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Mladá fronta
doporučuje
D AZ

D 
AZ

Novinky z nakladatelství
Jason Schreier
Krev, pot a pixely
Příběhy vítězství a šílenství
ze zákulisí vývoje
videoher. Příležitost
nahlédnout do výroby
známých herních
blockbusterů Diablo 3,
Dragon Age: Inquisition,
Zaklínač 3 a dalších.
329 Kč
Populárně-naučná

Miloš Doležal
Čurda z Hlíny
Tři dokumentární povídky
z protektorátu
Jaký je pád do „kalné
stoky“ dějin? Naše
novodobá historie není
dlážděna jen hrdinstvím,
obětavostí a zásadovostí,
ale také selháváním,
zrádcovstvím a kolaborací.
299 Kč
Česká beletrie

Jane Harperová
Síla přírody

Pro kolegyně z kanceláře to měl být výlet, který
povzbudí týmového ducha. Jedna z nich se ale
z pochodu australskou buší nevrátí a každá ze
zbylých žen popisuje události trochu jinak. Agent
federální policie Aaron Falk se snaží zjistit, co
se s Alicí Russellovou stalo. Pohřešovaná totiž
o svém zaměstnavateli i spolupracovnících
ledacos ví.
Vyšetřování zavede agenta hluboko do
odlehlého lesa. V horách na něj čeká odhalení
tajemství, spletitá síť vztahů a také zrada. Došlo
ale k vraždě? Jak dobře vlastně známe lidi, se
kterými trávíme v práci tolik času?
389 Kč

Krimi

Hugo Mercier,
Dan Sperber
Záhada rozumu
Proč se rozum nerozvinul
i u zvířat? A proč se
lidé tak často chovají
úplně bláznivě? Rozum
nepoužíváme k hledání
těch nejlepších řešení,
nýbrž k obhajování těch
snadných.
389 Kč
Populárně-naučná
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KOMIKSOVÉ SPÍCÍ MĚSTO

Vážení a milí čtenáři,
máme za sebou největší tuzemskou knižní akci
– veletrh Svět knihy Praha. Doufám, že jste si
našli čas a přišli se podívat. Letos to opravdu
stálo za to, a proto jsme si v Knižních novinkách
neodpustili několik ohlédnutí za touto událostí. Ale čas letí a už je tu další zajímavá akce. Ze
všech stran slyšíme, že děti tráví stále více času
u počítačů, bez mobilu nedají ani ránu a knihy
se pro ně stávají něčím, co patří do „papírové
minulosti“. Proto, abychom děti přivedli ke čtení, existuje několik užitečných
projektů, jako Kniha ti sluší, projekt Rosteme s knihou nebo literárně dramatický
festival, který se už ve svém názvu ptá Děti, čtete? Pořadatelé v čele s nakladatelstvím Meander a Knižní stezkou k dětem, z. s., pokládají tuto otázku dětem už
podesáté a troufám si říct, že díky jejich přičinění počet kladných odpovědí rok od
roku roste. I letos knihy určitě získají mnoho malých fanoušků. Od 30. 5. do 1. 6.
se v Městské knihovně v Praze, ve Werichově vile na Kampě, ve Spolku na Malé
Straně, nově také ve Vratislavově ulici mezi Náplavkou a Vyšehradem a v zóně
pro umění 8smička v Humpolci mohou děti těšit na setkání s oblíbenými autory
a ilustrátory a samy se mohou zapojit do mnoha aktivit. Motto organizátorů zní:
Čtení není nuda, ale báječné dobrodružství ve světě fantazie. A to je velká pravda.
Fantazie je něco, co nám dospělým často chybí. Jsme tak zahlceni každodenními
starostmi, že jsme na ni skoro zapomněli. Právě knihy nám umožňují si na tuto
kouzelnou vlastnost vzpomenout. Můžeme si představovat hlavní hrdiny i prostředí, do něhož nás autor zavádí. Fantazie je osvobozující, dává nám křídla a o ty
je v dnešní době opravdu nouze. Je proto fajn, když dětem tenhle zázrak snění
připomeneme. Elektronika, která k jejich dětství patří, je příliš konkrétní, všechno
je dané, a děti tím o fantazii přicházejí. Takže pojďme je naučit znovu snít, pokud
to už náhodou málem zapomněly, a pokud ještě sní, ať to nezapomenou. Jen tak
mají knihy svou budoucnost jistou.
P. S. Více informací o festivalu Děti, čtete? Najdete na www.detictete.cz.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Chtete-li aby byly vaše děti chytré,
čtěte jim pohádky.
Chcete-li aby byly ještě chytřejší,
čtěte jim více pohádek.“
Albert Einstein, fyzik

Vzhledem k festivalu Děti, čtete? jsme jako Tip redakce vybrali knihu pro děti. Jmenuje se Spící město a jejím autorem je Martin Vopěnka. Možná někdo namítne, že
Spící město není nic nového, že ho zná. A má pravdu. Tahle antiutopie, jak knihu
prezentuje nakladatelství Mladá fronta, u níž kniha vychází, už totiž dobyla svět
a dokonce byla na mnoha školách zařazena mezi doporučenou četbu. Teď získala
novou podobu a vydává se za dětmi znovu, ovšem ve formě komiksu, které se ujal
ilustrátor Nikkarin. „Úžasné bylo, že on už Spící město znal a bral je jako výjimečnou knihu. Práci na ilustracích tak přijal jako výzvu. Chvíli jsme ladili, do jaké míry
ilustrovat prvoplánově, což byla moje původní představa, a do jaké míry nechat
volný přístup ilustrátora. Ovlivnil jsem výběr scén, ale jinak jsem rychle pochopil,
že pravdu má Nikkarin,“ vysvětluje Martin Vopěnka. Hlavními hrdiny atraktivního a napínavého příběhu jsou čtyři sourozenci, Kryštof, dvojčata Ema a Kristýna
a nejmladší Samuel. Ti se jednoho rána probudí,
aby zjistili, že rodiče záhadně usnuli tak, že je nelze
vzbudit. A nebyli sami. Spí všichni rodiče na celém
světě. V podobné situaci jako naši čtyři hrdinové se
tak ocitly všechny děti. Na světě zbyli jen bezdětní
dospělí a právě s nimi musí děti bojovat o přežití.
A aby toho nebylo málo, malého Samuela unese neznámý muž. Začíná boj o záchranu bratra,
o přežití a o svět. A to není nic jednoduchého.
Spící město má své fanoušky a získává si čtenáře i na Slovensku, v Rusku, Bulharsku i dalších
zemích. Navíc vzniká v režii Dana Svátka film a seriál, který by se měl začít natáčet v lednu 2020. Než se ale dočkáme filmového
zpracování, můžeme si dopřát originální komiks. Tato forma vyprávění je u dětí
oblíbená, a tak si Spící město určitě najde mnoho nových fanoušků. U této knihy
rozhodně neusnou.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

PAVEL BATĚK
herec

Nedávno jsem namluvil krásnou audioknihu
Stín. Ztotožňuju se s hlavním hrdinou a jeho
dědečkem, a proto mi zůstává rozum stát, jak
ještě někdo může věřit, že v komunismu je nějaká dobrá myšlenka. Možná, že původní idea
dobrá byla, ale pak se to zvrtlo. Myslím, že je
dobré si to stále připomínat. Práce na téhle
audioknize mi umožnila setkání s panem Somrem. Bylo to sice jen na chvíli, na
úvodní dialog, ale pro mě to byl zážitek. Byla to krásná práce. Když jsem nabídku na Stín dostal, hned jsem si neuvědomil, že film Tichá bolest, který jsem viděl
a kde hrají hlavní role Rudolf Hrušínský a Ivan Jiřík, je podle stejného námětu
Jiřího Křizana. Je to opravdu krásně napsané.
Co se týče čtení, pak víc než knihy čtu scénáře, protože s časem to mám trochu složitější. Pokud si mám vzpomenout, co se mi v poslední době líbilo, pak to
byly určitě Toulky českou minulostí, při jejichž čtení si člověk dává dohromady
historické souvislosti a připomene si věci, které v dějepise zanedbal. Rozečteno
mám hned několik knih a doufám, že budu mít čas se k nim co nejdříve vrátit,
jinak zapomenu, co jsem už přečetl a budu muset začít znovu. Četl jsem a pak
také načítal knihu Pavla Kosatíka Jiný TGM, to bylo také moc pěkné téma a mám
rozečtený druhý díl Husitské epopeje od Vlastimila Vondrušky. První díl jsem úplně zhltnul. Baví mě objevovat, jak to opěvované husitství má své mouchy. Líbila
se mi také kniha Jana Nováka Zatím dobrý, která je o příběhu bratří Mašínů. Je to
opravdu strhující čtení.
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léto
plné

čtení
Dva nejlepší kamarádi, jedna holka,
a jeden zločin, kterým jim navždy
změní život. Kdo je útočník, kdo
je oběť?

Další romantický příběh od Julie
Caplinové, autorky Kavárny v Kodani, vás vezme na výlet do životem
kypícího New Yorku a přesvědčí
vás, že z útěku se může vyklubat
nečekané dobrodružství.

Když Anna dostane výpověď a vysoké odstupné rozhodně se naložit
své dcery do karavanu a vydat se na
okružní cestu po Skandinávii. To, co
se v životě stalo, sice nelze vrátit,
ale je možné zvolit si jinou cestu.

Další skvělá nálož vtipných a roztoztozt
omilých příhod, které prožívají všichni
chni
ch
ni
dospělí, jejichž dítě se chystá do školy.
oly
l.
Okouzlující a bezprostřední „kousky“
skky“
y
pětileté Viky vás chytnou a nepustí.
sttí.

Koupíte v knihkupectví nebo na www.grada.cz

ohlédnutí

REKORDNÍ SVĚT KNIHY PRAHA 2019
Letošní ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha si k 25. narozeninám nadělil rekordní padesátitisícovou návštěvnost.
Všem, kdo ještě před několika lety prorokovali knihám pokles zájmu, tak dokázal
opak. Knihy žijí! A zájem o ně roste.
Všechny čtyři veletržní dny byly plné zajímavého programu. Vedle stánků jednotlivých nakladatelství, kdy
se každé chtělo předvést něčím novým zajímavým,
byl připraven bezpočet besed, křtů a autogramiád.
Návštěvníci se tak mohli setkat se svými oblíbenými
autory i získat jejich podpis. Pro mnohé to jistě byla
nezapomenutelná setkání.
Čestným hostem letošního ročníku byla Latinská
Amerika a návštěvníkům se představila v mnoha podobách. Velký ohlas vzbudily například fotografické
výstavy České stopy v Argentině a Brasília–město–sen,
setkání s autory Mariannou Enríquezovou, Jorge Her-

Veletrh se letos výrazně rozrostl do prostranství
před Průmyslovým palácem. V pavilonu Café Evropa
nejenže vařili skvělou kávu, ale především se tu diskutovalo o tom, jaká Evropu čeká budoucnost, co ji tíží
a jaké místo v ní má Česká republika. Že to je velmi
aktuální téma, dokazovalo neustále plné hlediště.
Plno bylo i v dalším venkovním stanu, z něhož se
ozývaly dětské hlasy a smích. Pavilon Rosteme s knihou byl totiž právě určen dětem. S nejmenšími čtenáři
tu besedovali jejich oblíbení autoři Petr Stančík, Renáta Fučíková, Lucie Lomová nebo Petra Braunová.
Došlo také na tradiční Souboj čtenářů a na vyhlášení

nándezem nebo Rodrigem Fresánem a také aktivity
pro děti, v nichž si mohly vyrobit mexické masky s naučily se tancovat salsu. Vrcholem latinskoamerického
programu pak bylo setkání s držitelem Nobelovy ceny
za literaturu, peruánským spisovatelem Mariem Vargasem Llosou.
V nedalekém Lapidáriu Národního muzea byl
oproti rušnému prostředí Průmyslového paláce příjemný klid jako stvořený pro vážné debaty. Představil se tu
například portugalský spisovatel Afonso Cruz, švýcarský autor Peter Stamm nebo Rakušan Robert Menasse.

literární soutěže Paměť a vzpomínky aneb Skutečný
příběh, který mě zaujal.
Hlavní téma letošního ročníku Paměť a vzpomínky se jako červená nit vinulo celým programem. Při
udílení Ceny Jiřího Theinera, jejímž laureátem se letos
stal polský překladatel Jan Stachowski, se vzpomínalo
na normalizaci a samizdat, při jiné příležitosti se mluvilo o literárním exilu nejen v Tibetu, americko-český
spisovatel Mark Slouka se podělil o zkušenosti se životem emigranta a v několika besedách došlo na téma
holokaustu, který je třeba si stále připomínat.

SVĚT KNIHY PRAHA 2019 V ČÍSLECH
Veletrh
Počet vystavovatelů:
461
Počet stánků:
214
Plocha:
3 790 m2
Počet zemí a regionů – vystavovatelé:
31
Argentina, Brazílie, Česká republika, Čína, Dán
sko, Dominikánská republika, Finsko, Francie, Chi
le, Indie, Izrael, Kolumbie, Kuba, Maďarsko, Mexi
ko, Německo, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Rusko, Řecko, Skotsko, Slovensko,
Španělsko, Švédsko, Tchaj-wan, Ukrajina, USA,
Velká Británie

Literární festival:
Počet účinkujících:
769
Počet programů:
685
Počet výstav:
17
Počet zemí a regionů – účinkující
32
v programech:
Argentina, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína,
Dánsko, Finsko, Francie, Guatemala, Chile, Irsko,
Keňa, Kolumbie, Kuba, Kypr, Maďarsko, Mexiko,
Německo, Nigérie, Norsko, Peru, Polsko, Portu
galsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA, Velká Británie

Celkem se na veletrhu a festivalu prezentují hosté ze 38 zemí a regionů světa.
6

Jedním z vrcholů veletrhu bylo setkání Maria Vargase Llosy s další držitelkou Nobelovy ceny za literaturu Hertou Müllerovou. Besedu obou nobelistů v zaplněném sále kina Lucerna moderoval Jakub Železný.
Mluvilo se nejen o díle obou autorů, ale také o dobách
nesvobody, o tom, jak diktatury ovlivňují životy i kulturu a jak je třeba, abychom v dnešní rozkolísané době
byli ostražití, abychom se v podobné situaci znovu
neocitli. Oba hosté debaty byli odměněni velkým potleskem.
Letošní Svět knihy Praha byl skutečně pestrý a počet návštěvníků, jenž přesáhl padesátitisícovou hranici,
potvrdil, že se ubírá správným směrem. V září na Světě
knihy Plzeň a příští rok opět v Praze na shledanou.
JANA MARXTOVÁ

co | kde | kdy

CENA JIŘÍHO ORTENA 2019 ZNÁ VÍTĚZE
Letošní 32. ročník Ceny Jiřího Ortena zná svou vítězku – je jí japanoložka Anna
Cima, která odbornou porotu zaujala svou knihou o japonském snu Probudím
se na Šibuji.
Z 22 přihlášených titulů nominovala odborná porota
jmenovaná Svazem českých knihkupců a nakladatelů
v letošním ročníku do užšího výběru tři knihy: debutový román Anny Cimy Probudím se na Šibuji, knihu pro
děti autora Vojtěcha Matochy s názvem Prašina a básnickou sbírku Reál básníka Jana Škroba. Z těchto tří nominací byl vybrán a vyhlášen 9. května na slavnostním
podvečeru v rámci knižního veletrhu Svět knihy Praha
laureát Ceny Jiřího Ortena 2019. Za vítězku, která studij-

ně dlouhodobě pobývá v Japonsku, ocenění převzala ředitelka nakladatelství Paseka, Anna Rezková Horáčková.
Vyhlášením provedli herci holešovického divadla Radar.
Vítězku vybrala odborná porota ve složení: literární teoretik Petr A. Bílek, překladatel a básník Ondřej
Hanus, spisovatelka a překladatelka Pavla Horáková,
literární publicista Josef Chuchma a literární historik
a básník Michal Jareš. Předsedou poroty se stal Josef
Chuchma. Vítězná kniha Probudím se na Šibuji porotu

zaujala, protože se dle jejího názoru jednalo o „komplexní román s přesahem mimo českou kotlinu, ale
také s dynamickým propojením několika žánrů“.
Členové odborné poroty představili jednotlivé knihy
krátkými posudky: laudatio na Probudím se na Šibuji
přednesl P. A. Bílek, na román Prašina J. Chuchma a na
sbírku Reál M. Jareš.
Cena Jiřího Ortena 2019 je udělována s podporou
Ministerstva kultury ČR, partnerem je Magistrát hl. města
Prahy, jehož zástupkyně, radní pro kulturu MgA. Hana
Třeštíková, předala vítězce, zastoupené nakladatelem,
šek na 50 000 Kč. Měsíční tvůrčí pobyt v Paříži zajištěnou Českým literárním centrem předal
jeho ředitel Ondřej Buddeus
Janu Škrobovi.
Cena Jiřího Ortena se
uděluje autorovi prozaického
či básnického díla napsaného v českém jazyce, kterému
v době vydání díla není více
než 30 let. Toto prestižní ocenění se uděluje od roku 1987, od roku 2009 jej organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN).
Mezi laureáty Ceny Jiřího Ortena patří například Michal
Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý, Petra Hůlová, Petra Soukupová, Marek
Šindelka nebo Sára Vybíralová.

PRVNÍ KNIHKUPECKÝ ŽEBŘÍK UDĚLEN
Na letošním veletrhu Svět knihy Praha 2019 SČKN poprvé udělila výroční
cenu knize, která během předchozího roku získala největší počet vítězství ve své
kategorii tj. knize, která vedla knižní hitparádu nejdéle. Cena se jmenuje Knihkupecký žebřík SČKN a bude udělována vždy v rámci veletrhu Svět knihy Praha.
Jako poděkování hlasujícím knihkupcům bude vždy vylosována jedna prodejna, která získá pro své prostory putovní „knihkupecký žebřík – tedy knižní polici
s označením vítěze daného roku. Police by měla sloužit také k pravidelnému vystavování knih z týdenního žebříčku SČKN. Vítězné knihkupectví se budeme snažit
rovněž mediálně podpořit.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vytváří již od roku 2003 pravidelný týdenní přehled 10 nejprodávanějších tištěných knih v rámci beletrie, 10 v rámci dětské literatury a 10 v rámci odborné literatury. Data jsou sbírána přímo
od prodejců: knihkupců i distributorů. Konečný výsledek vzniká na principu
vhodně vytvořeného statistického vzorku – momentálně data posílají jak jednotlivá drobná knihkupectví, tak distribuční sítě či e-shopy a jedná se o více než
100 subjektů. Vzniklé pořadí je tedy opravdu maximálně objektivní. TOP 10
nejprodávanějších knih v českých knihkupectvích najdete každou středu v poledne na www.sckn.cz.

KNIHKUPECKÝ ŽEBŘÍK SČKN 2018 – VÝSLEDKY
 V kategorii Naučná literatura: Pavel Kolář, Renata Červenková: Labyrint pohybu (Vyšehrad)
– 18 topů
 V kategorii Literatura pro děti a mládež: John Green: Jedna želva za druhou (Yoli)
– 15 topů
 V kategorii Beletrie: Patrik Hartl: Nejlepší víkend (Bourdon) – 11 topů
 Vylosovanou prodejnou se stalo knihkupectví Kosmas z Opavy
7
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
30. května knižní kavárna Dobrovský, Václavské náměstí, Praha 1
Kniha Laila právníka, badmintonisty a autora Josefa Rubáše se
bude křtít od 18 hodin. Kmotrami budou Lucie Fruhwirtová, Janka Chudlíková a Tereza Frcalová.

28. května knižní kavárna Dobrovský, Václavské náměstí, Praha 1
V 17 hodin jste srdečně zváni
na autogramiádu a křest knihy
Potemnělý ráj oblíbené autorky
ženských románů Markéty Harasimové. Kmotry budou Alexej
Pyško, Ivo Šmoldas, Pavel Trávníček a Marian Vojtko.
29. května Palác knih Luxor, Václavské náměstí, Praha 1
Významný český dramatik a literát
Pavel Kohout bude od 17 hodin
křtít svou novou knihu Ten žena
a ta muž.
30. května knižní kavárna Dobrovský, knihkupectví Na Čáře,
Brno
Herečka Sandra Pogodová a její
otec Richard napsali knihu Hoď se
do pogody. Autogramiáda a křest
proběhne od 17 hodin.

30. května knihkupectví Luxor,
OC Nový Smíchov, Praha 5
Vzplanutí je nejnovější detektivní
román mladého českého autora
Jiřího Březiny. Hlavní postava
knihy, detektiv Tomáš Volf, řeší
podezřelý případ uhořelé ženy.
Beseda o psaní, četbě i detektivkách začíná v 17 hodin. Nebude chybět ani autorské
čtení a autogramiáda.
4. června Dům knihy KNIHCENTRUM.cz
Od 16 hodin proběhne setkání s Miky Škodou,
autorem knihy Můžeš (po)dělat cokoli. Miky Škoda

procestoval za posledních devět let čtyřicet zemí
a celkem dva roky strávil v zahraničí. Velmi známý
je díky založení projektu
LowCost Race, závodu
po Evropě s cílem projet
co nejvíce míst a splnit co
nejvíc výzev za co nejméně peněz.

5. června knihkupectví
Academia, Václavské náměstí 34. Praha 1
Křest knihy Sběračka kos
tí, spojený s autogramiádou a besedou s autorkou
Ludmilou Svozilovou, začíná v 17 hodin. Hosty jsou
Jiří Stivín, Kateřina Sidonová, Vráťa Ebr, Helena Kriglová a Jana Valentová.

SLOVNÍK ROKU 2019
Jednota tlumočníků a překladatelů už po šestadvacáté vyhlásila na veletrhu Svět knihy vítěze soutěže Slovník roku. V tomto ročníku bylo odbornou porotou hodnoceno 48 přihlášených titulů.
Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2019 získal:
Jiří Černý a kol.: ŠPANĚLSKO-ČESKÝ SLOVNÍK AMERIKANISMŮ A-D, E-O, P-Z.
Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2018.
(Cena je spojena s finanční odměnou 20 000 Kč, kterou věnuje JTP)

Cena poroty za slovník:
Slovanský ústav Akademie věd ČR: RUSKO-ČESKÁ ELEKTRONICKÁ SLOVNÍKOVÁ DATABÁZE. http://slovnik.slu.cas.cz.
(Cena je spojena s finanční prémií 10 000 Kč, kterou věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT)
Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou:
Anna Skoumalová, Lubomír Hrouda: ROSTLINY NAŠÍ PŘÍRODY. Academia,
Praha 2018.

www.krigl.cz

Cyrano a anděl Páně

Cena poroty za encyklopedii historickou:
Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vladimír Barborík, Pavel Janáček a kol.: LITERÁRNÍ
KRONIKA PRVNÍ REPUBLIKY. Academia, Praha 2018.

Jana Semschová
Zapomeňte na chvíli na všednost
kolem nás a vejděte do světa, kam
přijde na návštěvu mluvící kůň, anděl
posedává na římse a ze země místo
květiny vyroste plechový kolotoč.
Kde všechno je (nebo by mohlo být)
trochu jinak, než jak jsme se to učili.

Cena poroty za encyklopedii všeobecnou:
Zdeněk Thoma, Soňa Thomová: ENCYKLOPEDIE MAGICKÝCH MÍST. Universum, Praha 2018.
Čestná uznání:
 Jiří Padevět: ZA DRÁTY. Academia, Praha 2018
 Jiří Padevět: PRŮVODCE STALINISTICKOU PRAHOU 1948–1956. Academia,
Praha 2018.
 Martin Kavka, Michal Škrabal: HACKNUTÁ ČEŠTINA. NEORTODOXNÍ SLOVNÍK DNEŠNÍ MATEŘŠTINY. Jan Melvil Publishing, Brno 2018.
 Daniela Majchráková, Katarína Chlpíková, Kristína Bobeková: SLOVNÍK KOLOKÁCIÍ PRÍDAVNÝCH MIEN V SLOVENČINE. Veda, Bratislava 2017.
 Irina Dulebová, Nina Cingerová, Katarina Hrčková: GLOSÁR RUSKÝCH LINGVOREÁLIÍ. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta. Stimul,
Bratislava 2016

Přidejte se ke hře světla a stínů, slov
a snů, které nás provázejí „jak draví
ptáci nad poklidnými vodami našenaše
ho života“. A my je jen prosíme, aby
neodlétli…

130×200 mm, 52 stran, vázané, cena 168 Kč
ISBN 978-80-88104-55-1
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MLADÁ FRONTA OCEŇOVALA
V měsíci 74. výročí založení vydavatelství Mladá fronta se na mezinárodním
knižním veletrhu Svět knihy Praha 2019 ve čtvrtek 9. května 2019 uskutečnilo
slavnostní předávání Výročních cen vydavatelství Mladá fronta. Divize Knihy vydavatelství Mladá fronta ocenilo autory v celkem sedmi kategoriích.
Vítězové jednotlivých kategorií byli vybráni z více než
200 knih vydaných v roce 2018. Letos byla již poosmé vyhlášena Literární cena Arnošta Lustiga, kterou
uděluje vydavatelství Mladá fronta a dědicové Arnošta
Lustiga. Cenu předala Eva Lustigová, dcera Arnošta
Lustiga. Nejprodávanější zahraniční knihou roku 2018
se stala kniha Elli H. Radingerové Moudrost vlků. Nejprodávanější českou knihou roku 2018 se stala kniha
Daniely Kovářové Jak chovat muže. Ceny autorům
knih předal Tomáš Černý, ředitel divize Knihy.

V rámci předávání Výročních cen převzala Marta Kubišová výtěžek z prodeje knihy Moudrost starých psů
autorky Elli H. Radinegerové. Šek na 30 tisíc korun je
věnován na podporu útulku v Záhoří u Písku.

Udělené výroční ceny v jednotlivých kategoriích
1. Původní česká próza: Iva Pekárková, Třísky
2. Původní česká naučná literatura: Milan Jenčík,
Zdivočelé Sudety
3. Překlad: Lenka Bukovská a Mariana Fisher, Při
jde kůň do baru
4. Literatura pro děti a mládež: Petr Stančík (text)
a Lucie Dvořáková (ilustrace), Fíla, Žofie a Sma
ragdová deska
5. L iterární cena Arnošta Lustiga: Lenka Slívová,
Charlota: Žena T. G. M.
6. E diční počin: editoři Václav Kadlec a Jiří Pelán,
Bohumil Hrabal, Spisy 1 – 7
7. Nejprodávanější zahraniční a česká kniha roku
2018: Elli H. Radingerová, Moudrost vlků a Daniela Kovářová, Jak chovat muže.

VÝROČÍ NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA
Nakladatelství Olympia slaví v letošním roce 65. výročí,
čímž se řadí mezi nejstarší kontinuálně fungují nakladatelství v naší zemi. V rámci těchto oslav uspořádalo na
letošním ročníku veletrhu Svět knihy Praha nejen řadu autogramiád, ale také slavnostní předávání Výroční nakladatelské ceny Olympie. Ta byla udělena autorům, s nimiž
Olympia dlouhodobě spolupracuje, zároveň také jejím
dlouhodobým ilustrátorům, grafikům a redaktorům. Mezi

vyznamenanými byli například spisovatelé Václav Junek,
Jan Žáček, Ladislav Kučík, Magdalena Zachardová
a Petr Vokáč, cestovatelé Alena a Jaroslav Klempířovi,
sportovní novináři a autoři Stanislav Sigmund, Zdeněk
Pavlis nebo Pavel Procházka, ilustrátoři Jiří Filípek a Milan Teslevič a grafici Šárka Kočí Rosolová, Libor Beránek, Jaroslav Salač, Lubomír Keřlík a další. Zvláštní ocenění získali od nakladatelství její bývalý ředitel ing. Karel
Zelníček „za celoživotní
práci pro Nakladatelství
Olympia“, rovněž bývalý
ředitel PaedDr. Ladislav
Malý „za mimořádný přínos“ a Česká unie sportu
(ČUS) „za podporu a propagaci sportu v oblasti
literatury“. Ve spolupráci
s nakladatelstvím Epocha
získal od Olympie cenu
také Miloslav Jenšík, a to
„za celoživotní dílo v oblasti literatury a sportu“.
9

Na stánku Olympie se letos také poprvé představili noví autoři Olympie, například známý spisovatel
Jan Bauer se svojí knihou OD FARAONEK K MAOVI
a neméně známý zpěvák a herec Josef Laufer s povídkovou knihou PRO SRANDU KRÁLÍKŮM. Návštěvou
nás poctil také slovenský politik a spisovatel Artúr
Soldán, který představil první díl své knihy o historii špionáže ODSOUZENI KE ŠPIONÁŽI. Setkat se
mohli návštěvníci i s řadou sportovců nebo se zástupci
foglarovského sdružení kolem časopisu Bobří stopa.
Premiéru měl také krátký dokumentární film o historii
Olympie, pro sběratele byla vytvořena série 37 sběratelských karet našich autorů. Nejvýznamnější událostí
však bylo převzetí PRÉMIE MIROSLAVA IVANOVA
od Klubu literatury faktu (KALF) za titul 100 LET ČESKÉHO SPORTU.
Oslavy výročí budou probíhat průběžně i na dalších knižních akcích letošního roku včetně veletrhu
Svět knihy Plzeň 2020, na veletrhu v Havlíčkově Brodě
nebo na druhém ročníku Velkopřílepského knihobraní
7. prosince, který Olympia organizuje.
TOMÁŠ HEJNA, OLYMPIA

Dárek
k náku
pu
do 30.
6.

Zásilka z Knihozemě
12 nejkrásnějších dětských knih
Šupky dupky do knihkupectví

NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázaná | 304 stran | 499 Kč

vázaná | 216 stran | 299 Kč

brožovaná | 64 stran | 149 Kč

vázaná | 744 stran | 699 Kč

vázaná | 184 stran | 249 Kč

vázaná | 512 stran | 599 Kč

vázaná | 64 stran | 199 Kč

brožovaná | 64 stran | 149 Kč

brožovaná | 64 stran | 149 Kč

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

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

knižní tipy
ŘÍKALA SI O TO
Emmu O‘Donovanovou nikdy nenapadlo, že by se její
život mohl tak nenávratně změnit. Ze dnů plných slunce
se staly bezútěšné hodiny strávené mezi zdmi jednoho
domu. Myslela si, že ji čeká skvělá budoucnost. Jednoho
rána se ale vzbudí na trávníku před svým domem. Nepamatuje si, co se stalo, nepamatuje si, jak se tam dostala.
Všichni ostatní ale ano. Všichni o Emmě mluví, všichni
k tomu mají co říct. Nikdo už nevnímá, že za dívkou,
která byla nejprve označována za couru a poté za objekt
znásilnění, je pořád lidská bytost, která vše cítí.
Kam až můžou zajít důsledky jedné události? Říkala si o to, když na večírku pila
alkohol? Říkala si o to, když si oblékla provokativní šaty? Nebo je to jen dnešní pokřivené vidění světa, kde se to prostě „takhle stává“?
https://www.knihcentrum.cz/rikala-si-o-to

Poznáte prostředí, v němž žijí, hnízdí a vychovávají svá mláďata, ale také čím se živí
nebo kde tráví zimu. Kniha není jen pastvou pro oči, ale i cenným zdrojem informací
pro každého, kdo se zajímá o ptačí obyvatele evropských zahrad, parků a měst.
https://www.knihcentrum.cz/ptaci-v-parcich-a-zahradach

KDO SPRÁVNĚ ODPOVĚDĚL A VYHRÁL?
V Knižních novinkách č. 7/2019 jsme se vás ptali, kolik nominací získalo nakladatelství ARGO na začátku března v 18. ročníku literárních cen Magnesia Litera 2019
Správná odpověď je 5 nominací.
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali dva výherce a zasíláme jim knihu
Ve skříni (autorka Tereza Semotamová, vydalo ARGO):
Lubomír Zoubek (Brno), Alena Stodůlková (Dobřichovice)

PTÁCI V PARCÍCH A ZAHRADÁCH
Kde žijí lidé, žijí i ptáci. A z tohoto soužití mají obě strany
prospěch. Ptáci mohou využít budovy, zahrady či parky
k hnízdění a v zimě od lidí dostávají potravu, lidé se zase
mohou těšit z milé ptačí společnosti. Ptáci nás oblažují
svým zpěvem a mnohdy v němém údivu žasneme nad
nádhernými barvami a vzory jejich šatu z peří. Navíc vnášejí do civilizace kousek přírody, čímž dělají městský život pestřejším. Tato kniha obsahuje více než 130 nádherných fotografií, které vám dokážou, že nemusíte jet do tropů
nebo jiné exotické destinace, abyste spatřili krásné a pozoruhodné ptáky. S takovými,
kteří vás překvapí svým mimořádným vzhledem, zpěvem nebo zajímavými zvyklostmi, se totiž můžete setkat doslova za rohem. V krátkých textech, které doprovázejí
fotografie, se dozvíte o způsobu života, zvycích a chování více než 50 druhů ptáků.

www.krigl.cz

Sběračka kostí

Ludmila Svozilová, Milan Popelka

Elíšébah, zvaná Pírko, je sběračka kostí.
Mytická Kainova sestra se vrací už téměř
šest tisíciletí, za tu dobu se z ní stala trochu drsňačka. Na zemi neexistuje smrt, kterou
bych nezakusila. Čeho bych se ještě měla bát?
V každém ze svých životů se stěhuje na
místa, kde leží zničené a vydrancované hroby, aby posbírala kosti, spálila je a obřadně
pohřbila. Nikdo jiný netuší, že mimo to
celá tisíciletí pátrá i po něčem, co je pro ni
samotnou životně důležité a co kdosi uložil
možná právě doprostřed Českého střestře
dohoří To, co na ni čeká v magické krajině
vyhaslých sopek, je daleko děsivější, než
předpokládala. Každou úplňkovou noc je
rituálně obětována mladá dívka a všechny
zavražděné se jí znepokojivě podobají….
Román je určen výhradně dospělým čtenářům.
130×200 mm, 172 stran, vázané, cena 199 Kč

ISBN 978-80-88104-54-4

bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Allberry, Sam
Je bůh proti gayům?

Překl. Vávrová, Kateřina, Praha:
Nakladatelství KMS, 2019, 1. vyd..,
96 s., brož. 129 Kč
Je Bůh homofobní? Co máme říct věřícím i nevěřícím, kteří jsou přitahováni
lidmi stejného pohlaví? Jaký k nim
máme vztah? Autor chce křesťanům
pomoci, aby porozuměli tomu, co
o těchto otázkách říká Bůh v Písmu.
ISBN 978-80-87904-76-3

Kolmaš, Josef
Tibetská kniha mrtvých

Praha: Vyšehrad, 2019, 200 s., váz.
299 Kč
Základní dílo tibetského buddhismu.
Další vydání slavné Tibetské knihy
mrtvých!
ISBN 978-80-7601-111-3

ekonomika
CESTOVNÍ RUCH
Vystoupil, Jiří;
Kotíková, Halina a kol.
Městský cestovní ruch

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 172 s.
Publikace Městský cestovní ruch
představuje kolektivní práci členů Společnosti vědeckých expertů cestovního
ruchu v České republice (SVECR).
ISBN 978-80-244-5255-5

DAN Ě
Daňové zákony 2019

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd.., 336 s.,
149 Kč
Publikace obsahuje texty daňových
zákonů, do kterých jsou zapracovány
nejen změny provedené vládním
daňovým balíčkem, ale také všechny
dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019
účinné – všechny tyto změny jsou
zvýrazněny tučně.
ISBN 978-80-7488-345-3

Kuneš, Ing. Zdeněk;
Vondrák, DiS., Bc. Zdeněk
Abeceda DPH 2019

Olomouc: Anag, 2019, 6 vyd., 408 s.,
brož. 639 Kč
Kniha je praktickým průvodcem
pro podnikatele, kteří dosud neměli
povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty nebo pro začínající
podnikatele. Změny v zákonu o DPH
pro rok 2019.
ISBN 978-80-7554-214-4

ÚZ č. 1314 Spotřební daně.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd.., 272 s.,
119 Kč
Daňový balíček novelizoval také zákon
o spotřebních daních, ve kterém zpřesnil některé oblasti, a zejména zavedl
daň ze zahřívaných tabákových výrobků: Publikace obsahuje taky všechny
aktuální texty prováděcích předpisů.
ISBN 978-80-7488-348-4

Vychopeň, Jiří
meritum Daň z příjmů 2019

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd.., 793 Kč
meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje
z hlediska praktického využití sro-

11 / 2 0 19

zumitelný výklad problematiky daní
z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se
chtějí v této oblasti orientovat.
ISBN 978-80-7598-325-1

FI NANCE
Němec, Libor;
Zahránková, Jana
Finanční crowdfunding

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd.., 116 s., brož. 275 Kč
Crowdfunding představuje alternativní způsob financování. Pojem
crowdfunding lze volně přeložit jako
„financování veřejností“.
ISBN 978-80-7552-980-0

O BCH O D
Palaščák, Radek a kol.
Kulturní a kreativní průmysly na
Olomoucku (tisk)
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 104 s.
ISBN 978-80-244-5253-1

společenské
vědy; osvěta
ESOTE R I K A
Hu, Barbora
Ásana jako symbol

Praha: Motto, 2019, 120 s., váz. 269 Kč
Symbolické významy dvaceti základních ásan.
ISBN 978-80-267-1488-0

Jung, Carl Gustav;
Wilhelm, Richard
Tajemství zlatého květu

Překl. Škoda, Karel, Praha: Vyšehrad,
2019, 160 s., váz. 229 Kč
Nové vydání jedinečného textu esoterického taoismu, doprovázeného
komentáři C. G. Junga.
ISBN 978-80-7601-106-9

FI LOZO FI E
Jesenský, Jan;
Šolcová, Kateřina
Proti tyranům

Praha: Academia, 2019, 136 s., váz.
Kniha přináší politicko-filozofický
spis Jana Jesenského (1566–1621)
Pro vindiciis contra tyrannos oratio
(Řeč ve prospěch nároku na odpor
proti tyranům) z roku 1620 ve dvojjazyčném latinsko-českém čtenářském
vydání.
ISBN 978-80-200-2955-3

Nietzsche, Friedrich
Tak pravil Zarathustra

Překl. Fischer, Otokar, Praha: Vyšehrad, 2019, 304 s., váz. 299 Kč
Svými myšlenkami o smrti Boha, vůli
k moci a nadčlověka budil Nietzsche
ve své době zděšení a pohoršení
a na vnímavého čtenáře budou znepokojivě působit i dnes – a možná
právě dnes.
ISBN 978-80-7601-109-0

H ISTO R I E
Barteček, Ivo a kol.
Po českých stopách na Daruvarsku

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 184 s.,
190 Kč

z n o v i n e k k 2 7. 5 . 2 0 19 3 4 9 t i t u l ů

Monografie pojednává o minulosti
a přítomnosti české menšiny v Chorvatsku, čerpá jednak z písemných
pramenů, jednak z terénního výzkumu metodou orální historie.
ISBN 978-80-244-5271-5

A. M. Saarelainen, Tapio
Bílý odstřelovač Simo Häyhä

Praha: Mladá fronta, 2019, 264 s.,
váz.
SIMO HÄYHÄ (1905–2002) je
nejslavnější odstřelovač všech dob.
V průběhu Zimní války mezi Sovětským svazem a Finskem v letech
1939–1940 dosáhl 542 potvrzených
zásahů, což je dodnes nepřekonaný
rekord.
ISBN 978-80-204-4640-4

Cílek, Roman;
Moulis, Miloslav
100 hodin, kdy umírala
republika

Praha: Epocha, 2019, 192 s., váz.
Čas je značně proměnlivá hodnota.
V osudovém roce 1939 tomu bylo naopak. Dramatických a četnými zvraty
nabitých sto hodin, které uplynuly
mezi prvními minutami pondělí 13.
března a čtvrtou hodinou ranní dne
17. března.
ISBN 978-80-7557-184-7

Fraser, Evan; Rimans, Andrew
Impérium jídla

Překl. Sedlák, Lubomír, Zlín: Kniha
Zlín, 2019, 436 s., brož. 399 Kč
Kniha s pomocí úryvků z barvitě
napsaného deníku jistého kupce
žijícího v šestnáctém století živým
způsobem popisuje osudy lidí i celých
společností v uplynulých dvanácti tisíciletích, a to na příkladu potravin.
ISBN 978-80-7473-781-7

Hruška, Emil
Převedu vás... na onen svět!.
Případy z poválečného pohraničí
Praha: Epocha, 2019, 96 s., váz.
Trochu zvláštní inzerát, který vyšel
v Plzeňském deníku na přelomu března a dubna 2004, se tázal po osudu
lidí zmizelých na počátku 50. let při
pokusu o přechod hranic. Z česko-bavorského a česko-rakouského pomezí
se tehdy stala nebezpečná džungle.
ISBN 978-80-7557-187-8

Králíček, Václav
Titanic

Praha: Epocha, 2019, 400 s., váz.
Temná nedělní noc ze 14. na 15.
dubna 1912 před sto lety se stala
tragickou pro nejluxusnější parník
všech dob postavený společností
White Star Line.
ISBN 978-80-7557-182-3

Kyncl, Vojtěch
Bestie

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 744 s., váz. 699 Kč
Válka překonala svou ničivostí veškeré představy o lidské agresivitě
a ovlivnila život obyvatel nejen Československa v celé druhé polovině
20. století, ale řadu přeživších ovlivňuje i dnes.
ISBN 978-80-7422-668-7

Norwich, John Julius
Čtyři vladaři

Praha: Vyšehrad, 2019, 2640 s., váz.
349 Kč
Čtyři výjimeční panovníci.
ISBN 978-80-7601-107-6
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Plokhy, Serhii
Černobyl. Historie jedné
katastrofy

Brno: Jota, 2019, 400 s., váz.
O Černobylu komplexně a bez cenzury. Tento hrubý nástin vystihuje, co se
v dubnu 1986 odehrálo v Černobylské jaderné elektrárně. Autor vás seznámí s genezí sovětského jaderného
výzkumu, konstrukcí dvou hlavních
typů reaktorů užívaných v SSSR.
ISBN 978-80-7565-462-5

Soldán, Artúr
Odsouzeni ke špionáži

Praha: Olympia, 2019, 272 s., váz.
Autor v knize přináší detailně několik
příběhů československých špionů
z doby studené války, o jejichž
osudech se příliš neví, ale jejichž
životy nabíraly často velmi zajímavé
obrátky.
ISBN 978-80-7376-556-9

Stránský, Jiří;
Nová, Markéta
Štěstí

Praha: Argo, 2019, 232 s., váz.
278 Kč
Nové vydání již legendárního
a několikrát filmově zpracovaného
souboru deseti povídek z prostředí
pracovních táborů 50. let minulého století o skutečných osudech
politických vězňů, kteří v nich byli
internováni.
ISBN 978-80-257-2749-2

Surosz, Mariusz
Pepíci. Dramatické osudy československých i českých osobností
polskýma očima
Praha: Mladá fronta, 2019, 360 s.,
váz.
Kniha polského historika Mariusze
Surosze obsahuje 25 esejů věnovaných osobám spojeným s historií
Československa od jeho vzniku do
současnosti.
ISBN 978-80-204-5208-5

Vokáč, Petr
Dějiny plné otazníků

Praha: Olympia, 2019, 160 s., brož.
Dějiny jsou plné zajímavých událostí,
kolem kterých stále nemáme stoprocentně jasno. Petr Vokáč se v této
knize zabývá zajímavými historickými
událostmi a osobnostmi od 15. století
(Lucrezia Borgia) po současnost (let
MH 370).
ISBN 978-80-7376-550-7

I N FO R M ATI K A
Semerádová, Tereza;
Weinlich, Petr
Marketing na Facebooku
a Instagramu

Praha: Computer Press, 2019, 192 s.,
brož. 349 Kč
Efektivní reklama na sociálních sítích
krok za krokem.
ISBN 978-80-251-4959-1

Weberová, Ivana
Konfigurace dotykového zařízení
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 134 s.
Výukový text je určen všem zájemcům, kteří se chtějí seznámit s konfigurací dotykového zařízení s operačním systémem Windows 10. Pomocí
tohoto textu se studenti dozvědí, co
je dotykové zařízení neboli tablet
a jak se dá dotykem ovládat.
ISBN 978-80-244-5356-9

KRIMINALISTIKA
Dolejšová, Jitka a kol.
Myšlenky skryté oponou – příběhy, které se skutečně staly

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 128 s.
Publikace, na níž se podílel kolektiv
policistů Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje, umožňuje čtenáři ohlédnout se za nejtěžšími zločiny
spáchanými v Olomouckém kraji.
ISBN 978-80-244-5360-6

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Bittlová, Monika
Nebýt mého muže, byla bych
šťastně vdaná. Terapie pro
osvícené ženy

Překl. Dresia, Ivana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 1. vydání
vyd., 224 s., brož. 249 Kč
Humorně pojatá „příručka šťastného
manželství“ od populární německé
autorky, která je vystudovanou psycholožkou. Neuvěřitelně zábavná,
upřímná a okouzlující knížka pojednává o dlouhodobém manželství.
ISBN 978-80-7593-065-1

Costová, Carolina
Manželství: dobrodružství ve
dvou – Kniha hrou

Překl. Štěpánková, Markéta, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2019,
120 s., brož. 249 Kč
Kniha je určena snoubeneckym párům, novomanželům i manželským
párům, které hledají oživení svého
vztahu. Vítaným pomocníkem se stane pro manželské poradce a pro ty,
kdo druhé oddávají či připravují na
uzavření manželství.
ISBN 978-80-7566-063-3

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Cichá, Martina a kol.
Pedagogická antropologie
v podmínkách současné školy

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 240 s.
Kniha předkládá osobité, teoreticko-praktické pojetí pedagogické antropologie, na jehož tvorbě se podíleli
pracovníci Katedry antropologie
a zdravovědy PdF UP v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5246-3

Částková, Pavlína
Rozvoj sebehodnocení žáka
v technické výchově na primární
škole

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd.., 168 s., 250 Kč
Monografie se zabývá problematikou sebehodnocení žáků na základní
škole. Žák je vnímán jako spolutvůrce
edukačního procesu, který se má
podílet na přípravě i průběhu vzdělávání a má nést zodpovědnost za jeho
výsledky.
ISBN 978-80-244-5395-8

Kašparová, Irena
Spolu

Praha: Academia, 2019, 232 s., brož.
295 Kč
Populárně-naučná kniha představuje fenomén domácího vzdělávání,
tak jak je od roku 1989 praktikován
v České republice. Chcete učit své

bibliografie
dítě doma? Zajímá vás, odkud se
myšlenka domácího vzdělávání
vzala?
ISBN 978-80-972769-4-2

Lavrinčík, Jan
Obsluha a využití interaktivní
tabule ve výuce

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 61 s.
Studijní opora je zaměřena na seznámení se se základním používáním
interaktivní tabule Activ Board a k ní
přiloženého software Activ Studio
nebo Activ Inspire. V rámci výkladu
budou demonstrovány ukázky používání základních nástrojů.
ISBN 978-80-244-5352-1

Lemrová, Soňa
Pedagogická psychologie

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 72 s.
Text je věnován vybraným tématům
pedagogické psychologie. Zahrnuje
vymezení pedagogické psychologie
jako vědního oboru. Podrobněji jsou
probrány typy učení a jejich uplatnění
v pedagogických situacích.
ISBN 978-80-244-5261-6

Míčová, Jitka;
Voštová, Zdeňka
Cesta do pohádky

Praha: Portál, 2019, 160 s., brož.
235 Kč
Kniha je určena pedagogům předškolní výchovy, zejména učitelkám
a učitelům mateřských škol, ale
i dalším, kteří se zajímají o práci
s předškolními dětmi. Chce podpořit
každého, kdo si rád hraje, čte a hledá
inspiraci, jak vše využít v praxi.
ISBN 978-80-262-1432-8

Michalík, Jan; Baslerová,
Pavlína; Řůžička, Michal
Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům
společného vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 188 s.
Publikace prezentuje kvantitativní
výzkum, který má za cíl zjistit, analyzovat a následně popsat stávající
stav v postojích, informovanosti a potřebách pedagogických pracovníků
České republiky v oblasti vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.
ISBN 978-80-244-5321-7

Růžičková, Veronika a kol.
Speciální pedagog jako profese

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd.., 132 s.,
122 Kč
Problematika, je zaměřena na oblast
speciální pedagogiky. Cílovou skupinou byli speciální pedagogové pracující ve školách zaměřených na žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
a ve školách běžného typu.
ISBN 978-80-244-5468-9

PO LITI K A
Jinping XI
O správě státu

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 582 s.
Českému čtenáři se dostává do rukou
dílo čínského prezidenta Xi Jinpinga,
které připravila k vydání Státní čínská
tisková kancelář společně s dalšími
insitucemi.
ISBN 978-80-244-4909-8

PO LITO LOG I E
Lebedová, Eva
Polarizovaná politika? Vliv
volebních kampaní na stranickou
polarizaci v České republice
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 128 s., 279 Kč
Monografie se věnuje fenoménu
polarizace především z politologické
perspektivy a snaží se odpovědět na
otázky: Co o polarizaci jako o politickém fenoménu víme? Jsme skutečně
svědky obecného trendu rostoucí
(ideologické) polarizace?
ISBN 978-80-244-5209-8

Novák, Miroslav
Úvod do studia politiky

Praha: Sociologické nakladatelství,
2019, 2. vyd.., 925 s., váz. 749 Kč
Tato učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních
a humanitních věd bakalářského
a magisterského stupně. Jde o práci
kolektivní a svým pojetím i rozsahem
v českém prostředí ojedinělou.
ISBN 978-80-7419-263-0

Snyder, Timothy
Cesta k nesvobodě. Rusko,
Evropa, Amerika

Praha: Paseka, 2019, 360 s., váz.
Liberální demokracie není absolutním
vítězem studené války a ohlášený konec dějin se nekoná. Vladimir Putin se
opevnil ve své mocenské pozici a fašistické představy o potřebě pevné ruky
začínají ve světě opět rezonovat.
ISBN 978-80-7432-981-4

PR ÁVO
Fuchsová, Dita;
Kovářová, Daniela
Komunikace s klientem jako
hra... i ta má svá pravidla. Jak
(ne)dělat advokacii

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd.., 84 s., 199 Kč
Začínáte s advokacií nebo hledáte
odpověď na to, co děláte v dosavadní
praxi špatně? Cyklus čtivých příruček
„Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje
rady, které vám nikdy nikdo neřekl,
na které vás možná nenapadlo se
zeptat.
ISBN 978-80-7598-439-5

Hájková, Michaela
Zákaz diskriminace a rovné
zacházení v pracovněprávních
vztazích v ČR a ve vybraných
zemích EU

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd..,
160 s., brož. 390 Kč
Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se
jedná o problematiku významnou,
nemá v České republice dlouhou
tradici a není ani častým předmětem
řešení před českými soudy.
ISBN 978-80-7400-740-8

Husovec, Martin;
Loučka, Martin
Vybraná judikatura z oblasti
doménových sporů

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd.., 600 Kč
Kniha je sbírkou a výběrem judikatury českých soudů a Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře ČR
a Agrární komoře ČR v oblasti sporů
o domény.
ISBN 978-80-7552-839-1

z n o v i n e k k 2 7. 5 . 2 0 19 3 4 9 t i t u l ů
Chalupa, Ivan;
Reiterman, David
Komentovaná judikatura k a. s.
2019

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd.., 628 s., brož. 699 Kč
Kniha navazuje na Komentovanou
judikaturu k s. r. o. stejné autorské
dvojice, která čtenářům opětovně
nabízí řešení konkrétních otázek
korporátní praxe na základě analýzy
soudních rozhodnutí, tentokráte ve
vztahu k akciové společnosti.
ISBN 978-80-7598-423-4

Chamráthová, Anna;
Hlouch, Lukáš;
Kliková, Alena a kol.
Zákon o veřejném ochránci práv.
Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd.., 204 s., brož. 590 Kč
Komentář, který vznikl pod záštitou
veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny
Šabatové, Ph.D., a dalších pracovníků Kanceláře veřejného ochránce
práv, obsahuje podrobný výklad
všech ustanovení zákona o veřejném
ochránci práv.
ISBN 978-80-7598-401-2

Janků, Linda
Vylučující klauzule dle čl. 1F
Úmluvy o právním postavení
uprchlíků. Možnosti a podmínky
její aplikace vůči osobám podezřelým z terorismu
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd.., 416 s., 385 Kč
Kniha se věnuje tématu vylučující
klauzule definice uprchlíka dle čl. 1F
Úmluvy o právním postavení uprchlíků ve vztahu k terorismu.
ISBN 978-80-7598-334-3

Jirsa, Jaromír; a kolektiv
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II (§ 79
až 180 o. s. ř.)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 3.
vyd.., 648 s., 1200 Kč
Podrobný výklad základních předpisů
českého civilního práva procesního, tedy
zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu, a zákona č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních.
ISBN 978-80-7598-369-5

Körbl, Hugo
Zákon o státním občanství.
Komentář

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd..,
336 s., váz. 990 Kč
Právní úprava státního občanství České republiky, jeho nabývání a pozbývání, jeho prokazování a dalších souvisejících otázek, prošla k počátku roku
2014 zásadní a komplexní úpravou.
ISBN 978-80-7400-736-1

Kot, Jiří
Operativní leasing firemních
vozidel

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd.., 112 s., brož. 200 Kč
Cílem publikace je definování možností a způsobu vyhodnocování nabídky operativního leasingu pro podnikatele v souvislosti s plánováním
firemních nákladů právnické osoby.
ISBN 978-80-7598-268-1

Urban, Mgr. Tomáš;
Vránová, Mgr. Lucie;
Břeská, JUDr. Naděžda
Dávky pomoci v hmotné nouzi
2019
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Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd..,
240 s., brož. 349 Kč
Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci
v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné
okamžité pomoci).
ISBN 978-80-7554-213-7

ÚZ č. 1317 Životní prostředí.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd.., 752 s.,
327 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění 28
zákonů. Podle stavu k 8. 4. 2019.
ISBN 978-80-7488-351-4

Zůbek, Jan
Odklony v trestním řízení

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd.., 336 s., brož. 440 Kč
Monografie Odklony v trestním
řízení se zabývá problematikou
institutů, jež jsou (mimo trestní
příkaz) výsledkem polistopadového
importu z jiných, zahraničních právních úprav.
ISBN 978-80-7598-245-2

Židek, Dominik
Ochrana životního prostředí
v procesech veřejného stavebního práva

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd.., 220 s., 385 Kč
Jsou výsledky procesů veřejného
stavebního práva vždy, byť i nepřímo,
ovlivněny předpisy práva životního
prostředí?
ISBN 978-80-7598-353-4

Živnostenský zákon a prováděcí
nařízení vlády s komentářem.
Úplné znění podle stavu
k 1. 1. 2019

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2019, 1. vyd.., 204 s., brož. 210 Kč
Nová publikace obsahuje úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), základní normy upravující
v ČR podmínky živnostenského
podnikání, ve znění podle stavu
k 1. 1. 2019.
ISBN 978-80-88265-09-2

PRŮVO DCE
Jarolímková, Stanislava
Netradiční procházky Prahou I.
Praha: Universum, 2019, 2. vyd..,
208 s., flexovazba , 299 Kč
Historicko-místopisný průvodce
po Praze, určený nejen Pražanům,
ale i návštěvníkům české
metropole, kteří chtějí Prahu
poznat z jiného úhlu. Nabízí
15 tematických vycházek po jejích
pamětihodnostech.
ISBN 978-80-242-6295-6 $$

Jarolímková, Stanislava
Netradiční procházky Prahou II.

Praha: Universum, 2019, 2. vyd..,
208 s., flexovazba , 299 Kč
Další historicko–místopisný průvodce
po Praze, určený nejen Pražanům,
ale i návštěvníkům české metropole,
kteří chtějí Prahu poznat z jiného
úhlu. Nabízí 15 tematických vycházek, tentokrát po dalčích jejích
pamětihodnostech.
ISBN 978-80-242-6296-3 $$

Kadeřábek, Josef Káďa
Motorkářský průvodce po
Čechách

Praha: Brána, 2019, 240 s., brož.
399 Kč
Jste ostřílený motorkář, který už procestoval kde co?
ISBN 978-80-7617-385-9

PSYCH O LOG I E
B. Peterson, Jordan
12 pravidel pro život. Protilátka
proti chaosu
Praha: Argo, 2019, 424 s., brož.
Co by měl znát každý člověk v moderním světě? Ptá se renomovaný
psycholog Jordan B. Peterson a jeho
odpověď na tuto nesnadnou otázku
v sobě jedinečně propojuje odvěké
pravdy a ohromující objevy nejsoučasnějšího vědeckého výzkumu.
ISBN 978-80-257-2792-8

Kniha psychologie

Překl. Vochoč, Otakar; Buchtelová,
Michaela; Mičínová, Ivana, Praha:
Universum, 2019, 2. vyd.., 352 s.,
váz. 599 Kč
Jsme jedineční, anebo se jeden druhému podobáme jako vejce vejci?
Jak si vybavujeme vzpomínky a proč
zapomínáme? Lze měřit inteligenci?
Další titul ze série přehledových
oborových publikací určených pro
nejširší veřejnost.
ISBN 978-80-7617-356-9

Kosek, Jan; Slaterová, Lauren
Pandořina skříňka

Praha: Portál, 2019, 312 s., brož.
389 Kč
Americká psycholožka Lauren Slater
nás ve své knize na pomezí odborného a beletristického textu seznamuje
se zásadními psychologickými experimenty 20. století. Snaží se vystihnout
osobnost jednotlivých badatelů.
ISBN 978-80-262-1468-7

Sonninen, Lotta
Můj deník špatných nálad

Překl. Petrůjová, Tereza, Praha:
Esence, 2019, 112 s., brož. 199 Kč
Máte už dost přehnané pozitivity
a předstírané radosti?
ISBN 978-80-7617-210-4

Szotkowski, René;
Kopecký, Kamil
Kyberšikana a další druhy online
agrese zaměřené na učitele
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 130 s.
Publikace Kyberšikana a další druhy
online agrese zaměřené na učitele
se orientuje na kybernetické útoky
v online prostředí, jejichž terčem se
stávají učitelé ZŠ, SŠ i VŠ.
ISBN 978-80-244-5334-7

Vrbová, Anna
Ani Bůh prý není neomylný

Překl. Vrbová, Anna, Praha: Portál,
2019, 200 s., brož. 299 Kč
Na obtížná životní období lze nahlížet
různým způsobem. Autorka této knihy je
nepovažuje za překážky, ale za „prahy“.
ISBN 978-80-262-1430-4

Wapnick, Emilie
Kniha pro multipotenciály

Překl. Šilhánová, Helena, Praha:
Portál, 2019, 200 s., brož. 349 Kč
Informačně nabitá, chytře psaná
a zábavná kniha je vybavena různými
výčty, tipy, cvičeními i seznamem
slavných multipotenciálů a příkladů
interdisciplinárních oborů.
ISBN 978-80-262-1441-0

bibliografie
Whitmore, John
Koučování

Překl. Lisa, Aleš, Praha: Management
Press, 2019, 248 s., brož. 349 Kč
Bestseller uznávaného britského
poradce a jednoho z nejvyhledávanějších evropských koučů objasňuje
přínos koučování pro uvolňování
lidského potenciálu a zvyšování individuální výkonnosti.
ISBN 978-80-7261-559-9

REGIONALISTIKA
Konečný, Karel a kol.
Litovel – Velké dějiny města
(1. sv.)

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 352 s.
Dvousvazkové dílo podrobně popisuje
vývoj města Litovle od nejstarších počátků až k současnosti. Předělovým rokem mezi oběma svazky je rok 1918,
vznik Československé republiky.
ISBN 978-80-244-5200-5

Kressa, František
Brno-střed Františka Kressy. The
City of František Kressa
Brno: Moravské zemské muzeum,
2019, 448 s., flexovazba , 390 Kč
Další díl pokračuje v odhalování
zákoutí největší městské části Brna
v době, kdy Kressa pracoval jako fotograf Brněnského Večerníku.
ISBN 978-80-7028-518-3

Kressa, František
Rok 1989 a pád komunismu. The
Fall of the Regime
Brno: Moravské zemské muzeum,
2019, 476 s., flexovazba , 390 Kč
Nedávno zesnulý fotograf František
Kressa (1951–2019) představuje
v 6. díle moravskou metropoli v roce
1989, kdy se zrhoutil komunistický
režim.
ISBN 978-80-7028-519-0

RO ČE N K Y
Hátle, Jiří; Molnár, Josef (eds.)
Matematický klokan 2018
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 64 s.
Ročenka soutěže Matematický klokan 2018.
ISBN 978-80-244-5411-5

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Dočekal, Daniel;
Harris, Anastázie;
Müller, Jan a kol.
Dítě v síti. Manuál pro rodiče
a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé generace

Praha: Mladá fronta, 2019, 208 s., váz.
Kniha je přehledný a praktický
návod, jak přistupovat k výchově
a vzdělávání dětí během současné expanze informačních technologií.
ISBN 978-80-204-5145-3

Havelka, David;
Bartošová, Kateřina
Speciální sourozenci

Praha: Portál, 2019, 128 s., brož.
225 Kč
Sourozenecký vztah je odpradávna
námětem románů, filmů a pohádek.
Jedná se o jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které v průběhu
života zažíváme.
ISBN 978-80-262-1475-5

z n o v i n e k k 2 7. 5 . 2 0 19 3 4 9 t i t u l ů
SBO R N Í K Y
Maierová, Eva (ed.);
Viktorová, Lucie (ed.);
Suchá, Jaroslava (ed.)
PhD existence 8. Nekonečno
v psychologii. Česko-slovenská
konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Bulletin
abstraktů

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 78 s.
Bulletin abstraktů z 8. ročníku konference PhD existence. Česko–slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, s podtitulem
Nekonečno v psychologii, konané ve
dnech 31. 1.–1. 2. 2018 v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5269-2

SOCI O LO G I E
Agha, Petr
Lidská práva v mezikulturních
perspektivách

Praha: Academia, 2019, 328 s., brož.
365 Kč
Kolektivní monografie interdisciplinárního charakteru kriticky zkoumá
koncept univerzality lidských práv
z pohledu práva, politologie, sociologie, historie a filozofie.
ISBN 978-80-200-2958-4

Janák, Dušan
Klasická sociologie ve střední
Evropě. Mezi centrem a periferií

Praha: Sociologické nakladatelství,
2019, 1. vyd.., 378 s., brož. 395 Kč
Kniha nahlíží na sociologii ve stř.
Evropě před 2. sv. válkou postupně
ze čtyř vzájemně se doplňujících úhlů
pohledu: z pohledu dějin institucí,
z perspektivy historické sociologie
vědění, dějin idejí a z pozice sociologické teorie.
ISBN 978-80-7419-278-4

Luce, Edward
Soumrak západního liberalismu

Překl. Horák, Petr, Praha: Argo,
2019, 192 s., brož.
Autor přesvědčivě zachycuje dynamiku současné krize liberální
demokracie a ukazuje, jak hegemonie
Západu postupně oslabuje, zatímco
jiné kulturní a civilizační okruhy
v ekonomické i geopolitické oblasti
významně posilují.
ISBN 978-80-257-2704-1

Polách, Vladimír
Krajané v USA a druhá světová
válka. Studie na pozadí krajanského tisku

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 300 s.,
250 Kč
V roce 1940 se k československému
původu přihlásilo více jak milion
Američanů. Byli mezi nimi potomci
prvních přistěhovalců z 19. století
i nedávno dospělí jedinci, kteří se ještě narodili na půdě staré vlasti.
ISBN 978-80-244-5148-0

Zawiszová, Halina
On ´doing friendship´ in and
through talk: Exploring conversational interactions of Japanese
young people
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 234 s.,
249 Kč
Kniha přináší nahlédnutí do konverzačních interakcí mladých Japonců,
kteří sami sebe označují za přátele.

Sleduje, jak mluvčí manifestují a zároveň utvářejí své vztahy v interakci, jak
vytvářejí přátelství.
ISBN 978-80-244-5378-1

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Lévy, Bernard-Henri
Říše a pět králů

Brno: Host, 2019, 256 s., váz.
Autor ve své knize sleduje zmenšování vlivu západních demokracií na
světové dění. Po staletí budovaná
euroamerická Říše zaniká a o její
ruiny se začíná prát pět agresivních
králů: Rusko, Čína, Saúdská Arábie,
Írán a Turecko.
ISBN 978-80-7577-799-7

Svobodová, Jindřiška;
Hinková, Barbora;
Hamrusová, Šárka
Kritické čtení mediálních textů

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 192 s.,
145 Kč
Autorky v monografii přistoupily
s využitím metod a přístupů spojených pod zastřešujícím pojmem
kritická analýza diskurzu ke kvalitativnímu zhodnocení a kritickému
čtení textů současného mediálního
diskurzu.
ISBN 978-80-244-5315-6

VOJ E NST VÍ
Mertlík, Vladimír; Pavel, Petr
V první linii. Armádní generál
Petr Pavel

Praha: Academia, 2019, 484 s., váz.
Kniha vzpomínek i pohledů do budoucnosti armádního generála Petra
Pavla. Otevřenými odpověďmi i slovy
vzpomínek vypráví armádní generál
Petr Pavel o své cestě z vojenského
gymnázia k nejvyšší světové vojenské
funkci, jaké kdy Čech dosáhl.
ISBN 978-80-200-2996-6

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Krejčiřík, Tomáš (ed.)
PR výroční zpráva UP 2017
(anglická mutace)

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 106 s.
Palacký University Olomouc Annual
Report 2017.
ISBN 978-80-244-5376-7

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2018
Olomouc: Vědecká knihovna
v Olomouci, 2019, 1. vydání vyd.,
61 s., brož.
Výroční zpráva obsahuje statistické
ukazatele a přehled nejdůležitějších
činností knihovny za rok 2018.
ISBN 978-80-7053-325-3

Z ÁHADY
Bílek, Jiří
Lexikon tajemných míst

Praha: Universum, 2019, 312 s., váz.
359 Kč
Naše vlast patří nejen k nejkrásnějším
místům na světě, ale díky své dlouhé
a bohaté historii také k nejpodivnějším, nejtajemnějším a nejzáhadnějším.
ISBN 978-80-242-6307-6
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BIO LOG I E

Cirillo, Francesco
Technika Pomodoro

Visi, Tamás a kol.
Polemics, Biology, and Gender:
New Perspectives on Medieval
Jewish Philosophy

Překl. Ešnerová, Kateřina, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2019, 184 s., brož.
299 Kč
Legendární systém pro plánování
času a dokonalou koncentraci během
hluboké práce. Za 30 let své existence se technika Pomodoro stala legendou a dnes tvoří součást pracovní rutiny milionů lidí, kteří poznali výhody
střídání vyměřených fází práce.
ISBN 978-80-7555-069-9

Collins, Tim
Hoď se do klidu. Lenochodí cesta
k relaxaci a spokojenému životu
Praha: Mladá fronta, 2019, 128 s.,
váz.
Naučte se, jak o sebe bez námahy pečovat pomocí tipů od nejpověřenějších expertů na relaxaci: lenochodů.
Nechte se vést nejodpočinutějším
živočichem na světě a změňte svůj
život k nepoznání.
ISBN 978-80-204-5153-8

Daviesová, Leanne;
Waterlowová, Lucy
Běhej, mami, běhej. Inspirace
pro ženy, aby byly fit, zdravé
a šťastné

Praha: Práh, 2019, 360 s., brož.
Jediná opravdová běžecká kniha vytvořená komunitou žen pro ženy. Doplněno o tipy a oblíbené tratě autorek
pořadu Kilák. Kniha Běhej, mami,
běhej nabízí jednoduchý návod, jak
začít s běháním.
ISBN 978-80-7252-802-8

Lefébureová, Estelle
Stále krásná. Jak skvěle vypadat
a ještě lépe se cítit v každém
ročním období
Praha: Mladá fronta, 2019, 184 s.,
váz.
Estelle Lefébureová bývala slavnou
modelkou, takže o tom, jak si přibývající roky vybírají na vzhledu ženy
svou daň, ví svoje – a také o tom, jak
tento proces zpomalit.
ISBN 978-80-204-4747-0

Tlustá, Barbora
Bez obalu

Brno: Jota, 2019, 208 s., brož. 328 Kč
První česká kniha o životním stylu
zero waste! Zero waste znamená
nulový odpad. Znamená to žít bez
odpadu, udržitelným způsobem, být
šetrný k životnímu prostředí, k místu,
kde žijeme a chceme žít i nadále.
ISBN 978-80-7565-487-8

matematické
a přírodní vědy
ANATOM I E
Sharkey, John; Jarmey, Chris
Atlas svalů – anatomie. Pro studenty, fyzioterapeuty, sportovce,
tanečníky, trenéry

Překl. Bradáčová, Kateřina, Praha:
CPress, 2019, 240 s., váz. 499 Kč
Přehledná příručka pro fyzioterapeuty, trenéry, cvičitele, tanečníky, učitele
a studenty středních škol, návštěvníky posiloven i zvídavé laiky, s nejnovějšími poznatky o roli svalů a fascií
v přenosu síly a při pohybu.
ISBN 978-80-264-2503-8

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 120 s.,
120 Kč
ISBN 978-80-244-5302-6

FAUNA
Papoušková, Eva
Vombat Jirka je statečný

Praha: Mladá fronta, 2019, 32 s., váz.
Nová pozorování vombatů v Austrálii
vedla k zajímavým vědeckým objevům.
Například způsob, jakým se vombat
vyrovnává s krajní situací a svým nepřítelem, vedl autorku Evu Papouškovou
k napsání druhého vombatího příběhu
– tentokrát o nebezpečí.
ISBN 978-80-204-5164-4

M ATE M ATI K A
Programs and Algorithms of
Numerical Mathematics 19. Proceedings of Seminar, Hejnice,
June 24–29, 2018
Praha: Matematický ústav AV ČR,
2019, 1. vyd.., 198 s., brož.
Problematika numerických metod, především teoretické i praktické aspekty
numerické matematiky, algoritmizace
a počítačová realizace metod, matematické modelování a vědeckotechnické
výpočty, paralelní algoritmy.
ISBN 978-80-85823-69-1

Stewart, Iain
Neuvěřitelná čísla profesora
Stewarta

Praha: Argo, 2019, 320 s., váz.
Čísla nás provázejí na každém kroku
a profesor Stewart ukazuje jejich
pozoruhodné vlastnosti. Od těch nejzákladnějších až po čísla iracionální,
čísla komplexní a kvaterniony.
ISBN 978-80-7363-935-8

PALEONTOLOGIE
Socha, Vladimír
Nová cesta do pravěku. Průvodce světem dinosaurů

Praha: CPress, 2019, 160 s., váz.
349 Kč
Zkusili jste si už představit, jaké by to
bylo, podívat se do doby impozantních dinosaurů? Pozorovat zblízka
obrněného stegosaura, utíkat před
děsivým tyranosaurem nebo si pohladit roztomilé opeřené dinosaurky?
ISBN 978-80-264-2494-9

SBO R N Í K Y
Molnár, Josef (ed.)
MAKOS 2017

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 56 s.
Sborník z 25. podzimní školy péče
o matematické talenty s mezinárodní
účastí MAKOS 2017.
ISBN 978-80-244-5382-8

Švrček, Jaroslav (ed.)
Mathematical Duel ´18

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 36 s.
Neprodejný sborník k mezinárodní
soutěži určené pro talentované žáky
středních a základních škol a posluchače matematických oborů.
ISBN 978-80-244-5296-8

bibliografie
zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Busch, Leo
Výcvik psa na vodítku

Praha: Jan Vašut, 2019, 64 s., brož.
V každodenním životě se psem se
bez této pomůcky neobejdete, ovšem
pes, který by byl příkladným „chodcem“ na vodítku, se nejspíš ještě
nenarodil. Tato chovatelská příručka
pomůže každému psu i jeho pánovi.
ISBN 978-80-7541-197-6

PĚSTITE L ST VÍ
Navrátilová, Božena;
Švécarová, Michaela;
Ondřej, Vladan
Metodika in vitro polyploidizace
pomocí oryzalinu u rostlin chmele (Humulus lupulus L.)
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 24 s.
Cílem metodiky je popsat postup
vedoucí ke zvýšení ploidie u chmele
aplikací oryzalinu jako polyploidizačního agens v podmínkách in vitro, a to
metodou kultivace prýtových segmentů na médiu s obsahem oryzalinu.
ISBN 978-80-244-5390-3

technické vědy
ELEKTROTECHNIKA
Serafín, Čestmír
Illustrative electrical engineering
in the primary school curriculum
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd.., 218 s.,
340 Kč
Předložená monografie usiluje o přínos v oblasti výuky o elektrotechnice
a zejména užití didaktických prostředků v podobě elektrotechnických
stavebnic ve výuce současné školy.
ISBN 978-80-244-5456-6

E N C YK LO PE D I E
Vlček, Petr
100 stoletých mostů. 2. díl

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2019, 1. vyd.., 210 s., brož. 390 Kč
Faktografická dokumentární monografie přibližuje čtenáři výsledky inženýrské činnosti našich předků v 10
státech Evropy a zahrnuje jak mosty
monumentální, ikonické, tak mosty
malé, překlenující často nepatrný tok
či terénní nerovnost.
ISBN 978-80-88265-11-5

H O B BY
Kalvachová, Lucie Kellnerová
a kol.
Zábavné tvoření
Praha: Pikola, 2019, 64 s., váz.
279 Kč
Umění už není žádná věda. Stačí
tužky, papír, lepidlo, spousta nápadů
a na světě je umělec se vším všudy.
Zapoj ruce, nohy, chodidla a tvoř
nádherné abstraktní obrazy.
ISBN 978-80-7617-249-4

Sugg, Zoe
Pojďte slavit!

Brno: Jota, 2019, 256 s., váz.
Pojďte slavit je „encyklopedie“ všeho,
co jsem se o umění být dobrou hostitelkou v průběhu let naučila a co
mám tisíckrát vyzkoušené i v praxi.

Rady, tipy, triky a inspirativní nápady,
o to všechno se s vámi podělím.
ISBN 978-80-7565-461-8

Šmikmátorová, Michala a kol.
101 výtvarných projektů
s Amosem
Praha: CPress, 2019, 224 s., brož.
349 Kč
Výběr 101 nejzajímavějších kreativních nápadů z oblíbeného českého
výtvarného časopisu AMOS, které
spojuje aktuální téma recyklace.
ISBN 978-80-264-2498-7

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Ježek, Martin
Bylinková první pomoc

Praha: CPress, 2019, 160 s., váz.
249 Kč
Rychlost, výkon, energie, neúnavnost. Kolem toho se dnešní svět
točí. Naše tělo i hlava se tomu snaží
přizpůsobit, co můžou. Cestu nám
ukazují lidé ovládající umění léčit
bylinami. A bylinky fungují. Jen jim
musíme trochu věřit.
ISBN 978-80-264-2495-6

KOSM E TI K A
Skotnicki, Sandy
Nepřátelé kůže

Překl. Pavcová, Tereza, Praha:
Esence, 2019, 304 s., váz.
V překvapivé a pozoruhodně praktické knize autorka odhaluje škodlivé
účinky moderních návyků péče o pleť
a podrobně radí, jak si uchovat bezproblémovou pokožku.
ISBN 978-80-7617-195-4

KUCHAŘ K Y
Klíma, Petr
Luštěninová kuchařka se spoustou zeleniny

Praha: Smart Press, 2019, 224 s., váz.
Neházejte hrách na stěnu. Uvařte
z něj skvělou večeři! S novou knihou
Petra Klímy objevíte kouzlo moderní
veganské kuchyně.
ISBN 978-80-88244-08-0

Prostřeno – 10 let

Praha: Esence, 2019, 184 s., brož.
259 Kč
100 rodinných receptů připravených s láskou k jídlu. Soutěžní pořad
Prostřeno!
ISBN 978-80-7617-399-6

Savill, Antoinette
Lahodně bez lepku a laktózy

Překl. Košnarová, Viktorie, Praha: Esence, 2019, 1. vyd.., 192 s., váz. 359 Kč
Úspěšná autorka populárních knih
zaměřených na miliony lidí trpících
potravinovými intolerancemi. Recepty
v její kuchařské knize jsou moderní, mezinárodní a uspokojí i náročné jedlíky.
ISBN 978-80-7617-382-8

ZDRAVOTNICKÉ
PŘ Í RUČK Y
Adámková, Václava a kol.
Antibiotika v primární péči

Praha: Mladá fronta, 2019, 216 s.,
váz.

z n o v i n e k k 2 7. 5 . 2 0 19 3 4 9 t i t u l ů
Infekční choroby jsou častou příčinou
nemocnosti v ordinacích praktických
lékařů napříč celým věkovým spektrem. Jsou-li bakteriálního původu,
pak lze k léčbě použít antibiotika.
ISBN 978-80-204-5247-4

Výzkum revmatu potvrdil, že strava
může potlačovat záněty a mírnit bolest, pokud neobsahuje příliš kyseliny
arachidonové, vyskytující se v tučných
potravinách živočišného původu.
ISBN 978-80-7617-252-4

Ješina, Ondřej;
Vyhlídal, Tomáš;
Syslová, Vlasta
Metodika pro pořádání zotavovacích akcí v dětské onkologii

O´Tool, Jennifer Cook
Tajná kniha pro aspergery

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 48 s.
Studijní text by měl sloužit kinantropologickým, zdravotnickým a pedagogickým vysokoškolským oborům propojujícím životní styl, volnočasové aktivity,
zdraví a pohybové aktivity dětí a mládeže s dlouhodobým onemocněním.
ISBN 978-80-244-5098-8

Kleibl, Zdeněk; Vítek, Pavel;
Novotný, Jan a kol.
Onkologie v klinické praxi

Praha: Mladá fronta, 2019, 640 s.,
váz. 890 Kč
Monografie si klade za cíl informovat
odbornou veřejnost o nejnovějších
teoretických i klinických poznatcích
v překotně se rozvíjejícím oboru klinické onkologie.
ISBN 978-80-204-5103-3

Léčba bolesti

Praha: Mladá fronta, 2019, 248 s.,
váz. 450 Kč
Monografie našich předních specialistů v oboru algeziologie si klade
za cíl poskytnout čtenáři přehledné
a aktuální informace o problematice
především chronické bolesti.
ISBN 978-80-204-5272-6

Ludíková, Barbora;
Volejníková, Jana;
Pospíšilová, Dagmar
Trombocytopenie v dětském věku
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd.., 104 s.,
270 Kč
Kniha se zabývá ucelenou problematikou trombocytopenií u dětí. Je
rozdělena do osmi kapitol, které se
věnují diagnostice, projevům a léčbě
dětských pacientů s touto chorobou
a jsou řazeny dle věku pacientů.
ISBN 978-80-244-5477-1

Luska, Jiří
Mental processing of Western
music harmony: Some developmental and cognitive aspects

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 126 s.
Publikace se zabývá problematikou vnímání a mentálního zpracování harmonických intervalů, akordů a harmonie.
ISBN 978-80-244-5279-1

Matalová, Petra
Osteoporóza – Pro studium
i praxi

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 62 s., 116 Kč
Osteoporóza je považována za chronické onemocnění skeletu s vysokou
prevalencí. Diagnostika osteoporózy
se provádí hlavně pomocí dvouenergiové rentgenové absorpciometrie.
ISBN 978-80-244-5379-8

Müller, Sven-David
Chutně při artróze a artritidě
Překl. Buriánová, Milada, Praha:
Esence, 2019, 88 s., flexovazba ,
199 Kč
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Překl. Marsault, Hana, Praha: Edika,
2019, 264 s., váz. 399 Kč
Jsem asperger a svět kolem mne se
řídí pravidly. Některá znám, jiná tuším. Jenže oproti většině lidí se často
tak nějak prostě nechytám.
ISBN 978-80-266-1423-4

Štrofová, Helena
Praktický průvodce očními
chorobami

Praha: Mladá fronta, 2019, 192 s.,
brož.
Zrakem se zabývají nejen oční lékaři,
ale v rámci prevence i praktičtí lékaři
pro děti a dorost a praktičtí lékaři pro
dospělé, internisté a další specialisté
a rovněž nelékařské obory.
ISBN 978-80-204-5278-8

Vitásková, Kateřina;
Kytnarová, Lucie
Pragmatická jazyková rovina
u osob s poruchami autistického
spektra

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 164 s., 150 Kč
Kniha diskutuje možnosti hodnocení
pragmatické roviny komunikace
u dětí s poruchou autistického spektra (PAS) na základě logopedické
komparace rozdílů v hodnocení dětí
s vývojovou dysfázií, s lehkým mentálním postižením s dětmi z běžné
populace.
ISBN 978-80-244-5214-2

Willy, Kira
Dýchej jako medvídek

Překl. Davidová, Vendula, Praha:
Fragment, 2019, 96 s., váz. 269 Kč
Listujte spolu s dětmi touto knihou
a vyzkoušejte jednoduchá cvičení na
podporu dýchání, která přinášejí klid
a mír, ale i potřebnou energii. Naučí vás
soustředit svou mysl a procvičit tělo.
ISBN 978-80-253-4119-3

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Landmann, Bimba;
Visconti, Giulio
Génius jménem Leonardo

Praha: CPress, 2019, 40 s., váz.
249 Kč
Nakoukněte do ateliéru skutečného
kouzelníka s nezaměnitelnou představivostí!
ISBN 978-80-264-2497-0

Komorní pěvkyně Soňa Červená,
česká mezzosopranistka, začala
svou profesionální operní dráhu po
zkušenosti z Osvobozeného divadla
v operním angažmá v Brně, odkud
po sedmi letech přešla do Berlína.
ISBN 978-80-200-2952-2

Červená, Soňa
Stýskání zažehnáno

Praha: Academia, 2019, 404 s., váz.
395 Kč
Operní pěvkyně a herečka Soňa Červená rekapituluje po svých devadesátých narozeninách právě dovršené
čtvrtstoletí od návratu ze světových
scén do vlasti.
ISBN 978-80-200-2964-5

Holdenová, Wendy
Sto zázraků

Praha: Ikar, 2019, 432 s., váz. 399 Kč
Životní osudy světoznámé klavíristky,
cembalistky a pedagožky Zuzany
Růžičkové (1927–2017) v podání
britské autorky a novinářky Wendy
Holdenové nás provedou více než
půlstoletím života této legendy české
klasické hudby.
ISBN 978-80-249-3851-6

K ATALOG
K V ÝSTAVĚ
Tokoš, Vlastislav
Petr Šulc – Pohled vzhůru

Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2019, 1. vyd.., 16 s.
Katalog-skládačka ke stejnojmenné výstavě z cyklu Umělci do 40 let
pořádané Galerií výtvarného umění
v Náchodě.
ISBN 978-80-87069-96-7

učebnice
JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Honsigová, Lucie;
Svobodová, Jana
Stovka cvičení z českého jazyka
od šestky do devítky
Praha: Fragment, 2019, 96 s., brož.
119 Kč
Ovládáte pravopis, jako když bičem
mrská? Víte, kdy napsat Novákovi
a kdy Novákovy? Znáte všechny
slovesné vzory a dokážete určit přívlastek neshodný?
ISBN 978-80-253-4131-5

JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE
Justová, Hana
Wir üben deutsche Grammatik

Hryc, Andrej
Inventúra

Praha: Fragment, 2019, 78 s., brož.
149 Kč
Procvičte si německou gramatiku!
S moderní učebnicí koncipovanou
jako pracovní sešit prohloubíte své
znalosti. Součástí cvičebnice je i klíč
k jednotlivým cvičením.
ISBN 978-80-253-4167-4

HUD BA

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

FI LM
Praha: Slovart, 2019, 408 s., brož.
219 Kč
Nové, doplněné vydání.
ISBN 978-80-556-3988-8

Červená, Soňa
Stýskání zakázáno

Praha: Academia, 2019, 440 s., váz.
455 Kč

Kučerová, Jaroslava;
Gazdíková, Vlasta
Velká písmena expres

bibliografie
Praha: Edika, 2019, 192 s., brož.
199 Kč
Kniha Velká písmena expres
společně s úspěšnými učebnicemi
Český pravopis expres a Větné
rozbory expres si klade za cíl
pomoci žákům 2. st. ZŠ s psaním
velkých písmen.
ISBN 978-80-266-1424-1

UM Ě N Í
Sehnal, Jiří
Barokní varhanářství na Moravě.
Díl 3. Dodatky
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd.., 120 s.,
199 Kč
Publikace navazuje na předchozí
dva svazky – Barokní varhanářství
na Moravě. Díl 1. Varhanáři (2003)
a Barokní varhanářství na Moravě.
Díl 2. Varhany (2004), neboť výzkum
v oblasti starých varhan na Moravě se
od roku 2004 nezastavil.
ISBN 978-80-244-5406-1

ZDRAVOTNICTVÍ
Michalík, Jan a kol.
Kvalita života osob pečujících
a osob se zdravotním postižením. Výzkumná šetření 2018

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd.., 146 s.
Publikace je dílčím příspěvkem ke
zkoumání faktorů ovlivňujících či
utvářejících tzv. kvalitu života osob
se zdravotním postižením a osob pečujících. Souhrnný cíl je sycen dílčími
příspěvky jednotlivých výzkumných
úkolů.
ISBN 978-80-244-5471-9

Procházka, Martin;
Pilka, Radovan
Porodnictví pro studenty
všeobecného lékařství a porodní
asistence
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 2. vyd.., 258 s.,
330 Kč
Publikace je určena studentům
studijního oboru Porodní asistentka,
Intenzivní péče v porodní asistenci,
Všeobecná sestra, Všeobecné lékařství a dalších studijních oborů se
zdravotnickým zaměřením.
ISBN 978-80-244-5322-4

Růžičková, Veronika;
Kroupová, Kateřina
Pohled na samostatný pohyb
a prostorovou orientaci osob se
zrakovým postižením

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 180 s.,
180 Kč
Publikace se komplexně zabývá
problematikou prostorové orientace
a samostatného pohybu osob s těžkým zrakovým postižením.
ISBN 978-80-244-5273-9

Zeman, David
Praktický průvodce laboratorním vyšetřením likvoru

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 136 s.
Monografie se zabývá praktickým
postupem při zpracování vzorků
mozkomíšního moku (likvoru)
s důrazem na základní vyšetření,
cytologické vyšetření a detekci
intrathekální protilátkové
odpovědi.
ISBN 978-80-244-5262-3

z n o v i n e k k 2 7. 5 . 2 0 19 3 4 9 t i t u l ů
spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
AKCE
Beniak, Luboš
Dvě minuty mistry světa – Osudy
stříbrných fotbalistů z MS do 20
let v Kanadě 2007
Praha: Práh, 2019, 400 s., brož.
299 Kč
V létě 2007 jsme zažili fotbalovou
senzaci: česká reprezentace do 20
let se na mistrovství světa v Kanadě
nečekaně probojovala až do finále
a v něm jen těsně prohrála s Argentinou 1:2!
ISBN 978-80-7252-801-1

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Bötig, Klaus
Rhodos – Merian Live!

Praha: Jan Vašut, 2019, 128 s., brož.
Jeden ostrov, dvě tváře. Není žádný
problém strávit celé prázdniny v trojúhelníku hotel, pláž a diskotéka. Rhodos
je po Krétě nejvýznamnějším prázdninovým ostrovem Egejského moře.
ISBN 978-80-7541-192-1

Tac, Hélene Le a kol.
Krakov

Překl. Pawlowská, Lucie Zajíček, Praha: CPress, 2019, 54 s., brož. 249 Kč
Od hlavního náměstí (Rynek Główny) po královský hrad Wawel, od
židovské čtvrti Kazimierz po stalinské
sídliště Nowa Huta, přes bývalou
továrnu Oskara Schindlera.
ISBN 978-80-264-2228-0

Verigou, Klio
Chalkidiki / Thessaloniki –
Merian Live!

Praha: Jan Vašut, 2019, 128 s., brož.
Idylické zátoky a dlouhé pláže lemované z jedné strany tyrkysově modrým
mořem a z druhé horami – to jsou
hlavní atrakce poloostrova Chalkidiki.
ISBN 978-80-7541-121-1

TUR ISTI K A
Bečková, Kateřina
Letohrádky, libosady a výletní
místa 2.díl: Pravý břeh Vltavy

Praha: Paseka, 2019, 144 s., váz.
Druhý svazek Letohrádků, libosadů
a výletních míst se prostřednictvím
kreseb, maleb a grafických listů
převážně z 19. století věnuje místům
za pražskými hradbami na pravém
vltavském břehu.
ISBN 978-80-7432-982-1

Čech, Jakub
Jakubův cestovní deník 2

Praha: XYZ, 2019, 416 s., brož.
349 Kč
Do svých čtyřiceti jsem jen pracoval
nebo se válel na gauči. Pak jsem začal
chodit. V roce 2018 jsem už podruhé
stanul na hranici Mexika a USA.
ISBN 978-80-7597-386-3

Třešňáková, Marie
Potkala jsem Sicílii aneb Neberte
to osobně
Praha: Práh, 2019, 192 s., brož.
Skvělý průvodce pro každého, kdo
chce navštívit Sicílii – ať už doo-

pravdy nebo ve svých představách.
Knížka vtipných příběhů čerpajících
z osobních zážitků autorky, které
téměř dvacet let sbírá při důkladném
poznávání Sicílie.
ISBN 978-80-7252-805-9

Urbišová, Julie
Doma v NOLA. Přechodná adresa: New Orleans, Louisiana

Praha: Radioservis, 2019, 180 s., váz.
Amerika má pouze tři města – New
York, San Francisco a New Orleans,
řekl kdysi Tennessee Williams. Posledně jmenovaný – New Orleans – je
centrem amerického Jihu, kde dodnes lidé pociťují, co to znamená.
ISBN 978-80-88286-04-2

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVĚ DA
Boobyer, Victoria;
Bowen, Tim;
Barduhn, Susan
Angličtina pro každého,
učebnice, úroveň 4, Advanced.
Angličtina pro každého

Překl. Byronová, Lucie, Praha:
Universum, 2019, 1. vyd.., 288 s.,
brož. 399 Kč
Tento díl učebnice vás provede inovativními technikami výuky angličtiny.
Bohaté ilustrace a snadno pochopitelné vysvětlení gramatických jevů
pozvednou vaši úroveň angličtiny.
ISBN 978-80-242-6300-7

Hart, Claire; Bowen, Tim;
Barduhn, Susan
Angličtina pro každého,
cvičebnice, úroveň 4, Advanced.
Angličtina pro každého

Překl. Byronová, Lucie, Praha:
Universum, 2019, 1. vyd.., 264 s.,
brož. 379 Kč
Tento díl cvičebnice vás provede inovativními technikami výuky angličtiny.
Praktická část tohoto kurzu vám pomůže vyzkoušet si gramatické jevy v učebnici a pozvedne vaši úroveň angličtiny.
ISBN 978-80-242-6302-1

Hrdinová, Eva Maria
Kultura v procesu překladu

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 138 s.,
150 Kč
Překladatelská činnost není činností
snadnou. Poněkud opomíjen však doposud bývá velmi podstatný aspekt
pojící se s překladatelskou produkcí,
a tím je kultura, jež představuje svorník překladatelské činnosti.
ISBN 978-80-244-5208-1

Johnson, Gill; Bowen, Tim;
Barduhn, Susan
Angličtina pro každého, učebnice, úroveň 3, Intermediate.
Angličtina pro každého

Překl. Byronová, Lucie, Praha:
Universum, 2019, 1. vyd.., 288 s.,
brož. 399 Kč
Tento díl učebnice vás provede inovativními technikami výuky angličtiny.
Bohaté ilustrace a snadno pochopitelné vysvětlení gramatických jevů
pozvednou vaši úroveň angličtiny.
ISBN 978-80-242-6299-4

MacKay, Barbara; Bowen,
Tim; Barduhn, Susan
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Angličtina pro každého, cvičebnice, úroveň 3, Intermediate.
Angličtina pro každého

Překl. Byronová, Lucie, Praha:
Universum, 2019, 1. vyd.., 264 s.,
brož. 379 Kč
Tento díl cvičebnice vás provede inovativními technikami výuky angličtiny.
Bohaté ilustrace a snadno pochopitelné vysvětlení gramatických jevů
pozvednou vaši úroveň angličtiny.
ISBN 978-80-242-6301-4

LI NGVISTI K A
Arkhanhelska, Alla;
Slovák, Václav
Morfologie současné ruštiny ve
srovnání s češtinou

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 194 s., 100 Kč
Studijní materiál Morfologie současné
ruštiny ve srovnání s češtinou je určena
pro studenty filologických oborů českých univerzit, již studují morfologii ruštiny jako předmět teoretického základu.
ISBN 978-80-244-5249-4

Čmejrková, Světla
Jazyk a dialog. Výbor z textů

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 508 s., váz.
Výbor z díla české lingvistky Světly
Čmejrkové představuje reflexi jejích
mnohostranných vědeckých zájmů,
za jejichž sjednocující koncept lze
pokládat dialog a dialogičnost (v nejrůznějších podobách).
ISBN 978-80-7422-664-9

Štícha, František
O věrnosti překladu

Praha: Academia, 2019, 288 s., brož.
Věrnost překladu pojímá autor jako veskrze pozitivní hodnotu, o niž by mělo
být usilováno, aniž jí lze v úhrnu jazykových prostředků cele dosáhnout.
ISBN 978-80-200-2944-7

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Mocná, Dagmar
Možnosti literárněhistorické
interpretace

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd.., 148 s.,
188 Kč
Předkládaná publikace je věnována
základním oblastem literárněhistorické práce. Nerezignuje na soustavnost
poučení, nicméně snaží se zejména
o postižení dynamiky oboru, jenž
v současnosti prochází řadou podstatných proměn.
ISBN 978-80-244-5211-1

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Žáček, Jiří
Kouřové signály

Praha: Šulc – Švarc, 2019, 168 s.,
váz. 229 Kč
Aforismy, satirické verše, vtipné glosy, bonmoty a další kouřové signály
Jiřího Žáčka s ilustracemi Milana
Janáčka. Pravý aforismus je jako diamant. Přečtete ho naráz, ale můžete
ho číst ještě mnohokrát a stále bude
mít neotřelý lesk.
ISBN 978-80-7244-427-4

BIOG R AFI E
Houellebecq, Michel;
Beguivin, Alan
Mapa a území

Praha: Odeon, 2019, 288 s., váz. 299 Kč
Autor vypráví realistický příběh malíře a fotografa Jeda Martina, kterému
se podaří objevit zcela originální
tvůrčí postup.
ISBN 978-80-207-1890-7 $$

Kosatík, Pavel
Emil Běžec

Praha: Universum, 2019, 376 s., váz.
349 Kč
Chcete vědět, jak žil člověk, který objevil to, pro co byl stvořen, a dělal to?
Pokud ano, pak je pro vás odpovědí
první ucelený životopis legendárního
běžce Emila Zátopka.
ISBN 978-80-242-6297-0

Novobilský, Vlastimil
Jaroslav Novobilský

Dobřichovice: Kava-Pech, 2019,
104 s., brož. 110 Kč
Jaroslav Novobilský (1903–1942) byl
učitelem na měšťanských školách v Melči
(u Opavy) a v Pňovicích (u Olomouce).
ISBN 978-80-87169-97-1

Tabášek, Arnošt;
Jaroš, Radek
Hory shora

Praha: Universum, 2019, 176 s., váz.
399 Kč
Úspěšný horolezec Radek Jaroš dosáhl jako první Čech a patnáctý člověk
v historii vůbec „koruny Himálaje“,
tedy zdolal všech 14 osmitisícovek
bez použití kyslíku.
ISBN 978-80-7617-362-0

CESTO PISY
Dönsz, Judit
Poznávej svět – Evropa

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2019, 64 s., váz. 249 Kč
Poznejte Evropu zblízka! Získáte přehled o všech evropských státech, zavedeme vás k významným kulturním
památkám, na tajemná místa a k podivuhodným přírodním útvarům.
ISBN 978-80-253-4128-5

Smetanová, Pavla
Příběhy z korfských uliček

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 256 s., váz.
Kdo z nás někdy nesnil o životě na
ostrově? Tam, kde svítí slunce po celý
rok, dívat se ze stínu olivovníku na
blankytné moře, popíjet výtečné víno
a poslouchat cvrkot cikád?
ISBN 978-80-7422-676-2

Wilsonová, Samantha
Izrael

Brno: Jota, 2019, 412 s., brož.
Navštivte zemi kontrastů a křižovatku světových náboženství. Izrael je
místem, kde se prolínají tradice tří
náboženství – judaismus, křesťanství
a islám, kde je starověká architektura
podpírána tou moderní, kde se setkává Východ se Západem.
ISBN 978-80-7565-470-0

DENÍKY
Kinsky, Helga Pollak
Můj Terezínský deník
1943–1944

Praha: XYZ, 2019, 280 s., váz.
349 Kč

bibliografie
Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta
v Terezíně. Od ledna 1943 až do svého
transportu do Osvětimi v říjnu 1944 žila
v dívčím domově L 410 v pokoji 28, kde
se svěřovala jen svému deníku.
ISBN 978-80-7597-387-0

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Barker, J. D.
Pátá oběť

Překl. Netolička, Jan, Ostrava: Domino, 2019, 450 s., váz. 389 Kč
Každý policista má případ, který se
pro něj stane posedlostí. Detektiv
Porter není výjimkou. Opičího vraha
už měl na dosah, když ho z pátrání
odvolala FBI, ale taková drobná překážka ho nemůže zastavit.
ISBN 978-80-7498-318-4

Češka, Stanislav
Smrt ve Stuttgartu

Brno: Moba, 2019, 256 s., váz.
Dvanáctý příběh soukromého detektiva Standy Berky začíná na lodi
Stuttgart na Brněnské přehradě, kde
Berka zase jednou navštíví jejího
kapitána Jendu Horna, svého dlouholetého přítele. Cesta uplyne klidně
a bez problémů.
ISBN 978-80-243-8655-3

de Giovanni, Maurizio
Den zesnulých

Praha: Epocha, 2019, 304 s., váz.
Začal deštivý podzim a celá Neapol
se připravuje na slavnostní návštěvu
Benita Mussoliniho. Běžnou rutinu naruší smrt malého Mattea, jednoho ze
sirotků, o něž se starala místní farnost.
ISBN 978-80-7557-183-0

Goffa, Martin
Přiznat vinu

Praha: Kalibr, 2019, 216 s., váz. 249 Kč
Jedné deštivé červencové noci roku 1996
mizí v Praze beze stopy mladá žena.
ISBN 978-80-7617-387-3

Goffa, Martin
Primární důvěra. Úhel pohledu

Praha: Mladá fronta, 2019, 208 s.,
váz.
Detektiv Miko Syrový se po zatčení
svého nejbližšího kolegy a přítele ocitá sám uprostřed bouře. Ještě těžší,
než najít skulinu v neprůstřelných důkazech, je připustit si, že by se mohly
zakládat na pravdě.
ISBN 978-80-204-4907-8

Granger, Ann
Kořeny zla

Překl. Pavlíková, Tereza, Brno: Moba,
2019, 320 s., váz. 319 Kč
V lese v západní Anglii se objeví tělo
Carla Finche s prostřelenou hlavou
a vypadá to jako jasná sebevražda.
ISBN 978-80-243-8640-9

Indridason, Arnaldur
Jezero

Překl. Štorkanová, Anna, Brno:
Moba, 2019, 360 s., váz. 329 Kč
V jezeře jižně od Reykjavíku byla nalezena mrtvola.
ISBN 978-80-243-8639-3

Masterton, Graham
Pro svět mrtví

Brno: Host, 2019, 480 s., váz.
Inspektorka Katie Maguirová a její
tým toho mají až nad hlavu. V irském
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Corku řádí gang, který krade psy, ve
městě nevídaně kvete obchod s drogami a ještě ke všemu musejí policisté
najít zmizelou dívku — a to vše pod
přísným dohledem médií.
ISBN 978-80-7577-805-5

deset činností, ona má i mnoho tváří.
V jednu chvíli se tváří jako anděl, aby
se v okamžiku změnila v ďábla. Snažit
se jí porozumět je stejně marné jako
ovlivnit počasí.
ISBN 978-80-249-3834-9

McKinty, Adrian
Ráno už tu nebudu

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY

Překl. Šenkyřík, Ladislav, Praha:
Vyšehrad, 2019, 328 s., váz. 349 Kč
Sean Duffy přišel o vše. Když přijdete
o vše, nemáte ani co ztratit. Sean
přesně tuší, co po něm agenti z MI5,
kteří u něj právě zaklepali na dveře,
chtějí, ale také ví, co po nich on sám
bude na oplátku chtít.
ISBN 978-80-7601-105-2

Menasse, Robert
Hlavní město

Překl. Dvořáček, Petr, Zlín: Kniha
Zlín, 2019, 400 s., váz. 399 Kč
Padesáté výročí založení Evropské
komise se blíží, což je důvod pro
velkolepé oslavy. A podle evropských
úředníků neexistuje pro připomínku
tohoto jubilea lepší místo než bývalý
vyhlazovací tábor v Osvětimi.
ISBN 978-80-7473-774-9

Procházková, Iva
Nekompromisně

Praha: Paseka, 2019, 320 s., váz.
Smrt nepohodlného novináře otevírá
dramatický příběh odehrávající se
v průběhu jediného týdne těsně před
volbami do Evropského parlamentu.
Pozornost autorky se přes vnější
napětí přenáší především k vnitřnímu
životu celé škály postav.
ISBN 978-80-7432-987-6

Swallow, James
Hacker

Překl. Mikulka, Lumír, Praha: Kalibr,
2019, 464 s., váz. 399 Kč
Britský tajný agent Marc Dane, hrdina napínavých špionážních thrillerů,
mezinárodních bestsellerů Nomád
a Exil, se tentokrát pustí do své nejděsivější akce. Strašlivá hrozba z hlubin
temné sítě digitálního zločinu.
ISBN 978-80-7617-371-2

Vargas Llosa, Mario
Pětinároží

Praha: Argo, 2019, 256 s., váz.
V propletených dějových liniích
sledujeme osudy dvou rodin bohatých podnikatelů, vydíraných kvůli
lechtivým fotografiím, a novináře
z bulvárního plátku, který zapomněl,
že každý článek, názor či fotografii
mají pod palcem tajné služby.
ISBN 978-80-257-2772-0

Weber, Daniel; Frühaufová,
Martina
Mejdan jako řemen:...a mrtvola
v kufru

Praha: XYZ, 2019, 176 s., váz. 249 Kč
Magistr Ervín Kalač, zaměstnanec
pojišťovny, žije poklidným, dalo by se
říct i nudným životem. Večírek, nad
jehož průběhem i důsledky žasne
i zkušený vyšetřovatel.
ISBN 978-80-7597-388-7

FE J E TO NY
Součková, Zuzana
Diagnóza žena

Praha: Ikar, 2019, 1. vyd.., 240 s.,
váz. 259 Kč
Žena je zvláštní tvor. Nejen, že
najednou oběma rukama zvládne

Anderson, Rachael
Vzestup slečny Notleyové

Překl. Šimonová, Dana, Praha: Baronet, 2019, 264 s., váz. 279 Kč
Cora Notleyová utekla z domova, aby
ji otec neprovdal za nenáviděného
muže, a za pomoci přátel se dostala
až na panství Tanglewood, kde nyní
žije nový majitel Jonathan Ludlow,
známý tím, že u něj většina sloužících
dlouho nevydrží.
ISBN 978-80-269-1067-1

Escobar, Mario
Osvětimská ukolébavka

Překl. Fuksa, Vladimír, Praha: CPress,
2019, 256 s., váz. 349 Kč
Hlavní hrdinka Helene pochází z Německa, má modré oči a plavé vlasy.
Na začátku druhé světové války se
s manželem romského původu, se
kterým má pět dětí, dobrovolně ocitá
v koncentračním táboře Osvětim.
ISBN 978-80-264-2504-5

Holdenová, Wendy
I krása může zabíjet

Překl. Johnová, Lucie, Praha: Mladá
fronta, 2019, 296 s., váz. 349 Kč
V 90. letech 20. století potká Angličan Ben v londýnské galerii mladou
českou sklářku Kateřinu. Její zvláštní
krása ho okouzlí a stanou se z nich
milenci, dívka mu toho však o sobě
prozradí jen velmi málo.
ISBN 978-80-204-4603-9

Jacobsová, Anne
Zlaté časy. Venkovské sídlo
(1.díl)

Překl. Staňková, Libuše, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd.., 344 s., váz. 399 Kč
Když sedmdesátiletá Franziska krátce
po pádu Berlínské zdi navštíví bývalé
rodinné panství Dranitz ve východním Německu, kde vyrůstala, je rozhodnutá zůstat tady už natrvalo.
ISBN 978-80-249-3775-5

Jaroněk, Petr
Ospalá slovanská díra

Praha: Argo, 2019, 212 s., brož.
Zlín ve 13. století. Místo, kde se sváří
staré síly s novými. Veterán Henslin
se po deseti letech v cizině ve službách svého pána vrací do rodného
Zlína. Jenže za tu dobu se město
značně proměnilo.
ISBN 978-80-257-2777-5

Juščák, Peter
A nezapomeň na labutě!

Praha: Prostor, 2019, 400 s., brož.
Autor v románovém zpracování
zachycuje skutečné osudy žen odvlečených po druhé světové válce do
sovětského gulagu z různých koutů
střední Evropy, přičemž jeho protagonistka Irena Kalaschová pochází
z Československa.
ISBN 978-80-7260-419-7

Lavrík, Silvester
Nedělní šachy s Tisem

Praha: Argo, 2019, 400 s., váz.
328 Kč
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Anička z Bánovců nad Bebravou,
hrdinka, jež měla reálný předobraz.
Lehce autistická dívenka, dcerka
bánovského komunisty, který se kamarádil s „židáky“, důvěřivá a dobrá
křesťanka způsobem sobě vlastním
vypráví příběh svůj.
ISBN 978-80-257-2797-3

Lustig, Arnošt
Dům vrácené ozvěny

Praha: Mladá fronta, 2019, 368 s., váz.
Příběh rodiny Emila Ludviga, jeho
ženy Anny a dospívajících dětí Heleny
a Richarda se odvíjí v předvečer druhé světové války na pražském předměstí v Libni. Rodina žije své životy
v narůstajícím neklidu.
ISBN 978-80-204-4911-5

Lutes, Jason
Berlín 1: Město kamene

Překl. Janiš, Viktor, Praha: BB art,
2019, 2. vyd.., 216 s., váz. 299 Kč
Píše se rok 1928 a nad Výmarskou
republikou se pomalu stahují mračna. Ekonomika pokulhává, vláda
porušuje podmínky příměří, nacistická i komunistická strana sílí. Přes
to všechno je Berlín pořád pestré
a kulturní velkoměsto.
ISBN 978-80-7595-213-4

Lutes, Jason
Berlín 3: Město světla

Překl. Janiš, Viktor, Praha: BB art,
2019, 1. vyd.., 176 s., váz. 299 Kč
Rodina Braunových se rozdělí mezi
pravici a levici, a stane se tak zosobněním rozštěpeného obyvatelstva.
Novinář Kurt Severing a výtvarnice
Marta Müllerová s hrůzou sledují, jak
závratně začne společnost upadat do
extremismu.
ISBN 978-80-7595-189-2

McConnell, Thomas
Dřevěný král

Brno: Moba, 2019, 372 s., váz.
Československo, březen 1939: sníh
zasypává město, které obsazují nacisté. Ještě než roztaje ledovka na silnicích, všechno se změní – nejen pro
celou zemi, ale i pro Viktora Trna.
ISBN 978-80-243-8649-2

Morrisová, Heather
Tatér z Osvětimi

Překl. Fuksa, Vladimír, Praha: CPress,
2019, 248 s., brož. 269 Kč
Tetování vězňů v Osvětimi se stala symbolem holocaustu. Jedním z těch, kdo
čísla na předloktí tetovali, byl slovenský
Žid Lale Sokolov, rodným jménem Ludwig Eisenberg. Jeho příběh připomíná
děsivé události v dějinách lidstva.
ISBN 978-80-264-2496-3

Niedl, František
Pach krve

Brno: Moba, 2019, 288 s., váz.
Píše se rok 1316. Boj o moc v Čechách neustává a ani uvěznění Jindřicha z Lipé na Týřově situaci nevyřešilo. Poměr sil se stále přeskupuje.
ISBN 978-80-243-8652-2

Sterneck, Tomáš
Čas krkavčích hodů

Brno: Moba, 2019, 288 s., váz.
Ve volném pokračování románu
„Smrt budějovického hejtmana“ se
Jeroným, hlavní hrdina příběhu, po
smrti svého kmotra Kašpara Teindlesera vydává roku 1631 z Českých
Budějovic na pouť do Svaté země.
ISBN 978-80-243-8643-0

Vondruška, Vlastimil
Křišťálový klíč – Falknovská huť

Brno: Moba, 2019, 432 s., váz.
Nová historická sága Vlastimila
Vondrušky se odehrává v době od třicetileté války až do revolučního roku
1848, kdy bylo zrušeno poddanství
jako poslední bašta feudalismu.
ISBN 978-80-243-8648-5

Whitton, Hana
Poslední láska císaře Karla

Praha: Ikar, 2019, 1. vyd.., 248 s.,
váz. 279 Kč
Román pojednává o pozapomenutém osudu Guillauma, jediného historicky doloženého levobočka císaře
Karla IV. Český král a římský císař
se s Guillaumovou matkou seznámil
patrně v roce 1365 při jedné ze svých
cest do Avignonu.
ISBN 978-80-249-3842-4

HUMO R
Pralovszký, Boris
Stokrát bez pardonu

Praha: Šulc – Švarc, 2019, 108 s.,
váz. 199 Kč
Kniha kresleného humoru, který se
nezastaví před ničím. V knize Stokrát
bez pardonu představuje známý kreslíř a karikaturista Boris Pralovzský
kreslený humor drsný a absurdní, ale
důmyslně a citlivě vypointovaný.
ISBN 978-80-7244-435-9

KOM I K SY
Bunjevac, Nina
Bezimena

Praha: Argo, 2019, 200 s., váz.
Výchozím bodem grafického románu
Niny Bunjevac je mýtus o Siproitovi, ve
kterém bohyně Artemis promění mladíka v ženu za pokus o znásilnění. Hlavní
hrdina, Benny, je oním proměněncem.
ISBN 978-80-257-2806-2

Jodorowsky, Alejandro;
Moebius
Oči kočky

Praha: Argo, 2019, 64 s., váz.
Fascinující apokalyptická mikropovídka s krajně úsporným textem, vyprávěná v drtivé většině výtvarně, od roku
1978 stále znovu vychází, je stále znovu čtena a stále znovu ohromuje.
ISBN 978-80-257-2744-7

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Krátký, Radovan
Bubáci aneb malý přírodopis
duchů, přízraků a strašidel

Praha: Vyšehrad, 2019, 368 s., váz.
399 Kč
Kniha Radovana Krátkého Bubáci
s podtitulem Malý přírodopis duchů,
přízraků a strašidel vyšla poprvé v roce
1961 a v paměti ji má nejedna generace.
ISBN 978-80-7601-108-3

LI D OVÁ
SLOVESN OST
Lada, Josef
Krásná česká říkadla

Praha: Fragment, 2019, 10 s., 169 Kč
Klasika, která by neměla chybět
v žádné knihovničce. Tradiční česká
říkadla s nezapomenutelnými ilustracemi Josefa Lady.
ISBN 978-80-253-4120-9

bibliografie
Lada, Josef
Krásné české písničky

Praha: Fragment, 2019, 10 s., 169 Kč
Zazpívejte si společně s námi nejznámější lidové písničky.
ISBN 978-80-253-4121-6

OSO B N OSTI
Grosman, Ladislav
Dopisy Mileně

Praha: Akropolis, 2019, 272 s., váz.
Dopisy, které autor přímo či nepřímo
adresoval rodinné přítelkyni Mileně do
Švýcarska. Zahrnuje jak dopisy skutečné, tak literární, s jejichž pomocí se
autor v emigraci vyrovnával s šokující
realitou tzv. jomkipurské války (1973).
ISBN 978-80-7470-248-8

Škoda, Miky
Můžeš (po)dělat cokoli

Praha: XYZ, 2019, 336 s., váz. 349 Kč
Z Pardubic přes čtyřtisícovky až za
hranice běžného života.
ISBN 978-80-7597-419-8

PO E Z I E
Daněk, Václav
Pistole z písku

Praha: Akropolis, 2019, 142 s., brož.
160 Kč
Ke svým nadcházejícím neuvěřitelným
devadesátinám přichází známý básník
a překladatel Václav Daněk s novou
sbírkou veršů, nazvanou Pistole z písku.
ISBN 978-80-7304-224-0

Přidal, Tomáš
Čalouník

Brno: Druhé město, 2019, 160 s.,
váz. 259 Kč
V pořadí desátá sbírka básní Tomáše
Přidala Čalouník je o událostech, které nelze definovat podle zavedených
pravidel dorozumívání, protože se
přeskupují samy uvnitř sebe.
ISBN 978-80-7227-416-1

Skácel, Jan
Kdo pije potmě víno

Brno: Moba, 2019, 80 s., váz. 219 Kč
Jedna z nejkrásnějších básnických sbírek
dvacátého století od jednoho z nejvýznamnějších českých básníků, jehož knihy byly přeloženy do mnoha jazyků.
ISBN 978-80-243-8636-2

Wolfgang Goethe, Johann
Faust

Praha: Academia, 2019, 500 s., váz.
Faust, veršovaná tragédie Johanna
Wolfganga Goetheho a jeden ze
zásadních pilířů světové literatury,
vychází v klasickém překladu vynikajícího českého překladatele, literárního
historika a básníka Otokara Fischera.
ISBN 978-80-200-2883-9

POVÍ D K Y
Fresán, Rodrigo
Argentina! Argentina!

Praha: Garamond, 2019, 248 s., váz.
Prvotina uznávaného argentinského
autora se pohybuje na pomezí povídek a románu. Kapitoly sice spojují
některé postavy, situace a motivy,
ovšem čtenář často nepozná, která
postava je fiktivní a která reálná.
ISBN 978-80-7407-451-6

Giono, Jean
Muž, který sázel stromy

Překl. Stavinohová, Zdeňka, Praha:
Vyšehrad, 2019, 56 s., váz. 199 Kč
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Když byl Giono v roce 1953 požádán
vydavatelem časopisu Reader’s Dígest,
aby napsal příběh o nejpozoruhodnějším člověku, s nímž se kdy setkal, poslal
mu tuto povídku, kterou chtěl vzbudit
zájem o zalesňovací program.
ISBN 978-80-7601-110-6

Laufer, Josef
Pro srandu králíkům

Praha: Olympia, 2019, 128 s., váz.
Jednou jsem jednu z mých minulých
knížek zahlédl na opuštěné lavičce
v parku. Nikdo se k ní neměl a navíc
hustě pršelo. Stál jsem pod deštníkem a pozoroval zkázu mé snahy
o čtenářovu přízeň.
ISBN 978-80-7376-559-0

Šimek, Miloslav;
Grossmann, Jiří
Povídky

Praha: Šulc – Švarc, 2019, 240 s.,
brož. 286 Kč
Besídka zvláštní školy, Návštěva cirkusu, Jak jsme přechovávali bělogvardějce. Třicet šest povídek, to je kompletní
vydání povídek Š+G, které doplňuje
oddíl divadelní politické satiry Pupáci.
ISBN 978-80-7244-430-4

PRÓZ A
Binet, Laurent
Sedmá funkce jazyka

Překl. Marková, Michala; Svoboda,
Martin, Praha: Argo, 2019, 376 s.,
brož. 328 Kč
Kdo uloupil dokumenty z aktovky Rolanda Barthese, kterého právě přejel
náklaďák? Sémanticko-lingvistická
detektivka.
ISBN 978-80-257-2682-2

Bondy, Egon
Bezejmenná

Praha: Akropolis, 2019, 172 s.,
flexovazba
Dvoudílná próza Bezejmenná (1986)
je textovou koláží, v níž převažují pasáže deníkového záznamu, konkrétní
osobní zpovědi, záznamy o životě
přátel z undergroundu a disentu,
polemiky, případně politické a filosofické úvahy.
ISBN 978-80-7470-249-5

Frýbová, Zdena
Den jako stvořený pro vážnou
známost

Praha: Šulc – Švarc, 2019, 304 s.,
váz. 320 Kč
Knihu o partnerských krizích, které
končí v manželské poradně nebo
v soudní síni, napsala Zdena Frýbová
se zaujetím pro psychologii postav.
ISBN 978-80-7244-436-6

Hvížďala, Karel
Exilový orloj

Praha: Novela bohemica, 2019,
280 s., brož.
Kniha vzpomínek volně navazuje na dva
svazky fejetonů a drobných esejů Osmý
den týdne a Dobře mrtvý dědeček. Trojice velmi osobních zpovědí představuje
svérázné paměti odkrývající souvislosti
od Hvížďalových dětských let.
ISBN 978-80-87683-96-5

Kolár, Jaroslav
Historia o životu doktora Jana
Fausta

Praha: Academia, 2019, 208 s., váz.
Příběh doktora Johanna Fausta, který se
upsal ďáblu, aby s jeho pomocí dosáhl
poznání všech tajemství života a světa,

je jedním ze základních témat evropské
kultury a existuje nespočet zpracování
literárních, hudebních i výtvarných.
ISBN 978-80-200-2953-9

hor, odkázána jen na pár věcí, které
sesbírala na místě havárie. Od nejbližší
civilizace ji dělí mnoho dní chůze.
ISBN 978-80-7498-322-1

Krautschneider, Rudolf
Moře solí země

Carvalho, Bernardo
Reprodukce

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2019,
264 s., váz. 348 Kč
Kniha mořeplavce Rudolfa Krautschneidera nabízí pestrou mozaiku
příběhů, myšlenek, úvah a rozhovorů. Podobně jako v jeho dalších
dílech i zde čtenáře zaujme neutuchající životní energií, kusem moudrosti
a smyslem pro humor.
ISBN 978-80-88268-11-6

Ritter, Petr
Stolní společnost. Příběhy
a miniatury

Zvole u Prahy: Nakladatelství Andrej
Šťastný, 2019, 172 s., váz.
Příběhy, kterým se chce naslouchat,
neboť stojí za vyprávění. Někdy jsou
naplněny čistou pravdou, jindy frivolní fantazií, anebo jen prostoupeny
tajemstvím duše vypravěče.
ISBN 978-80-86739-73-1

Tesson, Sylvain
V sibiřských lesích

Praha: Garamond, 2019, 216 s., váz.
Poměrně brzy jsem si uvědomil, že
změnit svět tak nějak nebude v mých
silách. Slíbil jsem si tedy, že se na nějaký čas uchýlím o samotě do chaty.
V sibiřských lesích. Daleko od všeho,
na břehu Bajkalského jezera, jsem si
obstaral dřevěnou izbu.
ISBN 978-80-7407-450-9

Welch, James
Smrt Jima Loneyho

Praha: Akropolis, 2019, 200 s., váz.
Kniha je prózou věnovanou novodobým osudům původních obyvatel
Severní Ameriky. Jim Loney je míšenec
bělošského a indiánského původu.
Odcizený oběma těmto společenstvím, vede v malém městečku v Montaně samotářský a bezútěšný život.
ISBN 978-80-7470-250-1

PŘ Í BĚ HY
Rosen, Sidney;
Antonínová, Hana
Můj hlas půjde s tebou

Praha: Portál , 2019, 216 s., brož. 399 Kč
Ve své knize sesbíral Sidney Rosen přes
stovku příběhů podaných doslovně tak,
jak je Erickson vyprávěl, a doplněných
užitečnými komentáři.
ISBN 978-80-262-1464-9

R E PO R TÁ ŽE
Vodňanský, Jan
Hledání ztraceného Voskovce

Praha: Galén, 2019, 149 s., váz.
Knížka Jana Vodňanského není pouhou reportáží z návštěvy u Jiřího Voskovce v New Yorku. Jiří Voskovec byl
jen jedním z celé řady „viníků“, kteří
byli příčinou cesty za oceán.
ISBN 978-80-7492-419-4

ROM ÁNY
Barry, Jessica
Volný pád

Ostrava: Domino, 2019, 384 s., váz.
389 Kč
To, že Allison přežila pád dvoumístného
letadla, ještě neznamená, že si zachránila život. Je sama uprostřed coloradských
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Praha: Garamond, 2019, 200 s., váz.
Jeden z nejosobitějších brazilských
romanopisců současnosti nabízí
hořce ironický obraz naší doby. Velké
nedorozumění způsobí, že se muž
nazývaný „student čínštiny“ ocitne
v policejní cele, místo toho, aby odletěl na plánovanou cestu do Číny.
ISBN 978-80-7407-449-3

Cimický, Jan
Najdi si mne

Praha: Šulc – Švarc, 2019, 208 s.,
váz. 299 Kč
Najdi si mne a dostaneš se na místo,
kde jsme zapomněli kus vzpomínek.
Autor se k nim vrací imaginací, ve které jsou zkušenosti, milostné příběhy
i dobrodružství každého z nás.
ISBN 978-80-7244-429-8

Diamond, Lucy
Léto bez tebe

Překl. Martinová, Michaela, Praha:
Motto, 2019, 416 s., brož. 299 Kč
Každá rodina má svá tajemství. Pro
rodinu Tarrantových byla přímořská
chatka v Devonu vždycky dokonalým
prázdninovým útočištěm. Zábava na
pláži, grilování a teplé letní večery s koktejlem nebo dvěma – co víc si přát?
ISBN 978-80-267-1498-9

Eames, Nicholas
Králové Wyldu

Brno: Host, 2019, 520 s., brož.
Clay Cooper a jeho skupina kdysi
bývali ti nejlepší z nejlepších — nejobávanější proslulí žoldnéři na této
straně Heartwyldu. Dny jejich slávy
však již dávno pominuly. Každý z nich
si šel svou cestou.
ISBN 978-80-7577-798-0

Engel, Amy
Dívky z Roanoke

Překl. Nováková, Bára, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 1. vydání
vyd., 328 s., brož. 299 Kč
Co nutí dívky z Roanoke utíkat? Všechny dívky z Roanoke jsou krásné a zdá se,
že mají všechno. Ale spojuje je temné tajemství, o kterém se nesmí mluvit. Když
ho poznají, utečou – nebo zemřou.
ISBN 978-80-7593-051-4

Ffordeová, Katie
Prázdniny na moři

Překl. Nejedlá, Marcela, Praha:
Motto, 2019, 360 s., brož. 299 Kč
Najde Emily odvahu zamilovat se?
ISBN 978-80-267-1494-1

Follett, Ken
Zima světa

Překl. Trávničková, Libuše; Trávníček,
Luboš, Praha: Kalibr, 2019, 736 s.,
váz. 499 Kč
První román Kena Folletta z plánované trilogie Století nazvaný Pád titánů
se stal mezinárodní senzací nadšeně
přijímanou jako strhující a fascinující
kniha, která dokáže čtenáře pohltit
na celé dny či týdny.
ISBN 978-80-7617-373-6

Fridlundová, Emily
Historie vlků

Překl. Kaas, Pavel, Zlín: Kniha Zlín,
2019, 272 s., váz. 299 Kč

Čtrnáctiletá Linda žije v zapadlém
kraji obklopeném krásnou a drsnou
přírodou. Se spolužačkami si nerozumí a rodiče si jí nijak zvlášť nevšímají.
Až když začne hlídat čtyřletého Paula,
připadá si potřebná a má pocit, že
konečně někam patří.
ISBN 978-80-7473-772-5

Gillerová, Katarína
Dotkni se mě, lásko

Překl. Krejčová, Miluše, Praha:
Motto, 2019, 352 s., váz. 329 Kč
Zuzana je přesvědčená, že už ji žádná
láska nečeká. A přitom ji má přímo
vedle sebe.
ISBN 978-80-267-1489-7

Gravensteen, A.
Pohyby ledu

Praha: Paseka, 2019, 400 s., váz.
299 Kč
Po lávce přes Vltavu běží třicetiletý
novinář Miroslav Hammer, aby stihl
slavnostní otevření nového skleníku
v trojské botanické zahradě. Mezi
hosty slavnosti se zatím proplétá
tajemná dívka v černém.
ISBN 978-80-7432-953-1

Hanišová, Viktorie
Rekonstrukce

Brno: Host, 2019, 300 s., váz. 349 Kč
V pořadí třetí román úspěšné prozaičky Viktorie Hanišové je o přitažlivosti prázdných míst, o podmanivosti
pádu do temnoty.
ISBN 978-80-7577-817-8

Holásková, Kamila
Rozinka

Praha: XYZ, 2019, 164 s., váz.
249 Kč
Příběhy o spletitosti života, odvaze
a naději.
ISBN 978-80-7597-420-4

Kennedy, Elle
Lov

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2019, 392 s.
Říká se, že protiklady se přitahují.
A nejspíš to je pravda, protože neexistuje žádný logický důvod, proč
by mě měl přitahovat právě Colin
Fitzgerald.
ISBN 978-80-269-1070-1

Klimečková, Jana
Pod Zelenou branou

Brno: Moba, 2019, 400 s., váz.
Život se obvykle ubírá úplně jinými
cestami, než jak si ho člověk vysní…
O tom se přesvědčí i hrdinka románu. Má konkrétní představy o svém
životě, má odpovídající vzdělání,
věno, stává se majitelkou obchodu.
ISBN 978-80-243-8653-9

Konečná, Tereza
Pomněnka v nesnázích

Praha: Olympia, 2019, 304 s., váz.
299 Kč
Pomněnka v nesnázích je příběhem
Terezy, ženy středního věku, která
čelí různým nástrahám, prochází životními zkouškami a hledá sama sebe
a své místo v životě.
ISBN 978-80-7376-549-1

Lea, Zoe
Jestli se probudí

Překl. Tomcová, Kateřina, Praha:
Motto, 2019, 288 s., váz. 349 Kč
Své nejlepší přítelkyni můžete vždycky věřit… nebo ne? Rachel si myslí,
že má její manžel poměr. Rozhodne

bibliografie
se ho sledovat, ale to, co uvidí, je
mnohem horší.
ISBN 978-80-267-1490-3

Má chudinka Jane

Praha: Fragment, 2019, 384 s., brož.
349 Kč
Asi ten příběh znáte. Chudá sirota
Jane Eyrová začíná nový život jako
vychovatelka v Thornfield Hall. Zde
poznává zachmuřeného pana Rochestera – a vezme si ho. Nebo ne?
V tomto nebývalém dobrodružství je
všechno jinak.
ISBN 978-80-253-4122-3

Mackay, Asia
Máma zabiják

Překl. Kučerová, Kristýna, Praha:
Motto, 2019, 376 s., váz. 369 Kč
Každá pracující máma to zná. Ten pocit viny a úzkosti, když jde první den
po mateřské do práce. Ale tahle pracující máma je jediná svého druhu.
ISBN 978-80-267-1492-7

Magris, Claudio
Pro nedostatek důkazů

Praha: Mladá fronta, 2019, 360 s.,
váz. 369 Kč
Tématem románu Pro nedostatek
důkazů, jehož autorem je jeden
z největších současných italských
spisovatelů Claudio Magris a který už
vyšel v překladech v mnoha zemích,
jsou války všech dob a ve všech koutech světa.
ISBN 978-80-204-4913-9

Marshová, Katie
Stejně je život krásný. Je
načase přestat přežívat a začít
doopravdy žít

Praha: Mladá fronta, 2019, 296 s.,
váz.
Abi Cooperová by měla prožívat svůj
„pohádkový konec“. Zvítězila nad rakovinou a chystá se co nejlépe využít
svou druhou šanci. Jenže během její
nemoci se rodina rozpadla.
ISBN 978-80-204-4713-5

Martin, Charles
Ztracený příběh

Praha: Motto, 2019, 320 s., váz.
369 Kč
Zatímco se slavná a pohádkově
bohatá hollywoodská herečka Katie
Quinnová právě ocitá v nejhlubší
krizi, muž s přezdívkou Sunday se už
delší dobu straní lidské společnosti.
ISBN 978-80-267-1461-3

Moore, Liz
Tíha

Překl. Klůfová, Petra, Praha: XYZ,
2019, 344 s., váz. 349 Kč
Bývalý vysokoškolský profesor Arthur
váží 250 kg a už deset let nevyšel
z domu. Sedmnáctiletý Kel Keller se
musí potýkat se svým životem chudého kluka, jenž veškeré naděje vkládá
do kariéry profesionálního hráče
baseballu.
ISBN 978-80-7597-422-8

Mozley, Fiona
Království Elmet

Překl. Knápková, Martina, Praha:
Odeon, 2019, 272 s., váz.
Daniel žije se sestrou a otcem na
samotě, ve srubu v lese, v izolaci od
společnosti. Kdysi chodili do školy,
ale stejně byli odjakživa jiní. Matka se
občas objevovala a zase mizela. Až se
jednou už nevrátila.
ISBN 978-80-207-1893-8

Müllerová, Herta
Liška lovec

Překl. Denemarková, Radka, Praha:
Mladá fronta, 2019, 200 s., váz. 269 Kč
Učitelka Adina má v bytě liščí kůži.
Jednoho dne zjistí, že lišce chybí ocas,
pak zadní běh, posléze přední běh.
Na liščí kůži se ukazuje, že rumunská
tajná služba hrozí: Liška je lovec.
ISBN 978-80-204-2195-1

Nashová, Charlotte
Svatba v Paříži

Praha: Mladá fronta, 2019, 344 s., váz.
Na střední škole si Rachel bez
Matthewa nedokázala svůj život
představit. Jenže pak jí onemocněla
matka a Rachel se vzdala plánů na
další studium a život se svou láskou
a zůstala na rodinné farmě, aby se
o matku postarala.
ISBN 978-80-204-5156-9

Pastorčáková, Lenka
Žárlivka

Praha: Motto, 2019, 280 s., váz. 299 Kč
Renáta chorobně žárlí. Zvítězit nad
obsesemi, které ovládají celý její
život, ale nedokáže. Když už si myslí,
že se ocitla na dně, uslyší píseň zahranou na piano jejím tátou, nazpívanou
neznámou ženou.
ISBN 978-80-267-1462-0

Šťastná, Barbora
Láska pro samouky

Praha: Motto, 2019, 280 s., váz. 269 Kč
Nový život, noví muži. Tak proč si
připadám jako stará kráva? Jak se
liší randění v osmnácti a ve čtyřiceti?
Vlastně skoro nijak. Ve čtyřiceti jste
pořád stejně nejistí a zmatení jako
v osmnácti, jenom už to nevypadá tak
roztomile.
ISBN 978-80-267-1491-0

Tomeš, Jan
Trny v čase

Praha: Paseka, 2019, 240 s., váz.
269 Kč
Dvacetiletá Karolína studuje filozofii
a zdávají se jí podivné sny. Kdyby se
jí nerozbil počítač a nebyla zoufalá,
tomu cizímu klukovi, co ji oslovil v kavárně, by nikdy nenapsala.
ISBN 978-80-7432-951-7

Topol, Jáchym
Sestra

Brno: Host, 2019, 579 s., váz.
Dobrodružný a milostný příběh se
v dynamickém, jazykově, zvukově
i rytmicky výrazném vyprávění větví
do mnoha imaginativních odboček,
básnických obrazů či vizí.
ISBN 978-80-7577-828-4

Váňová, Magda
Kukaččí mládě

Praha: Šulc – Švarc, 2019, 384 s.,
váz. 340 Kč
Nový román Magdy Váňové srovnává
osudy rodičů a jejich dospělých dětí,
které mají výhodnější podmínky
a možnosti, ale v životě se musí vyrovnávat se stejnými nástrahami.
ISBN 978-80-7244-431-1

Wallsová, Jeannette
Stříbrná hvězda

Praha: Mladá fronta, 2019, 240 s., váz.
Sedmdesátá léta v malém městečku
v Kalifornii. „Bean“ Holladayové je dvanáct a její sestře Liz patnáct, když jejich
psychicky nevyrovnaná matka odejde
z domova a zanechá jim jen pár dolarů.
ISBN 978-80-204-3085-4
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ROM ÁNY
PRO ŽE NY
Higginsová, Kristan
Ve tvých snech. Modrá volavka
(4.díl)

Překl. Zvěřinová, Zdeňka, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd.., 424 s., váz. 299 Kč
Emmaline Nealová nutně potřebuje
rande. Stačí jedno rande – aby zvládla svatbu exsnoubence a nezbláznila
se. Ovšem v Manningsportu není
moc velký výběr. Co byste také čekali
při populaci 715 obyvatel.
ISBN 978-80-249-3839-4

SCI-FI, FANTASY
Harknessová, Deborah
Čas čarodějnic 2: Stín noci

Překl. Neradová, Martina, Praha:
Laser, 2019, 536 s., brož. 399 Kč
Pokračování Času čarodějnic,
literární senzace roku 2011,
a druhý díl z plánované trilogie
zavádí Dianu a Matthewa do
temných uliček alžbětinského
Londýna, v nichž se to jen hemží
špióny, lstmi a úskoky.
ISBN 978-80-7617-301-9

Christopher, Adam
Dishonored – Hrůza za závojem

Praha: Baronet, 2019, 272 s., váz.
Billii Lurchové se podařilo něco nemožného: Outsider padl. Nyní je však
Prázdnota nevyrovnaná a v sázce je
osud světa. Od Tyvie po Serkonos se
v textuře skutečnosti objevily záhadné trhliny.
ISBN 978-80-269-1079-4

Kaufmanová, Amie
Obsidio

Překl. Podaný, Richard, Praha: CooBoo, 2019, 624 s., váz. 449 Kč
Poté co se Kady, Ezra, Hanna a Nik
zachránili a porušili přitom všechny
existující zákony, musí se společně
s několika tisíci přeživšími dostat do
trvale osídlené části vesmíru.
ISBN 978-80-7544-755-5

Kemmererová, Brigid
Temné a osamělé prokletí

Překl. Stárková, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2019, 480 s., váz. 369 Kč
Princ Rhen se vždy těšil, až převezme
vládu. Jenže to bylo ještě předtím,
než ho proklela zlá čarodějka. Předtím, než se proměnil v odpornou
krvelačnou zrůdu.
ISBN 978-80-7544-756-2

Kotleta, František
Poutník z Mohameda: Alláhův
hněv

Praha: Epocha, 2019, 1. vyd., 544 s.,
brož.
Vesmír, ve kterém se lidé uchýlili
k fanatickému vyznávání největších
náboženství, nabízí spoustu skvělých
obchodních příležitostí. Zvlášť když
se živíte pašováním zakázaného alkoholu a pornografie. A Daniel Kalandra je v tom zatraceně dobrý.
ISBN 978-80-7557-181-6

Martin, George R.R.
Tanec s draky

Překl. Křesťanová, Dominika, Praha:
Argo, 2019, 1104 s., váz. 698 Kč,
brož. 598 Kč
Sedm království se zmítá v agónii intrik a zrady. Také proto se pozornost
vypravěče upírá jiným směrem – na
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východ. Za mořem povstává z popela
a prachu mocná vládkyně – Daenerys
z rodu Targaryenů, matka draků,
kteří stále rostou a sílí.
ISBN 978-80-257-2814-7,
ISBN 978-80-257-2815-4

Ness, Patrick
Jeřábí žena

Překl. Herold, Kryštof, Zlín: Kniha
Zlín, 2019, 256 s., váz. 299 Kč
Američan George Duncan provozuje tiskařský krámek v Londýně, je
rozvedený a osamělý víc, než si chce
přiznat. Jedné noci ho vzbudí zvláštní
zvuk nesoucí se ze zahrady. Ke svému
překvapení tam najde bílého jeřába,
vyššího než on sám.
ISBN 978-80-7473-775-6

Newman, Peter
Sedma

Brno: Host, 2019, 432 s., brož.
Uplynulo už mnoho let od doby, kdy
se Tulák vydal do Zářícího města —
s Vesper v náručí a Gaminým mečem
v ruce. Svět se změnil. Vesper vyrazila
ve stopách svého otce k Trhlině, aby
zachránila poslední zbytky lidstva.
ISBN 978-80-7577-790-4

Polansky, Daniel
Stavitelé

Překl. Benda, Jan, Praha: CPress,
2019, 384 s., váz. 399 Kč
David Ignatius, mistr špionážního
thrilleru, rozehrává na stránkách této
knihy jedinečný příběh souboje americké a čínské rozvědky o ovládnutí
jednoho z největších technologických
tajemství dneška.
ISBN 978-80-264-2499-4

TH R I LLE RY
Ahnhem, Stefan
Osmnáct pod nulou

Překl. Nováková, Vendula, Praha:
Kalibr, 2019, 472 s., váz. 399 Kč
Třetí temný případ Fabiana Riska.
Třetí mrazivý thriller z pera švédského bestselleristy Stefana Ahnhema.
ISBN 978-80-7617-369-9

Hartshorne, Pamela
Prokletá minulost

Překl. Brožová, Eva, Praha: Baronet,
2019, 312 s., váz. 299 Kč
Poutavý historický thriller zavádí čtenáře do Anglie na konci šestnáctého století. Mary je manželkou Gabriela Thorna,
bohatého kupce v alžbětinském Londýně. Miluje svou rodinu, služebnictvo ji
zbožňuje a sousedé si jí váží.
ISBN 978-80-269-1073-2

Praha: Fragment, 2019, 192 s., váz.
249 Kč
Zjizvená tvář, zlomené křídlo, ukradená země. Jejich poslední práce
nedopadla dobře. Léta plynou,
šrámy se hojí, vzpomínky ale čím dál
víc hořknou. Zvířata z Kapitánovy
družiny přežila, musela se ale začít
držet při zemi.
ISBN 978-80-253-4125-4

Hunterová, Cara
V temnotě

Pratchett, Terry;
Baxter, Stephen
Dlouhý Mars

Kepler, Lars
Lazar

Překl. Pospíšilová, Eliška; Kantůrek,
Jan, Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, 392 s., váz. 399 Kč
Rok 2040. Dlouhá Země se zmítá
v chaosu. Drtivý výbuch Yellowstonu
uštědřil civilizaci zničující ránu. Celé
národy hledají možná bezpečná útočiště na myriádách Vkročných Zemí.
ISBN 978-80-7197-710-0

Staincliffeová, Cath
Nádech do ticha

Překl. Špetláková, Naďa, Praha:
Kalibr, 2019, 1. vyd.., 296 s., váz.
299 Kč
Jeff, Caroline, Naz, Meg, Nick, Rhona, Saheel, Holly a Kulsoom. Obyvatelé svých vlastních vesmírů, které
se protnou jedno páteční dopoledne
v dubnu roku 2015.
ISBN 978-80-7617-320-0

Weir, Andy
Marťan

Překl. Prokop, Michal, Praha: Kalibr,
2019, 344 s., váz. 379 Kč
Je nejslavnějším mužem na Zemi. Má
to však háček: není na Zemi… Mark
Watney se jako jeden z prvních lidí
prošel po Marsu. Zdá se však, že
bude také prvním člověkem, který
tam zemře.
ISBN 978-80-7617-280-7

ŠPIO NÁ Ž N Í
ROM ÁNY
Ignatius, David
Kyberšpion

Brno: Host, 2019, 360 s., váz.
Při rekonstrukci domu je v sousedním sklepě objevena polomrtvá žena
s dítětem. Nikdo neví, co jsou zač —
žena nemluví a mezi pohřešovanými
osobami hlášena není. Vlastník domu
tvrdí, že je nikdy předtím neviděl.
ISBN 978-80-7577-813-0

Brno: Host, 2019, 509 s., brož.
Policisté objeví v bytě na předměstí
Osla tělo mrtvého muže. Z toho,
co najdou v mrazáku, jsou v šoku.
Zavražděný byl vykradač hrobů, sběratel trofejí a kanibal. Jednou z trofejí
je i lebka Summy Linnové, Joonovy
manželky.
ISBN 978-80-7577-783-6

Norek, Olivier
Code 93

Překl. Töröková, Sára, Praha: Práh,
2019, 272 s., váz. 299 Kč
Dvoumetrový černošský překupník
ožije na pitevním stole, mobilní telefon zvoní v těle uhořelého mrtvého
feťáka a anonymní dopisy se vracejí
k nevyřešeným případům vražd…
ISBN 978-80-7252-793-9

Sandford, John
Zvrácená oběť

Překl. Zetka, Radim, Praha: BB art,
2019, 1. vyd.., 304 s., váz. 299 Kč
Lucase Davenporta požádá o pomoc
senátor Smalls, kterého se někdo
pokusil zabít zvlášť rafinovaným
způsobem. Když se Lucas se svými
spolupracovníky, maršály Bobem
a Rae, vydá po nejisté stopě, začnou
umírat další lidé.
ISBN 978-80-7595-188-5

Sveistrup, Soren
Kaštánek

Překl. Václavů, Kristina, Zlín: Kniha
Zlín, 2019, 464 s., váz. 399 Kč
Podmanivý thriller od autora dánského seriálového hitu Zločin.
ISBN 978-80-7473-773-2

bibliografie
Urban, Miloš
KAR. Pohřební hostina za jedno
město

Praha: Argo, 2019, 352 s., váz.
V Karlových Varech dojde k obludné
vraždě: žena roztrhá muže svými zuby
a pak spáchá sebevraždu. Nebylo prokázáno, že by se ti dva znali. Po nějaké
době se stane událost podobná.
ISBN 978-80-257-2768-3

Veste, Luca
Sběratel kostí

Překl. Procházka, Václav, Praha:
Brána, 2019, 1. vyd.., 400 s., váz.
399 Kč
Před dvaceti lety se čtveřice teenagerů na vlastní pěst vydala do místních
lesů, aby se pokusili najít údajný domov Sběratele kostí. Vrátili se pouze
tři z nich.
ISBN 978-80-7617-332-3

V ZPOM Í N K Y
Havlíček, Stanislav
Syn buvola

Praha: Paseka, 2019, 264 s., brož.
289 Kč
„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

Losová, Marcela;
Machálek, Jan
Lékař vzpomíná, baví…. i když
zrovna slunce nesvítí

Brno: Barrister & Principal, 2019,
56 s., brož.
Lékař, Jan Machálek, uživatel Domova pro seniory Kamenec, napsal
pár řádků pro své spoluuživatele
domova, tzv. spolubojovníky. Píše
o vítězství. O vítězství, které znamená
prožitý život, život složený z radosti
i bolesti.
ISBN 978-80-7364-091-0

Obamová, Michelle
Můj příběh

z n o v i n e k k 2 7. 5 . 2 0 19 3 4 9 t i t u l ů
detektivní sérii pro všechny milovníky
napětí!
ISBN 978-80-253-4158-2

Bell, P. G.; Sorrentino, Flavia
Vlak do zázračných světů –
Prokletá zásilka

Překl. Stupková, Kateřina, Praha:
Egmont, 2019, 368 s., váz. 299 Kč
Když uprostřed noci zastaví v obýváku jednoho spícího domu kouzelný
expres, jedenáctiletá Suzy naskočí na
palubu a vyrazí za dobrodružstvím.
ISBN 978-80-252-4443-2

Brycz, Pavel
Schovej se, kdo můžeš

Praha: Pikola, 2019, 72 s., váz.
199 Kč
Ke čtení knihy si raději pořiď plynovou masku!
ISBN 978-80-7617-391-0

Dubucová, Marianne
Prázdniny pošťáka Myšáka

Brno: Host, 2019, 28 s., váz.
Je léto, pošta se zavírá a pošťák Myšák vyráží s celou rodinkou na cesty.
A protože má svou práci opravdu
rád, bere si i na dovolenou pár balíčků k doručení. Vydejte se s Myšákovými na zábavnou cestu kolem světa.
ISBN 978-80-7577-905-2

Charmanová, Katrina
Zvířecí hrdinové – Na Titaniku

Praha: Fragment, 2019, 200 s., váz.
249 Kč
Dobrodružný příběh o zvířatech, lidech, statečnosti, věrnosti a přátelství
na pozadní dramatických historických událostí.
ISBN 978-80-253-4160-5

Mapleová, Daphne
Psí záchranářky – Nová členka
smečky

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Fragment, 2019, 200 s., váz. 199 Kč
5. díl skvělého čtení pro holky, které
milují psy a dobrodružství!
ISBN 978-80-253-4129-2

Překl. Marková, Michala, Praha:
Argo, 2019, 432 s., váz. 398 Kč
Napjatě očekávané paměti Michelle
Obamové, bývalé první dámy Spojených států amerických. Paměti
Michelle Obamové Becoming vyšly
anglicky 13. listopadu 2018.
ISBN 978-80-257-2713-3

Namai, Matyáš
Poušť, všude poušť

Pilný, Ivan; Žáček, Jan
Pilný žáček

Peroutková, Ivana
Valentýnka a daleké kraje

Praha: Olympia, 2019, 160 s., brož.
Autoři v této knize vyprávějí historky
ze svého života, kdy zažili setkání
s takovými osobnostmi jako třeba
Bill Gates, Michael Dell, Benjamin
Zander nebo Evald Schorm, profesor
Lochman, herec Vladimír Dlouhý.
ISBN 978-80-7376-558-3

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Beasley, Andrew
Krotitelé záhad – Pomsta prastaré mumie
Překl. Kubešová, Pavla, Praha: Fragment, 2019, 208 s., váz. 249 Kč
Tajemství, nadpřirozeno, zákeřní
záporáci i humor v dobrodružné

Praha: Albatros, 2019, 120 s., váz.
229 Kč
Šestice dětí se pod dohledem několika dospělých vydává na dobrodružnou cestu do tuniské pouště.
ISBN 978-80-00-05447-6

Praha: Albatros, 2019, 120 s., váz.
199 Kč
Poté, co Valentýnka s tetou vyrazí do
cestovní kanceláře vybrat si zájezd
k moři, dostane parádní nápad.
ISBN 978-80-00-05448-3

Rutkoski, Marie
Zrada vítězů

Překl. Chramosilová, Martina, Praha:
Fragment, 2019, 384 s., váz. 329 Kč
Zrada má řadu podob. Některá jen
bolí, kvůli jiným se umírá… 2. díl bestsellerové trilogie.
ISBN 978-80-253-4126-1

Voake, Steve
Maxík Toulavý a pouliční smečka
Praha: Mladá fronta, 2019, 160 s.,
váz.
Maxík je sice malý psík, ale srdce má
velké a ve městě na něj čeká spousta
dobrodružství. Společně se smečkou

rozverných psů se Maxík vydává do
ulic pátrat po ztracené kamarádce.
ISBN 978-80-204-5170-5

H RY
Belejová, Katarína a kol.
Lego Ninjago Krabička plná knih
Praha: CPress, 2019, 56 s., brož.
299 Kč
V teto krabičce se ukrývá superzábavná knížka aktivit s názvem Hledej
a vyřeš, knížka Kresli a navrhuj plná
malovacích úkolů a zadání a také
knížka Čti a vytvoř, v níž si můžeš
napsat svůj vlastní LEGOR NINJAGO#174, komiks.
ISBN 978-80-264-2407-9

Bělka, Jan
Soubor pohybových her

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd.., 222 s.
Předložená kniha rozšiřuje teoretické
a praktické znalosti z oblasti pohybových her, které jsou určeny do výuky
tělesné výchovy a do tréninkového
procesu ve sportu.
ISBN 978-80-244-5447-4

Jůzlová, Jana
Objevuj s puzzle: Česká
republika

Praha: Pikola, 2019, 32 s., váz.
499 Kč
Velké oválné puzzle s rozměry 1 x 0,7
metru sestávající z 205 dílků přinese
předškolním dětem zábavu i poučení.
ISBN 978-80-7617-203-6

Lego Disney Princezna Samolepková knížka s aktivitami
Praha: CPress, 2019, 20 s., brož.
119 Kč
Je čas připravit si samolepky a vyrazit
vstříc kouzelnému dobrodružství
s postavičkami ze světa Lego Disney
Princezny.
ISBN 978-80-264-2374-4

Lego Iconic Narozeninová
knížka

Praha: CPress, 2019, 48 s., váz. 249 Kč
Je čas slavit! Sestav narozeninovou minifigurku a připrav se na oslavu, která
se odehraje v této knize nabité úkoly.
ISBN 978-80-264-2391-1

LE PO R E L A
Baruzzi, Agnese
Dotkni se a povídej: Moje první
zvířátka
Praha: Albatros, 2019, 10 s., lepor.,
129 Kč
Malé prstíky budou tohle leporelo
milovat! Učte se svá první zvířátka
a osahejte si přitom jejich tvar!
ISBN 978-80-00-05188-8

Červená karkulka a Perníková
chaloupka

Praha: Albatros, 2019, 18 s., 89 Kč
Rozkládací minileporelo pro nejmenší vypráví v obrázcích přehledně dvě
pohádky. Červenou karkulku a Perníkovou chaloupku. Děti budou brzy
pohádky samy vyprávět a jednoduchý text si snadno zapamatují.
ISBN 978-80-00-05445-2

Dotkni se a povídej: Moje první
slova

Praha: Albatros, 2019, 129 s., lepor.,
129 Kč
Malé prstíky budou tohle leporelo milovat! Učte se svá první slova a osa-
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hejte si přitom tvary spousty věcí!
ISBN 978-80-00-05189-5

Já do lesa nepojedu

Praha: Albatros, 2019, 12 s., lepor.,
89 Kč
Obrázkové leporelo seznamuje děti
pomocí přehledných ilustrací s jednou z našich nejznámějších písniček.
Ilustrace Olgy Ptáčkové jsou stejně
úsměvné jako verše a děti v nich
mohou hledat drobné detaily a hravé
souvislosti.
ISBN 978-80-00-05443-8

Skoupilová, Tereza
Cestujeme za zvířátky

Praha: Fragment, 2019, 12 s., 129 Kč
Leporelo pro nejmenší plné jednoduchých říkanek a veselých obrázků.
ISBN 978-80-253-4127-8

Skoupilová, Tereza
U nás na dvorečku

Praha: Fragment, 2019, 12 s., 129 Kč
Leporelo pro nejmenší plné jednoduchých říkanek a veselých obrázků.
ISBN 978-80-253-4132-2

Šel dědeček na kopeček

Praha: Albatros, 2019, 18 s., lepor.,
89 Kč
Bramborová kaše, to je strava naše,
v pondělí je polívčička, v úterý je hrách
a čočka, ve středu je zelí a to je kyselý.
ISBN 978-80-00-05444-5

Šnečku, šnečku...

Praha: Albatros, 2019, 18 s., 89 Kč
Šnečku, šnečku vystrč růžky...
ISBN 978-80-00-05446-9

PO HÁD K Y
Kubašková, Petra
Čarodějky malostranské

Praha: Epocha, 2019, 376 s., váz.
Na Malé Straně se vždy děly zvláštní
věci. Občas na vás mrkl chrlič, ve stínech jste mohli spatřit strašidlo nebo
jen zvláštní holku, co uměla věci, které by nikdo nečekal. Lidem ale vždy
stačilo na chvíli zavřít oči.
ISBN 978-80-7557-158-8

Lokomotiva Tomáš – 5minutové
pohádky

Praha: Egmont, 2019, 176 s., váz.
329 Kč
S těmito roztomilými příběhy o Tomášovi a jeho přátelích zažijete úžasné chvíle plné zábavy!
ISBN 978-80-252-4556-9

Lomová, Lucie
The Greatest Czech Fairy Tales

Praha: Práh, 2019, 96 s., váz.
The Greatest Czech Fairy Tales
are a graphic adaptation of five
classical fairy tales by Karel Jaromír
Erben. His oeuvre is regarded as
the Czech equivalent of the brothers Grimm.
ISBN 978-80-7252-804-2

Lomová, Lucie
Zlaté české pohádky

Praha: Práh, 2019, 96 s., váz.
Přední česká autorka komiksů
vytvořila tuto půvabnou knížku, ve
které najdete pět klasických českých
pohádek, a navíc ještě něco o jejich
původu. Komiksové zpracování.
ISBN 978-80-7252-803-5

Smithová, Dodie
Sto a jeden dalmatinec

Překl. Marxová, Eva, Praha: Egmont,
2019, 224 s., váz. 249 Kč
Když je z domu v poklidné londýnské
ulici ukradeno patnáct dalmatinských
štěňat, neví si s tímto prapodivným
zločinem rady ani samotný Scotland
Yard. Milující dalmatinští rodiče Pongo a Slečinka se proto musí pustit do
nebezpečného pátrání.
ISBN 978-80-252-4563-7

Šaloun, Emil
O skřítku Racochejlovi

Praha: Edice ČT, 2019, 88 s., váz.
269 Kč
V Černém lese se za jedné ukrutné
noční bouřky vylíhl z malého strakatého vajíčka skřítek Racochejl.
ISBN 978-80-7404-315-4

PRO DĚ TI
Ellisová, Grace;
Stevensonová, Noelle
Záleskautky – Lumberjanes 3.
Plán za všechny prachy

Praha: Paseka, 2019, 112 s., váz.
Po dlouhé době je v táboře klid, který
chtějí Mal a Molly využít k randění.
Jejich plány ale překazí návrat medvědí ženy a neplánovaná cesta portálem, na jehož druhé straně čekají…
dinosauři.
ISBN 978-80-7432-942-5

Bagoly, Ilona
Zázraky lidského těla

Překl. Orlová, Kateřina, Praha: Fragment, 2019, 80 s., váz. 299 Kč
Jak je možné, že vidíš barvy? Proč
prospíš třetinu života? Jak rychle
putuje informace z konečků prstů do
mozku? Tato kniha ti odpoví.
ISBN 978-80-253-4133-9

Baruzzi, Agnese
Cestuj prstem: V moři

Praha: Albatros, 2019, 10 s., lepor.,
199 Kč
Ponoříme se spolu pod hladinu
moře. Co tam najdeme? Nasaď si
brýle a uvidíš. Zastav se, prohlédni si
mušle a pozdrav ryby pod hladinou.
A pak se vydej prstem na cestu po
téhle báječné knížce.
ISBN 978-80-00-05372-1

Baruzzi, Agnese
Cestuj prstem: V zahradě

Praha: Albatros, 2019, 10 s., 199 Kč
V zahradě je dneska živo, co tu všecko je? Ze všeho nejdřív se podíváme
do hlíny. Zastav se, přivoň si ke květinám a pozdrav včely na louce. A pak
se vydej prstem na cestu po téhle
báječné knížce.
ISBN 978-80-00-05371-4

Conicella, Pascal
Teo a Leonie: Kouzelný náhrdelník

Překl. Belisová, Šárka, Praha: CPress,
2019, 80 s., váz. 249 Kč
Když sourozenci Teo a Leonie prozkoumávají starou půdu, najdou neobyčejný náhrdelník, který umožňuje
cestovat časem!
ISBN 978-80-264-2502-1

Davidsonová, Zanna
Čarovní jednorožci – Ukradené
mraky

Překl. Davidová, Vendula, Praha:
Fragment, 2019, 112 s., váz. 169 Kč
Čarovná země jednorožců je v ohrožení. Je čas vyrazit na pomoc!
ISBN 978-80-253-4159-9
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Drijverová, Martina
Staré řecké báje a pověsti pro
malé děti 2

Praha: Edika, 2019, 80 s., váz. 249 Kč
Známé řecké pověsti jsou zkráceny
a přepsány do jazyka srozumitelného
dětem raného školního věku, obdobně jako v prvním vydání řeckých
pověstí.
ISBN 978-80-266-1422-7

Je to sice malá kniha, ale zato s velkými
plány: Chce se stát tou nejzlejší knihou
na světě. K tomu ale potřebuje vaši
pomoc. Vyřešte všechny lstivé hádanky a přečtěte si strašidelné příběhy.
ISBN 978-80-204-5157-6

Nilsson, Frida;
Somogyi, Viola
Ve škole se dějou věci!

Praha: CPress, 2019, 40 s., váz.
199 Kč
Půvabný příběh o dobrém srdci
a nezištné pomoci je výjimečný svým
zpracováním – promlouvá k nám
úplně beze slov.
ISBN 978-80-264-2501-4

Komárková, Ilona, Praha: Portál,
2019, 136 s., váz. 299 Kč
Kolem domu Hedvičiných rodičů
projíždí záhadný autobus. Hedvika
s maminkou si nejprve myslí, že to
lupiči obhlížejí terén! Když se ukáže,
že je to obyčejný školní autobus,
znamená to, že začátek školního roku
je na spadnutí.
ISBN 978-80-262-1482-3

Ellen Andersonová, Laura
Amálie Zubatá a jednorožčí páni

Roreček, Tomáš
Sloni a jiní oni

Dudleyová, Rebecca
O hodném méďovi

Praha: Mladá fronta, 2019, 240 s.,
váz.
Amálie Zubatá ze Záhrobně je upírka
s největším srdcem na světě. Tentokrát se se svou kamarádkou Květou,
smrťáčkem Chmurošem, princem
Zvončíkem a svou domácí dýní
Tykvískem vydá daleko od domova.
ISBN 978-80-204-5160-6

Filípek, Jiří; Steklač, Vojtěch
Pekelná třída a mejdan u Bohouška

Praha: Olympia, 2019, 128 s., váz.
229 Kč
Bořík už v tom zase lítá a s ním celá
jeho třída, hlavně jeho kamarádi
Mirek, Čenda a Aleš. Jak zachránil
tělocvikář Tužítko jejich spolužáka, za
co málem Čenda dostal dvojku z chování, s kým chce chodit Mirek a s kým
samotný Bořík?
ISBN 978-80-7376-557-6

Fišerová, Ilona
Ohnivý kamínek

Praha: Fragment, 2019, 80 s., váz.
229 Kč
Mladého čerta Matyáše obyčejný
život v pekle nudí. Když jednoho dne
omylem vypustí na svět Hloupost,
Lhostejnost a Strach, nezbyde mu nic
jiného, než peklo opustit a napravit,
co způsobil.
ISBN 978-80-253-4123-0

Kid, Books
Já, slizoun

Praha: Computer Press, 2019, 128 s.,
brož. 199 Kč
Není snadné najít svou cestu, když
jste jen zelená kostka slizu. Ale Slibertius, všemi zvaný Bert, má svůj cíl
naprosto jasný: Chce se stát stylistou.
A tím nejlepším. Jenže obléct kostku,
která nemá ruce ani nohy, není vůbec
jednoduché.
ISBN 978-80-251-4960-7

Lego DC Comics Super Heroes
Hlavolamy Lexe Luthora

Překl. Belejová, Katarína, Praha:
CPress, 2019, 32 s., brož. 199 Kč
Lex Luthor™ nemá za lubem nic
dobrého! Jaké nové ďábelské plány
se asi tomuto padouchovi-milionáři
honí hlavou? Podaří se mu překvapit
Supermana™ a hrdiny z Ligy spravedlnosti™?
ISBN 978-80-264-2393-5

Myst, Magnus
Nejzlejší zlokniha na světě

Praha: Mladá fronta, 2019, 128 s., váz.

Praha: Fragment, 2019, 112 s., váz.
249 Kč
V této knížce krátkých rýmovaných
básní a říkanek potkáte nejen slony,
ptakopysky, sovy nebo velryby, ale
také třeba kapsy, koleje, flétnu, tmu,
strašidla a bludné kořeny.
ISBN 978-80-253-4130-8

Simonová, Francesca
Darebák David – králové
a královny

Překl. Kubrichtová, Gisela, Praha: BB
art, 2019, 1. vyd.., 112 s., váz. 199 Kč
Vítejte u Davidova ujetého i úžasného, darebného i důvtipného
populárně-naučného průvodce vším,
co jste kdy chtěli vědět o králích
a královnách.
ISBN 978-80-7595-184-7

Simonová, Francesca
Darebák David a podivná zvířata
Překl. Kubrichtová, Gisela, Praha: BB
art, 2019, 1. vyd.., 96 s., váz. 199 Kč
Vítejte u Davidova ujetého i úžasného, darebného i důvtipného
populárně-naučného průvodce vším,
co jste kdy chtěli vědět o podivných
zvířatech.
ISBN 978-80-7595-183-0

Straffi, Iginio
Winx Friendship Series 1 – Lekce
dobrých mravů
Překl. Vlčková, Růžena, Praha: CooBoo, 2019, 64 s., brož. 169 Kč
Vydejte se s vílami Winx na další kouzelné dobrodružství!
ISBN 978-80-7544-757-9

Šeda, Vojtěch;
Smolíková, Klára
Pozor, v knihovně je kocour!

Praha: Mladá fronta, 2019, 96 s.,
váz. 299 Kč
David je náruživý čtenář a každý ví,
že při čtení běží čas jinak. Zastavuje
se, všelijak se kroutí a pak se klidně
obrátí čelem vzad.
ISBN 978-80-204-4910-8

Tatíčková, Irena
Jak přelstít školu

Praha: Albatros, 2019, 160 s., váz.
249 Kč
Proč si školu neužít, když tam stejně
musíš být!
ISBN 978-80-00-05413-1

Vampirina – Kniha s překvapením

Praha: Egmont, 2019, 10 s., lepor.,
249 Kč

z n o v i n e k k 2 7. 5 . 2 0 19 3 4 9 t i t u l ů
Seznamte se s malou upírkou Vampirinou s netopýřími culíky a její rodinou, se kterou se Vee přistěhovala
z Transylvánie!
ISBN 978-80-252-4480-7

PRO DÍVK Y
Beauvais, Clémentine
Královny ošklivek

Praha: Práh, 2019, 248 s., váz.
Třeskutě vtipná kniha, která vás přesvědčí o síle přátelství a o tom, že to
důležité se skrývá uvnitř. Mireille, Astrid a Hakimu zvolili jejich spolužáci
největšími Špekounkami, takže jsou
oficiálně nejošklivější holky na škole.
ISBN 978-80-7252-762-5

Renée Russellová, Rachel
Deník mimoňky 13. Příběhy
neskutečný narozkový frašky

Praha: Mladá fronta, 2019, 304 s.,
váz.
Nikki Maxwellová a její nejlepší kámošky Chloe a Zoey plánují narozeninovou oslavu, o které se bude ještě
dlouho mluvit! Mají jenom jeden
drobný problém: Nikkiini rodiče jí nákladný mejdan odmítají zaplatit.
ISBN 978-80-204-5173-6

Takové jsme my

Překl. Vargová, Alžběta, Praha:
Mladá fronta, 2019, 128 s., brož.
299 Kč
Víte o sobě a své kamarádce všechno? To snadno zjistíte se zápisníkem,
který je určený jen pro nejlepší kamarádky. Zaznamenávejte si své společné zážitky, bláznivé myšlenky a tajné
sny a vytvořte si svůj jedinečný deník.
ISBN 978-80-204-4596-4

PRO M L ÁDE Ž
Johnsonová, Terry Lynn
Přežili jsme! – Přes palubu

Praha: Fragment, 2019, 112 s., váz.
199 Kč
Výlet na moře spojený s pozorováním
velryb měl být největším dobrodružstvím Travisova života. Pak ale došlo
k nehodě. Loď se převrátila a celá posádka skončila v ledových vlnách.
ISBN 978-80-253-4124-7

Nye, Bill; Mone, Gregory
Výprava do hlubin oceánu. Jack
a géniové (2.díl)

Překl. Kotrle, Petr, Praha: Pikola,
2019, 1. vyd.., 288 s., váz. 259 Kč
Jack a jeho geniální sourozenci, Ava
a Matt, se vydávají za novým dobrodružstvím. Tentokrát je jejich cílem
havajský ostrovní domov Ashley Hawkingové, miliardářky, která zbohatla
na nových technologiích.
ISBN 978-80-7617-321-7

SCI-FI, FANTASY
Flanagan, John
Hraničářův učeň 14 – Souboj na
Araluenu
Praha: Egmont, 2019, 296 s., váz.
349 Kč
Podaří se Maddie pomoct Horácovi
a Gilanovi, kteří jsou obleženi ve staré pevnosti?
ISBN 978-80-252-4593-4

Pohl, Frederik
Gateway

Praha: Argo, 2019, 320 s., váz.
Gateway – brána k tajemstvím
i bohatství vesmíru – asteroid
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sloužící jako kosmický přístav
pro tisícovku mimozemských
lodí. Nikdo neví, jak jejich tvůrci
vypadali, ani kam odletěli. Ale lodě
jsou stále funkční.
ISBN 978-80-257-2787-4

Pratchett, Terry
Ježibabin vysavač a jiné příběhy

Překl. Miklica, Petr, Praha: Talpress,
2019, 320 s., váz. 339 Kč
Sbírka fantasy povídek pro děti
a mládež, plná zajímavých nápadů,
nezbytného napětí, laskavého humoru. Bohatě ilustrované.
ISBN 978-80-7197-711-7

Till, Jochen
Lucifer junior 3 – Do pekla
a zpátky

Praha: Jan Vašut, 2019, 220 s., váz.
Lucin a jeho přátelé se právě vydávají
hledat Lucifera staršího, Lucinova
taťku, který beze stopy zmizel. Vypadá to totiž, že samotného vládce
pekelného někdo zbavil jeho funkce!
Co se s ním ale stalo?
ISBN 978-80-7541-172-3

hudebniny
HUD E BN I NY
Dvořák, Antonín
Slovanská rapsodie č. 1 D dur
pro orchestr op. 45, č. 1

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd.., 84 s., brož. 290 Kč
Tři Slovanské rapsodie op. 45 Antonína Dvořáka vyšly tiskem v letech
2017–18 v nové kritické edici. K vydání připravil americký muzikolog
Robert Simon. Nyní k této původní
edici vycházejí kapesní partitury.
ISBN 979-0-2601-0451-8

Dvořák, Antonín
Slovanská rapsodie č. 2 g moll
pro orchestr op. 45, č. 2
Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd.., 88 s., brož. 290 Kč
Tři Slovanské rapsodie op. 45
Antonína Dvořáka vyšly tiskem
v letech 2017–18 v nové kritické
edici. K vydání připravil americký
muzikolog Robert Simon. Nyní
k této původní edici vycházejí
kapesní partitury.
ISBN 979-0-2601-0468-6

Metelka, Jakub
Moderní klavírní etudy

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd.., 28 s., brož. 195 Kč
Album třiceti krátkých skladeb
klavíristy a pedagoga Jakuba Metelky (* 1986) je unikátní nejen
rozmanitostí tónin (je zde využívána
kompletní škála předznamenání),
ale i melodickou přístupností a jistou
zvukovou „moderností“.
ISBN 979-0-2601-0876-9

Pauer, Jiří
Dvanáct duet pro dvě violoncella
Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd.., 28 s., brož. 165 Kč
Cyklus krátkých skladeb z roku 1969
věnoval český skladatel Jiří Pauer
(1919–2007) violoncellistovi Smetanova kvarteta Antonínu Kohoutovi a jeho
dceři Máše. Dueta jsou ideálními přednesovými skladbami pro dva žáky.
ISBN 979-0-2601-0884-4

vysokoškolská
skripta; učebnice
ÚČE TN IC T VÍ
Svoboda, Michal
Příklady z účetnictví státní
správy a samosprávy

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2019, 1. vydání vyd., 86 s., 112 Kč
Skripta jsou určena primárně studentům bakalářského studijního oboru
Účetnictví a oboru Arts Management, kteří již mají znalosti na úrovni
základů účetnictví (světový koncept).
ISBN 978-80-245-2307-1

mapy a atlasy
ATL ASY
Atlas světa

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha:
Universum, 2019, 1. vyd.., 240 s.,
brož. 349 Kč
Přehledný a praktický příruční atlas
světa s aktuálními ověřenými informacemi o naší planetě nabízí politické a fyzické mapy světa ve vynikajícím
rozlišení.
ISBN 978-80-242-6270-3

Dvořák, Antonín
Slovanská rapsodie č. 3 As dur
pro orchestr op. 45, č. 3

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd.., 84 s., brož. 290 Kč
Tři Slovanské rapsodie op. 45 Antonína Dvořáka vyšly tiskem v letech
2017–18 v nové kritické edici. K vydání připravil americký muzikolog
Robert Simon. Nyní k této původní
edici vycházejí kapesní partitury.
ISBN 979-0-2601-0469-3

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Fibich, Zdeněk
Písně na texty Johanna Wolfganga von Goethe

Praha: Bärenreiter Praha, 2019,
1. vyd.., 56 s., brož. 275 Kč
Zdeněk Fibich složil mezi lety
1865–1871 celkem 16 jednohlasých
písní s doprovodem klavíru na texty
Johanna Wolfganga Goetha. Všech
deset dochovaných písní vychází nyní
společně v nové původní edici Barbory Kubečkové.
ISBN 979-0-2601-0865-3

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.

25. 6. 19.00 hod.

Připravte
se na
červen

Milíčova 13, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
argo@argo.cz, www.argo.cz

Představení knihy Říše letního měsíce.
Vzestup a pád národa Komančů
autora S. C. Gwynneho.
Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Prah
a1
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11. 6. vychází jeden z nejočekávanějších titulů tohoto roku!
Světový bestseller George R. R. Martina, který se vrací do světa Hry o trůny.
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GEORGE R. R. MARTIN: Oheň a krev I.

Přeložili Petr Kotrle, Michala Marková, Richard Podaný, 598 Kč

Staletí před událostmi líčenými ve Hře o trůny se rod Targaryenů –
ti jediní z dračích pánů, kteří unikli Zkáze Valyrie – usídlil na Dračím
kameni. Příběh Ohně a krve začíná u legendárního Aegona Dobyvatele,
stvořitele Železného trůnu, a pokračuje přes generace Targaryenů
bojujících o tento neblaze proslulý symbol, až po občanskou válku, která
jejich dynastii téměř zničila.
Co se doopravdy dělo během Tance draků? Proč bylo tak smrtelně
nebezpečné vypravit se do Valyrie po Zkáze? Odkud pocházejí dračí vejce,
která dostala Daenerys? To je jen několik z mnoha otázek, na něž najdete
odpověď v kronice psané učeným mistrem Citadely a doprovázené
desítkami ilustrací Douga Wheatleyho. Do tohoto příběhu jsme mohli
letmo nahlédnout už v knihách, jako byl Svět ledu a ohně, ale teprve nyní
se před námi spletitá historie Targaryenů odhaluje do posledního detailu.
Oheň a krev, úvodní svazek dvoudílných dějin rodu Targaryenů,
představuje ty nejvyhrocenější podoby hry o trůny a nabízí zcela nový
pohled na bouřlivou, často krvavou a vždy fascinující historii Západozemí.

Aegon a Dobytí

George R. R. Martin
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Mistři Citadely, kteří zapisují dějiny
Západozemí, poslední tři stovky let
používají Aegonovo dobyvačné tažení jako základní milník. Narození,
úmrtí, bitvy i ostatní události jsou
datovány buď p. D. (po Dobytí), anebo př. D. (před Dobytím).
Skuteční vzdělanci vědí, že takové
datování není příliš přesné. Aegon
Targaryen nedobyl Sedm království
za jediný den. Mezi jeho vyloděním a korunovací ve Starém Městě uběhly víc než dva roky… a ani
poté nebylo Dobytí úplné, protože
Dorne se odmítalo podvolit. Sporadické pokusy udělat z Dorňanů součást říše pokračovaly po celou vládu
krále Aegona a hluboko do období
vlády jeho synů, takže je nemožné
stanovit přesné datum konce dobyvačných válek.
Ba i datum jejich začátku je provázeno jakýmsi nedorozuměním. Mnozí mylně předpokládají, že vláda krále Aegona I. Targaryena začala toho
dne, kdy se vylodil v ústí Černé vody,
pod třemi pahorky, kde mělo posléze vzniknout město Královo Přístaviště. Není tomu tak. Den Aegonova
Přistání sice oslavoval jak král sám,
tak i jeho potomci, ale Dobyvatel ve
skutečnosti počítal za začátek své
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vlády až den, kdy byl v Hvězdném
septu ve Starém Městě nejvyšším
septonem Víry korunován a pomazán. Korunovace se konala až dva
roky po Přistání, dlouho po tom,
co byly vítězně svedeny tři význačné bitvy dobyvačných válek. Musíme
to tedy brát tak, že většina skutečných Aegonových dobyvačných bojů se odehrála v letech 2 a 1 před
Dobytím.
Targaryenové měli čistou valyrskou krev, byli to dračí páni prastarého původu. Dvanáct let před Zkázou
Valyrie (114 př. D.) prodal Aenar Targaryen svá území ve Valyrské državě
a v Zemích dlouhého léta a se všemi manželkami, bohatstvím, otroky,
draky, sourozenci, příbuznými a dětmi se přestěhoval na Dračí kámen,
do nehostinné ostrovní pevnosti pod
dýmající horou v úzkém moři.
Na vrcholu své slávy byla Valyrie nejskvělejším městem známého
světa a středem civilizace. Za třpytivými hradbami soupeřily u dvora
i v radě o moc a slávu čtyři desítky
rodů, jež sílily a slábly v nekonečném, raﬁnovaném a často i surovém boji o nadvládu. Targaryenové nebyli ani zdaleka nejmocnějšími
z dračích pánů a jejich soupeři si
vykládali jejich útěk na Dračí kámen
jako akt kapitulace, jako zbabělost.
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Ale neprovdaná dcera lorda Aenara
Daenys, poté napořád známá jako
Daenys Snivá, předvídala zničení Valyrie ohněm. A když dvanáct let nato
Zkáza opravdu přišla, Targaryenové
ji přežili jako jediní z dračích pánů.
Dračí kámen byl nejzápadnější výspou valyrské moci po dvě století.
Jeho poloha přímo na Chřtánu dávala jeho pánům opěrný bod k ovládnutí Černovodého zálivu a dovolovala jak Targaryenům, tak i jejich
blízkým spojencům, Velaryonům
z Tříště (což je nižší rod valyrského
původu), aby si plnili truhlice díky
obchodním poplatkům. Lodě Velaryonů a dalších spojenců valyrského rodu, Celtigarů z Klepeta, vládly
do střední vzdálenosti úzkému moři, zatímco Targaryenové panovali se
svými draky obloze.
Nicméně i tak po valnou většinu
stovky let po Zkáze Valyrie (po onom
oprávněně zvaném Století krve) se
zraky rodu Targaryenů upíraly k východu, nikoli k západu, a záležitosti Západozemí je zajímaly pramálo.
Gaemon Targaryen, bratr a manžel
Daenys Snivé, nastoupil po Aenarovi
Exulantovi jako pán Dračího kamene a začal být znám jako Gaemon
Slavný. Gaemonův syn Aegon a jeho dcera Elaena vládli po jeho smrti
společně. (...)
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JENNY COLGANOVÁ
Nekonečná pláž

CHLOË MAYEROVÁ
Chlapec ze sněhu

Přeložila Jana Koubová, 298 Kč

Přeložila Klára Křesťanová, 329 Kč

Když se Flora z Londýna vracela
na rodný skotský ostrůvek Mure,
nikdy by nevěřila, že její milovaný
šéf Joel přijede za ní. Nečekala by,
že si najde cestu zpět ke své rodině,
obnoví stará přátelství a že otevře
útulnou a úspěšnou kavárnu. Ve volném pokračování románu
Kavárnička na pobřeží autorka opět s humorem a citem
barvitě popisuje život na ostrůvku Mure, že by se tam člověk
nejraději rozjel. A v závěru knihy opět potěší čtenářky několik
receptů.

V anglické vesnici v roce 1944 mají
velice aktivní domobranu, bedlivě
sledující německého zajatce Hanse.
S tím se skamarádí malý Daniel, chlapec
milující pohádkové příběhy a žijící ve
svém vlastním kouzelném světě. Sblíží
se s ním však i jeho matka Annabel, jejíž muž bojuje na frontě.
Přátelský a snad dokonce i milostný vztah mezi Angličankou
a Němcem je místním lidem trnem v oku a nabírá překvapivé,
hrozivé a nakonec i devastující obrátky.

DE N

JACK KEROUAC
Vize Codyho

DAVID VANN
Akvárium

Přeložil Josef Rauvolf, 398 Kč

Přeložil Viktor Heumann, 278 Kč

Rozsáhlý polodokumentární
protějšek k románu Na cestě,
věnovaný Kerouacovu příteli Codymu
Pomerayovi alias Deanu Moriartymu,
muži, jehož vitalitu a dychtivý postoj
k životu obdivoval a kterého se
opakovaně snažil vypodobnit ve svých knihách. V tomto do
češtiny až dosud nepřeloženém a přitom velmi oceňovaném
románu autor asi nejdůsledněji uplatňuje svůj program psaní
neﬁltrovaného literátskými mustry.

Dvanáctiletá Caitlin žije sama s matkou
poblíž seattleského letiště. Každý den
po škole čeká v místním akváriu a jako
u vytržení pozoruje nejpodivnější ryby.
Když ji jednoho dne osloví neznámý
starý muž a Caitlin se s ním spřátelí,
nevědomky tak otevře děsivé rodinné
tajemství a nebezpečně rozkolísá
doposud vyrovnaný vztah s vlastní matkou. Bude mít Caitlin
dostatek odvahy konfrontovat matku s nepříjemnou minulostí?
Poučí se dcera z jejích starých chyb?

JON McGREGOR
Začátek na řadu způsobů

ORHAN PAMUK
Rusovláska

Přeložil Jiří Popel, 398 Kč

Přeložila Petra Sedmíková, 348 Kč

Životní příběh Davida Cartera, který
celé poválečné dětství a dospívání
sbíral a skladoval různé předměty
a snil o tom, že jednou bude mít
své muzeum. Až jako dospělý se
dozví, že byl adoptován, a od té
doby se jeho život začne odvíjet jinak. Zatímco až obsesivně
archivuje a katalogizuje svůj život, musí pořád myslet na svou
biologickou matku, která pro něho zůstává velkou neznámou.
Až s příchodem internetu mu nakonec svitne naděje, že ji
opravdu najde.

Román je příběhem Cema,
studnařského učedníka, jenž ve
svém mistrovi nalézá otcovskou
autoritu, kterou v životě postrádal. Do
oidipovského vztahu těch dvou vstupuje
tajemná rusovlasá žena, do níž se Cem
bezhlavě zamiluje. Pamuk pracuje se
vztahem otec-syn v několika dějových liniích, vedle klasického
antického příběhu jde pro inspiraci do dávné perské legendy
a děj staví do kulis Turecka od osmdesátých let minulého
století do současnosti.

IAN BANKS
Vosí továrna

DANIEL KEHLMANN
Tyll

Přeložili Zuzana Šťastna a Viktor
Janiš, 298 Kč

Přeložil Michael Půček, 398 Kč

Vosí továrna je šokující román
o psychopatickém skotském mladíkovi
a první dílo, které Iain Banks napsal.
Knize se dostalo velmi kontroverzního
přijetí – kritici ji dílem vynesli do
nebes, dílem strhali pro její násilnost
a nemorálnost. Dodnes se však
objevuje v žebříčcích nejlepších anglických románů a stala
se moderní klasikou. Jak dopadne vzájemné střetnutí dvou
bratrů a jaká rodinná tajemství vyplavou na povrch?

Nejnovější román úspěšného
a oceňovaného německého prozaika
je kritikou pokládán za umělecký
vrchol jeho dosavadního díla. Ožívá
zde legendární, magická postava
středověkého kejklíře a jízlivého
šprýmaře Tylla Ulenspiegela, přenesená ovšem do období
třicetileté války. Román je působivou výpovědí o lidské
omezenosti a pověrčivosti, o fanatismu i pokrytectví,
o schopnosti manipulace s lidmi, ale i o síle umění.
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FREDERIK POHL
Gateway
Přeložil Jiří Engliš, 298 Kč
Gateway – brána k tajemstvím
i bohatství vesmíru – asteroid sloužící
jako kosmický přístav pro tisícovku
mimozemských lodí. Lodě jsou stále
funkční a každá je naprogramovaná
k letu na vzdálené místo kdesi
v neprobádaném vesmíru. Stačí jen nasednout. Není možné
je řídit, ale přesto se hlásí dobrovolníci, kteří se těmito
loděmi vydávají do neznáma. Někdy se prospektoři vrátí jako
miliardáři, jindy jejich zbytky seškrábou ze stěn a někteří se
už nevrátí.

URŠULA KOVALYK
Krasojezdkyně
Přeložila Martina Bekešová,
198 Kč
Krasojezdkyně je novela o touze
uskutečnit dívčí sny navzdory totalitní
době; je to oslava dívčího přátelství
a hořké přiznání, že touha po moci
může zničit jakýkoliv vztah. Autorka
bravurně pracuje s kontrastem krásného a ošklivého.
Krasojízda a kůň jsou symboly něčeho vznešeného
v kombinaci s nuzotou rodinného zázemí a vzhledem hrdinky
a působí dráždivě a netradičně. Provokativně odvážná próza
na pozadí šedivých normalizačních let na Slovensku.

ZDENĚK LYČKA
Na kajaku ze severní
Moravy na Balt
(800 kilometrů po Odře
v Česku, Polsku a Německu)
198 Kč
Po úspěšných kajakářských expedicích z Prahy do Severního
moře a splutí druhé nejdelší evropské řeky Dunaje se autor
na svém mořském kajaku vypravil ze severní Moravy na Balt.
Splutím Odry si splnil cíl doplout na kajaku z Česka postupně
do tří „okolních“ moří – Severního, Černého a Baltského. Každá
řeka má svá speciﬁka a své jedinečné kouzlo, pro které stojí
za to vydržet nálety milionů komárů a přežít hromy, blesky
a průtrže mračen.

ZIDROU A AIMEÉ
DE JONGH
Nevyhnutelná
opotřebovanost citů
Přeložil Ondřej Hrách, 398 Kč
Příběh dvou šedesátníků – osamocené
bývalé modelky a celoživotního
stěhováka, který je vdovec. Oba tuší,
že jejich osamělé a posmutnělé osudy jsou zpečetěny. Na
fyzické změny svého těla si zvykli, ale vyrovnat se se samotou
a přestat toužit po romantice, štěstí a smyslu života, tomu se
brání. A tak když se jednoho dne jejich cesty náhodou setkají,
probudí se v nich nová energie a na stará kolena začnou psát
ještě jeden velký příběh. Tenhle komiks není pro mladý.

MIRCEA ELIADE
Kováři a alchymisté

JAN KŘEN
Dvě století střední Evropy

Přeložil Jindřich Vacek, 248 Kč

598 Kč

První železo získával člověk
z meteoritů, a proto mu přisuzoval
týž posvátný charakter jako nebesům,
odkud pocházelo. Stejně pohlížel
i na ty, kdo se železem a s kovy
vůbec pracovali – na horníky, hutníky
a kováře. Kniha Kováři a alchymisté není historií alchymie.
Autor v ní pouze sleduje vývoj některých prastarých mýtů,
rituálů a symbolů, které začaly být spojovány se zmíněnými
řemesly a později i s alchymisty.

Komparativně pojaté dějiny
středoevropských národů (Čechů,
Slováků, Maďarů, Poláků, Němců,
Rakušanů a Židů) v moderní éře od
sklonku 18. století do současnosti.
Knihu doplňuje padesát portrétů
významných osobností posledních dvou století a na třicet
exkurzů, které pojednávají o jevech na okraji hlavního proudu
dění. Ke knize je připojeno několik schémat politických
systémů, statistické přehledy a více jak dvacet historických
map.

TOMÁŠ KULKA
Umění a jeho hodnoty

VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ
Za sedmi divy světa

328 Kč

777 Kč

Na první pohled se může zdát, že
nic není hodnocení uměleckých děl
vzdálenějšího než logika. Nehodnotíme
snad umělecká díla podle toho, jak
na nás působí, jaké v nás vyvolávají
emoce? Nezůstává v takovém případě
veškerá logika stranou? Kniha Tomáše Kulky ukazuje, že
takováto pojetí jsou značně zjednodušená a na pozadí jedné
z hlavních současných diskusí v rámci angloamerické estetiky
předkládá odpovědi na výše uvedené otázky.

Revidované a doplněné vydání dnes
již klasické knihy o sedmi divech
starověkého světa (egyptské pyramidy,
visuté zahrady Semiramidiny, Artemidin
chrám v Efesu, Feidiův Zeus v Olympii,
mauzoleum v Halikarnassu, Rhodský kolos a maják na
ostrově Faru). Díky doprovodným textům českého klasického
archeologa Ladislava Stanča a dalších badatelů se však daří
zasadit historii sedmi divů světa i do kontextu současného
historického bádání.

#mojeargo
Nepřehlédněte
v knihkupectví

Kniha znova vychází při příležitosti uvedení ﬁlmu. V kině od 9. 5. 2019.

JOZEF KARIKA: Trhlina
Přeložil Jiří Popiolek, 278 Kč
Tato kniha vznikla zvláštním způsobem. Po vydání mysteriózního
thrilleru Strach se autorovi ozval člověk, který mu povyprávěl
opravdu děsivý příběh. Jozef Karika jeho vyprávění zaznamenal,
mnohá tvrzení ověřil, doplnil o vlastní zjištění a zpracoval v knize,
kterou máte před sebou. Na jejích stránkách rozmotává velice
tajemný, tragický a hrůzostrašný případ. Zároveň poodhaluje jednu
z největších záhad Slovenska – nevysvětlitelné mizení lidí v pohoří
Tríbeč. Legenda, záměrná mystiﬁkace, nebo děsivá skutečnost?
Tuhle otázku si klade i autor. Předkládá strhující hororový příběh
a nechává na čtenáři, aby našel odpověď.
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TOP 10
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1. Michelle Obamová

6. Peter Mayle

2. Jakub Szántó

7. George R. R. Martin

3. Jordan B. Peterson

8. David Walliams

4. Pavla Horáková

9. Mario Vargas Llosa

MŮJ PŘÍBĚH

MÝCH 25 LET V PROVENCI

ZA OPONOU VÁLKY

HRA O TRŮN. PÍSEŇ LEDU A OHNĚ

12 PRAVIDEL PRO ŽIVOT

BABIČKA DRSŇAČKA

TEORIE PODIVNOSTI

PĚTINÁROŽÍ

5. Miloš Urban

10. Jozef Karika
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Komiksové
novinky

TRHLINA

ALEJANDRO JODOROWSKY, MOEBIUS
Oči kočky
Přeložil Richard Podaný, 498 Kč
Oči kočky, to je drobnost s velikým dopadem, a hodně „nekomiksový“ komiks,
který se přesto zařadil mezi klasiku tohoto média. Fascinující apokalyptická
mikropovídka s krajně úsporným textem, vyprávěná v drtivé většině výtvarně.

P
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NINA BUNJEVAC
Bezimena
Přeložil Richard Klíčník, 498 Kč
Výchozím bodem graﬁckého románu Niny Bunjevac je mýtus
o Siproitovi a ohromí svou vizuální formou. Komiks získal nominaci
na cenu Willa Eisnera a dostal se také do užšího výběru na cenu
komiksového festivalu v Angouleme.

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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PUSŤTE ŠKOLSTVÍ NA SVOBODU
Jsme dobrý národ a v historii máme asi nejslavnějšího učitele. Že jsme dobří, se
pozná podle toho, že máme schopnost sebereflexe, lidově „fakt drsný smysl pro
humor“. Že si svého Jana Amose vážíme, se pozná podle toho, že i on se již dostal do drsného školského humoru. A kdo má rád Harryho Pottera, ale chybí mu
právě ta naše legrace, pro toho je tu Jan Jícha, jeho kniha Ředitel a hydra (vydává
HOST) a pozvání do školy v Beďarech.
Psal jste dlouho nebo to šlo samo?
Nikdy nepíšu dlouho, spíš potom dlouho škrtám. Rukopis jsem měl hotový asi za tři týdny a protože se líbil
hned několika nakladatelům, byla cesta k vydání dost
svižná – ani ne tři čtvrtě roku. Inspirace je ale mnohaletá,
v podstatě celá moje kariéra ve školství. Jako učitel jsem
taky prožíval všelijaké veselí, ba i případy, kdy zdravý
rozum narazil na absurditu systému, ale později v roli
ředitele se mi to v podstatě stávalo dnes a denně. Obojí.

prospěch všech zúčastněných. Mimochodem, zrovna
jsem četl, že odborníci na Univerzitě Karlově vyvíjejí
převratný projekt výuky pravopisu, podle nějž se už
nebudou učit seznamy vyjmenovaných slov, protože
to nedává smysl. Vtip je v tom, že to je už léta jasné
všem, kdo skutečně chápou, jak se děti efektivně učí. Je
smutné sledovat, jak je věda a politika vždycky pozadu
za dobrou praxí, ale pořád lepší, než kdyby byla totálně
nepoučitelná.

Jste ředitelem základní školy. Je to právě škola v Beďarech? Dokázal jste uniknout hydře s razítky?
Některé reálie z naší vesnice a školy jsem si do knihy
vypůjčil, ale jen ty vnější. Hydře jsem pochopitelně uniknout nedokázal, naopak
jí musím jít v mnoha ohledech na ruku, má-li škola
legálně fungovat. Ale právě
tyto ústupky byly nejsilnější
inspirací: prostě jsem si
začal představovat, jaké
by to bylo, kdybych měl
k dispozici magické síly,
s jejichž pomocí bych hydru uspokojil. V knize to ale
není tak prosté, že co chybí, to se vyčaruje. Je to příběh
férového souboje s překvapivým koncem, který vlastně
vcelku odpovídá realitě. Všechny ty čáry jsou tam proto,
aby mohl být nablblý byrokratický aparát svlečen ještě
více donaha než v realismu, a taky – přiznejme si – aby
bylo víc legrace.

Je skvělé si ulevit u vaší knížky, ale kde si myslíte, že je zakopaný pes administrativy? Všichni vědí, že učitelé pořád něco vyplňují a tak jim ještě přidají třeba „listy žáka“.
Když přišly elektronické třídnice, mělo se za to, že se učitelům uleví. Opak byl pravdou, protože přibylo rubrik.
U mě jako ředitele se všechno schází a je to naprosto nestvůrné. U dětí se speciálními potřebami je to celý nový
obor výkaznictví a když jsou konečně ve všech okénkách
vyplněny správné kódy a data platnosti a robot přestane
vracet chybové hlášky, přijde do školy inspektor a řekne:
mě ale tady ta číslíčka nezajímají, já chci vědět, co tomu
klukovi je a co pro něj děláte. Ten průšvih opravdu není
v jednotlivých lidech, ale v systému, v němž se rakouské
cifršpiónství zkřížilo s high-tech, takže všichni vyplňují
nepochopitelné kódy, komunikují se strojem, který je naprogramovaný tak, aby vás nepustil dál, dokud nebudou
hotové předchozí kroky, a ve výsledku tomu nerozumí
ani ti, kteří to přijdou zkontrolovat.

Má naše školství ještě vůbec nějakou budoucnost? Tedy
zářnou, optimistickou, která by bavila děti i učitele?
Je-li budoucností myšlena existence na časové ose, pak
samozřejmě má. Osobně si myslím, že to není prostituce, ale právě učitelství, co je nejstarším řemeslem lidstva,
a celý ten princip předávání vědomostí a dovedností
mladším nebo méně zkušeným nezahyne, dokud budou
dýchat poslední dva lidé. A jsem dokonce optimista. Co
je pitomé, může přežít dlouho, ale ne navěky. Aparát se
brání zuby nehty vpustit do školství svobodu, vždycky
trochu povolí, ale jinde zas přitáhne, je to psychologická jemnohra, která odčerpává síly, ale nic neposunuje
k lepšímu. Bude-li to trvat příliš dlouho a reálný život se
od toho, co se ve škole probírá, vzdálí ještě více, školství
jednoduše přijde o zákazníky. Děti se budou vzdělávat
v komunitách a tento podzemní proces časem přinese
revoluci. Než se ale účastnit takových riskantních dějinných pochodů, raději bych viděl, jak do vedení resortu
přijde někdo skutečně odvážný a začne rozhodovat ve

Máte alespoň trochu protekce u školských úřadů, když
už se do nich navážíte?
Vůbec ne, a pochybuju, že kdy jakou získám. Ale moje
kniha nemá ambice zbořit systém, je to jen karikatura
jeho nejgrotesknějších rysů. A hlavně je to příběh, který mohou, ale nemusí číst jednotliví lidé. Poznal jsem
ve školství už dost „funkcionářů“ a řekl bych, že i přes
úřední masku u nich zdravý rozum převládal. Jejich reakcí se tudíž nebojím a každopádně kdyby knihu přečetli
a pochopili ji jen jako útok na svou osobu, pak nemají ve
své funkci co dělat, protože neovládají kritické myšlení
a čtení s porozuměním.
Vaše kniha je pro mě novodobou Školou, základem života režiséra Friče. Je vidět, že ze školy si děláme legraci
už celé století zcela veřejně, leč marně. Nechcete jít do
politiky a trochu to poupravit?
Do politiky patří lidé, kteří mají za sebou úspěšnou celistvou kariéru v nějakém oboru, a ne jenom naštvaní
začátečníci, kteří chtějí dělat všechno jinak, mají senzační inovativní pohled na určitý problém, ale chybí jim
nadhled. Prozatím je pro mě obrovskou školou vedení
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třicetičlenného kolektivu a komunikace se dvěma stovkami rodičů. Až mi tohle půjde jako po másle, budu se
možná cítit zralý na politiku. Navíc reforma školství není
o zrušení výkaznictví, je to holistický proces, který musí
zasáhnout celou společnost, musí si ho vynutit masa rodičů-voličů. Řekl bych, že v této chvíli je mojí mnohem
silnější zbraní humor než politické jednání.
Jak to, že stíháte ředitelovat, vyplnit všechna lejstra a ještě psát knihy?
Copak nevíte, že učitelé mají šíleně dlouhé prázdniny,
kdy jsou placeni z peněz daňových poplatníků v podstatě za nic? Člověk se v tom lenivém luxusu musí nějak
zabavit.
Jak se díváte na dnešní trend potíží spolupráce školy
a rodičů?
Jako na jednu z mnoha výzev. Ten trend odhierarchizování společnosti je pozitivní, ale lidé s ním neumějí zodpovědně zacházet, a tedy ani rodiče. Masivně přibývá
těch, kteří nezvládají svoje děti vychovat, případně ani
nechtějí, protože si přečetli nějakou chytrou knížku, že
se dítě vychová v podstatě samo a ještě k tomu bude
sebevědomější, a takovéhle dárečky pak dávají do školy
buď k převýchově („hlavně mu nastavte hranice, protože ty von potřebuje“), nebo očekávají, že škola bude
pokračovat v jejich neudržitelné strategii dál. Nelze se
pak divit, že dochází ke konfliktům, protože nikdo neslyší rád, že v něčem tak důležitém, jako je výchova dítěte,
udělal chybu.
Co by se mělo ve školství změnit především?
Kupodivu nechci mluvit o penězích, i když ty by taky
bodly. Hlavní ale je nechat zase učitele dělat jejich práci.
Využívat naplno jejich talent, kvalifikaci, nadšení i ochotu nestát se při nadprůměrné inteligenci společenskou
smetánkou. Dosavadní praxe je, že učitel trochu učí,
kromě toho ale musí zvládat profesi úředníka, díky
inkluzi často také psychiatra a bachaře, kvůli GDPR
odstraňovat z fotek zakázané obličeje, studovat legislativu a neustále se třást, s jakým dalším zákonným požadavkem přijdou rodiče nebo plnoletí žáci. Každá dobrá
firma využívá co možná nejefektivněji potenciál svých
zaměstnanců a pozitivní motivací si zajišťuje jejich loajalitu a vysokou produktivitu; školy jsou naopak nuceny
lidským potenciálem tragicky plýtvat, zaměstnávat své
lidi činnostmi, ve kterých nejsou dobří, a jejich nadšení
postupně vymrskat až do vyhoření. I kdyby moje knížka
zajistila aspoň to, že se moji deprimovaní kolegové párkrát od srdce zasmějí, pak jsem ji nepsal zbytečně.
JARMILA SKOPALOVÁ

knižní tipy

MOJE HOKEJOVÉ STOLETÍ
i v Rusku. Díky své zacílenosti na sport dokázal stát tak trochu mimo politické dění
a podívat se do světa. Netají se tím, že díky své výjimečnosti měl výjimečné podmínky. Přivezl novoty nejen k nám, ale zdatně vyvážel i novoty od nás. I když jsme
bývali uzavřenou zemí, neznamenalo to, že se tu nic nedělo. Jen se to dělo jakoby
v uzavřené laboratoři a když se to všechno pak dostalo ven, svět se často nestačil
divit. Velmi zjednodušeně se dá popsat vývoj takto: od spontánního hokeje, plného
intuice a schopných hráčů, kteří vnitřně cítili, co mají na ledě dělat, přes vědecký
přístup a důraz na fyzický trénink zpět ke kombinaci obojího – spojení nevědomého
uvědomování si, propojení psychické připravenosti s fyzickou kondicí. Tedy prožité
emoce, které naučí tělo správně reagovat díky drilu, ve kterém se hráči učí zkušeností, nikoliv taktikou napsanou na papíře. Nikdy nekončící hledání míry mezi týmovou
prací a individuálními schopnostmi jednotlivých hráčů. Nikdy nekončící učení se co
to je, být dobrý kouč. A v neposlední řadě střízlivý popis doby socialistického člověka
i hokejisty, bez nánosů ublíženosti či očerňování jakýchkoliv jmen. Zajímavý pohled
do zákulisí politiky sportu od padesátých let až po dnešek.
JARMILA SKOPALOVÁ

Předem upozorňuji, že tuto recenzi píše žena! Tím chci
zdůraznit, že tohle není kniha jen pro muže. Protože – a neberme to na lehkou váhu – hokej má mnoho fanynek, stačilo
se podívat na tribuny při zápasech Mistrovství světa. Knihu
Moje hokejové století (vydává JOTA) jsem zhltla, protože
díky vyprávění slavného trenéra Luďka Bukače, který bohužel nedávno odešel do hokejového nebe, jsem mohla znovu trochu prožít ty nejvýznamnější okamžiky naší hokejové
historie. Ne že bych pamatovala všechno, ale slavná vítězství
našich nad Rusy v době okupace se nedají zapomenout. Náš dům se otřásal v základech, jak na sebe sousedé bušili při každém gólu. Pamatuju si některá slavná jména
a samozřejmě se mi vybavila i nejedna pohledná tvář a mužné tělo. A zdaleka ne jen
reprezentace, ale i Jihlava, Pardubice, Kladno a taky slovenské hokejové kluby z dob,
kdy jsme ještě hráli pod jednou vlajkou – to vše si vybavíte, jakmile tuhle knížku otevřete. Ovšem pokud čekáte jen plané vypočítávání a nostalgické vzpomínání, tak na
to zapomeňte. Luděk Bukač mistrně popisuje, jak se hokej vyvíjel u nás, v Kanadě

VYBLEDLÁ KRAJINA S KOPCI
příliš šťastně: první dcera Keiko, kterou měla Ecuko s prvním, japonským manželem,
nevycházela s jejím druhým, anglickým manželem a od rodiny se postupně čím dál víc
separovala do samoty svého pokoje, až nakonec odešla a pak spáchala sebevraždu.
A příliš dobré nebyly ani vztahy obou nevlastních sester.
Mnohem větší prostor ale dostávají vzpomínky Ecuko na život v Nagasaki, konkrétně na jedno léto v roce 1951, kdy byla poprvé těhotná a žila s japonským manželem. Na pár týdnů u nich pobýval její tchán a Ecuko se v té době seznámila s o pár let
starší sousedkou Sačiko a její neposlušnou, vzdorovitou, věčně někam utíkající dcerkou Mariko. Sačiko se schází s americkým přítelem, kterého malá Mariko nemá ráda,
a doufá, že se s ním vystěhuje do Ameriky, kde ji čeká lepší život a větší možnosti, jak
si představuje. Není však jisté, zda se její sen splní, protože přítel ji opakovaně zrazuje
a opouští a zdá se, že na něj není spoleh. To je kontrast k tomu, co čtenář už ví od
začátku: tedy že z Japonska později odjela naopak Ecuko, do Anglie, kde se jí pak narodila druhá dcera Niki; ovšem její život, jak už také víme, nijak zvlášť šťastný asi nebyl.
Neustálý pocit nejistoty a přímo nevyřčené, nepojmenované záhady dodává příběhu
až kafkovské rysy a čtenář, který může být na konci knihy trochu rozčarován tím, že si
leccos musí domyslet nebo představit, je zároveň ponechán ve stavu, kdy na postavy
románu a jejich osudy bude ještě dlouho myslet… V dalších svých podobně znepokojivých románech, zejména v Soumraku dne (Booker Prize 1989) a Neopouštěj mě, jež
byly oba zfilmovány, dovede Ishiguro tuto metodu k ještě větší dokonalosti.
MILAN VALDEN

Britský spisovatel japonského původu Kazuo Ishiguro
(1954), který v roce 2017 získal Nobelovu cenu za literaturu,
vydal dosud sedm románů a jednu sbírku povídek; šest románů (Vybledlá krajina s kopci, Malíř pomíjivého světa, Soumrak
dne, Když jsme byli sirotci, Neopouštěj mě a Pohřbený obr)
i sbírka Nokturna vyšly česky, zbývá tak už jen román Neutěše
ní, který má v edičním plánu Argo, jež v poslední době Ishigura
u nás vydává. Právě zde, v edici AAA, vyšla konečně i Ishigurova prvotina Vybledlá krajina s kopci z roku 1982 (přeložila
Zdena Pošvicová). Ishiguro je mistrem znepokojení a mystérie, které čtenář cítí pod povrchem, mezi řádky; nenápadně, ale o to účinněji v nás jeho
styl vyvolá jak zvědavost, tak představu, že zdánlivě obyčejný příběh v sobě skrývá něco
víc, něco hrozivého. Současně však autor nepodlehne pokušení, aby toto skryté vyšlo
na povrch úplně a doslovně – nechává prostor čtenáři, aby se domýšlel, aby si z náznaků sám sestavil celou mozaiku, přičemž nikdy není jisté, že to tak všechno opravdu
musí být, že se „něco“ muselo stát. Potrpí si na nespolehlivého vypravěče, který se ve
vzpomínkách vrací do minulosti a není si už jist, jak to všechno vlastně bylo. Také vypravěčka jeho prvního románu, stárnoucí ovdovělá Japonka Ecuko žijící osaměle na
anglickém venkově, nejednou pochybuje, zda si vše pamatuje správně („Pokud si dobře vzpomínám…“ apod., píše několikrát). Ecuko na pár dní navštíví její dcera Niki, žijící
v Londýně, která se matce nerada svěřuje s čímkoli. Brzy se dozvíme, že rodina nežila

STÁVÁM SE SÁM SEBOU (VZPOMÍNKY TERAPEUTA)
v přístupu k pacientům. V kapitole, věnované knize Chvála psychoterapie, je tento citát,
který odkrývá přístup Yaloma jako lékaře: „Málokdy slyším terapeuty si stěžovat, že jejich život nemá smysl. Náš život je zasvěcený službě, ve které upíráme pohled na potřeby
druhých. Čerpáme radost nejen z toho, že pomáháme pacientům se změnit, ale také
z naděje, že jejich změna ovlivní i další lidi.“ V dnešní době, kdy se tolik zaobíráme tím,
co je vlastně zdravá psychika, jak vypadá a jak se projevuje, je tenhle přístup zvlášť nutný.
Proměna jednoho člověka v jakémkoliv kolektivu vede k proměně celé skupiny. Na autorově příkladu čtenář zjistí, jak nutné je pro dnešní lékaře znát souvislosti. I on jako student medicíny začal studovat filosofii, aby zjistil, že duševní nemoci nejsou jen objevem
posledních pár století, ale že o nich mluví už antické tragédie, autoři, které studujeme jen
jako autory knižní, nikoliv jako komplexní vzdělance, kteří dávají do souvislostí celý svůj
svět. Přestože je to kniha vzpomínek a myšlenek psychoterapeuta, není zdaleka jen pro
odborníky. Jim určitě připomene nutnost pokory a širšího rozhledu, ostatním čtenářům
ale poskytne zážitek letu prostorem života jednoho muže a možnost jiného pohledu na
vlastní vzpomínky.
JARMILA SKOPALOVÁ

Kniha Stávám se sám sebou (Vzpomínky terapeuta) je napsána pozoruhodným způsobem. Vyprávění má sice chronologickou linku, ale filosofické úvahy procházejí vyprávěním tak, jak
autorovi procházejí hlavou právě teď. Je to kniha, která nezapře
ryzí židovský původ svého autora Irvina D. Yaloma. Nostalgií,
vztahem k rodině, emigrací rodičů a hořkosladkým sžíváním se
se světem nejen novým, ale zkrátka jiným. Ladění velmi připomíná knihy Amose Oze, ale také některé současné latinskoamerické prózy. Není to čtení, ke kterému se nedá vzít sklenka
červeného, ale přece jen vás vtáhne do hlubokých hloubek, protože pracuje s asociací.
Po stránce faktické je tu láska – k jeho manželce Marylin, se kterou prožil již šedesát
společných let, jsou tu úspěchy i selhání – v profesi i v životě a to jsou velmi citlivá místa
a statečná přiznání. Velmi otevřeně mluví Irvin D. Yalom o svém vztahu k mamince, který
byl odtažitý a dá se jen tušit, že příčinou byla jeho citlivost a maminčina výbušnost nebo
ještě lépe kategoričnost v některých situacích. Jako psychoterapeut vynikl originalitou
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žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 6. 5. 2019 až 12. 5. 2019

beletrie
1. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
2. Robert Bryndza Smrtící tajnosti Cosmopolis
3. Jonas Jonasson Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět Panteon
4. Andrew Mayne Hračkář Kalibr
5. Diana Gabaldon Ledový dech Omega
6. Alena Mornštajnová Hana Host
7. Anna Toddová Polibek Yoli
8. Stephen King Řbitov zvířátek BETA Dobrovský
9. Michal Viewegh Povídky o nelásce Ikar
10. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon

populárně-naučná
1. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
2. Hana Marková Daňové zákony Grada
3. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
4. Jakub Szántó Za oponou války Argo
5. Miroslav Zikmund, Miroslav Náplava, Petr Horký Sloni žijí do sta let Jota
6. Lucie Kosačíková, Tomáš Kosačík Máme to rádi zdravě Tomáš Kosačík
7. Kolektiv Jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty
8. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
9. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
10. Kolektiv Trestní předpisy Sagit

pro děti a mládež
1. Dav Pilkey Dogman Pikola
2. J. K. Rowlingová Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny – původní scénář Albatros
3. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 13 CooBoo
4. Jaroslav Foglar Záhada hlavolamu Albatros
5. J. K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
6. J. K. Rowlingová Harry Potter a Ohnivý pohár Albatros
7. Kolektiv Vtipy pro děti CPress
8. Zdeněk Miler Velká kniha o malém Krtkovi Pikola
9. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
10. Rachel Renée Russellová Deník mimoňky 13 Mladá fronta
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

Duben 2019

1. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život u pr**le Audiotéka, Bookmedia, čte D. Prachař
2. Tim Weaver Ztracený Audiotéka, Bookmedia, čte I. Bareš
3. Dan Ariely, Jeff Kreisler Peníze a zdravý selský rozum Audiotéka, čte Z. Mahdal
4. František Kotleta Perunova krev I Audiotéka, Epocha, čte L. Terš
5. Ondřej Hübl Hod mrtvou labutí AudioBerg, čte více autorů
6. Richard Branson Virgin: Hledání sebe sama Bookmedia, čte L. Ondráček
7. František Kotleta Perunova krev II Audiotéka, Epocha, čte L. Terš
8. John Flanagan Obléhání Macindawu Audiotéka, Bookmedia, čte M. Ruml
9. James Rollins Koruna démonů Audiotéka, Bookmedia, čte J. Schwarz
10. Vlastimil Vondruška Román o růži Tympanum, čte J. Hyhlík
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Každý člověk má nějaký sen a každý sen lze proměnit v realitu.
Jak? K tomu se děti mohou inspirovat v našich knihách, které představují plejádu úžasných
osobností, ať lidských či zvířecích, a jejich životních příběhů, jež dokládají, že nic není nemožné.
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Zakoupíte na www.presco.cz nebo ve svém oblíbeném knihkupectví.
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DANIELA SCHREITER
PŘEKLAD KATEŘINA RODNÁ

Frida Nilsson

Ve škole
se dějou
věci!
ILUSTRACE KOMÁRA
PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI

Jaké to je bydlet s rodiči
na samotě, ví malá Hedvika,
která už se nemůže dočkat,
až půjde do první třídy. Po prvních
rozpacích se skamarádí se spolužačkou
Lindou a kolotoč bláznivých nápadů a příhod
se roztáčí. Autentická, upřímná severská knížka pro
děti svým humorem potěší čtenáře všeho věku.
Váz., 136 s., 299 Kč

obchod.portal.cz

