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5953

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

6 klíčů

5975

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

Historie a současnost vína v Čechách:

5961

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

Kvantová kniha odpovědí

5936

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

Hashimotova tyreoiditida

5939

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

Vážení a milí čtenáři,
zase je tu začátek školního roku a mě při pohledu na batoh mé dcery napadlo, jak by bylo fajn,
kdyby nemusela do školy nosit tolik učebnic,
ale měla všechno pohodlně jen ve čtečce nebo
tabletu. Nepochybuju, že jednou tahle doba nastane, a dost možná, že už někde se takhle děti
učí. Na druhou stranu jsem se u několika jejích
učebnic zastavila nad tím, jak hezky jsou zpracovány. Z dětství si pamatuju, že grafická stránka
knížky pro mě vždycky hrála velkou roli v tom, jak se mi z ní učilo. Když byla plná
fotografií a ilustrací, vizuální paměť vykonala své a látka se mi do hlavy dostávala
snadno. Ano, i v tabletu jsou obrázky, ale na mě to nějak nefunguje. Je tedy dobře,
že i dneska se na grafickou stránku učebnic klade velký důraz. Určitě se z nich
bude dětem učit lépe. Podobné myšlenky, jak zpracování informací hraje roli v jejich přijímání, mě napadly i při rozhovoru s Magdalénou Feldekovou (najdete ho
na straně 6), s níž jsme si povídali o značce Metafora, v níž vycházejí mimo jiné
i beletrizované životopisy známých osobností. Mám je moc ráda, protože mi jaksi
mimoděk rozšiřují obzory a vůbec mi nevadí, že fakta jsou tu zabalena do autorovy fantazie. Při čtení o láskách Ernesta Hemingwaye jsem si s chutí dohledala
další životopisné údaje, které se mi od školních dob z hlavy vytratily, zjišťovala
jsem, co v knize je pravdivé a co fikce a přirozeně jsem se dovzdělala. Podobné je
to i s historickými romány. Tři novinky z této kategorie jsme pro vás vybrali jako
Tip redakce. A na stejné vlně je také rozhovor o audioknihách na straně 12, neboť
například nedávno vydaný Stín Jiřího Křižana je svědkem složité doby, v níž se
naše země ocitla. Když to shrnu, takové knihy jsou pro mě jakousi dospěláckou
učebnicí.
Nepochybuji, že podobných titulů najdu bezpočet na letošním druhém ročníku knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Plzeň, jehož konání už se
kvapem blíží. Loňský první ročník v zajímavém prostoru DEPO 2015 byl úspěšný,
a tak se na setkání se zajímavými autory i na tašky plné knih, které tam nakoupím,
zase těším. Doufám, že se tam uvidíme.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy,
živou pamětí, učitelkou života
a poslem minulosti.“
Marcus Tullius Cicero, římský filozof a státník

Jak už jsem zmínila v editorialu, historická data a události se
příjemně vstřebávají, pokud jsou zasazena do zajímavého
příběhu. Jako by mě v nakladatelství MOBA slyšeli, protože
v těchto dnech pod jejich hlavičkou vycházejí hned tři takové
knihy, které se o historii opírají, byť je obalena romantickou
nebo detektivní zápletkou. První z nich je z pera autorky Elizabeth Peak a je pro romantiku milující čtenáře. Historický
román Rodový slib nás zavádí do dvanáctého století, do časů,
kdy Anglii zasáhla smrt Jindřicha I. a na trůn nastoupil Vilém II.
Hlavní hrdinkou je dívka Gillian, která má od dětství dar vidět
do budoucnosti. Právě tahle neobyčejná schopnost ji dostane
do potíží, musí se svými nejbližšími utéct do Skotské vysočiny,
kde najde nejen klid, ale i lásku.
Druhý autor Jan Bauer využil události konce 14. století
jako základ své detektivky Záhady pro rychtáře. V prvním příběhu Rychtář Nového Města pražského Jakub Protiva z Protivce a jeho přítel mnich Blasius pátrají po pachatelích loupeže
pokladu augustiniánů v klášteře na Karlově a v druhém příběhu se ocitnou na hradě u řeky Sázavy, kam je zavedou stopy
v pátrání po vrahovi bohatého benátského kupce.
Do třetice všeho historického stojí za přečtení román
Františka Neužila o životě a panování velkomoravského knížete Rostislava Řezenské ortely. Kniha vypráví o Rostislavově
snaze sjednotit a pozvednout zemi, o válčení s franckým králem Ludvíkem Němcem a bavorskými kněžími, o Svatoplukově zradě, ale také o lásce knížete ke krásné Korinně. Příběh se
dotkne také putování věrozvěstů Cyrila a Metoděje, události,
která výrazně zahýbala českou historií.
Kdo miluje historické romány tak jako my v redakci Knižních novinek, ten má díky
těmto třem knihám v září o čtení postaráno.
JANA MARXTOVÁ

Výherci soutěže z KN 13-14/2019
Správná odpověď soutěže o dva výtisky Ájurvédské kuchařky (nakladatelství
MAITREA) z čísla 13-14/2019 Knižních novinek je za b) – 481 stran
Soutěžní výtisky získává: paní Olga Spáčilová (Kobeřice u Brna)
a paní Ludmila Ďurická (Ostrava). Výhercům gratulujeme!
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Rád čtu povídky, nejvíc sci-fi a fantasy. Dokonce jsem jednu
povídkovou knížku vydal. Jmenovala se Anděl posledního
soudu a dostal jsem za ni cenu za nejlepší sci-fi povídkovou
knížku roku. Jednu povídku jsem napsal sám, protože jeden
z autorů mi vypadl den před tím, než šly texty do tisku. Musel jsem ji napsat přes noc.
Z autorů mám rád Terryho Pratchetta. Jeho Zeměplocha je moje oblíbená. Naposledy jsem četl knihu Býk vychází z moře, což je příběh ze starého Řecka, z Kréty. Je to taková
historická fantasy, kde se tanečníci s býky dostanou přes bájný labyrint a zabijí Minotaura.
Dříve jsem četl hodně, ale teď jednak nemám moc času, protože chystám velký
koncert ke svým šedesátinám, jednak už na to nevidím. Kdysi jsem ale četl i čtyři knížky
týdně. Uměl jsem rychločtení a knížka, která měla šest set stránek, mi trvala třeba jen
čtyři hodiny. Vždycky jsem si lehl do postele, vzal si knížku a odložil ji až ve chvíli, kdy
jsem ji dočetl. Bylo mi jedno, jestli je půlnoc nebo pět ráno. Musel jsem ji přečíst.

Evidenční číslo MK ČR: E 13432
ISSN 1213-7073
www.sckn.cz
www.sckn.cz/knizni-novinky
www.facebook.com/KN.casopis
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ŠKOLY
VYJMENOVANÁ SLOVA
Tvrdé, nebo měkké?
To už nebude záhada!

199
Kč

199
Kč

NAPIŠ SPRÁVNĚ
DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

Bohatě ilustrovaný pracovní sešit
obsahuje pravopisné doplňovačky,
křížovky a veselé obrázky k vymalování.

MOJE PRVNÍ VELKÁ
KNIHA PSANÍ

199

Usnadněte dětem nástup do školy
s jednoduchými cviky k osvojení jemné
motoriky.

299

Kč

Kč

HRAVÁ ANGLIČTINA
V KŘÍŽOVKÁCH
S angličtinou je zábava!

299
Kč

189
Kč

KONEC ZLOBENÍ

Jak si paní učitelka poradí
s třídou plnou rošťáků?

CO MÁ VĚDĚT
SPRÁVNÝ ČECH

Češi byli a jsou kabrňáci
aneb Proč být hrdý na to,
že jsem Čech.

Připravte se na nový školní rok na www.grada.cz

rozhovor

s Magdalénou Feldekovou

LÁSKA V MNOHA PODOBÁCH
Všechny romantické duše už jistě zaznamenaly, že pod značkou Metafora se zrodila edice 7lásky. Šéfredaktorka Magdaléna Feldeková slibuje čtení pro ženy,
o ženách a lásce nejen partnerské.
Představte nám edici 7lásky.
Je to oddychové čtení nejen o lásce a žánrově je to
feel-good. Jsou to příběhy od srdce, kde hraje roli láska, ať už partnerská, rodičovská nebo v jiné podobě.
Hříčka se sedmičkou v názvu edice mi evokuje otázku, zda knih nebude jen sedm?
Vůbec ne. Edici jsme odstartovali koncem června
a každý měsíc vyjde jedna nová kniha s výjimkou prosince, protože v tomto období je na trhu knih dost.
Pro letošek tedy vyjde pět titulů a příští rok budeme
pokračovat. Určitě jich vyjde víc než sedm.
Jaké knihy jste do edice vybírali?
Kritériem bylo, aby příběh čtenáře, tedy v tomto případě asi spíš čtenářky, zasáhl a vnesl jim do života

něco příjemného. Jako první vyšel titul Muž, který
už nikdy nebude spát vedle mě argentinské autorky
Silvie Araziové. Je to příběh o rozchodu, který začíná v noci, kdy se manželé domluví, že jdou od sebe.
Hlavní hrdinka se začne vracet do minulosti, ale zároveň řeší i současné věci. Jde o reálné situace, které
se opravdu mohou stát každé ženě. Druhou knihou
v edici je Knihkupectví na Bylinkovém náměstí.
Autorem je tentokrát muž, ale píše z perspektivy
ženy. K obálce tohoto titulu se váže hezký příběh.
Bylinkové náměstí totiž není vymyšlené, ale skutečně
existuje a grafik, kterému jsme knihu zadali, na něm
shodou okolností byl i se svou rodinou loni na dovolené. Tehdy si tam udělal kresbu a tu tedy rovnou
použil při tvorbě obálky.

Když už mluvíme o grafickém zpracování edice, prozraďte tedy, kdo je jejím autorem.
Dlouho jsme hledali, zkoušeli a nakonec vybrali Jiřího
Prose. Chtěli jsme, aby všechny tituly v edici držely
pohromadě, aby měly společný styl a čtenářky, když
knihu v obchodě vezmou do ruky, hned věděly, že jde
o 7lásky. Myslím, že se nám to povedlo a je to krásně
rozpoznatelné.
Jaké další knížky v edici 7lásky jsou?
Láska a sýr v Paříži je od australské autorky a popisuje
příběh dívky, která se po rozchodu s přítelem vydá do
francouzské metropole. Osud ji zavede do sýrárny, kde
se rozhodne každý den ochutnat jiný druh sýra. Založí si
blog, který je velice úspěšný a začnou se kolem ní točit
dva mladí muži. Je to takový milý milostný příběh. Další
titul má název Je hezké, že
mě miluješ a jde o příběh
dvou dívek, z nichž jedna
je snílkem, uzavřená do
sebe a druhá ráda chodí do
společnosti a trochu vyvádí.
Jednoho dne se vsadí, že
si životy vymění. Ta divoká
odchází na vesnici, kde chce
napsat knížku a druhá začne naplno žít. Stylem humoru
bych to přirovnala k Bridget Jonesové, ale s francouzským šarmem. Pak máme ještě titul Devět tváří tebe
a to je devět pohledů různých lidí na jednu ženu. Pohled
milence, otce, přátel... A jak už jsem říkala, na příští rok
připravujeme další krásné příběhy.
Myslíte, že romantická literatura má v dnešní hektické době stále své místo?
Já myslím, že ženy chtějí romantické příběhy číst
vždycky. Viděla jsem zahraniční statistiky a celosvětově se tento druh literatury znovu dostává do popředí. Nastupuje nová generace autorů i čtenářů. Už to
není Danielle Steelová, čímž její dílo rozhodně neshazuji, ale už je to trochu jinak. Některé ženy se v tom
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najdou, jiné si řeknou, že takhle by žít nechtěly, další
si potvrdí své zkušenosti a někomu to třeba i pomůže
vyřešit nějakou životní situaci.
V nakadatelství Metafora se ale nerodí jen tituly
v edici 7lásky. Co ještě chystáte?
Pokračujeme v edici beletrizovaných životopisů, letos
to byl příběh Lee Millerové v knize Prchavý čas světla
a právě vyšla Dáma z dobré rodiny. Hlavní hrdinkou je
Alva Vanderbiltová, která se výrazně podepsala na kulturní i architektonické podobě New Yorku. Podtitul téhle knížky zní Žena v rukavičkách, která změnila svět.
Beletrizované životopisy mám osobně moc ráda,
prozraďte, na co se ještě můžu těšit?
Příští rok se chystáme například na příběh dvojice Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoirová. Celá tahle řada
beletrizovaných životopisů začala Pařížskou manželkou
autorky Pauly McLainové, která byla skvělá a nasadila
vysokou laťku. Pod značkou Metafora ale vycházejí i thrillery, detektivky, nedávno psychologický román Camilly
Läckberg Zlatá klec, o kterém se hodně psalo. Další
skvělou autorkou je Sarah Pinborough. Na základě jejího
bestselleru Ví o tobě právě vzniká seriál Netflixu. U této
knížky jsme měli hash tag #neprozradteKonec a v angličtině se objevil hash tag #WTFthatending. Věříme, že se
stejným úspěchem se setká i její další román, který vyjde
na jaře příštího roku. Dále vydáváme i sérii léčitelských
knih Mystický léčitel, nejnověji o játrech. Tyto tituly jdou
v poslední době hodně na odbyt. Máme toho hodně, věřím, že si čtenáři vyberou. 
JANA MARXTOVÁ

co | kde | kdy

PLZEŇ OPĚT PLNÁ KNIH
Loňský první ročník mezinárodního knižního veletrhu
a literárního festivalu Svět knihy Plzeň zaznamenal velký
úspěch. Zavítalo na něj přes 8 tisíc návštěvníků. Letos areál
DEPO 2015 přivítá všechny milovníky knih 20. a 21. září.
Vystavovatelů, kteří přijedou představit svou knižní nabídku, bude letos
přes šedesát a zaplní celé dvě výstavní haly. Návštěvníci si tu budou moci koupit
knihy za zajímavé ceny a samozřejmě nebudou chybět setkání s autory, výstavy
a další akce.
Doprovodný program odstartuje už ve čtvrtek 19. září vůbec prvním veřejným uvedením filmu Národní třída podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše
za účasti autora. V sobotu večer pak bude k vidění film Nabarvené ptáče, jehož
literární předloha polského spisovatele Jerzyho Kosińskeho se stala světovým
bestsellerem. Na oba filmy budou mít návštěvníci veletrhu vstup zdarma.
Letos veletrh ve své programové části propojí téma z květnového pražského veletrhu, zaměřeného na Latinskou Ameriku, s hostem, který se představí
příští rok, a to Polskem. Souběžně s veletrhem odstartují v Plzni i Polské dny,
ale tím polsko-česká spolupráce nekončí. Česká literatura bude na oplátku hostovat na veletrhu ve Varšavě. V Plzni má díky této spolupráci premiéru i nový
vizuál Světa knihy. Jeho autorem je osvědčený grafický designér Pavel Fuksa
a bude Svět knihy provázet po celý rok. „Pavel nepřišel jen s vizuálem, dodal
nám rovnou bájnou postavu – gryfa. Prolíná se v něm polská orlice s českým
lvem. Mytologie zná gryfa již tři tisíce let jako ochránce pokladů. Takže nám
teď rok bude střežit to nejlepší z české a polské literatury,“ říká ředitel veletrhu
Radovan Auer.
Z řady zahraničních autorů, kteří na veletrh zavítají, stojí jistě za vypíchnutí
Španěl Antonio Iturbe, autor světového bestselleru Osvětimská knihovnice, Němka Isabelle Lehn nebo Argentinec Juan Pablo Bertazza, který bude zastupovat
latinskoamerickou literaturu. Samozřejmě nebudou chybět oblíbení domácí autoři jako Alena Mornštajnová, Viktorie Hanišová, Iva Procházková, René Nekuda
nebo Petra Soukupová.
Doprovodný program zpestří také výstavy, které budou instalovány v celém
prostoru DEPO 2015. Nejmladší generaci tvůrců představí komiksové zpracování
událostí 17. listopadu Trikolóra, naopak jejich předchůdce, klasiky, zastoupí výstava tvorby jednoho z ilustrátorů Rychlých šípů Jaroslava Bimby Konečného.
Stranou nezůstane ani mluvené slovo. Atraktivní interaktivní prezentaci připravuje Český rozhlas. „Chtěl bych návštěvníky veletrhu ubezpečit, že každý si
jistě najde svou knihu, svého spisovatele,“ říká dramaturg programu Guillaume
Basset a zve do Plzně všechny milovníky knih bez rozdílu věku. Každý si tu najde
to své.
Další informace najdete na www.svetknihy.cz
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Mark Galeot ti

Musíme si promluvit
o Putinovi
O Vladimiru Putinovi už vyšly desítky knih. A většina z nich stále
opakuje stejné omyly, klišé a mýty, tvrdí britský profesor Mark
Galeotti, přední odborník na současné Rusko. V jedenácti kapitolách
rozebírá sarkasticky a poutavě jeden zažitý omyl po druhém.

lindse y Fit zharrisová

Umění řezničiny
Nemocnice 19. století představovala spíš bránu smrti než
místo léčení, operace byly krvavou exhibicí pro lačné oči diváků.
Změnil to chirurg Joseph Lister, který se přiklonil k nehoráznému
tvrzení Louise Pasteura, že původcem infekcí jsou bakterie.
Svedl odvážný boj o prosazení antisepse a sterilizace.

nassiM nichol as taleb

Nasadit vlastní kůži
Zatím nejprovokativnější a zároveň nejpraktičtěji zaměřená
kniha od autora světového bestselleru Černá labuť. Taleb
nově definuje, co znamená rozumět světu nebo být prospěšný
férové a spravedlivé společnosti. Problematizuje hodnotu
zažitých ikon úspěchu: vojevůdců či bohatých investorů.

Novinky z nakladatelství
Robert Webb
Jak nebýt kluk
Známý britský komik Robert
Webb se ohlíží za svým
životem a při vzpomínání
rozebírá absurdní
očekávání, se kterými
se v dnešní společnosti
potýkají chlapci a muži.
349 Kč

Populárně-naučná

Anthony Ryan
Legie plamenů
Akcí nabitý druhý díl
bestsellerové série Draconis
Memoria — strhující epické
fantasy plné magie,
dobrodružství a lítého boje
za zrod říše.
449 Kč

Fantasy

Simona Bohatá
Všichni sou trapný
Radosti a strasti pražského
Žižkova v časech
normalizace. Děti z jedné
třídy se pod dohledem
učitele Jury snaží dospět.
Ale je vlastně kam? Je
k čemu?

Rosamund Johnston,
Lenka Kabrhelová
Havel v Americe
Rozhovory s americkými intelektuály, politiky
a umělci.
Síla odkazu Václava Havla nepůsobí pouze
v českém prostoru. Už za normalizace byl Havel jako
dramatik, esejista a disident považován za morální
a myšlenkovou autoritu i na Západě. Nadace
Knihovny Václava Havla v New Yorku si dala za úkol
tuto paměť alespoň částečně zmapovat metodou
orální historie. Výsledkem jsou pozoruhodné
rozhovory s tak významnými osobnostmi, jako
je například diplomatka Madeleine Albrightová,
někdejší prezident USA Bill Clinton, historik Timothy
Snyder či hudebnice Suzanne Vega.
319 Kč

279 Kč

Populárně-naučná

hostbrno.cz

Česká beletrie

Přemysl Krejčík
Malej NY
Thriller z prostředí českého
hip hopu. Tváře z někdejší
komunity se proměnily, lidé
jsou nečitelní a vzpomínky
se zdají být jediným klíčem
k rozpletení dávné vraždy
přítelkyně…
329 Kč

Česká beletrie

co | kde | kdy

knižní tipy

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

HOREČKA

4. září Anežský klášter, Praha
Jaké je to být svědkem pohnutých událostí jako profesionální
novinář i jako obyčejný člověk a otec rodiny? Kniha Za oponou války je jedním takovým svědectvím. Beseda s Jakubem
Szántó, válečným reportérem, zahraničním zpravodajem ČT
na Blízkém východě a autorem jmenované knihy bude rozhodně zajímavá.

Deon Meyer je bezesporu jeden z nejlepších autorů krimi na
Zemi. Kdo zná jeho řadu detektivek s Bennem Griesselem,
bývalým (a občas stále ještě praktikujícím) alkoholikem a vynikajícím kriminalistou v Kapském městě, ten je jat po zbytek
života. Bude čekat na každou další knihu. A rozhodně nesmí
minout Horečku (vydává MOBA, překlad Alexandr Neuman). „Chci vám vyprávět o vraždě mého otce. O tom, kdo ho
zabil a proč. Tohle je příběh mého života.“ Po těchto úvodních
větách vám přeběhne mráz po zádech a nezmizí ještě chvíli
poté, co knížku dočtete. Afrika je zdecimovaná virem, který vyhladil devadesát procent
světové populace. Willem, otec Nico Storma, založí komunitu s vizí vybudovat nový
a lepší svět. Přicházejí lidé, kteří potřebují ochranu, i ti, kteří mohou komunitě něčím
prospět a pracovat pro ni. Jako v každém příběhu jsou ale dobří a špatní. Ti špatní hrozí
nejen zvenčí, ale i zevnitř komunity. Tolik k obsahu knihy. Čtenáři, kteří se zajímají o moderní dějiny afrického kontinentu, si při čtení určitě udělají paralelu s touhou jihoafrického archeologa, vizionáře a politika Michaela Tellingera vytvořit soběstačné venkovské
komunity v rámci Hnutí osvobození Ubuntu. Tento pojem se dostal na svět na začátku
90. let, když byl propuštěn Nelson Mandela z vězení. Název vymyslel Desmond Tutu
v rámci snahy o národní usmíření. Kořen slova umntu znamená totiž v mnoha afrických jazycích člověka, lidskou bytost a to u- na začátku ze slova dělá abstraktum, ubuntu
je to, co dělá člověka člověkem. A toto pojetí lidství má vliv na další věci. Například na
to, jak chápeme výkon spravedlnosti. Má být spravedlnost jen trestem za přečin, nebo
jde naopak o to dostat člověka zpátky mezi lidi, integrovat ho do společnosti? Zatímco
Ubuntu je velice krásná a lidská filosofie, Horečka počítá i s těmi nejniternějšími lidskými emocemi: strachem, závistí, potřebou odplaty a podobně. Proto se tato kniha stává
nadčasovou. Deon Meyer v ní ukázal hloubku své lásky k Africe. Jako všechny jeho knihy
i tuto doprovází bohatá fotogalerie na webových stránkách autora. Když sbíral materiál ke knize, cestoval Deon Meyer po oblasti městečka Vanderkloof v oblasti Northern
Cape, kousek od jezera stejného jména. Sem příběh umístil a díky fotografiím bude váš
zážitek ještě hlubší. Věřte, že tahle kniha vás opět nenechá spát.
JARMILA SKOPALOVÁ

5. září Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Ostrava, Smetanovo náměstí 222/8
Beseda a autogramiáda českého historika, publicisty, spisovatele a autora především historických románů Vlastimila Vondrušky o jeho knihách Křišťálový klíč a Právo
první noci, za které sklidil mnohá literární ocenění. Podle
statistik patří jeho knihy mezi nejpůjčovanější tituly v českých veřejných knihovnách.
6. – 8. září Mrákotín
Cestovatelský festival Nadivoko nabízí
přednášky, koncerty, workshopy a bohatý doprovodný program. Na festival zve
všechny milovníky knihy nakladatelství
JOTA, které je jedním z partnerů festivalu.
16. září Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Ostrava, Smetanovo náměstí 222/8
V 10 hodin přijdou Naďa Pažoutová a Pavel Dvorský
představit zásilky z KNIHOZEMĚ. Naďa Pažoutová, autorka dobrodružného díla Vilma běží
o život, představí dětem svou knihu
v rámci besedy, autorského čtení
a následného kvízu. Druhým hostem
bude výtvarný autor fascinujícího Atlasu vyhubených živočichů, který výpravným způsobem přibližuje svět zvířat.
Ponořte se s ním do zvířecí říše prostřednictvím výtvarného workshopu.

TAJEMSTVÍ FILMOVÉ ŘEČI
Chcete-li poznat zákulisí filmového natáčení, jak filmy fungují, jak to filmaři dělají, pak jednou z dobrých příležitostí je
kniha Tajemství filmové řeči, kterou napsal americký filmař
a spisovatel Jon Boorstin (*1946). S podtitulem Proč funguje americký film? knihu vydala Euromedia Group v edici
Universum a přeložil ji režisér a producent Jan Svěrák (redigovala dlouholetá šéfredaktorka české Cinemy Iva Hejlíčková).
V originále vyšla v roce 1990 a je to na ní znát nikoli ve výkladu
filmařských postupů, ale v případě filmů, o nichž se autor zmiňuje – nenajdeme mezi nimi tituly z posledních třiceti let. To ale těm, kteří se orientují ve
filmové klasice, nemusí vadit. Předností ovšem je, že Boorstin se nevyhýbá ani titulům
komerčním či zábavním, takže vedle Občana Kanea či Kmotra se tu ocitají Star Wars či
Osudová přitažlivost, vedle Lovce jelenů, Posledního císaře nebo Sophiiny volby třeba
Dobyvatelé ztracené archy, Vetřelci nebo Rambo. Někdy jsou filmy zmíněny jen krátce, jindy se autor podrobněji zabývá konkrétními scénami a blíže je rozebírá. U Hitch
cockova proslulého thrilleru Psycho si vedle výkladu a fotografií pomáhá také kresbami,
které třeba ilustrují střihovou skladbu jedné scény. Autor rozlišuje tři druhy potěšení při
sledování filmů: prožitek voyeura, zprostředkovaný prožitek a fyzický prožitek. „Každý
z nich vyžaduje jiné filmové postupy, často v rozporu s těmi ostatními, každý má specifický obsah, vlastní pravidla fungování času a prostoru a vlastní způsob vnímání reality.
Při sledování filmů se v nás tyto tři prožitky utkávají,“ píše Boorstin v úvodu a dodává:
„Každý film jsou tak vlastně tři filmy najednou. Který z nich sledujeme a proč, o tom je
tato kniha.“ Analyzuje pak střih, zvuk, kameru, režii, herectví, scénář a další složky filmu,
a to formou, která zaujme nejen odborníky, ale i diváky, kteří chtějí do tajemství filmu
proniknout trochu víc.
MILAN VALDEN

18. září Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Ostrava,
Smetanovo náměstí 222/8
V 16 hodin se můžete setkat s Vojtěchem Bernatským,
který přijde představit knihu Dvojtáta. Vojta je rodák z Ostravy a televizní moderátor. Divákům je známý především
ze sportovnězpravodajské relace Branky, body, vteřiny,
kterou uvádí od roku 1996. Kromě toho bavil televizní diváky pořadem Neuvěřitelný svět rekordů a kuriozit. V současnosti žije s manželkou Kateřinou v Praze a těší se ze dvou dětí – Elišky a Matyáše.
20. září OC Knihkupectví Dobrovský, Arkády Pankrác, Praha 4
Přijďte se v 17 hodin setkat s úspěšnou autorkou Alenou Mornštajnovou a nechte si podepsat některou
z jejích knih.
26. září Knihkupectví Dobrovský, Arkády Pankrác, Praha 4
Jste srdečně zváni na křest knihy Gump – Pes, který naučil lidi žít. Koupí knihy se
stanete součástí skvělého projektu, a část peněz z prodeje knihy poputuje na dobročinné účely. Křest se uskuteční v 17 hodin. Ke knize vzniká také píseň, na které
se podílí mnoho známých osobnostní, se kterými se na křtu můžete také setkat.
Mimo jiné např. Olga Lounová nebo Marta Kubišová.
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NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS
Jason Mason & Jan van Helsing

Bernadette von Dreien

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

Kniha 1.
Dvojčata zrozená jako světlo

Můj otec byl MIB

Kdo jsou tito záhadní Muži v černém (MiB)?
Od 50. let minulého století se objevují
u fenoménu UFO, dotěrně se vyptávají svědků,
konﬁskují jim pořízené fotograﬁe, a někdy je
dokonce i ohrožují. Víme o nich dosud jen velmi
málo. Jistý MiB kontaktoval krátce před smrtí
svého syna, uvedl ho do této organizace jako
svého nástupce a zasvětil do zákulisního dění.
Jedná se o svět plný tajných organizací, zázračných technologií, které známe jen ze sci-ﬁ
ﬁlmů. Když se Jason Mason dozvěděl od svého
otce všechny informace o činnosti a cílech této
organizace, zmocnil se ho takový vztek, že se
rozhodl podělit o tajné vědomosti s veřejností. Na podzim roku 2015 kontaktoval Jana van
Helsinga a poskytl mu interview. Na Jana van
Helsinga zapůsobily Jasonovy informace tak
mocně, že ho vyzval, aby o tomto tématu napsal
knihu. Jason Mason se tedy pokusil doložit
neuvěřitelné skutečnosti, o nichž mu vyprávěl
jeho otec, a jeho tvrzení i zjištění doplňují aktuální výpovědi whistleblowerů, například
Coreye Goodea, Michaela Prince, Simona Parkese, Williama Tompkinse a dalších.
Čtenářům se tak otvírá nový náhled na svět.

Christina

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

WWW.ANCH-BOOKS.EU

rozhovor

s Jiřím Buřičem

HISTORIE PRO UŠI
Audioknihy nabývají na popularitě, posloucháme je v autě, na cestách. Nakladatelství Tebenas v čele s majitelem Jiřím
Buřičem patří na tomto trhu ke stálicím. Jeho specialitou jsou příběhy z české historie a nebojí se ani kontroverzních titulů.
Nedávno jste vydali titul o životě Reinharda Heydri
cha Kat, který miloval hudbu a rozčeřili jste jinak celkem poklidné audioknižní vody. Proč jste se rozhodli
vydat právě tenhle příběh?
Je to úplně nový pohled na život největšího válečného
zločince všech dob. Málokdo třeba ví, že Heydrichův
bratr měl za války tiskárnu, v níž tiskl protinacistické materiály a falešné doklady Židům. Jsou tu také
zmíněny životní křižovatky, v nichž měl Heydrich na
výběr, jakým směrem se dát, a on šel vždy naprosto
neomylně špatným směrem. Stačilo na jedné z křižovatek odbočit na opačnou stranu a všechno by jinak.
Byl například vyhozen z armády a jen neskutečná
náhoda jej přivedla zpět.
Audiokniha je výjimečná i tím, že jako bonusový materiál jsou tu uvedeny čtyři skladby Heydrichova otce
Bruna.
To je opravdu velká zajímavost a rarita. Málokdo totiž
ví, že Heydrichův otec byl ve své době uctívaný operní
pěvec, později vážený hudební skladatel a ředitel konzervatoře. Od války je ale na jakémsi pomyslném indexu, nikdo jeho dílo nikdy nevydal, protože byl otcem
masového vraha. Nicméně tatínek zemřel v roce 1935,
takže se činů svého syna vůbec nedožil. Podařilo se
nám najít noty k čtveřici jeho písní a ty jsme ve světové
premiéře ve studiích Českého rozhlasu natočili a vydali
jako bonus audioknihy. Zpívá barytonista Petr Matuszek, za doprovodu klavíru Jana Valty.
Také o další vaší audioknize Stín se hodně mluví. Můžete ji také představit?
Audiokniha Stín je natočena podle stejnojmenné novely Jiřího Křižana, na jejímž základě vznikl v roce 1990
film Tichá bolest s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.
Příběh je o muži, jehož syna popravili při politických
procesech padesátých let, a o jeho vnukovi. A je také
o slivovici, kterou zakopal s tím, že až se bude vnuk ženit, vykope ji. Děda a vnuk ji pak společně hledají. Nakonec děda umírá a vnuk zůstává sám. Text obsahuje
podle mého i jednu z nejsilnějších vět v české literatuře,
kdy děda vnukovi říká: „Všechno tu prodej, nezůstávej

tady, protože místní ti nikdy nezapomenou, že ti zabili
tátu. V tom je řečeno o té době i české povaze vše.
Pro namluvení této audioknihy jste získali herce Pavla
Batěka a Josefa Somra, který už téměř nepracuje. Jak
se vám podařilo ho ještě pro tentokrát přesvědčit?
Josef Somr a autor Stínu Jiří Křižan byli dlouholetí
přátelé, snad to mohl být jeden z důvodů. Druhým

pak jeho letité zkušenosti s prací režiséra Roberta
Tamchyny, který se na nahrávce rovněž podílel. Křest
proběhl v dubnu v Knihovně Václava Havla a jsem
rád, že kniha vyvolala tak velký zájem.
Co ještě zajímavého byste z vaší produkce vypíchl?
Většina našich audioknih se týká historie. Jsem pyšný
například na Baladu o pilotovi, což je příběh prvního
zavražděného pilota RAF, který napsal Jiří Stránský
a načetl Luděk Munzar. Doskočiště protektorát přináší 28 portrétů parašutistů z druhé světové války.
Audiokniha Jáchymov připomíná Bohumila Modrého, ve své době patně nejlepšího hokejového brankáře a jeho trpký osud v padesátých letech.
Vydáváte ale také Sherlocka Holmese.
Jde o licence rozhlasových dramatizací z regionálních studií Českého rozhlasu. Některé nahrávky jsou

z 80., některé z 90. let. Namluvili je herci, kteří nejsou
tak známí, ale to na kvalitě vůbec nic neubírá, je to
skvěle zpracované. Z podobného žánru vydáváme
také legendu české detektivky Eduarda Fikera, který
je známý především příběhy majora Kalaše. Málokdo
ví, že je ale také jedním z prvních českých spisovatelů, který se věnoval westernu. Nebo detektivkám ve
stylu Edgara Wallaceho.

A ještě mě zajímá vznik audioknihy Věže – příběh
11. září. Autor Jiří Boudník byl přímým svědkem teroristického útoku v New Yorku?
Ano, je to příběh českoamerického architekta, který
byl 11. září přímo na místě při teroristickém útoku. Ne
v době útoku. Ale hned po něm běžel přes most s varováním, protože jako architekt a fanoušek Věží měl přesně spočítánu statiku budovy a tušil, co bude následovat.
Od druhého dne se nechal najmout jako dobrovolník
na odklízení suti. A právě v tom je jeho kniha jedinečná. Nejen, že popisuje zážitky, nálezy, momenty, které
se v žádné jiné knize neobjevují, ale jako jediný ze všech
autorů byl přímo na místě. Mimochodem, na spolupráci
na Věžích navazujeme v září vydáním jeho dalšího díla.
Tentokrát zatím pouze v tištěné podobě. Kniha A zalévej
kytky (příběh emigranta) popisuje jeho dramatický odchod z republiky před více než třiceti lety.
Jaký je v současnosti trh s audioknihami? Je o ně velký zájem?
Začíná být trochu husto. Knih vychází v téhle zemi
asi padesát denně, tím pádem roste i trh s audiem.
Jsou vydavatelé, kteří vydají třeba i dvacet titulů
měsíčně. Našeho vydavatelství se to ale netýká. My
cílíme spíše na skutečné příběhy z nedávných dějin
a zakládáme si na možná pomalém, ale rozhodně
pečlivém přístupu. Ať už u výběru interpretů nebo
tvorbou originálního hudebního podkresu nahrávek,
které vždy pro konkrétní titul vytváří písničkář Raven.
Žádné zvukové knihovny, žádná odjinud půjčená
hudba. Jsme tzv. menšinoví. A jsme za to rádi.
JANA MARXTOVÁ
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bibliografie
duchovní nauk y
DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY
Marek, Pavel
Biskup Gorazd (Pavlík)

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 700 s., 500 Kč
Kniha usiluje o kritický výklad životního díla biskupa české pravoslavné
církve Matěje Pavlíka–Gorazda, jedné
z nejvýznamnějších postav mezi
duchovenstvem usilujícím v českých
zemích na počátku 20. století o provedení církevních reforem.
ISBN 978-80-244-5413-9

NÁBOŽE NST VÍ
Beneš, Jiří
Dvanáctka

Praha: Návrat domů, 2019, 431 s.,
brož. 290 Kč
Složitou problematikou dvanácti
prorockých knih se již delší dobu
zabývá žák profesora Jiřího Hellera,
český teolog a starozákonník, doc. Jiří
Beneš. Výsledkem tohoto jeho dlouhodobého zájmu je jeho monografie.
ISBN 978-80-7255-422-5

František, Papež
Christus Vivit – Kristus žije

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 1. vyd., 128 s., brož. 99 Kč
Posynodní apoštolská exhortace
mládeži a celému Božímu lidu. Dopis
papeže Františka je určen především
mladým lidem. Připomíná jim základní pravdy víry a současně je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti
v osobním povolání.
ISBN 978-80-7566-167-8

Grosjean, Pierre-Hervé
Milovat doopravdy

Překl. Štěpánková, Markéta, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2019,
1. vyd., 96 s., brož. 189 Kč
Otec Grosjean zná mladé lidi velmi
dobře. Ze své kněžské zkušenosti
a svých přednášek vybral to nejlepší,
aby je povzbudil a odpověděl na
všechny jejich otázky týkající se budování opravdové lásky.
ISBN 978-80-7566-072-5

Lozano, Neal
Pět klíčů modlitby za osvobození
Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 248 s., brož.
Kniha je cenným příspěvkem k problematice osvobozování od zlých duchů.
Neal Lozano zde reflektuje, co se naučil
během více než třiceti let modliteb za
trpící, kteří potřebovali osvobození.
ISBN 978-80-7566-044-2

Štěch, František
When east and west meet

Svitavy: Trinitas, 2019, 1. vyd., 261 s.,
brož. 249 Kč
Contemporary Perspectives on
Religious education in Honour of
Ludmila Muchová
ISBN 978-80-86885-46-9

ekonomika
DAN Ě
Pilátová, Ing. Jana;
Rusmanová, Ing. Jana;
Janoušek, Ing. Karel a kol.

17/ 2 0 19

Daňová evidence – komplexní
řešení problematiky daňové
evidence pro OSVČ

Olomouc: Anag , 2019, 12. aktual.
vyd., 352 s., brož. 429 Kč
Tato publikace představuje komplexní
pojetí problematiky daňové evidence
za účelem zjištění dílčího základu daně
z příjmů ze samostatné činnosti.
ISBN 978-80-7554-222-9

Pitner, Ing. Ladislav;
Benda, Ing. Václav
Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019
Olomouc: Anag , 2019, 12. aktual.
vyd., 872 s., váz. 669 Kč
V tomto vydání komentáře k zákonu
o DPH jsou promítnuty všechny
změny zákona o DPH provedené
v průběhu let 2017 až 2019.
ISBN 978-80-7554-220-5

E KO N OM I K A
Schmied, Mgr. Zdeněk;
Ženíšková, Ing. Marta
Náhrada mzdy a nemocenské
zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě
2019
Olomouc: Anag , 2019, 9 vyd., 176 s.,
brož. 279 Kč
Změny v nemocenském pojištění,
tedy nemocenská a pojistné na
nemocenské se zpravidla přímo
odráží i v problematice náhrady
mzdy.
ISBN 978-80-7554-223-6

společenské
vědy; osvěta
E KO LO G I E
Hobrland, Martin
7 pádů odpadu

Praha: Concept 42, 2019, 300 s., brož.
Knížka 7 pádů odpadu není odborná
publikace. Je to pokus o zviditelnění
a popularizaci tématu odpadů pomocí
zkušeností načerpaných během více než
dekády provozu projektu trideniodpadu.
cz a zájmu o odpadovou problematiku.
ISBN 978-80-88059-11-0

FI LOZO FI E
Gilbert, Guy
Víra

Překl. Fejková, Jaroslava, Praha:
Portál, 2019, 104 s., brož. 159 Kč
V krátkých kapitolkách píše velmi intenzivně o svém pohledu na to, co je
skutečně víra. Mluví o okouzlení světem jako prvním kroku kontemplace,
o každodenní svatosti, o lásce.
ISBN 978-80-262-1483-0

Kushner, Harold S.
Když všechno, co jste kdy chtěli,
pořád nestačí

Překl. Kittová, Monika, Praha: Portál,
2019, 176 s., brož. 249 Kč
Známý duchovní autor vycházející z liberálního židovství a vlastních životních zkušeností, kdy mu na nevyléčitelnou nemoc
zemřel dospívající syn, se v této knize
zabývá tématem krize středního věku.
ISBN 978-80-262-1489-2

Zádrapa, Lukáš
Sün–c’ tradičně Sün Kchuang

Praha: Academia, 2019, 532 s., váz.
595 Kč

z n o v i n e k k 2 . 9. 2 0 19 2 74 t i t u l ů

Kniha ze 3. stol. př. n. l. se řadí k nejvýznamnějším dílům klasické čínské
filozofie. Myslitel, po němž je pojmenována a kterému je připisováno její
autorství, je po Konfuciovi a Menciovi třetím velkým konfuciánským
učitelem starověku.
ISBN 978-80-200-2956-0

H ISTO R I E
Brádlerová, Daniela
Vojáci nebo podnikatelé?
Hospodářské a finanční aktivity
československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři
Praha: Academia, 2019, 432 s., váz.
Kniha sleduje hospodářské a finanční aktivity československých legií
v Rusku během první světové války.
Toto téma nebylo dosud komplexně
historicky zpracováno.
ISBN 978-80-200-2971-3

Černý, Jiří
Jak šel život

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 452 s., 350 Kč
Kniha vychází v rámci ediční řady Paměť UP. Autor sledoval zblízka dění
na FF UP více než šedesát let, v padesátých letech jako student a v poslední době jako emeritní profesor.
ISBN 978-80-244-5491-7

Čtvrtník, Mikuláš;
Nodl, Martin
Duchové dějiny

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
2019, 384 s., váz. 398 Kč
Kniha se zaobírá historiografickým
směrem duchových dějin, jak se
rozvíjely zejména v německém prostředí pod názvem Geistesgeschichte
a v české historiografii pak jako duchové dějiny koncipované Zdeňkem
Kalistou.
ISBN 978-80-257-2809-3

Engelmann, Reiner
Účetní z Osvětimi. Vina Oskara
Gröninga

Praha: Fortuna Libri, 2019, 200 s.,
váz.
Oskaru Gröningovi bylo dvacet jedna
let, když jako přesvědčený příslušník
SS nastoupil do služby v koncentračním táboře Osvětim. Jeho úkolem
bylo vést záznamy o zabavených
cennostech vězňů.
ISBN 978-80-7546-218-3

Goedhart, Pieter J.;
Henneman, Jan C.;
Krijt, Kryštof a kol.
Spolu alejí Evropy – 100 let
nizozemsko–česko–slovenských
vztahů

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 170 s.,
300 Kč
Kniha zmiňuje mnoho stop, které
Češi a Slováci v průběhu staletí zanechali v Nizozemsku. Možná tato četba může být inspirací k hledání stop
Nizozemců v Česku a na Slovensku.
ISBN 978-80-244-5505-1

Grabowski, Jan
Lov na Židy

Překl. Krist, Jan, Praha: Academia,
2019, 428 s., brož. 450 Kč
Jan Grabowski ve své knize Lov na
Židy podrobně zkoumá osudy pronásledovaných na příkladu jednoho
okresu v Malopolském vojvodství.
ISBN 978-80-200-2965-2
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Křen, Jan
Dvě století střední Evropy

Praha: Argo, 2019, 1110 s., brož.
Komparativně pojaté dějiny středoevropských národů (Čechů, Slováků,
Maďarů, Poláků, Němců, Rakušanů
a Židů) v moderní éře od sklonku
18. století do současnosti.
ISBN 978-80-257-2848-2

Nedbal, Lubor
Operace KARAS

Praha: Academia, 2019, 432 s., brož.
450 Kč
V letech druhé světové války provedl
II. (zpravodajský) odbor Ministerstva
národní obrany československé exilové vlády v Londýně řadu zvláštních
zpravodajských operací.
ISBN 978-80-200-2992-8

Němeček, Jan; Prokš, Petr;
Voráček, Emil
Vítězství a osvobození 1945

Praha: Historický ústav AV ČR, 2019,
312 s.
Vítězství a osvobození: pro Československo dvě nerozlučně související
podstaty r. 1945. Na jedné straně
vítězství spojeneckých mocností nad
nacistickým Německem, tou druhou
podstatou bylo znovuzískání svobody
po šestileté nac. okupaci.
ISBN 978-80-7286-334-1

Petropoulos, Jonathan
Umělci za Hitlera

Překl. Mitchell, Anna, Praha: Academia, 2019, 432 s., brož. 450 Kč
Umělci za Hitlera je kniha převážně o mo
dernistických umělcích, kteří se snažili
najít kompromis s nacistickým režimem.
ISBN 978-80-200-2878-5

Povolný, Daniel a kol.
Den hanby

Praha: Mladá fronta, 2019, 304 s.,
váz. 499 Kč
Výpravná obrazová publikace k 50. výročí dramatických událostí srpna 1969.
ISBN 978-80-204-5497-3

Skoupý, Jiří
Zapomenutý brněnský atentát

Praha: Academia, 2019, 224 s., brož.
325 Kč
Nejen na otázky, jaké bylo skutečné
pozadí vykonaného činu a proč musel
zmizet z dějin, aniž by byl jak nacistickým, tak i komunistickým režimem
sebeméně propagandisticky využit,
se pokouší odpovědět tato kniha.
ISBN 978-80-200-2997-3

Sommer, Vítězslav
Řídit socialismus jako firmu

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 296 s., brož. 299 Kč
Kniha ukazuje, že technokratický socialismus, který se prosadil v Československu po roce 1968, nebyl negací
pražského jara.
ISBN 978-80-7422-674-8

Trojan, Emil
Tak přísahali.... Partyzánský odboj v Orlických horách v letech
1939 – 1945
Ústí nad Orlicí: Oftis , 2019, 2. vyd.,
384 s., váz. 340 Kč
Historická studie nekomunistického
odboje v letech 1939–1945 na Žambersku a Kyšpersku s podrobnějším
popisem odbojové činnosti v oblasti
Jablonného nad Orlicí a partyzánské
skupiny „Suchý vrch“.
ISBN 978-80-7405-460-0

Valenta, Aleš;
Šeborová, Milena
Česká trilogie

Praha: Academia, 2019, 292 s., váz.
385 Kč
První část knihy Česká trilogie líčí cestu M. Šeborové do protinacistického
odboje, v němž úzce spolupracovala
s dr. Vl. Krajinou, jedním z vedoucích
činitelů odbojové organizace ÚVOD.
ISBN 978-80-200-2968-3

Vejdovská, Jana
Pamětní kniha obce Kozlova.
Komentovaný výbor z nejstarší
kroniky Kozlova (s přílohou
Kozlovské období Maxe Švabinského)

Ústí nad Orlicí: Oftis , 2019, 1. vyd.,
150 s., brož. 219 Kč
Kniha přibližuje zajímavé skutečnosti,
pověsti i osudy a podmínky života
jeho obyvatel z let 1878–1937 v dobách válek i míru. Výbor z kroniky je
doplněn textem i obrázky v závěrečné kapitole Kozlovské období Maxe
Švabinského.
ISBN 978-80-7405-457-0

Vrchovský, Ladislav
Písecké památky a jejich počátky
Dobřejovice: Alfa-Omega, 2019,
1. vyd., 72 s., brož. 160 Kč
Tato sbírka je inspirována městskými
památkami a různými historickými
událostmi v dobách dávno minulých.
I dodnes se mnohá tato velkolepá
díla dochovala.
ISBN 978-80-7389-224-1

Wagner, Wilhelm J.
Rakousko-Uhersko – Monarchie
a lidé slovem i obrazem

Překl. Vízdalová, Ivana Führmann,
Praha: Universum, 2019, 160 s., váz.
499 Kč
Kniha přibližuje období od roku 1804
do roku 1914, kterému je v dějinách
Rakouska-Uherska věnována nezaslouženě malá pozornost.
ISBN 978-80-7617-585-3

Zátka, Pavel; Černý, Jiří;
Adla, Zdeněk a kol.
Obrázky z českých dějin a pověstí

Praha: Albatros, 2019, 168 s., váz.
269 Kč
Znáte historii svého národa? Pojďte si
připomenout, jak to bylo s praotcem
Čechem, Karlem IV. nebo v době vzniku Československé republiky. Kniha pobaví krátkými texty i veselými obrázky.
ISBN 978-80-00-05550-3

K ALE N DÁŘ E
Coelho, Paulo
Diář 2020 – Tajemství

Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
264 s., flexovazba, 299 Kč
Diář s citáty z děl nejoblíbenějšího
autora naší doby, Paula Coelha, má
tentokrát za hlavní téma „tajemství“
a obsahuje originální, půvabně vyjádřené a hluboce pravdivé myšlenky.
ISBN 978-80-242-6260-4

M AG I E ,
ALCHYM I E ,
OKULTISMUS
Wolf, Silver Raven
Čarodějnictví

Překl. Smolka, Michal, Olomouc:
Fontána, 2019, 430 s., váz. 398 Kč

bibliografie
Naučte se ohýbat čas, čerpat energii
z měsíce a používat magické zrcadlo.
Ať jste učeň nebo mistr, svět čarodějnictví je plný zázraků a kouzel. Ale je
také plný těžké dřiny a usilovného studia, které je jeho každodenní součástí.
ISBN 978-80-7336-979-8

M É D IA
Conboy, Martin
Tisk a populární kultura

Praha: Akropolis, 2019, 324 s., brož.
Svazek doplněný původní studií, která výklad rozšiřuje o potřebný český
kontext, osloví každého zájemce
o historii i praxi mediálního provozu,
stejně jako literární vědce, historiky
a badatele z příbuzných oborů.
ISBN 978-80-7470-229-7

OSO B N OSTI
Martinec, Milan
Oslem a želvou do dáli, ořem,
co má pedály. Island, Severní
Makedonie, Francie, Rusko

Plzeň: Cykloknihy, 2019, 288 s., váz.
Třetí kniha Milana Martince přibližuje čtyři jeho velké cesty na kole po
Evropě uskutečněné v posledních
letech. Každou výpravu nasměroval
na jinou světovou stranu.
ISBN 978-80-87193-46-4

PR ÁVO
Blažek, Ing. Jiří
Stavební zákon s komentářem
a souvisejícími předpisy

Olomouc: Anag , 2019, 5. aktual.
vyd., 360 s., brož. 429 Kč
Publikace je koncipována z hlediska
potřeb žadatelů o umístění a povolení
staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací. Vychází z aktuálního
stavu legislativy s uvedením změn.
ISBN 978-80-7554-225-0

David, Ivan;
Kotišová, Johana;
Szczepanik, Petr
Smluvní vztahy mezi tvůrci
a producenty v audiovizi

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 55 s.
Tato zpráva přináší první empiricky
založený přehled o právním povědomí na straně producentů a autorů
v České republice, který slouží především k základní orientaci v jejich
zkušenostech a postojích.
ISBN 978-80-244-5526-6

Janečková, Eva; Mach, Petr
Zákon o sociálních službách

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
384 s., 695 Kč
Kniha cílí na objasnění systému
sociálních služeb, na vyjasnění práv
a povinností poskytovatelů sociálních
služeb.
ISBN 978-80-7552-247-4

Jirsa, Jaromír a kol.
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
648 s., 1200 Kč
Úspěšný „soudcovský komentář“
občanského soudního řízení vychází
již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší
podrobný výklad základních předpisů
českého civilního práva procesního,
tedy zákona č. 99/1963 Sb.
ISBN 978-80-7598-370-1

z n o v i n e k k 2 . 9. 2 0 19 2 74 t i t u l ů
Kučera, Pavel
Opomenutí v trestním právu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 228 s., brož. 385 Kč
Předkládaná monografie je relativně
uceleným a vzhledem k současnému
stavu tuzemské trestněprávní teorie
i vcelku komplexním zpracováním
otázek týkajících se fenoménu opomenutí v trestním právu.
ISBN 978-80-7598-407-4

Polišenská, Petra;
Feberová, Radka;
Stuchlík, Zdeněk
Musíš znát… Rodinné právo.
Právní postavení dítěte

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., brož. 449 Kč
Kniha navazuje na předchozí učebnici z ediční řady „Musíš znát… , která
byla věnována oblasti manželství,
a přináší výklad a přehled rozhodovací praxe soudů k úpravě právního
postavení dítěte.
ISBN 978-80-7598-442-5

Rekodifikace obchodního práva
– pět let poté. Svazek I, II. Pocta
Stanislavě Černé, Pocta Ireně
Pelikánové

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 1100 s., váz. 999 Kč
V roce 2019 se prof. JUDr. Stanislava
Černá, CSc., a prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., přední představitelky
české komercialistiky, dožívají téhož
významného jubilea. Na jejich počest
i oslavu byla vydána dvousvazková
kolektivní monografie.
ISBN 978-80-7598-426-5

Skřivánková, Marcela;
Vebrová, Jiřina;
Morkus, Michal a kol.
Veterinární zákon (č. 166/1999 Sb.)
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
452 s., 890 Kč
Praktický komentář k zákonu
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon) se věnuje
zdraví zvířat a jeho ochraně.
ISBN 978-80-7598-399-2

Svoboda, Karel
Žaloba v civilním řízení

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
2. vyd., 232 s., brož. 370 Kč
V druhém vydání monografie Žaloba
v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací
k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích
účinků a podrobně vysvětluje veškeré
související problémy a náležitosti žaloby.
ISBN 978-80-7598-473-9

ÚZ č. 1315 Hazardní hry, daň
z hazardních her. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 64 s.,
59 Kč
Právní úprava daně z hazardních
her se od 1. 4. 2019 mění v oblasti
zdanění vracených vkladů, limitů pro
započtení výher, přepočtu cizích měn
a také v oblasti informačních povinností obecních úřadů.
ISBN 978-80-7488-349-1

ÚZ č. 1316 Daňový řád, finanční
správa, …. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 288 s.,
135 Kč
Daňový balíček mění k 1. 4. 2019 také
daňový řád, zákon o Finanční správě
ČR a zákon o mezinárodní spolupráci

při správě daní, v souvislosti s tím se
mění také některé vyhlášky.
ISBN 978-80-7488-350-7

ÚZ č. 1318 Advokáti, soudci
a soudy, …. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 272 s.,
123 Kč
Publikace obsahuje soubor předpisů
regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků.
Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o advokacii, v zákoně
o soudech a soudcích (zejména rozvrh práce) a v notářském řádu.
ISBN 978-80-7488-352-1

ÚZ č. 1319 Zpracování osobních
údajů, GDPR. Úplné znění
předpisů
Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 96 s.,
65 Kč
V dubnu 2019 byl dosavadní zákon
o ochraně osobních údajů nahrazen
novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje
národní odchylky a upřesnění pro
aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů.
ISBN 978-80-7488-353-8

ÚZ č. 1320 Svobodný přístup k informacím, …. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 320 s.,
145 Kč
Publikace obsahuje 23 předpisů
v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol. Novelizován byl
zákon o svobodném přístupu k informacím a další tři zákony, tři vyhlášky
a jedno nařízení vlády.
ISBN 978-80-7488-354-5

ÚZ č. 1321 Celní předpisy.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 144 s.,
85 Kč
Publikace obsahuje kompletní soubor zákonů upravujících celní oblast
– celní zákon, zákon o Celní správě
ČR a zákon o působnosti orgánů
Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.
ISBN 978-80-7488-355-2

Veselý, Tomáš
Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 153 s., brož. 229 Kč
Publikace je věnována jedné ze zvláštních skutkových podstat dle stávajícího
občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.).
Konkrétně se jedná o skutkovou podstatu „Náhrada škody způsobená osobou
nebezpečných vlastností“ (§ 2923 o. z.).
ISBN 978-80-261-0820-7

Zpěvák, Aleš
Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
164 s., 378 Kč
Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem
spolupráce a koordinace základních
složek integrovaného záchranného
systému, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických osob.
ISBN 978-80-7598-200-1

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 460 s.,
450 Kč
Monografie se zabývá jedním ze
základních geografických konceptů,
regionem, a to primárně z pohledu
kvantitativní geografie.
ISBN 978-80-244-5448-1

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 68 s., brož.
Výroční zpráva o hospodaření
Západočeské univerzity v Plzni za
rok 2018.
ISBN 978-80-261-0852-8

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA

Brater, Jürgen
Zdravá játra

Michajluková, Anita
Dítě, které se v životě neztratí.
Jak ho vychovat a podpořit na
vlastní cestě

Brno: CPress, 2019, 216 s., brož. 299 Kč
Vydejte se na objevnou cestu za
nalezením vlastního fungujícího
přístupu ke svým dětem.
S respektem k tomu, jaký jste rodič
a jaké je vaše dítě. Podíváme se pod
povrch toho, co se v nás rodičích
často děje.
ISBN 978-80-264-2532-8

Překl. Pondělíček, Jiří, Praha: Esence,
2019, 232 s., váz.
Co vlastně jsou játra? Co všechno
dovedou a jakými trpí nemocemi? Jak
nás chrání před útoky zvenčí? A co
můžeme udělat pro to, aby naše játra
zůstala zdravá a plnila svou (životně)
důležitou úlohu až do našeho vysokého věku?
ISBN 978-80-7617-485-6

Chinmoy, Sri
Kapky míru. S mírovou pochodní kolem světa

Opava: Zemský archiv v Opavě,
2019, 1. vyd., 97 s., brož. 110 Kč
Ve 20. čísle sborníku pokračuje opis
inventářů farností na Javornicku
z roku 1804 farou v Travné a Zálesí.
ISBN 978-80-87632-61-1

Překl. Bernardová, Abhejali, Zlín:
Madal Bal a.s., 2019, 1. vyd., 56 s.,
99 Kč
Sri Chinmoy Oneness–Home Peace
Run je nejdelší štafetový běh na světě, který od svého vzniku v roce 1987
navštívil více než 150 zemí světa.
Hlavní myšlenkou tohoto projektu je,
že mír začíná u každého z nás, v našich srdcích.
ISBN 978-80-88324-00-3

SPO LEČE NSK É
VĚ DY

Kniha Metoda Bullet Journal +
originální zápisník Bullet Journal
Leuchtturm1917 černý

SBO R N Í K Y
Jesenicko. Vlastivědný sborník

Digital Humanities

Praha: Academia, 2019, 192 s., brož.
Kniha Digital_Humanities není tradičně pojatým akademickým sborníkem
esejí či spoluautorskou monografií. Je
„výsledkem spolupráce“ na „rukopisu
se sdíleným přístupem“, do něhož
„každý´ z autorů přispěl k psaní, revizi, přepisům a konečným úpravám
celého díla“.
ISBN 978-80-200-2865-5

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Kisvetrová, Helena (ed.)
Výroční zpráva FZV UP v Olomouci 2018

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 44 s.
Výroční zpráva FZV UP za rok 2018.
ISBN 978-80-244-5519-8

Výroční zpráva Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
o činnosti za rok 2018

Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
1. vyd., 96 s., brož.
Výroční zpráva Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové o činnosti
za rok 2018
ISBN 978-80-7435-746-6

Výroční zpráva o činnosti
Západočeské univerzity v Plzni
za rok 2018

REGIONALISTIKA

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 122 s., brož.
Výroční zpráva o činnosti Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018.
ISBN 978-80-261-0863-4

Klapka, Pavel
Regiony a regionální taxonomie:
koncepty, přístupy, aplikace

Výroční zpráva o hospodaření
Západočeské univerzity v Plzni
za rok 2018
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Ž IVOTN Í ST YL

Brno: Jan Melvil Publishing, 2019,
500 s., váz. 799 Kč
Systém Bullet Journal byl vytvořen
newyorským webovým designérem
Ryderem Carrollem a našel svoji
dokonalou podobu ve spolupráci
s německou papírenskou značkou
LEUCHTTURM1917.
ISBN 978-80-7555-078-1

Penman, Danny
Umění dýchat – Tajemství
uvědomělého života. Konečně si
vydechnete...
Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
128 s., váz. 249 Kč
Kolika nádechů jste si skutečně vědomi? Světově oceňovaný autor Dr.
Danny Penman přichází se stručným
průvodcem k uvolnění se a nalezení
klidu v tomto chaotickém světě,
jednoduše tím, že si najdete čas na
dýchání.
ISBN 978-80-7554-221-2

Ryder, Carroll
Metoda Bullet Journal

Překl. Harrison, Kateřina Lipenská,
Brno: Jan Melvil Publishing, 2019,
320 s., váz. 399 Kč
Zhodnoťte včerejšek, uspořádejte si
dnešek a naplánujte zítřek. Tato kniha
je globální fenomén, který zachraňuje
přepracované pomocí tužky, zápisníku a pár jednoduchých pravidel.
ISBN 978-80-7555-073-6

Vokolek, Václav
Léto. Cesty za horizont

Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
192 s., váz. 379 Kč
Kniha rozložená do čtyř svazků podle
ročních dob je knihou pro poutníky
a cestovatele. Je jakýmsi návodem,
jak se pohybovat v krajině, abychom
nebyli pouze bezduchými turisty.
ISBN 978-80-7617-584-6

bibliografie
matematické
a přírodní vědy
BOTAN I K A
Rittershausenová, Sara
Zdravé orchideje

Překl. Schubertová, Markéta, Praha:
Esence, 2019, 1. vyd., 144 s., váz.
299 Kč
Vítejte ve světě orchidejí. Nápaditá
obrazová publikace se věnuje pěstování orchidejí a všemu, co byste měli
vědět, aby vám tyto exotické krásky
kvetly a prospívaly.
ISBN 978-80-7617-342-2

Ryšán, Miloslav
Květiny a dřeviny pro radost

Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
216 s., brož. 399 Kč
Encyklopedie nejkrásnějších, spolehlivě kvetoucích druhů, které na
své zahradě vyzkoušel dlouholetý
zahradník a odborník na danou problematiku Miloslav Ryšán.
ISBN 978-80-7617-539-6

Turis, Peter; Košťál, Jaroslav
Rostliny Karpat
Praha: Academia, 2019, 320 s., váz.
450 Kč
Kniha přibližuje nesmírně bohatý
a atraktivní svět karpatské flóry.
ISBN 978-80-200-2937-9

FYZIKA
Zee, Anthony
O gravitaci. Stručné pojednání
o závažném tématu

Praha: Argo, 2019, 216 s., váz.
Autor vykládá vztah gravitace
a ostatních sil, rekapituluje, jak byla
gravitace vnímána a vykládána,
a zastavuje se zejména u Newtonova gravitačního zákona, který po tři
století postačil k popisu gravitačního
působení v okolí zeměkoule.
ISBN 978-80-257-2862-8

KOSMO LO G I E
Přibyl, Tomáš
Dobytí Měsíce. Příběh programu
Apollo
Brno: CPress, 2019, 256 s., váz.
690 Kč
Psal se květen 1961, když americký
prezident Kennedy vyhlásil za národní cíl příštího desetiletí přistání člověka na Měsíci. Tak se zrodil program
Apollo. Kniha Dobytí Měsíce vám
detailně představí jeho cestu.
ISBN 978-80-264-2626-4

O R N ITO LO G I E
Bártová, Eva;
Nováková, Markéta;
Sedláková, Blanka
Všechno o vejci

Praha: Albatros, 2019, 64 s., váz.
269 Kč
Nahlédněte do hnízd a hnízdeček
ukrytých ve větvích, pod zemí, vysoko
ve skalách i hluboko pod mořskou
hladinou. Kdo klade nejvíce vajec najednou, kdo má to nejzvláštnější, nejmenší, nebo naopak největší vejce?
ISBN 978-80-00-05349-3

Praha: Academia, 2019, 288 s., váz.
595 Kč
Publikace podává ucelený přehled
našich volně žijících savců. Po
úvodních kapitolách následuje výčet
téměř všech z devadesáti současných
druhů.
ISBN 978-80-200-2994-2

zemědělství
PĚSTITE L ST VÍ
Ritterová, Claudia
Čarodějné byliny. Znovuobjevené znalosti babek kořenářek

Praha: Mladá fronta, 2019, 160 s., váz.
Život starých babek kořenářek byl
neustálým balancováním – mezi
bylinkářstvím a uměním léčit, nedůvěrou a pronásledováním. Claudia
Ritterová začala pátrat a shromáždila
o „čarodějnicích“ a jejich léčivých
bylinách mnoho zajímavostí.
ISBN 978-80-204-4951-1

PŘ Í RUČK Y
Miller, Ian
Příručka kosení

Překl. Dudmanová, Věra, Praha:
Mladá fronta, 2019, 1. vyd., 152 s.,
váz. 299 Kč
Kosa je elegantní a vysoce účinný nástroj, který šetří přírodu, nezapáchá
a nedělá příšerný hluk.
ISBN 978-80-204-5209-2

technické vědy
DO PR AVA
Heller, Petr
Kolejová vozidla II

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 381 s., brož. 249 Kč
V knize jsou popsány stavební struktury železničních kolejových vozidel:
podvozky, pohony dvojkolí, skříně
kolejových vozidel, ventilace a chlazení, brzdy. Popsán je i proces volby
optimálního kolejového vozidla.
ISBN 978-80-261-0773-6

G R AFICK Ý
DESIG N
Ladislav Sutnar Shapes II

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., brož.
Kniha je plná návrhů písem, fotografií, plakátů a ilustrací studentů
Fakulty designu a umění Ladislava
Sutnara Západočeské univerzity
v Plzni a prací studentů newyorské
School of Visual Arts, vzniklých pod
vedením Stevena Hellera.
ISBN 978-80-261-0816-0

Rymer, David
Svět v plakátech

Překl. Rybecká, Ivana, Praha: Universum, 2019, 240 s., váz. 999 Kč
Klasické malované plakáty začaly
vznikat ve velkém od roku 1796, kdy
byla objevena metoda litografie. Byly
mnohem více než jen potištěnými
papíry nalepenými na zdi.
ISBN 978-80-7617-627-0

ZOO LO G I E

H O B BY

Anděra, Miloš; Gaisler, Jiří
Savci České republiky

Adnum, Heidi
Naučte se fotografovat PRODUKT

z n o v i n e k k 2 . 9. 2 0 19 2 74 t i t u l ů
Překl. Zachovalová, Nikol Barochová,
Brno: Zoner Press, 2019, 192 s.,
brož. 360 Kč
Kniha určená především pro fotografování produktů – např. vašich
rukodělných výrobků.
ISBN 978-80-7413-394-7

Blissová, Debbie
Pleteme pro miminka

Překl. Lánská, Miroslava, Praha:
Esence, 2019, 160 s., brož. 299 Kč
Autorka v knize představuje 20 snadných a tradičních kousků v moderním
kabátku, které uvítá každý, komu do
života vstoupilo miminko.
ISBN 978-80-7617-390-3

Magické bytosti. Vyškrabávací
obrázky

Praha: Esence, 2019, 1. vyd., 28 s.,
brož. 199 Kč
Nechte se okouzlit fantastickými vzory
a krásnými barvami dvanácti magických
bytostí v kouzelném světě ukrytých pod
tajemnou černou vrstvou. Pomocí přiloženého dřevěného škrabátka můžete
tato originální umělecká díla odhalit.
ISBN 978-80-7617-238-8

Pěstujeme spolu – Komunitní
zahrady a sousedské záhonky
pro zelené a jedlé

Praha: Smart Press, 2019, 200 s., váz.
Chcete poznat svoje sousedy, potkávat se s nimi nejen na ulici a postrádáte příjemný venkovní obytný prostor?
Pak pro vás máme praktickou knížku,
která vás provede teorií i praxí zakládání sousedských záhonků nebo
i celých komunitních zahrad.
ISBN 978-80-88244-01-1

Weston, Chris
Naučte se používat digitální
fotoaparát

Doseděl, Ondřej, Praha: Zoner Press,
2019, 192 s., brož. 390 Kč
Tento kompletní průvodce je určen
všem majitelům kompaktních digitálních fotoaparátů nebo filmových
zrcadlovek, kteří chtějí přejít na digitální zrcadlovku a postoupit na vyšší
úroveň fotografování.
ISBN 978-80-7413-392-3

Zeman, Pavel
Kutilem doma i na zahradě
s Receptářem prima nápadů

Praha: Esence, 2019, 1. vyd., 192 s.,
váz. 349 Kč
Kniha je výběrem těch nejzajímavějších výrobků zkušeného kutila
a truhláře Pavla „Kutila“ Zemana. To
nejlepší z Pořadu RECEPTÁŘ PRIMA
NÁPADŮ, ve kterém Pavel ukazuje
tipy a rady jednodušší i náročnější.
ISBN 978-80-7617-621-8

LE TEC T VÍ
Pour, Tomáš
Letecké termální snímkování ve
výzkumu městského klimatu.
Autoreferát disertační práce /
Airbone thermal remote sensing
in urban climate research
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 44 s.
Autoreferát disertační práce.
ISBN 978-80-244-5523-5

PO ČÍTAČE
Heimans, Jeremy
Nová moc. Jak funguje moc
v hyperpropojeném světě – a jak
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to udělat, aby fungovala ve váš
prospěch

Brno: BizBooks, 2019, 304 s., váz.
399 Kč
Jeremy Heimans a Henry Timms
popisují největší příběhy naší doby
– vzestup megaplatforem jako
Facebook a Uber, nečekaná vítězství
Obamy a Trumpa či náhlý vznik hnutí
#MeToo.
ISBN 978-80-265-0869-4

Ř E M ESL A
Forrester, Paul
Práce se dřevem – kompl. obrazový průvodce

Překl. Beránek, David, Praha: Slovart,
2019, 256 s., brož. 399 Kč
Ucelený úvod do práce se dřevem,
který vás krok za krokem seznámí se
základními postupy – řezání a opracování dřeva, spojování či konečná
úprava.
ISBN 978-80-7529-786-0

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Doležalová, Alena a kol.
Rychlé večeře

České Budějovice: Dona, 2019,
1. vyd., 112 s., brož. 129 Kč
Pestrý výběr rychlých a chutných receptů, vhodných nejen pro přípravu
každodenních večeří.
ISBN 978-80-7322-217-8

Müller, Sven-David;
Pfeufferová, Christiane;
Chutně pro diabetiky

Překl. Stočesová, Lydie, Praha: Ikar,
2019, 96 s., flexovazba
Už po staletí hraje výživa hlavní roli
při léčbě nemocí. Téměř bezvýhradně
to platí pro pacienty s cukrovkou
I. a II. typu. Diabetes a přísná finančně náročná dieta – tyto časy jsou
za námi.
ISBN 978-80-7617-363-7

Pospěchová, Petra
Outdoorová kuchařka

Praha: Smart Press, 2019, 192 s., váz.
Nepostradatelný kuchařský průvodce
pro všechny, kteří vyrážejí na trek či
výlet a nespokojí se s instantními polévkami, konzervami nebo smažákem
z restaurace!
ISBN 978-80-88244-10-3

SBO R N Í K Y
Kajaba, Václav (ed.)
XXXIII. Olomoucké hematologické dny. Sborník abstrakt
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 78 s.
Sborník abstrakt z konference
XXXIII. Olomoucké hematologické dny.
ISBN 978-80-244-5520-4

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Adamová, Zuzana
Somatologie. Pracovní sešit
– klíč

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
2. vyd., 140 s., 275 Kč
Klíč k pracovnímu sešitu je nezbytným doplňkem pracovního sešitu
studenta určeným pro pedagogy.

Klíč i pracovní sešit studenta navazují
na učebnici Somatologie pro střední
zdravotnické školy.
ISBN 978-80-7598-520-0

Adamová, Zuzana
Somatologie. Pracovní sešit
studenta

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
2. vyd., 140 s., 200 Kč
Pracovní sešit studenta navazuje na
učebnici Somatologie pro střední
zdravotnické školy autorského kolektivu prof. Richarda Rokyty, doc. Dany
Marešové a MUDr. Zuzany Adamové
(Turkové).
ISBN 978-80-7598-519-4

Fenwicková, Elizabeth
Velká kniha o matce a dítěti

Překl. Ponocná, Michaela, Praha:
Esence, 2019, 264 s., váz. 499 Kč
Jste v jiném stavu a máte obavy z průběhu těhotenství nebo porodu?
ISBN 978-80-7617-697-3

Golombek, Vladimír
Core trénink

Praha: Slovart, 2019, 224 s., flexovazba , 399 Kč
Kompletní rádce pro muže i ženy, jak
posílením svalů středu získat zdravější a lépe fungující tělo.
ISBN 978-80-7391-254-3

Konečný, Petr a kol.
Fyzikální terapie a diagnostika

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 104 s.,
200 Kč
Tento odborný text je určen především studentům oboru fyzioterapie
a ergoterapie, dále pak odborníkům,
kteří se ve své klinické praxi setkávají
s fyzikální terapií.
ISBN 978-80-244-5495-5

Lukáš, Karel; Hoch, Jiří;
Nevoral, Jiří
Bolest břicha

Praha: Mladá fronta, 2019, 272 s.,
váz. 550 Kč
Bolest je subjektivní nepříjemný fyzický pocit tíhy, tlaku, těžkosti, plnosti,
pálení, řezání, kroucení, bodání, trhání, pulzací, křečí nebo až intenzivního
utrpení, vyplývající ze stimulace nervových zakončení při nemoci nebo
traumatu.
ISBN 978-80-204-5249-8

Sova, Milan;
Vachutka, Jaromír a kol.
Scénáře akutní medicíny pro
simulátor SimMan 3G

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 170 s.,
205 Kč
Kniha obsahuje soubor 25
klinických scénářů pro pokročilý
pacientský simulátor SimMan
3G. Klinické případy slouží jako
modelové situace v rámci simulační
výuky studentů všeobecného
lékařství na Lékařské fakultě UP
v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5513-6

Zámečník, Libor a kol.
Moderní farmakoterapie
v urologii

Praha: Maxdorf, 2019, 320 s., brož.
595 Kč
Ediční řada Moderní farmakoterapie
se rozrůstá o další svazek, tentokrát
z oboru urologie.
ISBN 978-80-7345-609-2

bibliografie
umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Kalina, Pavel
Hluboké město. Moderní metropole jako druhý Řím

Praha: Academia, 2019, 508 s., váz.
595 Kč
Kniha se zaměřuje na nepřeberné zna
kové bohatství měst, které vytváří stabilní
rámec našich životů. „Hluboké město“, jež
svou sémantickou hloubku často čerpá
z imaginárních vztahů k antickému Římu.
ISBN 978-80-200-2939-3

D IVADLO
Lazorčáková, Tatjana;
Bucek, Anna;
Kmoníčková, Tereza a kol.
Osobnosti divadelní kritiky v Ostravě a v Olomouci 1956–1970
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 192 s.
Předkládaná monografie zachycuje
kontext kritického reflektování
profesionálního činoherního divadla
ve dvou přirozených divadelních
centrech – v Ostravě a v Olomouci –
v období 1956–1970.
ISBN 978-80-244-5462-7

FI LM
Bilík, Petr; Černík, Jan
Filmař Jaromír Kallista

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 208 s., 249 Kč
Publikace je výstupem rozsáhlého, pět
let trvajícího orálního výzkumu (cca
150 h materiálu) zaměřeného na život
a kariéru Jaromíra Kallisty, producenta
s rozsáhlou praxí sahající od konce 50.
let po nynější filmovou tvorbu.
ISBN 978-80-244-5481-8

Chlumská, Eva (ed.)
54. Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia
Film Olomouc

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 332 s.
Katalog 54. Mezinárodního festivalu
populárně-vědeckých filmů Academia
Film Olomouc.
ISBN 978-80-244-5496-2

FOTOG R AFI E
Hrbková, Alena
Jak se fotografuje jídlo – Nafoťte
si vlastní kuchařku

Praha: Smart Press, 2019, 160 s., váz.
Přední profesionální fotografka jídla
Alena Hrbková přináší první českou
knihu o této disciplíně. Kniha je vytvořena pro všechny, kdo se zajímají
o fotografování jídla.
ISBN 978-80-88244-09-7

Straka, Jiří
Čínský sendvič

Praha: Galerie Kodl, 2019
Kniha není jen katalogem mapujícím
tvorbu Jiřího Straky z období posledních pěti let, a to zejména cykly obrazů zabývající se obrovskými staveništi, drsnou industriální atmosférou
předměstí čínských velkoměst.
ISBN 978-80-270-5849-5

HU DBA
Apter, Jeff
Angus Young a AC/DC. Vysoké
napětí

z n o v i n e k k 2 . 9. 2 0 19 2 74 t i t u l ů
Praha: Nakladatelství 65. pole, 2019,
1. vyd., 272 s., 358 Kč
Angus Young, spoluzakladatel a poslední původní člen průkopnické
hardrockové skupiny AC/DC už přes
čtyřicet let elektrizuje davy šťavnatými kytarovými riffy a nekompromisní
přímočarou energií.
ISBN 978-80-88268-25-3

učebnice
FYZIKA
Mandíková, CSc., RNDr. Dana;
Karásková, Mgr. Vlasta;
Kroupová, Mgr. ing. Bohumila
Sbírka úloh z fyziky pro základní
školy a víceletá gymnázia (kniha
+ CD)
Praha: Prometheus, 2019, 1. vyd.,
200 s., 185 Kč
Nově koncipovaná sbírka obsahuje
především úlohy, které vycházejí
z běžných životních situací a pobízejí
řešitele k větší samostatnosti při vyhledávání informací v literatuře i na
internetu.
ISBN 978-80-7196-470-4

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Vázquezová, Barbora;
Bueno-García, Sonia
Španělština pro školy

Praha: Edika, 2019, 136 s., brož. 349 Kč
Učebnice je určena pro děti a studenty od 7 do 15 let, kteří začínají se
španělštinou.
ISBN 978-80-266-1437-1

UM Ě N Í
Šobáňová, Petra; Dolák, Jan
Museum Presentation

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 378 s., 400 Kč
The central theme of the book is
museum presentation. It is certainly
a highly topical theme especially
because in today‘s world there are
numerous approaches in developing
museum presentations and in the use
of presentation tools.
ISBN 978-80-244-5522-8

spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
H ISTO R I E
Osoba, Michal
Nemůžeš? Přidej! Český olympijský výbor 120 let
Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
184 s., váz. 499 Kč
Reprezentativní publikace vychází
k výročí založení 120 let Českého
olympijského výboru. Projděte si
znovu největší úspěchy československého a českého sportu. Knihu
doprovázejí unikátní fotografie.
ISBN 978-80-7617-618-8

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Slovinsko

Brno: Jota, 2019, 336 s., brož. 598 Kč

Pohostinné, úchvatné, neokoukané
– takové je Slovinsko, malá evropská
země, která nabízí velké množství
zimního i letního vyžití.
ISBN 978-80-7565-496-0

Tatíček, Šimon
Bedekr: Itálie

Praha: Edice ČT, 2019, 192 s., 299 Kč
Oblíbený a zábavný cestopis s konkrétními radami a tipy pro cestovatele podle TV cyklu přichází opět
v knižní podobě!
ISBN 978-80-7448-086-7

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVĚ DA
Harris, Sabrina D.;
Doyle, Arthur Conan
Příběhy Sherlocka Holmese B1/
B2 – Sabrina D. Harris, Arthur
Conan Doyle

Překl. Wellartová, Karolína, Praha:
Edika, 2019, 144 s., brož. 269 Kč
Publikace nabízí čtyři příběhy Sherlocka Holmese, které jsou určeny mírně
pokročilým studentům angličtiny.
ISBN 978-80-266-1438-8

Kokošková, Vendula;
Rychtařík, Stanislav
English for Administrative Staff

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 57 s., brož.
Učebnice angličtiny pro neakademické pracovníky univerzity.
ISBN 978-80-261-0877-1

Mamonova, Yulia;
Gajdar, Arkadij
Čuk a Gek A1/A2

Praha: Edika, 2019, 1. vyd., 88 s.,
199 Kč
Originální text povídky o cestě
malých chlapců a jejich maminky za
tatínkem je pro toto vydání zjednodušen a zpracován pro začátečníky
a mírně pokročilé čtenáře, kteří si
chtějí vyzkoušet, jak si poradí se souvislým textem v ruštině.
ISBN 978-80-266-1433-3

LI NGVISTI K A
Hoffmannová, Jana;
Homoláč, Jiří;
Mrázková, Kamila
Syntax mluvené češtiny

Praha: Academia, 2019, 396 s., brož.
395 Kč
Členové autorského týmu vycházejí
z přesvědčení, že lze popsat určité
obecné charakteristiky běžně mluvené češtiny, které nepředstavují žádné
„nepravidelnosti“ či „odchylky“, na
pozadí textů samých.
ISBN 978-80-200-2961-4

SBO R N Í K Y
Bláha, Ondřej (ed.)
Spisovná čeština a jazyková
kultura 2018

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 390 s.
Sborník obsahuje příspěvky
z mezinárodní konference Spisovná
čeština a jazyková kultura 2018, která
se konala na FF Univerzity Palackého
v Olomouci ve dnech 18. a 19. října
2018.
ISBN 978-80-244-5465-8
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krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE
Messner, Reinhold
Žít a přežít

Překl. Pondělíček, Jiří, Praha: Brána,
2019, 2. vyd., 304 s., váz. 399 Kč
Vzpomínková kniha světoznámého horolezce, světoběžníka a pokořitele osmitisícovek a mnoha dalších horských
vrcholů Reinholda Messnera podává
propracovaný obraz bohatého, naplněného a současně spletitého života.
ISBN 978-80-7617-570-9

BIOG R AFIE
Coudenhove-Kalergi, Barbara
Doma je všude
Praha: Vyšehrad, 2019, 320 s., váz.
329 Kč
„Nachomýtla se“ k řadě zásadních
událostí v regionu. V roli zpravodajky rakouské televizní a rozhlasové
stanice ORF pro střední a východní
Evropu u nás prožila rok 1968 i sametovou revoluci.
ISBN 978-80-7601-143-4

Katakis, Michael
Ernest Hemingway: Svědectví
jednoho života

Překl. Hanuš, Jiří, Praha: Odeon,
2019, 1. vyd., 240 s., váz. 499 Kč
Pro mnoho lidí představuje Ernest
Hemingway spíše mozaiku mýtů než
člověka: vojáka, sportovce, lovce,
expatriota a samozřejmě spisovatele.
Ale pod těmito legendami stále uniká
jeho skutečný život.
ISBN 978-80-207-1886-0

Leibovitz, Liel
Leonard Cohen

Praha: Vyšehrad, 2019, 216 s., váz.
349 Kč
V úvodu ke své knize, v originále
nazvané podle jedné z Cohenových
neslavnějších písní A Broken Hallelujah, Liel Leibovitz upozorňuje, že se
ve skutečnosti nejedná o životopis,
jako spíše o filosofické zamyšlení nad
Cohenovým dílem.
ISBN 978-80-7601-156-4

Roberts, Chris
Michael Jackson

Překl. Šindelka, Jan, Praha:
Universum, 2019, 1. vyd., 256 s.,
váz. 499 Kč
Michael Jackson zůstává i deset let
po své smrti jedním z nejpopulárnějších a zároveň nejkontroverznějších zpěváků. Jedinečná publikace,
doprovázená unikátními barevnými
fotografiemi, mapuje život krále
popu.
ISBN 978-80-242-6291-8

Ulrich, Patrik
Jiří Hubač: Šlechtic příběhů

Praha: Brána, 2019, 240 s., váz.
299 Kč
Celovečerní filmy Babí léto, Fany
nebo Učitel tance. Oblíbené seriály
Sanitka a Dobrá voda. Televizní filmy
Ikarův pád, Tažní ptáci či Nezralé
maliny.
ISBN 978-80-7617-623-2

CESTO PISY
Busny
Busny: Tam

Překl. Dumková, Marika, Brno: Jota,
2019, 296 s., brož. 348 Kč

Na co všechno narazíte, když se rozhodnete cestovat napříč Afrikou ve
zpola nepojízdném růžovém autobuse? Jsme Marika a David a vydali jsme
se do Afriky natáčet seriál. Nápad
vyrazit na dobrodružnou cestu vznikl
spontánně jednoho večera u piva.
ISBN 978-80-7565-526-4

Kutrová, Lucie
151 dní Pacifickou hřebenovkou
– Dobrodružství Holky s bucket
listem

Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
392 s., váz. 359 Kč
Lucie je holka, která se rozhodla
projít Pacific Crest Trail, dle spousty
lidí nejnáročnější dálkovou pěší trasu
na světě, vedoucí z Kalifornie až ke
kanadským hranicím (4 300 km).
ISBN 978-80-7617-472-6

DENÍKY
Dudek, Josef
Učitel na frontě. Deník legionáře
Josefa Dudka
Praha: Epocha, 2019, 2. vyd., 352 s.,
váz. 359 Kč
Vypuknutí války zastihlo Josefa Dudka na prázdninách po absolvování 3.
ročníku učitelského ústavu. Prvním
odvodem však kvůli oční vadě neprošel a mohl dostudovat. Ztráty na
bojištích ale rostly, takže v létě 1915
nastoupil vojenskou službu i on.
ISBN 978-80-7557-193-9

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Cornell, Paul
Zhouba Londýna

Překl. Šust, Martin; Volhejnová,
Veronika, Praha: Argo, 2019, 352 s.,
brož. 328 Kč
Inspektor James Quill se blíží k triumfálnímu závěru největšího zásahu
proti překupníkům drog ve své kariéře, jenže hlavní podezřelý je zavražděn přímo na policejní stanici.
ISBN 978-80-257-2827-7

Grisham, John
Zúčtování

Překl. Michnová, Drahomíra, Brno:
Kalibr, 2019, 440 s., váz.
Říjen 1946, městečko Clanton, stát
Mississippi. Pete Banning, místní vážený občan, válečný hrdina, farmář,
otec, soused a bohabojný člen metodistické církve, jednoho chladného
podzimního rána vstal, vjel do města
a spáchal šokující zločin.
ISBN 978-80-7617-653-9

Kubát, Luděk
Krvavé peníze

Brno: Moba, 2019, 296 s., váz. 279 Kč
Bývalého příslušníka mírových sil
OSN Richarda Hraběte požádá německý kolega, aby předal výkupné za
jeho unesenou dcerku. Protože mu je
Richard zavázán za záchranu života,
samozřejmě prosbě vyhoví.
ISBN 978-80-243-8876-2

Moore, Gareth
Velký Sherlock Holmes: Sbírka
hádanek inspirovaná největším
detektivem všech dob

Překl. Kalvachová, Lucie Kellnerová,
Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
256 s., brož. 259 Kč
Tato kniha je plná doslova ďábelských výzev, které budou vyžadovat

bibliografie
váš důvtip. Připojte se k Holmesovu
příteli doktoru Watsonovi a pokuste
se spolu s ním vyřešit více než 130
jedinečných úkolů.
ISBN 978-80-7617-428-3

Nesbo, Jo
Macbeth

Překl. Jašová, Jana, Praha: Práh,
2019, 544 s., brož. 299 Kč
Je to nejlepší polda, jakého kdy měli.
Když se nepodařený zátah na dealery
zvrhne v krveprolití, přichází inspektor Macbeth se svým týmem rychlého
nasazení, aby zachránil situaci.
ISBN 978-80-7252-812-7

Niemi, Mikael
Vařit medvěda

Praha: Argo, 2019, 392 s., váz.
V létě roku 1852 se z vesnice uprostřed hlubokých lesů v severním
Švédsku začaly ztrácet mladé dívky.
Jedna je nalezena mrtvá, jiná těžce poraněná. Místní rychtář má podezření,
že v okolí se potuluje krvežíznivý medvěd, a vypíše na jeho ulovení odměnu.
ISBN 978-80-257-2842-0

Robotham, Michael
Vykrvácet

Překl. Buchlová, Martina, Brno:
Moba, 2019, 504 s., váz.
Když se Sienna Hegartyová, problémová kamarádka dcery Joe O’Loughlina,
objeví u dveří jeho domu v šoku, neschopná říct, co se stalo, a celá od krve,
Joe si slíbí, že odhalí temná tajemství,
která se její mysl rozhodla pohřbít.
ISBN 978-80-243-8657-7

Saudková, Sára;
Čermák, Miloš
Špína za nehty

Praha: Kalibr, 2019, 216 s., váz.
Dynamicky a uhrančivě vyprávěný
příběh úspěšného architekta Karla
a uznávané fotožurnalistky Kláry,
kteří mají už ledacos za sebou, ale to
největší peklo je teprve před nimi.
ISBN 978-80-7617-469-6

Vrchovský, Ladislav
Vražda z vilnosti

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2019,
1. vyd., 72 s., brož. 155 Kč
Poutavý detektivní příběh nás zavede
ze současnosti do autorova dětství,
kdy byl svědkem smrti známé dívky
ze vsi – a také do minulosti – do nepříliš tehdy vzdálené druhé světové
války, kdy se v této vsi udála vražda.
ISBN 978-80-7389-235-7

Zepeda Patterson, Jorge
Černý trikot

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 336 s., váz.
369 Kč
Profesionální závodník s vojenskou
minulostí je členem jednoho z týmů
na Tour de France. Po sérií podezřelých nehod se na něj obrátí policie
s prosbou o pomoc. Je možné, že
se mezi závodníky či v jejich těsném
okolí pohybuje vrah?
ISBN 978-80-7473-813-5

ného páru smyslné doni Lucrecie
a pedanta dona Rigoberta, posedlého tělesnou hygienou, milovníka
erotických výtvarných děl.
ISBN 978-80-257-2764-5

ESE J E , ÚVAHY
Braudel, Fernard
Dynamika kapitalismu

setkáním na pobřeží Atlantského
oceánu během první světové války
ve Francii, které se ovšem právě stalo
cílem leteckého útoku.
ISBN 978-80-7593-073-6

děj volně navazující na předešlé romány Čtvrtý králův pes a Čas vlků.
ISBN 978-80-243-9078-9

Dag, Niklas Natt och
1793. Vlk a dráb

Brno: Moba, 2019, 392 s., váz.
349 Kč
Kniha je zasazena do období 20.
stol., kdy byla Anglie zasažena smrtí
Viléma II. a na královský trůn nastupuje Jindřich I. Gillian nikdy nebyla
obyčejná dívka. Její život byl už od
raného dětství provázen viděním věcí
budoucích.
ISBN 978-80-243-8875-5

Sweeneyová, Monica
Zen jak sviň*

Quick, Amanda
Dáma na útěku

Timms, John;
Connerová, Amanda;
Palmiotti, Jimmy
Harley Quinn 4: Překvápko

Překl. Buguivinová, Helena, Praha:
Argo, 2019, 120 s., váz. 198 Kč
Mistrný esej věnovaný genezi
kapitalistického způsobu myšlení
a podnikání v evropských dějinách
15.–18. století.
ISBN 978-80-257-2818-5

Překl. Švachová, Romana, Praha:
Argo, 2019, 432 s., váz. 398 Kč
Stockholm, 1793. Od smrti krále Gustava III. uběhl víc než rok a po městě
se šíří dusivá atmoféra podezíravosti
a spikleneckých zvěstí. V páchnoucích
vodách jezera se najde mrtvola bez rukou a nohou, zohavená k nepoznání.
ISBN 978-80-257-2856-7

Clarkson, Jeremy
Necháte mě domluvit?

Enoch, Suzanne
Ďábel ve Skotsku

Překl. Urban, Martin, Praha: Argo,
2019, 296 s., váz. 298 Kč
Jako vždy frustrovaný, překvapený,
pobavený, rozhořčený, kárající nebo
vysmívající se, tento nejznámější
novinář na světě přichází s novou knihou postřehů o současném světě.
ISBN 978-80-257-2830-7

Nápravník, Milan
Prokletá slast a jiné eseje

Praha: Academia, 2019, 236 s., brož.
325 Kč
Monografie zpřístupňuje výbor
deseti textů Milana Nápravníka z let
1978 až 2016. Čtenář si tak udělá
představu o zaměření esejisticko-kritického díla surrealistického autora,
které je českému publiku v úplnosti
dosud neznámé.
ISBN 978-80-200-2950-8

Veverka, Miroslav
Hledání Boha

Praha: Prostor, 2019, 360 s., brož.
347 Kč
Eseje navazují na autorovu úspěšnou,
odborníky i veřejností oceňovanou
knihu Evoluce svým vlastním tvůrcem. Od velkého třesku ke globální
civilizaci (2013).
ISBN 978-80-7260-411-1

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: Baronet, 2019, 311 s., váz. 299 Kč
1806, Skotsko: Divoký, nezdárný
Callum MacCreath nijak nespěchá
stát se něčím manželem. Když ale
jeho zodpovědný, usedlý starší bratr
Ian oznámí zasnoubení s Rebeccou,
jejich láskou z dětství, učiní Callum
překvapivé zjištění: chce tu dívku
pro sebe.
ISBN 978-80-269-1127-2

Fabbri, Robert
Vespasián 5: Vládcové Říma

Překl. Kovács, Petr, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 384 s., váz. 349 Kč
Je rok 45 po Kristu. Vespasiánův
bratr Sabinus padl v Británii do zajetí
druidů, kteří mají v úmyslu nabídnout
svým bohům mocnou oběť – ne jednoho římského legáta, ale hned dva.
Vědí, že Vespasián přijde bratrovi
na pomoc.
ISBN 978-80-7595-216-5

Fenwick, Liz
Návrat do Cornwallu

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY

Překl. Steinerová, Irena, Praha: Brána, 2019, 1. vyd., 376 s., váz. 299 Kč
Příběh dvou sester – dvojčat Adele
a Amelie – začíná ve válečném Corn
wallu v roce 1943 a pokračuje zradou, která je navždy rozdělí. Minulost
v obou zanechá hluboké rány, jež se
nezahojí ani po sedmdesáti letech.
ISBN 978-80-7617-388-0

Ava Šranková, Eva
Hříchy mocných

Follett, Ken
Klíč k Rebece

Praha: Fortuna Libri, 2019, 240 s., váz.
Čeho všeho je člověk pro lásku schopen? Zejména v době, kdy státní či
rodinné zájmy a především touha po
větší moci převládly nad přirozenými
lidskými city. Ani lidé z královských
nebo vévodských rodin nemívali na
růžích ustláno.
ISBN 978-80-7546-204-6

Bauer, Jan
Tajemná alchymistka

E ROTICK Á
LITE R ATUR A

Brno: Moba, 2019, 240 s., váz.
Písař zemského soudu s pověřením
pro zvláštní úkoly Lukáš Trobl z Květnice vyšetřuje vraždu svého přítele
alchymisty Valentina Weigela. Někdo
ho zabil zřejmě proto, aby se mohl
zmocnit tajného receptu. Z případu
je však odvolán.
ISBN 978-80-243-8871-7

Llosa, Mario Vargas
Chvála macechy

Capus, Alex
Léon a Louise

Překl. Hloušek, Jan, Praha: Argo,
2019, 160 s., váz.
Erotický román Chvála macechy líčí
manželské peripetie dobře situova-

z n o v i n e k k 2 . 9. 2 0 19 2 74 t i t u l ů

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, 2. vyd., 304 s., váz. 319 Kč
Jsou mladí a mají se rádi, ale válka je
rozdělí. Příběh Léona a Louise začíná

Překl. Jirkovský, Tomáš, Brno: Kalibr,
2019, 328 s., váz. 359 Kč
Příběh německého špióna, krásné
Židovky a anglického důstojníka tajné služby se odehrává za 2. světové
války v Káhiře.
ISBN 978-80-7617-645-4

Peak, Elizabeth
Rodový slib

Překl. Čermáková, Daniela, Praha:
Baronet, 2019, 336 s., váz. 329 Kč
V dalším příběhu se s Amandou
Quick vrátíme do Kalifornie třicátých
let – kde se za oslnivými iluzemi skrývají ta nejtemnější tajemství.
ISBN 978-80-269-1118-0

Scarrow, Simon;
Andrews, T.J.
Invaze

Překl. Fialová, Jitka, Praha: BB art ,
2019, 1. vyd., 352 s., váz. 349 Kč
Británie, rok 44 našeho letopočtu.
Země zdaleka ještě není poklidnou
římskou provincií. Na trůn kmene
Durotrigů se s podporou císaře Claudia vrací domorodý král, ale naděje
na mír je stále v nedohlednu.
ISBN 978-80-7595-217-2

Vaňková, Ludmila
Přemyslovci 4 – Kdo zvedne
můj štít

Praha: Šulc – Švarc, 2019, 480 s.,
váz. 499 Kč
Čtvrtý díl historické ságy Přemyslovci
spojuje romány Zlá léta a Dědici
zlatého krále.
ISBN 978-80-7244-432-8

H O RO RY
King, Stephen
Prokletí Salemu

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2019, 4.
vyd., 408 s., váz. 399 Kč
Jerusalem‘s Lot je poklidné městečko v Nové Anglii. Jenže pod jeho
starosvětskou slupkou se skrývá zlo,
které jen čeká na to, aby je někdo
probudil. Každý něco skrývá, všichni
tu mají nějaký škraloup.
ISBN 978-80-7593-109-2

krásná žena. Leč pohledu voyera je
tato příležitost přísně zapovězena,
leda že by si takový zážitek nechal
zprostředkovat.
ISBN 978-80-7557-201-1

Překl. Exnerová, Nika, Praha: CooBoo, 2019, 128 s., brož. 249 Kč
Krásný a povznášející diář pro všechny, kterým je tohle všechno fakt ale
úplně putna.
ISBN 978-80-7544-826-2

KOM I K SY

Překl. Antonín, Martin D., Praha: BB
art, 2019, 1. vyd., 168 s., brož. 299 Kč
Harley Quinn si rodinu určuje po
svém. Shromáždila ve svém brooklynském útočišti bandičku ztracených
existencí, potrhlých podivínů a rázných zrůd, to je pro ni rodina.
ISBN 978-80-7595-195-3

KORESPONDENCE
Synek, Jaromír;
Všetičková, Gabriela
Drazí I. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce do roku 1931
/ Dear all I. Bohuslav Martinůs
letters to his family in Polička
until 1931
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 542 s.,
450 Kč
Monografie je prvním svazkem
připravované edice zabývající se
korespondencí českého hudebního
skladatele Bohuslava Martinů s jeho
rodinou v Poličce. Tento svazek obsahuje 61 nejstarších korespondenčních dokumentů.
ISBN 978-80-244-5439-9

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Jirásek, Alois
Staré pověsti české

Brno: Host, 2019, 320 s., váz. 349 Kč
V roce 2001 uvedla Česká knižnice
důvěrně známé dílo Aloise Jiráska
(1851—1930), které zprostředkovává národní mýtus už páté čtenářské
generaci.
ISBN 978-80-7577-827-7

HUMO R

OSO B N OSTI

Gstrein, Norbert
Anglické roky

Kučera, Jiří
Bílí baroni II.

Goodwinová, Christie
Ed Sheeran před objektivem

Niedl, František
S vlčí hlavou v erbu

Noha, Jiří;
Winter-Neprakta, Jiří
Svlékněte se, prosím!

Praha: Prostor, 2019, 312 s., váz.
Severní Atlantik, 2. červenec 1940.
Arandora Star, bývalý luxusní parník
pod britskou vlajkou, je během cesty
na Newfoundland potopen. Na
palubě se nachází přes tisíc internovaných, mezi nimi i vězeň, jehož
identita je nejasná.
ISBN 978-80-7260-424-1

Brno: Moba, 2019, 360 s., váz.
319 Kč
Je mrazivá noc, leden roku 1421,
a k bráně Drkolné, malé tvrze v podhůří Šumavy, přijíždí do sedla zhroucený a těžce zraněný jezdec. Tak začíná
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Praha: XYZ, 2019, 488 s., váz. 369 Kč
Michala Kunce by na „normální“
medicínu nevzali, tak nějak z „kádrových“ důvodů. A tak se přihlásil na
medicínu vojenskou. To se zřejmě
stalo prvopříčinou zvýšené koncentrace humorných a absurdních situací
v jeho životě.
ISBN 978-80-7597-452-5

Praha: Epocha, 2019, 120 s., váz.
Nahlédnout za dveře ordinace se
jen tak někomu nepovolanému
nepovede. Zvědavců se jistě najde
dost, obzvlášť nalézá-li se za nimi

Překl. Mandelíková, Jana, Praha: Mladá fronta, 2019, 224 s., váz. 499 Kč
Když Christie Goodwinová Eda poprvé potkala, nebyl známý a neměl ani
nahrávací smlouvu – byl to jen mladý
pouliční zpěvák, který se pokoušel
prorazit. Něco ji na něm však zaujalo.
ISBN 978-80-204-5246-7

Havlíček, Stanislav
Syn buvola

Praha: Paseka, 2019, 264 s., brož.
„Ne, vůbec to není akční ani adrenalinové. Nezachraňuji cizí životy přímou
masáží srdce,“ říká lékárník Stanislav
Havlíček o svém působení v nemocnici v Agoku.
ISBN 978-80-7432-973-9

bibliografie
Noord, Lidewey van
Peter Sagan

Praha: XYZ, 2019, 168 s., váz. 299 Kč
Vyhrává jeden závod za druhým.
Neuvěřitelný talent, rocková hvězda
nebo zázrak přírody? Sagan dobývá
srdce sportovních fanoušků především svou čistou povahou.
ISBN 978-80-7597-450-1

Woldová, Lene
Zločiny beze cti

Překl. Šverčičová, Lenka, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 224 s., váz. 279 Kč
Jak lze obhájit vraždu ze cti? Tato
otázka zavedla autorku hluboko do
jordánské kultury, do věznic v Akabě
i do nekonečné pouště Vádí Rúm
a hledala vraždy ze cti, k nimž došlo
mezi roky 1995 a 2014.
ISBN 978-80-249-3897-4

PO E Z I E
Dvořák, Eduard
Vůně ornice

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2019,
1. vyd., 24 s., brož. 115 Kč
Další drobná básnická sbírka oblíbeného a již zavedeného autora Eduarda Dvořáka své vůdčí motto nachází
v rodné zemi, přírodě i v návratech
do krajin dětství.
ISBN 978-80-7389-236-4

Jurková, Marcela
Ten někdo

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2019,
1. vyd., 48 s., brož. 90 Kč
Básně psané volným veršem jsou
řazeny do strof. Vznikly jako odraz
autorčiných dní, kdy ji zradila její
láska a ona se cítí osamělá se svými
vzpomínkami, přáními i touhami.
ISBN 978-80-7389-234-0

Kerouac, Jack
Kniha haiku

Praha: Argo, 2019, 116 s., brož.
Ačkoli se Jack Kerouac proslavil
především jako prozaik, psal také
vynikající poezii – mnozí literární historici jsou dokonce toho názoru, že
Kerouacovy básně jeho prózu co do
kvality předčí.
ISBN 978-80-257-2896-3

Mácha, Karel Hynek
Máj

Praha: Akropolis, 2019, 148 s., brož.
245 Kč
Čtvrtý svazek Kritické hybridní edice
přináší nové vědecké a čtenářské vydání básně Máj Karla Hynka Máchy
(1810–1836).
ISBN 978-80-7470-222-8

Nosek, Štěpán
Penumbra

Praha: Argo, 2019, 68 s., brož.
Slovo penumbra znamená polostín
nebo světlejší část sluneční skvrny.
Neurčité teritorium mezi temnotou
a plným světlem. Označuje se jím
někdy také šedá zóna, přechodové
území, nejzazší okraj okraje.
ISBN 978-80-257-2895-6

POVÍ D K Y
Amsincková, Heidi
Poslední vlak do Helsingoru

Překl. Dresia, Ivana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 1. vyd.,
232 s., váz. 269 Kč
Devatenáct noirových povídek oceňované dánské autorky. Příběhy se

z n o v i n e k k 2 . 9. 2 0 19 2 74 t i t u l ů
odehrávají v současné Kodani a Heidi
Amsincková v nich svým čtenářům
servíruje skvělou kombinaci duchařiny a černého humoru.
ISBN 978-80-7593-085-9

Šindelka, Marek
Mapa Anny

Praha: Odeon, 2019, 136 s., váz. 229 Kč
Povídkový soubor Marka Šindelky
obsahuje deset textů, které se vzájemně prostupují: jsou semknuté,
prorostlé.
ISBN 978-80-207-1909-6

PRÓZ A
Cohen, Leonard
Nádherní poražení

Praha: Argo, 2019, 264 s., flexovazba, 298 Kč
Leonard Cohen je znám především
jako skvělý písničkář a textař, jeho
prózy si však s jeho hudební tvorbou
co do kvality nijak nezadají – nejlepším důkazem je román Nádherní
poražení z roku 1966, smělá, exaltovaná, erotizující vize.
ISBN 978-80-257-2832-1

Janatka, Jiří
Zrádná nostalgie sodovkáren

Brno: Druhé město, 2019, 136 s.,
brož. 239 Kč
Knížka Jiřího Janatky Zrádná nostalgie sodovkáren představuje ve
třech oddílech krátké prozaické texty
a drobné básně.
ISBN 978-80-7227-418-5

Králíček, Václav
Generál M. R. Štefánik

Praha: Brána, 2019, 360 s., váz.
Druhý československý prezident dr.
Edvard Beneš umírá. Během jediné
noci má několik návštěvníků, přízraků
z vlastní minulosti, s nimiž vzpomíná
na muže, který vzniku Československa obětoval víc než jiní – na Milana
Rastislava Štefánika.
ISBN 978-80-7617-389-7

Parkánová-Whitton, Hana
Jak si neudělat z domova cirkus
jako na Piccadilly

Praha: Mladá fronta, 2019, 240 s.,
váz.
Volné pokračování knížky Jak nemít
na pikniku o jeden sendvič míň zavede čtenáře opět do vísky Kingston,
kam následovala Češka Hana svého
anglického manžela Williama.
ISBN 978-80-204-5149-1

Štědroň, Jiří
Místo ale říkej a!

Praha: Galén, 2019, 133 s., váz.
190 Kč
Když se na Karlově mostě zaposloucháte do staročeských písní v podání
zarostlého vagabunda, nenechte se
mýlit – pod maskou bezdomovce se
může skrývat třeba i úspěšný ředitel
velké banky!
ISBN 978-80-7492-428-6

Veselka, Josef
Kardiologova příslužba

Praha: Galén, 2019, 196 s., brož.
Rady, jak se dožít devadesátky,
pohádka o utírání zadků nebo proč
to geniální lidé mohou mít v práci
těžší, než byste čekali. Ale také jaké
to je, když stárnutí děsí, které rysy
jsou charakteristické pro typ člověka
zvaný pijavice.
ISBN 978-80-7492-432-3

PŘ Í BĚ HY
Jaswalová, Balli Kaur;
Erotické příběhy pro indické
vdovy

Překl. Jeníková, Jitka, Praha: Argo,
2019, 328 s., váz. 298 Kč
Nikki je něco málo přes dvacet let,
žije v Londýně, pracuje v baru a jako
dcera indických přistěhovalců se
většinu života snažila budovat vlastní
identitu nezávislou na kulturních
kořenech a víře své rodiny.
ISBN 978-80-257-2887-1

Kovaříková, Blanka
Příběhy domů slavných

Praha: Brána, 2019, 2. vyd., 296 s.,
váz. 399 Kč
Věříte, že nejen lidé, ale i domy mají
svou duši? Možná se vám také někdy
stává, že míjíte nějaký dům a říkáte si,
kdo v něm asi žil a co všechno se za
jeho zdmi odehrálo?
ISBN 978-80-7617-568-6

ROM ÁNY
Albertalli, Becky
Holka mimo rytmus

Překl. Stupková, Kateřina, Praha:
Yoli, 2019, 1. vyd., 272 s., brož.
259 Kč
Navazuje na oblíbený LGBT bestseller Já, Simon. Když Leah bubnuje,
obvykle je v rytmu. Ve svém každodenním životě si ale připadá tak
trochu mimo rytmus. Má pocit, že
nikam nezapadá, dokonce ani mezi
své nejlepší kamarády.
ISBN 978-80-7617-557-0

Andronikova, Hana
Zvuk slunečních hodin

Praha: Odeon, 2019, 304 s., váz.
Román vynalézavým způsobem
spojuje několik rovin a časových pásem – Baťův Zlín, Indii třicátých let,
poválečnou Ameriku.
ISBN 978-80-207-1902-7

Aubyn, Edward St
Patrick Melrose I.

Překl. Nagy, Ladislav; Urban, Miloš,
Praha: Argo, 2019, 432 s., flexovazba, 348 Kč
První tři díly částečně autobiografické
pětidílné série románů o Patricku Melroseovi, která sloužila jako
předloha televizní minisérie, kde
titulní roli bravurně ztvárnil Benedict
Cumberbatch.
ISBN 978-80-257-2784-3

Batalha, Martha
Neviditelný život Euridice
Gusmaové

Praha: XYZ, 2019, 216 s., váz.
269 Kč
Eurídice by se v životě ráda prosadila, ale všechny jejich snahy jsou už
předem odsouzeny k neúspěchu. Její
tradičně smýšlející manžel není na nezávislou ženu zvědavý.
ISBN 978-80-7597-451-8

Benková, Jana
Musíme zůstat spolu

Brno: Moba, 2019, 216 s., váz.
259 Kč
Simona pracuje jako novinářka v časopise pro ženy, rozhodně však není
ženou, která by se spokojila s běžnými tématy. Spíš by se dalo říct, že
má štěstí na události, které jí dokáží
doslova obrátit život naruby.
ISBN 978-80-243-8659-1
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Carré, John Le
Jeden musí z kola ven

Překl. Urban, Miloš; Volhejnová,
Veronika, Praha: Argo, 2019, 392 s.,
váz. 348 Kč
V románu Jeden musí z kola ven se
setkáváme s Georgem Smileym po
desetli letech od Špiona, který přišel
z chladu a opět v nové, jako vždy
nebezpečné situaci.
ISBN 978-80-257-2849-9

Cartland, Barbara
Šťastné shledání

Překl. Volná, Kristina, Praha: Baronet, 2019, 152 s., váz. 209 Kč
Pohledný vikomt z Kenningtonu
neměl nikdy dobré vztahy se svým
otcem, hrabětem, ale ze srdce
miluje své prarodiče – a oni milují
jeho. Jenže když jeho děd, markýz,
náhle zemře, rodinné vztahy se ještě
zhorší.
ISBN 978-80-269-1136-4

Claytonová, Alice
Sexy mlékař

Překl. Vargová, Alžběta, Praha:
Mladá fronta, 2019, 1. vyd., 240 s.,
váz. 289 Kč
Natalie Graysonová má všechno. Je
krásná, žije na Manhattanu a pracuje
jako top manažerka přední reklamní
agentury, jejíž kampaně se nebojí
provokovat.
ISBN 978-80-204-4245-1

Dyken, Rachel van
Pravidla touhy

Překl. Řeháková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2019, 344 s., váz. 299 Kč
Pravidlo dohazovačů č. 2: Nikdy mu
nedávej najevo, jak moc ho chceš.
ISBN 978-80-269-1121-0

Erskinová, Barbara
Dědictví minulosti

Překl. Křistková, Eva, Praha: Brána,
2019, 2. vyd., 392 s., brož. 299 Kč
Napínavý děj postavila autorka opět
na prolínání dvou velmi vzdálených
časových rovin – v historické se
vrací o dvě tisíciletí zpět, do Británie
osídlované Římany v dobách počátku
křesťanství a jeho prvních kontaktů
s vírou keltských druidů.
ISBN 978-80-7617-608-9

Flores-Scott, Patrick
Americký roadtrip

Praha: CooBoo, 2019, 328 s., brož.
249 Kč
Teodorovi je sedmnáct a už nechce
být jen lemplem, co se protlouká
střední školou. Když na vysoké škole
potká dávnou kamarádku z dětství,
přeskočí jiskra a Teo má o motivaci
navíc.
ISBN 978-80-7544-814-9

Francová, Caroline
Mise Hygge

Překl. Řihánková, Jitka, Brno: Jota,
2019, 208 s., váz. 298 Kč
Jak se válečná reportérka vypořádá
s misí v zapadlé dánské vesničce, kde
má zkoumat hygge, které ji neskutečně deprimuje? Pohodový román
o umění žít po dánsku.
ISBN 978-80-7565-500-4

French, Kat
Láska po řecku

Praha: Motto, 2019, 344 s., brož.
299 Kč
Tři nejlepší kamarádky se rozhodnou
koupit nádhernou vilu na odlehlém

řeckém ostrově a provozovat v ní
penzion, aby unikly od svých životních problémů.
ISBN 978-80-267-1521-4

Guay-Poliquin, Christian
Tíha sněhu

Překl. Navrátilová, Danuše; Tomková, Ivana, Praha: Argo, 2019, 272 s.,
váz. 278 Kč
Do blíže neurčené vesnice, snad
někde v kanadských lesích, se
v blíže neurčeném čase dostane
zraněný mladý muž. Lidé jsou od
vzdálených měst odříznutí závějemi
sněhu, jsou bez elektřiny a docházejí jim zásoby.
ISBN 978-80-257-2826-0

Hawkins, J. D.
Láska a tetování

Praha: Baronet, 2019, 256 s., váz.
279 Kč
Každý chce své tělo ozdobit mým
uměním. Jsem ten nejžádanější artikl
v L. A. a do postele dostanu každou
holku, tudíž poslední, co čekám, je,
že do mého tetovacího studia zabloudí Ash Carterová.
ISBN 978-80-269-1151-7

Hicková, Gillian
Veterinářka

Překl. Kovářová, Věra, Brno: Jota,
2019, 248 s., váz.
Ať už kastruje koně v Dublinu nebo
odřezává rohy skotu na wicklowském
venkově, zachraňuje zraněné kočky
před podvraťáky nebo se potýká se
zdrogovanými hlídacími psy, veterinářku Gillian Hickovou humor nikdy
neopouští.
ISBN 978-80-7565-498-4

Hoangová, Helen
Rovnice lásky

Praha: Fortuna Libri, 2019, 319 s.,
váz.
Stella Langová dokáže předvídat
chování zákazníků pomocí složitých
algoritmů. Díky tomu vydělá víc peněz, než vůbec zvládne utratit. Pokud
ale jde o randění, její schopnosti výrazně zaostávají za průměrem běžné
třicátnice.
ISBN 978-80-7546-224-4

Jindra, Jaromír
Naplněná proroctví. Věštby
napříč staletími

Praha: Fortuna Libri, 2019, 224 s.,
váz.
Věštby vždy lákaly a lákají i dneska…
Kdo by rád nepoznal, co ho čeká?
Nebo celé lidstvo? Vybrali jsme na
dvě desítky příběhů, které vyprávějí
(třebaže fiktivní) přímí účastníci
dávných i novějších proroctví, jež se
skutečně vyplnila.
ISBN 978-80-7546-221-3

Klabouchová, Petra
Podvod zlatého faraona

Praha: XYZ, 2019, 408 s., váz.
349 Kč
Nález starého deníku v domě mladé
Egypťanky s českými kořeny spustí
v Káhiře nebývalý povyk.
ISBN 978-80-7597-490-7

Kosinski, Jerzy
Nabarvené ptáče

Překl. Jílovcová-Fiedlová, Ivana, Praha: Argo, 2019, 256 s., brož. 238 Kč
Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a kru-

bibliografie
tostí na jedné straně a nevinností
a láskou na straně druhé.
ISBN 978-80-257-2900-7

Lenormand, Frédéric
Případy soudce Ti. Dlouhý
pochod soudce Ti

Praha: Garamond, 2019, 220 s., brož.
V Čchang–anu je hlad a nouze, dodávky potravin váznou, obyvatel je
příliš, a tak císařovna a dvůr sáhnou
po prostém řešení: odsunout půl
milionu duší do Luo–jangu. Vyhlásí
losování jmen rodin, které budou
vypovězeny.
ISBN 978-80-7407-455-4

Ludvíková, Jitka
Dotek vraha

Praha: Brána, 2019, 328 s., váz.
Spisovatelka Monika Hrubešová má
pocit, že na ni padá celý svět. Vše jí
přerůstá přes hlavu a ona si potřebuje odpočinout od starostí, mužů, publicity a především se musí vyrovnat
s minulostí.
ISBN 978-80-7617-555-6

Marsh, Jean
Salon Eliott

Překl. Kolinská, Irmgard, Praha:
Motto, 2019, 312 s., váz. 349 Kč
Po smrti otce, úspěšného lékaře,
zůstaly Beatrice a Evangeline bez
prostředků.
ISBN 978-80-267-1562-7

Maugham, William Somerset
O údělu člověka

Překl. Fastrová, Jarmila, Praha:
Prostor, 2019, 744 s., brož. 497 Kč
Autobiografický román jednoho
z nejvýznamnějších anglických romanopisců 20. století líčí osudy Philipa
Careyho, jemného a citlivého mladého muže s tělesnou vadou, který trpí
tíživými pocity méněcennosti.
ISBN 978-80-7260-422-7

Mayle, Peter
Dobrý ročník

Praha: Argo, 2019, 216 s., brož.
238 Kč
Hlavní hrdina románu, Max Skinner,
má dost londýnského finančního světa, a tak využije možnosti přestěhovat
se do jižní Francie, kde zdědil po
svém strýci venkovský dům.
ISBN 978-80-257-2864-2

Menšík, Radovan
Od nepaměti k zapomnění

Praha: Odeon, 2019, 248 s., váz.
Román vypráví příběh čtyř lidí, jejichž
osudy jsou hluboce provázány. S Alicí
a Tomášem se seznámíme právě
v okamžiku, kdy mu ona vmete do
tváře, že ho nikdy nemilovala.
ISBN 978-80-207-1894-5

Mitchellová, Sarah
Ztracené dopisy

Praha: Fortuna Libri, 2019, 320 s.,
váz.
Co když milovanou osobu ochráníte
jen tehdy, když ji už nikdy v životě
neuvidíte? Když milovaný otec
Martin zemře, zanechá po sobě jen
záhadné dopisy, které psal Angličance Catkins, a zmínku o domečku
na pláži v anglickém přímořském
městečku.
ISBN 978-80-7546-209-1

Mitroci, Michaela
Za hranicí fantazie

Praha: Ikar, 2019, 240 s., váz.

„Už jste někdy byla zamilovaná, Sáro?“
„J–já nevím,“ koktám. „Možná...“
„Pokud to nevíte, tak jste zamilovaná
nebyla.“ Největším Sářiným snem je
být spisovatelkou, jejím knihám ale
stále něco chybí a ona netuší co.
ISBN 978-80-249-3881-3

Money-Coutts, Sophia
Hledá se doprovod!
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Stavinoha, Jan
Deník parazita

Praha: Kniha Zlín, 2019, 368 s., váz.
349 Kč
Píše se rok 1994 a spisovatel Vladimír, původem z Československa, žije
se svou ženou Ester, synem Hugem
a bíglem Charliem v Amsterdamu.
ISBN 978-80-7473-856-2

Překl. Královcová, Petra, Praha:
Motto, 2019, 368 s., váz. 369 Kč
Polly je v pohodě. Je jí sice třicet, je single a za uplynulý rok měla sex pouze
dvakrát, ale jinak je naprosto v pohodě. A to i přesto, že šance na nalezení
ideálního doprovodu na letní svatbu
nejlepší kamarádky se povážlivě tenčí.
ISBN 978-80-267-1561-0

Šilhová, Lucie
Beru to na sebe

O‘Leary, Beth
Spolubydlící

Taylor, C. L.
Spánek

Překl. Chodil, Jakub, Praha: Motto,
2019, 416 s., váz. 369 Kč
Muž a žena sdílejí postel – přitom se
nikdy nepotkali.
ISBN 978-80-267-1568-9

Pagánová, Camille
Málo času na život

Bečka, Hynek, Praha: Ikar, 2019,
1. vyd., 272 s., váz. 299 Kč
Libby Millerová byla vždy nenapravitelný optimista. Život si s námi však
někdy krutě pohrává, a tak poté, co
se její manželství rozpadá a ani doktoři nepřinášejí dobré zprávy, Libby
poznává, že její růžové brýle byly spíš
brýlemi slepeckými.
ISBN 978-80-249-3913-1

Patchettová, Ann
Společenství

Překl. Zahradníková, Hana; Vlčková,
Dana, Praha: Argo, 2019, 280 s.,
váz. 298 Kč
Snad každý, kdo má rodinu, pozná
směs lásky, humoru i tragédie, která
život provází. Ve Společenství, nejosobnějším z románů Ann Patchettové, se jí čtenářům dostane vrchovatě.
ISBN 978-80-257-2824-6

Procházková, Iva
Uzly a pomeranče

Praha: Yoli, 2019, 232 s., váz.
Nespoutaná příroda, divocí koně
a nezapomenutelný příběh první
lásky… Po smrti své maminky nachází
Darek útočiště v nespoutané horské
krajině, v blízkosti koní. Jako by byli
v něčem pravdivější než lidé, jako by
jim lépe rozuměl.
ISBN 978-80-7617-284-5

Raabeová, Melanie
PRAVDA

Překl. Lutovská, Pavla, Praha: Kalibr,
2019, 1. vyd., 400 s., váz. 399 Kč
Před sedmi lety beze stopy zmizel
při cestě do Jižní Ameriky bohatý obchodník Philipp Petersen. Od té doby
vychovává jeho žena Sarah jejich společného syna sama. Náhle obdrží nečekanou zprávu, že je Philipp naživu.
ISBN 978-80-7617-267-8

Rooneyová, Sally
Rozhovory s přáteli

Překl. Šmahelová, Radka, Praha:
Argo, 2019, 284 s., váz. 348 Kč
Knihu můžeme číst jako romantickou
komedii plnou nevěry, sexu, odcizení
i sblížení, ale zároveň jako silný příběh o životě a myšlení současných
mladých žen.
ISBN 978-80-257-2812-3

Praha: Motto, 2019, 224 s., 249 Kč
Jsem hezká, ale ne Barbie, jsem chytrá, ale ne intelektuálka, jsem vtipná,
ale ne za každou cenu. O tom, co si
ženy myslí, ale nikdy to neřeknou
nahlas.
ISBN 978-80-267-1560-3

Překl. Pernicová, Zuzana, Ostrava:
Domino, 2019, 312 s., váz. 349 Kč
Anna nechce nic než spát. Ale noční
děsy vyvolané pocitem viny a vzpomínkami na jednu příšernou událost
jí usnout nedovolí. Před svou minulostí utekla na skotský ostrov Rum,
kde si našla práci v odlehlém hotýlku.
ISBN 978-80-7498-328-3

Todd, Anna
Sestry Springovy

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha: Yoli,
2019, 368 s., brož. 299 Kč
Děvčata Springova vyrůstají na
vojenské základně v New Orleans.
Každá ze sester je úplně jiná a všechny dohromady představují živelnou
pohromu.
ISBN 978-80-7617-597-6

Weisbergerová, Lauren
Když ti život dává kapky

Překl. König, Martin, Praha: Baronet,
2019, 366 s., váz. 329 Kč
Jedna z oceněných autorek bestsellerů New York Times Lauren Weisberger se vrací s románem o jedné
ze svých nejoblíbenějších postav
z knihy Ďábel nosí Pradu – Emily
Charltonové, první asistentce Mirandy Priestlové.
ISBN 978-80-269-1124-1

Zusak, Markus
Clayův most

Překl. Křesťanová, Dominika; Penkala, Vít, Praha: Argo, 2019, 568 s., váz.
Hrdiny Zusakova nového románu je
pět bratrů Dunbarových, Matthew,
vypravěč knihy, je z nich nejstarší
a nejrozumnější, Clay je nejcitlivější
a jeho úloha ve vyprávěném příběhu
nejdůležitější.
ISBN 978-80-257-2854-3

ROZH OVO RY
Bujabéza Rejžková, Magdaléna
Bez práce nejsou bagety aneb
jak Češi žijí ve Francii

Praha: Garamond, 2019, 256 s., brož.
Jó, on si žije ve Francii! Slýchají často
Češi žijící ve Francii. Ale co se za
tímto výkřikem skrývá? Opravdu jim
v zemi vína a sýrů létají pochutiny
samy do pusy? Nebo se musí jakožto
cizinci snažit dvakrát tolik?
ISBN 978-80-7407-453-0

Dvořák, Ivan; Weiner, Josef
Do konce se nedohlédne /
Začalo to v Podskalí
Praha: Galén, 2019, 221 s., váz.
250 Kč
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Do konce se nedohlédne je soubor
pěti rozhovorů, které vedl Ivan
Dvořák v letech 1989–2013 se svými
židovskými příbuznými a známými.
Druhou část knihy tvoří vzpomínkový
text Josefa Weinera.
ISBN 978-80-7492-400-2

SCI-FI, FANTASY
Asher, Neal
Stroj nekonečna. Román z cyklu
Proměna
Překl. Hrnčíř, Marek, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2019, 416 s.,
brož. 399 Kč
Ve vzdálených končinách vesmíru
a na samé hranici Řádu se komplikovaná hra blíží ke svému vyústění.
Tajemná a nebezpečná Penny Royal
má stále v patách pronásledovatele,
do jejichž čela se dostává Brockle,
psychopatická forenzní UI.
ISBN 978-80-7332-409-4

Blacková, Holly
Podlý král

Praha: CooBoo, 2019, 364 s., brož.
349 Kč
Člověk musí být dost silný na to, aby
bojoval pořád dokola. Druhý díl napínavé fantasy série.
ISBN 978-80-7544-823-1

Ferreyra, Juan;
Percy, Benjamin
Green Arrow 4: Město pod
hvězdou

the Elder, Changer, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 200 s., brož. 299 Kč
Seattle čelí nejhorší sérii krizí, jakou
pamatuje. Z nebe padají letadla, obrovské budovy se řítí k zemi a městem
se šíří požár. Počet obětí stále stoupá
a obyvatel se zmocňuje panika.
ISBN 978-80-7595-224-0

Gallandová, Nicole;
Stephenson, Neal
Vzestup a pád agentury DODO

Překl. Svoboda, Martin; Podaný, Richard, Praha: Argo, 2019, 704 s., váz.
Melisanda Stokesová je odbornice na
starověké jazyky. Když se na univerzitě
náhodou sejde s Tristanem Lyonsem,
jenž se zabývá vojenskou rozvědkou,
netuší, že se ocitla na prahu událostí,
které naruby obrátí nejen její život.
ISBN 978-80-257-2735-5

Harknessová, Deborah
Čas čarodějnic 3: Kniha života

Překl. Neradová, Martina, Praha:
Laser, 2019, 2. vyd., 512 s., brož.
399 Kč
Závěrečný díl světově úspěšné
trilogie. Hlavní hrdinové a milenci,
čarodějnice Diana Bishopová a upír
Matthew Clairmont, se vracejí v čase
z alžbětinského Londýna zpět do naší
současnosti.
ISBN 978-80-7617-572-3

Harmonová, Amy
Meč a ptáček

Praha: Yoli, 2019, 304 s., brož.
V království Jeru byli všichni obdaření
magickou mocí postupně vyvražděni
krutým králem. Tento osud potkal
i Mesharu, popravenou přímo před
očima její dcery.
ISBN 978-80-7617-377-4

Hearne, Kevin
Útok obrů

Překl. Černovský, Pavel, Praha: Argo,
2019, 488 s., váz.

Kevin Hearne svými Kronikami železného druida plně prokázal výjimečné
vypravěčské umění. V Útoku obrů
vytvoří vlastní svět se zcela novou
mytologií.
ISBN 978-80-257-2786-7

Hearne, Kevin
Napálený

Překl. Tilcer, Roman, Praha: Laser,
2019, 320 s., brož. 299 Kč
Druid Atticus Oapos, Sullivan by
nepřežil déle než dvě tisíciletí, kdyby
v sobě neměl pořádnou dávku keltské prohnanosti.
ISBN 978-80-7617-695-9

Hearne, Kevin
Prohnaný

Překl. Tilcer, Roman, Praha: Laser,
2019, 272 s., brož.
Atticus Oapos, Sullivan, poslední druid,
si poklidně žije v Arizoně, provozuje
okultní knihkupectví a ve volném čase
na sebe bere zvířecí podobu a vyráží na
lov se svým irským vlkodavem.
ISBN 978-80-7617-060-5

Johnston, Cameron
Zrádný bůh

Překl. Krejčová, Dana, Praha: Laser,
2019, 1. vyd., 400 s., váz. 399 Kč
Edrin Galán strávil deset let na útěku,
pronásledován vlastními i skutečnými
démony. Nyní ale jeden z mála přátel, kteří mu zbyli, odhalil strašlivé
tajemství – a při pokusu varovat
vládce rodného města byl stažen
zaživa z kůže.
ISBN 978-80-7617-475-7

Johnston, E.K.
Star Wars – Ahsoka

Překl. Šebesta, Lubomír, Praha:
Egmont, 2019, 224 s., brož. 299 Kč
Ahsoka Tano, kdysi loajální Jedi
a učednice Anakina Skywalkera,
chtěla původně strávit zbytek života
službou v řádu Jedi.
ISBN 978-80-252-4675-7

Maasová, Sarah J.
Království popela

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2019, 976 s., brož. 399 Kč
Poslední bitva je tady. Šestý díl bestsellerové série Skleněný trůn.
ISBN 978-80-7544-824-8

Miéville, China
Tři okamžiky exploze

Překl. Žáček, Milan, Praha: Laser,
2019, 504 s., váz.
Jednoho rána se Londýn probudí
a nebe je plné vznášejících se ledovců. Student anatomie zjišťuje, že
v kostech každého z nás je od narození vyřezaný tajemný vzor. Na souš
se dostávají ropné plošiny poháněné
podivuhodným, zběsilým účelem…
ISBN 978-80-7617-644-7

Pohl, Frederik
Gateway

Praha: Argo, 2019, 320 s., váz.
Gateway – brána k tajemstvím i bohatství vesmíru – asteroid sloužící
jako kosmický přístav pro tisícovku
mimozemských lodí.
ISBN 978-80-7553-684-6

Skřipský, Marek
Ostravská mystéria

Praha: Straky na vrbě, 2019, 1. vyd.,
592 s., brož. 350 Kč
Po Velké válce je Ostravsko divoký
region. Uhelná pokladnice mladé

bibliografie
republiky i průmyslové srdce, kde se
buduje div ne ze dne na den. Legionář Vácha po návratu z ruského tažení prolévá hrdlem hektolitry alkoholu,
aby zahnal staré běsy.
ISBN 978-80-87364-93-2

Staples, Fiona;
Vaughan, Brian K.
Sága 9

Překl. Podaný, Richard, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 152 s., brož. 399 Kč
Když po vás jdou mocní z celého
vesmíru, na koho se obrátíte, aby
vás ochránil? Možná by šlo zkusit
sedmou velmoc – když médiím dáte
pořádného sólokapra, třeba vás za to
dostanou někam do bezpečí.
ISBN 978-80-7595-194-6

Williams, Tad
Trůn z dračích kostí

Překl. Zábranský, Tomáš; Záleský,
David, Praha: Laser, 2019, 792 s.,
brož.
Válka, podporovaná temnými silami magie, je připravena zachvátit
mírumilovnou zemi Východní
Ard – neboť Jan Kněz, veliký král,
přemožitel hrozného draka Shurakaie, umírá.
ISBN 978-80-7617-848-9

ŠPIO NÁ Ž N Í
ROM ÁNY
Le Carré, John
Špion, který přišel z chladu

Praha: Argo, 2019, 280 s., váz.
Román, který autora proslavil coby
revolucionáře špionážního žánru.
Není tu nezničitelný James Bond ani
megalomanský padouch jako jeho
protivníci, ale je tu jedna bezpečnostní služba stojící proti druhé a někdy
i proti třetí.
ISBN 978-80-257-2823-9

TH R I LLE RY
Harris, Thomas
Červený drak

Překl. Urban, Miloš; Nellis, Alice,
Praha: Argo, 2019, 356 s., váz.
První kniha série o Hannibalu Lecterovi. Francis Dolarhyde pracuje ve
filmových laboratořích a na své okolí
působí jako pracovitý a uzavřený
člověk. Francis je však fyzicky poznamenaný šílenec.
ISBN 978-80-257-2813-0

Hill, Edwin
Chata u jezera

Překl. Čermák, Jan, Brno: Kalibr,
2019, 400 s., váz.
Edwin Hill ve svém debutu, mysteriózním thrilleru s brilantní
zápletkou, představuje harvardskou
knihovnici Hester Thursbyovou,
která má zvláštního koníčka: hledá
ztracené věci.
ISBN 978-80-7617-445-0

MacMillanová, Gilly
Vyvrhel

Překl. Polochová, Markéta, Praha:
Kalibr, 2019, 1. vyd., 288 s., váz.
329 Kč
Nejlepší kamarádi Noah a Abdi se
od sebe nehnou ani na krok. Jenže
když je v bristolském Feeder Canalu
nalezen Noah v bezvědomí, Abdi
nechce – nebo nemůže – říct, co
se stalo.
ISBN 978-80-7617-553-2

z n o v i n e k k 2 . 9. 2 0 19 2 74 t i t u l ů
literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Hunterová, Erin
Volání divočiny (3): Kouřová
hora

Praha: Albatros, 2019, 256 s., brož.
249 Kč
Od Velkého Medvědího jezera se
nesourodá medvědí skupinka vydává
dál, odhodlaná najít místo, kde by bylo
dost prostoru i potravy pro všechny.
A pokud možno žádné ploché tváře
a jejich řvoucí ohnivá zvířata.
ISBN 978-80-00-05544-2

MacNabb, Matt
Pyžamasky – Moje první
knihovnička

Praha: Egmont, 2019, 40 s., 329 Kč
Statečné Pyžamasky vyráží do akce!
Sovička, Kočičák a Gekko bojují se
zločinem a chrání město před padouchy, kdykoli je potřeba. Zjisti, jaké to
je být superhrdinou!
ISBN 978-80-252-4525-5

Meadowsová, Daisy
Kamarádky kouzelných zvířátek
6: Výpomoc Matyldy Fuflíkové
Brno: CPress, 2019, 112 s., váz.
199 Kč
Nejlepší kamarádky Jola a Lilka přicházejí za dobrodružstvím do lesa
Přátelství, kde zvířátka umějí mluvit
a kouzla jsou na denním pořádku!
ISBN 978-80-264-2561-8

Pohanková, Jana
Červený panáček

Praha: Slovart, 2019, 208 s., váz.
Vyprávění o panáčkovi v červeném
kabátku a červené čepičce začíná
jeho narozením a pokračuje po celý
rok v 366 krátkých příbězích z každodenního života i dobrodružstvích
plných fantazie.
ISBN 978-80-7529-745-7

E NC YK LO PE D I E
Gabzdyl, Pavel
Všechno, co jste kdy chtěli vědět
o Měsíci

Praha: Albatros, 2019, 16 s., 299 Kč
Jak starý je Měsíc? Proč je kulatý? Kolik
lidí už ho navštívilo? A jakou spojitost
má se slavným Titanicem? Objevte
odpovědi na všechny všetečné otázky
o vesmíru a především o Měsíci.
ISBN 978-80-00-05368-4

H RY

Rébusy

Překl. Murinová, Dita, Praha: Esence,
2019, 1. vyd., 176 s., brož. 99 Kč
Hádanky, rébusy, hlavolamy – prostě
nejrůznější luštěnky s obrázky i čísly
v různých stupních obtížnosti pomáhají příjemně vyplnit čas a zároveň
procvičují logické myšlení.
ISBN 978-80-7617-454-2

The Lego Movie 2 Oficiální
ročenka 2019

Brno: CPress, 2019, 64 s., váz. 299 Kč
Tví oblíbení hrdinové z LEGO Movie
2 se vydávají vstříc novým dobrodružstvím a potřebují na nich tvou
pomoc. V této knize budete společně
řešit různé hlavolamy, plnit úkoly,
procházet nebezpečnými situacemi,
ale také se dobře pobavíte.
ISBN 978-80-264-2468-0

Valkounová, Tereza;
Daniš, Petr
Nejlepší hry z lesních školek

Brno: CPress, 2019, 184 s., váz.
369 Kč
Kniha pro rodiče, průvodce a učitele
předškolních dětí přináší výběr her,
které se osvědčily v lesních školkách.
Některé jsou známé a rozšířené, jiné
originální a neobvyklé.
ISBN 978-80-264-2570-0

LE PO R E L A
Zmatlíková, Helena
Naše zvířátka

Praha: Fragment, 2019, 16 s., lepor.,
99 Kč
Oblíbené rozkládací leporelo pro
nejmenší s obrázky známých zvířátek
od Heleny Zmatlíkové.
ISBN 978-80-253-4194-0

PO HÁD K Y
Dyntarová, Darina
Vílí pohádky

Praha: Fragment, 2019, 80 s., váz.
249 Kč
Jednoho teplého jarního odpoledne
vykvetla na opuštěné lesní mýtině
veliká slunečnice a na jejím vrcholku
se objevila maličká víla. Jmenovala se
Barborka a moc jí to slušelo.
ISBN 978-80-253-4275-6

Miler, Zdeněk; Žáček, Jiří
Krtek kamarád

Praha: Pikola, 2019, 32 s., váz.
149 Kč
Dobrodružství s Krtkem a jeho
kamarády myškou, žabkou, ježkem
a zajíčkem nikdy nekončí.
ISBN 978-80-7617-541-9

Nejkrásnější pohádky pro
nejmenší

Brno: Barrister & Principal, 2019,
32 s., váz. 199 Kč
Kniha obsahuje výběr nejoblíbenějších pohádek pro nejmenší.
ISBN 978-80-7364-094-1

PRO DĚ TI
Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo – Roztomilá lama
Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2019, 120 s., váz. 159 Kč
Ema život v Záchranné ZOO strýčka
Horáce zbožňuje. A protože dokáže
mluvit se zvířaty, je tam vždy vítanou
pomocnicí. Nejnovějším přírůstkem
do zahrady je roztomilá lama a Ema
se těší, že bude hvězdou připravované zimní show.
ISBN 978-80-253-4273-2

Jak dělá kočička?

Praha: Fragment, 2019, 6 s., 129 Kč
Naučte svoje děti poznávat zvířátka.
Dozví se, jak dělá kočička a další
známá zvířátka, seznámí se však
i s těmi netradičními. Třeba s legračním tučňákem nebo obrovskou
velrybou.
ISBN 978-80-253-4088-2

Jak dělá ovečka?

Praha: Fragment, 2019, 6 s., 129 Kč
Naučte svoje děti poznávat zvířátka.
Dozví se, jak dělá ovečka a další známá zvířátka, seznámí se však i s těmi
netradičními. Třeba s usmívající se
lamou nebo roztomilou koalou.
ISBN 978-80-253-4087-5
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Kdo nám pomáhá cestovat – 5
ozvučených dopravních prostředků s blikajícími světly

Říčany: Junior, 2019, 12 s., 279 Kč
V téhle zajímavé knize se nejen dočteš
o dopravních prostředcích, s nimiž
podnikáme kratší i daleké cesty, ale
můžeš si také poslechnout, jak znějí.
ISBN 978-80-7267-666-8

Kdo pomáhá na statku – 5 strojů
se zvuky a blikajícími světly

Říčany: Junior, 2019, 12 s., 279 Kč
V téhle zajímavé knize najdeš některá
velice užitečná vozidla, která pomáhají při práci na statku.
ISBN 978-80-7267-665-1

MacNabb, Matt
Svět kolem nás – Moje první
knihovnička

Praha: Egmont, 2019, 40 s., 299 Kč
Naučit se barvy, tvary, čísla a vyhledat rozdíly nikdy nebylo tak zábavné.
Děti mohou plnit úkoly fixou, kterou
je možné smazat. Mohou tak psát
a kreslit, kolikrát chtějí.
ISBN 978-80-252-4357-2

Moriarty, Liane
Odpadková pohroma na planetě
Zemi

Praha: Pikola, 2019, 264 s., váz.
Nikolu Borůvkovou nikdy nenapadlo,
že se z ní stane velvyslankyně planety
Země. Když ale zjistí, že rozmazlená
princezna z cizí planety chce Zemi
přeměnit na obří skládku, neohroženě se vrhá do bláznivé kosmické
mise.
ISBN 978-80-7617-464-1

Šťávová, Leona
Nezlob!. Zásobník aktivit,kterými zabavíte dítě, kdykoli chcete

Brno: CPress, 2019, 136 s., brož.
249 Kč
Kniha plná nápadů na aktivity s dětmi
od 1 do 5 let doma i venku, s pomůckami a materiály, které obvykle máme
k dispozici a nepotřebujeme pro ně
běžet do obchodu.
ISBN 978-80-264-2615-8

Závodní auto

Praha: Egmont, 2019, 10 s., 89 Kč
VRRUMM! Jestlipak závodní auto vyhraje závod? Podívejte se, co všechno
se stalo na závodní dráze!
ISBN 978-80-252-4515-6

PRO M L ÁDE Ž

Chick, Bryan
Tajná zoo – Podivné zmizení

Praha: Fragment, 2019, 288 s., váz.
299 Kč
Městem se pod rouškou tmy plíží
opice a prozkoumávají okolí. Jako
první si podezřelého chování všimne
Megan. Když pak beze stopy zmizí,
nezbyde jejímu bratrovi a kamarádům nic jiného, než vyřešit hádanky,
které s jejím ztracením souvisí.
ISBN 978-80-253-4274-9

Pichon, Liz
Tom Gates 10: Všechno je
úžasný (celkem)

Překl. Špaček, Silvestr Vandrovec,
Praha: Brio, 2019, 416 s., brož. 269 Kč
Už zase začíná škola, ale neni to zas
taková tragédie. Blíží se sportovní
den, školní trh i Tomovy narozky!
ISBN 978-80-7529-975-8

SCI-FI, FANTASY
Blacková, Holly;
Clareová, Cassandra
Magisterium 5: Zlatá věž

Překl. Zagolová, Pavlína, Praha: Yoli,
2019, 216 s., brož.
Callum Hunt se již popáté vrací do
magické podzemní školy, ale záhy
zjišťuje, že nic není jako dřív. Magisterium sice s pomocí Calla a jeho přátel
porazilo armádu chaosu, ale slavné
vítězství si vybralo krutou daň.
ISBN 978-80-7617-254-8

Boldová, Emily
Stříbrné perutě: Dědička světla

Brno: CPress, 2019, 384 s., brož.
349 Kč
Thorn může sotva dýchat, tělo ji bolí,
ze zad jí vychází záře – děje se s ní
cosi nevysvětlitelného. A brzy se to
má dozvědět: Je napůl člověk, napůl
příslušnice národa Stříbrných perutí
a zcela nečekaně se ocitá ve smrtelném nebezpečí.
ISBN 978-80-264-2549-6

Dahl, Roald
Karlík a továrna na čokoládu

Překl. Kořán, Jaroslav; Šrut, Pavel,
Praha: Pikola, 2019, 5 vyd., 208 s.,
váz. 249 Kč
Karlík Bucket, chlapec z chudé rodiny, souhrou šťastných náhod získá
los, jenž mu umožní spolu s dalšími
dětskými výherci navštívit továrnu na
čokoládu pana Willyho Wonky.
ISBN 978-80-7617-348-4

Blytonová, Enid
Správná pětka na záhadném
vrchu. 16. díl

Praha: Albatros, 2019, 148 s., váz.
199 Kč
Kopec, který svým tvarem připomíná
klobouk, a proto dostal jméno Buřinka, je plný záhad a tajemství. Podaří
se Pětce odhalit, proč se v jeskyni
ozývají strašidelné zvuky?
ISBN 978-80-00-05517-6

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Hanáčková, Pavla
Ohrožená zvířata

Praha: Albatros, 2019, 1. vyd., 36 s.,
199 Kč
Podívejte se kolem sebe. Taky jste si
všimli poházených odpadků, chřadnoucích stromů a rostlin? Nezdá se
vám, že některé obyvatele vidíte čím
dál méně? Dozvíte se, jaká místa,
zvířata i rostliny jsou v ohrožení a jak
jim můžete pomoci.
ISBN 978-80-00-05332-5

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.

Jana Skalová
V této knížce najdete jednoduchý návod k pochopení a k re
spektování objevných cest vašich dětí k jejich zdravému, pro
každého z nich originálnímu pohybu. Zjistíte, že nemusíte
„návody na děti“ hledat na internetu, ale jen a pouze ve svých
srdcích, že vaši rodičovskou intuici stačí jen vyslyšet a že jak teď,
tak potom, je zákonitost, která funguje po staletí.
160 stran, vázané, 222 Kč

O umíněné Andělce
Lucie Bezděková, ilustrace Fleuertje Laut

76 stran, vázané, 188 Kč

Umíte si představit, že jste anděl, a nikdy se nedostanete
na Zem? Že neumíte? To ani hlavní hrdinka tohoto krás
ného příběhu. Andělka je hodná, vtipná, talentovaná, a to
nejdůležitější, hlavně umíněná. Tohle všechno je jí však k niče
mu, když jí hrozí, že stráví celý svůj dlouhý nesmrtelný život
hlídáním nebeské brány. Pro ztřeštěného anděla největší noční
můra.

Šašek Hopsajda a jiné pohádky
Jindřiška Kratschmarová, ilustrace N. Kotrčová

68 stran, vázané, 199 Kč

Vím, Co je
nového.
Čtu knihy
Nové besedy
bese

Knihy edice Co je nového,
které vás na sto stranách
uvedou do aktuálního dění
v různých oborech.

Jak teď, tak potom

Vydejte se s touto knížkou nových českých pohádek do kou
zelného světa dětské fantazie. Čekají na vás příběhy, jaké jste
ještě nikdy neslyšeli: O veselém pajdulákovi z království hraček,
o šikovném kováři , který naučil čerta pracovat, o tajemném
říčním králi nebo o hloupých a líných loupežnících.

Právo v závodu
s orwellovskou
budoucností umělé
inteligence.

Aktuální myšlení
o počítačových
hrách jako kulturním
fenoménu.

To jsou přeci všední věci
Stanislav Oliva, Michaela Olivová

72 stran, vázané, 188 Kč

Všední věci. Jsou všude kolem nás. Natolik běžné a tak oby
čejné, že už si jich ani nevšímáme. A přesto pro nás mají spoustu
zajímavých i neobyčejných příběhů, které by mohly vyprávět.
Stačí naslouchat. Některé z nich jsou v této knížce.

Nová
beseda

www.krigl.cz

Nejvýhodnější ceny v Klubu Nové besedy
www.novabeseda.cz

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

Komplet
atlas + pracovní sešit

249
Kč

89

315

Kč

Kč

www.zakovskyatlas.cz

www.kartografie.cz

Jak by byl Homérův slavný
hrdinský epos Trójská válka
líčený z pohledu žen?

I zármutek může být smrtící. Třetí případ
detektivů Turnerové a Callanacha
z pera bestsellerové autorky

Velkolepě vypravený zpěvník Tomáše Kluse
s písněmi z jeho alb Anat život není a Spolu

Právě odbila půlnoc.
Připravte se, skvělé
dobrodružství začíná!

Hravá sbírka pozoruhodných zajímavostí
ze světa zvířat

www.albatrosmedia.cz

knižní tipy

ERNEST HEMINGWAY – SVĚDECTVÍ JEDNOHO ŽIVOTA
Spanierová. Nejde o tradiční životopis, ten je v knize stručný, více se zde cituje
z Hemingwayových dopisů, jsou tu doprovodné eseje či vzpomínky výše zmíněných autorů, ale především velké množství dokumentů a fotografií, jež jsou
právě oním „svědectví jednoho života“, jak se praví v podtitulu pěkně vypravené
knihy. Hemingway si nepsal deník, ale schovával si všechno možné, vedle fotografií a dopisů i různé doklady, výstřižky nebo vstupenky apod. A zachovaly se
tisíce dopisů, které napsal a jež postupně vycházejí i knižně. Bostonská sbírka
obsahuje přes jedenáct tisíc fotografií, letenky, jízdenky, účtenky atd. Jen malý
zlomek fotografií je publikován v Katakisově knize, ale i tak je to pozoruhodné:
Hemingway od dětství, přes mládí v Itálii a Paříži, až po zralá léta a stáří, Hemingway při psaní, s rodinou, na cestách, při lovu divoké zvěře nebo ryb… Podle
Katakise „Hemingway věřil, že svět je ,skvělé místo‘, a psal o tom, jak smutný
bude, až je bude muset opustit. Značná část Hemingwayova díla je protkaná
smrtí a sebevraždou a vzhledem ke století, kdy žil, a k tomu, co viděl, to člověka
ani nepřekvapuje.“
MILAN VALDEN

Od narození amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye (1899–1961) sice uplynulo letos už 120
let, ale zájem o jeho dílo a osobu neutuchá, i když
už se pravděpodobně netěší takovému kultu a vlivu
jako v době největší slávy. Nicméně jeho knihy se
stále čtou a vydávají, např. u nás vyšly jeho zásadní knihy naposledy před pár lety v hemingwayovské řadě v Odeonu – nechyběly mezi nimi romány
I slunce vychází, Sbohem, armádo!, Mít a nemít
a Komu zvoní hrana, novela Stařec a moře, vzpomínky Pohyblivý svátek či soubor Povídky. Kdo se o život nositele Pulitzerovy ceny za Starce a moře (1953)
a Nobelovy ceny za literaturu (1954) zajímá více, má nyní příležitost sáhnout po
knize nazvané Ernest Hemingway – Svědectví jednoho života, kterou uspořádal
Michael Katakis, správce Hemingwayovy pozůstalosti uložené v prezidentské Kennedyho knihovně v Bostonu. Přispěli do ní dále různými texty Patrick
Hemingway, Seán Hemingway, Carol Hemingwayová, Tom Putnam a Sandra

BUĎ MUŽEM! JAKÝM BŮH CHTĚL, ABYS BYL
vyděsil a přišly mu na mysl úplně nové myšlenky – na to, že jednou také umře. Od
myšlenek na smrt je už jen krok k myšlenkám o Bohu. Ten ale v téhle knize není
jen tím pánem na kříži či něčím nedostižným v nebesích, je to tvůrce Všehomíra,
kterého můžeme potkat vždy, když na něj pomyslíme, když ho potřebujeme, když
se rozhodujeme, bojíme nebo jsme v pokušení. V knize je deset kapitol a na konci
každé z nich je úkol. Když jej muži vykonají, dozvědí se o sobě spoustu věcí. Budou
přemýšlet třeba o tom, co by o sobě chtěli slyšet na svém pohřbu. To je možná
vtipně vypadající úkol, ale když si ho vyzkoušíte (i jako žena), není to vůbec jednoduché. Budu chtít, aby vzpomínali na moji krásnou postavu? S věkem se hodně
proměnila. Na moje kuchařské umění? To možná ano, koneckonců láska prochází
žaludkem. A když budou vzpomínat na to, jaká jsem byla, co chci, aby říkali? Když
se rozhodnete, co chcete na svém pohřbu o sobě slyšet, můžete začít dělat něco
proto, aby tomu tak skutečně bylo. Možná se vám některé úkoly budou zdát primitivní nebo dokonce hloupé, ale i tak zkuste překonat svoji pýchu nebo potřebu
rychlého výsledku a zkuste to. Nic tím neztratíte. Jen můžete potkat záblesk boží
jiskřičky sami v sobě.
JARMILA SKOPALOVÁ

Když katolický kněz napíše knihu pro muže o tom,
jak být skutečným mužem, může se to zdát jako
protimluv. Jenže Larry Richards si hodně užíval
s holkama, ví, co je alkohol a jeho rodiče byli policisté. I on chtěl být strážcem zákona. Ve městě jako je
Pittsburgh, by to bylo sice nebezpečné, ale zároveň
ceněné povolání. Jeho cesta k Bohu nevedla přímo
a právě proto je jeho kniha Buď mužem!: Jakým Bůh
chtěl, abys byl (vydává Portál, překlad Monika Kittová) o tom, jak hledat muže v sobě, tak pravdivá
a praktická. A také vtipná. Pobavilo mě třeba, proč
se nikdy nedotknul drogy. Jeho otec mu prý jednou řekl: „Když tě načapám, jak
piješ, potrestám tě, ale pochopím to. Jestli ale zjistím, že bereš drogy, zabiju tě.“ To
Larryho straší dodnes, takže drogy nezkusil. A cesta k Bohu vedla přes Thorntona
Wildera a Naše městečko. V něm umírající postava Emily může prožít znovu jeden
den svého života. Rozhodne se pro dvanácté narozeniny a zjistí, jak si neumíme
vážit života a nedokážeme jej prožít. Právě při tom se Larry Richards opravdu

SEROTONIN
cenu ztráty potence, k čemuž se později přidá ještě tloustnutí. Labrouste opustí
svoji japonskou milenku i práci na ministerstvu zemědělství, ubytuje se v hotelu
a na čas pak dokonce odjede z Paříže, nejprve k příteli ze studií, jenž živoří
v Normandii na farmě se stádem krav, pak do domu v lesní samotě. Vzpomíná
na své osudové ženy, s jednou, neúspěšnou herečkou, se dokonce setká, ale
když vidí, že Claire je na tom ještě hůř než on, rychle uteče. Výčitky a sebelítost
jej doženou až k myšlence, že by se mohl vrátit ke Camille, s níž žil asi před
patnácti lety a vzpomíná na ni láskyplně a s nadějí, ale zároveň i s pocitem viny,
jak jí ublížil banální nevěrou, když si prostě nemohl pomoct. Vyhledá Camille,
která pracuje jako veterinářka, a sleduje ji, ale nikam dál se nedostane. Tato část
vyprávění je velmi znepokojivá a má až thrillerový nádech; čtenář se děsí, co vypravěč provede, protože se zdá, že je schopný všeho. Ironicky, otevřeně glosuje
životní vyhlídky bezdětného, osamělého čtyřicátníka, situaci s bydlením v Paříži
či s francouzským a evropským zemědělstvím. A čtenář se baví, ale zároveň ho
mrazí, jak jsme u tohoto autora zvyklí.
MILAN VALDEN

Vypravěči nejnovějšího románu francouzského
spisovatele Michela Houellebecqa je 46 let a při
bilancování svého života a vzpomínání na ženy,
které miloval nebo s nimi aspoň spal, v jedné chvíli
dospěje k názoru, že „Bůh je průměrný scenárista,
a obecněji i Bůh je průměrný, všechno v jeho stvoření nese známky přibližnosti a nepovedenosti,
pakliže nejde o čistou a prostou zlovolnost…“ Kdo
však rozhodně průměrný není, to je Houellebecq
a ve svém sedmém románu Serotonin (přeložil
Alan Beguivin, vydal Odeon) to opět dokazuje. Je
zábavný, kritický, beznadějný, pochmurný i vtipný,
sprostý a otevřený, s postřehy o světě a životě, jež se trefují přímo, přesně a bez
servítek. Florent-Claude Labrouste nesnáší své křestní jméno, ale nikdy neudělal nic pro jeho změnu; a zdá se, že ani jeho pokusy o změnu života nikam
nevedou, jen k prohlubující se beznaději a depresi, z níž mu příliš nepomáhá
ani antidepresivum, jež by mělo zvyšovat hladinu serotoninu, jenže to se děje za
24
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THOMAS HARRIS: Cari Mora

Kniha
měsíce
září

Přeložil Martin Urban, 298 Kč

Tvůrce Hannibala Lectera přichází s románem o zlu, nenasytnosti
a temných obsesích.
Cari Mora uprchla před válkou v rodné zemi do USA a pod
dohledem imigračního úřadu žije na dočasné povolení pobytu
v Miami. Aby se uživila, jde ze zaměstnání do zaměstnání a teď
se stará o luxusní sídlo přímo na slavné pláži Miami Beach.
Nemá tušení, že pod domem je ukryto půl tuny ryzího zlata.
To se však dozví jistý Hans-Peter Schneider, který po tomto
zlatě slídí už roky, a zdaleka není sám. Krásná Cari stojí tomuto
úchylnému zločinci v cestě a jejich střet, po němž zůstane celá
řádka mrtvol, je nevyhnutelný…
Na šestý román autora Mlčení jehňátek čekal celý svět. Teď se
dočkal…

Thomas Harris
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Hans-Peter Schneider už se nemohl
dočkat, až se s klíčem od Felixe bude
moct vkrást do toho domu na Miami
Beach. Bude se tam moct tiše plížit, zatímco ta rajcovní Cari Mora bude spát.
Zatím Hans-Peter Schneider byl
v obytné části svého neoznačeného
skladiště v zátoce Biscayne Bay, které
se nacházelo nedaleko Thunderboat
Alley v severní části Miami Beach. Jeho černé plavidlo bylo uvázané v přilehlé loděnici. Seděl nahý na stoličce ve
sprše a nechal na sebe stříkat ze všech
směrů vodu. S německým přízvukem si
zpíval: „… just singing in the rains. What
a glorious feeling, I am haaapy again…“
Pozoroval svůj odraz ve skleněném
zařízení na zkapalňování nebožtíků,
v němž rozpouštěl Karlu, dívku, kterou se mu nepodařilo prodat.
Ve stoupající páře vypadal Hans-Peterův odraz na skle jako daguerrotypie.
Zaujal pozici Rodinova Myslitele a pozoroval se koutkem oka. Skrz páru byl
cítit slabý závan louhu.
Bylo zajímavé sledovat sebe sama
coby Myslitele, zatímco ve vaně za
sklem se začaly z hmoty rozpouštěné louhem, která bývala kdysi Karlou,
vynořovat kosti. Zařízení se pohupovalo a míchalo tekutinou sem a tam. Ze
stroje vyšlo říhnutí, objevily se bubliny.
Hans-Peter byl na své zkapalňovací zařízení velice pyšný. Musel za něj
zaplatit hotový majlant, protože tyhle
přístroje právě začaly být v kurzu kvůli
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ekologům, jimž na kremaci žehem vadí, jakou zanechává uhlíkovou stopu.
Metoda zkapalňování nezanechává
žádnou uhlíkovou stopu, stejně jako
žádnou jinou. Když kšeft s nějakou holkou nevyšel, Hans-Peter ji mohl prostě
spláchnout do záchodu, aniž by tím jakkoli znečistil spodní vody. O své práci
dokonce složil popěvek: „Jó Hans-Peter,
jméno, co má zvuk, spláchne trable do
stoky coby dup, hej rup.“
Karla zas nebyla tak marná, dokázala Hansi-Peterovi dopřát trochu rozptýlení, a taky našel zájemce o obě
její ledviny.
Hans-Peter přímo cítil příjemné teplo, které se ze zkapalňovacího zařízení
linulo koupelnou, ačkoli držel teplotu
rozpouštědla pouze na jedenasedmdesáti stupních, aby celý proces zpomalil. Užíval si pohled na kostru pomalu vystupující z tkáně a podobně jako
ještěra ho přitahovalo teplo.
Zvažoval, co si na plížení Escobarovým domem obléct. Do bílé latexové
kombinézy, kterou nedávno ukradl na
srazu příznivců žánru fantasy, byl úplný
blázen, jenomže při tření stehny o sebe vrzala. Ne. Potřebuje něco černého,
pohodlného a bez hlučných suchých
zipů pro případ, že by se na spící Cari Moru chtěl dívat nahý. Taky bude
potřeba náhradní oblečení, kdyby náhodou odtamtud musel odejít mokrý a ulepený, stejně jako lahev s bělidlem na zničení stop DNA, pokud by
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na něco takového mělo dojít. A podpovrchový detektor kovů.
Zpíval si v němčině lidovou píseň,
kterou ve svých Goldbergových variacích využil Johann Sebastian Bach
a která se ve volném překladu jmenuje „Zelí a řepa mě z domu vyženou“.
Takové rozrušení mu bylo příjemné. Hodlá se plížit domem. A pomstít
se za Pabla, který odpočívá v pekle.
Hans-Peter Schneider se ukrýval
v křoví vedle velkého domu, byla jedna hodina v noci. Vyšel Měsíc, stíny
palem na měsícem osvícené zemi vypadaly jako prolitá krev. Když zafoukal
vítr, stíny palmových listů se rozhýbaly
a připomínaly člověčí stín. Jeden z nich
člověku skutečně patřil. Hans-Peter
počkal na další poryv větru a mezi rozkývanými stíny přešel trávník.
Z domu stále sálal žár předešlého
dne. Jak se Hans-Peter opíral o zeď,
dům mu připomínal nějaké velké teplé
zvíře. Pevně se přitiskl k boční stěně
a vnímal, jak mu tělem prochází žár.
Cítil i měsíční svit, který ho svědil na
hlavě. Představoval si čerstvě narozené
klokaní mládě, které leze po matčině
břiše do vyhřátého vaku.
V domě byla tma. Skrz okna prosklené verandy nebylo nic vidět. Kovové okenice, které mají chránit sklo
před hurikánem, byly tu a tam stažené.
Hans-Peter nejdřív vsunul do zámku
šperhák a dvakrát s ním zakvedlal, aby
vnitřek poškrábal. (…)
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ANNIE LEIBOVITZ
Při práci
Přeložila Martina Neradová,
998 Kč
Královna portrétní fotograﬁe vypráví
svůj profesní životopis, který je
zároveň úzce spjatý s jejím osobním
životem. Procestujeme s ní celý svět
a potkáme se s bezpočtem hvězd i hvězdiček, které za svou
dlouhou kariéru zvěčnila. Všem zájemcům o fotografování
zodpoví nejčastější otázky týkající se vybavení, osvětlení
a postupů a pár dobrých rad, tipů a zkušeností. Knihu
korunují reprodukce jejích nejslavnějších snímků v průřezu let.

BALLI KAUR JASWALOVÁ
Erotické příběhy
pro indické vdovy
Přeložila Jitka Jelínková, 298 Kč
Po smrti otce rodinná ﬁnanční situace
donutí Nikki přijmout místo vyučující
v sikhské čtvrti na londýnském
předměstí. Než se naděje, stojí před
skupinou sikhských vdov, které se
touží naučit anglicky, a ne tvůrčímu psaní, jak původně
předpokládala. Prostředníkem se ženám stane erotická kniha,
díky níž postupně odhalují své fantazie, tajemství i vzpomínky.
Barvitý, dojemný i zábavný příběh z prostředí londýnské
sikhské komunity.

DE N

GEORGE ORWELL
Nadechnout se

JACK KEROUAC
Dobrá bloncka

Přeložil Petr Kopecký, 279 Kč

258 Kč

George Bowling, drobný obchodník
ve středním věku, je unaven dětmi
i rodinným životem. Když si jede
pro novou zubní protézu, přepadne
ho záchvat nostalgie a vydá se do
kraje svého dětství, aby si oddechl
a zavzpomínal. Městečko je však
změněno k nepoznání: všude se rozpíná beton, z rybníka,
kde chtěl vždycky chytit velkého kapra, je najednou špinavá
skládka a žumpa. Ve vzduchu se vznáší tíživá hrozba války –
a na městečko dopadá první letecká bomba.

Soubor různorodých textů, který
rekapituluje témata, ke kterým se
Kerouac vracel, a to různými formami:
beletristicky i žurnalisticky. Nacházíme
v něm nepublikované povídky
a prozaické fragmenty, publicistické
texty o beatnické generaci, o sportu, o literatuře, o jazzu
aj. Pestrost textů se odráží i v pestrosti překladatelských
přístupů – na knize se podílela řada překladatelů, kteří už se
v Argu v minulosti s Kerouacem potkali.

JACK KEROUAC
Kniha haiku

RICHARD BRAUTIGAN
Hawklinská nestvůra

Přeložil Petr Onufer, 198 Kč

Přeložil Rudolf Chalupský, 238 Kč

Ačkoli se Jack Kerouac proslavil
především jako prozaik, psal také
vynikající poezii – mnozí literární
historici jsou dokonce toho názoru, že
básně jeho prózu co do kvality předčí.
Je nepochybné, že jedním z vrcholů autorova básnického díla
jsou jeho haiku. Kniha byla poprvé vydaná teprve po autorově
smrti a přesvědčivě dokládá, že ve svém úsilí o zvládnutí
zdánlivě snadné, ve skutečnosti však nesmírně obtížné formy
Kerouac uspěl beze zbytku.

Láskyplná variace na gotický román –
dámy v nesnázích, neohrožení mužové,
příšera, jejíž řev se ozvěnou ozývá
v temných a ledových sklepeních –
to jsou rekvizity, které si Brautigan
vypůjčuje z brakových románů, ale
zachází s nimi s láskyplnou libovůlí.
Závěrečný souboj s netvorem proběhne trochu jinak, než by
zúčastnění očekávali, i nezbytná romance mezi obyvatelkami
domu a jejich vysvoboditeli má trochu nezvyklé rysy.

ANDREW KEEN
Jak opravit budoucnost

ALEC ROSS
Obory budoucnosti

Přeložil Stanislav Pavlíček, 348 Kč

Přeložil Jan Prokeš, 348 Kč

Ve svých předchozích knihách autor
krotil přehnaný optimismus ohledně
toho, co přinese vývoj internetu.
Autor ve své nejnovější knize naopak
přichází s návodem, jak z této situace
ven. Inspiraci nachází na jedné straně
v historické zkušenosti s první industriální revolucí, na druhé
straně sleduje podnětné případy ze současnosti, třeba
estonský vládní program e-government umožňující společně
spravovat věci veřejné.

Dokážeme se přizpůsobit měnící se
povaze práce? Které dovednosti by
měly rozvíjet naše děti? Může obava
z kybernetické války rozpoutat další
závody ve zbrojení? Autor nabízí
zasvěcený a informovaný pohled
na přicházející změny v oborech, které nejvíce ovlivní naší
ekonomickou budoucnost, počínaje robotikou a umělou
inteligencí přes kybernetickou bezpečnost a komerční využití
genomiky až po dopad digitálních technologií na peněžní trhy.
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LAYTON GREEN
Napsáno krví

JOHN LE CARRÉ
Špion, který přišel z chladu

Přeložila Klára Kolinská, 348 Kč

Přeložila Veronika Volhejnová,
298 Kč

Detektiv Joe „Kazatel“ Everson se
v práci nervově zhroutí, opustí
oddělení vražd v Atlantě a vrátí se
domů na malé město. Ale jako na
potvoru, i tady někdo začne vraždit
a Kazatel odhalí, že vrah se inspiruje
klasiky světové literatury. S pomocí Ariany Haleové, studentky
práv a knihomolky, pátrá uvnitř místní spisovatelské komunity.
Oba čelí inteligentnímu, sečtělému zabijákovi, jehož mozek je
stejně tak výkonný, jako zvrhlý. A oba mohou být jeho příštím
cílem...

JOHN LE CARRÉ
Jeden musí z kola ven
Přeložila Veronika Volhejnová,
348 Kč
V románu se setkáváme s Gorgem
Smileym po deseti letech od Špiona,
který přišel z chladu a opět v nové,
jako vždy nebezpečné situaci. Starý
šéf výzvědné služby je po smrti
a ﬁrmu teď řídí někdo nový spolu
s konsorciem vysokých agentů. Z Moskvy přijde informace,
že právě v nejvyšších kruzích tajné služby je sovětský špeh.
Smiley, kterého předtím vyhodili, je povolán zpět do služby:
právě on má dvojitého agenta odhalit.

Román, který autora proslavil coby
revolucionáře špionážního žánru.
Alec Leamas má za úkol dostat
z Východního Berlína všechny britské
agenty poté, co město rozdělila zeď.
Jednoho mu však Němci zastřelí. Po návratu do Londýna
přistoupí na riskantní plán obvinit agenta Mundta z toho, že
je dvojitý špion – sám Leamas má totiž tuto roli hrát a získat
si důvěru německé tajné služby. Krůček po krůčku se celá hra
blíží k překvapivému konci…

MARKÉTA
SVOBODINGER
Fylaktérion
228 Kč
Archeolog Filip strávil několik let
v Turecku, kde se podílel na odkrývání
sídliště z doby počátků křesťanství.
Nečekaně se však vrací do Prahy a žádá
o pomoc svého strýce, renomovaného
psychologa. Starověké společenství,
jehož pozůstatky bere Filip do rukou při vykopávkách, totiž
ožívá v jeho snech – a ti lidé žijí ve strachu z nevysvětlitelné
hrozby, která jednoho po druhém mrzačí a zabíjí. V Praze se
jeho noční můra začne děsivě naplňovat…

VICTORIA SCHWABOVÁ
Zaklínání světla

JEREMY CLARKSON
Necháte mě domluvit?

Přeložil Lukáš Houdek, 498 Kč

Přeložil Martin Urban, 298 Kč

Třetí díl fantasy o paralelních
Londýnech. Osud našich oblíbených
hrdinů se konečně naplňuje. Kdo
klesne a kdo povstane? Křehká
rovnováha mezi barevnými Londýny je
nebezpečně narušena a hrozí tu vznik
Londýna nového, který ostatní města uvrhne do zkázy. Záleží
na Kellovi, jestli si dokáže udržet své magické schopnosti,
a samozřejmě i na Lile Bardové, která se sice také ledacos
naučila, ale její divoká magie není nebezpečná jen pro ostatní,
ale i pro ni samotnou.

ORSON SCOTT CARD
Hegemonův stín
Přeložil Petr Kotrle, 348 Kč
V pokračování románu Enderův stín
je po válce. Lidstvo zachránil Ender
Wiggin se svým týmem nadaných dětí,
válečníků. Nepřátelé byli vyhlazeni,
Bitevní škola zrušena a děti se vrací
domů ke svým rodinám. Jakmile
nebezpečí pominulo, Země se opět stává bitevním polem.
Postupně, jeden po druhém, jsou všichni bývalí členové
Enderovy družiny uneseni. Zachrání se jen Fazolek, který
hledá pomoc u Enderova bratra Petra.

Jako vždy frustrovaný, překvapený,
pobavený, rozhořčený, kárající nebo
vysmívající se, tento nejznámější
novinář na světě přichází s knihou
postřehů o současném světě. Dozvíte
se, že když se dáte na veganství,
skončíte na vozíku. Když budete meditovat, skončíte na vozíku.
A pokud budete jako Tom Cruise uctívat ještěrky, skončíte na
vozíku. Takže pokud si tuto knihu nekoupíte a pozorně, raději
dvakrát nepřečtete, umíte si představit, jak skončíte.

NIVIAQ
KORNELIUSSENOVÁ
Homo sapienne
Přeložil Zdeněk Lyčka, 248 Kč
Román Homo sapienne zahýbal nejen
grónskou kulturní scénou, ale vzbudil
zájem i v mezinárodních literárních
kruzích. Fia, Sára, Inuk, Arnaq a Ivik,
hlavní postavy s různou sexuální
orientací, vstupují do vzájemných vztahů, které se postupně
komplikují, vyostřují a mění. Stejně jako většina vrstevníků po
něčem touží, milují se a podvádějí, pochybují a doufají, ovšem
v prostředí konzervativního sedmnáctitisícového grónského
maloměsta.

#mojeargo
Nepřehlédněte
v knihkupectví

Kniha znova vychází při příležitosti uvedení ﬁlmu. V kině od 12. 9. 2019.

JERZY KOSINSKI: Nabarvené ptáče
Přeložila Ivana Jílovcová-Fieldová, 238 Kč
Nadčasové poselství o osamělém putování a útrapách malého
židovského chlapce za druhé světové války. Nabarvené ptáče je
hluboce dramatický příběh zabývající se bezprostředním vztahem
mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou na
straně druhé. Přestože samotné dílo od svého vydání v roce 1965
způsobovalo a stále způsobuje silné kontroverze, dostalo se mu
světového ohlasu i mnoha prestižních literárních cen. Režisér Václav
Marhoul věnoval od roku 2008 veškeré své úsilí přípravě ﬁlmu
a kniha nově vychází s ﬁlmovou obálkou.

Argo
TOP 10
SRPEN

1. Jerzy Kosinski

6. Michelle Obamová

2. Markus Zusak

7. Pavla Horáková

3. Victoria Schwabová

8. Jordan B. Peterson

4. Layton Green

9. George Orwell

NABARVENÉ PTÁČE

MŮJ PŘÍBĚH

CLAYŮV MOST

TEORIE PODIVNOSTI

ZAKLÍNÁNÍ SVĚTLA

12 PRAVIDEL PRO ŽIVOT

NAPSÁNO KRVÍ

NADECHNOUT SE

5. Jeremy Clarkson

10. Joe Benitez

NECHÁTE MĚ DOMLUVIT?

Nové
dětské
knihy

LADY MECHANIKA 3

OWEN O’DOHERTY: To je nápad! Úžasné objevy a vynálezy, za které vděčíme ženám

Přeložila Viola Somogyi, 248 Kč

Mnoho věcí, které dnes považujeme za samozřejmé, objevily, vynalezly a navrhly ženy. Od štěpení jádra atomu po akvárium,
od pulsaru po nášlapný odpadkový koš, od brzdových destiček po jednorázové pleny, od orbitální rakety po ﬁltr na kávu…
Části z nich se za jejich práci dostalo významných ocenění, zatímco jiné byly přehlíženy, upadly v zapomnění nebo si jejich
myšlenky přivlastnil někdo jiný. Tedy neváhejte, čtěte a nechte se inspirovat!

KATHERINE MARSHOVÁ: Kluk odnikud Přeložila Petra Johana Poncarová, 348 Kč

P

Čtrnáctiletý Ahmed uvízne v městě, které s ním nechce mít nic společného. Po riskantní plavbě přes moře
se ocitá v Bruselu – sám, bez peněz a bez dokladů. Ukrývá se ve sklepě velké vily a pomalu ztrácí naději. A pak se seznámí
s Maxem, třináctiletým Američanem, který se také cítí osamělý: francouzsky se teprve učí, nemá kamarády, ve škole se mu nic
nedaří. Když pomůže Ahmedovi, aby v Bruselu mohl zůstat, začíná se Maxův pocit, že je k ničemu, pomalu rozplývat…

UBNÍ DE
AL

JIŘÍ WOLKER: Zámek a pomeranč 259 Kč
To, že kominík nosí štěstí, vědí všichni lidé a hlavně ti, kteří mají na šatech knoﬂíky. Věděl
to i chudý sirotek Jeník. U svého roztrhaného kabátku ale žádný knoﬂík neměl, a tak
se mu štěstí vyhýbalo. Jednoho dne se mu poštěstilo jeden knoﬂík získat, pravda,
trošku nepoctivě. Přál si zámek na skleněné hoře a pomeranč. Ani jedno z toho
sice nezískal, ale štěstí mu ten nalezený knoﬂík nakonec přece jen přinesl…
K pohádce vytvořila ilustrace Lucie Sunková.

Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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Milíčova 13, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
argo@argo.cz, www.argo.cz

Knižní veletrh Svět knihy Plzeň – pro
gram pro vás připravujeme,
sledujte naše webové stránky www.a
rgo.cz

THOMAS HARRIS: Cari Mora

Kniha
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Přeložil Martin Urban, 298 Kč

Tvůrce Hannibala Lectera přichází s románem o zlu, nenasytnosti
a temných obsesích.
Cari Mora uprchla před válkou v rodné zemi do USA a pod
dohledem imigračního úřadu žije na dočasné povolení pobytu
v Miami. Aby se uživila, jde ze zaměstnání do zaměstnání a teď
se stará o luxusní sídlo přímo na slavné pláži Miami Beach.
Nemá tušení, že pod domem je ukryto půl tuny ryzího zlata.
To se však dozví jistý Hans-Peter Schneider, který po tomto
zlatě slídí už roky, a zdaleka není sám. Krásná Cari stojí tomuto
úchylnému zločinci v cestě a jejich střet, po němž zůstane celá
řádka mrtvol, je nevyhnutelný…
Na šestý román autora Mlčení jehňátek čekal celý svět. Teď se
dočkal…

MÁRIA ĎURÍČKOVÁ
ILUSTRACE VLADIMÍR

Hans-Peter Schneider už se nemohl
dočkat, až se s klíčem od Felixe bude
moct vkrást do toho domu na Miami
Beach. Bude se tam moct tiše plížit, zatímco ta rajcovní Cari Mora bude spát.
Zatím Hans-Peter Schneider byl
v obytné části svého neoznačeného
skladiště v zátoce Biscayne Bay, které
se nacházelo nedaleko Thunderboat
Alley v severní části Miami Beach. Jeho černé plavidlo bylo uvázané v přilehlé loděnici. Seděl nahý na stoličce ve
KRÁL
sprše a nechal na sebe stříkat ze všech
směrů vodu. S německým přízvukem si
zpíval: „… just singing in the rains. What
a glorious feeling, I am haaapy again…“
Pozoroval svůj odraz ve skleněném
zařízení na zkapalňování nebožtíků,
v němž rozpouštěl Karlu, dívku, kterou se mu nepodařilo prodat.
Ve stoupající páře vypadal Hans-Peterův odraz na skle jako daguerrotypie.
Zaujal pozici Rodinova Myslitele a pozoroval se koutkem oka. Skrz páru byl
cítit slabý závan louhu.
Bylo zajímavé sledovat sebe sama
coby Myslitele, zatímco ve vaně za
sklem se začaly z hmoty rozpouštěné louhem, která bývala kdysi Karlou,
vynořovat kosti. Zařízení se pohupovalo a míchalo tekutinou sem a tam. Ze
stroje vyšlo říhnutí, objevily se bubliny.
Hans-Peter byl na své zkapalňovací zařízení velice pyšný. Musel za něj
zaplatit hotový majlant, protože tyhle
přístroje právě začaly být v kurzu kvůli

ekologům, jimž na kremaci žehem vadí, jakou zanechává uhlíkovou stopu.
Metoda zkapalňování nezanechává
žádnou uhlíkovou stopu, stejně jako
žádnou jinou. Když kšeft s nějakou holkou nevyšel, Hans-Peter ji mohl prostě
spláchnout do záchodu, aniž by tím jakkoli znečistil spodní vody. O své práci
dokonce složil popěvek: „Jó Hans-Peter,
jméno, co má zvuk, spláchne trable do
stoky coby dup, hej rup.“
Karla zas nebyla tak marná, dokázala Hansi-Peterovi dopřát trochu rozptýlení, a taky našel zájemce o obě
její ledviny.
Hans-Peter přímo cítil příjemné teplo, které se ze zkapalňovacího zařízení
linulo koupelnou, ačkoli držel teplotu
rozpouštědla pouze na jedenasedmdesáti stupních, aby celý proces zpomalil. Užíval si pohled na kostru pomalu vystupující z tkáně a podobně jako
ještěra ho přitahovalo teplo.
Zvažoval, co si na plížení Escobarovým domem obléct. Do bílé latexové
kombinézy, kterou nedávno ukradl na
srazu příznivců žánru fantasy, byl úplný
blázen, jenomže při tření stehny o sebe vrzala. Ne. Potřebuje něco černého,
pohodlného a bez hlučných suchých
zipů pro případ, že by se na spící Cari Moru chtěl dívat nahý. Taky bude
potřeba náhradní oblečení, kdyby náhodou odtamtud musel odejít mokrý a ulepený, stejně jako lahev s bělidlem na zničení stop DNA, pokud by

na něco takového mělo dojít. A podpovrchový detektor kovů.
Zpíval si v němčině lidovou píseň,
kterou ve svých Goldbergových variacích využil Johann Sebastian Bach
a která se ve volném překladu jmenuje „Zelí a řepa mě z domu vyženou“.
Takové rozrušení mu bylo příjemné. Hodlá se plížit domem. A pomstít
se za Pabla, který odpočívá v pekle.
Hans-Peter Schneider se ukrýval
v křoví vedle velkého domu, byla jedna hodina v noci. Vyšel Měsíc, stíny
palem na měsícem osvícené zemi vypadaly jako prolitá krev. Když zafoukal
vítr, stíny palmových listů se rozhýbaly
a připomínaly člověčí stín. Jeden z nich
člověku skutečně patřil. Hans-Peter
počkal na další poryv větru a mezi rozkývanými stíny přešel trávník.
Z domu stále sálal žár předešlého
dne. Jak se Hans-Peter opíral o zeď,
dům mu připomínal nějaké velké teplé
zvíře. Pevně se přitiskl k boční stěně
a vnímal, jak mu tělem prochází žár.
Cítil i měsíční svit, který ho svědil na
hlavě. Představoval si čerstvě narozené
klokaní mládě, které leze po matčině
břiše do vyhřátého vaku.
V domě byla tma. Skrz okna prosklené verandy nebylo nic vidět. Kovové okenice, které mají chránit sklo
před hurikánem, byly tu a tam stažené.
Hans-Peter nejdřív vsunul do zámku
šperhák a dvakrát s ním zakvedlal, aby
vnitřek poškrábal. (…)

Kulihrášek a Budulínek
Thomas Harris

Dvojitá kniha a tudíž i dvojitá porce výpravně ilustrovaných pohádek pro děti. Vedle
klasické lidové pohádky o neposlušném Budulínkovi se děti setkávají i s malým, ale chytrým
Kulihráškem, který nejen dokáže tatínkovi donést na pole těžký oběd, ale přelstí i bohatého
knížepána. Kniha navazuje na známou edici dvojitých pohádek, které v nakladatelství Portál
vyšly již dříve (Kůzlátka a Dvě pohádky). Jejich kouzlo stojí především na textech známých
lidových pohádek doprovázených podmanivými ilustracemi Vladimíra Krále.
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žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

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

beletrie
1. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
2. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon
3. Alena Mornštajnová Hana Host
4. Barbara Erskinová Strom duchů Brána
5. František Kotleta Stalingrad Epocha
6. Michaela Klevisová Sněžný měsíc Motto
7. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
8. Světlana Alexijevičová Modlitba za Černobyl Pistorius & Olšanská
9. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Bourdon
10. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon

populárně-naučná
1. Serhii Plokhy Černobyl Jota
2. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
3. Adam Bray Marvel Studios: Encyklopedie postav CPress
4. Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Roslingová Rönnlundová Faktomluva Jan Melvil Publishing
5. Don Miguel Ruíz Čtyři dohody Pragma
6. Kolektiv Školní atlas světa Kartografie
7. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
8. Kolektiv Jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty
9. Radkin Honzák, František Honzák Čas psychopatů Galén
10. Honza Mikulka, Janek Rubeš Honest Guide: Praha CooBoo

pro děti a mládež
1. Luna Scortegagna, Irena Trevisan V lese plném zvuků Drobek
2. Jeff Kinney Deník báječného kamaráda CooBoo
3. Anna Toddová After 2 – Přiznání Yoli
4. Rangsom Riggs Sirotčinec slečny Peregrinové: Mapa dní Jota
5. Anna Toddová After 3 – Tajemství Yoli
6. Jeff Kinney Deník malého poseroutky Albatros
7. Anna Toddová After 4 – Pouto Yoli
8. J. K. Rowlingová Harry Potter a kámen mudrců Albatros
9. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
10. Erin Hunterová Kočičí válečníci – Nejtemnější hodina Albatros
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Červenec 2019

1. Jaroslav Kmenta Boss Babiš Audiotéka, Bookmedia, čte P. Kubes
2. Milan Kundera Nesnesitelná lehkost bytí Tympanum, čte J. Bartoška
3. Oliver Norek Code 93 Audiotéka, Bookmedia, čte M Stránský
4. A. C. Doyle Z archivu Sherlocka Holmese – komplet Kanopa, čte V. Knop
5. Peter Swanson Na zabití Audiotéka, Bookmedia, čte více interpretů
6. Jo Nesbo Žízeň Kniha Zlín, čte D. Matásek
7. Vlastimil Vondruška Olomoucký bestiář Tympanum, čte J. Hyhlík
8. Ch. V. Felscherinow, H. Rieck, K. Hermann My, děti ze stanice ZOO Audiotéka, Bookmedia, čte více interpretů
9. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život u pr**le Audiotéka, Bookmedia, čte D. Prachař
10. Don Miguel Ruíz Láska, vztahy a přátelství Tympanum, čte Renata Honzovičová Volfová
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NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
NADIA COMANECIOVÁ

MALÁ KOMUNISTKA, KTERÁ SE NIKDY
NEUSMÍVALA
Lola Lafonová
Kniha se věnuje životu slavné gymnastky Nadii Comaneciové, která ve svých čtrnácti letech vyhrála na
OH v Montrealu. Autorka popisuje nesvobodnou cestu sportovkyně: jen se zbavila dohledu komunistické
státní bezpečnosti, stala se objektem pozornosti západních médií. I ta ji však okázale manipulovala do
role cvičené opičky. Zamýšlí se nad tím, jak zázračnou
dívku vnímal svět, když kolem ní stvořil legendu, jakýsi
„mýtus Nadia“, a během několika let totéž děvče zase
demytizoval.

LÁZNĚ ZA CÍSAŘE PÁNA
Pavel Scheufler
Album historických fotografií, které vybral, upravil a texty doplnil fotograf a vlastník rodinné sbírky starých fotografií Pavel Scheufler, představuje
svět lázní na sklonku monarchie, kdy k léčivým
pramenům mířily významné osobnosti z celé Evropy, šlechta i sám císař. Ti všichni, stejně jako
i obyčejní lidé, hledali u léčivých pramenů nejen
zdraví, ale také rozptýlení a pohodu. Možností
měli spoustu. Malé a méně známé lázně v českých zemích nabízely tichá ústraní a klid.

Volvox Globator, 349 Kč

KREV JE MŮJ CHLEBA
Laird Barron
Několika cenami ověnčený Laird Barron (*1970),
považovaný za šedou eminenci amerického hororu, tentokrát přichází s drsným thrillerem. Krev je
můj chleba je první díl nové série s hrdinou Izajášem Coleridgem, synem maorské krásky a amerického důstojníka, který je po dvaceti letech
mezi chicagskou mafií vržen do pátrání po mladé
dívce. Pokud jste si oblíbili Nesbøho hrdinu Harryho Holea, nepochybně si zamilujete i svérázného
Izajáše.

Slovart, 399 Kč

PĚT ZLATÝCH KLÍČŮ
K NAPLNĚNÉMU ŽIVOTU
S DĚTMI OD NAROZENÍ
DO SEDMI LET
Helle Heckmannová
Helle Heckmann věnovala dlouhá léta péči o děti.
Mezi základní principy její práce patří jasnost
a srozumitelnost, péče a vnímání dospělého jako
vzoru hodného nápodoby. V Pěti zlatých klíčích
jednoduše a prakticky popisuje potřeby malých
dětí a nabízí cesty a řešení, jak jim my dospělí
můžeme poskytnout co nejlepší péči.

Gnóm, 269 Kč

UMĚLCI ZA HITLERA

KOLABORACE A SNAHA
O SEBEZÁCHOVU V NACISTICKÉM
NĚMECKU
Jonathan Petropoulos
Umělci za Hitlera je kniha převážně o modernistických umělcích, kteří se snažili najít kompromis
s nacistickým režimem. Autor se soustředí jak na
umělce, jejichž snahy selhaly (Walter Gropius,
Paul Hindemith, Gottfried Benn, Ernst Barlach,
Emil Nolde), tak i na ty, kteří byli režimem akceptováni (Richard Strauss, Gustaf Gründgens, Leni
Riefenstahlová, Arno Breker, Albert Speer).

Malvern 228 Kč

KOCOUR
Pavel Mirovský
Knížka přináší kratochvilné a občas velmi napínavé historky o kocouru Filipovi, se kterým má čtenář příležitost prožít četná dobrodružství, občas
hodně nebezpečná. Nechybí tu však ani opravdová romance, jež kocoura potkala v dospělém
věku. Čtení příhod, jejichž protagonista má svůj
reálný předobraz, by mohlo příjemně zaplnit chvíle volna nejen milovníků koček všech věkových
kategorií. Texty doprovází půvabné barevné ilustrace žáků základní školy.

Academia, 450 Kč

POSVÁTNÁ PROSTITUTKA

VĚČNÝ ASPEKT ŽENSTVÍ
Nancy Qualls-Corbettová

Posvátná prostitutka ztělesňuje jak sexuální, tak
duchovní stránku ženy. Velebí bohyni ve fyzické
rozkoši a duchovní extázi. Přesto je posvátná
prostitutka panenská. Její panenství nemá nic
společného s fyzickým stavem, ale s vnitřním
postojem. Žije svůj vlastní život a není závislá na
reakcích ostatních lidí. Není tedy jen odrazem
muže, ať už jde o otce, bratra, milence, manžela
nebo syna.

Nakladatelství Bor, 259 Kč

DESIGNEM KE ŠTĚSTÍ

JAK SI VYTVOŘIT DOMOV, KTERÝ POSÍLÍ
VAŠE ZDRAVÍ A ZVÝŠÍ POCIT ŠTĚSTÍ
Victoria Harrisonová
Kniha Designem ke štěstí vám pomůže proměnit
domov – ať už je velký, nebo malý – v místo, kde
se budete cítit spokojení a šťastní. Nejde o žádné
velké investice, které by vás finančně zruinovaly.
Stačí k tomu jen pár praktických nápadů. V knize
se dozvíte: jak si vytvořit útulné útočiště, jak používat barvy, že i obyčejný úklid může úplně změnit
atmosféru u vás doma, zvláště když se zbavíte nepotřebných věcí.

Alpha Book, 298 Kč

Alpha Book, 298 Kč

NOČNÍ HLÍDKA

ČERNOBÍLÉ PRÁZDNINY

Sergej Lukjaněnko

Lucie Šavlíková

Mezi námi žijí Jiní, vyvolená kasta stoupenců sil
Světla a Tmy. Legenda vypráví o dávných časech,
kdy jejich armády sváděly nelítostný a nebezpečně vyrovnaný boj. Aby jejich soupeření nezničilo celý svět a aby zůstala zachována rovnováha,
uzavřeli spolu Dohodu. Světlí drží Noční hlídku
a bdí nad činy Temných, armáda temnoty při
Denní hlídce kontroluje počínání Světlých. Díky
vzájemnému respektu je tak svět ušetřen nejhorších katastrof. Jenže to se má změnit.

Prázdniny v českých lesích jsou snad nejkrásnější na světě. Zejména v chaloupce s rozkvetlou
zahradou, co by kamenem dohodil od rybníka
s topoly na hrázi. Honzík by u tetičky Pravoslavy s prapodivným účesem, která sice píše s tolika
chybami, že by z toho paní učitelku snad trefil
šlak, ale zato vypráví báječné pohádky a snídá
žužu, nejraději zůstal bydlet natrvalo. Už proto,
že má potíže s vyslovováním r a ř, když je nervózní, a u tety panuje klid a pohoda.

Tympanum, 399 Kč

Portál, Tympanum, 275 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz nebo u vašeho knihkupce
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BLÁZNIVÉ NÁPADY
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vychází!

www.kniha-mesice.cz
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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.

