uctění
Nejvyššího stavět chrámy, kaple nebo
alespoň boží muka a kříže u cesty.
Autor naší knížky ze stejného důvodu
vytvořil sedm literárních apokryfů
pro poučení a pochopení souvislostí
i pro potěšení.
ISBN 978-80-267-1226-8

R E PO R TÁ ŽE
Addariová, Lynsey
To je to, co dělám. Láska a válka
ve fotografii

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 304 s.,
369 Kč
Americká fotoreportérka Lindsey Ad
dariová se ve své práci zaměřuje pře
devším na válečné konflikty a otázky
lidských práv. Lindsey Addariová
s lehkostí, krásou a upřímností doku
mentuje životy druhých v extrémních
podmínkách.
ISBN 978-80-7597-144-9

ROM ÁNY
Backman, Fredrik
My proti vám

Brno: Host, 2018, 424 s., váz.
Do Medvědína přišlo násilí a jeho
obyvatelé musejí ukázat, zač vlastně
stojí. Pokračování románu Medvědín
líčí měsíce následující po událostech,
které otřásly městečkem v lesích na
sklonku zimy.
ISBN 978-80-7577-562-7

Bellová, Bianca
Sentimentální román

Brno: Host, 2018, 117 s., váz.
Dva lidé, dva vypravěči, jeden den,
dvě místa a dvě setkání se smrtí se
stávají spouští pro sestřih vzpomínek,
zážitků, chybných závěrů a křivých
zrcadel.
ISBN 978-80-7577-224-4

Cartland, Barbara
Dotkni se hvězd

Praha: Baronet, 2018, 176 s., 139 Kč
Justina Mansellová, nejmladší dcera
lorda a lady Mansellových, se vydává
na plavbu do daleké a tajemné Indie,
aby navštívila svého bratra.
ISBN 978-80-269-0927-9

Cruz, Afonso
Květiny

Praha: Argo, 2018, 248 s., váz.
Nevšední příběh přátelství dvou
mužů: pan Ulme přišel ztrátou pamě
ti po aneuryzmatu o vzpomínky z mi
nulosti a kvůli degenerativní chorobě
nemá ani budoucnost. Přesto životní
moudrostí a citlivostí vyburcuje z le
targie svého sebestředného souseda.
ISBN 978-80-257-2388-3

Davouze, Marta
Víkend s Miriam

Praha: Mladá fronta, 2018, 160 s.,
váz. 249 Kč
Příběh vysokoškolského pedagoga,
který se platonicky, ale hluboce za
miluje do herečky Miriam, manželky
svého přítele. Je spíš samotář a pozo
rovatel než bojovník, přesto se i bez
vlastního přičinění ocitá v tíživých
situacích.
ISBN 978-80-204-4946-7

de Mullenheim, Sophie
Zapomenutá závěť

Praha: Paulínky, 2018, 1. vyd., 232 s.,
brož. 265 Kč
Osud celého sirotčince je ohrožen
zpochybněním Élisabethiny závěti,
díky níž v něm žijí řeholnice a opuště
né děti. Podaří se najít ztracený doku
ment? Zůstanou Emílie s Konstancií
v tomto posledním dobrodružství
věrné sestrám z Naděje?
ISBN 978-80-7450-313-9

Eugenides, Jeffrey
Hra o manželství

Brno: Host, 2018, 528 s., váz.
Jsou velké milostné příběhy devate
náctého století mrtvé? Anebo může
existovat takový příběh, ale napsaný
pro dnešní dobu a reflektující realitu
feminismu, sexuální svobody, před
manželské smlouvy a rozvodu?
ISBN 978-80-7577-699-0

Ferrante, Elena
Tíživá láska

Praha: Prostor, 2018, 192 s., brož.
247 Kč
V prvním románu Eleny Ferrante,
autorky celosvětového bestselleru
Geniální přítelkyně, se hlavní hrdinka
Delia vrací do rodné Neapole, aby
dala do pořádku záležitosti své ze
snulé matky Amalie.
ISBN 978-80-7260-395-4

Flynn, Fince; Mills, Kyle
Nepřítel státu

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Není to tak dávno, co Mitch Rapp
s nasazením života zachránil saúd
skoarabská ropná pole před teroris
tickým útokem.
ISBN 978-80-7595-061-1

Gattis, Ryan
Sejf

Brno: Host, 2018, 344 s., váz. 349 Kč
I kasaři a mafiáni někdy zatouží konat
dobro.
ISBN 978-80-7577-587-0

Grayson, Ashley J.
Chlapec v parku

Brno: Moba, 2018, 360 s., váz. 349 Kč
Dylan Aaronsen, prodavač v obchodě
se zdravou výživou, chodí během
své obědové přestávky každý den do
stejného parku, kde si užívá okolního
klidu a baví se sledováním kolem
jdoucích.
ISBN 978-80-243-8319-4

bibliografie
Grimesová, Elie
Hodný holky líbaj líp

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 424 s.,
299 Kč
Třicátnice Zoey je vycházející hvěz
dou newyorského kulinářství a také
hodná holka z lepší rodiny. Pokračuje
v kuchařské tradici své slavné babičky
Nany a neustále čelí kritice náročné
matky Fran.
ISBN 978-80-7597-133-3

Helinski, Roman
Továrna na vafle

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 208 s.,
269 Kč
V továrně na vafle vládne čilý ruch, vše
běží v zajetých kolejích, vafle přijíždějí
na páse a ženské je balí do krabic...
Pak ale přichází narušitel! Arka Narov
ski – vysoký, charismatický, tajuplný.
ISBN 978-80-259-0952-2

Horňáková-Civade, Lenka
Lanýže

Praha: Argo, 2018, 168 s., váz.
Mladý učitel Martin přijíždí do pro
vensálského pohoří Luberon, které
na první pohled připomíná ráj jako
z pohlednice. Martin, nadaný zvlášt
ním talentem, sem následuje tajem
nou vůni ještě tajemnějších lanýžů,
o nichž zatím jen sní...
ISBN 978-80-257-2577-1

Chevalierová, Tracy
Ten černý vzadu. Nový Othello

Praha: Práh, 2018, 176 s., váz.
Amerika 70. let. Ghanský chlapec
Osei je zkrátka outsider. Stěží na tom
cokoli změní jeho přátelské způsoby,
odhodlání, sportovní talent, natož
fakt, že je synem diplomata, a proto
jeho rodina často mění působiště.
ISBN 978-80-7252-757-1

Jenoff, Pam
Světla zimní noci

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 368 s.,
399 Kč
Nou vyhnali z domova a přinutili ji
vzdát se svého dítěte, protože otě
hotněla s německým vojákem. Aby
skryla svou pravou identitu, nalézá
útočiště u kočovného cirkusu, kde se
musí naučit nebezpečnou akrobacii
na visuté hrazdě.
ISBN 978-80-267-1257-2

Johnson, Alissa
Cudná hříšnice

Praha: Baronet, 2018, 368 s., brož.
179 Kč
Anna Reesová je nemanželská dcera
známé kurtizány a vyrůstala v ne
věstinci vyhledávaném příslušníky
společenské smetánky. Své matce se
však v ničem nepodobá.
ISBN 978-80-269-0936-1

Johnson, Alissa
Cudná hříšnice

Praha: Baronet, 2018, 368 s., váz.
299 Kč
Anna Reesová je nemanželská dcera
známé kurtizány a vyrůstala v ne
věstinci vyhledávaném příslušníky
společenské smetánky. Své matce se
však v ničem nepodobá.
ISBN 978-80-269-0935-4

Kadishová, Rachel;
Freiová, Zora
Váha inkoustu

Brno: Host, 2018, 632 s., váz. 399 Kč
Román o ženách oddělených sta
letími a o obětech, které musely

podstoupit, aby naplnily své životní
poslání.
ISBN 978-80-7577-564-1

Konečná, Šárka
Deník moderní jogínky aneb Od
večírků k nirváně

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
224 s., 249 Kč
Měli jste někdy chuť se vším praštit
a obrátit svůj život naruby? Přesně to
udělá Šárka, když se vydá do indické
ho ášramu na kurz lektorky jógy. Pro
dá svůj jediný majetek, starý otlučený
renault clio, a pustí se do tělesného
i duchovního výcviku.
ISBN 978-80-267-1249-7

Mann, Klaus
Mefisto

Praha: Argo, 2018, 288 s., brož.
348 Kč
Mefisto, román jedné kariéry, jenž
přežil dobu svého vzniku, nepřestává
fascinovat dokonalou psychologickou
studií bezcharakterního hrdiny, který
se – hnán svou ctižádostí a ješitností
– nezdráhá kvůli kariéře herce za
prodat nacistickému režimu.
ISBN 978-80-257-2534-4

Martin, Charles
Když zpívají cvrčci

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 360 s.,
369 Kč
Reese Mitch je nemluvný samotář.
Celé dny tráví u jezera Burton, opra
vuje lodě a snaží se zapomenout na
minulost… Pak se ale shodou okol
ností setká s Annie, sedmiletou hol
čičkou s nemocným srdcem, a náhle
stojí před obtížnou volbou.
ISBN 978-80-267-1255-8

Mayle, Peter
Podfuk v Marseille

Praha: Argo, 2018, 192 s., brož.
Marseille … je to zvláštní místo, zalo
žené před více jak šestadvaceti sto
letími, dříve než Paříž začali nazývat
Paříž. A ve srovnání s ní je rozlohou
Marseille dvojnásobná a po celém
pobřeží zastavěná.
ISBN 978-80-257-2592-4

Parker, Harry
Anatomie vojáka

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 304 s.,
349 Kč
Věci kolem nás mohou mluvit, vyprávět
příběhy. Nevěříte? Začtěte se do řádků
této knihy a pochopíte, co všechno vám
může vyprávět improvizované výbušné
zařízení, bezpilotní letoun, ručně tkaný
koberec či chirurgická pila.
ISBN 978-80-264-2088-0

Peruga, Joan
Neviditelná republika

Praha: Paseka, 2018, 192 s., váz.
Novinář Miqel přijel do Andorry, malé
ho knížectví sevřeného vrcholky Pyrene
jí, aby napsal reportáž o vzácných kni
hách. Ale našel tu mnohem víc – lásku
ke knihovnici a vášnivé bibliofilce Maríi.
ISBN 978-80-7432-935-7

Rácz, Zsuzsa
Kašlu na muže!

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 304 s.,
349 Kč
Znáte to, dvacítka daleko a třicítka
stále blíž, spolužáci z vysoké budují
kariéry, kamarádky si pořizují děti,
a některé i manžely, a všechny drbny
z okolí se vyptávají, kdy bude svatba.
ISBN 978-80-267-1252-7

z n o v i n e k k 15 . 1 0 . 2 0 1 8 2 8 8 t i t u l ů
Riddle, A.G.
Pandemie

Praha: Argo, 2018, 650 s., brož.
398 Kč
Loď pobřežní stráže Spojených států
objeví na dně Severního ledového
oceánu vrak ponorky, v jejímž nitru
jsou následně nalezeny důkazy vě
deckého pokusu, který od základů
změní naše chápání lidstva...
ISBN 978-80-257-2613-6

Rutkoski, Marie
Kletba vítězů

Praha: Fragment, 2018, 352 s.,
299 Kč
Jako dcera generála Valoriánské říše
má Kestrel dvě možnosti – přidat
se k armádě, nebo se vdát. Jenže
ona nechce ani jedno. Když na trhu
s otroky koupí muže, jehož hrdost jí
na první pohled učaruje, netuší, že
následky tohoto rozmaru ji budou
stát hodně.
ISBN 978-80-253-3820-9

Shortall, Eithne
Láska v řadě 27. Srdcovky

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 336 s.,
299 Kč
Cora se stále vzpamatovává z rozcho
du, po němž se vzdala naděje na
vztah. Aby si ukrátila čas při práci za
odbavovací přepážkou na londýn
ském Heathrow, začne si se svými
pasažéry hrát na amora.
ISBN 978-80-267-1253-4

Sönmez, Burhan
Istanbul, Istanbul

Praha: Argo, 2018, 197 s., váz.
Hrdiny románu jsou čtyři vězni,
namačkaní v úzké podzemní kobce
ústřední istanbulské mučírny. V pře
stávkách mezi mučením si vyprávějí
příběhy o Istanbulu, deset příběhů
během deseti dní.
ISBN 978-80-257-2404-0

Stibbeová, Nina
S láskou, Nina

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 392 s.,
329 Kč
Nina Stibbeová v 80. letech pracovala
jako chůva dvou chlapců v londýnské
intelektuální rodině a z dopisů, které
psala domů své sestře Viky, vznikla
tato kniha.
ISBN 978-80-7597-134-0

Třeštíková, Radka
Veselí

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 424 s.,
váz. 399 Kč
Když dojdete až na konec slepé ulice,
máte dvě možnosti, přešlapovat na
místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá
Eliška se rozhodla pro návrat. Zpátky
na jižní Moravu. Do svého dětského
pokoje. K rodičům. K sobě samé. Ke
své podstatě.
ISBN 978-80-267-1260-2

Tyburcová, Helena
Dokud jsme dva

Praha: Brána, 2018, 176 s., váz.
249 Kč
Láska na první dobrou trvající skoro
padesát let... Prožili toho spolu tolik.
Začínali z ničeho, měnili nájemní
byty, destinace, procestovali svět.
Překonávali nástrahy hrozící ponor
ky, dlouhá odloučení...
ISBN 978-80-7584-082-0

Watt, Erin
Prohnilé království

Praha: Baronet, 2018, 320 s., 189 Kč
Od chvíle, kdy Hartley Wrightová
poznala Eastona Royala, se její život
změnil. Všude se skrývají nepřátelé,
za všemi dveřmi číhá nebezpečí.
Po tragické nehodě, která ji obrala
o vzpomínky, zjišťuje, že nemůže
nikomu důvěřovat, ...
ISBN 978-80-269-0918-7

Wurmová, Monika
Hvězda nad arabským peklem

Praha: Brána, 2018, 368 s., váz.
349 Kč
Hlavní hrdinka Fatima se narodila ve
Francii, ovšem v radikální afghánské
rodině, která ji chce vdát proti její
vůli a poslat s manželem zpět do
Afghánistánu.
ISBN 978-80-7584-076-9

Zyzak, Magdalena
Balada o Barnabáši Pierkielovi

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 304 s.,
299 Kč
Román vyprávějící o hrdinských
činech pasáčka vepřů, jenž je mylně
přesvědčen o své kráse a moudrosti.
Barnabáš se snaží získat přízeň Růši,
konkubíny zdejšího obuvnického
magnáta.
ISBN 978-80-259-0954-6

SCI-FI, FANTASY

Štifter, Jan
Sběratel sněhu

Praha: Vyšehrad, 2018, 296 s.,
299 Kč
Dominik opatrně sbírá sníh do
sáčku, aby v mrazáku uchoval jeho
přítomnost. Jenže ta je stejně prchavá
jako život špinavého kluka, kterého
Dominik vídá jako zjevení každou noc
u postele, majitelky starého deníku
i všech, kteří kdysi obývali budějo
vický lágr.
ISBN 978-80-7429-984-1

Taylor, Kathryn
Léto divokých květin

Brno: Moba, 2018, 304 s., váz.
319 Kč
Zoe stojí před těžkým rozhodnu
tím: Život jí má zachránit velice
riskantní operace. Spontánně se
rozhodne vrátit do Cornwallu, kde
zažila před čtrnácti roky hrozné ne
štěstí a svou nejhorší noční můru.
Chce konečně vyjasnit tajemství
onoho léta.
ISBN 978-80-243-8315-6
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Aldermanová, Naomi
Napětí

Praha: Argo, 2018, 368 s., váz.
348 Kč
Mnohoznačně a barvitě psaný text
na pomezí sci–fi, dystopie a thrilleru,
v němž je výchozí situace promyšlena
do důsledků: ženy zneužívají své
sexuality, muži se stávají oběťmi a ra
dikálně se mění celkové paradigma
a fungování společnosti.
ISBN 978-80-257-2584-9

Aldiss, Brian
Skleník

Praha: Argo, 2018, 280 s., váz.
Vydejme se spolu s chlapcem Gre
nem a dívkou Yattmur na podivuhod
nou cestu za odkrytím dávných udá
lostí, při nichž lidstvo ztratilo svou
nadřazenost. A poznejme přitom
svět, v němž je člověk tím takřka neju
božejším tvorem neustále usilujícím
o pouhé přežití…
ISBN 978-80-7553-581-8

Caldecott, Andrew
Opskurno

Brno: Host, 2018, 480 s., váz.
Vítejte v Opskurnu! Město Opskurno
si žije uzavřeno samo do sebe — na
vzdory pozoruhodné architektuře,
průkopnické vědě a neobvyklým ritu
álům se o něm nezmiňují žádné mapy
ani průvodce.
ISBN 978-80-7577-438-5

Dittrich, Jiří
Elementum – Tajemství sudby

Praha: Epocha, 2018, 496 s., brož.
Největší starostí Alexe Summerse
byla blížící se maturita. Pak se mu ale
život obrátil naruby, když zjistil, že
je potomkem královské rodiny jedné
z nejstarších, dávno zaniklých civiliza
cí, jež vládla magickou mocí.
ISBN 978-80-7557-134-2

Geniová, Abby
Strážci světla

Brno: Host, 2018, 328 s., váz. 329 Kč
Ne nadarmo se Farallonským ostro
vům říká „ostrovy mrtvých“ — každý,
kdo na ně zavítá, se musí smířit s tím,
že už se možná nevrátí.
ISBN 978-80-7577-625-9

Hamdy, Adam
Volný pád

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 624 s.,
399 Kč
Zlo, kterému teď musí čelit, je ještě
temnější a démoničtější. Zjišťují to
všichni ti, kteří s ním vedli boj: anglic
ký fotograf John Wallace, londýnský
policista Pat Bailey i agentka FBI
Christine Ashová.
ISBN 978-80-7597-151-7*TS 13

Jeffries, Sabrina
Ve vichru

Praha: Baronet, 2018, 312 s., 179 Kč
Učenec Evan Newcome přijel domů
do Walesu, aby našel tajemnou Paní
mlh. Netuší, že se jedná o krásnou,
nesmělou dívku, jež ovdověla vzápětí
po svatbě kvůli dávné kletbě.
ISBN 978-80-269-0930-9

Knútsdóttir, Hildur
Krvavá zima. Boj o přežití v magických kulisách Islandu
Praha: Práh, 2018, 504 s., váz.
399 Kč
Walking Dead v magických kulisách
Islandu. Dospívající dívka Bergljót
musí trávit zimní prázdniny s tatín
kem a malým bráchou. Netuší, že se
v jejím životě změní úplně všechno.
Přičiněním nelidských bytostí totiž
kolem ní začnou umírat lidé.
ISBN 978-80-7252-763-2

Komňacká, Háta Kreisinger
Ollo: Země sváru

Praha: Práh, 2018, 264 s., váz.
339 Kč
V den oslav letního slunovratu, kdy
se v jarlově paláci v hlavním městě
koná velkolepá hostina, připlouvají
k břehům ostrova Hällristingaru
nájezdníci a bez výraznějšího odporu
rychle postupují do vnitrozemí.
ISBN 978-80-7252-726-7

Komňacká, Háta Kreisinger
Ollo: Země sváru

Praha: Práh, 2018, 264 s., brož.
239 Kč
V den oslav letního slunovratu, kdy
se v jarlově paláci v hlavním městě
koná velkolepá hostina, připlouvají
k břehům ostrova Hällristingaru

bibliografie
nájezdníci a bez výraznějšího odporu
rychle postupují do vnitrozemí.
ISBN 978-80-7252-773-1

Koubek, Vilém
Čepel entropie

Brno: Host, 2018, 240 s., brož.
Tonda Vořezálek otevře oči do světa,
v němž zemřel. Znovu potká svou
milující ženu i přátele z útulného
domova důchodců — a vzápětí je
všechny pozabíjí. Démon, kterého
si přinesl z podsvětí, má totiž hlad
a chce si užívat.
ISBN 978-80-7577-608-2

z n o v i n e k k 15 . 1 0 . 2 0 1 8 2 8 8 t i t u l ů
Praha: Novela bohemica, 2018,
1. vyd., 108 s., váz. 198 Kč
Vzpomínky významného českého
geologa Václav G. Cílka (1929),
rodáka z Netvořic na Neveklovsku,
jsou jednou ze vzácných knih, které
přibližují život za německé okupace
uprostřed Čech v letech 1939 až
1945. Po ukradeném pohraničí totiž
přišlo na řadu i srdce země.
ISBN 978-80-87683-92-7

Olson, Tod
Apollo 13: Boj o přežití

TH R I LLE RY

Brno: CPress, 2018, 216 s., 229 Kč
Třetí mise astronautů míří na povrch
Měsíce a všechno jde hladce – až do
okamžiku, kdy se temným vesmírem
rozlehne drtivá exploze. Poškozená
vesmírná loď se řítí vesmírem pryč
od Země rychlostí třikrát vyšší, než
je rychlost zvuku, dochází energie
a uniká kyslík.
ISBN 978-80-264-2090-3

Hutchison, Dot
Májové růže

Szántó, Jakub
Za oponou války

Taylor, Dennis
Protože je nás mnoho

Brno: Host, 2018, 320 s., brož. 299 Kč
Pokračování úspěšné sci–fi série
Bobiverzum.
ISBN 978-80-7577-629-7

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 360 s.,
349 Kč
Čtyři měsíce po výbuchu v Zahradě,
kde zvrhlý psychopat držel mladé dív
ky, se agenti FBI snaží pomáhat pře
živším s návratem do každodenního
života. S blížícím se jarem však opět
udeří sériový vrah.
ISBN 978-80-7597-147-0

Persson, Leif GW
Zemřít dvakrát

Brno: Moba, 2018, 520 s., 249 Kč
Je úterý devatenáctého července
a skaut Edvin je vysazen na malém
ostrůvku v jezeře Mälaren, aby pro
svou skupinu nasbíral houby. Místo
toho ale najde lidskou lebku zaboře
nou do mechu.
ISBN 978-80-243-8517-4

Renčín, Pavel
Klub vrahů

Praha: Argo, 2018, 304 s., váz.
298 Kč
Klub vrahů je zneklidňující thriller.
Napětí příběhu, který se zpočátku
tváří spíš jako detektivka, se stupňuje
až k hororové atmosféře, která čtená
ře sevře jako čelisti svěráku a nepustí.
ISBN 978-80-257-2604-4

V ZPOM Í N K Y
Bader, Hanuš
Přežil jsem to

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 192 s.,
váz. 249 Kč
Paměti Hanuše Badera, Přežil jsem
to, autenticky popisují životní příběh
jednoho z mála pacovských přeži
vších holokaustu.
ISBN 978-80-7597-150-0

Cibulka, Aleš
Černobílé idoly 4 – Abeceda
pamětnických hvězd

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 176 s.,
299 Kč
Již počtvrté nabízí Aleš Cibulka pou
tavé čtení o hercích, herečkách, re
žisérech a dalších filmových tvůrcích
30. a 40. let minulého století.
ISBN 978-80-7597-043-5

Cílek, Václav G.
Netvořice na přelomu války
a míru. Příběh vyhnání a vzpomínky na dějiny všedního dne
uprostřed Čech

Praha: Argo, 2018, 260 s., brož.
298 Kč
Jakub Szántó v knize přibližuje své
dramatické zážitky z frontových linií,
míst teroristických útoků i státních
převratů a revolucí, které během své
kariéry televizního novináře v uplynu
lých dvou dekádách natáčel.
ISBN 978-80-257-2571-9

Thompson, Don
Oranžový Balonkový pejsek

Zlín: Kniha Zlín, 2018, 248 s., 369 Kč
Autor své čtenáře provádí věhlasnými
aukčními síněmi, galeriemi a muzei,
a svůj zasvěcený výklad prokládá
mnohdy téměř neuvěřitelnými histor
kami pracovníků těchto institucí.
ISBN 978-80-7473-688-9

Zelený-Atapana, Mnislav
Pokrokem k zániku

Praha: Argo, 2018, 360 s., váz.
328 Kč
Tato kniha přináší výběr těch nejzají
mavějších článků, které vyšly v letech
1970–2016. V jediném svazku tak
máme možnost zachytit autorův vřelý
vztah k Latinské Americe a amazon
ským indiánům.
ISBN 978-80-257-2559-7

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Brezina, Thomas
KLUB ZÁHAD – Noc oživlých
mumií

Praha: Fragment, 2018, 2. vyd.,
128 s., 199 Kč
Do města přijela putovní výstava
o starém Egyptě. Den před zahájením
se Jupiter, Vicky a Nick vplíží dovnitř
a učiní děsivý objev: jedna z mumií
obživla! Když se začnou otevírat víka
dalších sarkofágů, je všem jasné, že
se děje něco velmi neobvyklého.
ISBN 978-80-253-3823-0

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Tajemná přilba

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
120 s., 179 Kč
Během prázdninového výletu do
přírody se kamarádům z Klubu Tygrů
stane zvláštní věc. Z čistého nebe jim

spadne k nohám stará rytířská přilba.
Ještě divnější je, že na ní objeví pros
bu o pomoc!
ISBN 978-80-253-3822-3

Dateno, Maria Grace
Ztracené nádobky

Praha: Paulínky, 2018, 1. vyd., 80 s.,
brož. 99 Kč
Ve svém nejnovějším dobrodružství
se sourozenci Caleb, Hana a Noe
nečekaně dostávají do městečka
Kafarnaum. Tady Ježíše všichni
dobře znají, vždyť tu zrovna nedáv
no vzkřísil dcerku představeného
synagogy, Jaira.
ISBN 978-80-7450-306-1

Fišarová, Michaela
Kája a Claudie: Hra na štěstí

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 160 s.,
249 Kč
Dvojčata Claudie a Karel chodí do
4. B a protože se jejich rodiče roz
vedli, tráví jeden týden u maminky
a druhý zase ve vesnickém domku
s tatínkem a babičkou. Po jedné
sourozenecké hádce se Claudie zraní
a skončí v nemocnici.
ISBN 978-80-00-05172-7

Lindgrenová, Astrid
Ronja, dcera loupežníka

Praha: Albatros, 2018, 5. vyd., 168 s.,
269 Kč
Za bouřlivé noci, která byla tak
děsuplná, že vedví rozťala prastarý
hrad, se narodila Ronja, dcera hrad
ního vládce. Odtrženou část hned
obsadil na smrt znepřátelený rod
lupiče Borky.
ISBN 978-80-00-05141-3

E NC YK LO PE D I E
Munroová, Fiona;
Symonsová, Ruth
Příběh života

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 80 s.,
269 Kč
Vítáme vás v Příběhu života. Máme
otevřeno, kdykoli se vám zachce. Na
jdete u nás pestrou paletu živočichů,
kteří zastupují jednotlivá období
v historii Země, od řas přes archaeo
pteryxe a první savce až po prvního
člověka.
ISBN 978-80-00-04965-6

H RY
Rich, Jason R.
Fortnite Battle Royale: Neoficiální příručka bojovníka
Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
104 s., 199 Kč
V knize najdete ty nejlepší strategie
a tipy od zkušeného hráče, které
v jiné knize nenajdete. Užijte si nej
populárnější hru současnosti naplno
díky dovednostem nabytým v této
knize a přežijte až úplně do konce!
ISBN 978-80-251-4925-6

PO HÁD K Y
Březinová, Ivona
Teta to zase plete

Praha: Albatros, 2018, 2. vyd., 68 s.,
169 Kč
Popletené pohádky? S tetou Bětou si
jich užijete! Malí čtenáři, kteří znají
pohádky, budou kulit oči, například
jak princeznu Zlatovlásku musí Jiřík
zachraňovat jako kdysi slepička svého
kohoutka.
ISBN 978-80-00-05142-0
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Hamanová, Naďa; Vopičková,
Vladimíra B.
Pohádky dědečka Aloise z Pecky
Říčany: Junior, 2018, 112 s., váz.
229 Kč
Je ohromné, když máte někoho, kdo
umí vyprávět pohádky. A když je to
děda Alois, je to úplně nejlepší. Co
ten toho ví! A kolik pohádek zná!
O věcech obyčejných i o princeznách
a vílách.
ISBN 978-80-7267-649-1

Hrubín, František
Paleček

Praha: Albatros, 2018, 14. vyd.,
12 s., 99 Kč
Pohádka přebásněná Františkem
Hrubínem, klasikem české poezie,
je doprovázena půvabnými obrázky
Heleny Zmatlíkové.
ISBN 978-80-00-05139-0

Just, Jiří
Vendulka a princ aneb O neporazitelnosti staré hrušně
Praha: Agentura Krigl, 2018, 1. vyd.,
112 s., váz. 222 Kč
Knížka, kterou teď asi držíte v ruce, je
i není pohádka. Dějí se v ní totiž věci,
které se ve skutečnosti stát nemůžou,
ale i věci, které se ve skutečnosti už
dějí nebo dít můžou...
ISBN 978-80-88104-44-5

Peisertová, Alena
Pokladnice pohádek

Brno: Edika, 2018, 80 s., váz. 249 Kč
Pokladnice pohádek skrývá příběhy
z různých koutů Evropy. Vypravte se
tedy za pohádkovými postavami do
Dánska, Ruska, Německa, Francie,
Anglie, Polska, Itálie, Čech a na
Slovensko.
ISBN 978-80-266-1307-7

si můžeš prohlížet ve tmě. Přečti si je,
nasviť lampičkou a pak zhasni…
ISBN 978-80-00-05019-5

Brázdová, Andrea
DESETIMINUTOVKY. Násobilka. 840 minut procvičování

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 88 s.,
149 Kč
Nebaví vás násobení a dělení? Máte
strach z písemek a zkoušení? Pak se
rychle pusťte do řešení příkladů z De
setiminutovek.
ISBN 978-80-266-1299-5

Březinová, Ivona
Ňouma z áčka

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 80 s.,
229 Kč
Toník je neprůbojný, trochu nešikov
ný a bojácný, prostě kam ho člověk
postaví, tam ho najde. Tatínek je věč
ně na cestách, maminka má o syna
strach a vychovává z něho jelimánka.
ISBN 978-80-00-05170-3

Bula, Oksana
Medvěd nechce jít spát

Brno: Host, 2018, 40 s., váz. 269 Kč
Co dělají zvířátka v zimě, když všech
no zasype sníh?
ISBN 978-80-7577-702-7

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo – Rozpustilá panda

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
112 s., 159 Kč
Emin strýček Horác přiveze ze své
záchranné výpravy hned dvojitý úlo
vek – roztomilá pandí dvojčata. Jedno
z nich však neustále škádlí a zlobí
svoji nesmělou sestru a nechce jí dát
chvilku pokoj.
ISBN 978-80-253-3792-9

Spiró, György
Kamenný žabák

Čistotný beránek

PRO D Ě TI

Čmárací deníček

Praha: Novela bohemica, 2018,
298 s., brož. 298 Kč
Pohádkově laděná satira o lidské
hlouposti, maďarské i globální,
českou nevyjímaje. Odehrává se v mi
nulosti a v budoucnosti, ale pitvá naši
živou přítomnost.
ISBN 978-80-87683-88-0

Atlas rostlin a zvířat. omalovánky

Praha: Mladá fronta, 2018, 48 s.,
brož.
Mapy v tomto atlase vás vezmou na
cestu kolem světa, na které objevíte
zvířata, hmyz, květiny a rostliny. Kaž
dá mapa je plná zábavných ilustrací,
při jejichž vybarvování se poučíte
o fauně a floře.
ISBN 978-80-204-4608-4

Bartíková, Petra
Město v noci

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 12 s.,
249 Kč
Je jen málo knih, které září. Město
v noci a Příroda v noci. Knížky, které
si můžeš prohlížet ve tmě. Přečti si je,
nasviť lampičkou a pak zhasni…
ISBN 978-80-00-05018-8

Bartíková, Petra
Příroda v noci

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 12 s.,
249 Kč
Je jen málo knih, které září. Město
v noci a Příroda v noci. Knížky, které

Říčany: Junior, 2018, 12 s., lepor.
Na farmě žije hodně zvířátek, která
často připomínají děti. Tohle je BE
RÁNEK. Někdy se bojí až moc, aby
se ani trochu neumazal, ale stejně ho
mají všichni rádi. Přečtěte si o něm
v knížce a určitě si ho taky oblíbíte.
ISBN 978-80-7267-653-8
Praha: Albatros, 2018, 160 s., 229 Kč
Vyjděte ven a vezměte si tuto knihu
s sebou. Dobrodružství čeká na kaž
dém rohu! Dokonce i obyčejná cesta
do školy může být plná věcí, kterých
si normálně nevšímáme.
ISBN 978-80-00-05169-7

Dieckmannová, Sandra
Pady

Praha: Práh, 2018, 28 s., váz.
Magický příběh o síle slov a o tom, že
být jiný vůbec neznamená být špatný.
„Vrána ho zahlédla jako první. Po
divného bílého tvora, kterého temné
vlny unášely ke břehu. Nepodobal
se ničemu, co zvířata z divokého lesa
kdy viděla.“
ISBN 978-80-7252-765-6

Doskočilová, Hana
Krtek a orel

Praha: Albatros, 2018, 6. vyd., 80 s.,
229 Kč
Další z příběhů oblíbeného Krtka
a jeho kamarádů. Při povodni zachrá
ní Krtek hnízdo s orlím mládětem.
Mládě je hladové a bez rodičů, a tak
se o něj Krteček začne starat.
ISBN 978-80-00-05103-1

bibliografie
Hravé koťátko

Říčany: Junior, 2018, 12 s., lepor., 69 Kč
Leporelo s výsekem vypráví o malém
koťátku, které si rádo hrálo. Jak to
dopadlo a jestli si s ním hrála i ostatní
zvířátka na dvorku, se dozví nejmenší
čtenáři z veselého leporela.
ISBN 978-80-7267-445-9*TS 14

Hravé tvoření z papírových
roliček

Brno: Cpress, 2018, 1. vyd., 80 s.,
249 Kč
Papírové roličky a karton jsou snadno
dostupným a levným materiálem,
který ti nabízí nekonečné množství
inspirace k tvoření.
ISBN 978-80-264-2075-0

Chauvinová, Nadine
Pestré tvoření z modelovacích
balonků

Brno: CPress, 2018, 80 s., 249 Kč
Modelovací balonky jsou atraktiv
ním a u dětí velmi oblíbeným ma
teriálem, který ti nabízí nekonečné
množství inspirace k tvoření. Na
stránkách této knihy na tebe čekají
srozumitelně popsané a názorně
ilustrované návody.
ISBN 978-80-264-2092-7

Jarolímková, Stanislava
Knížka pro zvídavé děti

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
144 s., 269 Kč
Budeme si povídat o tom, na co
při vyučování nezbývá čas a na co
v učebnicích nebývá místo. Víte, proč
někdy nosívali lidé na hrady svoje
peřiny? Proč se přesýpací hodiny

často předcházely a kolik vážily první
kapesní hodinky?
ISBN 978-80-267-1229-9

Kahoun, Jiří
U všech čertů

Praha: Albatros, 2018, 2. vyd., 96 s.,
249 Kč
Mocný vládce Remcal, brepta Šmou
ra, kulhavý rozumbrada Camfour,
koktavý Maťátko a malý neposeda
Prskavka jsou pěkně povedená čertis
ka. Nejradši lenoší v teplém peklíčku.
ISBN 978-80-00-05143-7

Kolín, Pavel; Kolín, Jakub
Vojáčci

Praha: Mladá fronta, 2018, 64 s.,
brož. 269 Kč
Postavte si vlastní armádu a užijte si
s knížkou spoustu legrace!
ISBN 978-80-204-5007-4

Komárková, Martina; Otevřel, Martin; Braunová, Petra
Zahrádka pod hvězdami
Praha: Edice ČT, 2018, 120 s., váz.
279 Kč
Dávno nedávno, na místě přímo pod
nebem voněla zahrádka. Nebyla to
ledajaká zahrádka! Byla plná květin
a štěstí. Zkrátka zahrádka jako
z pohádky.
ISBN 978-80-7404-242-3

Koski, Olivia
Zábavný průvodce sluneční soustavou. Vydejte se na dovolenou
do vesmíru
Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 240 s.,
349 Kč

z n o v i n e k k 15 . 1 0 . 2 0 1 8 2 8 8 t i t u l ů
Zábavný průvodce sluneční sousta
vou plný barevných ilustrací a faktic
kých vědeckých poznatků je nezbyt
ným vybavením každého zvídavého
vesmírného dobrodruha.
ISBN 978-80-264-2087-3

Kraft, Jim
Garfield kouzelníkem

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 24 s.,
149 Kč
Galavečer pro charitu se blíží a s ním
i Jonovo kouzelnické vystoupení.
Jonovi ale kouzlení zrovna moc nejde,
a tak se Garfield rozhodne vzít vše do
svých rukou.
ISBN 978-80-264-2074-3

Kravička parádnice

Říčany: Junior, 2018, 12 s., lepor.
Na farmě žije hodně zvířátek, která
často připomínají děti. Tohle je
KRAVIČKA. Je hezká a velká parád
nice, ale stejně ji mají všichni rádi.
Přečtěte si o ní v knížce a určitě si ji
taky oblíbíte.
ISBN 978-80-7267-655-2

Krolupperová, Daniela;
Knechtlová, Ivona
Polštářoví podvodníci

Praha: Mladá fronta, 2018, 96 s.,
váz. 279 Kč
Leze vám učení krkem? S kouzelným
polštářem vám do hlavy poleze
samo! Stačí pod něj na noc položit
jakoukoliv knihu (neomezené tloušť
ky!) a dobře se prospat. Ráno si
budete do puntíku přesně pamatovat
všechno, co v knize stojí.
ISBN 978-80-204-4988-7

SOUTĚŽ O 2 VÝTISKY KNIHY
MÁME TO RÁDI ZDRAVĚ
Autor Břicháč Tom a Lucie

Knihy Břicháče Toma patří k nejoblíbenějším kuchařským
knihám u nás a získaly několik ocenění Český Bestseller.
Nová kniha Břicháče Toma vám opět přináší spoustu
nových originálních receptů do vaší kuchyně.
Jednoduchá, zdravá, a přesto výborná jídla, na kterých si
pochutná celá rodina. A hlavně tento způsob vaření vás
začne bavit!
Tomáš Kosačík (Břicháč Tom) je autorem celkem:
a) 3 knih
b) 4 knih
c) 5 knih
Odpovědi najdete např. na:
www.knihcentrum.cz nebo www.brichactom.cz
a zasílejte na adresu: knizni.novinky@sckn.cz
do: 31. 10. 2018

Krupová, Dagmar;
Rochovská, Ivana
Vědci v mateřské škole 2. Aktivity pro malé badatele
Praha: Portál, 2018, 136 s., brož.
259 Kč
Co se stane s cukrem, který nasype
me do čaje? Odkud máme elektřinu?
Podobné otázky podněcují dětskou
zvídavost.
ISBN 978-80-262-1391-8

Lewisová, Gill
Špekáčkova psí akademie. Pip
a Přátelská packa

Mapleová, Daphne
Psí záchranářky – Štěně pro
štěstí

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
200 s., 199 Kč
Psí klub, který Kim se svými kama
rádkami Taylor a Sašou založily,
funguje na jedničku. Horší to je
s Kiminým prospěchem. Když rodiče
přijdou s nápadem, že by mohla
přejít na školu v sousedním městě,
je zdrcená.
ISBN 978-80-253-3816-2

Praha: Mladá fronta, 2018, 128 s., váz.
Seznamte se s dalším z party kuráž
ných štěňat, která se na Špekáčkově
psí akademii učí, jak se stát pracov
ním psem a být užitečný.
ISBN 978-80-204-5005-0

Macurová, Katarína
Jak naučit Edu lítat?

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 32 s.,
249 Kč
Eda je pták, který neumí lítat. A Emil
je medvídek, který si usmyslel, že
kamarád lítat bude! Nic však není tak
jednoduché, jak se zprvu zdá.
ISBN 978-80-00-05167-3

Malé štěňátko

Říčany: Junior, 2018, 12 s., lepor.
Leporelo s výsekem vypráví nejmen
ším čtenářům o malém štěňátku,
které netrpělivě čeká svého kama
ráda Fanouška. Veršovaný příběh
o zvířátkách ze dvorku doplňují
veselé ilustrace.
ISBN 978-80-7267-443-5

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

rozhovor

s Abhejali Bernardovou

S MEDITACÍ PŘES PŘEKÁŽKY
Nakladatelství Madal Bal se zabývá duchovní literaturou, najdete v jejich produkci kartičky se
zajímavými citáty a kdo medituje nebo přemýšlí, že meditovat začne, podají mu právě tady
pomocnou literární ruku. Vedoucí nakladatelství je Abhejali Bernardová, která sílu meditace
vyzkoušela v praxi. Jako teprve desátý člověk na světě totiž zdolala sedm obtížných dálkových
přeplaveb tzv. Ocean´s Seven.
Jaký je význam slova Madal Bal a čím vším se vaše na
kladatelství zabývá?
Znamená to síla bubnů a naše nakladatelství se zabý
vá především vydáváním duchovních knih autora Sri
Chimnoye.
Pochlubte se nějakým tzv. bestsellerem.
Máme nové vydání knihy Meditace, což je náš stěžejní
titul. Je to už šestý dotisk a dosud jsme prodali asi dva
náct tisíc výtisků. Tahle kniha je základ meditace, pojed
nává o tom, jak začít meditovat a nabízí odpovědi na
otázky, které člověk má, když začíná meditovat. Sama
se meditaci věnuji už dvacet let, knihu jsem několikrát
četla, ale když se mi teď před dalším vydáním znovu
dostala do ruky, opět jsem tam objevila něco nového.
Oblíbené jsou také kartičky Kapky moudrosti srdce,
jichž máme už šest sérií. Máme také kartičky Nikdy se
nevzdávej, Na věku nezáleží a Buď šťastný. Lidé si je
hodně oblíbili, myslím, že tyhle kartičky udělají radost
i těm, kdo se o duchovno nijak hlouběji nezajímají.
Máte pocit, že zájem o duchovno roste?
Ano, myslím, že lidé dnes často hledají cestu k sobě a je
to znát i na prodeji našich knih. V dnešním uspěchaném
světě si lidé začínají uvědomovat, že materiální věci jim
pocit štěstí nezaručí. Mají auto, dům, ale cítí, že nejsou
spokojeni. My se jim v našem nakladatelství snažíme
pomoci. Já sama dělám přednášky o meditaci, duchov
nu a tím, že se věnuji sportu, můžu ukázat i využití me
ditace v praxi. Moje práce v nakladatelství i osobní život
se prolínají.
Jakou knihu byste poradila někomu, kdo chce začít
meditovat?
Určitě již zmiňovanou knihu Meditace nebo Křídla radosti. Ta vypráví o klíčích k tomu, co hledáme všichni,

ke štěstí a spokojenosti. Je třeba se v každodenním
shonu alespoň chvíli věnovat sám sobě, zklidnit se, do
stat se do vlastního nitra.
Máte nějaký oblíbený citát, myšlenku?
Je jich spousta. Hodně mám ráda třeba: Plnost života
spočívá ve snění a v uskutečňování nemožných snů. Ten
hle citát mě hodně inspiruje a snažím se podle něj řídit.
Mám pocit, že když jsme malí, máme spoustu snů, které
si chceme splnit, ale jak začneme dospívat, najednou
máme pocit, že na plnění snů už není čas, každodenní
život nás semele. Pokud se ale
stále snažíme své sny plnit a je
jedno, jak staří právě jsme, tak
nám to přináší radost a životní
uspokojení. Měli bychom si
své sny plnit. Myslím, že ani tak
nejde o to, abychom si všechny
sny splnili, ale o to, abychom se
za nimi vydali, snažili se jich do
sáhnout. I cesta je podle mě cíl.
Tak to je. Když cítím, že někam
mířím, mám radost ze života
a vlastně ani nevadí, když se cíl
v průběhu cesty změní. Je důle
žité stále někam jít.
Kam jde vydavatelství Madal Bal? Jaké má sny?
Jsme malé nakladatelství, učíme se za pochodu. Jsme
parta lidí, které svedl dohromady společný zájem. Rádi
bychom, aby o nás vědělo co nejvíce lidí. Když bude
kdokoli hledat něco duchovnějšího, aby věděl, že to
najde právě u nás. Máme vlastní eshop na adrese zi
jdobre.madalbal.cz, ale prodáváme i ve většině velkých
knihkupectví a máme také vlastních devět dárkových
prodejen. Kdo chce, určitě nás najde.
Mluvily jsme o plnění snů. Vy jste si nedávno jeden vel
ký sen splnila. Zvládla jste sedm obtížných dálkových
přeplaveb tzv. Ocean´s Seven. Jak vás to napadlo?
Vznikalo to postupně. Docela náhodně jsem se do
stala ke štafetě přes kanál La Manche a tam to
začalo. Tehdy mi přišlo moře studené, říkala
jsem si, že to bych tedy sama plavat nechtě
la, a o dva roky už jsem plavala sólo. Pak mi
začaly do cesty přicházet další přeplavby
a když jsem měla za sebou třetí, dozvědě
la jsem se, že existuje něco jako sedmička
přeplaveb. A protože třetí přeplavba Ca
talina v Kalifornii byla krásná, skvělé podmínky
a noční plavání, kdy je ve vodě bioluminiscence,
takže každý záběr je jako když prohrábnete oheň,
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rozhodla jsem se, že nechci skončit, že chci plavat
dál. Věděla jsem, že v oné pověstné sedmičce je i Se
verní kanál, který je hodně studený a do něj se mi
moc nechtělo. Pak jsem ale plavala z Robben Island
v Jižní Africe, to byla také hodně studená přeplavba,
a to jsem si říkala, že je asi taková zkouška na obáva
ný Severní kanál, že to je znamení, že není se čeho
bát. V roce 2016 jsem si tedy řekla, že výzvu sedmi
přeplaveb zkusím. A pak už jsem za tím cíleně šla.
Byla to krásná a obtížná cesta, která mi ukázala, co
všechno člověk dokáže. Zatímco moje mysl říkala, že

to je studené, dlouhé a co vůbec blbneš, proč to dě
láš, tak moje schopnosti to dokázaly překonat. Naše
možnosti jsou větší, než si myslíme. Hodně jsem se
o sobě naučila. Byla to objevná cesta.
Využívala jste při plavání meditaci?
Na všech dálkových sportech, ať už je to běhání, pla
vání nebo cokoli obdobného, hraje psychická stránka
hodně velkou roli. Já jsem využila právě meditaci, abych
zklidnila své myšlenky a dokázala se přenést přes pro
blémy. Když mě postihla mořská nemoc, zvládla jsem
to právě díky meditaci. Když byly dobré podmínky,
meditovala jsem přímo při plavání. V tu chvíli je to
vlastně přirozené, dýcháte pravidelně, jste v souznění
s přírodou. Opakovala jsem si mantry a zpívala si. Když
byly špatné podmínky a velké vlny, pak moc meditovat
nejde, pak už to je hodně o fyzické síle a psychicky se
snažíte tomu nepoddat.
Měla jste s sebou na cestách knihu nebo kartičky právě
z produkce nakladatelství Madal Bal?
Měla jsem s sebou kartičky „Nikdy se nevzdávej“ a také
vypsané některé další básně a aforismy Sri Chinmoye.
Rozhodně to pomáhá.
JANA MARXTOVÁ

Novinky nakladatelství ANAG
Detoxikační ústní olejová kúra

5861

Bruce Fife
Všechny nemoci začínají v ústech! Zdá se neuvěřitelné, že většina chronických a infekčních onemocnění, je ovlivněna zdravím našich úst. Důkladnější či častější čistění
zubů kartáčkem, dentální nití a ústní vodou není řešením. Co bude však fungovat,
je terapie čištění olejem. Čištění olejem je stará metoda detoxikace ústní dutiny
pocházející z ájurvédské medicíny. V této knize Dr. Bruce Fife kombinuje postupy
ájurvédské medicíny s moderní vědou. Tato metoda je neuvěřitelně účinná, bezpečná a snadná dokonce i pro děti.

216 stran, brožovaná, 279 Kč

Kódování paměti

5850

Lynne Kelly
S pomocí tradičních australských domorodých písní objevila Dr. Lynne Kelly účinnou paměťovou techniku používanou našimi předky a domorodci po celém světě.
Menhiry celé severní Evropy, kamenné domy v Novém Mexiku i sochy na Velikonočním ostrově – to vše sloužilo jako nejúčinnější paměťový systém, jaký kdy byl lidmi
vynalezen a umožňoval jim zapamatovat si obrovské množství informací, které
potřebovali k přežití. Kniha je doplněna krasnými, barevnými fotografiemi.

288 stran, brožovaná, 369 Kč

Vylaďování lidského biopole

5823

Eileen Day McKusick
Záhy poté, co Eileen McKusick začala při svých masážích nabízet zvukovou terapii,
přišla na to, že pomocí vidlicové ladičky může nalézt poruchy v energetickém poli
nebo biopolích, která obklopují každého jejího klienta. Biopole působí jako záznam
o bolesti, stresu a traumatu z minulosti. Přejížděním vidlic přes tato místa v biopolích lze poskytnout dotyčnému stálou a někdy i okamžitou úlevu od bolesti, úzkosti,
nespavosti, migrény, deprese a celé řady dalších problémů. V této knize nás seznamuje s kompletním zvukovým vyrovnávacím cvičením a popisuje, jak můžete pomocí
vidlicové ladičky najít a odstranit bolest i trauma uložené v biopoli.

232 stran, brožovaná, 309 Kč

Žít bez ekzému

5847

Karen Fischer
Ať už máte mírné projevy dermatitidy, nebo trpíte chronickým ekzémem po celém
těle, autorka této knihy vám poradí, jak si udržet zdravou kůži po celý život. Komplexní program, vyzkoušený a ověřený pacienty s ekzémem po dobu delší deseti let,
se věnuje všem formám ekzému a nabízí stravovací programy pro všechny věkové
skupiny počínaje novorozenci. Najdete zde rychlou detoxikaci pro dospělé, informace
o péči o pleť a stravě, tipy na okamžitou pomoc proti svědění a mnoho dalšího.

288 stran, brožovaná, 319 Kč

Hubněte sebeláskou

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

5836

Connie Guttersen, Mark Dedomenico
Podle lékařů Connie Guttersen a Marka Dedomenica tkví tajemství úspěšného hubnutí v tom mít rád sám sebe, své tělo a svůj zdravotní stav. V knize najdete 21denní
stravovací plány obsahující snídaně, obědy, svačiny a večeře, sestavené na základě
ideálního složení živin a výživových strategií pro muže i ženy, dále recepty na lahodná jídla snadná na přípravu, recepty na jídla s nízkým glykemickým indexem speciálně navržená s cílem optimalizovat hladinu cukru v krvi, zvýšit energii a podpořit
hubnutí a v neposlední řadě také informace o propojení střevo-mozek.

328 stran, brožovaná, 329 Kč

anag@anag.cz I 585 757 411 I www.anag.cz

Anthony Doerr
Čtvero ročních období v Římě
Výjimečná kniha je plná mimořádných postřehů
a popisuje Doerrova dobrodružství v jednom z
nejúchvatnějších měst na světě. Tato osobní kniha
odhaluje mnohé, je oslavou Říma a úchvatným
příběhem spisovatelského řemesla.

Volker Kutscher
Tichý zabiják
Smrt zbožňované herečky přivádí Gereona Ratha do
berlínských filmových ateliérů. Mladý kolínský komisař
brzy pozná stinné stránky hvězdného prostředí
a dostane se do berlínské čínské čtvrti, do podsvětí
i na samou hranici zákona…

Susan Faludi
Temná komora

Judith Kinghornová
Ozvěna soumraku

Ann Granger
Mrtvá ve vodě

Novinářka Susan se dozví, že její otec
podstoupil změnu pohlaví. A tak si stále
naléhavěji klade otázku, jestli je identita
něco, co si vybíráme, nebo čemu naopak
nemůžeme uniknout.

Poutavý a dojemný příběh
nepravděpodobného přátelství mezi
paní a její služkou na prahu první
světové války, kdy musí obě čelit
útrapám v očekávání špatných zpráv.

Neobvykle deštivá zima rozvodnila řeky
a na pozemku místního spisovatele se
objevilo vyplavené tělo mladé dívky.
Postupem času se ukáže, že vyšetřování
neprovádí jen policie...

Nakladatelství MOBA

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 24. 9. až 30. 9. 2018

beletrie
1. Radka Třeštíková Veselí Motto
2. Alena Mornštajnová Hana Host
3. Heather Morrisová Tatér z Osvětimi BizBooks
4. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
5. Tom Hanks Neobvyklý typ Domino
6. František Kotleta Poslední tango v Havaně Epocha
7. Alena Mornštajnová Slepá mapa Host
8. Daniel Cole Loutkář Knižní klub
9. Alena Mornštajnová Hotýlek Host
10. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon

populárně-naučná
1. Kolektiv Školní atlas světa Kartograﬁe
2. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
3. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
4. Kolektiv Dějepis pro SOŠ SPN
5. Marie Sochrová Čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ Fragment
6. Kolektiv Raduga po novomu Fraus
7. Ester Geislerová, Josefína Bakošová Terapie sdílením Listen
8. Laurent Gounelle Muž, který chtěl být šťastný Rybka Publishers
9. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
10. Erik Tabery Opuštěná společnost Paseka

pro děti a mládež
1. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
2. Ben Aaronovitch Nejodlehlejší stanice Argo
3. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
4. Jaroslav Foglar Hoši od Bobří řeky Albatros
5. J. K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
6. Astrid Lindgrenová Děti z Bullerbynu Albatros
7. Ben Aaronovitch Řeky Londýna Argo
8. Thomas Brezina Klub tygrů – Poklad od Bobří řeky Fragment
9. Kolektiv Vtipy pro děti CPress
10. Kateřina Miler Krtek na návštěvě Svatojánek
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, email: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

AUDIOKNIHY

Září 2018

1. John Flanagan Čaroděj na severu Audioteka, Bookmedia, čte M. Ruml
2. Andrzej Sapkowski Meč osudu Tympanum, čte M. Finger
3. Stephen Hawking Stručná historie času Audioteka, Bookmedia, čte F. Švarc
4. Liou Cch´Sin Temný les Audioteka, Bookmedia, čte Z. Horák
5. Vlastimil Vondruška Vzpoura goliardů Tympanum, čte J. Hyhlík
6. Dan Brown Počátek Tympanum, čte M. Sláma
7. Chris Carter Dvojitý kříž Audioteka, Bookmedia, čte J. Saic
8. Don Miguel Ruiz Čtyři dohody Tympanum, čte J. Dušek
9. Timothy Snyder Černá zem Audioteka, Bookmedia, čte P. Rímský
10. Jan Mühlfeit, Melina Costi Pozitivní leader Management Press, čte A. Zbořil
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VYCHÁZÍ 18. ŘÍJNA

NEBÁT SE
A NEKRÁST
MASARYKA

PAVEL KOSATÍK
JINÝ TGM

NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázaná | 264 stran | 399 Kč

vázaná | 320 stran | 349 Kč

vázaná | 216 stran | 299 Kč

vázaná | 244 stran | 299 Kč

vázaná | 200 stran | 299 Kč

vázaná | 128 stran | 199 Kč

vázaná |464 stran | 599 Kč

brožovaná | 288 stran | 296 Kč

polstrovaná | 158 stran | 199 Kč

vázaná | 72 stran | 229 Kč

vázaná | 48 stran | 99 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.

