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PIERRE-DENIS GOUX, OLIVIER PERU
I kdyby stál na vrcholku hory, má
trpaslík stejně vždycky daleko do
nebe... tak se to říká a proto hrají trpaslíci vždycky vedlejší role... opravdu
vždycky? Myslel si to i trpasličí bojovník jménem Tór, jenže potom se mu do
ruky dostalo bájné kladivo a s ním podivuhodné schopnosti. A on pochopil,
že možná bude na něm, na obyčejném
trpaslíkovi, jak se rozhodnou osudy
mocných v Midgardu i Ásgardu, lidí i
bohů a všech ostatních.

JEAN-MICHEL GUENASSIA

Paul je ne právě obyčejným členem
ne právě obvyklé rodiny – rodiny leg
legrační a něžné, rodiny mile rozklížené,
sestávající z něho a dvou excentric
excentrických matek – a ta biologická opravdu
nemá ráda heterosexuály. Otce Paul
nikdy nepoznal. Zato poznal značně
liberální výchovu, a tak mu nečiní po
potíže v šestnácti letech opustit školu
a začít se živit jako barový pianista.
Navzdory všemu Paul zůstává nena
nenapravitelným optimistou.

POTRAT

ŘÍŠE LETNÍHO MĚSÍCE

RICHARD BRAUTIGAN

S.C. GWYNNE

Richarda Brautigana není třeba českým
čtenářům představovat, svými knihami
V melounovém cukru a Chytání pstruhů
v Americe si získal velkou popularitu.
Děj tohoto románu nás zavádí do San
Francisca, do neuvěřitelné knihovny, kam lidé nosí knihy, které sami
napsali. Zde se seznamuje krásná
dívka Vida s tamějším knihovníkem.
Jejich osudy se spojí, ale toto spojení nezůstane bez následků, a tak
následuje cesta za potratem…

Komančové byli nejmocnějším indiánským
kmenem v amerických dějinách. Proslavili se nedostižným jezdeckým i válečným uměním a legendární bojovností,
dokázali zarazit rozpínání španělského
impéria z Mexika i francouzských kolonistů z Louisiany. Anglosaští osadníci
na obranu proti Komančům založili
jednotky texaských hraničářů. V téže
době byla také vynalezena převratná
nová zbraň – šestiranný kolt –, která
do bojů výrazně zasáhla.

248 Kč

398 Kč

TANTRA

MUŽ ZA ZDÍ

378 Kč

298 Kč

ANDRÉ VAN LYSEBETH

EMA ANGSTRÖM

Kniha belgického propagátora jógy
přibližuje tantrické učení, které vyznává kult ženského principu a nabízí
jiný pohled na sex. Tantrismus zdůrazňuje, že v absolutně nerozlišeném
bytí se nejdříve probouzí vědomá
energie. Stejně jako v indickém myšlení mají všechny předměty a bytosti
stejný původ, liší se pouze stupněm
soudržnosti, hutnosti a uspořádáním.
Daná soustava představuje životní
praxi a návody k proniknutí k silám
utajeným v našem nitru.

Nekonvenční psychologický thriller
má tři hlavní hrdiny: starý činžák ve
Stockholmu, starého pána, který z něj
nikdy nevychází, a devítiletou holčičku, která se zrovna přistěhovala. Každý z nich skrývá mnohá tajemství.
Starý pán (W) i děvčátko Alva obtížně
komunikují s ostatními lidmi, a tak to
zkoušejí po svém, ale svět nemá tajemství rád, a tak je nepravděpodobné přátelství Alvy a W odsouzeno k
tragickému konci.

ENDERŮN STÍN

ĎÁBLOVO OPATSTVÍ

298 Kč

298 Kč

CARD, ORSON SCOTT
Děj románu se odehrává paralelně se
slavným románem Enderova hra a
přináší nový a v mnohém překvapivý
pohled na čtenářům dobře známé události, které by bez Fazolkova přispění
probíhaly zcela odlišně. Země žije pod
hrozbou opakovaného útoku termiťanů a ve slumech Rotterdamu živoří
maličké dítě s geniální schopností přežít – Fazolek. Svou chytrostí
změní poměry všech malých dětí v
celém městě.

MORRERES, JOSEP M.

Detektivní příběh z minulosti nás zavádí
do prostředí ženského kláštera, kde v cele
zamčené zevnitř byla nalezena zavražděná matka představená. Netradičně pojatá detektivka připraví čtenáři nejedno
překvapení. Kdo abatyši zavraždil? A čí
zájmy za vraždou stály? Jedinou stopou se zdá být tajemný nápis na zdi
cely. Autor nám na stránkách knihy
připraví nejedno překvapení – vždyť
překvapením je i to, kdo případ vyřeší.

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

WWW.ARGO.CZ

editorial

tip redakce

BRITSKÁ KLASIKA KONEČNĚ ČESKY

Vážení a milí čtenáři,
v prvním editorialu loňského roku, a mém prvním
v Knižních novinkách vůbec, jsem psala, že každý
začátek roku je jako první stránka knihy. Začínáme
číst s napětím, co nás na dalších stránkách čeká.
Doufám, že váš rok byl příjemným čtením bez dramatických zvratů. A pokud jste přece jen neunikli
složité životní zápletce, věřím, že na vás čekal
happy end. Ohlédneme-li se za knižním rokem,
můžeme o něm říct, že splňoval všechno, co by
měla dobrá kniha mít. Měl své hlavní hrdiny v podobě úspěšných autorů, mezi něž
patřili Patrik Hartl, Radka Třeštíková nebo Alena Mornštajnová, jejichž knihy Nejlepší
Víkend, Veselí a Hana se držely na předních příčkách žebříčku prodejnosti. Nechyběly zajímavé události, jako byl už 24. ročník veletrhu Svět knihy v Praze, i další knižní
svátky. Trochu napětí jsme prožili v září, kdy si svou velkou premiéru odbyl veletrh
Svět knihy v Plzni, a nikdo nevěděl, zda uspěje. Nakonec z toho byla láska na první
pohled. Život píše i smutné kapitoly, jako bylo loučení s Milošem Formanem nebo
Jurajem Herzem, kteří tak mistrně dokázali převést na plátno náročné knižní předlohy. Zaskočil nás odchod spisovatelky Marty Davouze, s níž jsme ještě na jaře přinesli
optimisticky laděný rozhovor, fyzika Stephena Hawkinga, jehož knihy dokázaly i naprostým laikům přiblížit běh času a vesmíru a v závěru roku pak nejpřekládanějšího
izraelského autora a držitele Ceny Franze Kafky Amose Oze. S Knižními novinkami
jsme byli u všech zajímavých akcí, připravili jsme mnoho rozhovorů, napsali desítky
recenzí. Rok 2018 znovu dokázal, že navzdory technologickému boomu knihy žijí
a žít budou, ať už papírové nebo elektronické. Jsem zvědavá, jaké nás čekají letos.
Víme, že bychom se měli dočkat například překladu knihy Lethal White, kterou pod
pseudonymem Robert Galbraith napsala slavná autorka Harryho Pottera J. K. Rowlingová, nebo novinky od Joa Nesbøho. Sedmdesátiny letos oslaví nakladatelství
Albatros, které při té příležitosti vydá sběratelskou knihu Slovanská epopej, jež by
měla být nejdražší knihou, jakou Albatros kdy vydal. Čeká nás také velká událost, kdy
Česko bude hlavním hostem věhlasného knižního veletrhu v Lipsku, kam se vypraví ti
nejlepší čeští spisovatelé. Máme toho před sebou opravdu hodně.
Přeji nám všem, aby letošní knižní rok byl plný zajímavých kapitol a měl jen
šťastný konec.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Náš osud není ve hvězdách, ale je v nás.“
William Shakespeare

Je to až s podivem, že kniha skotské spisovatelky Muriel
Sparkové Nejlepší léta slečny Jean Brodieové (vydává
Prostor v překladu Martina Pokorného) se dočkala českého překladu až nyní. Britové ji považují za jedno nejvýznamnějších děl anglicky psané literatury 20. století
a je to už téměř šedesát let, co se příběh poprvé objevil
na knižním trhu. „Mistrovský kousek narativní výstavby a umění podle zásady méně je více,“ napsal o knize
britský deník The Guardian. Po barvitém příběhu sáhli
i filmaři, kteří do hlavní role snímku z roku 1969 obsadili známou herečku Maggie Smithovou. V duchu rčení
kdo si počká, ten se dočká, jsme se nakonec příchodu Jean Brodieové do českých
knihkupectví dočkali i my.
Jak říká anotace ke knize, autorka v příběhu líčí nadstandardní vztah učitelky
Jean k šesti osobitým dívkám, které okouzlí svými představami krásy, šarmem i dominancí, a skryté drama, jež vede k její zradě a propuštění. Pokud to zjednodušíme, jde
o mistrně popsaný neobvyklý vztah netradiční učitelky a jejích žaček. Postava slečny
Brodieové byla částečně inspirována učitelkou Christinou Kayovou ze školy pro dívky,
kam autorka chodila. Později o ní napsala: „Co jsme obdivovaly a co bylo na Christině Kayové nezapomenutelné, byla dramatičnost a poezie, s níž se všechno v její třídě
odehrávalo.“ Někdy prý byla i krásně absurdní, když například pověsila vedle plakátu
s renesančními malbami Mussoliniho s pochodujícími vojáky. Christine stejně jako Jean
jsou ženy, které se nebojí jít proti zažitým stereotypům, nebojí se říct svůj názor a to
samé chtějí i od ostatních, včetně
svých žaček. Ty je za jejich někdy
nekompromisní požadavky v danou
chvíli možná i trochu nenávidí, ale
s odstupem času, a nemusí být moc
dlouhý, pochopí, co a proč se snažily do jejich dětských hlav vštípit. Ne
každý má štěstí na tak zajímavého
průvodce školními roky, jako měla
autorka, a ne každý to dokáže tak
krásně promítnout do knižního vyprávění. Muriel Sparková to umí.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

MICHAL JAGELKA
herec, moderátor a dabér

Číslo 1–2 / vychází 21. 1. 2019

Odmala mám mnohem raději literaturu faktu než beletrii.
A to navzdory tomu, že už několik let pracuji na vlastní rozsáhlé beletristické prvotině, kterou stále nemám hotovou!
Jsem tedy milovníkem slovníků, nejrůznějších memoárů,
encyklopedií nebo zajímavých knih o historii. Teď se zrovna
prokousávám Osudovými okamžiky XX. století od Karla Pacnera nebo Padevětovými průvodci Prahou – po Praze protektorátní je to aktuálně Praha stalinistická.
Když už mám pocit, že ze všeho zešílím, listuji si v rozhovorech s psychiatrem
Radkinem Honzákem v knížce Všichni žijem´ v blázinci. A doma se jako chalupáři
a majitelé historické roubenky s partnerem Alešem Cibulkou pravidelně vracíme k publikaci Jana Pešty Rekonstrukce roubených staveb. S literaturou trávím
čas i jinak: jsem hlavním editorem pamětnických kalendářů a některých knih svého partnera, takže jsem tak trochu dramaturgem, redaktorem i korektorem v jednom. Aktuálně mám radost třeba z velmi povedené knihy Černobílé idoly 4, která
je určena pro všechny milovníky starých českých filmů.
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DAŇOVÉ ZÁKONY
NA TRHU

wwww.grada.cz

rozhovor

s Alešem Hámou

JSEM VYZNAVAČ AUDIOKNIH
Kniha Jmenuju se Tomáš autora Oty Karse, připomínající
nejoblíbenějšího dětského herce Tomáš Holého, získala
cenu Magnesia Litera 2018 i Cenu čtenářů v anketě Český
bestseller. Nově se dočkala také zvukové verze. Audioknihu
načetl herec a moderátor Aleš Háma.
Jak došlo k tomu, že jste knihu načetl právě vy?
V mém životě jsou všechny věci řízeny náhodou nebo Pánem Bohem. Najednou
se mi ozvala Helena Rytířová, která namlouvání audioknih režíruje, s tím, že se
s autorem i nakladatelem knihy shodli na tom, abych audioknihu načetl já. Prostě
to přišlo samo a udělalo mi to radost.
Byla to vaše první audiokniha?
Byla, ale chtěl jsem to zkusit už dřív. Právě
s Helenou Rytířovou jsme před časem probírali
možnosti namluvení knih E. T. Setona, které
mám moc rád, a díky tomu si na mě teď vzpomněla. Když jsem se potom setkal s autorem
knihy Otou Karsem, zjistili jsme, že se známe
z nějakého mejdanu. Rozhodně to byla příjemná spolupráce.

Zmínil jste, že máte rád E. T. Setona. Vyrůstal jste na jeho knížkách?
Já jsem foglarovec, vyrůstal jsem na Rychlých šípech a Setona jsem z dětství vůbec
neznal, byť je to kultovní autor. S jeho knihami jsem se seznámil až díky manželce,
pro niž hrály zásadní roli. Chtěl jsem vědět, co se jí na nich tak líbilo, a vzal jsem
si je na dovolenou. A tehdy se to stalo. V osmadvaceti se ve mně probudil malý
chlapec, který chce žít v divočině. Úplně mě to pohltilo, a proto bych Setonovy
knihy chtěl vydat jako audioknihy.

Jak jste se na namlouvání připravoval? Přečetl jste si knihu dopředu nebo jste šel
do studia tzv. na blind?
Tím, že to byla moje úplně první audiokniha, dost dobře jsem nevěděl, jak s tím
naložit, ale načíst to z jedné vody na čisto jsem si netroufl. Rychle jsem si to doma
prošel, abych zjistil, jestli tam jsou nějaké záludnosti, ale podrobně jsem to ani číst
nechtěl, aby to neztratilo na autentičnosti.

Posloucháte audioknihy rád?
Jsem fanatický vyznavač audioknih. Kupuju si je na cédéčkách, protože rád držím
ten předmět v ruce. Moje děti nechápou, proč si to jednoduše nestáhnu, ale to
není ono. Já to chci fyzicky mít. Je to stejné jako s knihovnou, některé knihy vám
stačí si jen půjčit, ale některé chcete vlastnit, mít je doma napořád. Hodně času
strávím v autě a audioknihy mi cestu spolehlivě ukrátí.
JANA MARXTOVÁ

SEBELÉČBA

CESTA KE ZDRAVÍ A VITALITĚ
Jarmila Mandžuková
V této knize najdete to nejlepší ze
sebeléčitelství, objevíte zázračnou
sílu vlastní energie, odhalíte dobou
ověřené léčebné postupy a zkušenosti,
které se prolínají s novými odbornými
a vědeckými poznatky. Dozvíte se, jaké
sebeléčebné metody jsou nejvhodnější
na konkrétní zdravotní problémy či
posílení zdraví. Kniha přináší praktické
a užitečné rady nejen v nemoci, ale
i ve zdraví, neboť vychází z myšlenky,
že chorobám je třeba nejdříve
předcházet, a teprve potom je léčit.
Pro inspiraci jsou v závěru knihy
návody na sestavy – rituály, které
jsou nenáročné a vhodné pro každého.
Odměna za snahu je jasná. Nazývá se
dobré zdraví, lepší a šťastnější život.

Znal jste se s Tomášem Holým? Setkali jste se někdy?
Tomáš byl o pět let starší, a když jsem chodil na konzervatoř, on chodil na práva, což jsou budovy spřízněné, takže jsme se potkávali v menze nebo v přilehlých
hospodách. Věděl jsem, že to je on, ale osobně jsme se neznali. O dost později,
když jsem nosil kufry v hotelu Ambassador v Praze na Václaváku, jsem se seznámil
s Tomášovým tatínkem, který tam pracoval. To byla jediná moje konkrétní vazba
na Tomáše Holého.
Tomáš začal hrát jako hodně malý kluk, kdy jste se vy poprvé postavil před kameru?
Poprvé jsem hrál zhruba ve stejném věku jako Tomáš, bylo mi asi sedm a bylo to
ve filmu pana režiséra Kachlíka Kouzelné dobrodružství. Točilo se ve Valči u Karlových varů, kde jsem bydlel, takže jsem to měl kousek. Hrál jsem epizodní roličku,
přebíhal jsem tam někde v druhém plánu. (smích)

Váz., bar. obálka, ilustrace, 184stran, 228 Kč,
1. dotisk. EAN 978-80-86231-63-1

NAKLADATELSTVÍ START
Jindřich Brožek, J. Horáka 1558, 256 01 Benešov
tel.: 317 721 828, 603 476 042, e-mail: brozek@nakladatelstvi-start.cz
www.nakladatelstvi-start.cz / Distribuce: EUROMEDIA GROUP, a.s.
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Novinky univerzitních koedicí

NOMINACE NA CENU JIŘÍHO THEINERA

Rok se s rokem sešel, opět se blíží mezinárodní knižní veletrh a literární festival
Burešová
Pavol Minárik
Svět
knihy Praha a s ním i pravidelné udílení prestižní Ceny JiříhoJitka
Theinera.
MáBudování loajality zákazníků
Ekonomie náboženství
te-li
tip na vhodného kandidáta, je nejvyšší čas ho nominovat. ke značkám oblečení
a náboženství
na Facebooku

v postkomunistické Evropě

Autor Pavol Minárik přednáší ekonomii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na vysoké škole CEVRO institut
v Praze. Jeho odborným zaměřením je institucionální ekonomie,
publikuje zejména k tématům náboženství v komunistickém a postkomunistickém období.

• Kategorizace českého módního trhu

Minárik

• Ověření vztahu mezi úrovní ceny a vnímanou úrovní kvality

• Identifikace inovátorů a názorových vůdců v segmentu zákazníků běžných značek
• Nejkupovanějších běžných značek oblečení v České republice

Autorka Ing. Jitka Burešová, Ph.D., je odborná asistentka na Katedře marketingu a obchodu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Specializuje se na marketingovou komunikaci
na Facebooku a marketing značky.

Jitka Burešová

• Model budování loajality

Jitka Burešová • Budování loajality zákazníků ke značkám oblečení na Facebooku

Doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
(z recenzního posudku)

Loajalita zákazníků je považována za klíčový faktor ovlivňující
dlouhodobý úspěch firem. Kniha pojednává o budování loajality
na internetu, konkrétně na sociální síti Facebook. Tato největší
sociální síť světa zajišťuje v současnosti vzájemnou komunikaci
mezi 1,65 miliardy uživatelů po celém světě. Facebook se tak
stal naprosto unikátním místem pro oslovení obrovské masy
potenciálních zákazníků. Hlavním cílem autorky bylo zjistit, zda
je možné budovat online loajalitu k firemním stránkám běžných
módních značek na Facebooku a následně offline loajalitu
ke značkám. Proto zkoumala pět tematických oblastí: běžné
značky oblečení, zákazníky běžných značek oblečení, uživatele
Facebooku, firemní stránky běžných módních značek a model
budování loajality. V knize přináší výsledky:

Pavol

„Českému čtenáři se prostřednictvím této knihy otevírají nové obzory
a troufám si říct, že text by měl být povinnou četbou nejen každého
ekonoma, který se zabývá ekonomií veřejného a neziskového sektoru,
ale i těch, kdo pochybují o možnostech ekonomie vyrovnat se s tak
abstraktními a složitými fenomény, jakými jsou víra a náboženství.
Po přečtení knihy bude patrně většina čtenářů souhlasit s jedním ze
závěrečných autorových výroků: … současný svět, jakkoli se to z české
perspektivy může zdát podivné, je svět náboženský a není pravděpodobné, že by se tato skutečnost v blízké budoucnosti změnila. Zkoumání
náboženství je proto minimálně stejně relevantní jako v minulosti
a s ohledem na ztrátu osobní zkušenosti s důležitostí náboženství v naší
společnosti možná ještě více. Podotýkám, že autor k tomuto zkoumání
minimálně v českém kontextu svou knihou výrazně přispěl.“

Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě • Pavol Minárik

Cena pojmenovaná po obdržel překladatel a bohemista David Short z VelLoajalita zákazníků je považována
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NOMINACE NA CENU JIŘÍHO THEINERA
Rok se s rokem sešel, opět se blíží mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha a s ním i pravidelné udílení prestižní
Ceny Jiřího Theinera. Máte-li tip na vhodného kandidáta, je nejvyšší
čas ho nominovat.
Cena pojmenovaná po
dlouholetém šéfredaktorovi časopisu Index on Censorship Jiřím Theinerovi
je určena žijící osobnosti
nebo aktivní instituci působící v zahraničí, která svým
počinem či dlouhodobým
snažením významně přispívá k šíření a propagaci české literatury mimo ČR. Cena je spojena s finanční prémií 30.000 CZK.
Prvním laureátem této prestižní ceny se
v roce 2011 stal polský bohemista, překladatel a novinář Andržej Jagodzinski. V dalších
letech ji obdržela bohemistka, překladatelka
a spisovatelka Ruth Bondy z Izraele, kanadský
překladatel a spisovatel Paul Wilson, překladatel a spisovatel Peter Demetz, běloruský bohemista Sjarhej Smatryčenka, literární historička
a překladatelka Markéta Goetz-Stankiewicz
z USA a nizozemský bohemista a překladatel
Edgar de Bruin. V loňském roce cenu obdržel

překladatel a bohemista David Short z Velké
Británie.
Uzávěrka nominací pro letošní ročník je
15. února 2019 ve 24 hodin. Nominace mohou
zasílat zástupci odborné veřejnosti – nakladatelé, knihovníci, univerzitní pracovníci, instituce či média zabývající se českou literaturou
a knižní kulturou. Nominace musí obsahovat
plné jméno navrhované osoby, respektive
název instituce, včetně kontaktu na nominovaného a zdůvodnění jeho zásluh. Nominace
z minulého roku lze letos poslat znovu!
Nominační formulář je ke stažení na stránce www.svetknihy.cz a www.bookworld.cz. Po
vyplnění je třeba jej zaslat na adresu Svět knihy, s. r. o., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2 nebo na e-mail theineraward@svetknihy.cz.
Oceněného vybírá pětičlenná komise,
kterou jmenuje společnost Svět knihy, s. r. o.
Stálým a čestným členem komise je syn Jiřího
(George) Theinera a donátor finanční prémie
Pavel Theiner.

Laureát Ceny za rok 2018 David Short

Laureát Ceny David Short se synem Jiřího Theinera Pavlem

NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázaná | 416 stran | 299 Kč

vázaná | 240 stran | 399 Kč

vázaná | 312 stran | 349 Kč

vázaná | 112 stran | 79 Kč

brožovaná | 128 stran | 69 Kč

vázaná | 112 stran | 79 Kč

vázaná | 320 stran | 299 Kč

vázaná | 112 stran | 79 Kč

vázaná | 112 stran | 79 Kč

vázaná | 72 stran | 79 Kč

brožovaná | 96 stran | 79 Kč

brožovaná | 96 stran | 79 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.

ÚŽASNÉ NOVINKY
Príbehy
ˇ ˇ pro dlouhé zimní vecery
ˇ
INTROVERTŮV ROK

OSTROV

Michaela Chung

Sigidur Hagalín Björnsdóttir

Je knihou, která introverty zavede na dobrodružnou cestu s každodenní porci moudrosti.
Posílí vaše vztahy, rozvine u vás skutečné sebevědomí a dovolí vám rozkvést vaším vlastním
introvertským způsobem.

Výjimečně se stane něco, co stmelí celé lidstvo,
propojí osudy všech, jako by se svět na okamžik
zmenšil. A někdy se zmenší natolik, že je z něj
jenom jeden člověk.

HŘÍŠNICE • Petra Hammesfahrová
Klidné slunečné odpoledne u jezera naruší hrůzný čin. Cora Benerová
zničehonic ubodala muže. Proč? Co by
mohlo přimět tu tichou, laskavou mladou
maminku, aby zabila naprosto neznámého člověka?

ZVUKY PŘÍRODY:
SVĚT PTÁKŮ
Robert Hunter

ATLAS
DOBRODRUŽSTVÍ
TOLKIENOVI HRDINOVÉ,
TOLKIENOVY BITVY
David Day
Tolkienova Středozemě přežila katastrofické války a rozhodující bitvy, při nichž
povstali skvělí muži i ženy, aby utvářeli
směřování své historie.

Rachel Williams
Vyšlete svého vnitřního dobrodruha na bohatě ilustrovanou
cestu kolem světa s mapami
sedmi kontinentů a stovkami
aktivit a úkolů pro cestovatelské
snílky všeho věku.

SEDM KAMENŮ LÁSKY
A ZTRÁTY • Diana Gabaldon
Kniha Sedm kamenů lásky a ztráty je
sbírkou krátkých povídek, včetně dvou
dosud nevydaných novel, které poutavě
a rozmanitým způsobem rozšiřují příběhy
hrdinů série Cizinka.

Najdete nás již ve 32 prodejnách v ČR nebo
na našem e-shopu www.knihydobrovsky.cz

Prozkoumejte deset různých oblastí, v nichž žijí
ptáci. Na každé stránce
stiskněte tlačítko s notou
a poslechněte si zvuky
více než 60 druhů ptáků.

VELKOLEPÁ KNIHA
O MOŘSKÝCH TVORECH
Tom Jackson
Krásně ilustrovaná dárková kniha vás uchvátí
svou škálou fascinujících mořských tvorů, od
elegantních delfínů a impozantních kosatek
po nádherné klauny očkaté.

Novinky z nakladatelství
Nicola Kentová
Moje maminka je
nejsilnější na světě
Obrázková knížka plná
zvířátek a legračních
situací. Medvídkova
maminka je ze všech
maminek na světě
nejsilnější, ale i ten
největší silák si někdy
musí odpočinout…
269 Kč
Pro děti od dvou let

Petr Kofroň
Signum
Žánrově mnohotvárná
publikace hudebního
skladatele a esejisty
Petra Kofroně
směřuje od výsostně
muzikologických textů
přes hudebně-literární
eseje až k literatuře ve
formě „čisté hry“.
329 Kč
Populárně-naučná

Radka Denemarková
Hodiny z olova

Trojnásobná držitelka ocenění Magnesia
Litera přichází s rozsáhlým románem
inspirovaným jejím pobytem v Číně.
Český podnikatel, jeho manželka
a dospívající dcera, ruský diplomat,
francouzský literát, americká studentka
kaligrafie a řada dalších hrdinů. Poutníci
a cestovatelé, kteří odjeli do Číny, aby si
uklidili ve svém životě, ale jejich svět se
dál rozpadá...
469 Kč
Česká beletrie

H. Friedlaenderová
a kolektiv
České děti a mládež
jako čtenáři 2017
Jaký vztah mají dnešní
děti a mládež ke čtení?
Publikace představuje
výsledky opakovaného
reprezentativního
výzkumu realizovaného
Národní knihovnou.
249 Kč
Literární věda

hostbrno.cz

bibliografie
duchovní nauk y
B IB LE
Bible (rodinná, malá)

Praha: Pikola, 2018, 1024 s., váz.
3999 Kč
Tato kniha je digitálně zmenšenou
kopií luxusního vydání vzácné, ručně
vázané a působivě vypravené rodinné
Bible, která vyšla v roce 2016 v omezeném nákladu.
ISBN 978-80-7617-021-6

NÁBOŽE NST VÍ
Benda, Julien
Zrada vzdělanců

Praha: Academia, 2018, 284 s., váz.
365 Kč
Takřka po devadesáti letech vychází
nový překlad knihy francouzského
filozofa Juliena Bendy, který proti
sobě staví univerzalistickou filozofii
ducha, dědičku řecké vzdělanosti,
a soudobé ideové proudy ve službách
praktických zájmů.
ISBN 978-80-200-2872-3

Fausti, Silvano
Nad evangeliem podle Lukáše 1

Praha: Paulínky, 2018, 797 s., 300 Kč
Výklad Lukášova evangelia, ve kterém nechybí odbornost, a přitom
i pochopitelnost a živost, která zve
nejen k četbě, ale i k přemýšlení
a k žití rozjímaného slova.
ISBN 978-80-7450-318-4

Fausti, Silvano
Nad evangeliem podle Lukáše 2

Praha: Paulínky, 2018, 645 s., 250 Kč
Výklad Lukášova evangelia, ve kterém nechybí odbornost, a přitom
i pochopitelnost a živost, která zve
nejen k četbě, ale i k přemýšlení
a k žití rozjímaného slova.
ISBN 978-80-7450-321-4

Heryán, Ladislav; Vaďura, Petr
Země bez obzoru
Praha: Vyšehrad, 2018, 1. vyd.,
272 s., 299 Kč
Ladislav Heryán je mnoha lidem
znám jako katolický kněz, který má
úzké vztahy k undergroundu, miluje
rockovou muziku a mívá bohoslužby
na rockových festivalech. Jeho životní
záběr je však mnohem hlubší.
ISBN 978-80-7601-050-5

Houkal, Jan
Mé všechno volá k Bohu

Praha: Portál, 2018, 176 s., brož.
269 Kč
Známý katolický kněz a autor úspěšných duchovních knih pro děti Jan
Houkal se tentokrát obrací k dospělému čtenáři.
ISBN 978-80-262-1315-4

Orosius, Paulus
Dějiny proti pohanům

Praha: Argo, 2018, 496 s., váz. 398 Kč
Orosiovy dějiny, v nichž se autor inspiruje Augustinovou tezí o vítězství
Boží obce, představují významný
doklad vývoje křesťanské univerzalistické historiografie a ovlivnily řadu
středověkých autorů, např. Isidora ze
Sevilly či Otu z Freisingu.
ISBN 978-80-257-2681-5

Spiegel, Paul
Kdo jsou Židé?

Brno: Barrister & Principal, 2018,
258 s., brož. 199 Kč

1 –2 / 2 0 19

Toto je kniha o důvěrné kráse židovství. Je to intimní kniha o vší kráse,
bohatství i bolesti tisíciletí židovské
kulturní tradice.
ISBN 978-80-7364-083-5

Vlková, Gabriela Ivana;
Plátová, Jana
Kniha Izajáš. Komentovaný
překlad řecké septuagintní verze

Praha: Vyšehrad, 2018, 352 s., váz.
399 Kč
Kniha Izaiáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její
řecký překlad vychází z předlohy
podobné dochovanému hebrejskému
textu, přesto se v něm najdou verše,
které se obsahově liší.
ISBN 978-80-7429-987-2

ekonomika
E KO N OM I E
Holman, Robert
Makroekonomie. Sbírka řešených otázek a příkladů

Praha: C. H. Beck, 2018, 2. vyd.,
112 s., brož. 220 Kč
Nové vydání Sbírky řešených otázek
a příkladů k učebnici Makroekonomie profesora Roberta Holmana
slouží studentům k procvičení probírané látky, a tím i k jejímu důkladnějšímu pochopení.
ISBN 978-80-7400-723-1

Holman, Robert;
Brožová, Dagmar
Mikroekonomie. Sbírka řešených otázek a příkladů

Praha: C. H. Beck, 2018, 2. vyd.,
272 s., brož. 470 Kč
Nové vydání Sbírky řešených otázek
a příkladů k učebnici Mikroekonomie
profesora Roberta Holmana slouží
studentům k procvičení probírané
látky, a tím i k jejímu důkladnějšímu
pochopení.
ISBN 978-80-7400-260-1

Pošta, Vít
Makroekonomická analýza na
příkladu české ekonomiky

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
424 s., brož. 690 Kč
Jakým způsobem je možné zachytit
cyklické výkyvy ekonomiky z pohledu
jejího výkonu, inflace, dopadů na trh
práce a finančních trhů? Jak se rozhodnutí vlády a České národní banky
odráží na vývoji české ekonomiky?
ISBN 978-80-7400-720-0

E KO N OM I K A
Role veřejného a soukromého
sektoru v inovačním prostředí

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 499 Kč
Monografie se zabývá problematikou
tvorby a šíření inovací v území, a to
v kontextu jejich ovlivnění ze strany
jednotlivých ekonomických subjektů
při současném zohlednění sektoru
jejich působení.
ISBN 978-80-7598-131-8

FI NANCE
Lánský, Jan
Kryptoměny

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
160 s., brož. 390 Kč
Kryptoměny jsou decentralizované
platební systémy, ve kterých se vlast-

z n o v i n e k k 2 1. 1. 2 0 19 5 3 7 t i t u l ů

nictví prokazuje kryptograficky. Patří
k největším technologickým inovacím
současnosti.
ISBN 978-80-7400-722-4

společenské
vědy; osvěta
DRUHÁ SVĚTOVÁ
VÁLKA
Grünberg-Kleinová, Hannelore
Dokud jsou slzy

Brno: Barrister & Principal, 2018,
120 s., brož. 199 Kč
Téma holokaustu bylo zpracováno již
mnohokrát, nikdy však nepřestane
šokovat svou krutostí a nesmyslností.
V knize Dokud jsou slzy navíc autorka
přesvědčivě popisuje proces dospívání v nelidských podmínkách.
ISBN 978-80-7364-080-4

Hájková, Anna
Čekám, až se vrátíš

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 104 s., brož. 119 Kč
Tyto jedinečné dokumenty z bezprostřední zkušenosti vypovídají o holokaustu, odboji a koncentračních
táborech. Edici doprovází rámující
úvod a doprovodné texty Pavliných
vnuků a Janyho neteře.
ISBN 978-80-7422-655-7

E NC YK LO PE D I E
Dobbins, Bill; Emmer, Jiří;
Podzimková, Dina a kol.
Encyklopedie moderní kulturistiky

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 790 s., váz. 899 Kč
V jedné dokonalé knize najdete
všechny potřebné znalosti a techniky,
které používá Arnold a další světoví
šampioni po více než tři desetiletí.
ISBN 978-80-7291-251-3

Kopáček, Jakub
Dýmkařská bichle

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 192 s.,
349 Kč
Žhavá jako uhlík – i taková může být
kniha o vodních dýmkách. Tato bichle
vypráví příběh o tajemném světě
dýmu, bublajících dýmek a jejich kultuře optikou dnešní doby.
ISBN 978-80-264-2303-4

Šrot, Radoslav
1000 dobrých rad zahrádkářům

Praha: Brázda, 2018, 648 s., váz.
495 Kč
Již třinácté, nově přepracované
vydání oblíbené zahrádkářské
encyklopedie. Zájemce v ní najde
osvědčené rady k mnohostranné činnosti v zahrádce ovocné i zeleninové,
k pěstování vinné révy, jedlých hub
i okrasných rostlin – květin i dřevin.
ISBN 978-80-209-0427-0

ESOTE R I K A
Byrneová, Lorna;
Hesounová, Vlasta
Andělé v mých vlasech

Praha: Knižní klub, 2018, 304 s.,
199 Kč
Lorna Byrne od nejútlejšího věku
vídala anděly a hovořila s nimi.
V knize Andělé v mých vlasech, kde
zaznamenala svůj neuvěřitelný život-
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ní příběh, otevřeně hovoří o svých
zážitcích.
ISBN 978-80-242-4685-7

Krumlovská, Olga
Duchařské příběhy

Praha: Brána, 2018, váz. 259 Kč
Autorka, známá astroložka, přichází
se sbírkou neuvěřitelných příběhů,
které pramení z její vlastní zkušenosti
s astrálními bytostmi, nebo ze zkušeností a zážitků lidí, kteří se jí se svým
setkáním s duchem svěřili.
ISBN 978-80-7617-109-1

Lukášková, Zuzana Řezáčová
Mandaly sebepoznání – Odhalte
své nitro

Brno: Zoner Press, 2018, 184 s.,
brož. 298 Kč
Žádné mandalové omalovánky, kterých
je na našem knižním trhu spousta, ale
konečně praktická kniha, se kterou díky
podrobným výkladům odhalíme své
nitro a poznáte sami sebe.
ISBN 978-80-7413-386-2

FI LOZO FI E
Garvey, James
Etika klimatické změny

Praha: Filosofia, 2018, 275 s., brož.
195 Kč
Kniha vyšla původně v roce 2008,
takže by se mohlo zdát, že ve světle
nových poznatků musela zastarat.
Garveyho kniha však není v první
řadě souborem faktů o změně globálního klimatu a vlivu člověka na ni, ale
filosofickým dílem...
ISBN 978-80-7007-554-8

Hála, Vlastimil
Universalismus v pluralitním světě

Praha: Filosofia, 2018, 155 s., váz.
125 Kč
Autorka antiky rozvíjí etickou zásadu
platonské morální filosofie: raději zlo
trpět, než je činit jiným. Maďarská
filosofka Ágnes Hellerová (nar. 1929)
patří ke světově uznávaným představitelům tzv. budapešťské školy.
ISBN 978-80-7007-543-2

Honneth, Axel
Právo svobody

Praha: Filosofia, 2018, 616 s., váz.
330 Kč
Rozsáhlá kniha je opus magnum
hlavního představitele současné
kritické teorie společnosti Axela Honnetha (1949).
ISBN 978-80-7007-544-9

Wolf, Prof. ThDr. Václav
Filosofické panoráma Latinské
Ameriky

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2018, 1. vyd., 168 s., brož. 198 Kč
Autor věnuje v této publikaci
pozornost filosofickému myšlení
latinskoamerických univerzit, kde
mj. přednášel či pracovně pobýval –
v Argentině, Brazílii, Kolumbii, Chile,
Peru, Venezuele, Kostarice, Portoriku
a karibské Arubě.
ISBN 978-80-7266-441-2

H ISTO R I E
Bendová, Eva
Zmizelá Praha: Neony a světla
reklam

Praha: Paseka, 2018, 144 s., váz.
299 Kč
Neony ozářily noční tvář města
a vnesly do jeho ulic tajemství a mo-

derní životní styl. Vábily k návštěvě
do obchodních domů. Sváděly ke
vstupu do restaurací.
ISBN 978-80-7432-918-0

Dubovický, Ivan
Češi v Americe – Czechs in
America

Praha: Epocha, 2018, 200 s., flexovazba, 350 Kč
Publikace přináší základní přehled
česko-amerických vztahů od počátků
v 16. století až po dnešek.
ISBN 978-80-7557-165-6

Dvořák, Jan; Hradilek, Adam;
Formánek, Jaroslav
Čechoslováci v Gulagu II.
Praha: Edice ČT, 2018, 224 s., váz.
249 Kč
Druhý díl knihy Čechoslováci v Gulagu přibližuje osudy dalších dvanácti
krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu ve 20. až
50. letech minulého stol
ISBN 978-80-7404-311-6

Dvořák, Milan; Dvořáková,
Daria; Applebaum, Anne
Rudý hladomor
Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 400 s., váz. 469 Kč
V roce 1929 Stalin zahájil proces
zemědělské kolektivizace, která
se v podstatě stala druhou ruskou
revolucí.
ISBN 978-80-7291-253-7

Emmert, František
Československé legie v Rusku

Brno: CPress, 2018, 240 s., váz.
790 Kč
Před sto lety dokázala jedna malá
armáda přepsat mapu tehdejší Evropy. Je to tak, Československé legie si
za svoji činnost v bitvách u Zborova,
akcích v Rusku a především obsazením transsibiřské magistrály získaly
zaslouženou pozornost.
ISBN 978-80-264-2232-7

Emmert, František
Češi ve wehrmachtu

Praha: Mladá fronta, 2018, 224 s.,
váz. 329 Kč
Česká historiografie dlouho zcela
opomíjela či dokonce zamlčovala
fakt, že tisíce českých mužů musely za
2. světové války proti své vůli nedobrovolně sloužit v německé armádě.
ISBN 978-80-204-5044-9

Fitzpatricková, Scheila;
Orlando, Daniela
Ve Stalinově týmu

Praha: Argo, 2018, 384 s., váz.
398 Kč
Prostřednictvím dobové korespondence, úředního materiálu i četných
vzpomínek a pamětí autorka ukazuje,
že za Stalinem stála skupina věrných,
kteří tvořili nebývale efektivní tým až
do Stalinovy smrti v roce 1953.
ISBN 978-80-257-2641-9

Flosman, Martin
S orlem i lvem 1.

Praha: Epocha, 2018, 432 s., váz.
399 Kč
Předkládaná publikace představuje
působení vojenské duchovní služby
od nejstarších dob do roku 1919
a chce čtenáře seznámit s významnými postavami vojenského kléru
a jejich prací v jednotlivých časových
periodách.
ISBN 978-80-7557-135-9

bibliografie
Hruška, Emil
Vraždy v pohraničí

Praha: Epocha, 2018, 216 s., váz.
299 Kč
Kriminální případy z let 1927–1956.
ISBN 978-80-7557-153-3

Huber, Florian
Za dveřmi číhají přízraky. Německé rodinné drama poválečné doby
Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
320 s., váz. 349 Kč
Po zhroucení třetí říše existovalo poslední místo, které slibovalo bezpečí:
rodina. Platila za jedinou hodnotu,
která bez větší úhony přetrvala
nacismus.
ISBN 978-80-204-4845-3

Jenčík, Milan
Zdivočelé Sudety

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
380 s., váz. 449 Kč
Bohatě ilustrovaný objevný popis
velkých událostí bouřlivého roku
1938, prohloubený detailním rozborem nasazení jednotek Stráže obrany
státu v exponovaných pohraničních
oblastech západních Čech.
ISBN 978-80-204-4952-8

Jirásek, David
Výzbroj a výstroj výsadkářů
a průzkumníků 1947–2001

Praha: Mladá fronta, 2018, 480 s.,
váz. 649 Kč
V prvních dvou dílech Historie českých speciálních sil jsme se seznámili
s vývojem našich výsadkových jednotek i jednotek hloubkového a speciálního průzkumu od konce 2. světové
války až do současnosti.
ISBN 978-80-204-5079-1

Kang, Hjok; Staňková, Ilona
Tady je ráj

Praha: Ikar, 2018, 184 s., 159 Kč
Otřesné svědectví o životě v komunistickém ráji, kde se naprosto
zhroutila ekonomika a obyvatelé umírají hladem (při hladomoru v letech
1993–1994 zahynuly podle odhadu
dva miliony lidí).
ISBN 978-80-249-2562-2

Kasper, Tomáš; Pánková,
Markéta; Kasperová, Dana
„Národní“ školství za první
československé republiky

Praha: Academia, 2018, 356 s., brož.
365 Kč
Publikace se zaměřuje na otázku
vývoje, vymezení vzdělávacích cílů
a obsahů obecných a měšťanských
škol jako institucí, v nichž většina
meziválečné populace v ČSR plnila
povinnou školní docházku
ISBN 978-80-200-2891-4

Kodet, Roman
Příběh samurajů

Praha: Epocha, 2018, 632 s., váz.
659 Kč
Autor se zabývá nejen dějinami
samurajů, jejich válečným uměním
či zbraněmi, ale i jejich soukromým
životem, každodenností, náboženskými představami a duchovním světem.
ISBN 978-80-7557-159-5

Kolouch, František
Internace biskupů

Praha: Academia, 2018, 224 s., brož.
350 Kč
Kniha se zabývá internací biskupů
římskokatolické církve Josefa Hloucha a Karla Skoupého v době komu-

nistického režimu v Československu,
v letech 1949–1968.
ISBN 978-80-200-2922-5

Kucrová, Veronika Stachurová; Vlasáková, Zuzana;
Čechura, Jaroslav
Smiřičtí

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 480 s., váz. 499 Kč
Kniha pojednává o šlechtickém rodu,
který vstoupil na jeviště dějin až před
vypuknutím husitské revoluce.
ISBN 978-80-7422-646-5

Kvaček, Robert
Poslední den

Praha: Epocha, 2018, 136 s., váz.
199 Kč
Mnichovská dohoda ze září 1938,
jež tragicky zmrzačila tehdejší Československou republiku, je dodnes
vnímána jako jeden z nejbolavějších
okamžiků naší novodobé historie.
ISBN 978-80-7557-138-0

Lemmonier, Jana;
Furet, Francois
Minulost jedné iluze. Eseje o ideji komunismu ve 20. století
Praha: Argo, 2018, 700 s., váz. 498 Kč
Ačkoliv od francouzského vydání
uplynulo již více než dvacet let, jde
o jednu z nejprovokativnějších knih
o 20. století.
ISBN 978-80-257-2656-3

Lexa, Jiří; Lucks, Günter;
Stutte, Harald
Hitlerova dětská armáda

Praha: Ikar, 2018, 200 s., 170 Kč
Bylo jim teprve šestnáct let. Z Hitlerových chlapců vycepovali v rychlokursech vojáky, aby je pak na jaře
1945 povolali do Waffen–SS a nasadili do dávno prohrané války.
ISBN 978-80-249-2739-8

Miketa, Kamil
100 let od začátku svobodného
podnikání v Československu

Praha: Mladá fronta, 2018, 266 s.,
245 Kč
Přesně před 100 lety, 28. října 1918,
se začíná psát nová éra svobodného podnikání v tehdy zrozeném
Československu. Dvakrát je násilně
přerušena. Druhou světovou válkou
a komunistickým pučem v roce 1948.
ISBN 978-80-204-5186-6

Patschovsky, Alexander
Bludiště pravé víry

Praha: Argo, 2018, 360 s., váz. 298 Kč
Soubor studií předního německého
medievisty je věnován problematice
pozdně středověké hereze, kacířství
a husitské revoluce ve středověkých
Čechách.
ISBN 978-80-257-2661-7

Poláková, Miroslava
Měli odvahu žít

Praha: Academia, 2018, 1288 s.,
brož. 695 Kč
Kniha je výsledkem téměř třicetiletého vědeckého úsilí, se kterým se autorka věnovala získávání primárních
pramenů k problematice odboje na
území politického okresu Uherský
Brod v letech 1939–1945.
ISBN 978-80-200-2832-7

Rychlík, Martin
Dějiny vlasů

Praha: Academia, 2018, 364 s., váz.
595 Kč

z n o v i n e k k 2 1. 1. 2 0 19 5 3 7 t i t u l ů
Bohatě ilustrovaná kniha nabízí
mezioborový a unikátní pohled
na pestré významy kštic, vousů
či paruk v rozličných kulturách,
protože vlasová péče je „kulturní
univerzálií“.
ISBN 978-80-200-2861-7

Ryneš, Václav
Národ a stát v českých dějinách

Praha: Epocha, 2018, 344 s., váz.
325 Kč
V textu se promítají různé dějinné
souvislosti, politické a společenské,
které propojují ustanovení kontinuity
a integrity českého národa.
ISBN 978-80-7557-166-3

Slánská, Josefa
Zpráva o mém muži

Brno: Jota, 2018, 240 s., váz. 298 Kč
Kniha je otřesným svědectvím
o době, ve které se za velké ideály
skryly i ty nejtěžší zločiny. Tentokrát
se nejedná o pohled „jasné oběti“,
ale manželky jednoho z těch, kteří
obludnou mašinerii pomáhali budovat, aby nakonec skončili na jejím
popravišti.
ISBN 978-80-7565-412-0

Šimůnek, Robert
Obraz šlechtického panství
v Čechách 1500–1750

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 706 s., váz. 699 Kč
V předkládané knize, věnované
„obrazům šlechtických panství“, se
autor zajímá, proč vlastně tyto „obrazy“ vznikaly, co a jak zachycovaly,
jakou mohly mít podobu a komu
byly určeny.
ISBN 978-80-7422-654-0

Šindelka, Jan;
Kendallová, Bridget
Studená válka

Praha: Universum, 2018, 568 s.,
349 Kč
Studená válka je jedním z nejrozsáhlejších a nejdelších konfliktů moderní
historie. Zasáhla takřka celý svět – od
Maďarska po Čínu, od Íránu po Kongo – a trvala takřka půl století.
ISBN 978-80-242-6256-7

Šuman-Hreblay, Marián
Autobusy

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 240 s.,
399 Kč
Kniha přináší popis historie výroby
autobusů, trolejbusů a minibusů na
českém a slovenském území od roku
1900 do současnosti.
ISBN 978-80-264-2231-0

Tomeš, Josef
Nás bylo málo jen, než přišly
tisíce…

Praha: Academia, 2018, 416 s., brož.
450 Kč
Česká strana státoprávně pokroková
představuje v mnohém jedinečný
subjekt české politiky posledních let
před první světovou válkou i následující dramatické doby válečné.
ISBN 978-80-200-2894-5

Wellner, Luděk Václav
Labutí píseň faraónů

Praha: Epocha, 2018, 448 s., váz.
555 Kč
Třetí přechodné období a Pozdní
doba se programově vracejí k dědictví slavné minulosti Egypta, a to až do
dob stavitelů pyramid.
ISBN 978-80-7557-163-2
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Zabloudilová, Jitka
V ruském zajetí

Praha: Epocha, 2018, 264 s., váz.
299 Kč
Kniha, čerpající z tisíců stran dochovaných archiválií, mapuje život
zajatých Čechů i Slováků v Rusku
a unikátní jev, kterým bylo vytváření
zajateckých organizací.
ISBN 978-80-7557-152-6

KOMUN I K ACE
Beláňová, Benita
Security Management of
Information–Communication
Systems in Terms of Small and
Medium–Sized Enterprises in
the Slovak Republic

České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018,
1. vyd., 122 s., brož. 250 Kč
Over the last few years, we have
witnessed the stormy development
of information and communication
systems and technologies, and consequently their expansion in virtually
all spheres of society.
ISBN 978-80-7556-037-7

Szarková, Miroslava;
Beláňová, Benita;
Matkovčíková, Natália
Komunikácia v malých a stredných podnikoch SR

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2018, 1. vyd., 99 s., brož. 250 Kč
V malých a stredných podnikoch zohráva komunikácia významnú úlohu.
Je nástrojom nielen zabezpečovania
regulovania a riadenia výrobných
procesov prebiehajúcich v danom
podniku, ale je zároveň výrobným
faktorom.
ISBN 978-80-7556-036-0

K Ř ÍŽOVK Y,
HÁDAN K Y
Křížovky do kuchyně – rodinné
recepty

Praha: Jan Vašut, 2018, 320 s., brož.
99 Kč
Jedna křížovka denně pomůže udržet
mozek ve formě, procvičí paměť
a posílí logické myšlení. A pokud
vám při tom vyhládne, po vyluštění
tajenky můžete vyzkoušet některý ze
skvělých, a především jednoduchých
receptů.
ISBN 978-80-7541-165-5

M É D IA
Wulzinger, Michael;
Buschmann, Rafael;
Nedvěd, Jiří
Football Leaks

Praha: Universum, 2018, 368 s.,
279 Kč
Kniha dvojice investigativních novinářů z německého časopisu Spiegel
dává nahlédnout za oponu nablýskaného světa současného fotbalového
byznysu. V tomto odvětví se dnes točí
více peněz než kdykoli předtím.
ISBN 978-80-242-6245-1

OSO B N OSTI
Addison, Corban;
Pacnerová, Jana
Trnitá sklizeň

Praha: Fortuna Libri, 2018, 400 s.,
váz. 349 Kč

Za jakou cenu prosperují globální
společnosti? Za jakou cenu se vyrábí
tisíce tun výrobků mimo Evropu
a USA? Napínavý příběh žen, které
trpí v nelidských podmínkách globálních továren, ukazuje hrůzy vykořisťování v oděvním průmyslu.
ISBN 978-80-7546-188-9

Albrightová, Madeleine
Fašismus – Varování

Praha: Argo, 2018, 256 s., váz.
298 Kč
Nová kniha Madeleine Albrightové
představuje osobně laděné, naléhavé
a důkladné zkoumání fašismu a jeho
různých podob ve 20. století.
ISBN 978-80-257-2642-6

Czendlik, Zbigniew
Uchem jehly

Praha: Argo, 2018, 260 s., 198 Kč
Kniha rozhovorů kněze Zbigniewa
Czendlika vychází z oblíbeného pořadu České televize Uchem jehly. „Netradiční“ moderátor si zve již několik
let na lanškrounskou faru hosty, kteří
ve svém životě a ve své kariéře dosáhli významných úspěchů.
ISBN 978-80-257-2720-1

Čížek, Vítězslav;
Todenhöfer, Jürgen
Inside IS – 10 dnů v islámském
státě

Praha: Ikar, 2018, 296 s., 209 Kč
Jürgen Todenhöfer cestoval jako první západní publicista, v doprovodu
těžce ozbrojených džihádistů, po „Islámském státě“. Byla to dobrodružná
akce s nejistým koncem.
ISBN 978-80-249-2962-0

Junek, Václav
Edvard Beneš

Praha: Olympia, 2018, 464 s., váz.
399 Kč
Osobnost dr. Edvarda Beneše bývá
zpravidla označována přinejmenším
za spornou. Tato kniha však z takového klišé zřetelně vybočuje.
ISBN 978-80-7376-532-3

Kužel, Petr a kol.
Myšlení a tvorba Egona
Bondyho

Praha: Filosofia, 2018, 496 s., váz.
325 Kč
Předkládaná kniha je první kolektivní monografií, která si klade za cíl
postihnout nejpodstatnější aspekty
díla jednoho z nejoriginálnějších
českých myslitelů druhé poloviny
20. století, filosofa Egona Bondyho
(1930–2007).
ISBN 978-80-7007-525-8

Nichollová, Katie;
Nuhlíčková, Ivana
Kate

Praha: Ikar, 2018, 328 s., 209 Kč
Kniha z pera zkušené autorky, která
se britskou královskou rodinou zabývá řadu let, přináší mnoho zajímavých detailů i postřehů ze zákulisí. Na
rozdíl od bulvárních periodik pracuje
s ověřenými fakty.
ISBN 978-80-249-2568-4

Opilý námořník

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 208 s.,
399 Kč
Ilustrovaný životopis Arthura Rimbauda, básníka, tuláka a dobrodruha,
vychází z textu jeho nejznámější básně Opilý koráb.
ISBN 978-80-259-1003-0

bibliografie
Procházková, Lenka
Slunce v úplňku

Praha: XYZ, 2018, 288 s., váz. 299 Kč
Román o osobnosti a osudu studenta
Jana Palacha, který se stal symbolem
českého odporu proti invazi vojsk
Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
ISBN 978-80-7597-240-8

Slívová, Lenka
Charlotta. žena T. G. M.

Praha: Mladá fronta, 2018, 288 s.,
279 Kč
Masarykovi byli moderní pár. Oba
byli velcí idealisté, přemýšliví,
kosmopolitní. Rebelovali v oblasti náboženství, manželství i výchovy dětí.
Ne všechno ale tehdejší společnost
dokázala přijmout.
ISBN 978-80-204-5233-7

Strnad, Manfred;
Sagan, Peter
Můj svět

Praha: Universum, 2018, 304 s.,
269 Kč
Peter Sagan jako první cyklista
v historii vyhrál třikrát za sebou
mistrovství světa v silničním závodě.
Už jen tím se zařadil mezi nejlepší
cyklisty všech dob. Ale to je jen zlomek příběhu.
ISBN 978-80-242-6213-0

Šebela, Martin
Česká Třebová a Velká válka
1914–1918

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2018, 1. vyd.,
620 s., váz. 340 Kč
Tato rozsáhlá publikace přináší
kromě povšechné části o příčinách
a průběhu světového konfliktu také
jeho odezvu v životě České Třebové.
Připomíná i některé osobnosti se
vztahem k tomuto městu.
ISBN 978-80-7405-448-8

Šilhánková, Helena;
Suchet, David
Poirot a já

Praha: Knižní klub, 2018, 312 s.,
209 Kč
Hercule Poirot, puntičkář s typickým
knírkem, je jednou z nejlepších
postav Agathy Christie a ve světě
patří mezi nejoblíbenější detektivy.
Více než dvacet let je s tímto „malým
Belgičanem“ neodmyslitelně spjat
i David Suchet.
ISBN 978-80-242-5010-6

Zahrádka, Jiří
„Divadlo nesmí býti lidu komedií“ Leoš Janáček a Národní
divadlo v Brně. “Theatre must
not be comedy for the people”
Leoš Janáček and the National
Theatre in Brno

Brno: Moravské zemské muzeum,
2018, 2. vyd., 158 s., váz. 329 Kč
Kniha se zaměřuje na vzájemný vztah
jednoho z nejpozoruhodnějších
světových skladatelů 20. století Leoše
Janáčka a Národního divadla v Brně,
nejvýznamnější divadelní instituce
na Moravě.
ISBN 978-80-7028-506-0

Zídek, Petr a kol.
Budovatelé státu

Praha: Universum, 2018, 320 s., váz.
359 Kč
Kniha přibližuje životní osudy pěti
desítek osobností, které se zásadním
způsobem podílely na vzniku Československa v roce 1918.
ISBN 978-80-242-6230-7
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PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Baláž, Maja;
Kovářová, Daniela
Jak chovat muže

Praha: Mladá fronta, 2018, 232 s.,
209 Kč
Na mužích není nic zásadně špatného či odsouzeníhodného. Muži
nejsou lepší ani horší než ženy. Muži
jsou prostě jiní (základní pravidlo
aplikované mužologie).
ISBN 978-80-204-5183-5

Janáčková, Laura
Jak rozdojit kozla

Praha: Mladá fronta, 2018, 128 s.,
390 Kč
Kniha „Jak rozdojit kozla „je praktickým návodem, jak získat od mužů
vše, po čem žena touží. Ať už se jedná
o lásku, porozumění, ale i obdiv nebo
dárečky, kterými jí muž projevuje
svůj vztah.
ISBN 978-80-204-5110-1

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Etická výchova a jej miesto
v systéme školstva na Slovensku
a v Čechách po roku 1993.
Pedagogická komparácia

Hradec Králové: Gaudeamus, 2018,
1. vyd., 93 s., brož. 260 Kč
V zmysle metodológie komparatívnej
pedagogiky predstavuje publikácia
vzdelávacie systémy Českej a Slovenskej republiky.
ISBN 978-80-7435-720-6

Šteffl, Ondřej
K čemu samé jedničky?

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
208 s., váz. 279 Kč
Autor je zakladatel proslulého gymnázia PORG a vzdělávací společnosti
Scio známé testováním. Soustavně se
věnuje problematice školství a vzdělávání, své názory publikuje mimo
jiné v blozích na Aktuálně.cz.
ISBN 978-80-204-4820-0

PO LITO LOG I E
Míčka, Roman
Global goverance?

Brno: Barrister & Principal, 2018,
444 s., váz. 499 Kč
Kniha se zabývá historickými i aktuálními aspekty ideálu jednoty lidstva
a hledání globální politické organizace.
ISBN 978-80-7364-078-1

PR ÁVO
Čepelka, Čestmír;
Šturma, Pavel
Mezinárodní právo veřejné

Praha: C. H. Beck, 2018, 2. vyd.,
584 s., váz. 890 Kč
Nové vydání učebnice renomovaných
autorů zachycuje aktuální vývoj mezinárodního práva. V tomto právním oboru
došlo k dalšímu pozitivnímu vývoji,
včetně jeho kodifikace a progresivního
rozvoje v některých oblastech.
ISBN 978-80-7400-721-7

Elischer, David; Beran, Karel;
Ondřejek, Pavel a kol.
Právní jednání a odpovědnost
právnických osob po rekodifikaci
českého soukromého práva

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
296 s., 550 Kč
Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání
i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014
totiž došlo k zásadní koncepční změně
v náhledu na právnickou osobu.
ISBN 978-80-7598-044-1

Grygar, Jiří
Zákon o soudech a soudcích.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
600 s., 1150 Kč
Aktuální právní stav komentáře je
k 2. 10. 2018.
ISBN 978-80-7598-163-9

Háková, Daniela;
Durdík, Tomáš;
Vitoušová, Petra a kol.
Zákon o obětech trestných činů
(č. 45/2013 Sb.)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
456 s., 845 Kč
Publikace je podrobným komentářem zákona č. 45/2013 Sb.,
o obětech trestných činů. Výklad je
doplněn judikaturou i souvislostmi
s dalšími právními předpisy – národními i evropskými.
ISBN 978-80-7598-110-3

Hásová, Jiřina; Moravec,
Tomáš; Valenta, Petr
Insolvenční řízení

Praha: C. H. Beck, 2018, 2. vyd.,
312 s., brož. 590 Kč
Je nepochybné, že právní úprava
insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit
pravidla pro optimální řešení krize
a vymanění se z bludného kruhu
chudoby.
ISBN 978-80-7400-715-6

Hrabák, Jan
Správní řád s výkladovými
poznámkami a vybranou
judikaturou

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
484 s., 710 Kč
Zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018
doplněný výkladovými poznámkami
a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu,
Nejvyššího soudu a v řadě případů
i soudů krajských.
ISBN 978-80-7598-135-6

Chaloupková, Helena;
Holý, Petr; Urbánek, Jiří
Mediální právo. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
500 s., váz. 560 Kč
Kniha navazuje na předchozí komentáře autorského kolektivu Tiskový
zákon, Zákon o provozování rozhlasového a televizní vysílání, Regulace
reklamy a Autorský zákon.
ISBN 978-80-7400-725-5

Kindl, Jiří; Pavelka, Tomáš;
Hubková, Pavlína
Zákon o náhradě škody v oblasti
hospodářské soutěže. Komentář
Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
632 s., váz. 1390 Kč
První vydání komentáře k zákonu
o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad
k tomuto předpisu, který do českého
právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104.
ISBN 978-80-7400-728-6
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Kment, Vojtěch
Elektronické právní jednání

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
460 s., 745 Kč
Těžiště monografie spočívá v analýze
a výkladu základních institutů elektronického právního jednání. Vychází
z nové úpravy evropským nařízením
č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce.
ISBN 978-80-7552-815-5

Kudrna, Jaroslav
Státní imunita na prahu 21. století: soumrak, nebo renesance?

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 244 s., brož. 399 Kč
Právo státních imunit je dynamickou
oblastí mezinárodního práva veřejného. Cílem knihy je snaha postihnout
současný vývoj státní imunity a identifikovat možné budoucí trendy.
ISBN 978-80-7598-228-5

Mach, Jan; Vráblová, Barbora;
Buriánek, Aleš a kol.
Zákon o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování
(č. 372/2011 Sb.). Zákon o specifických zdravotních službách
(č. 373/2011 Sb.)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
784 s., 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 978-80-7598-104-2

Pink, Michal
Teritoriální homogenita a heterogenita českých senátních voleb
1996–2016

Rakovský, Adam; Líznerová,
Jana; Haščák, Josef
Zákon o veřejných dražbách.
Komentář

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
600 s., váz. 1190 Kč
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového
občanského zákoníku. Předkládaný
komentář zkoumá zákon o veřejných
dražbách pod zorným úhlem rekodifikace soukromého práva.
ISBN 978-80-7400-712-5

Rogalewiczová, Romana;
Cilečková, Kateřina; Kapitán,
Zdeněk a kol.
Zákon o sociálně–právní ochraně
dětí. Komentář
Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
784 s., váz. 1690 Kč
Zákon o sociálně–právní ochraně
dětí upravuje nejen nástroje, které
orgány sociálně–právní ochrany dětí
mohou při své činnosti využívat, aby
předcházely vzniku ohrožení dětí
a aby již ohroženým dětem poskytly
potřebnou pomoc a ochranu.
ISBN 978-80-7400-713-2

Růžička, Květoslav; Dostalík,
Petr; Poláček, Bohumil a kol.
Vliv římského práva na vybrané
instituty práva mezinárodního
obchodu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
220 s., 550 Kč
Na svou dobu velmi vyspělý systém
římského práva silně ovlivnil vznik
a vývoj kontinentálního práva a tvoří
základ evropského právního systému.
Bez znalosti základů římského práva
tak lze jen stěží chápat některé současné právní istututy.
ISBN 978-80-7598-144-8

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2018, 1. vyd.,
223 s., 198 Kč
Kniha podrobně sleduje volby do
horní komory českého parlamentu
– Senátu. Základním cílem je popsat
volební podpory jednotlivých kandidátů a politických stran prostřednictvím indexu volební shody s ohledem
na historické členění České republiky.
ISBN 978-80-7325-462-9

Řičánek, Matěj
Přechod práv a povinností
z pracovněprávních vztahů

Plos, Jiří
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve
výstavbě

Staňková, Lucie
GDPR

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1172 s., 1850 Kč
Předkládaná publikace je podrobným
komentářem zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě. Tedy zákona označovaného
jako autorizační zákon.
ISBN 978-80-7598-173-8

Povinnost obce zajistit pohřbení
aneb tzv. sociální pohřby

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
152 s., brož. 285 Kč
Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou
příručkou pro úředníky samosprávy,
která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby.
ISBN 978-80-7598-137-0

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
176 s., brož. 390 Kč
Publikace přináší komplexní analýzu
právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
z pohledu evropského i českého
práva.
ISBN 978-80-7400-718-7

Praha: Mladá fronta, 2018, 376 s.,
flexovazba, 799 Kč
Tato kniha představuje přehledný
manuál k zavedení všeho, co musí být
provedeno pro soulad s nařízením
GDPR.
ISBN 978-80-204-5108-8

Svejkovský, Jaroslav; Kovář,
Ivan; Svejkovská, Jana a kol.
Svěřenské fondy. Příležitosti
a rizika

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
136 s., brož. 350 Kč
Materie svěřenských fondů je mladá,
v českém právním řádu je používána
teprve od nabytí účinnosti občanského zákoníku v lednu 2014. Proto se
autoři rozhodli zúročit své zkušenosti
z praxe a podělit se o své vědomosti
se čtenáři.
ISBN 978-80-7400-726-2

Šebesta, Patrik
Zákon o obecní policii
(553/1991 Sb.)

bibliografie
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
296 s., 495 Kč
Komentář přináší ucelený výklad
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, k právnímu stavu ke dni 25. 5.
2018. Seznamuje čtenáře s faktickým
fungováním obecních a městských
policií v České republice.
ISBN 978-80-7552-983-1

Šustrová, Daniela; Borovička,
Petr; Holý, Jaroslav
Katastrální zákon. Praktický
komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 368 s., brož. 625 Kč
Řadu praktických komentářů Wolters
Kluwer doplňuje komentář zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl
účinnosti 1. 1. 2014.
ISBN 978-80-7598-152-3

Trešlová, Lenka; Škrobák, Ivo
Zákon o výkonu zajištění
majetku a věcí v trestním řízení.
Praktický komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 200 s., brož. 375 Kč
Předkládaná publikace je praktickým
komentářem zákona č. 279/2003
Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí
v trestním řízení a o změně některých
zákonů.
ISBN 978-80-7598-196-7

ÚZ č. 1285 Technické podmínky
provozu na pozemních komunikacích. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 432 s.,
189 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích po jeho velké
novele k 1. 10. 2018 (např. změny
v technických požadavcích na vozidla
a v provádění kontrol technického
stavu a měření emisi).
ISBN 978-80-7488-318-7

ÚZ č. 1286 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Úplné znění
předpisů
Ostrava: Sagit, 2018, 1. vyd., 400 s.,
185 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
vybraná ustanovení zákoníku práce,
zákona o hornické činnosti.
ISBN 978-80-7488-319-4

Valentová, Klára; Procházka,
Jan; Janšová, Marie a kol.
Zákoník práce. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
1168 s., váz. 1990 Kč
Zákoník práce upravuje právní vztahy
vznikající při výkonu závislé práce
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
Publikace reaguje na nejnovější změny pracovního práva včetně dopadů
soukromoprávní rekodifikace.
ISBN 978-80-7400-534-3

PRO RO D IČE
Klusová, Tamara
Kniha Života

Praha: Esence, 2018, 112 s., váz.
600 Kč
Kniha Života je knihou, která pojednává o prvních sedmi letech života
děťátka.
ISBN 978-80-7617-113-8

PRŮVO DCE
Koval, Jozef;
Leapman, Michael
Velká Británie – Společník
cestovatele

Praha: Universum, 2018, 674 s.,
flexovazba, 799 Kč
Podrobný průvodce po krásách Velké
Británie obsahuje přes 1400 barevných fotografií, které vám představí
úchvatně rozmanitou britskou krajinu, historická města, pozoruhodné
paláce i starobylé hrady.
ISBN 978-80-242-6060-0

Sládek, Jan a kol.
Kambodža

Brno: Jota, 2018, 344 s., brož. 598 Kč
Experti Rough Guides za vás udělali všechnu těžkou práci: vyhledali
nejlepší ubytování, ochutnali nejlahodnější khmérské jídlo a důkladně
pročesali celé pobřeží, jen aby našli ty
nejlepší pláže.
ISBN 978-80-7565-406-9

Tichý, Jan
Úžasná Praha

Brno: CPress, 2018, 224 s., váz. 499 Kč
Úžasná Praha je výpravná obrazová
publikace zachycující krásy hlavního
města. Najdete v ní klasické dominanty, ale i neznámá zákoutí a poklady
ukryté v útrobách pražských staveb.
ISBN 978-80-264-2234-1

PŘ Í RUČK Y
140 let muzejnictví na Ústecku.
slovníková příručka

Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí
nad Labem, 2018, 1. vyd., 285 s.,
váz. 250 Kč
Kniha, vydaná u příležitosti 140.
výročí založení Muzea města Ústí nad
Labem, byla pojata jako slovníková
příručka, jakási encyklopedie muzejnictví Ústecka.
ISBN 978-80-86475-17-2

PSYCH O LO G I E
Bartoňová, Bronislava;
Newmarková, Amy; Canfield,
Jack a kol.
Slepičí polévka pro duši: Síla
pozitivního myšlení
Praha: Práh, 2018, 440 s., 239 Kč
Síla pozitivního myšlení vám skutečně může změnit život. Funguje to!
A až si přečtete příběhy v této knize,
pochopíte, že to může být velmi
jednoduché.
ISBN 978-80-7252-783-0

Knight, Sarah
Zázračný úklid v životě. Kouzlo
vošéfovanosti

Brno: BizBooks, 2018, 200 s., váz.
299 Kč
Zůstanete někdy trčet v práci – nebo
vytuhnete na gauči – byť byste vlastně nejradši (taky jednou) vypadli ven,
(konečně) zašli do posilky nebo se
pustili do projektu, který „jednou“
zrealizujete?
ISBN 978-80-265-0805-2

L., Mikulas William;
Nuhlíčková, Ivana
Jak zkrotit roztěkanost

Praha: Ikar, 2018, 232 s., 170 Kč
Příručka z oblasti populární psychologie se zaměřuje na aktuální téma
„mindfulness“ a soustředí se především na to, jak zkrotit roztěkanost
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a nesoustředěnost, častý problém
v dnešní hektické době.
ISBN 978-80-249-2795-4

Latečková, Barbora;
Goulston, Mark
Domluvit se dá s každým. Techniky úspěšné komunikace

Praha: Portál, 2018, 224 s., brož. 399 Kč
Autor předkládá jednoduché, prověřené techniky k odstranění komunikačních bariér. Jejich cílem je navázat
produktivní a konstruktivní dialog se
šéfem, zákazníkem, kolegou či rodinným příslušníkem.
ISBN 978-80-262-1399-4

Mandžuková, Jarmila
Každý den je nový začátek.
Každý nový den je zázrak aneb
100 + 1 laskavých myšlenek

Praha: Vyšehrad, 2018, 128 s., váz.
229 Kč
Laskavé myšlenky se mohou stát denním mottem, nebo se o ně můžete
podělit s někým, o kom víte, že mu
chybí chuť, radost a motivace ať už
do práce, či do života.
ISBN 978-80-7601-047-5

Stromšík, Jiří; Canetti, Elias
Masa a moc

Praha: Academia, 2018, 624 s., váz.
550 Kč
Rozsáhlý esej o davové psychologii,
vydaný poprvé v roce 1960.
ISBN 978-80-200-2917-1

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Bykovová, Anna;
Řežábek, Rudolf
Líná máma

Praha: Esence, 2018, 272 s., 209 Kč
Autorka jednoduchým, lehkým a humorným jazykem vypráví o tom, jak
vychovat samostatné dítě. Popisuje,
v čem spočívá nebezpečí rodičovského perfekcionismu, přehnané péče
a nadměrné kontroly.
ISBN 978-80-7549-761-1

Lehrová, Jennifer
Rodičovština

Praha: Mladá fronta, 2018, 264 s.,
brož. 299 Kč
Co je to „rodičovština“? Zdánlivě
nevinné fráze, které rodiče používají
v komunikaci s malými dětmi.
ISBN 978-80-204-4849-1

theca Antiqua. Konference proběhla
28.–29. listopadu 2018 a pořádlala
ji Vědecká knihovna v Olomouci
a Sdružení knihoven ČR.
ISBN 978-80-7053-324-6

Přibáň, Michal
Český literární samizdat

Praha: Academia, 2018, 616 s., váz.
850 Kč
Publikace, připravená badateli
z Ústavu pro českou literaturu AV ČR
za účasti externích specialistů a ve
spolupráci s knihovnou Libri prohibiti, je doplněna rozsáhlou úvodní studií, rejstříky a bohatým obrazovým
doprovodem.
ISBN 978-80-200-2903-4

Vlastivědný sborník Novojičínska. 68. svazek

Opava: Zemský archiv v Opavě,
2018, 1. vyd., 200 s., brož. 90 Kč
Vlastivědný sborník Novojičínska
vydává jako periodikum jedenkrát
ročně Muzeum Novojičínska, p. o.,
ve spolupráci se Zemským archivem
v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín.
ISBN 978-80-87632-57-4

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Stella, Marco; Schutt, Bill
Přírodopis kanibalismu

Praha: Academia, 2018, 288 s., brož.
365 Kč
Bill Schutt ve své knize vyvrací řadu
nepravdivých mýtů o kanibalismu
v živočišné říši, poukazuje na jeho
evoluční význam a odvážně se pouští
mimo pole biologie do oblasti antropologie a historie.
ISBN 978-80-200-2830-3

SPO LEČN OST
Glaserová, Světlana
Kdopak by se šmejdů bál?

Praha: Universum, 2018, 192 s.,
140 Kč
Když v roce 2009 manželé Glaserovi
prodávali dům, naletěli realitní kanceláři Prolux, vyhlášené tím, že pomocí klamavých obchodních praktik
uzavírá s klienty naprosto nemravné
smlouvy o zprostředkování prodeje
nemovitosti.
ISBN 978-80-242-4859-2

Siegel, Daniel J.;
Payneová-Brysonová, Tina
Rozvíjejte u dětí odvahu, zvídavost a odolnost

Lhoták, Jan
Město Sušice a jeho poddaní.
K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských
měst v raném novověku

SBO R N Í K Y

STUD I E

Bibliotheca Antiqua 2018.
sborník z 27. konference 28.–29.
listopadu 2018 Olomouc

Ševčík, Miloš;
Dostálová, Ludmila
Studie k teorii umění Henriho
Focillona

Brno: BizBooks, 2018, 176 s., brož.
349 Kč
Chcete, aby z dětí vyrostli lidé, kteří: •
se o sebe budou umět postarat? • dokážou dělat správná rozhodnutí i ve
složitých životních situacích? • budou
pečovat o druhé, ale zároveň budou
vědět, jak hájit svá práva?
ISBN 978-80-264-2240-2

Olomouc: Vědecká knihovna
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 143 s.,
brož. 220 Kč
Sborník obsahuje příspěvky přednesené v průběhu konference Biblio-
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Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, 1. vyd., 944 s., váz. 792 Kč
Rozsáhlá publikace je příspěvkem
k problematice hospodářského
vývoje českých zeměpanských měst
v pobělohorské době, konkrétně
k vzniku, rozsahu a významu jejich
vrchnostenských aktivit.
ISBN 978-80-261-0651-7

Praha: Filosofia, 2018, 88 s., brož. 89 Kč
Soubor studií českých a slovenských
autorů, který zde předkládáme,
vznikl na základě příspěvků před-

nesených na odborném semináři
věnovaném myšlení francouzského
historika a teoretika umění Henriho
Focillona (1881–1943).
ISBN 978-80-7007-550-0

TEST Y
Holland, Simon
Testy kočičí inteligence

Brno: Zoner Press, 2018, 128 s.,
brož. 230 Kč
Kniha Testy kočičí inteligence, zábavný pětidílný test inteligence pro kočku a jejího majitele, vám pomůže zjistit, jak chytrá vlastně vaše kočka je.
ISBN 978-80-7413-387-9

Z ÁHADY
Zachardová, Magdalena
Tajemství pyramid

Praha: Olympia, 2018, 200 s., brož.
249 Kč
Pyramidy v Gíze nebo mayské pyramidy z Yucatánu všichni dobře
známe. Po staletí vzbuzují údiv, ale
především je kolem nich řada otázek
a dosud nerozluštěných tajemství.
ISBN 978-80-7376-544-6

Ž IVOTN Í ST YL
Barmet, Pascale Anja;
Bílková, Jana
Tajemství trojitého ohřívače

Olomouc: Fontána, 2018, 147 s.,
brož. 298 Kč
Chi fan le ma? Tato čínská věta znamená: Už jsi jedl?
ISBN 978-80-7336-956-9

Brabcová, Blanka;
Callanová, Jamie Cat
Škola pařížského šarmu

Praha: Esence, 2018, 224 s., 170 Kč
Umíte si vychutnat krásu, kterou denně
vidíte kolem sebe, hladce vplout do
konverzace, pohrát si s myšlenkou, co
si vzít na sebe do společnosti, zatančit si
tango, pořádat večírky pod hvězdami?
ISBN 978-80-7549-758-1

Djemelová, Ludmila
Tajemství Feng Shui

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 152 s.,
brož. 349 Kč
Kniha Tajemství Feng Shui vám pomůže vytvořit prostředí, které vám
bude oporou na cestě k úspěchu
a radosti ze života.Objevte kouzlo
a harmonii Feng Shui.
ISBN 978-80-7554-174-1

Gottfriedová, Sara;
Bournová, Marta El
Omládněte za sedm týdnů

Praha: Esence, 2018, 360 s., 249 Kč
Devadesát procent projevů stárnutí
a nemocí jsou výsledkem životního
stylu, ne genetického založení. Jinými
slovy, je v našich možnostech překonat a změnit svou genetickou historii
a tendence.
ISBN 978-80-7549-871-7

Kondo, Marie;
Kadlecová, Šárka
Zázračný úklid

Praha: Knižní klub, 2018, 192 s.,
170 Kč
Poznejte originální umění, díky němuž
se spolehlivě zbavíte nepořádku a náležitě si uspořádáte věci. Tato přesvědčivá knížka se právem stala ohromným
bestsellerem po celém světě.
ISBN 978-80-242-4876-9

bibliografie
Leckie, Ina;
Christensenová, Clara
Hygge a polibky

Brno: Jota, 2018, 312 s., 198 Kč
Když se životní plány začnou párat
jako svetr, je čas na změnu. Kniha pro
čtenáře ze všech koutů světa, kteří
umějí ocenit dánské umění hygge.
ISBN 978-80-7565-424-3

Pantzar, Katja;
Somogyi, Viola
Sisu. Odolnost, síla a štěstí po
finsku

Praha: Mladá fronta, 2018, 229 s.,
245 Kč
Autorka žila v Kanadě hektickým
životem mladé ambiciózní ženy plným
stresu. Po přestěhování do Finska,
země svých předků, však poznala, že
žít se dá mnohem kvalitněji a zdravěji.
ISBN 978-80-204-5205-4

Petersen, Grant
Neběhej, dej si slaninu

Praha: Mladá fronta, 2018, 244 s.,
flexovazba, 299 Kč
Tahle kniha vám změní pohled na
zdravý životní styl: Pokud chcete být
opravdu fit, neměli byste běhat, cpát
se sacharidy, věnovat se pilates nebo
jíst pětkrát denně.
ISBN 978-80-204-4994-8

Pewdiepie
Tahle kniha tě miluje

Praha: XYZ, 2018, 228 s., brož. 349 Kč
Tato kniha je sbírkou krásně ilustro
vaných, inspirativních výroků,
kterými byste se měli řídit. Pokud
budete postupovat podle návodu,
váš život bude jednodušší, báječný
a obohacující.
ISBN 978-80-7597-246-0

Schubertová, Markéta;
Jettová, Tish
V každém okamžiku šik

Praha: Ikar, 2018, 240 s., 189 Kč
Tajemství a tipy Francouzek pro
stálou krásu, styl a šarm. Francouzky
jistého věku (ty nad čtyřicet) jsou zajímavé, pečují o svůj intelekt a umění
konverzace stejně jako o šarm a fyzický vzhled.
ISBN 978-80-249-2770-1

matematické
a přírodní vědy
ANATOM I E
Spitz, Aaron; Povolná,
Darina; Lalíková, Zuzana
Kniha o penisu

Praha: Esence, 2018, 304 s., brož.
299 Kč
Jakou nejpodivnější věc jste kdy chtěli
vědět o penisu, ale báli jste se zeptat?
ISBN 978-80-7549-928-8

B IO LO G I E
Šebek, Jaroslav
Buněčné kultury v medicíně –
Jaroslav Šebek

Praha: Galén, 2018, 148 s., váz.
390 Kč
V současné době se v laboratorních
podmínkách pracuje s rozličnými
buňkami ať už živočišného, nebo
rostlinného typu. Ojedinělá publikace
Buněčné kultury v medicíně sumarizuje poznatky z dané problematiky.
ISBN 978-80-7492-380-7
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BOTAN I K A
Skoumalová-Hadačová, Anna;
Hrouda, Lubomír
Rostliny naší přírody
Praha: Academia, 2018, 852 s., váz.
695 Kč
Akvarelový atlas zahrnuje cca 780
dominantních bylin přírody České
republiky.
ISBN 978-80-200-2867-9

METEOROLOGIE
Když se blýská na časy

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 240 s.,
349 Kč
Zemská atmosféra fascinuje lidstvo už
od nepaměti. Právě v ní totiž vznikají
nejsledovanější přírodní jevy – počasí.
Ponořte se spolu s oblíbenými televizními moderátory do světa oblačnosti,
srážek, front, klimatu a meteorologie.
ISBN 978-80-264-2304-1

O R N ITO LO G I E
Goodfellow, Peter
Ptáci střední Evropy

Praha: Slovart, 2018, 160 s., brož.
269 Kč
Člověk na okamžik zahlédne zářivě
barevné peří, zaslechne zvláštní zpěv,
zpozoruje fascinující ptačí chování
a napadne ho: „Kdybych tak věděl, co
to bylo za ptáka!“
ISBN 978-80-7529-734-1

ZOO LOG I E
Borecká, Jaromíra; Birmelin,
Immanuel
Morče

Praha: Jan Vašut, 2018, 144 s., brož.
229 Kč
Poznejte svého nového kamaráda –
morče! Morče je jedním z nejoblíbenějších domácích zvířátek, zejména
u dětí. I takový malý mazlíček jako
morče ovšem potřebuje náležitou
péči a pozornost, aby se cítil dobře.
ISBN 978-80-7541-146-4

Eicková, Hester M.;
Borecká, Jaromíra
Štěně pro rodinu

Praha: Esence, 2018, 192 s., flexovazba, 399 Kč
Mimořádně graficky povedená kniha
přitažlivou formou shrnuje všechno
podstatné, co by měla vědět každá
rodina s dětmi, která si pořídí psa
nebo o tom uvažuje.
ISBN 978-80-7549-987-5

Frey, Marie
Miluju koně. Vše o jezdectví,
péči a krmení

Brno: CPress, 2018, 128 s., váz. 299 Kč
Jsi-li opravdový fanoušek koní, pak je
tato kniha přesně pro tebe! Najdeš
v ní všechny důležité informace týkající se koní, jejich chovu a anatomie,
potřebného vybavení, vhodné péče
a ještě mnoho dalšího.
ISBN 978-80-264-2245-7

zemědělství
POTRAVINÁŘSKÝ
PRŮMYSL
Boží dar

Praha: Edice ČT, 2018, 128 s., váz.
299 Kč

Cyklus České televize „Boží dar“ je
věnován potravinám či lépe řečeno
oslavuje české potraviny a vzdává jim
dík. I ve stejnojmenné knize najde
čtenář dobrodružné příběhy vyprávějící o zrodu, historii a moderní
současnosti českých potravin.
ISBN 978-80-7448-083-6

Z AH R ADA ,
PĚSTITE L ST VÍ
Leffler, Ferdinand
Live in Your Garden

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 304 s.,
váz. 699 Kč
Hledáte inspiraci pro svou novou zahradu nebo chcete něco udělat s tou
stávající? Anebo se chcete prostě
jen zasnít a nechat se unášet krásou
zahradních scenerií?
ISBN 978-80-7577-581-8

technické vědy
H O B BY
Ciottiová, Donatella
Současné trendy drhání

Praha: Esence, 2018, 96 s., flexovazba, 199 Kč
Krajka macramé, velký hit nové sezony, je umění, které pomocí malých
uzlíků vytváří dílka nebývalé krásy.
ISBN 978-80-7549-963-9

Glycerinová mýdla. Voňavá
kniha pro tvořivé duše

Brno: CPress, 2018, 96 s., brož.
249 Kč
Pokud milujete příjemné vůně, pestré
barvy, éterické oleje, léčivé bylinky
a přírodní kosmetické produkty,
je tato voňavá kniha určena přímo
pro vás. Pusťte se s námi do snadné
a zábavné tvorby mýdel z glycerinové
mýdlové hmoty.
ISBN 978-80-264-2230-3

Linhart, Roman
Myslet jako včela

Praha: Mladá fronta, 2018, 392 s.,
váz. 399 Kč
O včelaření byla napsána spousta
knih, z nichž se většina zaměřuje na
začínající včelaře. Tyto knihy v rychlém sledu proběhnou včelařským
rokem a nejnutnějšími úkony včelaře.
Včelař tak sice tuší, co musí udělat,
ale obvykle neví proč.
ISBN 978-80-204-4996-2

Schwarbergová, Carolin;
Čejková, Ivana
Jednoduché pletení

Praha: Jan Vašut, 2018, 64 s., brož.
149 Kč
Ať už pruhovaná šála, přiléhavý top
či jednoduchý svetr s copánkovým
vzorem nebo vkusné šaty v A–střihu
– všechny tyto módní a jednoduché
doplňky a základní kousky vašeho
šatníku hravě zvládnete sama, i když
třeba nejste zkušená pletařka.
ISBN 978-80-7541-064-1

Vacková, Hana
Psí móda

Brno: CPress, 2018, 136 s., váz.
249 Kč
Oblékání psů je poměrně nová, ale
přesto již celkem rozšířená záliba majitelů čtyřnohých mazlíčků. Do oblasti
psí módy můžeme zařadit nejenom
veškeré oblečení, doplňky, chovatel-
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ské potřeby, ale i trendy v péči o srst,
zuby či drápky.
ISBN 978-80-264-2242-6

H O D I NÁŘ ST VÍ
Hovorka, Libor
Primky

Brno: Host, 2018, 688 s., váz.
1499 Kč
Snad v každé české domácnosti se
dodnes najdou alespoň jedny náramkové hodinky Prim, proč si tedy
nevyměřit trochu času i pro poznání
jejich pozoruhodné historie? Kniha
s bohatou obrazovou přílohou.
ISBN 978-80-7577-584-9

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Matthews, Shaun
Umění vyváženého života –
Správná strava a životní styl pro
váš tělesný typ

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 248 s.,
brož. 329 Kč
Kniha Umění vyváženého života vychází z tradičního indického způsobu
léčení ájurvéda, jež je založeno na
tělesných typech.
ISBN 978-80-7554-175-8

Siewertová, Aruna M.
Léčivé bylinky pro zdraví
a energii

Praha: Esence, 2018, 192 s., váz.
399 Kč
S přibývajícím věkem nás ohrožují
nejrůznější problémy. Můžeme jim
předcházet a aktivně se starat o to,
aby se nám vedlo dobře, a tuto jedinečnou životní etapu jsme si užívali!
ISBN 978-80-7549-932-5

Vilánková, Marie
Léčba informací

Praha: Argo, 2018, 280 s., váz. 288 Kč
Myslíte, že jen léky s účinnou látkou
mohou léčit? Je potlačování příznaků
nemocí pomocí chemických léků
opravdu léčení?
ISBN 978-80-257-2690-7

KUCHAŘ K Y
Forman, Matěj
Už se vaří, má panenko!

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 499 Kč
Na svých cestách potkal Matěj Forman, jeden z kapitánů divadelní lodi
Tajemství, výtvarník a scénograf, řadu
lidí. Někteří s ním zasedli u jednoho
stolu, někteří jej nechali vstoupit i do
kuchyně.
ISBN 978-80-259-0978-2

Když hvězdy vaří – kol.

Praha: Edice ČT, 2018, 176 s., váz.
329 Kč
Jiřina Bohdalová je výtečná kuchařka
a vaření je její velký koníček. Do své
nové kuchařské knihy vybrala přes
osmdesát receptů, které si v pořadu
Hobby naší doby osobně vyzkoušela
s kolegy z branže.
ISBN 978-80-7404-307-9

Markvartová, Zuzana;
Hickisch, Burkhard;
Guth, Christian a kol.
Zelené smoothies – Životní
energie ve sklenici

Praha: Jan Vašut, 2018, 64 s., brož.
149 Kč
Zelené smoothies se z někdejší speciality vyznavačů syrové stravy v poslední
době staly zdrojem čisté energie pro
každého. Jsou prostě „cool“, abychom
použili ten správný výraz.
ISBN 978-80-7541-082-5

Motte, Mathilda
Mochi – Sladkosti z Japonska

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 120 s.,
brož. 269 Kč
Tradiční japonské cukroví par excellence. Nechte se unést půvabem japonských koláčků mochi! Mochi – vyrobené
z rýžové mouky – nesmí chybět na žádných oslavách příchodu nového roku!
ISBN 978-80-7554-177-2

Netradiční pečivo. Trhací, loupací, opičí chléb a spousta dalších
Praha: Esence, 2018, 160 s., váz.
299 Kč
Trendy party chleby od křupavých
po nadýchané jsou ozdobou každé
oslavy.
ISBN 978-80-7549-988-2

Nguyen, Thu Ha
Vietnamská kuchařka od Bé Há
a její maminky

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 120 s.,
299 Kč
Jedna z nejznámějších českých youtuberek Bé Ha, která stojí za vlogem
Stylewithme, vám otevírá dveře do své
kuchyně a zve vás dál. Jelikož je Bé Ha
původem Vietnamka, naučí vás spoustu tradičních vietnamských receptů.
ISBN 978-80-264-2229-7

Willoughby, Tereza
Bistro doma. Nejlepší recepty
Terezy Willoughby

Praha: Esence, 2018, 184 s., váz.
379 Kč
Kdo nevaří, jako by snad ani nebyl.
Opravdu vás ale zajímá jídlo, kvůli
kterému strávíte hodiny v kuchyni
a nakoupíte suroviny za cenu luxusní
večeře?
ISBN 978-80-7617-076-6

ZDRAVOTNICTVÍ
Janáčková, Laura;
Kvapil, Milan
Diabetes – necukrujte s cukrovkou

Praha: Mladá fronta, 2018, 150 s.,
390 Kč
Kniha patří mezi první publikace
zahrnující komplexní přístup léčby,
psychologické pomoci a celkové rehabilitace nemocných cukrovkou.
ISBN 978-80-204-5050-0

Jones, Rory
Lepek odhalen! – Mysl je mocný
nástroj... dopracujte se k pevnému zdraví bez nežádoucích
symptomů

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 376 s.,
brož. 349 Kč
Dr. Peter H. R. Green, mezinárodně uznávaný odborník na celiakii
a ředitel Celiac Disease Center na
Kolumbijské univerzitě, a Rory
Jones, vědecká publicistka, odhalují
skutečné vědecké pozadí současného
bezlepkového trendu.
ISBN 978-80-7554-176-5

Kasalický, Mojmír
Bariatrie. Chirurgická léčba
obezity a cukrovky

bibliografie
Praha: Maxdorf, 2018, 1. vyd., 134 s.,
brož. 495 Kč
Prevalence obezity celosvětově stále
stoupá, a to jak v rozvinutých, tak
i v rozvojových zemích. Zdravotní
komplikace způsobené obezitou
spolu se společenskou diskriminací
přispívají ke zhoršené kvalitě života
obézních jedinců.
ISBN 978-80-7345-593-4

Müller, Divo G.
Trénink fascií – Úspěšný recept
pro získání napnuté vazivové
tkáně

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 192 s.,
brož. 309 Kč
Fascie vytváří v našem těle síť, která
mu poskytuje oporu, strukturu a formu. To, zda jsou stehna pevná, nebo
vypadají spíše jako želé, závisí do
značné míry na napětí obalu okolní
pojivové tkáně.
ISBN 978-80-7554-180-2

Nekola, Jaroslav
Sport a doping

Praha: Olympia, 2018, 200 s., brož.
259 Kč
Publikace je zaměřena na problematiku dopingu ve sportu v celé šíři
jeho společensko-ekonomických
souvislostí.
ISBN 978-80-7376-539-2

Ohlídal, Jiří;
Moorhouse, Roger
Třetí říše ve 100 objektech

Praha: Mladá fronta, 2018, 272 s.,
váz. 429 Kč
Vydejte se s námi do jednoho z nejtemnějších období bouřlivého 20.
století – do doby vlády nacistického
režimu v Německu.
ISBN 978-80-204-4750-0

Ošťádal, Petr;
Bělohlávek, Jan;
Balík, Martin a kol.
ECMO – Extrakorporální membránová oxygenace. Manuál pro
použití u dospělých

Praha: Maxdorf, 2018, 2. vyd., 94 s.,
brož. 245 Kč
První vydání této publikace bylo odbornou veřejností přijato s nadšením
a významně přispělo k rozšíření této
metody v České republice. S odstupem několika let vychází vydání
druhé, které odráží technický vývoj
na tomto poli.
ISBN 978-80-7345-591-0

Sedláková, Simona
Záda, která cvičí, nebolí

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 64 s.,
149 Kč
Rady, jak se ke svému tělu i při práci
chovat co nejšetrněji.
ISBN 978-80-7601-067-3

Slouka, David a kol.
Otorinolaryngologie

Praha: Galén, 2018, 304 s., váz.
390 Kč
Kniha strukturovaně představuje
studentům otorinolaryngologii jako
obor, v jednotlivých kapitolách se pak
zabývá „podoblastmi“ oboru a společnými oblastmi s jinými lékařskými
specializacemi.
ISBN 978-80-7492-391-3

Storr, Martin
Dieta při trávicích obtížích

Praha: Esence, 2018, 192 s., brož.
349 Kč

FODMAP je anglická zkratka pro
oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polyoly.
ISBN 978-80-7549-925-7

Strnadelová, MUDr. Vladimíra;
Zerzán, Jan
Radost z jídla – Nejen makrobiotika očima lékaře a pacienta
(včetně DVD)

Olomouc: Anag, 2018, 7. vyd., 352 s.,
váz. 379 Kč
Správná strava musí svým složením
odpovídat schopnosti a „konstrukci“ našeho trávicího systému a jeho
enzymatickému vybavení. Pokud respektujeme tyto zásady, jsme schopni
připravit si stravu, která pomáhá
k prevenci i léčbě našeho organismu.
ISBN 978-80-7554-178-9

Valentino, Arianna
Chůze pro zdravé srdce i mysl

Praha: Esence, 2018, 104 s., brož.
229 Kč
Chůze je nejsnadnější a nejzdravější
druh pohybu, nejšetrnější sport.
ISBN 978-80-7549-926-4

Wendsche, Peter;
Veselý, Radek a kol.
Úskalí a komplikace při léčení
zlomenin

z n o v i n e k k 2 1. 1. 2 0 19 5 3 7 t i t u l ů
FI LM
Reinhart, Matthew
Harry Potter – 3D průvodce –
Bradavice, jak je znáte z filmů

Praha: Slovart, 2018, 5 s., váz.
1790 Kč
Interaktivní 3D průvodce po kultovní
škole čar a kouzel v Bradavicích
přináší působivé prostorové repliky
známých míst bradavického panství,
včetně famfrpálového hřiště a Zapovězeného lesa, a při otevření se mění
na 3D mapu.
ISBN 978-80-7529-646-7

Vyskočil, Tomáš
200 nejlepších seriálů všech dob

Praha: Mladá fronta, 2018, 280 s.,
váz. 299 Kč
Každý týden se objeví v televizi či
online hned několik nových seriálů ze
všech koutů světa. Jak si vybrat v té
obrovské záplavě novinek? Kterému
věnovat čas a jak se rozhodnout na
základě těch, které jste už viděli?
ISBN 978-80-204-5045-6

FOTOG R AFI E
Illík, Josef
Praha 1945–1958

Praha: Galén, 2018, 492 s., váz.
1500 Kč
Kniha je ojedinělou komplexní a ucelenou monografií, zabývající se řešením poúrazových komplikací a obtížemi a problémy s ním spojenými.
ISBN 978-80-7492-393-7

Praha: Argo, 2018, 204 s., váz. 598 Kč
Fotografická kniha významného
českého kameramana a fotografa
Josefa Illíka, předkládá čtenáři působivé obrazy Prahy a jejích obyvatel,
které autor citlivě zachytil v letech
1945–1958.
ISBN 978-80-257-2645-7

umění; hudba

Taylor, David
Ovládněte makro fotografii

ARCHITEK TUR A
Euroamerické architektonické
myšlení 1936–2011

Praha: Zlatý řez, 2018, 1. vyd., 720 s.,
váz. 590 Kč
Antologie tří editorů předkládá českým čtenářům překlady 161 textů
významných architektů euroamerické
sféry, a to převážně z období po 2. sv.
válce. Není strukturována podle témat, texty jsou v ní řazeny, jak šly za
sebou chronologicky.
ISBN 978-80-88033-03-5

Stalenhag, Simon;
Tschorn, Robert
Smyčka

Praha: Argo, 2018, 136 s., váz.
498 Kč
V roce 1954 zadala švédská vláda
stavbu největšího částicového urychlovače na světě. Stavba umístěná hluboko pod žírnými ostrovy na jezeře
Mälaren byla dokončena roku 1969.
ISBN 978-80-257-2675-4

D IVAD LO
Váša, Petr
Idealisti

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 1. vyd., 225 s.,
brož. 229 Kč
Skupina alternativního divadla Tomatom se pokouší oslovit publikum
představením zvažujícím možnosti
duchovního života v dnešní České
republice. O generaci mladší skupina
divadelníků hledá ideální téma pro
hru z masově automobilizované
současnosti.
ISBN 978-80-7325-461-2

Brno: Zoner Press, 2018, 176 s.,
brož. 399 Kč
Kniha, která vám ukáže úplně nový
svět. Svět makrofotografie. Knihu
tvoří sedm kapitol, kde v každé
z nich najdete spoustu užitečných
informací.
ISBN 978-80-7413-388-6

Zahrady života

Boskovice: Albert, 2018, 1. vyd.,
336 s., váz. 499 Kč
Hřbitovy v Boskovicích, v rodném
Brně a také v Třebíči se staly inspirací
pro mou snahu o jejich soustavnou
fotografickou dokumentaci.
ISBN 978-80-7326-297-6

HUD BA
Hudba z Marsu

Brumovice: Carpe diem, 2018,
1. vyd., 240 s., 599 Kč
Čtyři tituly s Edice knih doplněných
o DVD přináší texty, fotografie
a koncert na DVD Pepy Nose, Slávka
Janouška, Laury a jejích tygrů a Vojty
Kiďáka Tomáška. Bizarní spojení muzikantů, kteří spolu nemají prakticky
vůbec nic společného.
ISBN 978-80-7487-270-9

OSO B N OSTI
Hawcock, David
Leonardo da Vinci – Fantastické
vynálezy

Praha: Slovart, 2018, 26 s., váz. 499 Kč
Nejpozoruhodnější vynálezy renesančního génia Leonarda da
Vinciho ožívají na stránkách knihy
díky mistrovským dílům papírového
inženýrství.
ISBN 978-80-7529-618-4
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Štěpánek, Pavel
Picasso v Praze

Praha: Universum, 2018, 160 s.,
brož. 349 Kč
Autor sleduje kontakt geniálního Španěla s českým prostředím od samého
počátku, tj. od prvního setkání ještě
před první světovou válkou, v době
rakousko-uherského soustátí, a to
v Paříži, kde jej jako první poznal
Alfons Mucha.
ISBN 978-80-242-6224-6

učebnice
UM Ě N Í
Petříček, Radek
Základy plastické anatomie

Plzeň: Západočeská univerzita
v Plzni, 2018, 1. vyd., 80 s., brož.
500 Kč
Fakulta designu a umění Ladislava
Sutnara ZČU ve spolupráci s Radkem
Petříčkem vydala unikátní skripta
Základy plastické anatomie.
ISBN 978-80-261-0780-4

spor t
a tělov ýchova
HOROLEZEC T VÍ
Futera, Jakub
Horolezci

Brno: Jota, 2018, 360 s., váz. 798 Kč
Výjimečná publikace, která kompletně mapuje historii horolezectví.
ISBN 978-80-7565-407-6

JÓ GA
Hubáček, Miroslav;
Arend, Stefanie
Jin jóga jako lék

Olomouc: Fontána, 2018, 192 s.,
váz. 428 Kč
Jin jóga neposiluje pouze tělo, oživuje je a zvyšuje jeho zdatnost, ale
pomáhá také při mnoha typických
každodenních potížích.
ISBN 978-80-7336-955-2

Smolka, Michal; Stiles, Tara
Jóga léčí

Olomouc: Fontána, 2018, 240 s.,
váz. 448 Kč
Trpíte bolestmi hlavy? PMS? Celulitidou? Výrůstky na holeni? Nebo
jenom potřebujete odpočinek od
počítače? Zde je léčba jógou, která si
poradí s mnoha takovými problémy.
ISBN 978-80-7336-950-7

SPO R TOVN Í
AKCE
Jandera, Jan
Zlatá pavučina

Praha: Epocha, 2018, 176 s., váz.
199 Kč
Zákulisí nejslavnější éry Bohemians.
ISBN 978-80-7557-162-5

Mistrovství světa ve florbale
2018

Praha: Mladá fronta, 2018, 200 s.,
flexovazba, 499 Kč
Oficiální publikace představuje průřez Mistrovstvím světa ve
florbale, které proběhlo v Praze 1.–9. 12. 2018.
ISBN 978-80-204-5245-0

Tour de France. Nejlepší texty
ze zákulisí

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
304 s., váz. 349 Kč
Ke stému výročí 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

ŠACHY
Eade, James
Šachy

Praha: Slovart, 2018, 256 s., brož.
399 Kč
Naučte se hrát šachy, prastarou hru
králů. Osvojte si klíčové techniky
a klasické tahy šachových mistrů.
Nové vydání je doplněno o základní
a pokročilé taktiky, kombinace, oběti
a pěšcové formace.
ISBN 978-80-7529-639-9

TUR ISTI K A
Biggins, John
Andy

Říčany: Junior, 2018, 400 s., brož.
749 Kč
Tato souborná a do značné míry
unikátní publikace o andských
vrcholech pokrývá i mnohé oblasti
And, které dosud nebyly nikde blíže
popsány.
ISBN 978-80-7267-646-0

Matuška, Michal;
Pich, Lukáš;
Žáček, František a kol.
Krajinou domova / Seeing the
homelandscape / In der Heimatlandschaft

Praha: Edice ČT, 2018, 352 s., váz.
699 Kč
I tu nejprobádanější krajinu můžeme
objevovat stále znovu a znovu.
ISBN 978-80-7404-312-3

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVÉ
UČE BN ICE
A PŘ Í RUČK Y
Baracetti, Maria Teresa
Italština za 24 dnů. Intenzivní
kurz pro samouky

Brno: Edika, 2018, 240 s., brož.
399 Kč
Učebnice pro samouky je určena jak
pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé. Probere s nimi ve 24 lekcích
všechny podstatné tematické okruhy.
ISBN 978-80-266-1344-2

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Tureček, Dalibor
Sumář

Brno: Host, 2018, 148 s., brož.
249 Kč
Svazek se člení na metodologickou
a literárněhistorickou část. Teorie
a metodologie pro nás mají význam
jen potud, pokud je lze učinit praktickým nástrojem ve vztahu ke konkrétnímu materiálu.
ISBN 978-80-7577-603-7

bibliografie
LITE R ATUR A
Březinová, Helena
Slavíci, mořské víly a bolavé zuby

Brno: Host, 2018, 336 s., brož. 279 Kč
V trpce zábavné kapitole o českých
překladech Andersenových pohádek
se čtenář navíc obeznámí s vydařenými i vysloveně obskurními českými
verzemi slavných příběhů.
ISBN 978-80-7577-612-9

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Faltus, Jiří
U vykutáleného stolu. Aforismy

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
1. vyd., 39 s., brož. 115 Kč
Jiří Faltus vydává již roky v nakladatelství ALFA–OMEGA své útlé knížky
aforismů. Vždy bývají událostí roku,
protože Faltusovi čtenáři se mohou
pravidelně těšit na novou knížku krátkých vtipných a výstižných textů.
ISBN 978-80-7389-223-4

Chinmoy, Sri
Buď šťastný – s dřevěným
stojánkem. Inspirace pro Váš
šťastný den

Zlín: Madal Bal a.s., 2018, 1. vyd.,
55 s., brož. 135 Kč
„Je jen jedna chvíle, kdy být šťastný,
a ta chvíle je teď.“ Chcete-li do svého života vnést hlubší pocit štěstí,
sáhněte po této sérii 55 inspirujících
aforismů od Sri Chinmoye.
ISBN 978-80-86581-98-9

AUTOBIOGRAFIE,
VZPOMÍNKY
Čech, Petr; Palička, Jan
Můj život

Praha: Universum, 2018, 184 s., váz.
299 Kč
Jeden z nejlepších světových fotbalových brankářů, Petr Čech, se rozhodl
poutavou formou sepsat část své
autobiografie – a to dobu od svých
sportovních začátků až po přestup
do Sparty.
ISBN 978-80-242-6234-5

Doležalová, Marie
Jeden kopeček šmoulový

Praha: Motto, 2018, 192 s., váz. 369 Kč
Dětství, to jsou hlavně prázdniny,
babičky a dědové, videopůjčovny,
tamagoči nebo Kačeří příběhy. Aspoň
pro nás, děti devadesátek. Každá
rodina má své příběhy a tohle jsou
zápisky té mojí.
ISBN 978-80-267-1355-5

Dušínová, Mirka
Vzpomínky na blázinec

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2018, 1. vyd.,
56 s., brož. 108 Kč
Vzpomínky na to opravdově prožité,
a to bez příkras a kudrdlinek. Autorka je duchovně založená bytost,
a tak můžete pocítit i jemný přesah
do ezoteriky. Je to její cesta, kterou
poutavě líčí.
ISBN 978-80-7405-450-1

Jindrová, Jaroslava;
Coelho, Paulo
Hipík

Praha: Argo, 2018, 238 s., 169 Kč
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V částečně autobiografickém románu
Hipík se Paulo Coelho vrací do svého
mládí, do bouřlivé doby přelomu 60.
a 70. let 20. století. Rámec příběhu
tvoří líčení cesty za poznáním do
Nepálu.
ISBN 978-80-257-2699-0

Popelka, Pavel
Než vyměnili zámky (aneb
Historky pikantní, mrazivé
i jurodivé)

Boskovice: Albert, 2018, 1. vyd.,
320 s., váz. 300 Kč
„Knihu vydávám u příležitosti 120.
výročí založení uherskobrodského
muzea, ve kterém jsem 41 let pracoval a z toho 25 let řediteloval. Není
divu, že vzpomínat na něj budu až
do smrti.“
ISBN 978-80-7326-294-5

B IOG R AFI E
Krausová, Dita
Odložený život

Praha: Ikar, 2018, 360 s., váz. 359 Kč
Biografie pražské rodačky Dity
Krausové (nar. 1929), která prošla
Terezínem, Osvětimí a Bergen–Belsenem. Ve své biografii popisuje
dětství v Praze, vzpomíná na rodiče
a kamarády.
ISBN 978-80-249-3724-3

Philippe, Jean; Fort, Patrick
Zinedine Zidane: Dva životy

Praha: XYZ, 2018, 356 s., váz.
399 Kč
Kompletní biografie jednoho z nejslavnějších a po vítězství Mistrovství
Evropy s Francií v roce 2000 jednoho
z nejdražších hráčů, jímž se stal po
přesunu do klubu Real Madrid za
částku 46 milionů dolarů.
ISBN 978-80-7597-241-5

Worsleyová, Lucy;
Žaludová, Runka
Jane Austenová

Praha: Slovart, 2018, 386 s., váz.
499 Kč
Fascinující nahlédnutí do světa Jane
Austenové, jedné z nejslavnějších
a nejvlivnějších autorek světové literatury 19. století.
ISBN 978-80-7529-559-0

CESTO PISY
Holeček, Marek
Dotknout se nebe. Zápisky
Marouška blázna

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 256 s.,
váz. 399 Kč
365 dní. Jedním slovem byl to kalup!
Křižoval jsem vzduchem mezi kontinenty a horstvy naší malebné planety
jak stěhovavý dravec bez hnízda.
Deník se mi rychle zaplňoval řádky
zachycujícími pestrost dnů.
ISBN 978-80-264-2243-3

Huvar, Michal
Stafraholtskou Indií tam a zpět.
Po stopách Hanzelky a Zikmunda II

Brumovice: Carpe diem, 2018,
1. vyd., 76 s., váz. 399 Kč
Titul navazuje na knihu Afrikou na
dohled, ve které autor putoval severní Afrikou ve stopách legendární
cestovatelské dvojice, citoval z jejich
díla, nacházel místa ke srovnávacím
fotografiím. Nyní se s ním dostáváme
ve stopách H+Z do Indie.
ISBN 978-80-7487-268-6

LeBlanc, Jana;
Pavlová, Martina
Moje bejby Amerika. Co vám
nikdo neřekne o životě v cizině

Praha: Mladá fronta, 2018, 232 s.,
209 Kč
Jaké to je, zabalit si dvoje boty, slovník, zamknout pražský byt a po třicítce začít nový život v kultuře, která
není vaše vlastní?
ISBN 978-80-204-5213-9

Osinová, Eva;
Messner, Reinhold
Wild

Brno: Jota, 2018, 264 s., 198 Kč
Příběh Shackletonovy expedice.
ISBN 978-80-7565-422-9

Preston, Douglas
Ztracené město opičího boha

před tím, než se mladá dvojice usadí
a založí rodinu.
ISBN 978-80-269-0974-3

Fellowesová, Jessica;
Kunová, Jana
Mitfordské vraždy 1

Praha: Ikar, 2018, 368 s., 249 Kč
První z řady elegantních kriminálních
příběhů ve stylu Agathy Christie –
britštější než čaj s mlékem a okurkové
sendviče! Příběh je zasazen do Asthall Manor, skvostného sídla bohaté
a vlivné rodiny.
ISBN 978-80-249-3760-1

Fraisová, Alexandra;
Gardnerová, Lisa
Najdi ji

Brno: CPress, 2018, 336 s., váz. 349 Kč
Napínavá a šokující kniha plná barvité
historie, dobrodružství, při němž tuhne
krev v žilách, i dramatických zvratů.
ISBN 978-80-264-2239-6

Praha: Kalibr, 2018, 416 s., váz.
399 Kč
Kolik toho člověk snese? Své o tom
ví Flora, kterou kdysi unesli. Ona
však přežila a dnes se snaží pomáhat
jiným ztraceným dívkám.
ISBN 978-80-7617-118-3

Révai, Jan; Bernard, Hynek;
Liška, Pavel
Sí, vole!

Francis, Dick;
Moserová-Davidová, Jaroslava
Za trest

Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 296 s.,
váz. 399 Kč
Mozaika cestovních deníků tří vandráků, kteří jezdí na motorkách po
Střední Americe, točí o tom dokument a plní si sen. Potkávají lidi, přírodu, místní kulturu a taky sami sebe.
ISBN 978-80-265-0806-9

Smetanová, Pavla
Příběhy z olivového ostrova
aneb Když na Korfu kvetou
mandloně

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 164 s., brož. 149 Kč
Autorka žije na Korfu přes deset let.
Její postřehy jsou prodchnuty láskou
a obdivem k novému domovu, což
jí umožňuje vnímat krásu a poezii
ostrova.
ISBN 978-80-7422-665-6

D E TE K TIVK Y,
KRIMI
Crouch, Blake
Městečko Pines

Praha: Laser, 2018, 320 s., 239 Kč
Wayward Pines je poklidné malé
americké město, jakých najdete v Idahu desítky. Ale jen na první pohled.
Agent tajné služby Ethan Burke do
něj přijíždí hledat dva pohřešované
federální agenty.
ISBN 978-80-7617-167-1

Diestlerová, Petra;
Bradley, Alan
Poslední tóny z krypty

Praha: Kalibr, 2018, 304 s., 199 Kč
V Bishop’s Lacey se blíží Velikonoce
a v kostele sv. Tancreda se připravuje
otevření hrobu světce, po němž byl
pojmenován. Když je však hrob otevřen, leží v něm tělo nedávno zesnulého místního varhaníka.
ISBN 978-80-7617-070-4

Edwards, Mark;
Chodilová, Dana
Pronásledovaní

Praha: Baronet, 2018, 368 s., váz.
329 Kč
Mělo to být dobrodružství, na jaké
se nezapomíná… Velké prázdninové
putování po zemích Evropy, poslední
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Praha: Kalibr, 2018, 200 s., 199 Kč
Benedikt Juliard je amatérský dostihový jezdec, který sní o kariéře
profesionála a vítězství ve Velké
národní, jenomže ze dne na den je
všechno jinak – trenér ho po obvinění
z braní drog vyhodí ze stájí, údajně
prý není ani dostatečně dobrý jezdec.
ISBN 978-80-7617-193-0

Frostová, Keziah
Zdráhavý věštec

Praha: XYZ, 2018, 304 s., váz. 349 Kč
Třiasedmdesátiletý Norbert Zelenka
byl vždycky spíše nenápadný muž.
Když se však dostane do finančních
potíží, objeví se u jeho dveří tři bláznivé důchodkyně, které mají plán.
Naučí ho vykládat karty.
ISBN 978-80-7597-245-3

Gerritsenová, Tess;
Hanzlíková, Ludmila
Umři znovu

Praha: Knižní klub, 2018, 288 s.,
199 Kč
Rizzoliová a Islesová už viděly ledaco.
Ale mrtvola, která vypadá jako po
zuřivém napadení divokou šelmou?
Navíc když je zřejmé, že vraždu má
na svědomí jiná lidská bytost?
ISBN 978-80-242-5095-3

Goffa, Martin
Primární důvěra. Prst na spoušti

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
216 s., váz. 249 Kč
Jak dobře znáte lidi ve svém bezprostředním okolí? Své sousedy, přátele,
spolupracovníky? Tušíte vůbec, kolik
má jejich viditelná slupka vrstev a že
dohlédnete jen do míst, kam vás oni
sami pustí?
ISBN 978-80-204-3813-3

Hamarová, Darina
Slzy muže

Brno: Moba, 2018, 224 s., váz.
269 Kč
Nezávislý novinář dostane od své
tajné lásky, šéfredaktorky Jany, úlohu,
která je pro něj velkou profesionální
výzvou. Věnuje se dvacet let starému
případu, kdy byl jeden z prominentních boháčů odsouzen za znásilnění
a vraždu.
ISBN 978-80-243-8325-5

Hayes, Terry; Medek, Pavel
Já, Poutník

Praha: Kalibr, 2018, 760 s., váz.
499 Kč
Mladá žena zavražděná v hotelu na
Manhattanu – nelze identifikovat ji
ani pachatele. Mám s tím vším něco
společného. Proto se vydávám na
cestu. Já, Poutník.
ISBN 978-80-7617-120-6

Karpov, Max
Dětská hra

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 376 s.,
399 Kč
CIA získá neurčité zprávy o připravované operaci ruské rozvědky FSB.
Nejde o nic menšího než o proniknutí
do amerických vládních struktur a následnou diskreditaci Spojených států.
ISBN 978-80-264-2233-4

Kepler, Lars
Případy komisaře Joony Linny
1–6

Brno: Host, 2018, 3179 s., váz.
1999 Kč
Jedna z nejúspěšnějších krimisérií
současnosti. Půl milionu výtisků prodaných jen v České republice. Deset
milionů celosvětově. Kepler objevil
přímou linku do nejtemnějších zákoutí lidské duše.
ISBN 978-80-7577-752-2

Kingová, Samantha
Matčina volba

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
328 s., váz. 349 Kč
Madeleine žila pro svá dvojčata,
Aidana a Annabel. Vždycky byla přesvědčena, že by pro ně byla ochotná
i zemřít. Jenže v den jejich desátých
narozenin prošla její láska zatěžkávací zkouškou.
ISBN 978-80-204-4450-9

Knox, Joseph
Škleb

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 400 s.,
369 Kč
Po drogovém skandálu a převelení
na noční směnu se musí detektiv
Aidan Waits smířit nejen s otravným
kolegou Suttym, ale také s tím, že
už pravděpodobně nikdy nebude
vyšetřovat žádný velký případ. To se
ovšem změní.
ISBN 978-80-259-1007-8

Marsonsová, Angela
Pohřbená pravda

Praha: Kalibr, 2018, 392 s., váz.
379 Kč
Šestý temný detektivní příběh z pera
Angely Marsonsové, jejíž prvotina
Němý křik, úvodní díl série, se v angličtině prodala už v milionu výtisků.
ISBN 978-80-7617-153-4

Ohnesorg, Jana;
Christie, Agatha
Malé šedé buňky

Praha: Knižní klub, 2018, 160 s.,
140 Kč
„Řešení každé záhady leží v malých
šedých buňkách mozku,“ tvrdí drobný mužíček s vejčitou hlavou, pečlivě
pěstěným knírem a svérázným stylem
oblékání i chování.
ISBN 978-80-242-5074-8

Ohnesorg, Jana;
Christie, Agatha
Muž v hnědém obleku

Praha: Kalibr, 2018, 296 s., váz.
299 Kč

bibliografie
Anne Beddingfeldová, mladá a inteligentní žena se smyslem pro dobrodružství, se po skonu svého otce
ocitne v tíživé situaci a přemýšlí, jak
naložit se životem.
ISBN 978-80-7617-053-7

Pennyová, Louise;
Uhlířová, Lenka
Nejkrutější měsíc

Praha: Knižní klub, 2018, 432 s.,
269 Kč
Vítejte ve Three Pines, zapomenuté,
zapadlé vísce, kde nejkrutější měsíc
právě dostál své hrozbě. Jaro je idylické období: na stromech raší pupeny,
čerstvě rozmrazenou půdou se prodírají první květiny. Ne všechno se však
probouzí k životu.
ISBN 978-80-242-5051-9

Pokorný, Martin;
Robinson, Peter
Pohled do tmy (Případy Alana
Bankse 1)

Praha: Knižní klub, 2018, 368 s.,
209 Kč
V yorkshirském rehabilitačním zařízení pro policisty byl zabit uznávaný
inspektor Bill Quinn. Vyšetřování
se ujme místní detektiv Alan Banks,
kompromitující fotografie nalezené
v Quinnově pokoji by však mohly
ohrozit pověst strážců zákona.
ISBN 978-80-242-4841-7

Smith, Tom Rob;
Hanzlíková, Ludmila
Utajovaný projev

Praha: Knižní klub, 2018, 352 s., 209 Kč
Druhý díl oceňované trilogie kriminálních thrillerů přeložených do
36 jazyků. Sovětský svaz, rok 1956.
Stalin je po smrti.
ISBN 978-80-242-4965-0

Souček, Ludvík
Samá voda

Frenštát pod Radhoštěm: Polaris,
2018, 136 s., brož. 199 Kč
Uprostřed hlubokých lesů je objevena mrtvola muže s ústy plnými zlata,
záhadnými předměty v brašně a srdcem probodnutým kůlem.
ISBN 978-80-7332-402-5

Volhejnová, Veronika;
Christie, Agatha
Opona

Praha: Knižní klub, 2018, 208 s.,
199 Kč
Kapitán Hastings, Hercule Poirot
a zámek Styles – tam ti dva poprvé
vyrazili na lov vraha tehdejší majitelky. A tam se také po letech setkávají,
aby společně odhalili dalšího mimořádně nebezpečného zločince.
ISBN 978-80-242-5079-3

DIVADELNÍ HRY
Camus, Albert
Nedorozumění

Praha: Artur, 2018, 1. vyd., 76 s.,
váz. 210 Kč
Tragický příběh muže a tří jemu
blízkých žen odehrávající se v „podivném“ hostinci, za nímž stojí absurdní
nedorozumění. Návrat „ztraceného
syna“ do vlasti, kterou opustil před
mnoha lety.
ISBN 978-80-7483-091-4

Dürrenmatt, Friedrich
Fyzikové

Praha: Artur, 2018, 1. vyd., 88 s.,
váz. 229 Kč

z n o v i n e k k 2 1. 1. 2 0 19 5 3 7 t i t u l ů

Hlavním tématem významného autorova dramatu je otázka odpovědnosti
vědce za vynálezy, které mohou zničit
svět. Protagonisty hry jsou tři fyzikové.
ISBN 978-80-7483-083-9

vládu nad zemí převzal první parlament a Oliver Cromwell.
ISBN 978-80-257-2696-9

vysvětlí, proč je nutné, aby Hitler
vyhrál volby.
ISBN 978-80-257-2688-4

Moliére
Lakomec

Dumas, Alexandre
Tři mušketýři

Praha: XYZ, 2018, 696 s., váz. 890 Kč
Mladý d‘Artagnan přijíždí v roce
1625 do Paříže, kde se chce stát
královským mušketýrem. Poté, co se
spolu s Athosem, Porthosem a Aramisem ubrání gardě kardinála Richelieua, získá přátele na celý život.
ISBN 978-80-7597-242-2

Horáčková, Alice
Neotevřené dopisy

Praha: Artur, 2018, 3. vyd., 88 s.,
váz. 210 Kč
Jedno z vrcholných děl francouzského klasicismu. Lichvář Harpagon,
hlavní postava této hořké veršované
komedie, se stal synonymem pro lakomce. Ale ani jeho rodina neoplývá
skvělými charaktery. V moderním
překladu V. Mikeše.
ISBN 978-80-7483-092-1

Weiss, Peter
Marat/Sade

Praha: Artur, 2018, 1. vyd., 136 s.,
váz. 229 Kč
Poprvé vychází slavná divadelní hra, jejíž původní celý název je
„Pronásledování a zavraždění Jeana
Paula Marata předvedené divadelním
souborem blázince v Charentonu za
řízení markýze de Sade“.
ISBN 978-80-7483-077-8

ESE J E , ÚVAHY
Formanová, Martina
Skladatelka voňavého prádla

Praha: Prostor, 2018, 297 s., brož.
297 Kč
Nové vydání bestselleru autorčiny
prvotiny, nyní s obrazovou přílohou,
obsahuje 64 stran fotografií z osobního archivu autorky!
ISBN 978-80-7260-404-3

Kofroň, Petr
Signum

Brno: Host, 2018, 260 s., brož.
279 Kč
Nová, žánrově mnohotvárná publikace hudebního skladatele a esejisty
Petra Kofroně.
ISBN 978-80-7577-611-2

Komárek, Stanislav
Cestovní eseje z let 1991–2008

Praha: Academia, 2018, 224 s., váz.
365 Kč
Eseje o jiných zemích a kulturách
tvoří svébytnou součást esejistické
produkce Stanislava Komárka.
ISBN 978-80-200-2843-3

Mlejnek, Josef;
Karłowicz, Dariusz
Neokopírovaná budoucnost

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2018, 208 s.,
brož. 198 Kč
Kniha současného polského filosofa
Dariusze Karłowicze (1964) Neokopírovaná budoucnost zahrnuje výbor
esejů, úvah a rozhovorů z období posledních patnácti let určený českým
čtenářům.
ISBN 978-80-7325-463-6

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Dobbs, Michael; Horák, Petr
Hra králem

Praha: Argo, 2018, 262 s., 169 Kč
Pokračování bestselleru, podle nějž
nejdřív vznikl britský seriál BBC
a později americká série televize
Netflix. Takový souboj titánů Británie
nezažila od sedmnáctého století, kdy

Egeland, Tom
Ďáblova maska

Praha: Kalibr, 2018, 584 s., váz.
399 Kč
Bjorn Belto je zpět – tentokrát v norské vesnici Juvdal. Roku 1708 je poblíž juvdalského sloupového kostela
nalezena mrtvola okultisty Conrada
Krämera. Roku 1963 je z věže místního nového kostela svržen kaplan
Pontius Fjeldberg.
ISBN 978-80-7617-116-9

Enoch, Suzanne;
Pacnerová, Jana
Hrdina z hor

Praha: Baronet, 2018, 320 s., 179 Kč
Skotsko, rok 1812. Je divoký a rozháraný do morku kostí, anglický voják,
který je doma spíš na bitevním poli
než v salonní společnosti. A když se
major Gabriel Forrester dozví, že
zdědil šlechtický titul a panství na
Skotské vysočině ...
ISBN 978-80-269-0987-3

Erben, Václav
Paměti českého krále Jiříka
z Poděbrad

Praha: XYZ, 2018, 904 s., váz. 599 Kč
Autor zvolil formu fiktivních pamětí
a stylizoval se do role jejich nálezce.
Ve svém košatém a akčním vyprávění
se soustředil na dobu Jiříkova mládí
a vzestupu k moci za poručnictví
všeho schopného intrikána Hynceho
Ptáčka z Pirkštejna.
ISBN 978-80-7597-244-6

Follett, Ken; Trávníčkovi,
Libuše a Luboš
Ohnivý sloup

Praha: Kalibr, 2018, 688 s., 349 Kč
Po Pilířích země a Na věky věků, celosvětově oblíbených historických ságách od bestselleristy Kena Folletta,
přichází Ohnivý sloup, třetí rozvětvený příběh zasazený do anglického
městečka Kingsbridge.
ISBN 978-80-7617-025-4

Gončarov, Ivan Alexandrovič;
Dvořák, Libor
Oblomov
Praha: Odeon, 2018, 672 s., 349 Kč
Příběh zbytečného člověka – takový
je v základních rysech nejslavnější,
světoznámý román Ivana Gončarova, který přináší nejen velkolepé
panorama života ruské společnosti
uprostřed 19. století.
ISBN 978-80-207-1631-6

Havel, Tomáš; Vuillard, Éric
Tagesordnung

Praha: Argo, 2018, 151 s., 159 Kč
Je únor roku 1933 a čtyřiadvacet
elegantně oděných německých
průmyslníků a finančníků, čtyřiadvacet zástupců významných rodin
a podniků je povoláno ke schůzce
s Hermannem Göringem, jenž jim
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Praha: Argo, 2018, 187 s., 159 Kč
Alena je hezká holka s vyřídilkou a výtvarným talentem. Když po osmašedesátém utíká kvůli tisku protikomunistických letáků do Paříže, tak jí otec
– zlatník, který skončil v Jáchymově
– dá do podpatku diamant.
ISBN 978-80-257-2691-4

Chadwicková, Elizabeth;
Tetřevová, Renáta
Templářský kříž

Praha: Ikar, 2018, 384 s., váz. 399 Kč
William Marshal, králův rytíř, je na konci svého dlouhého a slavného života.
Jeho posledním přáním je, aby mu jeho
věrný služebník přinesl hedvábí, které si
před třiceti lety přivezl ze Svaté země.
ISBN 978-80-249-3753-3

Krásová, Adriana;
Cercas, Javier
Anatomie jednoho okamžiku

Praha: Prostor, 2018, 464 s., brož.
497 Kč
Javier Cercas ve svém románu neobyčejně poutavým způsobem zachytil
osmnáct hodin trvající puč, který začal 23. února 1981 v 18.23 hodin ve
španělském parlamentu v Madridu.
ISBN 978-80-7260-400-5

Mawer, Simon
Pražské jaro

Zlín: Kniha Zlín, 2018, 368 s., váz.
369 Kč
Simon Mawer, autor Skleněného
pokoje, bestselleru deníku New York
Times, se vrací do Československa.
Tentokrát během bouřlivých šedesátých let a s napínavým příběhem
o sexu, politice a zradě.
ISBN 978-80-7473-713-8

Mazůrková, Eva
Střípky vzpomínek

Praha: Ikar, 2018, 352 s., 209 Kč
Mladičká okouzlující Serena pochází
z italské aristokratické rodiny. Za
Mussoliniho režimu jsou ale její rodiče popraveni a dívky se ujímá babička, která ji posílá do Spojených států
na vychování k jeptiškám.
ISBN 978-80-249-2751-0

Moyesová, Jojo;
Mikolajková, Lucie
Dívka, již jsi tu zanechal

Praha: Ikar, 2018, 432 s., 239 Kč
Píše se rok 1916, když francouzský
malíř Édouard Lefevre odchází bojovat na frontu. Jeho mladé manželce
Sophii zůstává na památku její portrét, na svou dobu poněkud nezvyklý.
ISBN 978-80-249-2956-9

Niedl, František
Rozervané království

Brno: Moba, 2018, 288 s., váz. 319 Kč
Jindřich z Lipé sedí ve věži pevného
hradu Týřov, ale pokud si král Jan
Lucemburský myslel, že když přidusí
a později možná i odsekne hlavu hydry odbojných českých pánů, mýlil se.
ISBN 978-80-243-8326-2

Novák, Jan;
99, Jaromír
Zatím dobrý

Praha: Paseka, 2018, 256 s., váz.
498 Kč

Je to největší příběh studené války.
Pětice mladíků s pistolemi se postavila
po zuby ozbrojené dvacetitisícové
armádě východoněmecké Volkspolizei
a prostřílela se do svobodného Západního Berlína. Příběh bratří Mašínů.
ISBN 978-80-257-2683-9

Orwell, George;
Klabanová, Kateřina
Farářova dcera

Praha: Argo, 2018, 230 s., brož.
298 Kč
Druhý Orwellův román barvitě líčí
bídu meziválečné maloměstské Anglie.
ISBN 978-80-257-2710-2

Pálenský, Petr;
Atwoodová, Margaret
Alias Grace

Praha: Argo, 2018, 531 s., 248 Kč
Tajemný historický román z Kanady
19. století. Též jako televizní seriál
společnosti Netflix.
ISBN 978-80-257-2724-9

Pearceová, A. J.
Milá paní Birdová

Praha: Ikar, 2018, 304 s., váz. 299 Kč
Londýn, rok 1940. Emminým velkým
snem je stát se válečnou dopisovatelkou, takže když spatří v novinách
vysněný inzerát, neváhá a okamžitě
se o práci přihlásí.
ISBN 978-80-249-3737-3

Rajnyšová, Jana;
Goodwinová, Daisy
Lovkyně štěstěny

Praha: Ikar, 2018, 464 s., 249 Kč
Píše se rok 1875. Císařovna Sissi je
ženou, po níž muži touží a ženy jí
závidí. Je krásná, je inteligentní, může
mít všechno, co si zamane. Šťastná
však není.
ISBN 978-80-249-2999-6

Riches, Anthony
Centurioni 1: Zrada

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 368 s.,
váz. 299 Kč
Řím roku 68 n. l.: Císař Nero spáchal
sebevraždu a v zemi zavládl chaos.
Neronův nástupce Galba se dopouští
fatální chyby. Propouští z císařské
gardy nezkorumpovatelné příslušníky
germánských Batavů.
ISBN 978-80-7595-083-3

Sabine, Martin
Katova schovanka

Praha: Brána, 2018, váz. 399 Kč
Esslingen, 1325: Melisanda je ještě
dítě, když je její rodina zákeřně
vyvražděna, protože padla do nastražené léčky.
ISBN 978-80-7617-111-4

Šenkyřík, Ladislav;
McEwan, Ian
Na Chesilské pláži

Praha: Odeon, 2018, 160 s., 179 Kč
McEwanův příběh jedné svatební
noci z počátku šedesátých let, zasazený do krásného prostředí na pobřeží
jižní Anglie, nabízí hluboké zamyšlení
nad dobovou podmíněností lidského
chování, citů i vztahů.
ISBN 978-80-207-1871-6

HUMO R
Boček, Evžen
Aristokratka a vlna zločinnosti
na zámku Kostka
Brno: Druhé město, 2018, 176 s.,
111 Kč

bibliografie
Čtvrtý díl úspěšné série humoristických románů o „poslední aristokratce“.
ISBN 978-80-7227-813-8

Brezina, Ivan;
Studeník, Tomáš
Velká kniha Fuckupů

Brno: Jan Melvil Publishing, 2018,
248 s., váz. 349 Kč
Sebrané průšvihy osobností českého
byznysu, kultury a života vůbec. Nepoděláš, nevyděláš aneb jak se nepodělat, když se něco podělá: poučení
z čtyřiceti skutečných příběhů českých podnikatelů, ředitelů, investorů,
tvůrců, umělců, sportovců...
ISBN 978-80-7555-060-6

Cleese, John; Skynner, Robin
Život a jak v něm zůstat naživu

Praha: XYZ, 2018, 552 s., brož.
399 Kč
Psychiatr R. Skynner a jeho klient, komik J. Cleese, kterého znáte z britské
komediální skupiny Monty Python,
probírají formou rozhovorů psychologická témata, jejichž znalost může
pomoci učinit život srozumitelnějším
a snadnějším.
ISBN 978-80-7597-247-7

Farquhar, Michael
Den blbec

z n o v i n e k k 2 1. 1. 2 0 19 5 3 7 t i t u l ů
Oomen, Francine
Jízda na vlnách

Praha: Motto, 2018, 240 s., brož.
299 Kč
V životě každé ženy nastane období,
kdy samu sebe překvapí náhlou
roztržitostí, výkyvy nálad a rozličnými
tělesnými neduhy. Autorka knihy byla
menopauzou zaskočená tak, že musela načas přestat pracovat.
ISBN 978-80-267-1349-4

Švandrlík, Miloslav
Tajemství ohnivých koulí

Praha: Epocha, 2018, 144 s., váz.
159 Kč
V zámku plném spisovatelů se skutečně udála neobyčejná věc: jednou
zde přespala autorka sociálních
románů Marie Majerová a ze spánku
ji vyrušily prskající a syčící ohnivé
koule poskakující po pelesti historické postele.
ISBN 978-80-7557-160-1

Večerníček, Jaroslav N.
Totálně nekorektní hororoskopy

Praha: Olympia, 2018, 112 s., 199 Kč
Ve vrchovatě naplněných dnech si
stačí najít chvíle pro relaxaci, která
se odráží i ve svérázně pojatých horoskopech.
ISBN 978-80-7376-535-4

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 448 s.,
199 Kč
Máte fakt špatný den? Myslíte si,
že už nemůže být hůř? Tak to se
možná pletete. Stačí otevřít tento
černo-humorný kalendář historických
průšvihů a přešlapů a hned zjistíte, že
zrovna v tento den byl na tom někdo
ještě mnohem hůř než vy.
ISBN 978-80-264-2306-5

Viewegh, Michal
Báječná léta pod psa

Gamble, Luke;
Nuhlíčková, Ivana
Zvěrolékař v divočině

Soule, Charles
Věštcův rok

Praha: Ikar, 2018, 336 s., 209 Kč
Pokračování úspěšného titulu Zvěrolékař a spol. Luke má nyní vlastní
„pojízdnou veterinu“ a dojíždí léčit
zvířata ve svém venkovském regionu.
Vedle toho provozuje i klinickou praxi
a pravidelně vyráží na záchranářské akce.
ISBN 978-80-249-2650-6

Hubeňáková, Zuzana
Žena na tahu

Praha: Ikar, 2018, 216 s., váz. 249 Kč
Blogerka a humoristka Zuzana Hubeňáková přináší čtenářům další porci
zábavných fejetonů, tentokrát i moderně proložených střípky a statusy
ze sociálních sítí.
ISBN 978-80-249-3731-1

Landsman, Dominik
Deníček moderního fotra 3

Praha: Ikar, 2018, 232 s., 179 Kč
Třetí díl oblíbeného Deníčku moderního fotra je zároveň dílem posledním. Autor bezostyšně přiznává, že
o svém synovi Čeňkovi napsal vše,
co se dalo, a další dítě ani knihu by
pravděpodobně nepřežil.
ISBN 978-80-249-3763-2

Nachtigallová, Lucie
Deník fejsbukové matky (ne)
končí

Brno: CPress, 2018, 328 s., váz.
269 Kč
Pokud se hroutíte, dělejte to aspoň
s úsměvem.
ISBN 978-80-264-2244-0

Praha: Ikar, 2018, 264 s., 229 Kč
Moderní klasika z pera populárního
spisovatele baví čtenáře už pětadvacet let, neztratila však nic ze svého
půvabu.
ISBN 978-80-249-3764-9

KOM I K SY
Praha: Laser, 2018, 368 s., váz.
379 Kč
Bestsellerový komiksový autor Charles Soule přichází s chytrým a barvitým příběhem o Newyorčanovi, který
se jednoho rána probudí se schopností předpovídat budoucnost.
ISBN 978-80-7617-078-0

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Moyzesová, Naďa
Pověsti moravských hradů
a zámků

Praha: XYZ, 2018, 288 s., váz.
299 Kč
Vydejte se na některý z hradů a zámků, s nimiž vás seznámí tato kniha.
ISBN 978-80-7597-238-5

Pavel, Josef
Pověsti českých hradů a zámků.
Mýty, legendy, báje.

Praha: XYZ, 2018, 352 s., váz.
299 Kč
Středověké i novější příběhy, legendy
a báje, spojené se stovkou českých
hradů a zámků, jejichž prostřednictvím poznáte skutečné osobnosti
našich dějin.
ISBN 978-80-7597-239-2

Zapletal, Miloš; Písařík, Jan
Báchorky blanického rytíře

Praha: Mladá fronta, 2018, 96 s.,
209 Kč
Báchorky blanického rytíře z pera Miloše Zapletala jedinečným způsobem

aktualizují známé motivy o blanických rytířích.
ISBN 978-80-204-5127-9

kterou není na škodu čas od času
připomenout.
ISBN 978-80-7558-054-2

a kráse ducha. Knihu ilustrovala Ivona Vlčinská.
ISBN 978-80-7487-266-2

Žáček, Jan
Karlův most

Brautigan, Richard;
Špilarová, Olga
Chytání pstruhů v Americe

Slíva, Vít
Ultima thúlé, nejzažší zem

Praha: Olympia, 2018, 112 s., váz.
249 Kč
Legendy, pohádky, dobrodružné
příběhy – to všechno je v knize, která
vypráví o Karlově mostu a o všem, co
s ním souvisí.
ISBN 978-80-7376-536-1

LITE R ATUR A
FAK TU
Rydell, Anders;
Lysáčková, Irena
Rabování. Jak nacisté vykrádali
evropské umělecké sbírky

Praha: Universum, 2018, 344 s.,
239 Kč
Literatura faktu psaná jako napínavý
thriller. Již několik dní po kapitulaci
nacistického Německa byl učiněn
uvnitř solného dolu v Rakousku
u městečka Altaussee neuvěřitelný
objev.
ISBN 978-80-242-4858-5

N OVE LY
King, Stephen
Kouzelná skříňka pro Gwendy

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 160 s., 259 Kč
Kouzelná skříňka pro Gwendy je
dalším Kingovým dílem situovaným
do fiktivního maineského městečka
Castle Rock. Jde o poměrně krátkou
novelu, napsanou ve spolupráci s Richardem Chizmarem.
ISBN 978-80-7593-019-4

Kolaříková, Hana
Na konci světa

Praha: Listen, 2018, 160 s., váz.
199 Kč
Novela české spisovatelky zachycuje
zdánlivě prostý příběh ženy, která na
začátku jednoho nevyzpytatelného
léta přichází žít do pohraničních hor.
ISBN 978-80-7549-981-3

OSO B N OSTI
Siwek, Prokop
Sám přes duny do Dakaru

Praha: Olympia, 2018, 160 s., brož.
259 Kč
Příběh Tomáše Tomečka.
ISBN 978-80-7376-534-7

Stachniak, Eva;
Pavlíček, Stanislav
Carevna noci

Praha: Brána, 2018, 368 s., váz.
379 Kč
Intimní portrét ruské carevny Kateřiny II. Veliké (1762–1796), jedné
z nejvýznačnějších postav nejen ruských, ale i světových dějin.
ISBN 978-80-7617-098-8

Praha: Argo, 2018, 156 s., váz.
228 Kč
Kaleidoskopický text z příhod,
postřehů, výjevů a setkání, podaný
s osobitým básnickým viděním.
ISBN 978-80-257-2554-2

Gălăbova, Lidia
Andělé Zlatého města

Praha: Novela bohemica, 2018,
1. vyd., 116 s., 248 Kč
Výbor z tvorby bulharské básnířky
Lidie Gălăbové, která si v roce 2000
vybrala za nový domov Prahu. Přesto
zůstala věrná své rodné řeči a vlasti
– přesídlení jí však otevřelo cestu
k novým zkušenostem a poetické
obraznosti.
ISBN 978-80-87683-94-1

Hanus, Ondřej;
Krchovský, J. H.
Nejlepší české básně 2018

Brno: Host, 2018, 120 s., brož.
249 Kč
Milovaná i nenáviděná bilance tuzemské básnické scény.
ISBN 978-80-7577-621-1

Kainar, Josef
Básně

Brno: Host, 2018, 332 s., váz. 329 Kč
Reeditovaný svazek básní Josefa Kainara (1917—1971) představuje výbor
z autorova díla čtyřicátých a šedesátých let – Osudy (1940—1943), Nové
mýty (1946), Lazar a píseň (1960)
a Moje blues (1966).
ISBN 978-80-7577-616-7

Langer, Ivan
Sochobásně – V Síti

Praha: Fortuna Libri, 2018, 152 s.,
váz. 399 Kč
Kniha Sochobásně je již jeho pátou
publikací Ivana Langera.
ISBN 978-80-7546-187-2

Lovelace, Amanda;
Formánková, Anna
O princezně, která se zachránila
sama
Praha: Yoli, 2018, 208 s., brož.
259 Kč
Sbírka básní rozdělená do čtyř oddílů: Princezna, Vévodkyně, Královna
a Ty.
ISBN 978-80-7549-951-6

Marková, Ludmila
Jen kousek nebe

PO E Z I E

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
1. vyd., 40 s., váz. 130 Kč
Básnická sbírka je především autorčiným vyznáním životu, lásce,
slunci, všem krásám světa, které nás
obklopují. Nalezneme zde však i básně posmutnělé a věnované životním
ztrátám, smutkům a bolestem.
ISBN 978-80-7389-229-6

Böhm, David; Kopáč, Radim
Nesmysl!

Neumanová, Božena
Už vím

Praha: Meander, 2018, 64 s., váz.
268 Kč
Nesmysl provází člověka odjakživa.
V životě, v kultuře, ve společnosti,
v politice. V literatuře, zejména v poezii, ať té domácí, nebo překladové,
má velmi pěknou a bohatou tradici,
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Brumovice: Carpe diem, 2018,
1. vyd., 44 s., brož. 139 Kč
Druhá básnická sbírka autorky, jež
tematicky opět vyzvedává podzim
života. Činí tak formou křehké lyriky
obsahující nosné barvy nostalgie,
něhy a touhy po životní vyrovnanosti

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 88 s., brož.
199 Kč
Kolik toho unese báseň? Nikoli ve
smyslu „jak mnoho“, nýbrž „jak nejméně“. Právě s tímto pokušením se
Vít Slíva vyrovnává. A je to pokušení,
k němuž v jistém okamžiku dojde
snad každý zasvěcenec Poezie.
ISBN 978-80-7577-617-4

Zrno, Šimon Jan
Ztracená euforie

Praha: Galén, 2018, 104 s., brož.
150 Kč
První oficiálně vydaná básnická sbírka obsahuje sedmašedesát básní mladého autora (ročník 2000), ukrytého
pod pseudonymem, v nichž se po
svém vyrovnává se světem blízkým
i vzdáleným.
ISBN 978-80-7492-392-0

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Čížek, Vítězslav; Koch,
Egmont R.
Povolení zabíjet. Vraždící
komanda Mosadu a dalších
tajných služeb

Praha: Ikar, 2018, 352 s., 209 Kč
Bezpilotní letouny, odstřelovači,
bomby, atentáty jedem – z pověření
demokraticky zvolených vlád už bylo
popraveno víc než 3000 lidí – bez
soudního procesu, bez práva na obhajobu a s rizikem smrtelného omylu.
ISBN 978-80-249-2935-4

POVÍ D K Y
du Maurier, Daphne
Ptáci a jiné povídky

Praha: Motto, 2018, 3. vyd., 280 s.,
299 Kč
Klasická hororová povídka Ptáci, proslavená nesmrtelným Hitchcockovým
filmem, a pět dalších hrůzostrašných
příběhů v této sbírce stále vzbuzují
ve čtenáři pocity strachu a mrazení
v zádech.
ISBN 978-80-267-1375-3

Fischerová, Daniela;
Viewegh, Michal;
Kratochvil, Jiří a kol.
Miluj mě víc

Praha: Listen, 2018, 160 s., 170 Kč
Reedice oblíbené sbírky povídek na
téma, které nestárne.
ISBN 978-80-7617-148-0

Christie, Agatha a kol.
Slečna Marplová a záhady:
Povídky

Praha: Kalibr, 2018, 752 s., 699 Kč
Nové luxusní ilustrované vydání
povídek Agathy Christie tentokrát
soustřeďuje kratší příběhy, v nichž
vystupuje druhá nejslavnější postava
královny detektivek – slečna Jane
Marplová.
ISBN 978-80-7549-996-7

Lawrence, David Herbert
Poslední smích

Praha: Argo, 2018, 400 s., váz.
398 Kč
Výbor z Lawrenceovy povídkové tvorby, kterou zatím český čtenář v úpl-

bibliografie
nosti nepoznal. Výbor se soustředí na
dosud nepřeložené texty a čerpá ze
všech vydaných povídkových souborů
i textů, jež zůstaly mimo sbírky.
ISBN 978-80-257-2692-1

Nesvadbová, Barbara
Momentky

Praha: Ikar, 2018, 160 s., 209 Kč
Povídky známé české spisovatelky
a novinářky. Momentky zachycují
chvíle, kdy se náš život láme, jsou to
okamžiky hlubokého štěstí i bolestných ztrát nebo fatálních rozhodnutí.
ISBN 978-80-249-3766-3

Nesvadbová, Barbara
Bestiář

Praha: Motto, 2018, 4. vyd., 144 s.,
249 Kč
Barbara Nesvadbová se vrací k hrdince Řízkařů, mladé novinářce
Karle, která řeší další milostné trable
a vážné i humorné problémy s muži.
Kolize, které ji potkají, řeší po svém
a muži se často ani nestačí divit.
ISBN 978-80-267-1374-6

Nesvadbová, Barbara
Řízkaři

Praha: Motto, 2018, 6. vyd., 112 s.,
249 Kč
Každá žena má okolo sebe pár
řízkařů. Opravují auta, vodovodní kohoutky a zklamané duše. Bohužel se
do nich nikdy nezamilujeme. Knížka
Řízkaři je soubor povídek o mužích,
o ženách, o vztazích…
ISBN 978-80-267-1348-7

Valachovičová, Jiřina
Život jde dál

Ústí nad Orlicí: Oftis , 2018, 1. vyd.,
114 s., brož. 149 Kč
Povídky jsou životní příběhy žen,
které měly odvahu postavit se tomu,
co jim každý den nachystal. Jejich
příběhy jsou podle skutečností, které
život přináší. Jen slaboch svádí své
nezdary na ostatní.
ISBN 978-80-7405-449-5

Viewegh, Michal; Soukupová,
Petra; Geislerová, Aňa
Až se zamiluju
Praha: Listen, 2018, 192 s., 170 Kč
V jubilejním padesátém souboru
edice Česká povídka se čeští autoři
věnují milostným vztahům.
ISBN 978-80-7617-149-7

PRÓZ A
Fousek, Josef
Vlídná slova

Praha: Brána, 2018, 112 s., váz.
199 Kč
Vlídná slova jsou výborem z díla populárního autora, který přináší právě to,
co slibuje – vlídnost a radost ze života,
který sice přináší i to zlé, ale přesto je
v něm dobra a dobrého dost a dost.
ISBN 978-80-7617-150-3

Palahniuk, Chuck
Den přizpůsobení

Praha: Odeon, 2018, 392 s., váz.
399 Kč, brož. 279 Kč
Autor se opět nebojí provokovat
a nadhazovat kontroverzní témata
originálním způsobem.
ISBN 978-80-207-1865-5

Smrčka, Václav
My, předškoláci

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
1. vyd., 130 s., brož. 170 Kč

Další knížka Václava Smrčky je umístěna do prostředí mateřské školky 80.
a 90. let minulého století v době, kdy
ji navštěvovaly jeho děti. Má však co
říci i dalším generacím dětí, dalším
předškolákům.
ISBN 978-80-7389-233-3

PŘ Í B Ě HY
Gulik, Robert H. van
3 x soudce Ti

Praha: Garamond, 2018, 512 s., váz.
450 Kč
Souborné vydání tří klasických případů soudce Ti z pera jeho tvůrce,
holandského spisovatele a diplomata
Roberta van Gulika.
ISBN 978-80-7407-431-8

Mikešová, Johana; Pižlová,
Zdenka; Hozová, Hana
Chci od života víc. Malá ochutnávka naděje

Brno: BizBooks, 2018, 232 s., brož.
299 Kč
Chci od života víc je kniha inspirativních příběhů lidí, kteří se rozhodli,
že se i přes různé životní peripetie
nevzdají naděje na řešení a budou
hledat cestu, i kdyby jim to mělo trvat
tisíc let.
ISBN 978-80-265-0817-5

Misařová, Vlasta;
Lenormand, Frédéric
Případy soudce Ti. Vraždy na
Žluté řece – Frédéric Lenormand
Praha: Garamond, 2018, 208 s.,
brož. 250 Kč
Náš oblíbený soudce je povolán do
hlavního města Tchangů, aby vypovídal o svém posledním případu. Sotva
se vydá na plavbu po Žluté řece,
dostává nový služební příkaz: zajistit
bezpečnost svědka netrpělivě očekávaného v Zakázaném městě.
ISBN 978-80-7407-434-9

Nesvadbová, Barbara
Život nanečisto

Praha: Motto, 2018, 4. vyd., 136 s.,
váz. 249 Kč
Další příběhy mladé novinářky Karly,
která proplouvá několika vážnými
i nezávaznými partnerskými vztahy,
stále hledá svou Velkou lásku, ale
nepohrdne ani těmi menšími.
ISBN 978-80-267-1379-1

Surinam

Praha: Plus, 2018, 232 s., brož.
229 Kč
Dvanáct autorů, známých především
z prostředí českého Twitteru, vedle
svých každodenních tweetů píše i delší texty do online magazínu Suri–nam
(nominovaný v anketě Křišťálová
lupa 2018).
ISBN 978-80-259-1004-7

Zimmermannová, Zuzana
Sběratelka

Praha: Brána, 2018, 240 s., váz.
249 Kč
Autorka knihy erotických povídek
Objížďka napsala tentokrát příběhy,
které spojuje temně tajuplný osud
jejich hrdinů.
ISBN 978-80-7617-073-5

ROM ÁNY
Arudpragasam, Anuk
Příběh krátkého manželství
Praha: Argo, 2018, 235 s., váz.
298 Kč

z n o v i n e k k 2 1. 1. 2 0 19 5 3 7 t i t u l ů
Na Srí Lance zuří občanská válka. Dineš přišel o rodinu i veškerý majetek
a mechanicky, bezmyšlenkovitě se
pohybuje od jedné utilitární činnosti
k druhé.
ISBN 978-80-257-2709-6

Bečka, Hynek; Pageová, Libby
Plovárna
Praha: Ikar, 2018, 344 s., 249 Kč
Kate je dvacet šest, pracuje v redakci
okresních novin a raději se zabývá
příběhy cizích lidí, než aby žila svůj
vlastní.
ISBN 978-80-249-3759-5

Behringer, Wolfgang
Chonrad Stoeckhlin a „noční
houf“. Příběh z raného novověku
Praha: Argo, 2018, 204 s., váz.
248 Kč
V knize Chonrad Stoeckhlin a noční
houf autor líčí příběh dvou pastýřů
z konce 18. století, kteří si navzájem
slíbili, že pokud jeden z nich zemře,
přijde druhého navštívit a bude mu
podrobně vyprávět o posmrtném
životě.
ISBN 978-80-257-2679-2

Blake, Adam; Mikeš, Petr
Démonův kód

Praha: Knižní klub, 2018, 496 s.,
279 Kč
APOKALYPSA BYLA OHLÁŠENA…
Z Britského muzea v Londýně někdo
odcizil knihu ze 17. století – spisek
šíleného věštce, který předpověděl konec světa. Žádná z jeho vizí
soudného dne se neuskutečnila. Do
této chvíle.
ISBN 978-80-242-4756-4

Bomannová, Corina;
Pecharová, Jana
Zahrada v měsíčním svitu

Praha: Knižní klub, 2018, 424 s.,
239 Kč
Když antikvářka Lilly dostane darem
staré housle, které jí údajně patří, je
velice zmatená. Neumí si vysvětlit,
proč právě ona má zdědit – jak se
záhy ukáže – velice slavný nástroj.
ISBN 978-80-242-4850-9

Brabcová, Zuzana
Zlodějina

Brno: Druhé město, 2018, 250 s.,
váz. 299 Kč
Zlodějina není jednoduché čtení.
Prolíná se v ní současnost s minulostí,
fantazie se skutečností. Eman Podoba, který nás vede celým příběhem,
na sebe váže další postavy, u nichž
autorka bez sentimentu vykresluje
jedinečnost lidských životů.
ISBN 978-80-7227-412-3

Brayová, Carys
Píseň pro Issy Bradleyovou

Praha: Argo, 2018, 392 s., váz.
378 Kč
Je podzim a v přírodě všechno umírá.
Jacob má v pokoji mrtvého pavouka
schouleného do klubíčka. A na dolní
palandě leží schoulená máma, ale
o tom se nesmí mluvit. Táta říká, že
by to lidi nepochopili....
ISBN 978-80-257-2662-4

Buistová, Anne; Simsion,
Graeme; Jašová, Jana
Pár kroků vpřed

Praha: Mladá fronta, 2018, 327 s.,
239 Kč
Autor oblíbených knih Projekt
manželka a Dozvuky mých lásek
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napsal tento román společně se svou
ženou Anne. Vypráví o bilancování
uprostřed života, o hledání lásky
i sebe sama.
ISBN 978-80-204-5057-9

Caimbeul, Tormod
Konec podzimu

Praha: Argo, 2018, 176 s., váz.
248 Kč
Nejlepší román napsaný ve skotské
gaelštině ve dvacátém století.
ISBN 978-80-257-2687-7

Caldwellová, Christi
Čest ničemy

Praha: Ikar, 2018, 312 s., váz. 299 Kč
Lady Penelope Tidemorová ví, že na
ni budou upřeny zraky celé společenské smetánky.
ISBN 978-80-249-3743-4

Careyová, Ella;
Novotná, Jaroslava
Uzamčená minulost

Praha: Ikar, 2018, 288 s., 199 Kč
Mladá fotografka Cat Jordanová má
před svatbou a její newyorský život
plyne poklidně a předvídatelně. Pak
se však dozví, že v Paříži zdědila byt,
a po svém příjezdu s úžasem zjistí, že
toto překrásné apartmá nikdo nenavštívil celých 90 let.
ISBN 978-80-249-3767-0

Colganová, Jenny;
Vlčková, Dana
Kavárnička na pobřeží

Praha: Argo, 2018, 384 s., váz.
298 Kč
Floru přivede pracovní cesta na
ostrůvek Mure, kde prožila dětství.
Musí proto opustit hektický život
v Londýně plném světel, což je pro
ni velmi náročný úkol. Ani pohled na
jasně modré moře ji příliš netěší.
ISBN 978-80-257-2680-8

Čermáková, Daniela;
Baggot, Mandy
Vánoční polibek v Notting Hillu

Praha: Baronet, 2018, 408 s., váz.
329 Kč
Představte si dokonalý vánoční polibek... Jeho silné paže ji objímají kolem pasu, ona bere jeho tvář do svých
dlaní, na milence se pomalu začíná
snášet sníh... Isla Wintersová přesně
na takové věci vůbec nemá čas!
ISBN 978-80-269-0965-1

Čermáková-Frydrychová,
Marie; Jackson, Lisa
Lži, samé lži

Ostrava: Domino, 2018, 450 s., váz.
359 Kč
Teprve ve smrti si bývalá královna
krásy jménem Didi užívá velkolepou
pozornost médií, po které celý život
toužila. Před dvaceti lety pracovala
v lasvegaském klubu jako dvojnice
Marilyn Monroe a vír nočního života
jí ponechával jen velmi málo času.
ISBN 978-80-7498-300-9

Dahl, Alex
Chlapec mezi dveřmi

Praha: Motto, 2018, 344 s., váz.
349 Kč
Cecilia tvrdě pracuje, aby měla dokonalý život. Není v něm žádný prostor
pro chyby. Dokonce i taková zdánlivá
maličkost jako odvézt domů malého
chlapce, kterého rodiče zapomněli
vyzvednout z plavání, naruší její detailně naplánovaný program.
ISBN 978-80-267-1350-0

Ebertová, Sabine;
Hoangová, Dagmar
Mistr mystifikace. Meč a Koruna 1
Praha: Ikar, 2018, 456 s., 399 Kč
Začátek nevšední středověké trilogie MEČ A KORUNA dějově volně
předchází pentalogii o Porodní bábě.
Mistr mystifikace je úvod epické ságy,
v níž nás autorka zavádí do pohnutých časů 12. století.
ISBN 978-80-249-3709-0

Faltejsková, Lenka;
Konenová, Leah
Láska a jiná vykolejení

Praha: Yoli, 2018, 280 s., 199 Kč
Jedna cesta vlakem. Dva cizinci. Noah
je beznadějný romantik a právě se
vrací domů, aby se usmířil se svou osudovou dívkou. Ammy cestuje za svým
otcem a na pravou lásku nevěří, protože jí rodiče byli špatným příkladem.
ISBN 978-80-7617-143-5

Faltejsková, Lenka;
Quinn, Kate
Alicina síť

Brno: Moba, 2018, 544 s., váz.
399 Kč
Rok po vypuknutí 1. sv. války, v době,
kdy byly ženy podceňovány a svázány
společenskými normami, se Eve Gardinerová zatoužila vymanit konvencím a přispět k válečnému úsilí své
vlasti více, než umožňovala typická
ženská úloha ošetřovatelky.
ISBN 978-80-243-8329-3

Gary, Romain
Světlo ženy

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 120 s.,
249 Kč
Náhoda svede na pařížské ulici dohromady dvě hluboce zarmoucené
bytosti – muže a ženu. Jejich setkání
je setkáním lidí, kteří se navzájem
chápou a sbližují díky bolestnému
zážitku nenahraditelné ztráty.
ISBN 978-80-259-1006-1

Goffa, Martin
Primární důvěra

Praha: Mladá fronta, 2018, 216 s.,
175 Kč
Jak dobře znáte lidi ve svém bezprostředním okolí? Své sousedy, přátele,
spolupracovníky? Tušíte vůbec, kolik
má jejich viditelná slupka vrstev a že
dohlédnete jen do míst, kam vás oni
sami pustí?
ISBN 978-80-204-5202-3

Gospodinov, Georgi
Fyzika smutku

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 320 s., váz. 299 Kč
Gospodinovovu Fyziku smutku je
možné zařadit k již etablovaným postmoderním románům.
ISBN 978-80-7422-658-8

Hašek, Jaroslav
Osudy dobrého vojáka Švejka za
světové války
Praha: Kalibr, 2018, 656 s., váz.
399 Kč
Dobrý voják Švejk je jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších postav
nejen české, ale i světové literatury.
ISBN 978-80-7617-056-8

Hejlskov, Andrea
Náš velký útěk

Praha: Portál, 2018, 325 Kč
Andrea má čtyři děti a ona i její muž
jsou stále méně spokojeni se způsobem života, který jim nabízí civilizova-

bibliografie
ná společnost s přesně stanovenými
pravidly. Připadá jim, že jejich existence se skládá jen z vydělávání peněz...
ISBN 978-80-262-1401-4

Hemingway, Ernest;
Pellar, Šimon
Stařec a moře

Praha: Odeon, 2018, 112 s., 140 Kč
Z příběhu rybáře, jenž se v nevelkém
člunu pouští do zápasu s obrovským
marlínem a potom do posledních sil
bojuje s přesilou žraloků, kteří napadnou jeho úlovek.
ISBN 978-80-207-1632-3

Hemingway, Ernest;
Pokorný, Martin
I slunce vychází

Praha: Odeon, 2018, 240 s., 179 Kč
Autorova románová prvotina, vycházející také pod názvem Fiesta, bývá
považována za jedno z jeho nejdůležitějších děl. Začíná jako nekonečný
tah po pařížských barech, jako
večírek, který začne už ráno a nikdy
neskončí…
ISBN 978-80-207-1670-5

Higginsová, Kristan;
Urban, Martin
Šance na štěstí

Praha: Ikar, 2018, 416 s., 209 Kč
Hlavní hrdinka s radostí dělá dohazovačku přátelům a pracuje jako barmanka, což jí přináší celou plejádu
skvělých příležitostí, jak utěšit zlomená srdce a občas trochu napomoct
náhodě správným směrem.
ISBN 978-80-249-3762-5

Hirschl, Elias;
Hanišová, Viktorie
Stovka černých šicích strojů

Praha: Portál, 2018, 230 s., brož.
379 Kč
Hlavní hrdinou originálního románu
mladého autora je osmnáctiletý civilkář, který po maturitě nastoupí jako
pečovatel do chráněného bydlení pro
psychicky nemocné. Na to, co ho čeká,
není ovšem ani trochu připraven...
ISBN 978-80-262-1408-3

Honaker, Michel
Noc ve znamení tygra

Praha: Vyšehrad, 2018, 256 s., váz.
289 Kč
Michel Honaker Derek Aldo se snaží
uniknout své temné minulosti a zamíří do zapadlého indického města
Aramša. Je mu přidělen úkol vést
místní mediatéku na území vykáceného pralesa.
ISBN 978-80-7601-048-2

Hornak, Francesca
Sedm dní spolu

Praha: Argo, 2018, 392 s., váz.
348 Kč
Vánoce. Čas rodinné pohody… nebo
taky ne. Zvlášť když jste s celou svou
rodinou v karanténě a nemůžete utéct. To pak vyjde najevo ledacos…
ISBN 978-80-257-2653-2

Choi, Mary H.K.
Nouzový kontakt

Praha: CooBoo, 2018, 320 s., váz.
329 Kč
Penny odjíždí na vysokou školu, kde
nikoho nezná. Chce se stát spisovatelkou, ale její pokusy jsou více než
bídné. A navíc není právě společenský typ – nejraději by se zavřela v pokoji na koleji a jen psala.
ISBN 978-80-7544-671-8

z n o v i n e k k 2 1. 1. 2 0 19 5 3 7 t i t u l ů
Jarchovský, Zdeněk
Štěchovická stěna

Praha: Práh, 2018, 261 s., 199 Kč
Román, který konspirační teorie
o štěchovickém pokladu nevyvrací
ani jednoznačně nepotvrzuje, vypráví
příběh osamělého úředníka pojišťovny s platem, co stačí na základní
potřeby, cigarety a alkohol.
ISBN 978-80-7252-781-6

Jensenová, Louise;
Funioková, Naděžda
Sestra

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
336 s., váz. 349 Kč
Od smrti nejlepší kamarádky Charlie
musí Grace pořád myslet na její
poslední slova: „Grace, udělala jsem
něco strašného. Snad mi odpustíš…“
Rozhodne se vyzvednout a otevřít
schránku, kterou spolu coby patnáctileté dívky zakopaly v lese.
ISBN 978-80-204-4591-9

Johnová, Lucie;
Janouchová, Kateřina
Ozbrojená žena

Praha: Mladá fronta, 2018, 328 s.,
245 Kč
Porodní asistentka Cecilie Lundová
se spojí s dávnou známou v naději, že
jí to pomůže znovu nalézt ztracenou
rovnováhu a nabrat síly – fyzické
i psychické.
ISBN 978-80-204-5196-5

Kadlecová, Šárka
Na co Alice zapomněla

Praha: Ikar, 2018, 432 s., 279 Kč
Když se Alice probere na zemi v posilovně, má na hlavě pořádnou bouli
a myslí si, že je jí dvacet devět a čeká
první dítě se svým superúžasným
manželem Nickem. Jenomže pak se
dozví, že se jí z paměti právě vymazalo deset let života.
ISBN 978-80-249-2754-1

Kidd, Sue Monk;
Kordíková, Jana
Křídla ve větru

Praha: Ikar, 2018, 384 s., 249 Kč
Inspirativní příběh o ženě, která se
rozhodla změnit svět. Sarah Grimkéová, dívka z významné rodiny žijící
na americkém Jihu v Charlestonu, se
od svých vrstevnic liší nenasytným
intelektem a buřičskými názory.
ISBN 978-80-249-2938-5

Kloučková, Karolína
Červený adresář

Praha: Ikar, 2018, 288 s., 239 Kč
Doris je 96 let a má od roku 1928
tentýž adresář. Žije sama v bytě
v centru Stockholmu. Většina jmen
v adresáři je přeškrtnutá, jejich nositelé zemřeli. Dorisinu samotu přerušují jenom návštěvy pečovatelky.
ISBN 978-80-249-3756-4

Kovářová, Daniela
Jak chovat muže

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
232 s., váz. 299 Kč
Na mužích není nic zásadně špatného či odsouzeníhodného. Muži
nejsou lepší ani horší než ženy. Muži
jsou prostě jiní (základní pravidlo
aplikované mužologie).
ISBN 978-80-204-5024-1

Laurensová, Stephanie;
Klůfová, Petra
Přitažlivost

Praha: Baronet, 2018, 360 s., 199 Kč

Sebastianův mladší bratr Michael
nemusí shánět nevěstu, protože on
titul nezdědí, a tak se může jen bavit
ve společnosti a jezdit na hony.
ISBN 978-80-269-0996-5

Mackintoshová, Sophie
Voda mrtvá a živá

Praha: Mladá fronta, 2018, 272 s.,
váz. 349 Kč
Představte si svět, kde je nebezpečné
být ženou. Sledujte příběh tří sester, jež
rodiče pro jejich vlastní dobro drží v izolaci a učí je o lásce všechny ty strašlivé
věci, které musí znát každá žena.
ISBN 978-80-204-4715-9

Mandausová, Klára;
Kurovská, Lenka
Holky s voctem

Praha: Mladá fronta, 2018, 200 s.,
189 Kč
Celou pubertu jsem posilovala břicho, abych ho měla ploché a pevné.
Jenže jsem si nevšimla, že můj zadek
připomíná velký měkký gauč. Život
nebývá takový, jaký si myslíme, že
bude. A někdy je to zatraceně dobře.
ISBN 978-80-204-5187-3

Mattabu, Lucie
Tanečním krokem do ráje

Boskovice: Albert, 2018, 1. vyd.,
148 s., brož. 199 Kč
Prvotina taneční lektorky, choreografky a mentorky vypráví ve svém
příběhu o vztahu mladých lidí,
ovlivněném prostředím, ve kterém
se pohybuje. Sonda do života dnešní
mladé generace.
ISBN 978-80-7326-296-9

Matthiasová, Sarah
Hvězdy nad Berlínem

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 400 s.,
349 Kč
Max je čtrnáctiletý školák, když potká
Lili, artistku, která s cirkusem rok co
rok vystupuje v Berlíně. Lili je cikánka
a žije úplně jinak než Max a jeho
rodina. Pak je od sebe roztrhne válka
a znovu se potkají o tři roky později.
ISBN 978-80-7544-686-2

McCaig, Donald;
Volný, Jakub
Život Ruth

Praha: Ikar, 2018, 299 s., 209 Kč
Kniha přináší poprvé publikovaný
příběh známé postavy Mammy, služebné a chůvy z dnes již klasického
díla Margaret Mitchellové Jih proti
Severu. Je příběhem o síle charakteru, nezdolné vůli a statečnosti v nesvobodném světě.
ISBN 978-80-249-2728-2

Modrý kód

Praha: Ikar, 2018, 216 s., váz. 299 Kč
Jste zpět na urgentu a začíná boj o život! Vraťte se do nemocnice Rubava
a využijte jedinečné možnosti podívat
se na pokračování případů, které se
už do seriálu nevešly.
ISBN 978-80-249-3778-6

Musilová, Markéta;
Bulawayo, NoViolet
Chtělo by to nový jména

Praha: Odeon, 2018, 224 s., 209 Kč
Originální vyprávění začíná ve slumu
v africkém Harare: desetiletá dívka pojmenovaná Miláček má různé kamarády – jmenují se třeba Bastard, Bůhví,
Stina. Jejich otcové, případně oba
rodiče, se povětšinou kamsi vypařili.
ISBN 978-80-207-1629-3
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Ólafsdóttir, Audur Ava
Nad propastí byla tma

Praha: Plus, 2018, 216 s., váz. 269 Kč
Jónasovi táhne na padesátku, je
rozvedený a právě zjistil, že není
biologickým otcem své dcery. Muž
činu, domácí kutil, který vlastníma
rukama spraví cokoli, náhle ztratil
chuť do života.
ISBN 978-80-259-1002-3

Olsson, Linda
Dobro v tobě

Praha: Vyšehrad, 2018, 208 s., váz.
299 Kč
Lékařka Marianne se přišla vyrovnat
se svou pohnutou minulostí na pobřeží Nového Zélandu. Místní ji respektují, ale ve skutečnosti mezi ně nepatří.
Její pečlivě vybudovanou bublinu
zničehonic prolomí chlapec Ika.
ISBN 978-80-7601-049-9

Overtonová, Hollie;
Špetláková, Naďa
Za zdmi

Praha: Ikar, 2018, 336 s., váz. 349 Kč
Kristy má pocit, že uvízla na mrtvém
bodě. Aby uživila dospívajícího syna
Ryana a nemocného otce, zůstává
v práci, která ji čím dál víc vyčerpává.
ISBN 978-80-249-3678-9

Perryová, Sarah;
Tolimat, Rani
Po mně potopa

náctiletý Willie, syn amerického prezidenta Abrahama Lincolna, a podle
různých dobových zpráv otec v noci
po pohřbu navštívil synovu hrobku
a setrval s mrtvým synem jistou dobu
o samotě.
ISBN 978-80-7593-018-7

Semotamová, Tereza
Ve skříni

Praha: Argo, 2018, 224 s., 159 Kč
Hlavní hrdinka nové prózy Terezy
Semotamové žije v nespokojeném
vztahu v cizině, po nevyjasněné smrti
partnera se vrací do rodné země, kde
však nemá kde žít (ostatně ani neví
jak), a tak vezme zavděk skříní, kterou její sestra hodlá vyhodit.
ISBN 978-80-257-2715-7

Smolíková, Klára;
Procházka, Jiří W.
Případ ztraceného koně

Praha: Portál, 2018, 239 Kč
Letní prázdniny Artura a Báry nabraly
nečekaný směr, když kamarádi vyslyšeli prosbu Bářina strýce, aby za ním
urychleně přijeli. Z bývalého statku
strýc vybudoval vyhlášenou stáj...
ISBN 978-80-262-1403-8

Stuchlá, Dana
Přesilová hra

Praha: Argo, 2018, 240 s., 198 Kč
Knihkupec John Cole, podivínský
samotář ve středním věku, jednoho
dne uprostřed dlouhé vlny veder
zavře krám a vydá se na neohlášenou
návštěvu za bratrem.
ISBN 978-80-257-2727-0

Praha: Ikar, 2018, 256 s., 170 Kč
Fiona Carsonová je respektovaná
generální ředitelka multimiliardové korporace. Svět mezinárodního
obchodu je k úspěšným ženám tvrdý,
Fiona si nemůže dovolit nejmenší
chybný krok a poskytnout tak nepřejícným sebemenší záminku pro své
sesazení.
ISBN 978-80-249-2907-1

Petterson, Per; Vrbová, Jarka
Proklínám řeku času

Svobodová, Štěpánka
Milenka

Praha: Knižní klub, 2018, 184 s.,
170 Kč
Uchvacující příběh o nevysloveném
vztahu matky a syna, který trvá až za
hrob. Je podzim roku 1989. Komunistické zřízení ve východní Evropě
se hroutí a v troskách se ocitá i svět
Arvida Janssona.
ISBN 978-80-242-4978-0

Riderová, Catherine
Polibek v Paříži

Praha: CooBoo, 2018, 216 s., váz.
269 Kč
Serena si všechno tak krásně vysnila:
Paříž, město lásky, těsně před Vánoci,
umělci, sníh a kavárničky – prostě
čistá romantika! A vyrazí tam se sestrou! Jenže ta raději zůstane se svým
přítelem. Prostě děs.
ISBN 978-80-7544-672-5

Richmanová, Alyson;
Macháčková, Leona
Kabinet milostných dopisů

Praha: Knižní klub, 2018, 344 s.,
209 Kč
Píše se rok 1943 a v Itálii jsou u moci
fašisté. Elodie, která se dosud věnovala pouze milované hudbě a své mimořádné nadání uplatnila jako nadějná violoncellistka, se po otcově smrti
zapojí do italského hnutí odporu.
ISBN 978-80-242-4880-6

Saunders, George
Lincoln v bardu

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 368 s., 399 Kč
Kniha vychází ze skutečné události:
v únoru 1862 zemřel na tyfus jede-

Praha: Ikar, 2018, 296 s., 209 Kč
Krásné Nataši Leonovové si v mrazivých moskevských ulicích všimne
ruský miliardář Vladimir Stanislas.
Vezme jí pod ochranná křídla a zahrne nevídaným luxusem.
ISBN 978-80-249-3761-8

Šimonová, Dana;
Jeffries, Sabrina
Tajemství flirtu

Praha: Baronet, 2018, 336 s., 179 Kč
Od chvíle, kdy baron Fulkham,
tajemník ministerstva vnitra, potkal
kněžnu Auroru z Chanay, věděl, že se
jedná o podvod, protože v ní poznal
tajemnou herečku Monique Servaisovou, kterou viděl před lety vystupovat
v Dieppe.
ISBN 978-80-269-0990-3

Taylor, C. L.;
Pernicová, Zuzana
Strach

Ostrava: Domino, 2018, 400 s., váz.
349 Kč
Lou Wandsworthová si užila nechtěné pozornosti médií vrchovatou
měrou, když ve čtrnácti utekla do
Francie se svým jednatřicetiletým
učitelem Mikem Hughesem.
ISBN 978-80-7498-302-3

Toman, Marek
Oko žraloka

Praha: Novela bohemica, 2018,
490 s., váz. 478 Kč
Román o střetu „obyčejného“ člověka
s elitami, skutečnými i zdánlivými. Mirek Klecan byl interbrigadista, který
se z francouzského koncentráku vrátil

bibliografie
ilegálně do protektorátu, vstoupil do
odboje a byl zatčen a pak i popraven
společně s Fučíkem.
ISBN 978-80-87683-89-7

Tomášek, Lukáš
Můj oxfordský rok

Praha: Ikar, 2018, 312 s., 209 Kč
Poutavý román o lásce nehledané,
ale přesto nalezené, a o snech, které
někdy musíme opustit, abychom
mohli začít žít.
ISBN 978-80-249-3768-7

Viewegh, Michal
Výchova dívek v Čechách

Praha: Ikar, 2018, 240 s., 199 Kč
Nové vydání jednoho z nejúspěšnějších románů 90. let, který byl přeložen
do mnoha jazyků a dočkal se i filmového zpracování. Mladý učitel Oskar
je na tom finančně bídně, a tak přijme
doučování dcery milionáře Krále.
ISBN 978-80-249-3769-4

Volhejnová, Veronika;
Donoghue, Emma
Pokoj

Praha: Knižní klub, 2018, 336 s.,
160 Kč
Jazykově vytříbený a tematicky ojedinělý román citlivě prozkoumává
dětskou duši vystavenou extrémním
podmínkám a klade otázky, které
inspirují i děsí. Pětiletý Jack žije celý
život se svou mladou Mami mezi čtyřmi stěnami Pokoje.
ISBN 978-80-242-5198-1

Wingate, Lisa;
Křivánková, Anna
Než jsme byly tvoje

Praha: Ikar, 2018, 352 s., 249 Kč
Píše se rok 1939. Dvanáctiletá Rill
Fossová a její mladší sourozenci si
žijí bezstarostný život na Mississippi.
Jenže vše se změní, když jejich otec
musí odvést matku do nemocnice.
ISBN 978-80-249-3773-1

Woodsová, Eva
Jak být šťastný

Praha: Ikar, 2018, 328 s., váz. 279 Kč
Annie se topí ve smutku už tak dlouho, že zapomněla, co vlastně znamená být šťastný.
ISBN 978-80-249-3744-1

Youngová, Samantha;
Stuchlá, Dana
Jamaica Lane

Praha: Ikar, 2018, 328 s., 209 Kč
Přitažliví muži přivádějí plachou Olivii do rozpaků. Nastal čas to změnit!
Olivia je sympatická, krásná mladá
žena, ale bojí se navazovat jakýkoli
kontakt s muži. Jakmile ji některý
osloví, hned zčervená. Nepovažuje se
za přitažlivou.
ISBN 978-80-249-2750-3

Zadinová, Radka
Noc, kdy padaly hvězdy

Brno: CPress, 2018, 256 s., váz.
249 Kč
Diana se po dvouměsíčním pobytu
v sanatoriu vrací na rodinný ranč. Má
ale dojem, že tam nikoho nepoznává.
A nepoznává ani sama sebe. Jak se
má vyrovnat s tím, že o všechno přišla? Dokáže ještě někdy milovat?
ISBN 978-80-264-2237-2

Zafón, Carlos Ruiz;
Alchazidu, Athena
Nebeský vězeň

Praha: Kalibr, 2018, 528 s., 239 Kč

Barcelona, 1957. Daniel Sempere
a jeho přítel Fermín se vracejí, aby čelili největší osudové výzvě. Právě když
se zdá, že život rodiny Sempereových
nabírá poklidný směr, navštíví jejich
knihkupectví neznámý muž se znepokojivým chováním.
ISBN 978-80-7617-125-1

ROM ÁNY
PRO ŽE NY
Kučerová, Kristýna;
Brown, Sandra
Pavučina z hedvábí

Praha: Ikar, 2018, 288 s., 189 Kč
Kathleen prožila tragédii, když ve
třinácti letech ztratila rodiče a na
dlouhou dobu i důvěru k lidem. Nyní
už je jí pětadvacet, ale dosud se bála
zklamání, a proto se bránila mít někoho ráda.
ISBN 978-80-249-2763-3

Lyneová, Charlotte
Lilie z Palerma

Praha: Brána, 2018, váz. 379 Kč
Na pozadí dramatických událostí se
odehrává příběh mladé, opěvované
Aity a uzavřeného kováře Emidia.
ISBN 978-80-7617-110-7

Petříková, Renáta
Druhá šance

Praha: Brána, 2018, 272 s., váz. 259 Kč
Ema Vlachová je úspěšná žena. Má
milujícího manžela, dvě dospívající
děti, nedořešený vztah s matkou, která žije v Anglii se svým novým manželem, a permanentní nedostatek času.
ISBN 978-80-7617-072-8

ROZH OVO RY
Šíp, Karel
Karneval paměťových buněk

Praha: XYZ, 2018, 152 s., váz. 249 Kč
Oblíbený moderátor a bavič Karel
Šíp s nadhledem sobě vlastním
představuje témata, která ho zajímají,
o kterých debatuje se svými televizními hosty nebo jež vyplavila zákoutí
jeho paměti.
ISBN 978-80-7597-243-9

SATI R A
TMBK; Landsman, Dominik
Továrna na debilno 2

Praha: Listen, 2018, 232 s., brož.
349 Kč
Skandálně nekorektní politická satira
od autora Deníčků moderního fotra
a mistra koláží TMBK.
ISBN 978-80-7617-126-8

SCI-FI, FANTASY
Abnett, Dan; Dušek, Vojtěch
Horův vzestup

Frenštát pod Radhoštěm: Polaris,
2018, 352 s., brož. 339 Kč
Po tisících let expanzí a konkvist je lidské Impérium na vrcholu. Císař, který
dosáhl svého snu pro lidstvo, předá
otěže moci svému vrchnímu veliteli
Horovi a zamíří zpátky na Terru.
ISBN 978-80-7332-399-8

Abnett, Dan; Walker, Brad
Aquaman 1: Pád do hlubin

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 176 s.,
brož. 299 Kč
Jmenuje se Arthur Curry a je známý
jako Aquaman. Král Atlantidy. Člen Ligy
spravedlnosti. Světový státník. Superhr-

z n o v i n e k k 2 1. 1. 2 0 19 5 3 7 t i t u l ů
dina. Spojovací článek mezi světem
suchozemců a říší pod hladinou.
ISBN 978-80-7595-086-4

Benjaminová, Chloe;
Fialová, Jitka
Věštba

Praha: Argo, 2018, 341 s., 238 Kč
Jaký by byl váš život, kdybyste znali
přesné datum své smrti? Je rok 1969
a po Lower East Side v New Yorku se
rozkřikne, že přicestovala věštkyně,
která dokáže každému přesně předpovědět den jeho smrti.
ISBN 978-80-257-2676-1

Bradbury, Ray
Ray Bradbury BOX

Praha: Plus, 2018, váz. 799 Kč
Marťanská kronika, román o osidlování Marsu, které ale zdaleka
neprobíhá tak, jak by si lidstvo přálo.
Ilustrovaný muž, povídková sbírka
s osmnácti příběhy, jež na sobě nosí
záhadný potetovaný člověk.
ISBN 978-80-259-1001-6

Card, Orson Scott
Enderova hra

Praha: Argo, 2018, 376 s., váz. 298 Kč
Lidstvo jen se štěstím odvrátilo
zničující útok mimozemské civilizace
úlového typu. Ve snaze předejít nevyhnutelné odvetě se rozhodne pro
odvážný protiúder....
ISBN 978-80-257-2614-3

Castillo, Linda
Mrtví promlouvají

Brno: Moba, 2018, 256 s., váz.
299 Kč
O staré farmě Hochstetlerových se
v Painters Millu šušká, že je prokletá.
Policejní náčelnice Kate Burkholderová je přivolána na místo, kde se
zdánlivě vlastní rukou sprovodil ze
světa starý muž.
ISBN 978-80-243-8302-6

Castová, P. C.
Bojovnice slunce

Praha: Yoli, 2018, 592 s., brož.
399 Kč
Mari z klanu Poutníků a Nik z Lesního
kmene stáli ještě nedávno jako členové
soupeřících klanů proti sobě. Teď však
bojují bok po boku, i se svými psími kumpány, aby zachránili nejen jeden druhého, ale i svou nově vytvořenou smečku.
ISBN 978-80-7617-146-6

Cussler, Clive
Piraňa

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 344 s.,
349 Kč
Píše se rok 1902 a sopka Mt. Pelée právě
vybuchuje. Stovky tun lávy a popela pohřbí třicetitisícové město i loď, na které
se plaví německý fyzik, jenž právě dokončil svoji průlomovou vědeckou práci.
ISBN 978-80-264-2307-2

Friedman, Michael Jan
Vetřelci – svazek 5

Praha: Baronet, 2018, 384 s., váz.
399 Kč
Po smrti původní Ellen Ripleyové se
její klon přidává k boji proti hrozbě
vetřelců.
ISBN 978-80-269-0992-7

Hodgeová, Rosamund
Karmínové pouto

Praha: CooBoo, 2018, 320 s., váz.
329 Kč
Rachelle bývala obyčejnou vesnickou dívkou. Teta ji učila, jak se stát
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lesodějkou, aby mohla svou vesnici
chránit před temnotou Velkého
hvozdu. Po čase je postavena před
příšernou volbu – zabít a zachránit si
vlastní život, nebo sama zemřít?
ISBN 978-80-7544-670-1

Hrnčíř, Marek; Abnett, Dan
Ravenor: Odpadlík

Frenštát pod Radhoštěm: Polaris,
2018, 398 s., brož. 349 Kč
Inkvizitor Ravenor pokračuje v pronásledování arcikacíře Zygmunta
Molotcha – a lov na něj se pro něj
změnil v posedlost. Touha ulovit svou
kořist jej ovládá natolik, že neuposlechl přímý rozkaz Inkvizice.
ISBN 978-80-7332-397-4

Chodil, Jiří; Kessler, Leo
T–Force – Poslední mise

Praha: Baronet, 2018, 224 s., váz.
279 Kč
POSLEDNÍ MISE je závěrečnou kapitolou skutečných dobrodružství T–
Force, této speciální jednotky, kterou
nebylo možné nikdy a nikým zastavit!
ISBN 978-80-269-0950-7

Jakeš, Václav;
Mihulová, Rosvita
Vyhnání z ráje

Praha: Epocha, 2018, 200 s., váz.
199 Kč
Jednu třetinu vesmíru prý nikdy
neuvidíme, neboť jeho světlo není
schopno k nám doputovat. Ale i ty
zbylé dvě třetiny autorovi stačí, aby
nás ve svých povídkách pozval na
oceán osudů lidí i bohů – či Boha,
chceme-li.
ISBN 978-80-7557-161-8

Klíčník, Richard;
Martin, George R.R.;
Marková, Michala
Hostina pro vrány

Praha: Argo, 2018, 800 s., váz. 598 Kč
Západozemí ochromila válka. Ze
silného a sebevědomého království
zůstaly jen trosky a z mocných rodů
jsou nyní pouhé frakce, které bojují
o přežití. Železný trůn sice stále láká
další a další kandidáty, ale síla na jeho
získání jim schází...
ISBN 978-80-257-2684-6

Kotleta, František
Řetězová reakce

Praha: Epocha, 2018, 328 s., brož.
299 Kč
Román ze světa série Spad.
ISBN 978-80-7557-167-0

Loureiro, Manel;
Gonzálezová, Iveta
Apokalypsa Z: Temné dny

Praha: Argo, 2018, 267 s., 198 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!
ISBN 978-80-257-2694-5

Martin, George R.R.
Hostina pro vrány

Praha: Argo, 2018, 800 s., brož.
498 Kč
Západozemí ochromila válka. Ze
silného a sebevědomého království
zůstaly jen trosky a z mocných rodů
jsou nyní pouhé frakce, které bojují
o přežití. Železný trůn sice stále láká
další a další kandidáty, ale síla na jeho
získání jim schází...
ISBN 978-80-257-2685-3

McGuire, Jamie;
Vašíčková, Andrea
Proroctví

Praha: Yoli, 2018, 296 s., 170 Kč
Pokračování strhující paranormální
romance Prozřetelnost... Nina se ještě
nevzpamatovala z posledního souboje
s peklem a už musí čelit dalším výzvám.
ISBN 978-80-87543-38-2

Miéville, China
Nádraží Perdido

Praha: Laser, 2018, 684 s., váz. 499 Kč
Metropolis Nový Krobuzon se rozvaluje v centru světa. Lidé a mutanti
a tajemné rasy žijí beznadějně
i nevázaně ve stínu lesa komínů, kde
řeka je zanášena odpadem a továrny
a slévárny duní nocí.
ISBN 978-80-7617-155-8

Neff, Ondřej
Rock mého života

Praha: Plus, 2018, 2. vyd., 440 s.,
389 Kč
Příběhy Kuby Nedomého a Dědka
Čucháka začaly v románu Měsíc
mého života. V lunárním habitatu
Arkádie vedou skromné živobytí starožitníků, člověk vedle kyborga.
ISBN 978-80-259-1005-4

Pecinovský, Josef
Na barvě vesmíru nezáleží

Praha: Epocha, 2018, 464 s., váz.
375 Kč
Reprezentativní výbor těch nejlepších
povídek z pera legendy české literární
sci–fi scény, z nichž některé daly vzniknout pozdějším kultovním románům.
ISBN 978-80-7557-147-2

Pohl, Frederik
Svět na konci času

Praha: Laser, 2018, 472 s., 279 Kč
Wan–To byl nejstarší a nejmocnější
inteligencí ve vesmíru, bytostí, která
si hrála s hvězdnými systémy jako si
hraje dítě s kuličkami. Hmota zaměstnávala jeho nesmírné vědomí tak
málo, že lidé byli naprosto mimo jeho
pozornost.
ISBN 978-80-7617-145-9

Riddle, A.G.; Orlando, Daniela
Pandemie
Praha: Argo, 2018, 620 s., 248 Kč
Loď pobřežní stráže Spojených států
objeví na dně Severního ledového
oceánu vrak ponorky, v jejímž nitru
jsou následně nalezeny důkazy
vědeckého pokusu,který od základů
změní naše chápání lidstva...
ISBN 978-80-257-2726-3

Rohlík, Jindřich
Led, oheň a fůra větru. Brány
Skeldalu III.

Praha: Straky na vrbě, 2018, 1. vyd.,
296 s., váz. 280 Kč
Dobrodružství nabírá grády! Ať chtěji
nebo ne, musejí se naši hrdinové ponořit do chladných hlubin ledových
jeskyní a moc si přejí, aby jim alespoň
chvíli bylo o něco tepleji. Samozřejmě
jen do té doby, než se před nimi objeví sopka dštící lávu.
ISBN 978-80-87364-89-5

Scharre, Paul
Armáda strojů: Autonomní
zbraně a budoucnost války

Praha: Universum, 2018, 536 s., váz.
499 Kč
Bývalý zaměstnanec Pentagonu a příslušník americké armády Paul Scharre se zabývá otázkou, co by se stalo,

bibliografie
pokud stroje dostanou pravomoc
rozhodovat nad životem a smrtí.
ISBN 978-80-242-6232-1

Sněgoňová, Kristýna
Krev pro Rusalku

Praha: Epocha, 2018, 464 s., brož.
349 Kč
Vítejte ve špinavém světě vílích bordelů, krve, staré magie a tajemství, která
se nezastavitelně derou na povrch.
ISBN 978-80-7557-155-7

Stančík, Petr
Nulorožec

Brno: Druhé město, 2018, 220 s.,
169 Kč
Detektivní román Nulorožec se sice odehrává v současnosti, složité a dobrodružné pátrání však zavede jeho hlavního
protagonistu, komisaře Libora Lavaba,
až do roku 1808, když objeví tajný deník
Johanna Wolfganga von Goetha.
ISBN 978-80-7227-817-6

Stevensová, Amanda, Klásková, Věra
Hříšník

Praha: Ikar, 2018, 344 s., váz. 349 Kč
Amelia Grayová je povoláním restaurátorka opuštěných hřbitovů, ale poslední
dobou se její vnímavost vůči nadpřirozeným jevům začíná nečekaně rozvíjet.
ISBN 978-80-249-3742-7

Tidhar, Lavie; Cherryové,
C.J.; Parkerová, K.J. a kol.
Kniha mečů

Praha: Argo, 2018, 413 s., 248 Kč
Fantastická literatura je plná nezapomenutelných hrdinů, vzpomeňme
barbara Conana Roberta E. Howarda, Elrika z Melniboné Michaela
Moorcocka či Fafhrda a Šedého Myšilova Fritze Leibera.
ISBN 978-80-257-2719-5

Weir, Andy
Marťan

Praha: Kalibr, 2018, 344 s., váz. 379 Kč
Je nejslavnějším mužem na Zemi. Má
to však háček: není na Zemi… Mark
Watney se jako jeden z prvních lidí
prošel po Marsu.
ISBN 978-80-7617-095-7

Williams, Robert; Fabok,
Jason; Daniel, Tony S.
Liga spravedlnosti versus Sebevražedný oddíl 1

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 184 s.,
brož. 299 Kč
Sebevražedný oddíl zasahuje ze stínů
a odvádí práci, které by se superhrdinové nedotkli ani dlouhou tyčí. Jeho
členy drží pod krkem svým ocelovým
stiskem ředitelka Amanda Wallerová
a dosud se jí dařilo svá monstra a maniaky udržet v tajnosti…
ISBN 978-80-7595-080-2

Zagolová, Pavlína; Blacková,
Holly; Clareová, Cassandra
Železná zkouška
Praha: Yoli, 2018, 312 s., 209 Kč
Callum Hunt ví už odmalička, že
pokud by se někdy zapletl s magií,
znamenalo by to pro něj jediné –
smrt. Jeho otec mu to ostatně nikdy
nedovolí zapomenout.
ISBN 978-80-87543-46-7

SPISY
Kadlec, Václav; Pelán, Jiří;
Hrabal, Bohumil
Spisy 6 – Publicistika

z n o v i n e k k 2 1. 1. 2 0 19 5 3 7 t i t u l ů
Praha: Mladá fronta, 2018, 432 s.,
váz. 549 Kč
Šestý svazek komentovaných spisů
Bohumila Hrabala obsahuje příležitostné texty, poznámky, předmluvy
a doslovy, úvodní slova k výstavám
nebo rozhovory.
ISBN 978-80-204-3509-5

TH R I LLE RY
Bernardová, Nathalie; Marková, Michala
Sedm dní k přežití

Praha: Práh, 2018, 160 s., 179 Kč
Jedna jediná vteřina může převrátit
život vzhůru nohama. Mrazivý thriller
z hloubi kanadských lesů.
ISBN 978-80-7252-779-3

Brown, Sandra
Podraz

Praha: Ikar, 2018, 360 s., váz. 349 Kč
Strhující romantický thriller, kde
všechno je jinak, než jak se na první
pohled jeví, a cokoli vyjde najevo,
odhalí další temnou lež.
ISBN 978-80-249-3717-5

Daly, Paula
Přátele měj nablízku

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč
Natty a Sean Wainwrightovi žijí
ve stabilním manželství, mají dvě
dospívající dcery, prosperující hotel
a krásný dům. Když mladší dcera
těžce onemocní, Natty spěchá za ní.
Naštěstí je u nich právě na návštěvě
Nattina nejlepší přítelkyně Eve.
ISBN 978-80-7595-084-0

Gerritsenová, Tess
Mlčící dívka

Praha: Kalibr, 2018, 288 s., váz.
279 Kč
V jedné z temných bostonských
postranních uliček se objeví uřezaná
ženská ruka.
ISBN 978-80-7617-003-2

Nygardshaug, Gert;
Voslářová, Marie
Mengeleho Zoo

Praha: Práh, 2018, 352 s., 249 Kč
Ekothriller. Kniha, která vyšla příliš
brzy – ještě dřív, než ve světě nastal
fenomén severského thrilleru a krimi.
Stala se nejprodávanější norskou knihou a od roku 1989 v Norsku vyšla již
asi dvacetkrát.
ISBN 978-80-7252-758-8

Řežábek, Rudolf; Dorn, Wulf
Spouštěč

Praha: Knižní klub, 2018, 360 s.,
209 Kč
Kdo se bojí Černého muže? Případ
zneužívané pacientky se pro psychiatričku Ellen stává noční můrou. Žena
tvrdí, že ji pronásleduje Černý muž,
a krátce nato beze stopy zmizí.
ISBN 978-80-242-5097-7

V ZPOM Í N K Y
Husák, Otakar
Jdi!

Praha: Epocha, 2018, 376 s., váz.
299 Kč
Druhý díl pamětí Otakara Husáka
začíná vyplutím transportu čs. dobrovolců z Archangelska na západ
a dvoutýdenní zastávkou v anglickém
táboře Flowerdown, kde byli přátelsky přijati.
ISBN 978-80-7557-140-3

Chadima, Mikoláš
Alternativa II

Praha: Galén, 2018, 670 s., brož.
500 Kč
Jedním z nejvýznamnějších svědectví
o českém rocku je bezesporu kniha
hudebníka Mikoláše Chadimy Alternativa. Už její první, samizdatové
vydání vyvolalo mimořádný ohlas
a nechyběly emoce na celé škále.
ISBN 978-80-7492-389-0

Kutilová, Markéta;
Klicperová, Lenka
Ve válce – Příběhy obyčejných
lidí z Iráku a Sýrie

Praha: Universum, 2018, 304 s., váz.
399 Kč
Příběhy obyčejných lidí, kterým
vstoupila do života válka na území
Sýrie a Iráku.
ISBN 978-80-242-6235-2

Mekhennetová, Souad
Řekli, abych přišla sama

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 324 s., váz. 379 Kč
Kniha není jen strhujícím líčením zkušeností žurnalistky, která se zaměřuje
na islamistickou radikalizaci, nýbrž
i sugestivní zpovědí ženy, jež se musela vzepřít rasovým a náboženským
předsudkům.
ISBN 978-80-7422-656-4

Stuppnig, Martin
Menschlich in der
Unmenschlichkeit

Dobřichovice: Kava-Pech, 2018,
224 s., váz. 330 Kč
Kniha z pera věhlasného rakouského
esperantisty popisuje jeho vzpomínky
na válečné zážitky, kdy byl nucen
bojovat za vítězství Třetí říše.
ISBN 978-80-87169-94-0

Weinberger, Jiří
Za modrou oblohu vděčíme
mrakům

Praha: Agentura Krigl, 2018, 1. vyd.,
176 s., váz. 199 Kč
Autor měl několikrát v životě kliku.
Narodil se až po druhé světové válce,
prožil rok 1968 v Praze, ale po roce
1969 nemohl skoro nikam cestovat,
což byl pro něj neodolatelný impulz
neutonout jen v matematice, ale také
psát a hrát.
ISBN 978-80-88104-47-6

WESTE R NY
May, Karl
Vinnetou – Poslední výstřel

Praha: Albatros, 2018, 444 s., váz.
369 Kč
Posledním výstřelem končí jeden
z nejslavnějších příběhů dobrodružné
literatury – příběh dvou hrdinů Vinnetoua a Old Shatterhanda a jejich
přátel i nepřátel. Převyprávění Vítězslava Kocourka.
ISBN 978-80-00-05257-1

literatura pro
děti a mládež
BÁJE A POVĚSTI
Augusta, Pavel; Honzák,
František; Filcík, Gabriel
Z řeckých bájí a pověstí – Obrázkové příběhy
Praha: Pikola, 2018, 80 s., váz.
229 Kč
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Kde a jak žili řečtí bohové a jaké jsou
jejich příběhy?
ISBN 978-80-7617-002-5

tem u pěstounů přichází do Zeleného
domu na ostrově prince Edwarda.
ISBN 978-80-00-05278-6

Fry, Stephen
Mýty

Novotný, František
Strýček námořník

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 400 s., 399 Kč
Nikdo neumí milovat a nenávidět,
toužit a podvádět tak odvážně a rafinovaně jako řečtí bohové a bohyně.
Jsou jako my, ale jejich činy a dobrodružství jsou vepsány do nebeské
klenby nad našimi hlavami.
ISBN 978-80-7593-017-0

DOBRODRUŽSTVÍ
Foglar, Jaroslav
Chata v Jezerní kotlině

Praha: Albatros, 2018, 240 s., váz.
389 Kč
Život Pavla Zemana, který je hlavní
postavou příběhu o velkém chlapeckém přátelství, se po smrti otce od
základu změnil. Velkou oporou je mu
kamarád Ludva Grygar, se kterým Pavel podniká dobrodružné výpravy.
ISBN 978-80-00-05289-2

Hargrave, Kiran Millwood
Ostrov na konci všeho

Praha: Fragment, 2018, 232 s., brož.
269 Kč
Ami žije se svojí nemocnou matkou
na ostrově, který je omýván mořem
stejně modrým jako blankytná obloha. Miluje to tu a nikdy by ji nenapadlo, že bude muset tento ráj opustit.
Příchod krutého generála Zamory ale
vše změní.
ISBN 978-80-253-3936-7

Kinney, Jeff
Radosti zimy. Deník malého
poseroutky 13

Praha: CooBoo, 2018, 224 s., váz.
229 Kč
Když Gregovu školu zasypou hromady sněhu, promění se čtvrť Heffleyových v jedno velké zimní bojiště.
Nepřátelské skupiny soupeří o území,
staví obrovské sněhové pevnosti
a válčí v mnoha nezapomenutelných
koulovačkách.
ISBN 978-80-7544-669-5

Li Shotzová, Jennifer
Hrdina: Hurikán

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 224 s.,
249 Kč
Když na městečko Gulfport udeří
nebezpečný hurikán a Jakub se svým
štěnětem Skautem se ztratí, zdá se,
že labrador Hrdina, bývalý policejní
pes, je tím jediným, kdo je dokáže
vystopovat.
ISBN 978-80-264-2310-2

Lindgrenová, Astrid
Třikrát detektiv Kalle

Praha: Albatros, 2018, 3. vyd., 488 s.,
váz. 399 Kč
Detektiv Kalle se vrací! A s ním ke
všemu odhodlané a vždy ve střehu
Bílé růže – Eva–Lotta a Anders. Velký
pátrač s kamarády hodlá vyřešit tři
zapeklité případy: loupež, vraždu
a únos.
ISBN 978-80-00-05282-3

Maud Montgomeryová, Lucy
Anna ze Zeleného domu

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 292 s.,
299 Kč
Jedenáctiletá Anna Shirleyová je sirotek.
Po nepříjemných zkušenostech s živo-

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 344 s.,
399 Kč
Anglický námořník a spisovatel
Frederick Marryat vydal svůj román
Masterman Ready v roce 1841. Slavného dobrodružství se chopil
spisovatel František Novotný a se
znalostmi zkušeného námořníka jej
nově převyprávěl.
ISBN 978-80-00-05253-3

Nye, Bill; Mone, Gregory;
Iluzada, Nick a kol.
Výprava do ledové země

Praha: Pikola, 2018, 240 s., váz.
259 Kč
Vydej se do Antarktidy za vědci a úžasným dobrodružstvím… Jack a jeho nevlastní sourozenci Ava a Matt nejsou
typické děti – jsou to géniové.
ISBN 978-80-7617-139-8

Peroutková, Ivana
Ukradené štěně

Praha: Albatros, 2018, 92 s., váz.
249 Kč
Malý detektiv je tu do třetice! A tentokrát je mu obzvlášť těžko! Blíží se
Vánoce, v městečku je trh a Frantík
uváže Kazánka před hračkářstvím.
Ale když vyjde z obchodu, štěně
je pryč.
ISBN 978-80-00-05259-5

H RY
Havel, Jiří
Člověče, nemrač se!

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 72 s.,
199 Kč
Knížka plná slovních hříček, legračních nesmyslů a hravých příběhů
je určená dětem, které rády snídají
vtipnou kaši. Věděli jste třeba, že od
1. dubna se manželka kraba jmenuje
krabice a otec kuřete kuřák?
ISBN 978-80-00-05279-3

Padulano, Jody
Zoo z lega: 50 zvířátek krok za
krokem

Praha: Pikola, 2018, 208 s., váz.
399 Kč
Kniha je určena dětem, které milují
stavebnici LEGO#174, a přijdou jim
vhod podrobné návody k sestavení
50 zvířecích figurek v pěti úrovních
obtížnosti.
ISBN 978-80-7617-091-9

HUMO R
Neubauerová, Zuzana
Vtipy pro děti 3

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 96 s.,
169 Kč
Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá
radost všem. Ať už se začtete do vtipů
o Pepíčkovi, ze školy, o prarodičích,
z pohádek nebo dalších, pořádně
se zasmějete a budete mít dobrou
náladu.
ISBN 978-80-264-2309-6

KOM I K SY
Komiks Jirka Král

Praha: Pikola, 2018, 264 s., váz.
399 Kč
Seznam se s životem Jirky a jeho kamarádů v komiksové sbírce toho nej-

bibliografie
lepšího, co vyšlo v letech 2015–2018.
V knize najdeš i překvapení.
ISBN 978-80-7617-138-1

Lego City Na výletě

Brno: CPress, 2018, 32 s., brož. 199 Kč
Vítej v LEGO® City! Užij si výlet v tomto fantastickém městě z kostiček, kde
tě čeká spousta překvapení – od neuvěřitelných závodů až po plavbu na
vodě. Přečti si legrační komiks.
ISBN 978-80-264-2212-9

pakliže splní následující: najde si
moudrého a poctivého ženicha a projde zkouškou skromnosti.
ISBN 978-80-7597-248-4

Kyšová, Anna Marie
Superholky

LE PO R E L A

Praha: Epocha, 2018, 120 s., váz.
199 Kč
Dobrodružný příběh o dvou superhrdinkách, které, když se do toho pustí,
běhal by z nich mráz po zádech i samotnému Hulkovi.
ISBN 978-80-7557-157-1

Lada, Josef
Zvířátka

Orlev, Uri
Je těžké být lvem

Praha: Albatros, 2018, 9 vyd., 12 s.,
lepor., 89 Kč
Malé rozkládací leporelo pro nejmenší: 12 stránek – 12 jednoduchých obrázků zvířat v barevných ilustracích
Josefa Lady, s kterými se děti mohou
setkat převážně na venkově, ale také
domácí mazlíčci.
ISBN 978-80-00-05146-8

PO HÁD K Y
České pohádky

Praha: Pikola, 2018, 328 s., váz.
399 Kč
Velká rodinná kniha přináší nejkrásnější české pohádky Karla Jaromíra
Erbena a Boženy Němcové,
ISBN 978-80-7549-897-7

Erben, Karel Jaromír
Pohádky

Praha: Pikola, 2018, 208 s., váz. 329 Kč
Klasické české pohádky – Dlouhý,
Široký a Bystrozraký, Drak dvanáctihlavý, Otesánek, Pták Ohnivák a liška
Ryška vycházejí s neopakovatelnými
ilustracemi Cyrila Boudy a v nové
jazykové i grafické úpravě.
ISBN 978-80-7617-097-1

Fišerová, Ilona
Kovářské pohádky

Praha: Albatros, 2018, 56 s., váz.
299 Kč
Byl jednou jeden kovář a ten měl tři
syny. Byli to statní mládenci a práce
jim šla od ruky, ale starý kovář se
přesto trápil. Jednoho večera ho ze zamyšlení vytrhl mužíček, který vyskočil
z plamenů a nabídl mu pomoc…
ISBN 978-80-00-05261-8

Chine, Aurélie Chien Chow
Emil se stydí

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 32 s.,
169 Kč
Emil je malý jednorožec jako každý
jiný, tedy skoro… Jeho duhová hříva
mění barvy podle toho, jak se zrovna
cítí. Dneska se Emil stydí, protože má
narozeniny, je středem pozornosti.
ISBN 978-80-00-05280-9

Chine, Aurélie Chien Chow
Emil se bojí

Praha: Albatros, 2018, 32 s., váz. 169 Kč
Emil je malý jednorožec jako každý
jiný, tedy skoro… Jeho duhová hříva
mění barvy podle toho, jak se zrovna
cítí. Tentokrát se Emil bojí. Jestlipak
víš, co mu pomůže zahnat strach?
Otevři tuhle knížku a dozvíš se to!
ISBN 978-80-00-05264-9

Jaroš, Martin
Pohádka o pyšné princezně

Praha: XYZ, 2018, 128 s., váz. 299 Kč
Krasomila se může ujmout vlády
v den svých osmnáctých narozenin,

Praha: Práh, 2018, 160 s., váz.
269 Kč
Co byste si přáli zažít ze všeho nejvíc?
Hrdina naší knížky vždycky snil o tom
stát se lvem a jeho nejlepší kamarád
měl stejný sen. Často si o lvech povídali a v jednom kuse si na ně hráli.
ISBN 978-80-7252-776-2

PRO D Ě TI
Bešťáková, Eva
O zvědavém telátku a bázlivém
hříbátku

Praha: Albatros, 2018, 152 s., váz.
249 Kč
Na konci vesnice stál statek, kde se
jednoho dne narodilo telátko. A hned
chtělo tohle i tamto vědět a s každým
se kamarádit. Zkrátka to byl velký
zvědavec! Zvířátka ze dvora se mu
však smála, jaký je hlupáček.
ISBN 978-80-00-05260-1

Bezděková, Alena;
Miler, Zdeněk
Zábavné magnety: Krteček

Praha: Pikola, 2018, 10 s., 299 Kč
Krteček, jedna z nejoblíbenějších dětských postaviček, přináší novou zábavu!
Na čtyřech krásných barevných pozadích se pomocí 16 magnetů mohou odvíjet příběhy krtka i jeho kamarádů.
ISBN 978-80-7549-865-6

Bootheová, Anne
Spící kolibříci

z n o v i n e k k 2 1. 1. 2 0 19 5 3 7 t i t u l ů
Příběh dvou chlapců, jejich společný
útěk a hledání cesty není pouhým sledem
dobrodružných i nebezpečných zážitků,
hrou na ostří nože, ale znamená především hledání a poznávání životních hodnot, touhu po přátelství a porozumění.
ISBN 978-80-00-05251-9

Hugo, Simon
Lego: Naprosto všechno, co
musíš vědět

Brno: CPress, 2018, 240 s., váz. 990 Kč
Věřili byste, že jednou z prvních hraček, které společnost LEGO Group
vyrobila, byla dřevěná kachna? Nebo
že každou minutu se na světě vyrobí
68 000 LEGO kostiček? A věděli jste,
že dílek ve tvaru croissantu najdete
hned ve 44 LEGO sadách?
ISBN 978-80-264-2082-8

Cholewińska-Szkolik, Aniela
Míša a její malí pacienti: Nečekaní hosté

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 48 s.,
169 Kč
Poznejte Míšu, sympatickou sedmiletou holčičku, která vede veterinární
kliniku. Míša má velké tajemství –
rozumí řeči zvířat, a tak přesně ví, co
malé pacienty trápí.
ISBN 978-80-264-2311-9

Krolupperová, Daniela
Sněhová víla

Praha: Portál, 2018, 225 Kč
Jednoduchý vánoční příběh pro malé
čtenáře, vhodný jako první čtení.
ISBN 978-80-262-1398-7

Lego Star Wars: Galaktické střety

Brno: CPress, 2018, 32 s., brož. 199 Kč
Jste připraveni na akcí nabité dobrodružství ve světě LEGO® Star Wars™?
Všemi oblíbený protokolární droid
C–3PO vás seznámí s nejodvážnějšími rebely v celé galaxii a navrhne
vám, abyste se k nim přidali v jejich
nejtroufalejších soubojích.
ISBN 978-80-264-1959-4

Nakládat, odjíždíme!

Praha: Pikola, 2018, 144 s., váz. 199 Kč
Když se Máje dostane do rukou kouzelná kniha omalovánek a pustí se do
vymalování nádherných ptáčků, kniha jako by kouzlem ožila a děvčátko
se do ní propadne.
ISBN 978-80-7617-028-5

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 30 s.,
299 Kč
Obrázková knížka pro malé milovníky
nákladních aut, přívěsů, bagrů a dalších velkých strojů. Díky odklápěcím
okénkům děti mohou náklady samy
zvedat, vyzkouší si vyklápění popelnic
a vysypávání hlíny na korbu.
ISBN 978-80-00-05100-0

Březinová, Ivona
Natálčin andulák

Pecháčková, Iva
Archa úmluvy

Praha: Meander, 2018, 32 s., váz. 178 Kč
Malá Natálka by chtěla mít svůj
mobilní telefon. Ne jen tak pro nic za
nic, ale aby byla jako maminka. Ta si
mobilem pořád s někým povídá a na
Natálku nemá čas.
ISBN 978-80-7558-066-5

Faltus, Jiří
Kampak, šnečku

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
1. vyd., 36 + grafický list s., 115 Kč
Nová knížka oblíbeného východočeského autora, tentokrát určená dětem.
Jedná se o básničky, které především
předškolním dětem přibližují hravou
formou svět kolem nás.
ISBN 978-80-7389-216-6

Hofman, Ota
Útěk

Praha: Albatros, 2018, 2. vyd., 136 s.,
249 Kč

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz. 98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-057-3

Pecháčková, Iva
Bůh zkouší Jóba

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz. 98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální
umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-064-1

Pecháčková, Iva
Daniel v jámě lvové

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz. 98 Kč
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Biblické příběhy převyprávěné Ivanou
Pecháčkovou dětem ilustrují talentovaní
čeští výtvarníci nejmladší generace –
a z každého jednotlivého biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-062-7

Pecháčková, Iva
Eliáš

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz. 98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné Ivanou
Pecháčkovou dětem ilustrují talentovaní
čeští výtvarníci nejmladší generace –
a z každého jednotlivého biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-061-0

Pecháčková, Iva
Ester

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz. 98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné Ivanou
Pecháčkovou dětem ilustrují talentovaní
čeští výtvarníci nejmladší generace –
a z každého jednotlivého biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-063-4

Pecháčková, Iva
Mojžíš a faraon

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz. 98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné Ivanou
Pecháčkovou dětem ilustrují talentovaní
čeští výtvarníci nejmladší generace –
a z každého jednotlivého biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-056-6

Pecháčková, Iva
Samson a Dalila

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz. 98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-058-0

Pecháčková, Iva
Samuel a Saul

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz. 98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-059-7

Jak již sám název napovídá, nová kniha respektované spisovatelky Markéty Pilátové Velký úklid je věnovaná
všem nepořádným dětem. Hlavní
hrdinka Maruška je opravdu hodně
nepořádná a její nervózní a přepracovaná maminka si s ní už neví rady.
ISBN 978-80-7558-055-9

Procházková, Lenka;
Zelinková, Olga
Učíme se počítat

Praha: Portál, 2018, 64 s., brož. 165 Kč
Pracovní listy pro prevenci dyskalkulie pomáhají předškolním a mladším
dětem vstoupit do světa čísel, do
vztahů mezi skupinami prvků, učí
je porovnávat, odhadovat množství
a podobně.
ISBN 978-80-262-1406-9

Saint-Exupéry, Antoine de
Zábavné magnety: Malý princ

Praha: Pikola, 2018, 10 s., 299 Kč
„Byl jednou jeden malý princ, který
bydlel na planetě sotva větší než on
sám…“ Okouzlující klasický příběh
o Malém princi ožívá v této knížce
pro malé děti prostřednictvím barevných magnetků.
ISBN 978-80-7549-857-1

Sekora, Ondřej
Trampoty brouka Pytlíka

Praha: Pikola, 2018, 80 s., váz.
199 Kč
Brouk Potemník opravdu, ale opravdu nemá smysl pro humor. A kdo by
také měl, kdyby ho pronásledovala
banda rozdováděných broučků, volala: „Chyťte pušky, kulomety, zamiřte
hned do poplety!“
ISBN 978-80-7549-956-1

Stará, Ester
Dům za mlhou. Kniha, do které
se musí kreslit.

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2018,
2. vyd., 64 s., 398 Kč
Poetický příběh dvou malých dětí,
které se unášeny vlastní fantazií procházejí domem za mlhou a setkávají
se s jeho podivínskými obyvateli. Ti
žijí v obavách před Prázdným pánem.
Pro děti od 7 let a hravé dospělé. Pro
všechny, kteří si troufnou.
ISBN 978-80-88268-16-1

Pecháčková, Iva
Šalamoun králem

Starý, Milan; Stará, Ester
Žvanda a Melivo – Cvičení na
rozvoj slovní zásoby

Pecháčková, Ivana
MANAMANA komplet III.

Stehlík, Ladislav
Ladovy veselé učebnice (2) –
Ptáci

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz. 98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-060-3

Praha: Meander, 2018, váz. 798 Kč
V devateru dalších slavných i méně
známých biblických příběhů se završuje starozákonní část naší nové edice Manamana která již byla oceněna
Cenou za nejkrásnější dětskou knihu
na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.
ISBN 978-80-7558-065-8

Pilátová, Markéta;
Trottestam, Olle
Velký úklid

Praha: Meander, 2018, 80 s., váz.
298 Kč

Praha: Pikola, 2018, 96 s., brož.
279 Kč
Knížka určená pro děti předškolního a mladšího školního věku má za
cíl zábavnou formou rozvíjet slovní
zásobu a jazykový cit.
ISBN 978-80-7617-020-9

Praha: Albatros, 2018, 5. vyd., 56 s.,
váz. 199 Kč
Josef Lada a Ladislav Stehlík ve své
druhé společné veselé učebnici zaměřili pozornost na ptactvo. Věděli jste
například, že vrány jsou tak chytré,
že prchají před myslivcem s puškou,
ale jakmile jde bez zbraně, ani si ho
nevšimnou?
ISBN 978-80-00-05283-0

Tautová, Věra;
Martincová, Jana
Předškolákovy týdeníčky pro
chytré hlavičky

bibliografie
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Babyonline, 2018, 248 s., brož.
594 Kč
Předškolákovy týdeníčky pro chytré
hlavičky jsou první komplexní přípravou předškoláka nejen pro školu, ale
i pro život.
ISBN 978-80-904216-8-4

nosit brýle, a taky ji paní učitelka
Maruška přesadila k Pavlovi, kterého
nemá ráda.
ISBN 978-80-00-05252-6

Vrána, Jan; Stehlík, Ladislav
Ladovy veselé učebnice (1) –
Savci

Praha: Pikola, 2018, 176 s., 159 Kč
Báječní skořicoví šneci, čokoládové
dortíky a hlavně noví kamarádi… Klárčino první dobrodružství
v Čarokrásném knihkupectví může
začít! Klárčina nejlepší přítelkyně
Lenka se stěhuje do jiného města.
To je pro obě kamarádky katastrofa!
ISBN 978-80-7617-027-8

Praha: Albatros, 2018, 5. vyd., 56 s.,
199 Kč
Po dlouhých desetiletích znovu vychází Ladovy veselé učebnice! V prvním díle, věnovaném savcům, se děti
dozvědí mnoho zajímavostí například
o bobrech, jezevci, velbloudovi či
medvídku mývalovi.
ISBN 978-80-00-05255-7

Vrbová, Anna; Field, Jim;
Gough, Julian
Nečekané přátelství

Frixeová, Katja;
Bezděková, Alena
Kámoškami napořád

Nicholasová, Soraya
Stáje Zlatá hvězda

Praha: Pikola, 2018, 112 s., váz.
199 Kč
Dobrosrdečná a věčně optimistická medvědice a remcající králík
škarohlíd.
ISBN 978-80-7617-103-9

Praha: Fragment, 2018, 160 s., váz.
179 Kč
Poppy přiveze na Zlatou hvězdu
svoji nejlepší kamarádku Sarah. Těší
se, že si společně s Katií a Milly užijí
jízdu na koních, ale Sarah s nimi
jejich nadšení nesdílí. Vlastně se
koní spíš bojí.
ISBN 978-80-253-3934-3

Walliams, David
Táta za všechny prachy

Peschkeová, Marci
Káťa Líbezná, tančící princezna

Praha: Argo, 2018, 456 s., flexovazba, 298 Kč
Dojemný příběh otce a syna, kteří
mezi špatným a zase špatným musí
vybrat menší zlo a nakonec zvítězí
nejen nad zlověstným panem Velikánem.
ISBN 978-80-257-2578-8

Žižková, Helena
Přece to nevzdáš

Praha: Albatros, 2018, 64 s., váz.
239 Kč
Klárka, která ráda sní, umí kreslit
a vyprávět příběhy, se jednoho letního dne octne v nemocnici s vážnou
chorobou. Snaží se nepropadnout
smutku, naopak baví Aničku, která je
s ní na pokoji a zprvu se na ni šklebí
jako opice.
ISBN 978-80-00-05258-8

PRO D ÍVK Y
Braunová, Petra
Johana s hlavou v oblacích

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 80 s.,
199 Kč
Co se to děje s Johankou? Nechce se
jí vstávat, chodit do školy, kdeco poplete, s ničím není spokojená. Johanka má, jak se říká, hlavu v oblacích.
Ale kdo za to může? Že by spolužák
Pavel? Možná něco prozradí Johančin deník!
ISBN 978-80-00-05281-6

Braunová, Petra
Ema a kouzelná kniha

Praha: Pikola, 2018, 136 s., váz.
279 Kč
Ema si nepamatuje, že by někdy žila
jinde než s ostatními dětmi bez rodičů v Sirotčinci.
ISBN 978-80-7617-090-2

Fišarová, Michaela
Jana: Povodeň

Praha: Albatros, 2018, 136 s., váz.
249 Kč
Jana chodí do 4. B, stejně jako Kája
a Claudie, o kterých vyprávěl předchozí díl. Neprožívá zrovna šťastné
období – ukázalo se, že bude muset

Brno: CPress, 2018, 112 s., váz.
169 Kč
Jmenuju se Káťa Líbezná a chtěla
bych ti o sobě říct pár věcí.
ISBN 978-80-264-2241-9

Simpsonová, Dana
Terka a její jednorožec prostě
válí!

Brno: CPress, 2018, 224 s., brož.
299 Kč
Co může být ještě větší senzace než
jednorožec na bruslích? Přátelství
Terky a Marigold Nozdry Božské!
Terka jako obvykle válčí s namyšlenou spolužačkou Dorotou, ale
tentokrát jde o víc. Jde o hlavní roli ve
školním představení!
ISBN 978-80-264-2236-5

Witteová, Christina De;
Ohnisková, Vanda Senko
Kompletní příručka přežití pro
holky

Brno: Jota, 2018, 260 s., brož. 298 Kč
O lásce, image, škole a hlavně o tom,
jak zvládnout život v pohodě.
ISBN 978-80-7565-411-3

PRO M L ÁD E Ž
Bartošová, Tereza
Pohlavně s rozumem

Praha: Albatros, 2018, 120 s., váz.
249 Kč
Hravá autorská publikace Terezy Bartošové je určena dětem od 9 let. Její
zvláštností je to, že je oboustranná
– čtení pro chlapce je z jedné strany,
pro dívky z druhé. Než se uprostřed
knihy sejdou, dozví se, jak fungují
hormony apod.
ISBN 978-80-00-05262-5

Borůvková, Vendula
1918 aneb Jak jsem dal gól přes
celé Československo

Brno: Host, 2018, 248 s., váz. 349 Kč
Je pondělí 28. října. Desetiletý Jenda
se těší, že si po škole zahraje s kamarády fotbal. Jenže jeho tatínek, učitel
Antonín Vosika, s ním má na odpoledne jiné plány.
ISBN 978-80-7577-610-5

Broadway, Alice
Ink– Jiskra

Brno: Moba, 2018, 320 s., flexovazba, 299 Kč
Leora je v šoku: zpochybňuje všechno, co kdy věděla o sobě i své rodině,
a všechny ve svém okolí podezřívá.
ISBN 978-80-243-8330-9

Horáková, Pavla
Hrobaříci a Hrobaři

Praha: Argo, 2018, 264 s., váz.
278 Kč
Knihou Hrobaříci a Hrobaři, která
volně navazuje na detektivky pro
mladé čtenáře Tajemství Hrobaříků
a Hrobaříci v podzámčí, se uzavírá
románová trilogie.
ISBN 978-80-257-2590-0

Krolupperová, Daniela
Past na korunu

Praha: Albatros, 2018, 144 s., váz.
229 Kč
Začíná rok 1919, Jáchym a Filip
z Podskalí se připletou k setkání dvou
mužů. Jeden je pekárenský pomocník
a druhý zámožný pán. Od té chvíle
se kluci zapletou do kriminálního
případu, který může ohrozit existenci
mladé republiky.
ISBN 978-80-00-05254-0

Thomas, Angie
Vypálená nenávist

Praha: Yoli, 2018, brož. 299 Kč
Šestnáctiletá Starr Carterová balancuje mezi dvěma světy: jedním z nich,
je chudinská čtvrť, ve které bydlí,
druhým luxusní střední škola, kterou
navštěvuje.
ISBN 978-80-7549-893-9

Zep; Janda, Luděk
Titeuf

Praha: Mladá fronta, 2018, 48 s.,
váz. 249 Kč
Ve třídě, na školním dvorku, doma
nebo na ulici, Titeufa vždy zajímalo,
co se kolem něj děje. Ale tentokrát je
v koncích!
ISBN 978-80-204-5002-9

PŘ Í B Ě HY
Palaciová, R. J.; Greplová,
Renata
(Ne)obyčejný kluk

Praha: Knižní klub, 2018, 320 s.,
209 Kč
Auggie Pullman se narodil s deformovaným obličejem, což mu znemožňovalo navštěvovat běžnou školu – až
do nynějška. Teď je ale všechno jinak.
Auggie se chystá do běžné školy, a to
rovnou do páté třídy.
ISBN 978-80-7549-679-9

SCI-FI, FANTASY
Aroldová, Marliese
Sheila, dcera delfínů: Návrat do
Atlantidy

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 376 s.,
299 Kč
Ve snu Sheila obdrží od Maria zoufalé volání o pomoc: Talana, magická
říše delfínů je v ohrožení! Jediní, kdo
ji ještě mohou zachránit před totální
zkázou, jsou Sheila s Mariem, kteří se
vydají do pradávné minulosti vzkvétající Atlantidy.
ISBN 978-80-264-2305-8

Colfer, Chris
Země příběhů – Na vlnách
fantazie

25

Praha: Fragment, 2018, 344 s., váz.
349 Kč
Maskovaný muž spojil síly s největšími padouchy a zajal všechny členy
královské rodiny Země příběhů. Hodlá je zničit a stát se jediným vládcem.
Alex a Conner vědí, že proti takové
přesile nemají šanci.
ISBN 978-80-253-3935-0

Lochran, Steven
Paladero: Město nikdy nekončící
noci

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 336 s.,
269 Kč
V Jezdcích z Říše Hromů musel Joss
čelit čarodějnicím, krvežíznivým monstrům, a dokonce vlastním druhům
Zavázaným Mečem, aby dokázal, že
je hoden stát se paladerem.
ISBN 978-80-264-2238-9

Meyer, Kai
Stránky světa – Kniha krve

Praha: CooBoo, 2018, 360 s., váz.
369 Kč
Svět bibliomantů je ohrožen novým
děsivým nebezpečím. Jedno refugium
za druhým je pohlcováno neznámou
silou. Furia se obává, že je jediná, kdo
může zastavit zničení světa – a že za
to nejspíš bude muset zaplatit pořádně vysokou cenu.
ISBN 978-80-7544-668-8

Peers, Bobbie
Agent orbulátoru

Zlín: Kniha Zlín, 2018, 1. vyd., 176 s.,
299 Kč
Když se hodiny na londýnském Big
Benu náhle zastaví, William tuší, že
se děje něco mimořádného. A opravdu, objeví se záhadná postava, která
si říká agent orbulátoru.
ISBN 978-80-7473-712-1

Prineasová, Sarah
Spirit Animals: Soumrak strážců
– Kamenné srdce. 5. díl

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
192 s., 249 Kč
Zelenopláštníci Conor, Abeke, Mej–
lin a Rolan s pomocí svých zvířat zastavili děsivé monstrum a podařilo se
jim ochránit svět. Přesto čelí obvinění
z pochybení a jsou postaveni před
soud rady vůdců.
ISBN 978-80-253-3928-2

Sands, Kevin
Alchymistova šifra – Temná
kletba

Praha: Fragment, 2018, 384 s., váz.
349 Kč
Ať se Christopher Rowe hne kamkoliv, provází ho tajemství, dobrodružství – a vraždy!
ISBN 978-80-253-3937-4

Stewnerová, Tanya
Alea – dívka moře: Síla přílivu

Praha: Fragment, 2018, 382 s., váz.
299 Kč
Posádka Alfa cru prchá před krutým
doktorem Orionem. Setká se Alea konečně se svojí matkou? Čtvrté pokračování příběhu o Alee, dívce moře.
ISBN 978-80-253-3924-4

Tonollo, Harald;
Bezděková, Alena
Smrtičovi 5: Příšerní sousedi

Praha: Knižní klub, 2018, 128 s.,
140 Kč
Nic horšího se snad ani stát nemohlo!
Místo much v salátu vepřové kotlety
a místo pichlavých bodláků voňavé

růže… Smrtičovi sice dělají všechno
pro to, aby si své nové sousedy oblíbili, ale zkrátka a dobře to nejde!
ISBN 978-80-242-4890-5

Wilsonová, G. Willow
Ms. Marvel: (Ne)normální

Praha: Paseka, 2018, 120 s., váz.
299 Kč
Spolužačka, ségra, superhrdinka. Ms.
Marvel je příběhem teenagerky, která
si hledá svou cestu. A jen tak mimochodem získá nadlidské schopnosti,
které změní celý její život.
ISBN 978-80-7432-943-2

Winter, Morgan
Výprava za diamantovým mečem. Dobrodružná cesta světem
Minecraftu

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
632 s., 599 Kč
Steve žije svůj poklidný život na farmě. Všechno, co potřebuje k přežití
ve světě Minecraftu, je postel, malý
dům a jídlo. Jedné noci ale poklidnou
idylku naruší útok zombií, které pokoušou a nakazí místního kováře.
ISBN 978-80-251-4945-4

Zábranský, Tomáš; Záleský,
David; Williams, Tad
Věž zeleného anděla I

Praha: Laser, 2018, 728 s., brož. 449 Kč
Princ Jošua a jeho přátelé – mezi nimi
Simon, Geloë, Binabik a Strangyeard
– zůstávají na Sesuadaposře, Kameni
rozluky, který se stává jejich tvrzí.
ISBN 978-80-7617-104-6

Zuravicky, Orli
Šťastná až navěky: Dušičky!

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 184 s.,
249 Kč
Lucy je první den v nové škole a doslova a do písmene se snaží najít
pevnou půdu pod nohama. Coby
zbrusu nový duch je víceméně průhledná a není schopná normálně stát
ani sedět.
ISBN 978-80-264-2224-2

Zurcher, Andrew
Dvanáct nocí

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 349 Kč
Je Štedrý den. Kayin tatínek zůstal
dlouho v práci – jako obvykle. Maminka už toho má dost, a tak naloží
Kay i její sestru do auta a vydají se
ho vyzvednout na univerzitu, kde
pracuje.
ISBN 978-80-7544-667-1

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.

knižní tipy

PRAŽSKÉ VIZE
na jiném návrhu, jak vidíme uvnitř knihy, se počítalo s něčím podobným – ve sklem
obložených pilířích měly být umístěny autogaráže, hotely či obchodní domy. Autorka postupuje po jednotlivých částech vnitřní Prahy, od Starého a Nového Města přes Vyšehrad, Petřín a Malou Stranu k Letné. Zaujme třeba utopický projekt
Maxe Urbana pro tzv. Severní Cosmopolis na území Střešovic a Dejvic, návrhy
na dostavbu Staroměstské radnice, na divadlo na náměstí Republiky, na ministerské a vládní budovy na Petrském nábřeží, na řešení prostoru pod Emauzy. Na
Vyšehrad mohlo vést monumentální schodiště z Vratislavovy ulice, mohlo tam stát
krematorium; na Petříně mohla být výstavná budova arcibiskupského semináře
nebo parlamentu a dokonce otevřené letní divadlo s výhledem na Hradčany. Na
Kampě mohla být velká galerie, od Rudolfina jsme se mohli přes Vltavu dívat také
třeba na parlament či další vládní budovy vedle Strakovy akademie (a je škoda, že
si Češi nepostavili honosný parlament jako třeba Maďaři či Rakušané). Zajímavé
i podivné projekty byly tvořeny také pro Letnou (opět třeba parlament). Pražské
vize zaujmou milovníky Prahy a architektury a bylo by užitečné, kdyby vzniklo
i pokračování o projektech z druhé poloviny 20. století.
MILAN VALDEN

Kniha Kláry Brůhové Pražské vize (vydává Paseka), má
podtitul Fantastické stavby, které nikdy nevznikly. A řekněme rovnou, že u některých návrhů jsme rádi, zatímco
u jiných možná můžeme litovat, že nebyly uskutečněny.
Autorka, která se věnuje dějinám architektury a urbanismu 20. století a působí na Ústavu dějin a teorie architektury FA ČVUT v Praze, se zaměřila na Prahu v období od
sklonku 19. století do konce první republiky a představuje
slovem i obrazem plánované, avšak neuskutečněné stavební návrhy a záměry, „přičemž společným jmenovatelem vybraných projektů je
téma reprezentace města jako moderní evropské metropole,“ jak se píše v předmluvě. Byla to doba bohatá na návrhy rozvoje Prahy a na nové stavby, ať už se
týkaly veřejných budov, mostů či bydlení. Kniha představuje nejen návrhy jednotlivých objektů, ale i celých čtvrtí a jejich architektonického a urbanistického
řešení. Některé projekty jsou velmi odvážně, až absurdní, jiné překvapivě nadčasové, které by zaujaly i dnes. Na obálce knihy např. vidíme návrh na Nuselský
most, který počítal s komerčním využitím prostor ve vysokých mostních pilířích,

MUŽ V HNĚDÉM OBLEKU
důvodů. Úžasný je hned začátek příběhu. Kdo by si dnes povšiml toho, že se
nad mrtvým mužem někdo sklání trochu divně? Právě toho si Anne Beddingfeldová všimne. A kdo by řešil otázku lístku, který záhadný muž ztratí? Opět to je
Anne, které ani tahle drobnost neujde. Jakmile se pak dozví o nálezu uškrcené
ženy v sídle člena parlamentu, rozhodne se jednat, protože jí je jasné, že tohle
všechno není jen tak. Začne pátrat po muži v hnědém obleku, který tvrdil, že
je lékař, a který se vůbec nesnažil pomoci mrtvému muži. V knize jsou pasáže,
které stojí za přečtení, protože do filmů se nikdy nevejdou. Tak třeba: Anne jde
do Scotland Yardu, kde ji zprvu příliš nechápou, protože omylem vejde do oddělení ztracených deštníků. Už to je hodno zamyšlení – bylo někdy vůbec takové
oddělení ve Scotland Yardu? Anne zavede pátrání na loď, která ji odveze do Jižní
Afriky (Afrika je vůbec oblíbeným místem vražd slavné Agathy), a samozřejmě tu
potká i velkou lásku. Tuhle detektivku napsala slavná autorka v roce 1924, poprvé
v ní vystupuje plukovník Johny Race a přestože je to příběh už skoro sto let starý,
milovníci detektivek si ho nesmí nechat ujít. Je to klasika! Chytrá, zábavná a stále
provokující.
JARMILA SKOPALOVÁ

Staromódní, vtipné, napínavé a dobrodružné! Tato
knížka, a vlastně asi všechny z pera královny detektivek
Agathy Christie, by měla být mezi těmi základními v kaž
dé knihovně, tak jako do šatníku každé ženy patří „malé
černé“, tedy krátké černé šaty pro jakoukoliv příležitost.
V čem je Muž v hnědém obleku (vychází v Knižním klubu)
staromódní? Třeba v pasážích, které dokonale uvedou
čtenáře do atmosféry doby, a podle nichž si v podstatě
můžete vytvořit mapu ulic i podrobnou představu každého domu či salónu. V dnešní zrychlené době naturalisticky vykreslovaných vražd se to často nevidí. Proč vtipné? Protože Agatha taková
prostě je, stejně jako její hrdinové a hrdinky. Ta, která vévodí tomuto příběhu,
vidí dál než k brance na konci příjezdové cesty, touží po dobrodružství a lásce
a opravdu není svázána dobovými představami o mladých ženách. Proč napínavé? Protože to přece k téhle autorce patří! Děj je zamotaný, odehrává se na víc
než jednom kontinentě, jezdí se tu v té době moderními dopravními prostředky
a míhají se tu cizokrajní lidé. A dobrodružné je to už díky spojení výše uvedených

DOBA JEDOVÁ 10, MÉNĚ MEDICÍNY – VÍCE ZDRAVÍ
ze onemocní než člověk, který občas „hřeší“ a méně pečuje o své zdraví, přesto
zůstává ve výborné kondici? To autor rozebírá v kapitole „Jiné určující prvky zdraví“
(sem patří např. genetika, vzdělání, zaměstnání a pracovní podmínky, fyzikální prostředí). Co je vlastně zdraví? Dle definice Světové zdravotnické organizace zdraví
nespočívá jen v nepřítomnosti nemoci či tělesné slabosti, ale je to stav úplné tělesné, duševní a společenské pohody. V předsudku (kapitole) „Nikdy neuškodí opatřit
si více informací “ Welch tvrdí opak, přemíra informací (jak odborných, kterým
pacient ani neporozumí, i neodborných) o nemoci či symptomech může pacienta
vyděsit, stresovat a vyvolat úzkosti. V dnešní době často podstupujeme lékařská
vyšetření a screeningové testy, které nejenže mohou být často zbytečné, ale mají
i škodlivý dopad na lidský organismus. Další předsudek ,,Novější je vždycky lepší”
popisuje, že nový lék automaticky neznamená lepší lék. Je sice nový, ale zároveň
dost často není ještě zcela prozkoumán a nemusí být známy všechny jeho vedlejší účinky. Doba jedová 10 není zdravotním manuálem a určitě nenabádá čtenáře
k tomu, aby péči o své zdraví a preventivní lékařské prohlídky „hodili za hlavu“, ale
čtenáři jistě mohou získat nový úhel pohledu na novinky ve zdravotnictví, mohou
se poučit a o své zdraví a kondici pečovat daleko klidněji a promyšleněji.
MAGDA HOSTOMSKÁ

Nakladatelství Triton uvedlo na knižní trh novou knihu
v edici Doby jedové, Doba jedová 10, Méně medicíny –
více zdraví. Autorem jubilejního desátého dílu je profesor
v oboru medicíny Dr. H. Gilbert Welch (přeložil Václav
Petr).
První titul Doby jedové známé profesorky fyziologie
Anny Strunecké, která od roku 1981 do roku 2006 působila na Katedře fyziologie a vývojové biologie Přírodovědecké fakulty UK, a toxikologa Jiřího Patočky vyšel v roce
2011 a na knižním trhu zaznamenal obrovský úspěch.
Další díly Doby jedové (2–9) se postupně zabývaly např. kosmetikou, hormony, elektrosmogem, geneticky modifikovanými potravinami, cukrem, alergiemi,
imunitou, antibiotiky, autismem, vakcínami nebo viry. Desátý díl se věnuje dalším
kontroverzním tématům tentokrát v oblasti medicíny. Autor Dr. Welch, akademický lékař, se zabývá výzkumem rakoviny. Kniha rozebírá sedm předsudků (zařazeno
do sedmi kapitol), které je nutné číst postupně, neboť obsahují velké množství informací a je třeba přesně porozumět zdravému životnímu stylu, prevenci nemocí,
péči o své zdraví a lékařským prohlídkám. Jak je možné, že někdo žije zdravě a sná26

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
MĚSÍC

ZMIZELÁ PRAHA:
NEONY A SVĚTLA REKLAM

Hannah Pang
Lidé již po tisíce let v úžasu obracejí svůj zrak
k obloze a přemítají o Měsíci. Inspiruje pohádkáře,
básníky, vědce, hudebníky, matematiky a zejména
snílky po celém světě. Unikátní kniha o satelitu
naší planety vychází současně ve více zemích,
mj. v Americe, Austrálii, Francii, Španělsku
a Velké Británii. V Čechách ji pod názvem Měsíc
vydává nakladatelství Book Dock.

Eva Bendová
Neony ozářily noční tvář města a vnesly do jeho ulic
tajemství a moderní životní styl. Vábily k návštěvě
do obchodních domů. Sváděly ke vstupu do
restaurací. Dotvářely mámivou atmosféru filmů
z dvacátých a třicátých let, kdy se jejich sláva
šířila Evropou a Amerikou. Staly se symbolem
tužeb moderního člověka. V českých zemích jim
vtiskli avantgardní estetiku slavní tvůrci, jako byli
Ladislav Sutnar nebo František Zelenka, a povýšili
tak světelnou reklamu o umělecký výraz.

Book Dock, 420 Kč

Ó JERUZALÉME!

LEGENDÁRNÍ PŘÍBĚH O BOJI IZRAELE
ZA NEZÁVISLOST
Larry Collins, Dominique Lapierre
V listopadu 1947 rozhodla OSN o rozdělení
Palestiny na židovský a arabský stát. Tento
akt roztočil spirálu násilí, která přerostla
v regulérní válku. Světoznámí autoři Larry Collins
a Dominique Lapierre rozehrávají strhující drama,
které literaturu faktu povýšilo na velký román.
Historické události, jejichž tragické důsledky
jsou dodnes tématem zpráv, ožívají na stránkách
knihy jako v přímém přenosu.

Paseka, 299 Kč

OBCHODNÍKEM
PO LATINSKÉ AMERICE
Pavel Šembera
Zkušený cestovatel zúročil své nadšení pro Jižní
Ameriku, znalost reálií i jazyků v profesním
životě. Po studiích na VŠE od roku 2011
kontinent nesčetněkrát navštívil jako obchodník
a úspěšně pomáhá českým produktům vstupovat
na tamní, pro nás poněkud exotické trhy.
O svých zkušenostech umí vyprávět s humorným
nadhledem a neobyčejným pochopením pro
latinskoamerický svět a jeho obyvatele.

Zeď, 398 Kč

A POČASÍ SE ZMĚNILO,
PŘIŠLO LÉTO A TAK DÁL

Titanic, 289 Kč

VYBRANÉ DOPISY
John Cage

Román A počasí se změnilo a přišlo léto a tak
dál norského autora chilského původu Pedra
Carmony-Alvareze
se
zabývá
osudovou,
nenahraditelnou ztrátou, kterou může utrpět
každý z nás. Zamýšlí se nad tím, zda se lze se smrtí
milovaného člověka vyrovnat a jakým způsobem
se o to pokoušíme. Bez ohledu na to, co se v nás
děje, však čas běží neúprosně dál – po jaru přijde
léto, pak podzim, zima a tak dál.

Skladatel a konceptualista John Cage patří
k nejvýraznějším osobnostem hudby 20. století
s přesahem do mnoha jiných oblastí umění.
Rozsáhlý výběr z jeho korespondence pod
strohým názvem The Selected Letters of John
Cage vyšel v roce 2016 a je adekvátní náhradou
jeho neexistující autobiografie. Kniha obsahuje
přes pět set dopisů od jeho tvůrčích začátků až
do konce života. První je z roku 1930: Cageovi
bylo sedmnáct nebo snad osmnáct let – přesné
datum odeslání chybí.

Dybbuk, 281 Kč

Volvox Globator, 899 Kč

Pedro Carmona-Alvarez

ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE

ZEMĚ ZPÍVÁ

Jean-Baptiste Del Amo

Jean Giono

Na statku v podhůří Pyrenejí svádí od počátku
20. století každodenní boj o přežití s pár hektary
neúrodné půdy pět generací zemědělského rodu.
Odnepaměti vedou společný život se zvířaty –
zvířata a lidé se společně rodí i umírají, budí
i usínají, společně odcházejí do války – splývají
spolu v jedinou, živočišnou říši. Všechno začalo
dvěma prasaty v chlívku; po osmdesáti letech se
v moderních halách intenzivního velkochovu točí
turnusy stovek zvířat.

Dějovou linku románu řazeného mezi vrcholná
Gionova díla, tvoří únos dívky a následná msta
nepřátelského klanu. Nemenší roli však zde hraje
příroda a krajina v Provence a mytická řeka (jíž
je bezpochyby Gionova milovaná Durance). Sám
Giono chtěl tímto senzuálním a syrovým hymnem
odkazujícím na Walta Whitmana umožnit
čtenářům naslouchat „zpěvu světa a dechu
jeho obyvatel“. Autor dosáhl světového věhlasu
titulem Muž, který sázel stromy.

Malvern, 320 Kč

Malvern, 278 Kč

KOUZLO MALIČKOSTÍ

RADOST Z MALIČKOSTI VŠEDNÍHO DNE
JE ZÁKLADEM NAPLNĚNÉHO ŽIVOTA
Anselm Grün
Filosof a teolog Anselm Grün radí, jak začít žít
harmoničtější a radostnější život, těšit se ze vztahů,
z toho, že jsme na světě, být se sebou spokojeni
a zároveň být přínosem pro svoje bližní, jak objevit
vnitřní klid a jak zkrátka nepromarnit svůj život
zbytečnostmi. Snaha dostát všem požadavkům
doby nás neúprosně žene k podávání někdy téměř
nadlidských výkonů.
Alpha book, 168 Kč

PŘÍŠERNÉ PŘÍBĚHY STRÝCE
MONTAGUEA
Chris Priestley
Strýc Montague žije osaměle, jen se svým tajuplným
sluhou. Třebaže cesta k jeho ponurému starému
domu vede hlubokým strašidelným lesem, malý
Edgar svého příbuzného rád navštěvuje. Strýc má
totiž nepřebernou zásobu hrůzostrašných historek.
Jenže čím víc jich chlapec vyslechne, tím víc se cítí
nesvůj. Ve vzduchu visí cosi zlověstného. Interpreti:
Viktor Kuzník, Jan Vondráček, délka 5 hodin.

Tympanum, 299 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz
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SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

KLASICI
Konrad Lorenz
TAKZVANÉ ZLO

Angela Scarpa, Anthony Wells,
Tony Attwood

autismem nebo Aspergerovým syndromem.

Sidney Rosen
Naučné příběhy Miltona H. Ericksona doplnil autor
svými komentáři.
Ruth Benedict
KULTURNÍ VZORCE
Známé dílo kulturní antropologie je zároveň
základem pro pochopení kulturního relativismu.
Viktor E. Frankl

David Havelka, Kateřina Bartošová
SPECIÁLNÍ SOUROZENCI

POPULÁRNĚ-NAUČNÁ
LITERATURA
Michal Černoušek

Frankl představuje dvě hlavní metody léčby noogenních
Dnes již klasická studie známých pohádek.
Thomas E. Heinzen, Scott O. Lilienfeld,
Susan A. Nolan
KŮŇ, KTERÝ UMĚL POČÍTAT
Proč je důležité myslet kriticky.

PSYCHOLOGIE
Elena Lisá

Kevin Dutton
MOUDROST PSYCHOPATŮ
Seznámení se stupnicí „šílenství“, na níž má své

LIDSKÝCH ZDROJŮ
transformované do potřeb praxe.
Leoš Zatloukal, Daniel Žákovský
ZÁZRAK TŘÍ KVĚTIN

BELETRIE, LITERATURA
FAKTU, PŘÍBĚHY
Alan Marshall
UŽ ZASE SKÁČU PŘES KALUŽE
Příběh malého Alana, který překonal následky
dětské obrny.

SPEKTRUM
Vladimír Vavrda
OTÁZKY SOUDOBÉ
PSYCHOANALÝZY

Lauren Slater
PANDOŘINA SKŘÍŇKA
Nejvýznamnější psychologické experimenty
20. století.

moderní psychoanalýzy.
Mark Tyrrell

přerámováním, dává tipy, jak tuto metodu účinně
provádět.

psychoterapeutické sezení.

SPIRITUALITA
Guy Gilbert
VÍRA
Zdeněk Jančařík
MILÁČEK PÁNĚ

PEDAGOGIKA
Ivo Jirásek
ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA

proměn.

www.portal.cz

Karel Nešpor

Stanislava Reschová
MRAVENEČKOVA
DOBRODRUŽSTVÍ

Známý psychiatr radí, jak si zlepšit náladu.

zákonitostech agrese.

Thomas Prünte
JAK MI DNESKA JE?

ŽIVOTNÍ STYL

Sherre Hirsch
ANI BŮH PRÝ NENÍ NEOMYLNÝ

Marshall B. Rosenberg

Patrick M. Agot
PRALESA
Amazonská dobrodružství můžete zažít

Jeff Goins
JÍT VLASTNÍ CESTOU
Cesta za vlastním životním posláním.

Alžběta Dvořáková
MODRÁ HODINA

Susan Forward, Craig Buck
CENA LÁSKY
Kniha pro všechny, kdo různým způsobem

Petr Horáček

Emilie Wapnick
KNIHA PRO MULTIPOTENCIÁLY
Buďte vším, čím chcete!

Frida Nilsson
VE ŠKOLE SE DĚJOU VĚCI!

HRY A TRÉNINKY
Antje Suhr
100 ZÁBAVNÝCH
POHYBOVÝCH HER
Hry pro skupiny dětí od 3 do 10 let.
Gary Hennessey
MINDFULNESS PRO KAŽDÝ DEN
Jana Bílková
CVIČENÍ MENTÁLNÍ KONDICE
365 mentálních úkolů na celý rok.

PRO DĚTI – BELETRIE,
HRY, TVOŘIVOST
Daniela Krolupperová
NA ROZCESTÍ KE ŠTĚSTÍ /
NA ROZCESTÍ OD ŠTĚSTÍ
Dvojkniha pro mladší děti umožní citlivě pracovat
Daniela Schreiter
STÍNKA
autismus.
Zuzanna Kisielewska
12 PŮLTÓNŮ
Kniha originálních otázek na téma hudba

Olga Stehlíková
KLUCI NETANČEJ!

Marek Kita
ČEKÁNÍ NA VELIKONOCE
týdnem pro menší děti.

VÝCHOVA 3–8
Zora Syslová, Lucie Štěpánková
ŠKOLE
Problematika plánování rozvoje dítěte doplněná
řadou praktických příkladů.
Vladimíra Ottomanská
KDYŽ SE ŘEKNE ROZCVIČKA
Pohybové aktivity pro předškolní děti.
Jitka Míčková
CESTA DO POHÁDKY
Literárně-dramatické projekty pro MŠ.
Iva Nováková
Finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ.
Milena Kmentová
TŘÍDA ZPÍVÁ ÍÁÍÁ

Renata Škaloudová
ROZUMÍ KOZA PETRŽELI?
dvojčata pokoušejí ujasnit ustálená úsloví.

Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8; tel.: 283 028 203; e-mail: obchod@portal.cz
KNIHKUPECTVÍ PORTÁL: Jindřišská 30, Praha 1; Klapkova 2, Praha 8

obchod.portal.cz

co | kde | kdy

MASARYKOVA UNIVERZITA
doporučuje oceněnou knihu

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
23. ledna Knihcentrum.cz, Smetanovo náměstí 222/8
Ostrava
Od 16 hodin se můžete setkat českou advokátkou
se specializací na rodinnou problematiku Danielou
Kovářovou, která představí svou knihu Jak chovat
muže. Na besedě bude jejím hostem nejznámější
český sexuolog Radim Uzel. Rezervujte si místo na
webových stránkách www.knihcentrum-ostrava.cz/
rezervace.
23. ledna Palác knih Luxor, Václavské náměstí, Praha
Křest politického thrilleru autora Tomáše Sýkory Vůně
moci se koná od 17 hodin. Kmotrem knihy bude moderátor a publicista Aleš Cibulka.

23. ledna Dům čtení, Ruská 1455/192 Praha
V diskusním večeru Salonu Práva budou hosty literární kritička Eva Klíčová, filozof Václav Bělohradský
a historik a děkan FF UK Michal Pullmann. Téma večera je Co na nás ví normalizační próza. Debatu moderuje editor Salonu Zbyněk Vlasák. Všichni čtyři
zároveň představí salonní sborník, který nedávno vydalo nakladatelství Druhé
město.

Úspěšná kniha H. Librové a žáků získala v roce 2018
Cenu České sociologické společnosti
za vynikající publikaci.
Dotisk 2018, pevná vazba s přebalem, 16 × 20 cm, 327 str.
Barevný obrazový doprovod malíře Bohdana Laciny.
Objednávejte na www.munishop.muni.cz

24. ledna Malá vila PNP , Pelléova 20/70, Praha
V 19 hodin začíná již 62. literární večer Slova mají křídla. Hosty Lubora Falteiska
a Dušana Spáčila budou spisovatelka Barbora Nesvadbová a prozaička Daniela
Kovářová.
27. ledna Centrum Dox Poupětova 3,
Praha
Skupina Tata Bojs se představí akusticky a zároveň proběhne křest knihy
Tatalog – česko-anglická publikace
přibližující zrod, průběh a možné další
směřování společného projektu hanspaulských Tata Bojs a newyorského
Ahn Tria.
30. ledna Božská lahvice, Italská 211/13, Praha
Od 19 hodin proběhne křest knihy Heleny Březinové
Slavíci, mořské víly a bolavé zuby.

www.krigl.cz
Andělské pohádky ze starého mlýna
Iva Hoňková

Znám starý mlýn, ve kterém prý straší. Alespoň dole na vsi
se to tak povídá. Ale jen já vím, že to není pravda. Kdepak
strašidla! Bydlí tam malý střapatý čertík jménem Toník
spolu s andělkou Lucinkou a rodinkou rozdováděných
myšek. Příběhy z této knihy jsou zasazeny do doby
našich prababiček, tedy někdy do poloviny 19. století,
začalo je hrát též loutkové divadlo. Připravuje se natáčení
celovečerního animovaného filmu a série večerníčků.

100 stran, vázané, 199 Kč

Pletené pohádky

Vlasta Žáčková, Petra Vybíhalová
31. ledna Knihcentrum.cz
Smetanovo náměstí 222/8,
Ostrava
V 16 hodin začne beseda
a autogramiáda s Romanou
Skálovou, autorkou knihy o životě se čtyřnohým
mazlíčkem Ze života Bulíka. Rezervujte si místo na
webových stránkách www.knihcentrum-ostrava.cz/
rezervace.

31. ledna Knihkupectví Kosmas, Pernštýnské nám. 49, Pardubice
Autogramiáda ke knize autora Otakara Kapličky Gustav Porš – S paletou Vysočinou začne v 17 hodin.

Sedm kratších pohádek pro velké i malé, které pohádková babička upletla z kouzelné vlny. Setkáte se s princi,
krásnými a chytrými princeznami, čerty, čarodějnicí,
ale i s nejrůznějšími zvířátky. Příběhy jsou inspirované
klasickými pohádkami, nechybí v nich humor ani napětí
a jistě budete překvapení, jak to všechno dopadne. Text
knihy doprovázejí půvabné ilustrace Petry Vybíhalové.

68 stran, vázané, 176 Kč

Zvířátka z Brd

Marie Fabianová, Daniela Plocková
Budu vám vypravovat o kocourkovi Macíčkovi, který
rád učí děti kocouří výchově. To se nasmějete. Na konci
pohádky, pak jistě budete vědět, jak správně projít
kocouří výchovou a všechny úkoly splníte raz dva. Také
navštívíme našeho nezbedného Pepíčka, který neposlechl babičku a teď hrozí zničení její zahrádky! O tom,
jak to s Pepíčkem dopadlo, a mnoho dalších veselých
příběhů o zvířátkách si přečtete v této knížce, kterou
pro vás ilustrovala Daniela Plocková.

64 stran, vázané, 176 Kč

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 31. 12. 2018 až 6. 1. 2019

beletrie
1. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon
2. Radka Třeštíková Veselí Motto
3. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
4. Ondřej Hubl Hod mrtvou labutí Druhé město
5. Alena Mornštajnová Hana Host
6. C. J. Tudor Kříďák Kalibr
7. Aleš Palán, Jan Šibík Raději zešílet v divočině Prostor
8. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
9. Simon Mawer Pražské jaro Kniha Zlín
10. Lars Kepler Lazar Host

populárně-naučná
1. Lucie Kosačíková, Tomáš Kosačík Máme to rádi zdravě Tomáš Kosačík
2. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
3. Tomáš Kosačík Břicháč Tom Tomáš Kosačík
4. Roman Vaněk, Jana Vaňková Maso – Jednoduše & dokonale Prakul
5. Elli H. Radingerová Moudrost starých psů Mladá fronta
6. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
7. Kolektiv Jíme zdravě ve městě i na venkově Fitrecepty
8. Kolektiv Jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty
9. Radkin Honzák, František Honzák Čas psychopatů Galén
10. Don Miguel Ruíz Čtyři dohody Pragma

pro děti a mládež
1. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 13 CooBoo
2. David Walliams Táta za všechny prachy Argo
3. J. K. Rowlingová Harry Potter a kámen mudrců Albatros
4. Jeff Kinney Deník malého poseroutky Albatros
5. Kolektiv Dobrý večer, dobrou noc Albatros
6. Kolektiv Vtipy pro děti 3 CPress
7. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
8. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
9. John Flanagan Hraničářův učeň 13 Egmont
10. David Walliams Babička drsňačka Argo
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

AUDIOKNIHY

Prosinec 2018

1. Don Miguel Ruiz Čtyři dohody Tympanum, čte J. Dušek
2. Walter Isaacson Leonardo da Vinci Audiotéka, Bookmedia, čte Z. Horák
3. Dan Brown Počátek Tympanum, čte M. Sláma
4. František Kotleta Příliš dlouhá swingers párty Audiotéka, Epocha, čte L. Terš
5. Jorn Lier Horst Poustevník Audiotéka, Bookmedia, čte Z. Kupka
6. Jaroslav Hašek Osudy dobrého vojáka Švejka Supraphon, čte více interpretů
7. Stephen Hawking Stručná historie času Audiotéka, Bookmedia, čte F. Švarc
8. James Rollins Mapa z kostí Audiotéka, Bookmedia, čte J. Schwarz
9. Chris Voss Nikdy nedělej kompromis Jan Melvil Publishing, čte P. Hanák
10. Douglas Adams Stopařův průvodce Galaxií Tympanum, čte V. Dyk
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www.albatrosmedia.cz

KAM ZMIZ ELI
VŠICH N I L IDÉ?

Etiketa
Prezentace
Komunikace
Úspěch

PRVNÍ DÍL
NAPÍNAVÉ TRILOGIE

www.novinka-mesice.cz

www.KNIHA-MESICE.cz

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

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

