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Pokračování románu Medvědín empaticky popisuje ničivé lidské
vztahy na malém městě. Je to vyprávění o oddanosti, přátelství
a lásce, která se nebojí čelit ničemu. A taky o hokeji, jak jinak.
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NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
ABY BYLO JASNO

PŘEŽILI JSME STALINGRAD

Vladimír Kučera
„Vladimíra Kučeru jsem znal ještě dříve, než jsem
ho poznal. Četl jsem v časech předlistopadových
sloupky nějakého Ladislava Kučírka, tuším, že
v Mladé frontě. Všem jsem v tehdejší bídě psaného
slova říkal: Toho čtěte, ten je dobrej. Dobrej?
Dobře psal, nelhal, a kdo chtěl, rozuměl i tomu, co
tam černé na bílém napsáno nebylo...“

Togga, 190 Kč

SAMOMLUVY MIROSLAVA
MACKA

VZPOMÍNKY PŘÍSLUŠNÍKŮ 6. ARMÁDY
MARŠÁLA PAULUSE

Reinhold Busch
Rudá armáda prolomila v listopadu 1942 drtivým
protiútokem z vnějšku města linie německé armády
a jejích italských, rumunských a maďarských spojenců
a ve Stalingradu obklíčila asi 290 000 vojáků 6.
armády. V té době mohla německá armáda obklíčení
ještě prolomit, ale za cenu ústupu od Stalingradu. Pro
Hitlera bylo dobytí tohoto města prestižní záležitostí,
a proto vydal rozkaz město neopouštět. Záchrana 6.
armády byla založena na nereálném Göringově slibu,
že ji dokáže letecky zásobovat.
Omnibooks, 260 Kč

IMPÉRIUM
Ryszard Kapuściński

Miroslav Macek o sobě rád říká, že je snob.
Mnoho takových vzdělaných a zábavných snobů
není. A už vůbec ne takových, kteří umějí vyprávět.
Miroslav Macek vypráví s gustem, moudře a vtipně,
kouzelnou poetickou češtinou o svém dětství,
rodičích, prarodičích, studiích, svých láskách,
manželkách i dětech a pochopitelně i o dobrém
jídle a pití, jak to jen gourmet umí.

Ryszard Kapuściński nás zve na pouť do dějin, která
se možná brzy změní na cestu do budoucnosti.
Fenomén Sovětského svazu nás nepřestává
fascinovat ani dlouhá léta po jeho rozpadu, kdy se
známá rudá vlajka se srpem a kladivem roztrhala
na několik drobných samostatných částí. Trochu
možná proto, že „impérium zla“ vlastně nikdy
úplně nezaniklo a jeho nejvýraznějším dědictvím
jsou dodnes citelné a dobře viditelné postkoloniální
syndromy a komplexy.

Jonathan Livingston, 249 Kč

Absynt, 329 Kč

Miroslav Macek

LEGO JAKO INVESTICE

KALANDROVA DCERA

Radek Janáč

Zuzana Kaiserová

Tato kniha je návodem a průvodcem toho, jakým
způsobem vydělat nákupem a prodejem LEGO®
stavebnic, a to v řádu několikanásobku zhodnocení
nákupní ceny. Ačkoliv by to málokdo předpokládal,
právě LEGO® stavebnice jsou ve světě, ale i u nás,
komoditou, se kterou je při obchodování možné
dosáhnout velkých zisků. Hlavní výhodou je pak
nízké investiční riziko a zároveň velký potenciál
zisku v řádu stovek procent.

Příběh se odehrává v blíže neurčené budoucnosti,
v době relativní společenské konsolidace, která
následovala po období terorismu a s ním spojeného
pravicového populismu. Plně sjednocená Evropa je
rozdělena do jednotlivých regionů s uzavřenými
vnitřními hranicemi, byl posílen bezpečnostní
aparát, zakázány klíčové náboženské texty. Jen dva
regiony se vymykají kontrole – katolické Svobodné
Polsko kolem Gdaňsku a oblast Vysočiny, kde
přežívají poslední českobratrské sbory.

Traderi.cz, 699 Kč

Volvox Globator, 249 Kč

HLEĎ, PRÁZDNOTA

OSVÍCENÍ V TEMNOTĚ

Philip Fracassi

Hans-Ake Lilja

Devět děsivých příběhů vznášejících se v temnotě
mezi retro hororem 80. let a stylem new weird.
Povídky, ve kterých nikdo není v bezpečí. Brána
do pekel se může klidně otevřít v plaveckém
bazénu nebo na dálnici a kterákoli matka se může
proměnit v monstrum... S předmluvou oblíbeného
tvůrce hororů, Lairda Barrona. První kniha nové
edice Pulp Robot nakladatelství Gnóm! Praktický
paperback, který je ideálním čtením na cesty
a na dovolenou.

Antologie 12 povídek sestavená k 20. výročí
založení projektu Lilja‘s Library, největší internetové
stránky věnované zpravodajství o životě a díle
Stephena Kinga. Švédský publicista Hans-Ake Lilja
zde po několika desítkách let od prvního vydání
uvádí raritní Kingovu povídku Modrý kompresor,
která se neobjevila v žádné sbírce tohoto slavného
autora, a k ní přidává pestrou směsici vesměs
temně laděných povídek od autorů, jako jsou Clive
Barker, Ramsey Campbell, Stewart O‘Nan nebo
Jack Ketchum.

Gnóm!, 249 Kč

Carcosa, 279 Kč

MORANA

TARBÍCI A MARABU II.

Aleksandra Cimplová

Barbora Dlouhá, Martina Komárková

Debut srbské překladatelky a bohemistky
Aleksandry Cimplové zdařile kombinuje prvky
thrilleru, psychologického románu a milostného
příběhu. Také prostředí, v němž se hlavní hrdinka
Lana pohybuje, je různorodé a často exotické;
Lana sice pochází ze Srbska, navštěvuje však
také Káhiru nebo Blízký východ a často se vrací
k rodině do Prahy.

Pokračování hravé komiksové knížky podle
úspěšného večerníčku. S tarbíky Tomem, Týnou
a jejich kamarádem Maličkým marabu se vydáváme
do světa, který se přes všechnu svou exotičnost
v mnohém podobá tomu našemu. Malí tarbíci mají
podobné starosti i radosti jako děti: chtějí si vzít
domů zvířátko, vydat se do světa, naučit se létat,
být velcí a silní, a samozřejmě se jim nelíbí, když
jim rodiče něco přikazují.

Eroika, 277 Kč

Dlouhá Barbora, 279 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz
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Plzeň hostí Svět knihy

Vážení a milí čtenáři,
končí letní dny, kdy se tempo zvolnilo dokonce i na
pražských uspěchaných ulicích, kdy jsme všichni,
nejen děti, byli v jakémsi prázdninovém módu.
Opět nastává každodenní shon a týká se všech, ať už
máte děti školou povinné nebo ne. Začátek školy je
znát na každém kroku. Ovlivnil i první zářijové číslo
Knižních novinek. Najdete tu několik tipů na knížky
pro děti i pro rodiče. Sednout si ke společné četbě
totiž upevňuje vzájemné pouto. Kniha české autorky Lucie Bělohlávkové Jak přežít, když se často bojím, o níž píšeme na straně 24, je
právě taková. Pomáhá rodičům pochopit dětské strachy a děti zbavuje ostychu svěřit se
dospělým. Více o této knize se dozvíte i z rozhovoru s autorkou, který najdete na straně 6.
Podobně zajímavým počinem je také kniha Návrat domů, o níž na straně 8 píše Jarmila
Skopalová. Autor John Bradshaw v ní společně se čtenáři objevuje vnitřní dítě, které je
v každém z nás, jen jsme na něj buď zapomněli, nebo o něm třeba vědět nechceme.
Nemohli jsme v tomto vydání Knižních novinek opomenout ani „osmičkový“
rok a události roku 1968. Jak jsme slíbili, blíže se věnujeme publikaci 1968 očima 50
slavných osobností autora Petra Macka a Milan Valden vám představí knihu Devadesát dnů za železnou oponou nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1982
Gabriela Garcíi Márqueze. Autor v ní popisuje země tehdejšího východního bloku,
tedy i naši republiku, v letech studené války. Nabízí nám tím zajímavé ohlédnutí za
dny minulými, díky němuž můžeme srovnávat náš někdejší život se současností.
Jsme rádi, když nám píšete, že se vám Knižní novinky líbí, že jsme vám třeba
pomohli vybrat tu správnou knihu. Děkujeme za vaše e-maily i zprávy a rádi vás
přivítáme také na našem facebooku. Napište nám, pokud u vás pořádáte nějakou zajímavou knižní akci, chtěli byste, abychom vyzpovídali nějakého vašeho
oblíbeného autora, nebo máte nápad, o čem bychom měli napsat. Jsme také rádi,
i když nás upozorníte na nějakou chybu. Tímto zdravíme všechny zaměstnance
knihkupectví Dobrovský v Hradci Králové, kde jsme rozpoutali debatu, kdo je
autorem výroku „tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný“. Je to samozřejmě Vladislav Vančura. Nechali jsme se zmást výtečným filmem režiséra Jiřího
Menzela, který je specialistou na Bohumila Hrabala a přisoudili jsme tento výrok
právě Hrabalovi. Díky za to, že nás čtete, vnímáte a jste s námi na jedné knižní lodi.
JANA MARXTOVÁ

Pokud jste stejně jako my každý rok na jaře litovali, že veletrh Svět knihy je jen
jeden, pak budete určitě nadšeni ze zprávy, že letos poprvé se dočkáme ještě
jednoho knižního svátku. Pražský veletrh totiž dostane plzeňského bratříčka.
Od 21. do 22. září proběhne v areálu DEPO2015 první ročník mezinárodního
knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Plzeň. Vzhledem k tomu, že
akce se koná krátce po začátku školního roku, je mottem „Literaturou ke vzdělání.“
Hlavní část veletrhu bude umístěna do tzv. Autobusové haly, kde budou
expozice dle požadavků vystavovatelů, ve vedlejší hale pak bude jakási knižní
tržnice. Produkce vystavovatelů bude ještě doplněna o knihkupectví Kosmas, aby
byl pro zájemce zajištěn co nejširší výběr literatury domácí i překladové, a to za
výhodné veletržní ceny.
Programy pak budou probíhat i v dalších prostorách DEPA2015. Celkem
organizátoři počítají se čtyřmi programovými sály. „Pro Plzeň připravujeme
řadu diskuzí, během kterých
vystoupí autoři a hosté nejen
z České republiky. Na veletrhu
se představí celá řada našich
literátů a osobností, jmenujme Josefa Formánka, Jiřího
Grygara, Galinu Miklínovou,
Tomáše Sedláčka a mnoho
dalších. Ze zahraničí účast
přislíbil například čínský disident Liao I-wu, dále momentálně nejoblíbenější švédský spisovatel Jan Guillou,
dále Amir Or, izraelský básník a esejista, jehož dílo bylo přeloženo do čtyřiceti
pěti jazyků, či známí polští autoři Mariusz Szczygieł, Zbigniew Czendlik a Mariusz
Surosz,“ upřesňuje ředitel veletrhu Radovan Auer a dodává, „oproti Praze ovšem
chceme více s programem expandovat do města, čtení budou probíhat například
ve světově unikátních Loosových interiérech či areálu Plzeňského Prazdroje.“
Festivalová část bude doplněna i o výstavy, návštěvníci budou moci zhlédnout
expozici Pocta Rychlým šípům, připomínající letošní 80. výročí založení tohoto
populárního chlapeckého klubu, ke komiksu se vztahuje i výstava Punťa: zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942). Česká historie, konkrétně léta
komunistického režimu, bude prezentována výstavami Fotbal v undergroundu
a Příběhy 20. století.
Více informací najdete na www.svetknihy.cz
JANA MARXTOVÁ

Motto:
Chybovat je lidské
Lucius Annaeus Seneca
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Právě jsem dočetl životopis Gustáva Husáka od Michala
Macháčka. Zmítám se mezi hlubokým obdivem k objemu autorovy výzkumné a dokumentaristické práce
a pochybnostmi o jejím smyslu bez kritického přístupu
k jednotlivým zdrojům. Gustáv Husák byl figura, jejíž
touha po moci převážila nade všemi ideály a morálními
principy, které snad kdysi míval. Nezasvěcený čtenář to
ale z knihy těžko vyčte.
(Na veletrhu Svět knihy v Plzni se s Michaelem
Žantovským můžete setkat v sobotu 22. 9. od 12 hodin
v pořadu Inspirace Václavem Havlem v čínském disentu a od 15 hodin na
slavnostním uvedení knihy vzpomínek Václava Marii Havla, otce prezidenta Václava Havla.)
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pro děti

na prázdniny i do školy
Prostřednictvím
ohromujících
příběhů a aktivit
můžeš kráčet
ve stopách těch
nejúžasnějších žen,
které kdy žily.

G R A F I C K É S L U Ž B Y P R O VÁ S

profesionální sazba
Velká ilustrovaná
kniha pro děti
o evoluci zvířat.
grafická úprava

Jak to vypadá
na záchranné
veterinární stanici?
Nenechte si ujít
napínavé příběhy
se zvířátky!

předtisková příprava
a související servis

K VA L I T N Ě • RYC H L E • Z O D P O V Ě D N Ě

ORIGINÁLNÍ DÁREK

+

PRO KAŽDÉHO
ZÁKAZNÍKA

www.tvorimeknihy.cz
info@tvorimeknihy.cz | +420 737  2 66 854

Kouzelníků jsou
plné knížky,
ale žádný vám
nevyčaruje tolik
dobré nálady jako
Smíchula!

www.bambook.cz

rozhovor

s Lucií Bělohlávkovou

věnUJte se dětskýM stRachŮM a staRosteM
Knížek o tom, jak mají rodiče zacházet s dětmi, jaký je návod k jejich „použití“ v nejrůznějších situacích, je spousta. Ale kolik
knížek je pro děti – o tom, jak se nebát, co dělat, když je trápí to či ono? Jakoby dospělí byli tak nafoukaní, že si myslí, že děti
si přece poradit neumějí. Musí to být dospělý, kdo jim řekne, co mají dělat. Phdr. lucie Bělohlávková to naštěstí takhle
nevidí a její knížka Jak přežít, když se často bojím je skutečně pro děti, o tom, co mají dělat, když se hodně a často bojí. Je
v ní zároveň návod, jak knížku číst i s rodiči. Protože rodiče jsou ti, kteří mají dítě chránit, u koho je bezpečí a klid.
Vaše kniha, váš pohled na dětské strachy není obvyklý, i když by obvyklý být měl. Čím to je?
Knížek o tom, jak zvládat úzkosti, které by byly přímo určeny dětem, opravdu na našem trhu moc není.
Troufám si říct, že ta moje je takovou prvotinou. Na
druhou stranu se dá říci, že se nabídka postupně rozrůstá a už je v tomto ohledu – tedy, že děti samy si
mohou něco ke svým starostem nastudovat – možné
nalézt řadu velmi užitečných titulů. V nakladatelství
Portál vznikla takto celá edice rádců pro děti a dospívající, která se zaměřuje na nejrůznější starosti, které
mohou dětskou duši trápit (šikana, zvládání projevů
ADHD, rozvod rodičů atd.).
Co se týká dospělých, myslím, že současná
situace se naopak obrací k dobrému. V tomto směru jsem optimista. Právě dospělí, kteří se k nám
dostávají do terapie, si uvědomují, že jejich potíže
a starosti, na kterých si v terapii pracují, nejsou jen
záležitostí posledního jednoho nebo dvou roků,
ale že vznik a rozvoj
problému má často
počátek již v dětském věku. Bohužel
dospěláci ve středním
věku, kterých v terapii
máme nejvíce, v době
svého dětství adekvátní terapeutickou péči
nedostali. Shrnu-li to,
dá se říci, že to tzv. nebylo zvykem. Dokonce někdy jejich starosti byly bagatelizovány slovy
typu „z toho vyrosteš“ a víc se to neřešilo. A toto
je myslím nyní pro tuto generaci podnět k tomu,
že oni takto ke svým dětem přistupovat nechtějí,
a naopak mají potřebu svým dětem pomoci. Knihu
jsem se ale snažila koncipovat tak, aby to nebylo
jen, že si děti něco samy přečtou, ale právě, aby
rodič s dítětem spolupracoval.

Čeho se dnešní děti bojí nejvíc?
Osobně bych řekla, že v dnešní době je největším
strašákem pro děti výkon. A od toho už se odvíjí
jednotlivé oblasti, ve kterých děti mají pocit, že díky
tomu selhávají (škola, vztahy, sport…). Všechny ty
věty, které začínají slovy „musím/musíš…“. A není to
problémem jenom dětí, ale i dospělých, kteří to pak
často na děti přenáší. Podílí se na tom samozřejmě
vícero faktorů, ale asi nejvíce to souvisí s dnešní
celkově uspěchanou dobou. Proto je i součástí mé
knihy mimo jiné úkol, aby si rodič s dítětem nalezl
každý den společný pravidelný čas, kdy se budou
starostem dítěte věnovat. A zároveň upozorňuji, že
i kdyby zrovna nějaké starosti nebyly, aby tento čas
využili pro sebe, což považuji pro rozvoj dítěte naprosto za zásadní.
Jak se díváte na dnešní vztah mezi rodiči a školou?
Osobně mám pocit, že tu chybí respekt a že škola
je „paní na hlídání“ a rodiče nemají žádnou zodpovědnost. Co vy na to?
Dá se říci, že se to tak opravdu někdy stává. Myslím,
že ta zodpovědnost, která je kladena na školy, vyplývá
i ze zodpovědnosti rodičů. Pokud tedy opravdu rodič
všechno nechá na škole, může to dítěti velmi ublížit.
Znovu se vracím k tomu, že dítě potřebuje podporu i od rodiče. To znamená, není to jen o tom, přijít
domů, udělat úkol, zkontrolovat žákovskou knížku,
ale i sdílet s dítětem jeho zážitky a pocity a naučit ho
tak, že mluvit o těchto věcech je v pořádku.

V terapii, ale i v životě (sama mám už doma školáka – prvňáka) se mi osvědčuje, že ideální je spolupráce všech – tedy škola, rodiče, dítě. Pokud je nějaký
problém, pak tedy navíc i spolupráce poradenského
zařízení. Tohle je vždy zárukou úspěchu.
Nakladatelství Portál chystá vaši novou knihu, o čem
bude?
Ano, nyní pracuji na nové knize. Bude věnována
dospívajícím, které trápí tzv. sociální fobie. Období dospívání je velmi rizikové právě pro vznik
této diagnózy, proto jsem se rozhodla zaměřit
se ne na dospělé, kteří s touto diagnózou často
do terapie přicházejí, ale opět na děti, tentokrát
dospívající.

Vtahujete rodiče zpět do světa jejich dětí. Dají se?
Přemůžou svoji úzkost a dostanou odvahu k něčemu
takovému?
Někdy je to popravdě trochu těžké. Řada rodičů má
tendenci své dítě někam přivést a tam ho nechat
opravit. Zní to strašidelně, ale opravdu se to stává.
Tady je potřeba pracovat i s rodičem, podpořit ho
v jeho kompetencích a ukázat mu, že i přesto že je
rodič sám úzkostný, není třeba se za to stydět, ale
naopak na tom začít pracovat společně s dítětem.
To může být samo o sobě pro dítě významnou motivací.

Máme za sebou prázdniny, prozraďte mi, co jste
o dovolené četla? Odbornou literaturu nebo sáhnete
po něčem „lehčím“?
Na dovolené se především věnuji svým dětem a rodině, ale protože jsem vždycky byla velký čtenář
a sběratel knih, vozím s sebou zásobu především
odborných zahraničních knih, které jsou mojí vášní.
Musím říct, že mám svou práci psychoterapeuta moc
ráda a tak se snažím neustále v tomto směru vzdělávat a to nejenom prostřednictvím kurzů, ale právě
i čtením inspirativních knih.
JARMILA SKOPALOVÁ
6

knižní tipy

devadesát dnŮ za ŽeleznoU oPonoU
V odeonské řadě děl kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku
1982, přibyl nový, osmnáctý svazek
nazvaný Devadesát dnů za železnou
oponou (přeložila Mariana Machová).
Jedná se o reportáž z Márquezovy cesty
s přáteli po několika zemích východní
Evropy z let 1955 a 1957, kdy autor
pobýval v Evropě jako reportér bogotského deníku El Espectador. Několik
cest spojil v knize do jedné kvůli plynulejšímu vyprávění. Začíná ve Východním
Berlíně a pokračuje Lipskem a Prahou.
Následuje Polsko – Varšava, ale i návštěva Osvětimi. Nejvíce prostoru autor
věnuje Rusku, kde se účastní Světového
festivalu mládeže a studentstva. Končí Maďarskem, které navštívil nedlouho po
krutě potlačeném maďarském povstání z podzimu 1956. Železnou oponu vidí
autor jako „dřevěnou závoru natřenou červenobíle“, za kterou je však jiný svět.

Berlín je podle něj „šílený“: „Nedokázali jsme pochopit, že východoněmecký lid
převzal moc, výrobní prostředky, obchod, bankovnictví, infrastrukturu, a přesto
to byl smutný lid, nejsmutnější, jaký jsem kdy viděl.“ Praha mu ze všech navštívených míst vychází nejlépe: „Potloukali jsme se po Praze několik dní a nenarazili
jsme na žádný zřetelný signál, z kterého bychom nabyli dojmu, že nejsme v některém západoevropském městě. Vládne tu přirozený pořádek bez dohledu ozbrojených policistů. Je to jediná socialistická země, kde lidé nepůsobí jako pod
stálým nervovým vypětím a kde člověk nemá neustálý pocit – ať už falešný či
oprávněný –, že ho sleduje tajná policie.“ Ve Varšavě si všímá úsilí vlastně znovu
postavit válkou zničené město a zvláštního účinku, kterým to působí: „Středověké
uličky voní čerstvým nátěrem. Fasády staré čtyři staletí ještě nejsou dokončené.“
A také jisté absurdity silně katolické země, v níž vládnou komunisté: „Značná část
Poláků jsou zároveň katolíci a komunisté. V sobotu jdou na schůzi stranické buňky
a v neděli na mši.“ Z návštěvy Moskvy je nejpůsobivější popis Leninova mauzolea.
Reportáž z Maďarska je cenná, protože Márquez viděl Budapešť krátce po povstání. Bohužel je neúplná, protože české vydání bylo převzato z verze nakladatelství Random House, kde druhá část textu chybí. I tak je ale Márquezovo svědectví
zajímavé a naštěstí neovlivněné jeho levicovým zaměřením. Jako výborný reportér
se snažil být objektivní.
MILAN VALDEN

návRat doMŮ
Ať už jsme staří jakkoliv, jedno máme
společné, prošli jsme dětstvím. Každý
ovšem jinak. Ale to, jak se chováme
a jak trpíme v dospělosti, je určeno
naším dětstvím. Vše si pamatuje naše
vnitřní dítě. Od drsných zasutých
vzpomínek na zneužívání jakéhokoliv
druhu až po jemná přediva rodičů,
kteří ve jménu lásky a z vlastního
strachu nás utvářejí tak, abychom
byli silní, neplakali, dělali, co se po
nás chce, abychom se nedali nebo
naopak abychom se uskrovnili vždy
a za každých okolností. Být rodičem
je ta nejtěžší věc na světě. Být dítětem ale není o nic jednodušší. Pokud
se chcete ponořit do světa dětí a porozumět tomu, proč se chovají právě
tak a ne jinak, i pro vás je tahle knížka. Není zdaleka jen o sebezpytu, je
o poznání, čím vším utváříme život našeho dítěte. I milovníci tabulek a přehledných popisů budou spokojeni. Autor knihy Návrat domů (přeložil
Augustin Hebelka, vydává Portál) John Brashaw nabízí velmi dobré tabulky
třeba o tom, co máme správně prožít v té které části života, abychom to
pak nedoháněli, nepostrádali. Kdo si neprožije pubertu v tu správnou chvíli,
jednou ho stejně dožene. A věřte mi, že v tu nejmíň vhodnou chvíli. V jednotlivých kapitolách se dozvíte, jak vaše zraněné vnitřní dítě ovlivňuje váš život,
jak k tomu došlo. Můžete si udělat test, kde zjistíte, zda takový problém skutečně máte. To nejdůležitější – léčba – není nic příjemného. Každé zranění
se hojí skrze bolest. Ale jestliže nejste schopni udržet láskyplný dlouhodobý
vztah, nejste schopni přijímat lásku druhého z ostychu nebo proto, že nevěříte, neumíte přijmout pochvalu a neustále se pozorujete v zrcadle, jíte či
kouříte přes míru – pak trocha bolesti za takovou úlevu stojí. Bradshaw píše:
„Když je vnitřní dítě člověka zraněno tím, že jsou zanedbány jeho vývojové
potřeby, buď se izoluje a stáhne, nebo bude na někom lpět a bude ve vztahu
lapené jako v síti.“ Nemuseli vás hned tvrdě trestat, abyste byli uťápnutí.
Mohli vás milovat tak silně, až vás přidusili. Protože jejich vlastní vnitřní
dítě bylo zraněné, bálo se o sebe, o vás. Ve jménu lásky zkrátka napácháme

nejvíc škod. Ale nedejte se! Kdyby nebyla bouřka, copak bychom poznali
sluníčko?
JARMILA SKOPALOVÁ

www.krigl.cz
Andělé usínají v New Yorku
Milan Hloušek

Na dobrodružnou cestu napříč Evropou se vydává uprostřed
léta hrdinka výbušného románu „Andělé usínají v New
Yorku“. Cíl má jasný, vysvobodit svoji sestru z područí násilnického manžela. Pro mladou Portugalku se plánovaná mise
stane takřka nemožnou, trýznitel je totiž obávaným bossem
českého podsvětí. Kniha potěší příznivce napínavého čtení
i milovníky cestování.
130x200 mm, 196 stran, vázané, cena 199 Kč
ISBN 978-80-88104-40-7

Tajemství zahrádky

Monika Eberlová Hejrovská, Sofie Helfertová

Jaké tajemství v sobě ukrývá malebná zahrádka v jedné malinké vesničce schované mezi stromy, kam vede jen jedna cesta běžící mezi poli? Knížka je napsána pro děti předškolního
věku a mladšího školního věku. Příběh hojně doprovází nádherné něžné ilustrace. Knížka podněcuje kladný vztah dětí
k přírodě a ke svému okolí. Rozvíjí jejich myšlení, fantazii,
paměť i pozornost.
160x200 mm, 104stran, vázané, cena 199 Kč
ISBN 978-80-88104-39-1

Tisíc hlásků švitoří
Dagmar Medzvecová

Kniha skrývá celkem 30 hravých a veselých říkanek pro malé
děti, ale též pro jejich rodiče, kteří si je s nimi mohou s radostí
předčítat. Děti tak mohou příjemnou formou rozvíjet svoji
fantazii a paměť. Každou říkanku doprovází pestrobarevná
ilustrace, které vytvořila sama autorka.
160x200 mm, 64 stran, vázané, cena 176 Kč
ISBN 978-80-88104-41-4

12. 9. 18.00 hod.
16. 9. 19.00 hod.
20. 9. 19.00 hod.
21.–22. 9.
29. 9.

Na dni Letiště Letňany představíme

knihu Vzduch je naše moře
Křest knihy Daniely Šafránkové Fína
. Kafe Damu, Karlova 26, Praha
Křest knihy Jiřího Kamena Elvis ze Zálu
ží. Literání kavárna, Řetězová 10, Praha
Křest knihy Soﬁe Kordič Hypofýza v
exilu. Kavárna Mlýnská, Všehrdova 14,
Praha
Svět knihy Plzeň. Těšíme se na vás na
prvním ročníku nového veletrhu.
Ben Aaronovitch a Argo na Tabooku
. Přijeďte za námi do Tábora.
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PETER HØEG
Suzanin Efekt

LEÏLA SLIMANI
V lidožroutově zahradě

Přeložil Robert Novotný, 348 Kč

Přeložila Sára Vybíralová, 248 Kč

Skandinávská kriminálka, jak má
být, od jednoho z jejích knížat,
autora Citu slečny Smily pro sníh.
Zde se však do tradičně temného
žánru, nepostrádajícího scény
nepopsatelného násilí a ještě
lepšího sexu, míchá i politická fantasy a černý humor.
Susan Svendsenová má totiž jednu nevšední schopnost:
umí kohokoliv přimět k tomu, aby jí vyzradil své nejsvětější
tajemství a nejryzejší přání. Na cestě po Indii se jí to však
nevyplatí a teď jí hrozí vězení (indické...).

SEAMUS HEANEY
Lidský řetěz

Přeložila Anežka Charvátová,
298 Kč

Přeložil Daniel Soukup, 188 Kč
Lidský řetěz (2010) je poslední
básnická sbírka Seamuse Heaneyho,
irského laureáta Nobelovy ceny za
literaturu. Mísí se v ní vzpomínky na
rodiče, elegie na přátele, variace na
Vergiliovu Aeneidu či na středověkou
irskou a moderní francouzskou poezii – básníkův hlas
ustavičně rozmlouvá s jinými hlasy a básně dávají prostor
životům druhých. Věcnými popisy přitom stále znovu
prokmitávají závratnější světla a hlubší stíny.

WOODY ALLEN
Obhajoba Šílencova

NAOMI ALDERMANOVÁ
Napětí

Přeložili Dana Hábová a Michael
Žantovský, 298 Kč

Přeložila B. Punge Puchalská,
348 Kč

NÍ
UB

„Opět jsem se pokusil spáchat
sebevraždu. Tentokrát jsem si navlhčil
nos a strčil jej do zástrčky. Naneštěstí
nastal zkrat a pouze jsem vykopl
ledničku. Stále posedlý myšlenkou
na smrt, ustavičně přemítám. Jestlipak je posmrtný život?
Pokud ano, rozmění mi tam dvacku?“ V Obhajobě šílencově,
téměř souborném vydání povídkového díla Woodyho Allena
(obsahuje sbírky Vyřídit si účty, Bez peří a Vedlejší účinky)
narazíte nejen na šílenou ﬁlozoﬁi, ale též ﬁlozoﬁcké šílení. Je
to totéž?

DE
N
Í
Knihy nak

Adele je mladá, krásná, úspěšná. Má
zajímavou práci novinářky, milujícího
manžela a roztomilého synka. Přesto
je vyčerpaná, zničená, nešťastná.
Tajemná antihrdinka prvotiny Leïly
Slimani, neuroticky podvádějící
manžela, kdykoli se jí naskytne příležitost, je žena s nejasnou
diagnózou. Možná nymfomanka, možná jen zoufale prázdná
bytost, již sžírá neutišitelná vůle po naplnění. Zmítaná mezi
neustálým strachem a chorobnou touhou po uznání, mezi
vůlí vzepřít se nástrahám a slastí jim podlehnout, bloudí
mezi pohodlím měšťáckého života, který potřebuje, ačkoli jím
pohrdá, a obsesivní nezřízeností, která ji zraňuje.

DANY LAFERRIÈRE
Vůně kávy

Jeden z nejvýznamnějších kanadských
spisovatelů Dany Laferrière napsal
útlou knihu vzpomínek na jednu
etapu svého raného dětství, jež
bylo navzdory tehdejší kruté haitské
diktatuře a všeobecně panujícímu strachu idylické. Malý
chlapec žije u babičky, které se říká Da, pod bdělým, ale
vroucím dohledem tetiček. Stačí malá horečka a hoch se musí
na nějakou dobu vzdát her s kamarády. A tak tráví čas na
dřevěné terase spolu s Da, která se pohupuje v křesle a pro
sousedy a kolemjdoucí má kdykoliv připravený šálek kávy.

PAL
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9. 9.

Milíčova 13, Praha 3, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
argo@argo.cz, www.argo.cz
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Všechno začíná jiskrou – dospívající
dívky mezi 14 a 15 lety v sobě objevují
schopnost vytvářet v těle elektrickou
energii a výboji z prstů si vynucovat
poslušnost, v horším případě i mučit
nebo zabíjet. Chlapci jsou kvůli
bezpečnosti izolováni v chlapeckých školách. V některých
částech světa propukají krvavé revoluce. Dívky se v používání
elektrického napětí zdokonalují a probouzejí tuto schopnost
i ve starších ženách. Jak by svět vypadal, kdyby se moc
přesunula z rukou mužů do rukou žen? Kdyby po celém
světě zavládl matriarchát a přestaly platit klasické genderové
stereotypy?
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VÁCLAV VOKOLEK
Dominový efekt

PETR NIKL
Malovat slunce

398 Kč

248 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.

Malíř, hudebník, divadelník a literát
Petr Nikl vzdal ve své nové knize
poctu mamince, známé designérce
hraček Libuši Niklové. Vzpomínkové
rozhovory matky se synem se
prolínají s originální úvahou o tajemství umělecké tvorby
a s fantazijním, pohádkovým příběhem o putování za zlatým
slunečním vlasem. Kniha má výjimečnou minimalistickou
graﬁckou podobu.

DE N

MIROSLAV PECH
Otec u porodu

PAUL MILLAR
Znovu Skotsko po česku

198 Kč

259 Kč

Hlavní hrdina novely Otec u porodu,
„tatínek“, očekává 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. Do této známé rutiny však prosakují nové zážitky
spojené s očekáváním potomka, sledování jeho vývoje na
internetových stránkách a v lékařských ordinacích a s tím
spojené nesmělé představy budoucnosti, ale i nejistota
z neznáma.

Skotsko po česku 2 navazuje na knihu
podobného jména, která vyšla v roce
2015. Autor, který strávil většinu
svého života ve Skotsku, a poslednich
dvacet let ve funkci českého
honorárního konzula, stále hledá
nepravděpodobné spojitosti mezi zemí v srdci Evropy a zemí
na jejim nejvzdálenějším, do Atlantiku vystrčeném okraji.
Knihou opět procházejí místa a lidé, dějiny i současnost,
kultura, umění a humor i sport, včetně historek z první ruky,
podaných autorovým osobitým, uvolněným jazykem. Knihu
opět doprovazí originální, „na míru šité“ ilustrace Stuarta
Campbella.

DANIELA ŠAFRÁNKOVÁ
Fína

EVA LÍMANOVÁ
Chodí pešek okolo

298 Kč

298 Kč

Třetí román výtvarnice Daniely
Šafránkové ukazuje, jak zábavné,
ale i frustrující můžou být kulturní
rozdíly mezi Američany a Čechy, mezi
světem Západu a Východu raných
90. let. A zároveň je napínavým
detektivním pátráním po osudech ženy
z deníkových záznamů popisujících život obyčejných lidí za
dob protektorátu.

Autobiograﬁcký příběh: Kdyby
nebylo 2. 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.

LENKA
HORŇÁKOVÁ-CIVADE
Lanýže

MNISLAV
ZELENÝ-ATAPANA
Pokrokem k zániku

218 Kč

328 Kč

Mladý učitel Martin přijíždí do
provensálského pohoří Luberon, které
na první pohled připomíná ráj jako
z pohlednice. Martin, nadaný zvláštním
talentem, sem následuje tajemnou
vůni ještě tajemnějších lanýžů, o nichž
zatím jen sní... Co když ale hlavním motorem jeho hledání
není pouze touha najít „černý diamant“? V pátrání téměř
detektivním nás autorka tentokrát seznamuje s méně známou
stránkou života v Provenci a z poněkud jiného úhlu pohledu...

Během svého působení nejen
v Latinské Americe Mnislav Zelený-Atapana publikoval řadu článků
v různých novinách, časopisech či na
internetových stránkách. Tato
kniha přináší výběr těch nejzajímavějších, které vyšly
v letech 1970–2016. V jediném svazku tak máme možnost
zachytit autorův vřelý vztah k Latinské Americe, amazonským
indiánům, zpětně nahlédnout na politický vývoj v této oblasti
prostřednictvím zpráv o revolucích, guerillách, narkomaﬁi,
superkorupci, Che Guevarovi, Chávezovi, Correyovi, Gabovi
Marquézovi či Šakalovi.

ÍK

Z ARGO
novinek

MARTIN SCHULZE
WESSEL
Pražské jaro

Průlom do nového světa
Přeložila Zuzana Soukupová,
268 Kč
Rok 1968 patří v českých dějinách
ke zlomovým okamžikům. Na jedné
straně představuje pokus o revizi politické a ekonomické
situace Československa, na straně druhé vykročení směrem
k pluralitní demokracii. Česká historiograﬁe se tomuto
tématu začala intenzivně věnovat záhy po Listopadu 89.
Dodnes však nedospěla k ucelené, synteticky pojaté
interpretaci. V jubilejním roce s ní naopak přichází německý
bohemista a rusista Martin Schulze Wessel.

BEA UUSUMA
Expedice

Můj milostný příběh
Přeložila Helena Stiessová,
398 Kč

V červenci 1897 vzhlíželo Švédsko
a s ním celý svět k severnímu obzoru.
Kdesi nad Špicberky se do vzduchu
vznesl balon, který měl dopravit
tříčlennou pionýrskou expedici inženýra Andréeho na místo,
kam dosud lidská noha nevkročila. Senzační nápad dobýt
severní pól s pomocí balonu však skončil tragicky. Osud tří
odvážných mužů skryl věčný sníh a tajemství vydal až po
dlouhých třiceti letech. Otázky ale zůstávají dodnes. Proč
polárníci zemřeli? K čemu došlo na Bílém ostrově?

AFONSO CRUZ
Květiny
Přeložila Marie Havlíková, 278 Kč
V knize Květiny se jako puzzle skládá
nevšední příběh přátelství dvou mužů:
pan Ulme přišel ztrátou paměti po
aneuryzmatu o vzpomínky z minulosti
a kvůli degenerativní chorobě nemá ani
budoucnost. Přesto životní moudrostí
a citlivostí vyburcuje z letargie svého
sebestředného souseda novináře (vypravěče), jenž díky
rozhodnutí vrátit Ulmovi jeho minulost najde sám sebe. Při
pátrání narazí na řadu poutavých životních příběhů jako je
osud Ulmovy první lásky Margaridy Floresové s její zkušeností
umělkyně v období diktatury i porevolučním.

BURHAN SÖNMEZ
Istanbul, Istanbul
Přeložil Tomáš Laně, 248 Kč
Hrdiny románu jsou čtyři vězni,
namačkaní v úzké podzemní kobce
ústřední istanbulské mučírny.
V přestávkách mezi mučením si
vyprávějí příběhy o Istanbulu, deset
příběhů během deseti dní. Podobně
jako hrdinové Dekameronu utíkají
před epidemií moru, utíkají vězňové svými příběhy a sny před
svým hrůzným osudem a vyplňují. Anekdotické příběhy často
podle orientálních vzorů, vyúsťující v hádanky, se prolínají
s neutěšenou skutečností podzemní mučírny.

A. JODOROWSKY,
J.-C. GAL
Diosamante

A. MOORE, K. O’NEILL
Nemo
Ledové srdce

Přeložil Richard Podaný, 448 Kč

Přeložil Viktor Janiš, 598 Kč

Říši Arhas vládne královna
Diosamante. 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… všechny je ale o zimním
slunovratu čeká smrt právě z její ruky. Tak to aspoň chodí
dlouho... než hrdost mladé královny narazí na vůli krále
Urbala ze Sarabby. Je to moudrý panovník, kterého jeho lid
miluje, nemohlo by být dvou rozdílnějších vládců. Přesto se
stane nemožné a oba se do sebe zběsile zamilují…

Máte rádi viktoriánskou žánrovou
literaturu? Máte rádi komiks? Pokud
jste si na obě otázky odpověděli ANO,
pak vám nesmí uniknout poslední dílko
Alana Moora a jeho dvorního malíře
Kevina O’Neilla, pokračování Ligy
výjimečných, trilogie NEMO. Píše se rok 1925 a patnáct let
po smrti kapitána Nema plánuje jeho dcera Janni Dakkarová
v Ledovém srdci nebezpečnou expedici do Antarktidy, která
končí konfrontací pod Horami šílenství, v neprobádané mezeře
v mapě, kde se realita naší hrdinky zbortí.

BEN AARONOVITCH
Noční kouzelnice

BEN AARONOVITCH
Nejodlehlejší stanice

Přeložil Richard Klíčník, 298 Kč

Přeložil Milan Žáček, 179 Kč

Druhý komiksový příběh ze světa
Bena Aaronovitche Řeky Londýna
staví do popředí ruskou čarodějku
Varvaru Sidorovnu, kterou známe
už z Prokletých domovů. To ona je
noční kouzelnice. Tedy alespoň jí byla
během svojí služby Sovětskému svazu.
Ale to je dávno. Teď má Peterovi pomoci vyšetřit únos dcery
ruského emigranta, který nechal za zády Putinovo Rusko,
sbalil prachy a vypadnul… Jenže když vám unese dceru
lešij, pán lesů, jsou peníze k ničemu. Proto musí nastoupit
odborníci: Peter Grant a Thomas Nightingale.

Na lince Metropolitan se začínají dít
divné věci. Vyděšení cestující volají
na tísňovou linku, že byli v tlačenici
napadeni zvláštně oděnými lidmi,
kteří se jim pokoušeli předat naléhavý
vzkaz... Oběti útoků však při dalším
dotazování nejsou schopni policii vysvětlit, o co přesně šlo,
a během chvíle se jim střet vykouří z hlavy. Seržant Jaget
Kumar, příslušník dopravní policie známý ze Šepotu v podzemí,
se promptně obrací na Petera Granta, protože případy vykazují
neklamné znaky působení nadpřirozených sil.

Z ARGO
novinek

BRIAN W. ALDISS
Skleník

MANEL LOUREIRO
Apokalypsa Z
Temné dny

Přeložil Jan Vaněk, 278 Kč
Vydejme se spolu s chlapcem Grenem
a dívkou Yattmur na podivuhodnou
cestu za odkrytím dávných událostí, při
nichž lidstvo ztratilo svou nadřazenost.
A poznejme přitom svět, v němž je
člověk tím takřka nejubožejším tvorem
neustále usilujícím o pouhé přežití… Brian Wilson Aldiss,
jeden z Velmistrů žánru science ﬁction, popisuje ve svém
mistrovském díle budoucnost, v níž lidstvo již dávno ztratilo
dominantní postavení na Zemi a vlády nad planetou se ujaly
všudypřítomné rostliny.

Přeložila Iveta Gonzálezová,
298 Kč
Nadešel konec civilizace. Pryč jsou
internet, televize i mobilní telefony.
Není nic, co by člověku připomínalo,
že je stále lidským tvorem. Apokalypsa
začala. Zbývá už jen jediný cíl: PŘEŽÍT! Španělsko se zmítá
se v osidlech globální pandemie měnící lidstvo v nenasytné
zástupy krvelačných monster. Ze slibovaných bezpečných
úkrytů se staly smrtící pasti, bezpráví a chaos pohltily zbytky
dřívějších symbolů autority, občanská válka zničila byť jen stíny
zaniklé civilizace.

A. G. RIDDLE
Pandemie

KEVIN BARRY
Broukobol

Přeložila Daniela Orlando, 398 Kč

Přeložila Alena Dvořáková, 298 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.

Broukobol se točí kolem postavy
Johna Lennona, člena legendární
britské kapely Beatles. Zachycuje
bývalého Brouka v roce 1978, na
sklonku života i kariéry, a splétáním
ﬁkce a faktu vytváří jakýsi portrét
umělce v neplodných letech. Je to ovšem portrét komicky
zatížený osobností vypravěče. Ten se při svém putování
v Lennonových stopách vypravuje do tajemných míst – včetně
jednoho pustého západoirského ostrova –, v nichž je zvláštním
způsobem polapena minulost.

MICHEL PASTOUREAU
Dějiny symbolů v kultuře
středověkého Západu
Přeložila Helena Beguivinová,
448 Kč
Pro historika je imaginace vždy částí
reality, podotýká Michel Pastoureau.
Soudní procesy proti zvířatům,
mytologie lesa a stromů, bestiáře
pohádek, příchod šachů do západní Evropy, prehistorie
a archeologie barev, počátky erbů a vlajek, Jidášova
ikonograﬁe, legenda o králi Artušovi a román o Ivanhoeovi:
tvoří jen některá z témat, jimiž se autor v této knize zabývá.
Bádání o symbolech, obrazech a barvách se už věnuje po tři
desetiletí a zkoumá při tom prameny nejrůznější povahy.

WOJCIECH IWAŃCZAK
Jan Lucemburský
Přeložil Jan Baron, 348 Kč
Jan Lucemburský patří
k nejkontroverznějším postavám
českého středověku. Negativní pohled
na něj rozšířila již historiograﬁe 14.
století, která v něm viděla krále
cizince, jenž České království prý
pouze využíval k uskutečňování svých
politických ambicí a dobrodružství. Tento obraz přebralo
i moderní české dějepisectví 19. století. Pro Josefa Šustu byl
Jan Lucemburský nadále král cizinec, pro Jiřího Spěváčka pak
králem diplomatem, jenž ale pro české zájmy nejevil přílišné
pochopení.
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UBNÍ DE
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LAVIE TIDHAR
Pro hrst lentilek

DONATELLA
DI PIETRANTONIO
Navrátilka

Přeložila Petra J. Poncarová,
259 Kč
Slavný soukromý detektiv Phil
Marlowe má vážnou konkurentku: je jí
dvanáct a jmenuje se Nelle. Je chytrá,
má skvělý pozorovací talent, případy
řeší s věcnou elegancí, její komentáře
jsou sarkasticky trefné. Nelle žije ve
městě, kde byla na všechny sladkosti vyhlášena prohibice.
Jenže se zákazem čokolády a bonbonů začnou okamžitě
vznikat pašerácké gangy, v policii bují korupce.

Knihy

naklad

atelstv

Přeložila Marina Feltlová, 248 Kč
„L’Arminuta“ je termín v abruzzeském
dialektu volně přeložitelný jako „vrátilka“
neboli „ta, jež se vrátila“. Krátký román
pojednává o třináctileté holčičce,
která je neočekávaně navrácena do
své původní chudé rodiny jako poštovní balík bez jakéhokoliv
vysvětlení či odůvodnění. Poznává nové rodiče, sestru
a bratry, bojuje o své místo v cizí rodině a sžívá se s odlišnou
sociální realitou chudého a zaostalého venkova v Abruzzu
v sedmdesátých letech minulého století.
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duch ovn í
teo r i e
a sm ě ry

Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží
číst a rozjímat evangelium v rytmu
liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým
komentářem.
ISBN 978-80-7450-301-6

ekonomických i kulturních vztahů
centra české kotliny.
ISBN 978-80-200-2831-0

W. Hewitt, William
Jak rozvinout své duchovní
schopnosti

Morrell, Mike; Rohr, Richard
Božský tanec. Trojice a vaše
proměna

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 272 s.,
129 Kč
Publikace obsahuje novelizované
znění daňového řádu a zákona
o daňovém poradenství z června
2018, dále zákon o Finanční správě
ČR, o mezinárodní spolupráci při
správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, o omezení plateb
v hotovosti.
ISBN 978-80-7488-301-9

Olomouc: Fontána, 2018, 328 s.,
brož.
Probuďte v sobě a rozvíjejte duchovní
schopnosti a stvořte si život, o kterém
jste vždy snili. Účinnost těchto metod
ilustruje přes 44 zábavných a jednoduchých činností a 28 případů, které
vám tak pomohou zvládnout celou
škálu duchovních technik.
ISBN 978-80-7336-934-7

nábože nst ví
Bourgeault, Cynthia
Srdce kontemplativní modlitby.
Neduální křesťanství v teorii
a praxi

Olomouc: Fontána, 2018, 240 s.,
brož.
Mystické křesťanství. Náročný, avšak
neuvěřitelně hluboký text, jehož každé slovo, je–li správně pochopeno,
míří k cíli, který je skryt přímo v nás.
ISBN 978-80-7336-935-4

Buben, Milan
České velkopřevorství řádu
maltézských rytířů v dějinách

Brno: Barrister & Principal, 2018,
224 s., brož.
Změnili jsme víru na právo na jistotu,
když nám ve skutečnosti trojiční
tajemství našeptává pravý opak:
Máme žít v nádherné, hrozné pokoře
před realitou.
ISBN 978-80-7364-073-6

Papež, František
Gaudete et exsultate. Radujte se
a jásejte

Praha: Paulínky, 2018, 1. vyd., 96 s.,
brož. 99 Kč
Ve své apoštolské exhortaci reflektuje
papež František všeobecné povolání
ke svatosti. Zamýšlí se nad tím, jak
můžeme na tuto výzvu odpovědět
v současném světě. Hlavní myšlenkou
exhortace je, že svatost znamená
následování Ježíše Krista.
ISBN 978-80-7450-302-3

Philippe, Jacques
9 dní ke znovunalezení radosti
z modlitby

Praha: Libri, 2018, 182 s., váz.
290 Kč
Řád maltézských rytířů (Suverénní
vojenský hospitální řád sv. Jana
v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě)
v Čechách působí od 12. století.
ISBN 978-80-7277-569-9

Praha: Paulínky, 2018, 1. vyd., 80 s.,
95 Kč
Jedná se o školu modlitby i o praktický nástroj, jak proměnit sebe sama.
Na každý den jsou navrženy dvě chvíle pro rozjímání, z nichž jedna může
proběhnout ráno a druhá v jinou
vhodnou dobu dne.
ISBN 978-80-7450-304-7

Fernández-Carvajal,
Francisco
Když nadšení pohasne. Vlažnost

Readová, Sally
Zářivá temnota noci. Příběh
jedné konverze

Brno: Axis – spolek pro dobrou literaturu, 2018, 1. vyd., 150 s., 175 Kč
Každý z nás se někdy dostal nebo
možná dostane v duchovním životě do
situace, kdy obyčejné věci stojí velké
úsilí. Kdy se i přes velké touhy láska
k Bohu pomalu vytrácí. V takovém případě se může jednat o vlažnost, která
je velkým nepřítelem lásky.
ISBN 978-80-88037-21-7

Fynn
Pane Bůh, tady Anna

Praha: Paulínky, 2018, 1. vyd., 168 s.,
váz. 279 Kč
Příběh autorky, dříve zapřisáhlé ateistky, je napsán poetickým
jazykem, přičemž svou vlastní zkušenost setkání s Bohem popisuje
velmi výmluvně a přesvědčivě.
ISBN 978-80-7450-303-0

Skandar, Hanna
Myšlenky svatého Šarbela

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2018, 272 s., brož.
Anně byly pouhé čtyři roky, když ji
opustili rodiče a našel ji mladý Fynn,
který se toulal ulicemi Londýna. A jelikož nebyl schopen zjistit, kde bydlí,
vzal ji domů ke své matce.
ISBN 978-80-7195-994-6

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2018, 80 s., brož.
Šarbel Machlúf (1828–1898) je jeden
z nejznámějších světců Středního
východu z nedávné doby. Žil jako
poustevník v Libanonu, ale díky
pověsti Božího muže jej vyhledávali
křesťané i muslimové z celého Blízkého východu.
ISBN 978-80-7195-913-7

Gándhí, Mahátma
Cesta k Bohu

ekonomika

Olomouc: Fontána, 2018, 128 s.,
váz. 298 Kč
Tato kniha se zabývá hlubokými
duchovními kořeny Gándhího světských úspěchů. Vlastními slovy v ní
odhaluje své intelektuální, morální
a duchovní přístupy k božství.
ISBN 978-80-7336-924-8

Mátiková FSP, Anna
Evangelium na každý den 2019

Praha: Paulínky, 2018, 1. vyd., 471 s.,
brož. 109 Kč

cestovní ruch
Bolina, Pavel; Cílek, Václav;
Klimek, Tomáš
Staré cesty v krajině středních
Čech

Praha: Academia, 2018, 652 s., váz.
Kniha je doprovázena 726 mapkami
a fotografiemi, které dokumentují
průběh významných reálných a v krajině doložených starých komunikací,
jež mají klíčový význam pro poznání

dan ě
ÚZ č. 1268 Daňový řád, finanční
zpráva, ... Úplné znění předpisů

e ko n om ie
O strategii. 10 nejlepších
příspěvků z Harvard Business
Review

Praha: Management Press, 2018,
1. vyd., 449 Kč
Pokud byste o strategii neměli číst
nic jiného, těchto deset vynikajících
nadčasových a stále aktuálních příspěvků z Harvard Business Review
stojí za to.
ISBN 978-80-7261-555-1

e ko n om i k a
Hartman, Ondřej
Začínáme na burze – rozšířené
vydání. Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 272 s.,
349 Kč
Chcete dosáhnout úspěchu při
obchodování na finančních trzích?
Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem
začínajícím investorům přichází na
pomoc kniha Ondřeje Hartmana.
ISBN 978-80-265-0780-2

Sedláček, Tomáš; Chlupatý,
Roman; Luyendijk, Joris
Kafkonomie: Z boží vůle bankéř

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2018,
160 s., váz. 158 Kč
Přední český ekonom Tomáš Sedláček si společně s publicistou a konzultantem Romanem Chlupatým přizvali
k debatě Jorise Luyendijka.
ISBN 978-80-88268-03-1

Stádník, Bohumil
Kvantitativní řízení portfolia
aktiv (vybrané problémy)

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2018, 1. vyd., 222 s., brož. 448 Kč
V publikaci se zabýváme správou
portfolia cenných papírů a s tím
související problematikou predikce
vývoje tržní ceny u likvidních investičních instrumentů, a to z pohledu jednoduchých modelů.
ISBN 978-80-245-2258-6

Šmejkal, Václav; Francová,
Olga; Kohajda, Michael a kol.
Evropská unie po brexitu.
Právně–institucionální budoucnost evropské integrace

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 240 s., brož. 395 Kč
Odchod Spojeného království z EU je
tématem, o kterém se diskutuje a píše
z mnoha hledisek. Skupina autorů
z Právnické fakulty Univerzity Karlovy
si vybrala perspektivu zaměřenou na
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právně–institucionální aspekty odchodu Spojeného království z EU.
ISBN 978-80-7598-098-4

Veber, Jaromír
Digitalizace ekonomiky
a společnosti

Praha: Management Press, 2018,
200 s., brož. 349 Kč
Autoři se snaží naznačit klady
i úskalí digitální transformace, jichž
jsme svědky v ekonomice i celé
společnosti.
ISBN 978-80-726-1554-4

o bch o d
Servus, Stanislav; Elischer,
David; Horáček, Tomáš
Aktuální otázky nástupnictví při
rodinném podnikání
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 280 s., brož. 340 Kč
Publikace se zabývá v současné
době stále aktuálnějším tématem
rodinných firem, a to v souvislosti
s předáváním moci (nástupnictvím)
v rodinné firmě z jedné generace na
generaci následující.
ISBN 978-80-7552-643-4

po d n i k án í
Servus, Stanislav; Elischer,
David; Horáček, Tomáš
Aktuální otázky nástupnictví při
rodinném podnikání

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
280 s., 340 Kč
Publikace je určena všem současným
i budoucím majitelům rodinných
firem, ale i advokátům, studentům
a dalším zájemcům o problematiku
rodinného podnikání.
ISBN 978-80-7552-644-1

účetn ic t ví
Příspěvkové organizace
2018–2019

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 469 Kč
Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky
příspěvkových organizací, doplněné
o konkrétní příklady a poznatky
z praxe.
ISBN 978-80-7598-086-1

společenské vědy;
osvěta
arch eo log ie
Švihálek, Milan
Za svědky minulosti. Výpravy za
technickými památkami a mizejícími řemesly Čech, Moravy
a Slezska.

Brno: Jota, 2018, 488 s., váz.
Minulost a život předků lze poznávat
nejen díky ozvěnám, které k nám
doléhají ze stránek dávných kronik,
z nápěvů starých písní a fresek
na chrámových stěnách, ale i díky
vzkazům, které nám přes práh staletí
posílají ve svých výrobcích.
ISBN 978-80-7565-324-6

astro log ie
Horálek, Petr
Tajemná zatmění

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
264 s., váz. 369 Kč

Nové, doplněné vydání knihy známého fotografa hvězdné oblohy Petra Horálka bude vaším průvodcem
po patrně nejkrásnějších a zároveň
jedněch z nejvzácnějších úkazů na
obloze – slunečních a měsíčních
zatměních.
ISBN 978-80-264-2000-2

esote r i k a
Andrews, Ted
Jak se seznámit s duchovními
průvodci a pracovat s nimi

Olomouc: Fontána, 2018, 192 s.,
brož.
Každý z nás má prospěch z kontaktů
s duchovní říší. Často se nám to
spojení povede, aniž si to uvědomíme. Duchovní bytosti mají v našich
životech mnoho rolí a berou na sebe
různé podoby.
ISBN 978-80-7336-918-7

Hirschi, Gertrud
Mantry – Slova nabitá energií
pro zdraví, úspěch a duchovní
vývoj

Olomouc: Fontána, 2018, 216 s.,
brož.
Že byl svět stvořený ze zvuku, věděli
už autoři véd, posvátných hinduistických textů. Po tisíciletí lidé z nich
recitují veršované úryvky, mocná
slova, tedy mantry a předávají je následujícím generacím.
ISBN 978-80-7336-921-7

filozo fi e
Ábid al-Džaábirí, Muhammad
Kritika arabského rozumu. Úvod
Praha: Filosofia, 2018, 193 s., váz.
Tato kniha evropskému čtenáři
poskytuje klíč pro znovuobjevení
kulturního světa, jímž byl západní
svět dříve výrazně ovlivněn. Zároveň
je příspěvkem k aktuálnímu dialogu
mezi evropskými a arabskými perspektivami.
ISBN 978-80-7007-516-6

Detzler, Robert E.
Osvobození duše

Olomouc: Anag, 2018, 2. vyd., 240 s.,
brož. 529 Kč
Osvobození duše je vaším průvodcem k postupnému vyčištění
negativních vzorů vašeho života. Tato
úspěšná kniha vám spolu s jednoduchými nástroji poskytne vše, co
potřebujete.
ISBN 978-80-7554-142-0

Kirchick, Jamie
Konec Evropy. Diktátoři, demagogové a doba temna před námi

Praha: Argo, 2018, 256 s., váz.
Autor se věnuje brexitu, antisemitismu ve Francii a Maďarsku, rozpínavosti Ruska a dalším problémům.
Nepřehlédl, že se podobným tendencím nevyhnula ani Česká republika...
ISBN 978-80-7363-894-8

Stokhof, Martin; Ocelák,
Radek; Špínová, Adéla
Význam, sémantika,
Wittgenstein

Praha: Filosofia, 2018, 138 s., brož.
135 Kč
Nizozemský filosof Martin Stokhof
(*1950) se ve svých novějších pracích
věnuje zvláště filosofii jazyka a významu a problémům jejich vědeckého
pojednávání.
ISBN 978-80-7007-522-7

bibliografie
Urbánek, Vladimír;
Storchová, Lucie
Acta Comeniana 30

Praha: Filosofia, 2018, 260 s., brož.
Svazek přináší 6 studií pojednávajících o filosofii Mikuláše Kusánského,
magii a humanismu v díle Agrippy
z Nettesheimu, machiavelistické propagandě v díle Kašpara Schoppeho,
jezuitských meditacích a triadické
filosofii J. A. Komenského.
ISBN 978-80-7007-520-3

h isto r i e
Brummer, Alexandr;
Konečný, Michal
Brno okupované. Průvodce
městem v letech 1968–1969

Brno: Host, 2018, 192 s., brož.
Pražské jaro v Brně a okupační
jednotky přistávající na letišti
v Tuřanech. Brno okupované
z pera dvojice historiků Alexandra
Brummera a Michala Konečného
navazuje na předchozí tři úspěšné
historické průvodce jihomoravskou
metropolí.
ISBN 978-80-7577-580-1

Gebel, Ralf
Domů do říše. Konrád Henlein
a říšská župa Sudety (1938–
1945)

Praha: Argo, 2018, 416 s., váz. 398 Kč
Kniha „Domů do říše“ zkoumá vývoj
na územích, která byla na podzim
1938 odtržena od Československa
a posléze se z nich stala Říšská župa
Sudety.
ISBN 978-80-257-2468-2

Hlavačka, Milan;
Luft, Robert;
Lunov, Ulrike a kol.
České země a Bavorsko. Konfrontace a paralely

Praha: Historický ústav AV ČR, 2018,
404 s., váz.
Čechy a Bavorsko v minulosti kráčely
mnohokrát spolu, v moderní době
více proti sobě a úplně nejvíce vedle
sebe.
ISBN 978-80-7286-320-4

Hlavačka, Milan; Munzar,
Zdeněk; Vašek, Zdeněk
S Bohem za císaře a vlasť!

Praha: Academia, 2018, 552 s., váz.
695 Kč
V první části publikace je popsán průběh revolucí, které zachvátily Evropu,
s důrazem na středoevropský region
bývalé habsburské monarchie.
ISBN 978-80-200-2815-0

Hnídková, Vendula
Moskva 1937

Praha: Prostor, 2018, 184 s., brož.
339 Kč
V období masivních čistek se Sovětský svaz uzavíral okolnímu světu. Výjimkou se v těchto vypjatých časech
stal 1. všesvazový sjezd sovětských
architektů, uspořádaný v červnu
1937 v Moskvě za účasti renomovaných zahraničních tvůrců.
ISBN 978-80-87064-24-5

Julius Norwich, John
Příběhy velkých měst

Praha: Slovart, 2018, 372 s., váz.
Od počátků urbanizace v Mezopotámii až po dnešní globální metropole
byla velká města průvodním znakem
rozvoje lidské civilizace.
ISBN 978-80-7529-595-8

Kasperová, Dana
Československá obec učitelská

Praha: Academia, 2018, 532 s., brož.
550 Kč
Kniha sleduje Československou obci
učitelskou jako mimořádný příklad
učitelské organizace usilující po
vzniku samostatného Československa
jak o sjednocení všech tehdejších
učitelských spolků, tak o reformu
učitelského vzdělávání.
ISBN 978-80-200-2860-0

Košťál, Vratislav;
Košťálová, Renata
Britská šlechta v Českých zemích
Brno: Barrister & Principal, 2018,
280 s., brož.
Svědectví dob minulých, příběhy povětšinou původem normanských šlechtických rodů, jejichž příslušníci zavítali
do našeho středoevropského prostoru
až ze vzdálených britských ostrovů.
ISBN 978-80-7364-076-7

Kovář, Milan
Český lev v boji

Praha: Brána, 2018, 368 s., váz.
329 Kč
Autor, zabývající se dlouhodobě
problematikou zvláštních sil, nás
uvádí do oblasti speciálních operací,
prováděných československými/českými zvláštními jednotkami. A to od
roku 1914 do roku 2016.
ISBN 978-80-7584-075-2

Kressa, František;
Paleček, Pavel
Štatl Františka Kressy / Československá televize – studio Brno.
Normalizační Brno III. + IV.

Brno: Moravské zemské muzeum,
2018, 450 s., brož.
Kressa reportážním způsobem
ukazuje všednodenní realitu husákovské normalizace: jak náročné bylo
koupit banány nebo koupit mražený
hrášek v 80. letech.
ISBN 978-80-88292-03-6

Krsek, Martin;
Lentwojt, Anett
Narušitelé hranic – Abgemacht.
Příběhy z česko-saské hranice
(Sächsisch–Böhmische Grenzgeschichten)

Ústí nad Labem: Muzeum města
Ústí nad Labem, 2018, 1. vyd., 37 s.,
brož. 75 Kč
V této knize autoři vypravují krátké
příběhy z česko-saského pomezí, které se nedostaly do učebnic dějepisu.
Ukazují, jak se žije v blízkosti hranic.
ISBN 978-80-86475-38-7

Marek, Pavel
Pernštejnské ženy. Marie
Manrique de Lara a její dcery ve
službách habsburské dynastie

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 500 s., váz.
Pernštejnské ženy jsou v knize představeny v předivu rodinných vazeb
i ve vztahu k vládnoucí dynastii. Kniha
přináší podrobné informace o životních
osudech Polyxeniných sester i matky
a nový pohled na samotnou Polyxenu.
ISBN 978-80-7422-641-0

Maršálek, Martin
Osadní toulky III.

Praha: Mladá fronta, 2018, 144 s., váz.
Již třetí díl populární řady Osadní
toulky čtenáře zavede na další místa
zrodu dvou českých fenoménů 20.
století – trampingu a nohejbalu, které

z n o v i n e k k 3 . 9. 2 0 1 8 2 0 6 t i t u l ů
zásadním způsobem ovlivnily životní
osudy několika generací.
ISBN 978-80-204-4814-9

tajenka vás navíc provede některým
z našich hradů.
ISBN 978-80-7541-159-4

Morrisová, Heather
Tatér z Osvětimi

Křížovky – naše zámky

Jurek a kol.
Politika nejmenších evropských
států

logo pe d ie

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 1. vyd., 255 s.,
brož. 239 Kč
Kniha se věnuje tématu, které je
v oblasti politologického výzkumu
do značné míry marginální. Nicméně
studium politiky nejmenších evropských států s demokratickými formami
vládnutí má potenciál přinést výsledky.
ISBN 978-80-7325-455-1

Ryčlová, Ivana
Zvolili svobodu. Napříč osudy
tvůrců vzdorujících sovětské moci

Bednářová, Jiřina
Jak se pastelky učily kreslit.
Grafomotorická cvičení a rozvoj
kresby pro děti od 2,5 do 4 let

Linek, Lukáš; Císař, Ondřej;
Petrúšek, Ivan a kol.
Občanství a politická participace
v České republice

Sommer, Jiří
Dobrodružství historie

Novotná, Ivana
Logopedická cvičení pro
předškoláky

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
248 s., váz. 349 Kč
Tetování vězňů v Osvětimi se stala
symbolem holocaustu. Jedním z těch,
kdo čísla na předloktí tetovali, byl
slovenský Žid Lale Sokolov, rodným
jménem Ludwig Eisenberg.
ISBN 978-80-264-2017-0

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2018, 1. vyd.,
237 s., 369 Kč
Kniha Zvolili svobodu… je třetí částí
autorčina cyklu mapujícího osudy
tvůrců ruské kultury 20. století, kteří
vyjadřovali nesouhlas se sovětsko
orwellovskou skutečností, v níž žili.
Obsahuje esejistické portréty spisovatelů a básníků.
ISBN 978-80-7325-453-7

Olomouc: Fontána, 2018, 305 s.,
brož. 358 Kč
Předkládaná kniha deseti příběhů
z českých dějin otevírá období
spojené s legendárním knížetem
a soudcem Krokem a dále prostupuje
takovými událostmi, které autor považuje za stěžejní.
ISBN 978-80-7336-919-4

Stárek Čuňas, František;
Valenta, Martin
Podzemní symfonie Plastic
People

Praha: Argo, 2018, 280 s., brož.
V úvodu jsou přiblíženy dějiny Plastic
People v letech 1968–1976 v rámci
importu psychedelického rocku do
Československa a formování prvních
konceptů kulturních opozic.
ISBN 978-80-88292-04-3

Uličný, Miloslav
Pražské romancero / Pliegos
sueltos de Praga. sto španělských romancí

Praha: Argo, 2018, 450 s., váz.
Pražské romancero je soubor 81 osmerkových kramářských listů z 16. století,
tištěných převážně v kastilskému Burgosu, jež do Prahy přivezli v 17. století irští
mniši. Do tohoto vydání bylo vybráno
sto z původních romancí.
ISBN 978-80-257-2116-2

Vitanovský, Michal
Kyšperk a rod Vitanovských
z Vlčkovic

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2018, 1. vyd.,
256 s., brož. 200 Kč
Zmapovaná historie jednoho z menších
šlechtických rodů, který se ve své době
usídlil v oblasti Kyšperka (dnešního
Letohradu) na Orlickoústecku. První
zmínka o tomto je z roku 1378.
ISBN 978-80-7405-443-3

k ř ížovk y,
hádan k y
Křížovky – Naše hrady

Praha: Jan Vašut, 2018, 128 s., brož.
Odreagujte se od starostí všedního
dne při luštění křížovek. Každá

14

Praha: Jan Vašut, 2018, 128 s., brož.
Odreagujte se od starostí všedního
dne při luštění křížovek. Každá
tajenka vás navíc provede některým
z našich zámků.
ISBN 978-80-7541-167-9

Brno: Edika, 2018, 2. vyd., 64 s.,
149 Kč
Publikace je určena předškolním
dětem k rozvoji grafomotorických
schopností – nácviku kreslení jako
předpokladu pro úspěšné psaní.
Učení je nenásilné – děti nácvikem
jednotlivých grafomotorických prvků
provázejí pohádkové postavičky.
ISBN 978-80-266-1274-2

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 64 s.,
229 Kč
Kniha obsahuje návody k procvičování hlásek a zábavná a hravá cvičení doprovázené pěknými obrázky.
Pomáhá rozvíjet řečové dovednosti
včetně schopnosti vyjadřování,
rozšiřovat slovní zásobu, zrakové
a sluchové vnímání, tříbit jazykový cit.
ISBN 978-80-266-1284-1

m e d itace
Osho
Nezávislá mysl. Naučte se žít
svobodně

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 192 s., brož. 199 Kč
Tato kniha obsahuje improvizované
promluvy, které Osho pronesl
v raném období svého učení při
třídenním meditačním soustředění
v Bombaji.
ISBN 978-80-7593-004-0

pe dagog i k a ,
d idak ti k a
Průcha, Jan
Vzdělávací systémy v zahraničí:
Encyklopedický přehled školství
v 30 zemích Evropy, v Japonsku,
Kanadě, USA
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
320 s., brož. 425 Kč
Kniha je určena jak odborníkům
a studentům v pedagogice, školství a sociálních vědách, tak širší
veřejnosti zajímající se o problémy
vzdělávání.
ISBN 978-80-7552-845-2

po lito log ie
Allison, Graham
Osudová past

Praha: Prostor, 2018, 536 s., brož.
497 Kč
Řecký historik Thúkýdidés popsal
v Dějinách peloponnéské války dynamiku, která v 5. století př. n. l. vedla
k velké antické válce mezi Athénami
a dominující Spartou.
ISBN 978-80-7260-384-8

Praha: Sociologické nakladatelství,
2018, 1. vyd., 248 s., brož. 290 Kč
O institucích české demokracie
toho dnes víme dost, o politických
postojích občanů a způsobech jejich
politického jednání systematické
informace především z posledního
období chybí.
ISBN 978-80-7419-262-3

pr ávo
Autorské právo, průmyslová
práva – ÚZ č. 1264. úplné znění
předpisů
Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 224 s.,
99 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
např. autorského zákona, zákonů
o ochraně průmyslových vzorů,
o užitných vzorech, o ochranných
známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií,
o patentových zástupcích.
ISBN 978-80-7488-297-5

Bohadlo, David; Brož, Jan;
Kadečka, Stanislav a kol.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 700 s., 1250 Kč
Komentář přináší ucelený výklad
nového zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich.
ISBN 978-80-7598-052-6

Buzek, Lukáš
Zákon o poštovních službách.
Komentář.

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 480 s., brož. 1100 Kč
Komentář zákona o poštovních
službách čtenáře seznamuje s fungováním a provozováním poštovních
služeb, poštovním tajemstvím, právy
a povinnostmi provozovatele poštovních služeb, regulací cen, státní
správou a regulací.
ISBN 978-80-7598-065-6

ÚZ č. 1267 Cizinci, azyl, ...
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 320 s.,
189 Kč
Edice ÚZ již pokrývá většinu právních
oblastí, ale cizinecká a azylová
problematika dosud chyběla.
ISBN 978-80-7488-300-2

Dvořák, Jan; Chrobák, Jiří
Zákon o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní
způsobilosti. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 480 s., 990 Kč
Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona
o ochraně utajovaných informa-

bibliografie
cí a o bezpečnostní způsobilosti
uplynulo již téměř 13 let, je k němu
předkládaná publikace prvním komentářem.
ISBN 978-80-7598-016-8

GDPR v kostce. Praktický průvodce ochranou osobních údajů
pro podniky a spolky

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
60 s., 290 Kč
Praktický průvodce formou srozumitelného návodu, jak si zajistit soulad
s požadavky obecného nařízení
o ochraně osobních údajů, určený
pro menší podniky nebo spolky.
ISBN 978-80-7400-704-0

Hurychová, Klára;
Sýkora, Michal
Compliance programy (nejen)
v České republice

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 304 s., brož. 399 Kč
Publikace představuje praktický
úvod do problematiky compliance.
Definuje klíčové oblasti compliance
a jejich jednotlivé prvky.
ISBN 978-80-7552-667-0

Hurychová, Klára;
Sýkora, Michal
Compliance programy (nejen)
v České republice

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
276 s., 495 Kč
Otázka compliance programů, jejich
tvorby a aplikace, potažmo celá
otázka ochrany právnické osoby
před možným vznikem její občanské,
správní či trestní odpovědnosti.
ISBN 978-80-7552-668-7

Chalupa, Ivan;
Reiterman, David
Komentovaná judikatura k s. r. o.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 448 s., 550 Kč
Kniha nabízí řešení konkrétních
otázek korporátní praxe na základě
analýzy soudních rozhodnutí.
ISBN 978-80-7598-074-8

Chalupa, Ivan;
Reiterman, David
Komentovaná judikatura k s. r. o.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
448 s., 550 Kč
Kniha nabízí řešení konkrétních
otázek korporátní praxe na základě
analýzy soudních rozhodnutí.
ISBN 978-80-7598-075-5

Kameník, Petr; Hrabánková,
Milada; Orlová, Marie
Živnostenský zákon. Zákon
o živnostenských úřadech.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
2. vyd., 552 s., 850 Kč
Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona
reaguje na množství novel, jež byly
v období posledních čtyř let v oblasti
živnostenského podnikání přijaty.
ISBN 978-80-7552-658-8

Kandalec, Pavel
Naturalizace v České republice

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 244 s., brož. 235 Kč
Východiskem mezinárodního práva
je, že každý stát si určuje sám, kdo
jsou jeho státní občané. Kdo je však
tím skutečným suverénem rozhodujícím o této otázce v České republice?
ISBN 978-80-7598-062-5

z n o v i n e k k 3 . 9. 2 0 1 8 2 0 6 t i t u l ů
Kramařík, Roman;
Petr, Michal;
Svoboda, Karel a kol.
Zákon o náhradě škody v oblasti
hospodářské soutěže. Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 228 s., váz. 580 Kč
Ke dni 1. září 2017 vstoupil
v účinnost zákon č. 262/2017 Sb.,
o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na
legislativu přijatou na úrovni EU.
ISBN 978-80-7598-056-4

Mach, Jan; Buriánek, Aleš;
Záleská, Dagmar a kol.
Zákon o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování.
Zákon o specifických zdravotních
službách. Praktický komentář.

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 784 s., váz. 1365 Kč
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, nově upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu
na to, zda je poskytuje stát, kraj,
obec, církev nebo soukromý vlastník.
ISBN 978-80-7598-103-5

Machačková, Jana; Fialová,
Eva; Kývalová, Miroslava a kol.
Stavební zákon. Komentář
Praha: C. H. Beck, 2018, 3. vyd.,
1216 s., váz. 1990 Kč
Velká novela stavebního zákona byla
důvodem sepsání dalšího 3. vydání
komentáře.
ISBN 978-80-7400-558-9

Malast, Jan
Přezkumné řízení

Plzeň: Západočeská univerzita, 2018,
1. vyd., 261 s., brož. 249 Kč
Publikace je zaměřena na problematiku přezkumného řízení v procesních
předpisech českého správního práva,
především pak ve správním řádu.
ISBN 978-80-261-0772-9

Nulíček, Michal;
Donát, Josef;
Nonnemann, František a kol.
GDPR. Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů.
Praktický komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
2. vyd., 580 s., 880 Kč
Druhé vydání vychází podle právního
stavu ke dni 25. května 2018, kdy
nařízení nabylo účinnosti. Do nového
vydání autoři promítli řadu podnětů
z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i své advokátní činnosti.
ISBN 978-80-7598-068-7

Pilík, Václav;
Sedláček, Miroslav;
Nový, Dalibor a kol.
Smlouvy přípravného druhu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
236 s., 315 Kč
Příručka přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické
zpracování oblasti smluv, jimž je
společná „přípravná povaha“.
ISBN 978-80-7552-970-1

Smekal, Hubert;
Vyhnánek, Ladislav a kol.
Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na
národní úrovni

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
276 s., 495 Kč
Tato publikace se zabývá otázkou naplnění rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles v České republice
a na Slovensku, s logickým důrazem
na rozsudky Evropského soudu pro
lidská práva.
ISBN 978-80-7598-038-0

Strakoš, Jan
Zákon o některých přestupcích.
Praktický komentář.

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 240 s., brož. 349 Kč
Praktický komentář k zákonu
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích uvádí čtenáře do problematiky (po
dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou
přestupky proti veřejnému pořádku,
majetku, občanskému soužití a další.
ISBN 978-80-7598-096-0

Sýkorová, Pavla
Autorské právo v architektuře

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
458 s., brož. 690 Kč
Publikace poskytuje čtenáři
komplexní vhled do problematiky
autorského práva v architektuře, a to
i v mezinárodním kontextu.
ISBN 978-80-7400-705-7

Šámal, Pavel; Dědič, Jan;
Gřivna, Tomáš a kol.
Trestní odpovědnost
právnických osob. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2018, 2. vyd.,
992 s., váz. 1890 Kč
Od prvního vydání komentáře
TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této
doby došlo k 9 novelizacím zákona
a značnému rozvoji judikatury. Dílo
ve své aktuální podobě je tak značně
přepracované a doplněné.
ISBN 978-80-7400-592-3

Vondráček, Ondřej
Skuteční majitelé a vlastnické
struktury právnických osob
a svěřenských fondů. Rozkrývání, evidence a dokládání

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
240 s., brož. 490 Kč
Rozkrývání vlastnických struktur
společností až po skutečné majitele je
realitou od konce roku 2016.
ISBN 978-80-7400-695-1

Vrajík, Michal, Mgr.;
Suchá, Barbora, Mgr.;
Čermák, Tomáš, Mgr.
Srovnání českého a slovenského
zákoníku práce

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 376 s.,
brož. 459 Kč
S ohledem na společnou historii
České a Slovenské republiky se
může zdát, že zákoníky práce jsou si
podobné a že tedy „kdo zná český,
zná i slovenský“. To však dnes již
častokrát neplatí.
ISBN 978-80-7554-157-4

průvo d ce
Jarolímková, Stanislava
Co v průvodcích nebývá

Praha: Motto, 2018, 3. vyd., 288 s.,
299 Kč
Kniha představuje Prahu tak, jak ji
v ostatních průvodcích najdete jen
stěží. Autorka poutavým způsobem
přibližuje život pražských obyvatel od
počátků osídlení do dvacátého století.
ISBN 978-80-267-1221-3
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Stejskalová, Jana;
Síbrtová, Ivana;
Vlasák, Martin
Pražské historické zahrady
a parky

Praha: Academia, 2018, 456 s., brož.
550 Kč
Kniha provází turisticky atraktivními
lokalitami i méně známými zahradními díly, jež jsou pro historii zahradní
tvorby typická.
ISBN 978-80-200-2835-8

psych o log ie
Adam, David
Muž, který nemohl přestat

Praha: Portál, 2018, 288 s., brož.
399 Kč
Vtíravé myšlenky má občas téměř
každý. Autor, který sám přes dvacet let
s touto poruchou zápolí, v upřímné snaze jí porozumět nabízí přehled psychologických, výzkumných, historických, ale
i osobních postřehů a poznatků.
ISBN 978-80-262-1320-8

Bahbouh, Radvan
Pohádka o ztracené krajině.
Psychologie sebekoučování

Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd,
2018, 6. vyd., 120 s., váz. 238 Kč
Autor ve své knize zúročuje své
dlouhodobé zkušenosti s koučováním i s odbornými přednáškami na témata, týkající se hledání
štěstí, úspěchu, spokojenosti a prosté
existence člověka v současném neklidném moderním světě.
ISBN 978-80-88099-19-2

Becker, Joshua
Méně je více – Odkryjte život,
který chcete, pod nánosem toho,
co vlastníte

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 240 s.,
brož. 299 Kč
Díky této knize budete schopni si
vytvořit osobní a praktický přístup
k organizaci domova a života, zažít
potěšení ze štědrosti či poznat, proč
nejlepším výsledkem úspornosti není
čistý dům, nýbrž naplněný život.
ISBN 978-80-7554-149-9

Hühn, Susanne
Jak uzdravit své vnitřní dítě.
Sedm kroků k osvobození
vlastního já

Olomouc: Fontána, 2018, 222 s., brož.
Zkušená terapeutka Susanne Hühn
seznamuje čtenáře s možnostmi, jak
se seznámit s dětskými aspekty, jak
se je naučit chápat. Popisuje různé
formy emocionálních ran i různé
cviky, pomáhající láskyplně a opatrně
uzdravit vnitřní dítě.
ISBN 978-80-7336-929-3

Joseph, Stephen
Autenticita

Praha: Portál, 2018, 192 s., brož.
349 Kč
Snahou žít autenticky se v životě nezbavujeme bolesti, strachu, truchlení
či smutku, ale získáváme možnost
nacházet smysl v tom, co děláme, co
cítíme a jak se chováme. Žijeme-li
autenticky, jsme schopni lépe snášet
těžkosti a překážky.
ISBN 978-80-262-1361-1

Krogerus, Mikael;
Tschäppeler, Roman
Kniha rozhodnutí. 50 grafických
modelů pro strategické rozhodování

Praha: Portál, 2018, 176 s., brož.
299 Kč
Které auto si mám koupit? Jak můžu
motivovat sebe nebo svůj tým? Jak to,
že lidé touží po tom, co nepotřebují?
Kdy je čas na změnu?
ISBN 978-80-262-1311-6

Lecká, Iva; Hykl, Martina
Koktejl štěstí

Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 232 s.,
váz. 299 Kč
Lidé většinou celý život jen sní, ale
nikdy svá přání nedotáhnou do konce. Přitom je to snadné. Jak začít? Co
udělat a co naopak nedělat?
ISBN 978-80-265-0762-8

McKenzie, Stephen
Vnímání srdcem – Za hranicemi
všímavosti – objevte svůj
skutečný život

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 192 s.,
brož. 319 Kč
Všímavost se v poslední době stala
každodenní součástí běžného života
mnoha lidí a roste počet těch dalších,
kteří ji do svých životů zapojují. Stala
se tak celosvětovým trendem.
ISBN 978-80-7554-154-3

Pennová, Beth
Knížka o uklízení

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 96 s., 159 Kč
Úklid vnějšího i vnitřního prostoru,
tak by se dal stručně vystihnout
obsah velmi milé knížky, jejíž autorka
Beth Pennová názorně ukazuje, jak
výrazně přispívá pročištění okolí
i vlastního nitra k pohodě, k uvolnění
a k získání energie.
ISBN 978-80-7306-999-5

Powell, John
Emoční síla krásných zvuků aneb
proč máme rádi hudbu

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 272 s.,
brož. 299 Kč
Toto úžasné putování hudební psychologií a hudební vědou je perfektní knihou pro každého milovníka melodií.
ISBN 978-80-7554-162-8

Reimann-Höhn, Uta
ADHD a ADD v dospívání

Praha: Portál, 2018, 160 s., brož.
249 Kč
Kniha nabízí velmi fundovaný,
zkušený pohled pedagožky, která
s mladými lidmi s těmito poruchami
pracuje. Autorka zařazuje příběhy
mladých lidí s poruchou pozornosti
s hyperaktivitou nebo bez ní a ilustruje na nich nejrůznější obtíže...
ISBN 978-80-262-1362-8

Willard, Jill
Intuitivní život. Nalaďte se na
svoje pocity a buďte sami sebou

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 272 s.,
399 Kč
Kniha popisuje přístup, s jehož pomocí se můžete naladit na svou intuici a změnit celý svůj život. Intuice je
poznání. Hluboké a jasné. Dává nám
možnost poznat sebe sama i svoje
tělo tak, jako to nedokáže nikdo jiný.
ISBN 978-80-265-0779-6

ro d i n ná
v ých ova
Reischer, Erica
Jak to dělají skvělí rodiče. 75 tipů
jak vychovat skvělé děti

bibliografie
Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 216 s.,
299 Kč
Autorka ve své psychologické praxi pracovala se stovkami rodin a asi neexistuje
výchovný problém, na který by v průběhu své dlouholeté praxe nenarazila.
ISBN 978-80-265-0781-9

Rogge, Jan Uwe
Puberta. Opora, volnost,
mantinely

Brno: Edika, 2018, 248 s., brož.
349 Kč
Jak se z našich dětí stávají dospělí?
Jak poskytnout oporu a budovat
vzájemný vztah? Jak dopřát volnost,
ale zároveň nastavit mantinely? A jak
se vyhnout konfliktům v rodinném
životě?
ISBN 978-80-266-1280-3

Skládalová, Markéta
Sourozenci – o spravedlivé
výchově

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
164 s., 199 Kč
V této knize naleznete odpovědi na
otázky, které si asi jako každý rodič
dvou a více dětí zaručeně kladete,
a navíc se dozvíte i mnoho dalšího.
ISBN 978-80-264-2029-3

ro d i n n é
v z tahy
Musil, Roman
Rodinné rituály

Praha: Informatorium, 2018, 1. vyd.,
108 s., 245 Kč
Stručně, ale zároveň výstižně popisuje základní princip fungování
rodinných rituálů a jejich vliv na nás
samotné od dětství do dospělosti.
ISBN 978-80-7333-132-0

sbo r n í k y
Kočí, Martin
Vykročit z uzavřenosti.
Festschrift k 70. narozeninám
Tomáše Halíka

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 248 s., brož.
Sborník, který vychází u příležitosti 70.
narozenin Tomáše Halíka, spojuje nemálo českých i zahraničních autorů.
ISBN 978-80-7422-651-9

so cio lo g i e
Šubrt, Jiří;
Německý, Marek a kol.
Jedinec a společnost. Úvahy nad
konceptem homo sociologicus

Praha: Sociologické nakladatelství,
2018, 1 vyd., 171 s., brož. 280 Kč
Kniha se vrací k některým otázkám, které
formuloval Ralf Dahrendorf. Ten tehdy
v práci Homo sociologicus konstatoval,
že v základu jednotlivých sociálních věd
je vždy obsažena určitá zjednodušená
představa o tom, co je člověk.
ISBN 978-80-7419-266-1

Valdrová, Jana
Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových
a sexuálních identit

Praha: Sociologické nakladatelství,
2018, 1. vyd., 462 s., brož. 490 Kč
Autorka analyzuje označování žen ve
vyjadřovací praxi veřejného prostoru:
táže se, do jaké míry si uvědomujeme nevázanost mluvního jednání do
sociálního kontextu, jak se genderové
normy a očekávání promítají do
jazyka a jak je lze prolomit.
ISBN 978-80-7419-261-6

spo leče nsk é
vě dy
Nečasová, Denisa
Nový socialistický člověk

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 272 s.,
brož. 299 Kč
Můžeme o komunistickém panství
uvažovat pouze v dimenzích represe
a bezpráví? Není možné, či přímo
nutné ukázat, že musel nabízet také
něco pozitivního a svůdného, co tehdejší obyvatele Československa lákalo
a naplňovalo?
ISBN 978-80-7577-185-8

Ngozi Adichieová, Chimamanda
Milá Ijeawele aneb Feministický
manifest v patnácti doporučeních

z n o v i n e k k 3 . 9. 2 0 1 8 2 0 6 t i t u l ů
Anatomie je nepostradatelnou
základnou oborů medicínských,
přírodovědných či biomedicínských –
včetně fyzické antropologie, kineziologie, ergonomiky, biomechaniky, rehabilitace i tělesné výchovy a sportu.
ISBN 978-80-7345-571-2

Štěňata jsou velmi zvědavá a prozkoumávají své okolí s nevázanou
chutí ke hře a plna očekávání. Prvními nemotornými krůčky a pohledem
velkých štěněčích očí si v mžiku získají srdce každého.
ISBN 978-80-7541-129-7

bio log ie

mate mati k a

Hofrichter, Robert
Tajný život hub. Zázraky skrytého světa

Křížek, Michal a kol.
Abelova cena

Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 224 s.,
váz. 349 Kč
Jsou vládkyněmi světa plného superlativů, nad nimiž se tají dech,
zarážejících skutečností, překvapivých
partnerství a nevyřešených hádanek.
Setkáte se s aristokraty i vychytralými
podvodníky.
ISBN 978-80-265-0771-0

Ridley, Matt
Evoluce všeho. Jak malé změny
přetvářejí svět

Praha: Argo, 2018, 304 s., váz.
Svou nejnovější knihou Evoluce všeho podnikl přední britský popularizátor vědy Matt Ridley frontální útok na
všeobecně rozšířenou představu, že
svět je celý naplánovaný a že všechno
musí být řízeno shora.
ISBN 978-80-257-2516-0

e n c yk lo pe d ie

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 96 s., brož.
139 Kč
Nemůže si najít chlapa, chce jen víc
peněz, je ošklivá. Podobné a další
stereotypy se až příliš často skrývají
za cizím slovem „feminismus“. Aspoň
takovou zkušenost má nigerijská
bestselleristka Chimamanda Ngozi
Adichieová.
ISBN 978-80-7577-467-5

Zrádní dvojníci jedlých hub

Pink, Daniel H.
Kdy – Věda a umění dokonalého
načasování

Bažant, Václav;
Úřadníček, Luboš
Keře

Brno: Jan Melvil Publishing, 2018,
272 s., brož. 339 Kč
Co je klíčovou, a přitom podceňovanou ingrediencí každého úspěchu? Správné načasování. Žádné
obchodní rozhodnutí, školní test,
lékařský zákrok, důležitý rodinný rozhovor nebo změna zaměstnání bez
něj nemůže dopadnout ideálně.
ISBN 978-80-7555-052-1

matematické
a přírodní vědy
ak var isti k a
Scheurmannová, Ines
Akvarijní rostliny

Praha: Jan Vašut, 2018, 96 s., brož.
Úspěšné pěstování rostlin v akváriu.
Odbornice na akvária Ines Scheurmannová vám poradí, jak správně vybrat a vysadit rostliny pro vaši vodní
nádrž, jak pečovat o vodu a jakou
použít nejlepší techniku.
ISBN 978-80-7541-125-9

anatom i e
Doležal, Antonín
Anatomický slovník. Původ a význam anatomické terminologie

Praha: Maxdorf, 2018, 1. vyd., 231 s.,
brož. 395 Kč

Praha: Granit, 2018, 1. vyd., 116 s.,
220 Kč
Publikace se zabývá nejčastějšími
možnými záměnami jedlých hub
s jejich nepoživatelnými dvojníky,
mnohdy velmi nebezpečnými.
ISBN 978-80-7296-119-1

fauna

Praha: Academia, 2018, 476 s., váz.
Atlas keřů pojednává především o základních domácích (autochtonních)
a běžně pěstovaných cizokrajných
(introdukovaných) taxonech.
ISBN 978-80-200-2777-1

fyzika
Kakalios, James
Fyzika superhrdinů

Praha: Argo, 2018, 380 s., váz.
398 Kč
Výklad základních i pokročilejších fyzikálních principů na základě komiksů o superhrdinech. Autor se nesnaží
nachytat superhrdiny v nedbalkách,
soustředí se na případy, kdy je fyzika
v komiksech využita náležitě.
ISBN 978-80-257-2515-3

Praha: Academia, 2018, 220 s., váz.
350 Kč
Kniha představuje patnáct výjimečných dosavadních laureátů Abelovy ceny, seznamuje čtenáře s tématy
jejich vědeckého bádání, s vynikajícími výsledky, za které byli oceněni,
i s možnostmi jejich uplatnění v praxi.
ISBN 978-80-200-2842-6

Křížek, Michal; Somer,
Lawrence; Šolcová, Alena
Kouzlo čísel. Od velkých objevů
k aplikacím

Praha: Academia, 2018, 368 s., brož.
V české matematické literatuře existuje již několik monografií o teorii čísel. V této knize ale naleznete některá
zcela nová témata.
ISBN 978-80-200-2840-2

př í ro da
Janauer A., Georg; Gaberščik,
Alenka; Květ, Jan
Macrophytes of the River
Danube Basin
Praha: Academia, 2018, 1 vyd.,
408 s., 450 Kč
This book provides special information on the aquatic vegetation of
one of the World’s major river systems, the Danube.
ISBN 978-80-200-2743-6

sbo r n í k y
Ňuňák, miláček Ústečanů.
Sborník na památku nezapomenutelného lidoopa ze Zoo
Ústí nad Labem

Ústí nad Labem: Muzeum města
Ústí nad Labem, 2018, 1 vyd., 119 s.,
brož. 75 Kč
Sborník věnovaný orangutanovi, který žil bezmála třicet let v Zoologické
zahradě v Ústí nad Labem.
ISBN 978-80-86475-34-9

zoo log ie
Veliké sčítání zvířat

k yn o log ie

Praha: Mladá fronta, 2018, 48 s.,
brož.
Doktor T. Axonomie a doktorka E.
Kologie se vypravili na misi, během
které mají spočítat zvířata v různých
částech světa. Potkalo je ale neštěstí
a všechny zápisky se jim při bouři
rozmočily.
ISBN 978-80-204-4593-3

Arnold, Jennifer
Potřebují jen lásku

zemědělství

Praha: Práh, 2018, 200 s., váz.
269 Kč
Revoluční přístup k výchově a vzdělávání vašeho psa založený na
vzájemném vztahu. S předmluvou
herečky Julie Roberts!
ISBN 978-80-7252-754-0

Schlegl-Kofler, Katharina
Štěně

Praha: Jan Vašut, 2018, 64 s., brož.
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z ah r ada ,
pěstite l st ví
Chandlerová, Terri;
Smythová, Katie
Věnce a přírodní dekorace.
Přírodou inspirovaná aranžmá
z čerstvých i sušených květin
a rostlin

Praha: Metafora, 2018, 144 s., brož.
Vázané věnce rozhodně nepatří jen
k času Vánoc a Dušiček – dokazuje
to více než 20 návrhů květinových
dekorací, díky nimž můžete vnést do
svého domova přírodu.
ISBN 978-80-7359-567-8

technické vědy
h o b by
Karrlson, Niklas
Řezbářství. Jak na ruční výrobu
dřevěných předmětů

Praha: Slovart, 2018, 160 s., váz.
Kniha nabízí skvělý lék na stresy
dnešního způsobu života a prostředky
návratu k základům a řemeslné výrobě
předmětů od samého počátku.
ISBN 978-80-7529-555-2

Seretová, Natacha
Veselé tvoření z FIMO hmoty
pro děti. Zvířátka, postavičky
a šperky

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
80 s., váz. 249 Kč
Lehce tvarovatelná hmota Fimo® je
snadno dostupná v mnoha barevných
odstínech a nabízí ti nekonečné
množství inspirace k modelování. Na
stránkách této knihy jsou názorně
ilustrované návody.
ISBN 978-80-264-1999-0

restaurOVÁNÍ
Žáček, Jan
Deset hvězd. Příběh deseti synagog na území České republiky
Praha: Olympia, 2018, 160 s., váz.
Kniha Deset hvězd seznamuje
čtenáře s projektem Revitalizace
židovských památek v ČR, díky
kterému se podařilo zachránit a zrekonstruovat patnáct významných
historických budov v deseti místech
v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.
ISBN 978-80-7376-516-3

ručn í pr áce
Kocurková, J.
Škola střihů. Dámské vesty
a saka

Praha: Informatorium, 2018, 1. vyd.,
72 s., 245 Kč
Šestý díl řady ŠKOLA STŘIHŮ, který
uvádí problematiku střihových konstrukcí trupových oděvů.
ISBN 978-80-7333-130-6

Kocurková, J.
Škola střihů. Pánské vesty a saka
Praha: Informatorium, 2018, 1. vyd.,
72 s., brož. 245 Kč
Pátý díl řady ŠKOLA STŘIHŮ, který
uvádí problematiku střihových konstrukcí trupových oděvů. Určeno studujícím středních škol, ale i odborné
veřejnosti.
ISBN 978-80-7333-129-0

bibliografie

z n o v i n e k k 3 . 9. 2 0 1 8 2 0 6 t i t u l ů
funguje a co přesně se děje s tím
vaším.
ISBN 978-80-264-1992-1

c viče n í
Hibbert, Christina G.
8 klíčů k duševnímu zdraví
pomocí cvičení

zdravotnic tví
alte r nativn í
m e d icí na
Cunningham, Scott
Magická aromaterapie. Léčení
těla, mysli a ducha

Olomouc: Fontána, 2018, 232 s.,
brož.
Od počátku civilizace se znalost vůní
stala součástí tradic lidstva a tuto
znalost můžeme nazývat magická
aromaterapie. Některé vonné rostliny
se nosily jako součást oděvu anebo
se vdechovala jejich vůně pro uzdravení těla.
ISBN 978-80-7336-922-4

G. Arvay, Clemens
Les léčí – Efekt biofilie

Olomouc: Fontána, 2018, 224 s., váz.
Les nám prospívá, to intuitivně
cítíme. Ale co byl dřív jen pocit, to
je dnes vědecky dokázáno. Věda
zkoumá léčivé pouto mezi člověkem
a přírodou, které nás ovlivňuje víc,
než jsme dosud předpokládali.
ISBN 978-80-7336-938-5

Gouédard, Philippe
Čchi–kung – Sestavte si vlastní
program k nalezení tělesné
energie a duševní harmonie

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 152 s.,
brož. 249 Kč
Čchi–kung je tradiční čínské cvičení
pro zdraví a dlouhověkost, založené
na správném dýchání a proudění
energie (čchi) v těle, které vzniklo již
před více než 3 000 lety.
ISBN 978-80-7554-155-0

Hallová, Judy
Knížka o krystalech

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 96 s., 159 Kč
Léčivou sílu krystalů zná lidstvo již
celá tisíciletí a v dnešní době tyto znalosti získávají stále větší oblibu.
ISBN 979-80-7306-998-8

Metzner, Ralph
Ayahuasca jako lék – zkušenosti
a léčení

Olomouc: Fontána, 2018, 328 s.,
brož.
Ayahuascu, o které antropologové
hovoří jako o nejmocnějším a nejvyhlášenějším šamanském halucinogenu, užívají peruánští, kolumbijští
a ekvádorští šamani a léčitelé již po
tisíce let jako nástroj léčby a věštění.
ISBN 978-80-7336-931-6

Winter, Chris
Spánek

Brno: Computer Press, 2018, 369 Kč
Chcete-li opravdu vyřešit problémy
se spaním, tipy a triky z internetu
vám nejspíš nepomohou. Potřebujete skutečně pochopit, jak spánek

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 272 s.,
brož. 299 Kč
Všichni ví, že cvičení je prospěšné
pro fyzické zdraví. Je prokázáno, že trénování kondice zvyšuje
dlouhověkost a pomáhá odvrátit
různá onemocnění.
ISBN 978-80-7554-161-1

Vingrálková, Eva
Cvičení pro lepší učení

Olomouc: Fontána, 2018, 136 s.,
brož.
Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí
řízení na vyšších úrovních centrální
nervové soustavy, dochází k tvorbě
neurálních spojení mezi senzorickou
a motorickou kůrou mozku.
ISBN 978-80-7336-932-3

kuchař k y
Carreiro, Suzanne
Pes, který jedl lanýže

Praha: Argo, 2018, 400 s., flexovazba, 398 Kč
Víte, co jsou „nahaté“ ravioly, jak se
dělá „svaté víno“ a jak chutná scottadito neboli „spálený prst“? Proč je
lepší kupovat králíka i s hlavou a co to
znamená, když mají těstoviny „duši“?
ISBN 978-80-257-2492-7

Enns, Anton; Buchczik, Nadja
Red Hot Chilli kuchařka

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
296 s., váz. 299 Kč
Chilli koření dává pokrmům říz, to
vám potvrdí každý správný milovník
ostrých jídel. Chcete-li si ale pálivé
tóny v jídle jaksepatří vychutnat, měli
byste vědět, jak s pálivými papričkami
správně nakládat.
ISBN 978-80-264-1998-3

Hrevušová, Radka
Bylinky na talíři a v domácím
léčení

České Budějovice: Dona, 2018,
1. vyd., 216 s., brož. 299 Kč
Kuchařka obsahuje především
mnoho výborných receptů na jídla
s použitím bylinek. Navíc přináší
informace o tom, jak jednotlivé bylinky působí na naše zdraví, stručné
zásady jejich pěstování a sběru
a mnoho dalšího.
ISBN 978-80-7322-208-6

Oettleová, Susanne
Likéry od jara do zimy. z našich
zahrad, luk a lesů

Praha: Mladá fronta, 2018, 128 s.
Kniha seznamuje s nejušlechtilejšími
vůněmi a chutěmi domácích likérů
z ovoce, bylinek a koření. Zkušená
bylinkářka Susanne Oettleová
ukazuje, jak si sami můžeme jednoduše vykouzlit svůj vlastní likér.
ISBN 978-80-204-4637-4

Projezte se k těhotenství

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
160 s., 349 Kč
Výživa hraje na cestě k otěhotnění
velkou roli. Autorka, Zita Westová, je

odborníkem na plodnost a ve Velké
Británii pomáhá již 25 let partnerům,
aby mohli založit rodinu.
ISBN 978-80-264-2019-4

Rubášová, Petra
Domácí sýry. Návody na
výrobu a zajímavé recepty – naše
i zahraniční
Brno: Computer Press, 2018,
2. rozšíř. vyd., 269 Kč
Podle této knihy se naučíte vyrábět
mnoho druhů domácích sýrů.
ISBN 978-80-264-2002-6

zdravotnictví
Andrási, Imrich; Masár, Oto;
Pitr, Karel a kol.
Fyziologie a patologická fyziologie pro záchranáře

Plzeň: Západočeská univerzita, 2018,
1. vyd., 147 s., brož. 199 Kč
Učební text fyziologie a patologické
fyziologie určený zejména pro záchranáře a studenty tohoto oboru.
ISBN 978-80-261-0801-6

Antonová, Barbora; Slámová,
Regina; Kubáčková, Petra
a kol.
Praktický průvodce koncem
života. Rozcestník pro nemocné
a pečující

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 160 s.,
brož. 269 Kč
Jak žít s nemocí? Kde hledat vhodnou
službu a adekvátní pomoc? Jak mít
život ve svých rukách do poslední
chvíle? A jak se o nemocné a umírající
starat? Tato kniha je praktickým průvodcem pro nevyléčitelně nemocné,
ale i jejich okolí.
ISBN 978-80-266-1279-7

Honzák, Radkin
Jak žít a vyhnout se syndromu
vyhoření

Praha: Vyšehrad, 2018, 1. vyd.,
240 s., 269 Kč
Syndrom vyhoření je stav naprostého
fyzického a duševního vyčerpání
s možnými vážnými zdravotními
důsledky.
ISBN 978-80-7601-004-8

Horáková, Marie; Mach, Jan
Zdravotníci, právo a praxe

Praha: Galén, 2018, 183 s., váz.
290 Kč
Právník se zaměřením na
zdravotnické právo a zkušená
zdravotní sestra připravili stručnou,
přehlednou a srozumitelnou knihu
zaměřenou na řešení praktických
situací, s nimiž se dříve nebo později
každý zdravotník setká.
ISBN 978-80-7492-371-5

Kisvetrová, Helena
Péče v závěru života

Praha: Maxdorf, 2018, 1. vyd., 149 s.,
brož. 245 Kč
Cílem odborné publikace je seznámit
čtenáře s vybranými aspekty péče
o pacienta v závěru života.
ISBN 978-80-7345-496-8

Kocinová, S.; Šterbáková, Z.;
Erbanová, Š.
Přehled nejužívanějších léčiv
Praha: Informatorium, 2018, 7. vyd.,
100 s., brož. 195 Kč
Příručka pro střední zdravotnické
školy
ISBN 978-80-7333-131-3

Dostál, Pavel
Základy umělé plicní ventilace

Praha: Maxdorf, 2018, 438 s., váz.
695 Kč
Základy umělé plicní ventilace
reflektují rozvoj poznání ve všech
oblastech problematiky umělé plicní
ventilace a umožňuje čtenáři být
„up to date“. Současně si ale kniha
zachovává svou hlavní hodnotu – být
přehledným zdrojem.
ISBN 978-80-7345-562-0

Dow, David; Suttonová,
Megan; Dow, Mike
100 otázek a odpovědí, jak se
uzdravit po mozkové mrtvici.
Rady pro všechny, kteří bojují
za své vlastní uzdravení nebo
uzdravení někoho blízkého

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 349 Kč
Pokud jste vy, nebo někdo, kdo
je vám blízký, prodělali cévní
mozkovou příhodu, jste možná
frustrovaní, zmatení a osamělí. Tato
kniha vám nabízí nejenom rady, tipy
a informace od předních expertů,
ale i novou naději.
ISBN 978-80-265-0778-9
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Praha: Maxdorf, 2018, 168 s., brož.
245 Kč
Publikace je srozumitelnou příručkou
pro pacienty s pokročilými komplikacemi diabetu, kteří budou léčeni některou z transplantačních metod.
ISBN 978-80-7345-570-5

Walker, Matthew
Proč spíme – Odhalte sílu
spánku a snění

Brno: Jan Melvil Publishing, 2018,
416 s., brož. 399 Kč
Kniha předního světového neurovědce
Matthewa Walkera odkrývá nejnovější
poznatky z výzkumu spánku.
ISBN 978-80-7555-050-7

umění; hudba
d ě j i ny um ě n í
Mleziva, Jindřich
Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce Západočeského
muzea v Plzni

Plzeň: Západočeská univerzita, 2018,
133 s., brož.
Umělecké řemeslo zemí Blízkého
východu výrazně ovlivnilo podobu
umění a řemesla po celém světě. Ve
2. polovině 19. století, kdy popularita
orientálních předmětů v Evropě
dosahuje vrcholu, je založeno v Plzni
Západočeské umělecko-průmyslové
museum.
ISBN 978-80-7247-141-6

d ivad lo
Poláčková, Eliška; Čechvala,
Jakub
Vymyšlená Ithaka

Davis, Garth
Proteinholik – Jak nás naše
posedlost masem zabíjí a co s tím
můžeme dělat
Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 464 s.,
359 Kč
Uznávaný chirurg specializující se
na problematiku hubnutí Dr. Garth
Davis představuje převratná zjištění
v oblasti výzkumu stravy a zdravotního průmyslu, co se týká bílkovin.
ISBN 978-80-7554-159-8

Saudek, František
Transplantační léčba diabetu

Praha: Filosofia, 2018, 403 s., váz.
275 Kč
Recepce antické mytologie v české
kultuře.
ISBN 978-80-7007-521-0

foto g r afi e

Osborne, Dr. Peter
Bez obilovin, bez bolesti –
30denní program, který vás zbaví
hlavní příčiny chronické bolesti

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 368 s.,
brož. 349 Kč
Po vzoru knih „Život bez pšenice“
a „Moučný mozek“ se tato kniha
zabývá prokázanou souvislostí mezi
stravou obsahující lepek a zdravotními obtížemi s následnými chronickými bolestmi a nabízí převratný
30denní bezlepkový program.
ISBN 978-80-7554-160-4

Ošťádal, Petr;
Bělohlávek, Jan
ECMO – Extracorporeal membrane oxygenation

Praha: Maxdorf, 2018, 1 vyd., 95 s.,
brož. 29 Kč
Extracorporeal membrane
oxygenation (ECMO), is a rapidly
developing technology for supporting or even replacing heart and/
or lung functions for days or weeks,
giving the time for recovery, other
therapeutic interventions or replacement of the failing organ.
ISBN 978-80-7345-564-4

Formanová, Markéta
Paměť loutky / The Memory of
a Pupets

Plzeň: Západočeská univerzita, 2018,
102 s., brož.
Nevšední fotografický projekt Muzea loutek v Plzni mapuje slavné
okamžiky z historie města Plzně od
založení až po současnost.
ISBN 978-80-7247-111-9

Fotografování. Podrobný průvodce pro nadšence i začínající
profesionály

Praha: Slovart, 2018, 192 s., brož.
Kniha uvádí čtenáře do základů
digitálního fotografování, předkládá
řadu možných technik, které mohou
začínající fotografy inspirovat,
a v systematicky řazených kapitolách
ukazuje, jak postupovat při focení
v nejrůznějších situacích.
ISBN 978-80-7529-661-0

Krčmář, Luděk
Plzeň na historických černobílých diapozitivech

Plzeň: Západočeská univerzita, 2018,
143 s., váz.
Publikace je výběrem nejzajímavějších a ve většině případů zatím
i nepublikovaných historických
snímků Plzně, které se nám zachovaly

bibliografie
ve formě skleněných diapozitivů ze
sbírek Západočeského muzea v Plzni.
ISBN 978-80-7247-132-4

hu dba
Malotín, František
Příčná flétna. Praktická metodika
Praha: Informatorium, 2018, 2. vyd.,
88 s., brož. 390 Kč
Podrobně se zabývá všemi potřebnými aspekty výuky, vysvětluje dýchání,
tvoření tónu a zdůrazňuje tolik opomíjený pozitivní přístup ke hře.
ISBN 978-80-7333-133-7

k atalo g
k v ýstavě
Krčmář, Luděk
Lidová zbožnost na Plzeňsku.
Volksfrommigkeit in der Region
Pilsen, Popular Piety in the
Pilsen Region

Plzeň: Západočeská univerzita, 2018,
102 s., brož.
Tříjazyčná publikace vznikla jako
katalog ke stejnojmenné výstavě.
Představuje především lidové zvyky
na Plzeňsku v kontextu liturgického roku.
ISBN 978-80-7247-139-3

Tománková, Iva
Plzeň očima Vojtěcha Houdy

Plzeň: Západočeská univerzita, 2018,
127 s., brož.
Katalog “Plzeň očima Vojtěcha Houdy” vznikl coby výstup Ústavního
úkolu Západočeského muzea v Plzni
s názvem „Amatérský fotograf Vojtěch Houda“.
ISBN 978-80-7247-130-0

učebnice
m ate m ati k a
Odvárko, Oldřich
Matematika pro střední školy –
Základní poznatky

Praha: Prometheus, 2018, 2. vyd.,
212 s., brož. 160 Kč
Součást nové řady tematických
učebnic pro SŠ. Každá kapitola
začíná motivačním příkladem a vysvětlením nové látky, ve cvičeních je
uveden dostatek úloh k procvičení.
ISBN 978-80-7196-473-5

pe dag o g i k a ,
d idak ti k a
Školní TABULKY pro 1.–3.
třídu ZŠ

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
119 Kč
To nejdůležitější z učiva přehledně,
bez dlouhého hledání v učebnicích!
Soubor tabulek obsahuje výběr
z češtiny, matematiky a prvouky.

Tabulky jsou určeny pro žáky 1.–3.
tříd základní školy.
ISBN 978-80-253-3765-3

Školní TABULKY pro 4.–5.
třídu ZŠ

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 12 s.,
119 Kč
To nejdůležitější z učiva přehledně,
bez dlouhého hledání v učebnicích!
Soubor tabulek obsahuje výběr z češtiny, matematiky, přírodovědy, vlastivědy, angličtiny a hudební výchovy.
ISBN 978-80-253-3764-6

z n o v i n e k k 3 . 9. 2 0 1 8 2 0 6 t i t u l ů
mezi prvním já (mysl) a druhým já
(tělo), která spolu soupeří o převzetí
kontroly nad hrou.
ISBN 978-80-7261-556-8

Pavlis, Zdeněk
Russia 2018: XXI. mistrovství
světa ve fotbale

um ě n í

Praha: Olympia, 2018, 144 s., váz.
Tradiční publikace zachycující
mistrovství světa ve fotbale 2018,
všechny kvalifikační zápasy
a samozřejmě i průběh celého
šampionátu od základních skupin až
po finále.
ISBN 978-80-7376-519-4

Nguyen, Angela;
Elmoujahid, Silvie
Naučte se kreslit – Roztomilé
obrázky

jazykověda;
literární vědy

Brno: Zoner Software, 2018, 128 s.,
brož. 279 Kč
Díky této knize se naučíte kreslit
jednoduchým stylem vše, co vás jen
napadne. Od různých postaviček
přes domácí i cizokrajná zvířata,
hmyz, auta, letadla až po všemožné
rostliny a další věci, které nás každý
den obklopují.
ISBN 978-80-7413-370-1

spor t
a tělov ýchova
jó ga
Brathen, Rachel
Jóga nejen pro holky

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
168 s., 349 Kč
Kniha jógové lektorky, která denně
na svém Instagramu inspiruje více
než milion lidí po celém světě. Najdete v ní silný osobní příběh protkaný
krásnými fotografiemi a zdravými recepty a především jógové sestavy.
ISBN 978-80-264-2027-9

Hirschi, Gertrud
Jóga 7 minut denně. Pozvolná
každodenní praxe pro sílu,
jasnost a klid

Olomouc: Fontána, 2018, 152 s., váz.
Jóga 7 × 7 minut. 7 dní, 7 týdnů, 7 ×
7 příležitostí. Na každý den v týdnu
jedna série jógových pozic, které jsou
přínosné ve všech ohledech.
ISBN 978-80-7336-937-8

spo r tovn í
akce
Birnie, Lionel
Tour de France

Praha: Mladá fronta, 2018, 304 s.,
váz. 349 Kč
K výročí stého ročníku Tour de France sepsali zkušení novináři a reportéři
mozaiku textů poskytujících zasvěcený pohled na různé, nejen závodní
aspekty legendární cyklistické akce.
ISBN 978-80-204-4298-7

Gallwey, W. Timothy
Vnitřní hra tenisu. Inner Game
of Tennis Mentální stránka
vrcholového výkonu

Praha: Management Press, 2018,
2. vyd., 184 s., 299 Kč
Nejúspěšnější kniha mezinárodně
proslulého trenéra a kouče odhaluje
principy vnitřní (skryté) hry odehrávající se v hlavě každého tenisty

g r amati k a
Eislerová, Jana
Jaké i/y se píše? ...já se to
naučím.

Praha: Fragment, 2018, 2. vyd., 80 s.,
brož. 89 Kč
Naučit se správně psát i/y patří na
základní škole v hodinách češtiny
k tomu nejdůležitějšímu a zároveň
nejtěžšímu. Zvládnout tuto oblast
pomáhá naše knížka, která v krátkém
čase dokáže přímo zázraky.
ISBN 978-80-253-3763-9

ja z ykové
uče bn ice
a př í ručk y
Chrdle, Petr;
Chrdlová, Stanislava
Esperanto od A do Z. Učebnice
pro samouky i kurzy

Dobřichovice: Kava-Pech, 2018,
201 s., brož.
Druhé vydání oblíbené učebnice
esperanta pro samouky a kurzy od
základů až do úrovně postačující pro
čtení všeobecných textů, obvyklou
konverzaci, ale i sledování filmů
v esperantu apod.
ISBN 978-80-87169-88-9

Žofková, Hana;
Eibenová, Klaudia;
Liptáková, Zuzana a kol.
Pojechali 2 – pracovní sešit

Praha: Albra (SPL – Práce), 2018, 3
vyd., 120 s., brož. 189 Kč
Pracovní sešit je součástí výukového
kompletu Pojechali 2. Obsahuje
úkoly a jazyková cvičení vztahujících
se k dané učebnici. Je určen pro žáky
ZŠ a příslušných ročníků víceletých
gymnázií. Schváleno MŠMT.
ISBN 978-80-7361-113-2

ja z ykově da ,
g r amati k a
Harris, Sabrina
Slavné ženy B1/B2. Famous
Women

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 104 s.,
brož. 249 Kč
Příběhy dvaceti výjimečných žen
najdete v této knize v české a v anglické verzi. Kniha je určena pro mírně
pokročilé studenty angličtiny, kteří se
rádi učí nebo si procvičují cizí jazyk
čtením.
ISBN 978-80-266-1281-0
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Olšovská, Dana
Neviditelný A1/A2. Dvojjazyčná
kniha pro začátečníky

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 88 s.,
brož. 199 Kč
Příběh mladého vědce, který objeví
klíč k neviditelnosti, je zpracován
pro začínající čtenáře. Mohou si
tak vyzkoušet, jak si poradí se souvislým textem v angličtině. Úroveň
jazyka v publikaci je vhodná pro
začátečníky a mírně pokročilé
studenty.
ISBN 978-80-266-1277-3

Podlesnych, Aljona;
Bulgakov, Michail
Mistr a Markétka B1/B2

Millar, Paul
Znovu Skotsko po česku

Praha: Argo, 2018, 224 s., váz.
259 Kč
Autor, který strávil většinu svého
života ve Skotsku a posledních dvacet
let ve funkci českého honorárního
konzula, stále hledá nepravděpodobné spojitosti mezi zemí v srdci
Evropy a zemí na jejím nejvzdálenějším, do Atlantiku vystrčeném
okraji.
ISBN 978-80-257-2535-1

Míra Červenka, Jaromír
Barevné rozcestníky. Netradiční
toulky současnou Asií

Brno: Edika, 2018, 136 s., brož.
269 Kč
Publikace nabízí zkrácenou a upravenou verzi známého románu, kde
jako hlavní hrdina vystupuje samotný
ďábel.
ISBN 978-80-266-1282-7

Praha: Epocha, 2018, 384 s., váz.
Spolu s autorem cestopisu čtenář
navštíví zapovězený Írán, obří
a liduprázdnou Sundarbanskou
deltu, říši Lo Manthang skrytou
za hradbou Himálaje či moderní,
překotně se rozvíjející Vietnam.
ISBN 978-80-7557-124-3

krásná literatura

Pawlovská, Halina
Když sob se ženou snídá

autobiografie,
v z pom í n k y
Grylls, Bear
Bláto, pot a slzy

Brno: Jota, 2018, 372 s., váz.
Bear Grylls je muž, který vždy
vyhledával ta nejextrémnější
dobrodružství. Znají a obdivují ho
miliony lidí – jako hlavní postavu
celosvětově oblíbených dobrodružných seriálů, jako úspěšného
spisovatele či jako hlavu skautského hnutí.
ISBN 978-80-7565-335-2

biog r afie
de La Grange, Henry-Louis
Gustav Mahler

Praha: Argo, 2018, 616 s., váz.
Mahlerem a jeho dílem se de La
Grange se zabýval systematicky po
celý život a významnou měrou tak
přispěl k rozšíření obecného povědomí o tomto skladateli v západní
Evropě.
ISBN 978-80-257-2459-0

Dubec, Alois;
Menschik, Tomáš
Divoký kluk Alois Dubec:
Z Vlachovy Lhoty do RAF a zpět

Praha: Argo, 2018, 196 s., váz.
Alois Dubec byl téměř všude. Narodil se ve Vlachově Lhotě, zapadlé
valašské vsi, odmala miloval armádu
a za války poznal život dělníka
na stavbě Hitlerových dálnic. Byl
vojákem, italským partyzánem,
švýcarským zajatcem a kadetem RAF
v Británii.
ISBN 978-80-257-2493-4

cesto pisy
Martin, James
Francouzské dobrodružství
Jamese Martina. 80 klasických
francouzských receptů

Praha: Slovart, 2018, 192 s., váz.
Vydejte se s kuchařem Jamesem
Martinem, kterého zřejmě znáte z TV
Paprika, na cestu po Francii v klasickém Citroënu 2 a prožijte s ním
úžasná kulinární dobrodružství.
ISBN 978-80-7529-521-7

Praha: Motto, 2018, 2. vyd., 269 Kč
Druhý světový průvodce Haliny
Pawlowské – Laponsko, Afrika,
Rakousko, Vídeň, Španělsko,
Kréta, Hollywood a od čerta
k ďáblu. S ilustracemi, radami,
recepty a dobrou náladou.
ISBN 978-80-267-1203-9

Pawlovská, Halina
Zanzibar aneb První světový
průvodce Haliny Pawlowské

Praha: Motto, 2018, 2. vyd., 269 Kč
Knižní podoba cestopisných
reportáží, které byly vysílány před
několika lety v České televizi,
a sloupků v časopise Šťastný Jim.
Knížka Haliny Pawlowské není
průvodcem v pravém slova smyslu,
není to cestovatelský deník.
ISBN 978-80-267-1202-2

Proctor, James; Vickers, S.
Švédsko

Brno: Jota, 2018, 392 s., brož. 598 Kč
Seznamte se dokonale se všemi půvaby Švédska!
ISBN 978-80-7565-308-6

d ete k tivk y,
k r im i
Bolton, S.J.
Temné říční proudy

Ostrava: Domino, 2018, 496 s., váz.
349 Kč
Mladá policistka Lacey Flintová si je
velmi dobře vědoma, jak může být
Temže nebezpečná – přesto na řece
bydlí, pracuje a navzdory všem varováním v ní i plave.
ISBN 978-80-7498-274-3

Brekke, Jorgen
Pátý element

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 336 s.,
349 Kč
Policejního inspektora Odda před
časem opustila jeho žena Felicia.
Když se nyní rozhodne k manželovi
vrátit, jako by se jí počasí snažilo
v tom zabránit.
ISBN 978-80-7597-123-4

Bým, Petr
Vražda v dívčí garsoniéře

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 248 s.,
váz. 249 Kč

bibliografie

z n o v i n e k k 3 . 9. 2 0 1 8 2 0 6 t i t u l ů

Vražda mladé ženy, nalezené v jejím
pražském bytě se zpočátku jeví jako
jednoduchý případ. Všechno ale
změní překvapivé svědectví partnerky
muže, jehož policie pokládá za pachatele...
isBn 978-80-243-8290-6

Divoký příběh o matematickém
géniovi, zákeřném gangu bankéřů
a jednom z největších finančních podrazů v historii.
isBn 978-80-7577-465-1

de Giovanni, Maurizio
Místo pro každého. léto komisaře Ricciardiho

Brno: Moba, 2018, 272 s., váz.
319 Kč
Každoročně o Vánocích proudí do
Reykjavíku turisté prožít vánoční
svátky jinak. Když je ale ve sklepě
renomovaného reykjavíckého hotelu
nalezen vrátný, jehož někdo uškrtil,
zdá se být po idyle.
isBn 978-80-243-8285-2

Praha: Epocha, 2018, 1. vyd., 312 s.,
váz.
Během horkého léta roku 1931
otřese neapolskou smetánkou
vražda vévodkyně Adriany Mussové
z Camparina. Motiv k vraždě má
hned několik lidí.
isBn 978-80-7557-125-0

do posledního dechu

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 320 s.,
váz. 339 Kč
Kate Burkholderová tentokrát
vyšetřuje tragickou dopravní
nehodu, při níž byl usmrcen amiš
a jeho dvě děti, třetí bylo vážně
zraněno. Pro Kate je vyšetřování
o to těžší, že jde o manžela její
kamarádky.
isBn 978-80-243-8286-9

dušek, Milan
Minulosti neutečeš

Brno: Moba, 2018, 320 s., váz.
279 Kč
Když se dvaadvacetiletá Veronika
vdá a brzy po svatbě se jí narodí
syn, ještě netuší, co ji v životě
čeká. Zanedlouho její manžel
zemře při nehodě na motorce
a technici zjistí, že s brzdným
systémem jeho Kawasaki 550
někdo manipuloval...
isBn 978-80-243-8288-3

enrich, david
Pavoučí síť

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 432 s.,
brož. 349 Kč

indridason, arnaldur
hlas

James, Peter
hodinky smrti

Praha: Brána, 2018, 384 s., váz.
349 Kč
Po brutální loupeži v jednom odlehlém honosném sídle v Brightonu
zemře jeho velmi stará obyvatelka.
isBn 978-80-7584-070-7

klevisová, Michaela
kroky vraha

Praha: Motto, 2018, 3. vyd., 360 s.,
299 Kč
V pražském lesoparku byla v noci
uškrcena mladá žena. Novinářka
Julie Kellerová je zřejmě poslední,
kdo s ní před vraždou mluvil. Oběť
se navíc nápadně podobala její
dceři Kláře.
isBn 978-80-267-1223-7

klevisová, Michaela
ostrov šedých mnichů

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 349 Kč
Na odlehlém holandském ostrově
Schiermonnikoog s liduprázdnými písečnými plážemi bičovanými
severním větrem zemřela v dunách
za podivných okolností mladá žena
a i po jedenácti letech zůstává její
vrah neodhalen.
isBn 978-80-267-1204-6

kureishi, hanif
vůbec nic

Praha: Slovart, 2018, 168 s., váz.
Slavný filmový režisér je kvůli
stáří a nemoci uvězněn ve svém
londýnském bytě. Je slabý
a frustrovaný, opečovávaný
svou půvabnou, o hodně mladší
manželkou Zee.
isBn 978-80-7529-558-3

Mayle, Peter
Podfuk jako víno

Praha: Argo, 2018, 174 s., brož.
Vše začíná v kopcích nad Los Angeles, v extravagantní rezidenci s velkolepým vinným sklepem právníka
holywoodských hvězd Dannyho
Rotha, který se chce pochlubit svou
ohromující sbírkou vín vynikajících
ročníků, a tak pozve novináře, aby
o ní napsali.
isBn 978-80-257-2429-3

Minář, Jan
heydrich, Geli a eva

Brno: Moba, 2018, 248 s., váz.
269 Kč
18. září 1931 byla v Mnichově
nalezena v kaluži krve mrtvá
třiadvacetiletá Angela „Geli“ Raubalová. Oficiální závěr vyšetřování
zněl – sebevražda. Na Štědrý den
roku 1937 na Šumavě havarovalo
nárazem do svahu Huťské hory dopravní letadlo.
isBn 978-80-243-8308-8

Mitzner, adam
s naprostou jistotou

Praha: Baronet, 2018, 328 s., váz.
329 Kč
Elle Brodenová vede dvojí život. Ve
dne pracuje jako úspěšná právní
zástupkyně, v noci dává průchod
své vášni ke zpěvu v nejtemnějších
klubech na Manhattanu. Její tajemství
nikdo nezná – ani Charlotte, mladší
sestra, kterou prakticky vychovala.
isBn 978-80-269-0869-2

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
432 s., 399 Kč
Grace Humistonová – právnička, detektivka, žena vyznačující se brilantním myšlením, které se přezdívalo
paní Sherlock Holmes. Byla jednou
z největších bojovníků proti zločinnosti v době, kdy ženy ani neměly
volební právo.
isBn 978-80-264-2018-7

sýkora, Michal
Pět mrtvých psů

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 383 s.,
váz. 299 Kč
Vrchní komisařka Marie Výrová,
přezdívaná Velká Sova, spolu
s kolegy vyšetřuje noční loupežné
přepadení, během něhož skupina
maskovaných mužů ukradla ze zoologické zahrady tři severoamerické
medvědy a současně zavraždila
vrátného.
isBn 978-80-7577-473-6

ve vysvěcené kryptě. I vám někdo
usiluje o život.
isBn 978-80-257-2423-1

vargas, Fred
neptunův trojzubec

Praha: Argo, 2018, 400 s., váz.
398 Kč
Adamsbergův tým odjíždí na stáž
do Kanady, kde se má od kolegů
z Kanadské jízdní policie učit zpracovávat genetická data, věc na začátku tisíciletí ještě zcela novou.
isBn 978-80-257-2486-6

Ward, J. R.
Ďáblův podíl

Praha: Baronet, 2018, 400 s., váz.
349 Kč
Ve třetím dílu kroniky privilegované
kentucké dynastie čelí rodina slavných
palírníků bourbonské whisky jednak
nadcházejícímu bankrotu, jednak
skandálu kolem šokujícího zatčení.
isBn 978-80-269-0887-6

tuomainen, antti
než natáhnu brka

Zlín: Kniha Zlín, 2018, 264 s., váz.
299 Kč
Jaakko Kaunismaa žije v harmonickém manželství. Alespoň si to myslí. Po letech všelijakého protloukání
se konečně našel a má před sebou
více než příznivou budoucnost. Náhle se však od lékaře dozvídá šokující
zprávu – brzy zemře.
isBn 978-80-7473-668-1

Urban, Miloš
stín katedrály. Božská krimikomedie
Praha: Argo, 2018, 2196 s.
Ve stínu katedrály je magický
prostor, kde se potkáte se svou
minulostí. Napíše vám milovaná
žena, kterou jste pokládali za
mrtvou. Váš přítel je brutálně
zavražděn a pohřben hlavou dolů

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

PEREL

Když už jsem ji zbouchnul

Ludmila Šolcová

aneb Sexem k životní roli hustýho rodiče

pohládky

Sex, dítě, rock´n´roll… Rocker
Edgan Bran je dokonalý muž.
Ovládá padesát odstínů slova
Hmmm a kdyby nezbouchnul
vášnivou Eponu Shanell, mohl
s tímhle geniálním slůvkem
proplout celým svým životem
bez větších starostí. Protože
si ale nedal pozor, musel se
naučit přežít v roli rodiče.
A tak se naučil vypínat do
režimu offline a neřešit věci,
který se nějak vyřeší samy.

ISBN 978-80-270-4004-9

Ricca, Brad
Paní sherlock holmes

ISBN 978-80-270-3441-3
formát A4 ,vazba V4, počet stran 236

550 Kč

Sedm povídek, sedm nevšednevšed
ních rodičovských vyprávění
jednoho nevšedního rockera.
Nová kniha Václava Fikara
vychází v srpnu 2018. Knihu
napsanou rockerštinou vydává
knižní agentura Egra Libri.

PEREL jsou pohádky plné podobenství,
tajemna, jemné přívětivosti i satiricky
vyostřené obyčejnosti a ukřičené nepatr
nepatrnosti. Hlavně jsou ale nevšední, záměrně
stylisticky i slovně rozmanitou a mnoho
mnohomluvnou hrou s krásou českého jazyka,
která pohladí a rozesměje.
Psí a zároveň lidské charaktery na sebe be
berou čtyři přátelé: rotvajler Ruda Ukousu
Ukousucho, Půdlice Štrůdl, Jozepčík Podržpacka
a doga Meruna Natvrdlá. Spolu se svými
lidmi a dalšími pohádkovými bytostmi
prožívají nejen všední, často absurdní re
realitu, ale vytváří si i snové světy plné fanta
fantazie. V neposlední řadě rozjímají o smyslu
své vepsí existence.
Knihu je možné zakoupit přes e-shop vydavatele,
na kterém také naleznete podrobnější info o knize.

108 ilustrací

Kontakt pro objednání: nakladatelstvi@egralibri.cz
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Štvanec

jsou necelých třicet let po listopadu 1989 zpochybňovány a v popředí republiky
stojí populisté místo morálních a politických vzorů. Vítěz ceny Magnesia Litera
Kniha roku za rok 2018.
Vydavatel: Audiotéka, Bookmedia / Cena: 249 Kč

Michael Robotham
Audie Palmer strávil deset let v texaské věznici za účast na ozbrojené loupeži, při které zemřeli čtyři lidé a zmizelo sedm milionů dolarů. Během let, strávených za mřížemi, byl opakovaně
ztlučen, pobodán a neustále mu vyhrožovali jak vězňové, tak
dozorci. A to všechno se dělo kvůli jediné otázce: Kde jsou ty prachy? Den předtím, než měl být Audie propuštěn na vytouženou
svobodu, náhle z věznice zmizí. Okamžitě ho všichni začnou hledat – policie, FBI, gangsteři i mocní hráči v pozadí – Audie ale neprchá, aby si zachránil
svůj vlastní život. Prchá, aby zachránil život někoho jiného. Michael Robotham stvořil dokonalého hrdinu-outsidera, s minimální vyhlídkou na úspěch. Zve své čtenáře
k účasti na vzrušujícím honu na čestného zločince obestřeného tajemstvím.
Australský spisovatel Michael Robotham za svůj román Živý, nebo mrtvý obdržel Zlatou dýku, prestižní ocenění britské Asociace autorů detektivních románů.
Ve skvěle obsazené soutěži porazil i tak renomované soupeře, jako jsou Američan
Stephen King nebo JK Rowlingová, britská autorka knih o Harrym Potterovi píšící
úspěšné detektivky pod pseudonymem Robert Galbraight.
Nakladatel: MOBA / přeložil: Alexandr Neuman / Cena: 399 Kč

sklenice PlnÉ doBRot
Kasia Marciniewicz
Místo do obchodu do spíže. Vytvořit chuťově umělecké dílo
v zavařovací sklenici je totiž snadné a především vynikající!
Nahlédněte s námi do tajů zavařování a připravte si zlaté
mirabelky, tymiánové meruňky, nakládané třešně nebo zavařenou paštiku. Originální sklenice naplněné všelijakými
dobrotami budete vytahovat pravidelně, protože ujídat meruňkový džem přímo ze sklenice je přece nejlepší. V zimě si pak pochutnáte na
letním ovoci nebo obdarujete zavařeninou své blízké.
Nakladatel: Bookmedia / Cena 299 Kč

hUMMUsy a Pasty
Konrad Budzyk
Kniha obsahuje 76 jednoduchých a inspirativních receptů na
zdravé a chutné hummusy a pasty vytvořených z čistě rostlinných potravin. Recepty v knize si hrají s různými chutěmi.
Zkuste třeba sladko-ostrou chuť pečené dýně, rozehřejte
a provoňte dům vůní grilované papriky. Díky této knize se
nejen stanete králi hummusů, ale také se osvobodíte od tradičního svázání kuchařskými recepty a získáte volnost experimentovat s chutěmi
podle vašeho vlastního uvážení.
Nakladatel: Bookmedia / Cena: 299 Kč

oPUŠtěná sPoleČnost (audiokniha)
Erik Tabery
Šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery svým kritickým
pohledem popisuje Českou republiku od doby jejího vzniku
až po současnost a přitom zasazuje dnešní politické a společenské události do historického a evropského kontextu. Popisuje život v době, kdy má jeden lživý příspěvek na sociálních sítích větší dosah
než systematická práce investigativních novinářů. Demokracie a nezávislost médií

zaPiŠte si do diáře
6. září Knihkupectví Dobrovský na pražském Václavském náměstí uvítá od 15 hodin spisovatele Miroslava Macka na natáčení Dobrého rozhovoru.
Mluvit se bude především, ale nejen o jeho nové
knize Ona, oni a já aneb Vychovatelem snadno
a rychle.

12. září V ostravském domě knihy KNIHCENTRUM.cz
(Smetanovo náměstí 222) od 16 hodin představí Miroslav Macek svoji knihu Ona, oni a já aneb Vychovatelem snadno a rychle.
12. září V knihkupectví Kosmas ve Svitavách (Náměstí Míru 97) se od 16 hodin bude konat autogramiáda Marina sodomky, autora knih Jak postavit
železnici, Jak si postavit dům nebo Jak si postavit
motorku.

5. září Od 14 hodin se v kavárně
knihkupectví Dobrovský na
Václavském náměstí v Praze
bude konat natáčení Dobrého
rozhovoru s Petrem Ryskou,
autorem knižní série Praha Neznámá.
5. září Knižní kavárna knihkupectví Dobrovský Brno
Joštova bude od 17 hodin
dějištěm autogramiády kláry Janečkové,
české autorky, která
má na kontě mnoho
úspěšných děl, a představí návštěvníkům
svůj nejnovější počin Pád do tmy.

onální autorkou Jitkou Bařinovou nejen o psaní
poezie a povídek ze života. Bude se číst z jejích
knih Někdy večeřím až ráno a Papírové schody.

6. září Knihkupectví Kosmas v Českých Budějovicích (Na Sadech 2036) zve od 17 hodin všechny
čtenáře na autogramiádu a autorské čtení Jaroslava irovského k jeho knize ...s duší beadníka
6. září V knihkupectví Dobrovský v OC Forum Nová
Karolina v Ostravě proběhne autogramiáda spisovatelky kláry Janečkové.
10. září V knihovně Karla Dvořáčka v Nádražní
ulici 4 ve Vyškově se od 16.30 koná beseda s regi20

13. září Knihkupectví Kosmas v Praze 8, Sokolovská
394, zve od 17.30 na autogramiádu foodblogerky karolíny katchaby hrubešové
k její nové knize Recept(y) na
zhubnutí: Cesta za krásným
motýlem
14. září V Domě knihy KNIHCENTRUM.cz v Ostravě proběhne od 14 hodin beseda s piloty v rámci nato days. Speciálními hosty budou armádní
generál Ing. Petr Pavel a gen. Frederick Ben Hodges,
bývalý velitel pozemních vojsk USA v Evropě.

Novinky z nakladatelství ANAG
Bez obilovin, bez bolesti

5835

Dr. Peter Osborne
Kniha se zabývá prokázanou souvislostí mezi stravou obsahující lepek a zdravotními obtížemi s následnými chronickými bolestmi. Uvnitř najdete převratný
30denní bezlepkový program, který vám pomůže vyléčit se zevnitř. Autor v této
knize ukazuje, proč konzumace obilovin způsobuje záněty tkání v těle, nedostatečnou tvorbu vitamínů a minerálů a spouští autoimunitní reakci, která zapříčiňuje to, že si tělo samo škodí.

368 stran, brožovaná

8 klíčů k duševnímu zdraví pomocí cvičení

349 Kč

5839

Christina G. Hibbert
Je prokázáno, že cvičení zvyšuje dlouhověkost a pomáhá předcházet různým
onemocněním. Cvičení také snižuje stres a úzkost, zmírňuje deprese, pomáhá
při chronických bolestech a zvyšuje sebevědomí. Christina G. Hibbert, odbornice
na duševní zdraví žen a problémy se sebevědomím, nabízí čtenářům strategii, jak
si udržet vytyčené cíle týkající se kondice, jak překonat motivační výzvy a překážky
a jak si vypracovat cvičební režim prospěšný tělu i duši.

272 stran, brožovaná

Méně je více

299 Kč

5841

Joshua Becker
Většina z nás si uvědomuje, že se obklopujeme příliš mnoha věcmi. Doléhá na nás
tíha našeho nepořádku a jsme unaveni neustálým uklízením a organizováním.
Joshua Becker vám pomůže najít výhody v minimalistickém způsobu života a uvědomit si, jak vás věci, které vlastníte, odvádí od následování svých snů. Díky této
knize budete schopni si vytvořit osobní a praktický přístup k organizaci domova
a života, zažít potěšení ze štědrosti či poznat, proč není nejlepším výsledkem úspornosti čistý dům, nýbrž naplněný život.

240 stran, brožovaná

Osvobození duše

299 Kč

3939

Robert E. Detzler
„Osvobození duše“ je vaším průvodcem k postupnému vyčištění negativních vzorů
vašeho života. Poskytne vám, spolu s jednoduchými nástroji, vše, co potřebujete:
komunikaci s vaším Vyšším Já, zkoumání minulých životů, odhalí vaše duševní partnery a duchovní původ, přeprogramuje váš život pro lásku, radost a duchovní účel.
Osvobození duše učí duchovní metodě, která využívá univerzální energie k léčení
traumat z minulých životů a podvědomých bloků.

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

240 stran, brožovaná

529 Kč

Vnímání srdcem

5843

Stephen McKenzie
Všímavost se v poslední době stala každodenní součástí běžného života mnoha lidí
a roste počet dalších, kteří ji do svých životů zapojují. Stephen McKenzie, učitel všímavosti, nás přivádí zpět k jejím kořenům – propojení srdce a všímavosti se proměňuje ve vnímání srdcem. Jasně ukazuje, jak žít naplněný život. Být srdečný znamená
být plně propojený – sám se sebou a s ostatními lidmi, a tudíž žít naplno, šťastně,
bez stresu a v míru.

192 stran, brožovaná

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

319 Kč

Anna Cima

Pasi Ilmari Jääskeläinen

Probudím se na Šibuji

Den falešné kočky

Čtyřiadvacetiletá Jana studuje japanologii,
usiluje o stipendium do Tokia a společně se
starším spolužákem si láme hlavu nad překladem
japonské povídky. Osud jejího tajemného autora
bude mít na vývoj událostí nečekaný vliv.

Čím méně víte, tím lépe. Populární autor
opět míchá kartami osudů a spojuje žánry
do jedinečného finského podivna, v němž
nechybí prvky fantasy, špionážního románu,
hororu, ba ani detektivky nebo pohádky.

Pavel Ryška

Neviditelná republika

Karikaturisti

Přišel sem napsat reportáž o vzácných knihách,
ale našel tu víc — lásku ke knihovnici a vášnivé
bibliofilce, s níž se pouští do pátrání po vzácném
cestopisu. Půvabný román spojuje tajemství,
detektivní zápletku i poutavou reportáž.

Vizuální lahůdka pro nejširší okruh zájemců
o dějiny umění se věnuje dosud přehlíženým rysům
československého obrazového humoru. Strhující
vhled do uměleckého i společenského kvasu
nejpestřejšího období naší poválečné historie.

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

Joan Peruga
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knižní tipy

Jak PřeŽít, kdyŽ se Často BoJíM
reaguje moje tělo, když se děje to či ono? Jak na sobě poznám, co mi je? Když mě
bolí břicho, tak jsem snědl něco špatného nebo mám strach? Za velmi důležitou
myšlenku celé knihy pro rodiče i jejich děti považuji větu, že lidé si prozatím vzájemně do hlavy nevidí. Rodiče vidí jen fyzické projevy strachu dětí – že se jim nechce do školy, že je bolí hlava, že jsou bledé. Až opravdu soustředěný a láskyplný
rozhovor a správné dotazy vedou k rozpoznání skutečné příčiny potíží. V knížce
jsou příběhy, které pomohou k poznání, že to, co se děje jednomu dítěti, se děje
i spoustě jiným, že na to nejsme sami. Kapitola Relaxace přímo vybízí ke spolupráci dětí a rodičů. Ti, kteří ještě nikdy relaxaci a meditaci nevyzkoušeli, se s ní
mohou seznámit. Zároveň se při takovém cvičení dozvědí mnoho věcí o svých
dětech, o jejich schopnosti uvolnit se, soustředit, mohou vypozorovat svalové
záškuby v těle a hlavně v obličeji, které říkají mnoho o rozpoložení člověka. A takové cvičení je vynikající nejen pro děti, ale i pro rodiče. Ostatně taková je celá
kniha, pro malé i velké.
JARMILA SKOPALOVÁ

Dětský strach bývá rodiči často podceňován. Dospělí
mají vždy pocit, že malé děti mají jen malý strach, že
z toho vyrostou, že je to přechodné, že je lepší, když
se o strachu nemluví a dítě tak zapomene. Nezapomene. Strach v něm jen poroste a dosáhne obrysů
úzkosti. Knížka lucie Bělohlávkové Jak přežít, když se
často bojím je průvodcem po vlastním strachu. Je to
kniha pracovní, se spoustou místa pro vlastní záznamy
čtenářů, pro obrázky. Hned v úvodu autorka upozorňuje, že knížku mají číst děti s rodiči – to je velmi
důležité. Slovník knihy je spíš dospělý, věty jsou hodně rozvité, je dobře, když
rodiče jsou dětem ku pomoci při rozklíčovávání jednotlivých informací. Co je ale
stejně důležité – kniha je učebnicí pro rodiče. Má moje dítě opravdu strach? Jak
mu můžu já pomoct? Jak přežít, když se často bojím je zároveň dalším skvělým
přírůstkem do sbírky knih, které se zabývají sebepoznáním na tělesné úrovni. Jak

ivanka tRUMP – PřePiŠMe PRavidla ÚsPěchU
jiného a každá se toho snažíme dosáhnout jinak.“ Ivanka Trump popisuje svoji
nejistotu při přechodu z realitní kanceláře a svého zaměstnání do práce pro vlastní
rodinu v The Trump Organization. Napsala tuhle knihu také proto, aby „generace mé dcery přemýšlela o práci jinak“. Moc mě pobavil postřeh, že představa
žen v nudných kostýmcích s kufříkem v ruce patří spíš do dílny sedmdesátiletých
mužů, kteří takto vidí úspěšné ženy. Ivanka píše o svých kolegyních, mentorkách
i kamarádkách, které žijí kreativně, netráví čas jen v práci a chtějí vyjádřit celou
svoji osobnost, ne jen její kancelářskou tvář. Knížka plyne velmi příjemně a jasně
směrem k povzbuzení žen – v jejich práci, v jejich touhách, v tom, aby naplnily svůj
život zdaleka ne jen prací, i když ta má v knížce jasně hlavní slovo. Za nejdůležitější
tedy Ivanka považuje boření stereotypů ve vnímání ženy versus práce. Zdaleka to
ale není jen plané teoretizování. Našla jsem tu hodně praktických rad, které jsou
zdánlivě jasné a jednoduché, ale o kterých je fajn čas od času znovu něco přečíst.
Knihu hezky čtivě přeložila Petra Procházková, která na konci sloves důsledně
psala tvrdé y. Ano dámy, tohle je knížka o nás a pro nás!
JARMILA SKOPALOVÁ

Je to opravdu krásná holka. Perfektní postava, dokonalé
vlasy, zuby i úsměv. Je ale i uvnitř toho skvostného obalu
něco, co stojí za obdiv? Je. Řekla bych, že má v očích jistou hloubku a klid. Možná dokonce počátky životní harmonie? Zvláštní dáma, tahle Ivanka. Krásu má po mamince, chytrost, obchodního ducha a komunikativnost,
kterou projevuje ve své knize, nejspíš po obou rodičích,
nynějším prezidentovi Spojených států amerických
Donaldu Trumpovi a české krásce Ivaně Zelníčkové.
Knížku, kterou ivanka trump napsala pod názvem Přepišme pravidla úspěchu (vydává MOBA) jsem začala číst s lehkým úšklebkem na
tváři. Čekala jsem plytké rady půvabné obchodnice o tom, jak být úspěšná, což
je v případě dcery z bohaté rodiny celkem snadná věc. Obávala jsem se nabídky
pevných pravidel, ale hned v začátku mě mile překvapila věta: „…v otázce žen
a práce neexistuje jediná správná odpověď. Stále se snažíme přijít na to, jak vytvořit plnohodnotné životy pro sebe i své rodiny. Pro každou z nás to znamená něco

svět v zádech
dobí deprese; plány a nadšení vystřídá útlum, úvahy, vzpomínky, uvědomění
si, jak složitý život s touto nemocí je. „Když se propadnu nebo vyletím nahoru,
tak na dlouho. Nejsem pak k zadržení, ať v letu, nebo v pádu,“ přiznává autor. Tyhle stavy u něj „existovaly odjakživa, v dětství, v pubertě a adolescenci.
Vytrvalý pocit, že jsem vyletěl z dráhy a pořád musím překonávat vzdálenost
mezi světem a sebou, a to nejen pár hodin nebo dnů, ale z podstaty. A po každém nadšení vždycky následoval nenáviděný rub – nicota, pachuť, prázdnota. Když mě něco potěšilo a chytlo, brzy to zmrtvělo, uvadlo, zprotivilo se mi.
Hojnost vždycky vystřídalo vakuum.“ Místy se text mění nejen v sebeanalýzu,
ale i v suchý popis nemoci: ve fázi deprese „vede bipolární porucha k téměř
nesnesitelnému duševnímu utrpení, které se nedostatečně popisuje jako stav
beznaděje, apatie, letargie a zoufalství. Tato fáze nezřídka, nejméně u patnácti
procent nemocných, vyústí v sebevraždu, o niž se beztak pokusí každý čtvrtý
z diagnostikovaných a léčených nemocných. Ještě mnohem vyšší je úmrtnost
těch nemocných, u nichž se porucha neléčí. Úmrtnost je tak vyšší než u všech
srdečních onemocnění a u mnoha druhů rakoviny. Melle popisuje své „tři životy, které se vzájemně vylučují, válčí spolu a zahanbují. Život v depresi, život
v mánii a život ve zdravém mezidobí. V tom posledním člověk nechápe, co jeho
předchůdci dělali, co dopustili, co si mysleli.“ Člověk s bipolární poruchou je
tak „nejodcizenější ze všech“.
MILAN VALDEN

Když byl thomas Melle (1975), autor románové autobiografie Svět v zádech (přeložila Jana Zoubková,
vydává Odeon), v období mánie, rozprodal svoji léta
shromažďovanou knihovnu; pak toho samozřejmě litoval a dával ji zase dohromady. O životě s bipolární
(dříve maniodepresivní) poruchou vypráví otevřeně,
bez příkras, drsně i tak trochu humorně – a vyvolá
nejednou ve čtenáři mrazení v zádech. Jeho období
mánie a deprese se střídají v dlouhých, i několikaměsíčních či zhruba ročních intervalech, a ani jedno období není nijak příjemné: „Šílenství je proces, ne stav,
může trvat hodiny nebo týdny nebo měsíce. Nebo také rok.“ Thomas je obtížný
nejen svému okolí, ale i sobě samotnému. Psychická porucha mu znepříjemňuje život ve všech oblastech: Thomas se ocitá na dně, nemůže navázat trvalejší vztahy (kdo by to s ním vydržel?), ztrácí přátelé a známé, dělá skandály
a zčásti nevědomky, pod vlivem nemoci, i naschvály, hádá se s nakladateli či
divadelníky, pro něž píše hry, tráví měsíce v ústavech a nemocnicích, střídá léky
a terapie, nebo zas léky nebere a pokouší se o sebevraždu. Kniha německého
spisovatele je až rozčilující, proud vyprávění se žene kupředu a nemilosrdně
popisuje všechny možné stavy, často na hraně mezi skutečností a snem, až v jakémsi deliriu. Překotné vyprávění v manickém stavu se střídá s klidnějším v ob24

MÁM TALENT nakladatelství
přináší

KNÍŽKY PRO TALENTOVANÉ
ČTENÁŘE!

O PSANÍ… chci vědět víc!
16 rozhovorů
s úspěšnými literáty

autor: Markéta Dočekalová
a kolektiv
Kdo si kdy nepoložil otázku, jak se
to vlastně dělá, aby se člověk stal
úspěšným a známým spisovatelem? Autorky publikace hledají odpovědi v rozhovorech s úspěšnými českými literáty a scenáristy.
O své zkušenosti se dělí Ivona
Březinová, Michaela Burdová, Michaela Fišarová, Josef Formánek,
scenárista Petr Jarchovský, Hana
Marie Körnerová, Irena Obermannová, Jaroslav Uhlíř, Josef Urban,
Ondřej Neff, Michal Černík, Bára
Nesvadbová, Otomar Dvořák, Jan
Rybář a Luděk Wellner.
Kniha potěší nejen milovníky psaní, ale také čtenáře, kteří rádi nahlédnou do zákulisí současné literární tvorby. Kromě toho je velice
vhodná i pro studenty středních
škol jako seznámení se současnými českými autory.
ISBN: 978-80-906506-2-6
Počet stran: 172
Rozměry: 130 x 200 mm

TVŮRČÍ PSANÍ
PRO KAŽDÉHO (1. díl)

autor: Markéta Dočekalová
Tato učebnice patří k nejoblíbenějším učebnicím tvůrčího psaní
na českém trhu. Od jejího prvního vydání si ji zakoupily tisíce autorů. Nyní k vám přichází nejen
v novém, aktualizovaném a o celých sto stran rozšířeném vydání,
ale také v luxusnějším provedení,
aby vydržela časté používání.
Absolventi výuky Markéty Dočekalové vydali již více než 70 knih!
Mnozí úspěšně píší pro noviny, časopisy a internet. Mezi absolventy
jsou také dnes již úspěšní spisovatelé.
ISBN: 978-80-906506-0-2
Počet stran: 376
Rozměry: 146 x 213 mm

VYPRÁVĚJ PŘÍBĚHY!
RÁDCE MLADÉHO
SPISOVATELE

autor: Markéta Dočekalová
Máte doma začínající spisovatele ve věku mezi 9 až 13 lety?
Právě pro ně vychází rádce od
jedné z nejuznávanějších lektorek
tvůrčího psaní Markéty Dočekalové. Veselá, ilustrovaná populárně naučná knížka je pro všechny
děti, které rády vyprávějí příběhy
a chtějí se dozvědět jak na to. Kniha velmi dobře poslouží i pedagogům základních škol nebo vedoucím zájmových kroužků tvůrčího
psaní.
ISBN: 978-80-906506-1-9
Počet stran: 72
Rozměry: 177 x 224 mm

VŠECHNY NAŠE KNIHY ZAKOUPÍTE V DOBRÝCH KNIHKUPECTVÍCH
NEBO NA WWW.MAM-TALENT.EU
Kontakt: MÁM TALENT nakladatelství, s. r. o.
Na Louži 947/1, Praha 10
nakladatelstvi@mamtalent.cz, tel.: +420 777 066 460

Žijte

ŠŤASTNÝ
A SPOKOJENÝ
ŽIVOT

Vezměte
svůj život
do vlastních
rukou a rozvíjejte
svou osobnost

Naučte
se zvládat
životní výzvy
a vnímejte svou
citlivost jako dar

Objevte
tajemství
mindfulness
pro lepší
koncentraci
i zmírnění
stresu

kupujte na www.grada.cz

knižní tipy

1968 OČIMA 50 SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Gustav Oplustil je chodící kus historie televizní zábavy, to on vytvořil Alfonse Karáska, Kabaret u dobré pohody nebo Silvestr svobodného pána. Dne 21.srpna 1968 měl
jet na schůzku s Vladimírem Dvořákem, ale už v noci jej volal řidič, že se nikam nejede,
protože je válka. Oplustilovi bydleli v Balbínově ulici, hned naproti rozhlasu, a skutečně
jim pod oknem už hořel tank a kulka ze samopalu se zavrtala těsně nad postýlku jejich
dcery. Jak sám Gustav Oplustil píše, kdyby byla seděla, už by tu nebyla. — Spisovatelka
Slávka Kopecká je autorkou životopisů a ochranitelkou tajemství lidí, které národ miluje
– Menšíka, Brodského, Sováka. Její pláč v ten osudný den patřil nejen svobodě národa,
ale i úmrtí režiséra Maca Friče a smrti kamarádky, která zemřela v již zmiňovaném autobuse v Mongolsku. — Anna Sováková, manželka Jiřího Sováka, vzpomíná na cestu do
Karlových Varů. K hotelu se nemohli dostat díky otočeným směrovkám a v hotelu bylo
jen pět Čechů, zato asi dvacet ruských špionů. Jen jeden ruský pacient se tam opravdu
uzdravoval, o ničem nevěděl a stále se divil, proč se na něj na ulici lidé tak divně dívají. Je
to už padesát let, ale jak jsou ty vzpomínky stále živé….
JARMILA SKOPALOVÁ

Každý si pamatuje z toho osudového dne 21. srpna 1968 trochu
jinou životní příhodu. Jistě, pocit tíhy, smutku, vzteku, nespravedlnosti, strachu je v podtextu všech rozhovorů, ale už v nadpisech kapitol knihy 1968 očima slavných osobností autora Petra
Macka (vydává Universum) je znát, že symbol té chvíle je pro
každého jiný: pro profesora Pirka je to jediná vykouřená cigareta v životě, Kamilu Moučkovou vyvedli z vysílání se samopaly
v rukách, Karel Vágner v ten samý den, co tady jely tanky ulicemi, přežil v Mongolsku havárii autobusu, ale šest jeho kamarádů ne… Na celou dobu
roku 1968 vzpomínají třeba Jiřina Bohdalová, Yvetta Simonová, Felix Slováček nebo Jiří
Menzel, Helena Vondráčková i Vítězslav Jandák. Autor knihy vybral skutečně osobnosti
z velmi širokého spektra, o to víc je kniha zajímavější a barevnější.
Já si vybrala osobnosti, které nejsou tak úplně v povědomí čtenářů jako slavné
celebrity z titulních stránek bulváru: Gustava Oplustila, Slávku Kopeckou a Annu Sovákovou.

NESLAVNĚ OSLAVNÉ BÁSNĚ
nepřekvapí. Marie Pujmanová (oslavující Stalina): „Máme tě rádi z celého srdce, / že
jsi nám ubránil zemi. / Jsi naše hlava, my tvoje ruce – / muži a ženy, muži a ženy. // Ať
žije generalissimus Mír!“ To jsou, pane, verše!
Ovšem jiná známá jména se zaprodala či uvěřila, ale naštěstí později prozřela.
Pavel Kohout (úryvek z Kantáty rodné komunistické straně): „Zpívejme straně na
pozdrav! / Je mladá mládím údernickým, / má rozum milionů hlav / a sílu milionů rukou lidských. / A jejím praporem jsou slova / Stalinova a Gottwaldova.“ Milan Kundera
(kousek z Vánočního vyznání): „Tak to mnou cloumá: / Doma! / Jen kruš mne, stesku,
kruš… / Soudruzi moji, já bez vás, / já bez vás nikdy už!“ Inu, nikdy neříkej nikdy, mohl
by si říci autor Žertu. Jiří Šotola pochodoval rázně: „A jdem a jdem a jdem. / Prapor vlá
nad hlavami. / Kdo neudrží krok s námi, / dejte mu řemenem!“
Veršovalo se i proti „americkému brouku“, tedy mandelince bramborové, kterou
na nás podle propagandy poslali američtí imperialisté a celý národ ji musel sbírat, a tím
přispívat k boji proti strašlivému Západu: „Mandelinka bramborová / chtěla pohodlně
žít, / přišli na ni pionýři, / neměla už chvilku klid.“
Pan Ebr knihu doplnil o řadu dalších zajímavých materiálů a také různých
dobových ilustrací i stručnými medailonky autorů; verše vtipně glosuje Zdeňka Ortová, jejíž aforismy jsou přesné , např.: „Vždycky je veselejší, když si národ utahuje ze
svojí vlády, než když vláda utahuje svůj národ.“ A z několika citátů slavných osobností
je známá tato výstižná charakteristika dějin od Indíry Gándhíové: „Dějiny jsou soupis
významných událostí, které se udály úplně jinak, popsaných historiky, kteří u toho nebyli, pro poučení lidstva, které se nikdy z ničeho nepoučí.“
MILAN VALDEN

I když v současnosti vliv komunistů u nás bohužel výrazně posílil, a to navzdory jejich slabému výsledku v posledních volbách,
doufejme, že nenávratně pryč jsou doby, kdy se u nás psaly
(a hlavně musely psát) oslavné ideologické básně na jejich
počest. Zábavná, ale i odstrašující je proto antologie takové
poezie, kterou uspořádal Vráťa Ebr a vydala ji Olympia pod
názvem Neslavně oslavné básně s podtitulem Verše věnované
kdysi straně, která už je stranou (a chtělo by se dodat, že bohužel příliš stranou není, což si pan Ebr jistě uvědomuje s velikou
hořkostí). Když ty vybrané básnické „skvosty“ především z padesátých let minulého
století čteme, bavíme se, ale současně nás mrazí. Bavíme se chabou úrovní a zřetelnou
agitkou, mrazí nás, jací neumětelové mohli publikovat, ale i jaká významná jména se
bohužel v zaslepenosti propůjčila k oslavným výlevům na Lenina, Stalina, Gottwalda či
Marxe s Engelsem, na budování socialismu a komunismu, na Sovětský svaz a na věčné
časy s ním, na dělníky, rolníky a kované soudruhy, kteří všem ukáží, jak má vypadat
nová, spravedlivá, úžasná společnost a jaké zářivé doby nás pod vedením komunistů
čekají. Řada těch autorů je dnes právem zcela zapomenutých. Jan Noha: „Od úst k ústům běží / jméno, co krásu střeží, / jméno, co sluncem začíná, / jméno soudruha Stalina.“ Ilja Bart: „Slunce se zatmělo. A strašný úder z dáli / planetou otřás v samých základech. / Dnes umřel Josef Visarionovič Stalin, / náš rodný otec, vůdce, zachránce nás
všech.“ Nebo Jan Hostáň: „Celá země vzpomíná / na Iljiče Lenina: / jak dal lidu dobrou
vládu, / jak pracoval do úpadu, / jak boháče učil práci, / co v něm celý svět dnes ztrácí,
/ že i malé dětičky / znají o něm básničky.“ U jiných, známých jmen, podobné verše

TŘICETILETÁ VÁLKA
obléháních, rabováních… Císař Ferdinand II., Jindřich Matyáš Thurn, Václav Budovec
z Budova, „Zimní král“ Fridrich Falcký či jeho žena Alžběta Stuartovna, to jsou hlavní postavy. Vyprávění doplňují ilustrace a komiksové mezihry.
Martin Pitro a Petr Vokáč napsali Průvodce třicetiletou válkou 1618–1648
s podtitulem České země na pokraji zkázy. Taková stručná a čtivá, přitom vyčerpávající příručka o dlouhém válečném konfliktu u nás chyběla. Dozvíme se z ní všechno zásadní o složitém, krvavém a devastujícím válečném třicetiletí. Tato válka na území Čech začala i skončila
a ovlivnila podstatnou část Evropy. Přinesla smrt, bídu, utrpení i nové mezinárodní vztahy.
S ničivými následky se evropské země zasažené válkou vyrovnávaly ještě dlouho po uzavření
vestfálského míru. Seznámíme se s důvody, které k válce vedly, s jejím průběhem od pražské
defenestrace 1618 až k švédskému dobývání Prahy v roce 1648. Dozvíme se podrobnosti
o vojsku a válčení v 17. století i o dozvucích třicetileté války. A samozřejmě opět i o jejích
hlavních aktérech. Nechybí chronologický přehled bitev či výběr pověstí o třicetileté válce
a vysvětlení nejrůznějších pojmů a událostí, které se vážou k tématu. MILAN VALDEN

Knižní klub připomíná v edici Universum
letošní čtyřsté výročí třetí pražské defenestrace a začátku třicetileté války dvěma knihami, určenými nejširšímu čtenářskému publiku. Pavel Kosatík je spolu
s výtvarníkem Vojtěchem Šedou autorem
knihy Pražská defenestrace 23. května
1618 (a co bylo dál…), která vznikla jako
knižní doprovod k televiznímu filmu Bůh s námi. Podrobně a velmi čtivě líčí události od
pražské defenestrace a českého stavovského povstání až k bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620 a k popravě sedmadvaceti českých pánů na Staroměstském náměstí 21. června
1621. V medailoncích přibližuje hlavní aktéry tohoto historického období, jež mělo pro
české dějiny tak tragické následky, ale i pro celou Evropu, neboť se rozhořel do té doby
nevídaný konflikt, jenž na evropském území trval až do roku 1648 v jednotlivých bitvách,
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UČTE SE S MAPAMI
➲ Také v interaktivní podobě

www.kartograﬁe.cz
www.skolniatlassveta.cz

V nakladatelství Fortuna právě vychází
trilogie Františka Taliána

Kniha veršů, Kniha epigramů, Kniha
povídek, Kniha úvah, Kniha soudniček

Kniha veršů

Kniha povídek, Kniha úvah,
Kniha soudniček, Kniha šansonů

žebříček

nejprodávanější knihy

tiŠtěnÉ knihy

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 13. 8. až 19. 8. 2018

beletrie
1. Alena Mornštajnová hana Host
2. Daniel Cole loutkář Knižní klub
3. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
4. Heather Morrisová tatér z osvětimi BizBooks
5. Patrik Hartl Prvok, Šampón, tečka a karel Bourdon
6. Patrik Hartl okamžiky štěstí Bourdon
7. JoJo Moyesová zakázané ovoce Ikar
8. Daniel Cole hadrový panák Knižní klub
9. Dan Brown Počátek Argo
10. Michal Viewegh Muž a žena Ikar

populárně-naučná
1. Pavel Kolář, Renata Červenková labyrint pohybu Vyšehrad
2. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
3. Margit Slimáková velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
4. Laurent Gounelle Muž, který chtěl být šťastný Rybka Publishers
5. Erik Tabery opuštěná společnost Paseka
6. Ester Geislerová, Josefína Bakošová terapie sdílením Listen
7, Don Miguel Ruiz Čtyři dohody Pragma
8. Stéphane Garnier chovejte se jako kočka JOTA
9. Mark Manson důmyslné umění jak mít život na háku Omega
10. Marek Herman najděte si svého marťana Hanex

pro děti a mládež
1. John Green Jedna želva za druhou Yoli
2. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
3. David Walliams nejhorší děti na světě 2 Argo
4. Franchesa Cavallo, Elena Favilli Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky Albatros
5. Adrian Macho Gerda, příběh velryby CPress
6. Becky Albertalli Já, simon Yoli
7. Neal Shusterman smrtka Yoli
8. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
9. Timothy Zahn star Wars thrawn Egmont
10. Kolektiv vtipy pro děti CPress
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

e-knihy

Červenec 2018 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Alena Mornštajnová hana Host
2. Lucy Clarkeová stíny nad zálivem Cosmopolis
3. Lucy Clarkeová Poslední dech Cosmopolis
4. Lucy Clarkeová Modrá Cosmopolis
5. S. J. Bolton temné říční vody Domino
6. Christina Laurenová Miluji tě, nenávidím tě Jota
7. Tim Weaver Údolí mrtvých Mystery Press
8. Aleš Palán, Jan Šibík Raději zešílet v divočině Prostor
9. B. A. Paris za zavřenými dveřmi Motto
10. Pavel Kolář, Renata Červenková labyrint pohybu Vyšehrad
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PŘÍBĚH PRO
ÚSPĚCH(ANÉ)

Tesař
Jon Gordon

Překlad Hana Antonínová

Podnikatel Michael se probudí v nemocnici
s ovázanou hlavou a netuší, jak se tam ocitl.
Dovídá se, že zkolaboval při ranním běhání.
Když zjistí, že muž, který mu zachránil život,
je tesař, navštíví ho a zjistí, že je mnohem víc
než to; je stavitelem životů, kariér, lidí a týmů.
Tesař se s Michaelem dělí o svou životní moudrost a pomáhá mu tím
nejen zachránit podnik, ale i najít hlubší smysl života. Hlavní postava a s ní i čtenář
postupně zjišťuje, že úspěchu nelze dosáhnout přes noc, ale že existují nadčasové
principy, které člověku pomohou vyniknout a působit na ostatní.
VÁZ., 144 S., 235 KČ

Ukázka
„To se mi líbí!“ zvolal tesař. „A teď se musíte stejně postavit ke svému životu. Musíte si položit tyto otázky:
Jak to vypadá, když jste nejzdravější, nesilnější a nejvýkonnější? Jak se daří vaší rodině, když usilujete
o úspěch v práci? Přehlížíte ty, které máte rád, nebo si pro ně uděláte víc času? Co je nejdůležitější? Co
vás každý den pohání? Co vám dává chuť do života? Co děláte pro to, abyste naplnil smysl života? Když
se ohlédnete za svým životem, co byste o něm chtěl říci? Jaký z něj chcete mít pocit? Čeho jste původně
chtěl dosáhnout? Co po vás zůstane? Za mnoho let o vás budou lidé vyprávět příběhy a vy si musíte položit
otázku, co chcete, aby o vás vyprávěli. Takové otázky vám pomohou naplánovat a vytvořit skvělý život.“
„Položil jste si takové otázky v souvislosti se svým životem?“ zeptal se Michael, protože ho zajímalo, jak tesař
přišel na tak hlubokomyslné myšlenky.
„Ano. A byly velice užitečné. Pomohly mi vytvořit úžasný život a velmi úspěšnou pracovní kariéru. Moje
děti jsou dospělé a už mají vlastní děti. Smrt mé drahé ženy sice součástí mého plánu nebyla, ale
i dokonalý plán musí často ustoupit hlavnímu plánu nejvyššího tvůrce. Ale čas, který jsme spolu prožili,
byl nejlepší dobou mého života, a díky tomu jsem mohl vymyslet své mistrovské dílo a další strategie
úspěchu. Až se nakonec ohlédnu za svým životem, budu se usmívat nad tím, co jsem udělal, a nebudu
litovat toho, co jsem neudělal.“

obchod.portal.cz

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná | 192 stran | 349 Kč

vázaná | 48 stran | 199 Kč

polstrovaná | 158 stran | 199 Kč

brožovaná | 160 stran | 199 Kč

brožovaná | 160 stran | 199 Kč

brožovaná | 170 stran | 299 Kč

polstrovaná | 158 stran | 199 Kč

polstrovaná | 158 stran | 199 Kč

vázaná | 134 stran | 169 Kč

vázaná | 134stran | 169 Kč

leporelo | 12 stran | 299 Kč

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

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

