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PRAVDA JEDNOHO JE LŽÍ DRUHÉHO
Literární agent obdrží nedokončený rukopis. Jeho kompletní verze by
přitom mohla objasnit dávnou vraždu slavného profesora. Autor však umírá
a text není k nalezení. Agent tedy případ předá investigativnímu novináři
a ten se pokouší tehdejší události rekonstruovat…
Nejnovější román bestsellerového autora vychází ve více než třiceti zemích.
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Tento spletitý a brilantní příběh nevyřešené kruté vraždy
v Princetonu pokládá otázku, zda se můžeme spolehnout na své
vlastní vzpomínky. Jemně vyvážená, několikavrstevnatá kniha
s třaskavou zápletkou pohltí všechny fanoušky thrillerů.
The Sun
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editorial

Jerome Klapka Jerome
ČAS MÉHO ŽIVOTA
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Vážení a milí čtenáři!
Před 185 lety, 22. března 1832, zemřel
proslulý německý básník, dramatik,
prozaik, politik a autor kritických a vě‑
deckých spisů Johann Wolfgang Goethe
(1749–1832). A ještě téhož roku, ale
již posmrtně, vyšlo poprvé v úplnosti
jeho nejvýznamnější dílo, dvoudílná
dramatická báseň Faust. Za svého živo‑
ta se Goethe nejvíc proslavil románem
Utrpení mladého Werthera, který vyšel
v roce 1774. Jeho obrovský úspěch už Goethe nikdy nepřekonal. Tragický příběh
citlivého, nešťastně zamilovaného Werthera, který nakonec hyne vlastní rukou, vzru‑
šoval a dojímal tisíce čtenářů své doby a stal se tím, čemu dnes říkáme bestseller. Uja‑
la se dokonce wertherovská móda (modrý frak s mosaznými knoflíky, žluté kalhoty
a vesta, vysoké hnědé shrnovací boty a kulatý šedivý klobouk), čtenáři se s Wertherem
ztotožňovali a následovala i vlna sebevražd. Faustem se Goethe zabýval prakticky celý
svůj život, zhruba šedesát let! Tomu odpovídá i komplikovaná forma a slohová nesou‑
rodost díla. Původní verze, tzv. Urfaust, vznikla v letech 1773–75 (opis byl nalezen až
dlouho po Goethově smrti, v roce 1886, a Urfaust byl vydán v roce 1887). Goethe na
Faustovi pracoval i nadále s různými kratšími či delšími pauzami. V roce 1790 vyšel
Faust – fragment. Od konce 90. let pokračoval Goethe v psaní prvního dílu, který
pak vyšel v roce 1808. Tehdy již měl napsané i některé části druhého dílu, intenzivně
na něm pracoval až v posledních letech života, 1825–31. Druhý díl, resp. kompletní
Faust, vyšel tři měsíce po Goethově smrti, v roce 1832. Není to klasická divadelní hra,
ale spíše knižní drama – zatímco první díl se v různých úpravách a zkráceních hraje
poměrně často, druhý díl opravdu jen zřídka, a to ještě pouze vybrané scény (i když
se objevily i pokusy o inscenování kompletního Fausta). První díl je sledem 25 scén, je
to tragédie s víceméně uzavřeným dějem; vedle příběhu Faustovy smlouvy s ďáblem
(Mefistofelem) sledujeme především tragédii Markétky, která miluje Fausta, ale Faust
ji opustí a Markétka je jako vražedkyně odsouzena k smrti; odevzdá se božímu sou‑
du a hlasem shůry je její duše spasena. Druhý díl je rozsáhlou filozoficko-básnickou
alegorií o pěti dějstvích (a 27 scénách); Faust je vystaven mnoha dalším pokušením;
v závěru Mefistofeles ztrácí Faustovu duši, která dojde nebeské spásy. Faust má
celkem 12 111 veršů. Pro srovnání: stejně dlouhá je Homérova Odysseia, Miltonův
Ztracený ráj má 10 565 veršů, Puškinův Evžen Oněgin 5 541 veršů a Hamlet, Shake‑
spearova nejdelší hra, zhruba 4 000 veršů. A mimochodem, Goethe velmi rád jezdil
do Čech, do západočeských lázní (naopak Prahu nenavštívil nikdy); sečteme-li všech‑
ny pobyty Goetha v Čechách, prožil tu více než tři roky svého života!
MILAN ŠILHAN

www.ivysehrad.cz

Okouzlující paměti světového humoristy,
autora Tří mužů ve člunu (o psu nemluvě)
a Tří mužů na toulkách přinášejí pohled
do časů a života vskutku pozoruhodného
člověka. Kniha vychází česky poprvé,
k 90. výročí autorova úmrtí.
Váz., 256 s., 298 Kč

Vladimír Holan
BÝT
MILOVÁN,
MILOVAT

Básně tohoto vynikajícího autora předsta
vují jednu z největších hodnot české poezie
20. století. Tato knížka přináší výbor z jeho
díla. Básně jsou uspořádány do čtyř základ
ních tematických okruhů a uvádějí čtenáře
do nelehké poezie tohoto básníka.
Váz., 112 s., 188 Kč

Zdeněk Matějček
RODIČE A DĚTI

Nové vydání knihy významného českého
psychologa s předmluvou psycholožky
Ludmily Trapkové je určeno především
mladým rodičům, prarodičům, vychovate
lům a pedagogům, kteří chtějí prostřednic
tvím dětského světa porozumět světu
a životu vůbec.
Váz., 360 s., 298 Kč

Františkáni z Bronxu
Luc Adrian

brož.,
180 s.,
279 Kč

V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí,
drogových dealerů a lidí bez domova, žije od
roku 1987 nová františkánská komunita. Příběhy
z jejich života jsou konkrétním svědectvím
milosrdenství v akci, ale i neuvěřitelné péče
Prozřetelnosti.

Papež František a jeho
jezuitské kořeny
Stefan Kiechle
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Autor popisuje zakotvení papeže Františka
v jezuitském řádu a ignaciánské spiritualitě.
Jaký je Františkův duchovní styl? Čím může
„ignaciánská stopa“ inspirovat další křesťany
na cestě víry a křesťanské služby?

Velikonoce

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY HROU

Leena Laneová, Anna Toddová
brož.,
32 s.,
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Čtěte si příběhy, hledejte rozdíly mezi obrázky,
vytvářejte obrázky spojováním teček, počítejte
a vybarvujte! Čeká vás spousta zábavy!

objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz
telefon: 384 420 295 | pro knihkupce: http://f.kna.cz/

ODHALTE,
KDO SKUTEČNĚ
VLÁDNE SVĚTU!
Poznejte kauzy, které před
vámi měly zůstat skryté!

kupujte na www.alferia.cz
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PŘÍBĚH JEDNOHO „TROCHU HODNÉHO“ MAFIÁNA
pátrá, kdo a proč by to mohl být, zatímco dané datum se neúprosně blíží; k tomu se ještě
zdá, že v organizaci se skrývá udavač, kterého je třeba včas odhalit, než se stane něco
opravdu hrozného. A to ještě nikdo neví, že Joe má tajný poměr s manželkou samotného
tampského starosty, krásnou Vanessou. A když se mu ještě začne zjevovat duch tajemného
malého chlapce (přestože na duchy nikdy nevěřil!), bude to už asi opravdu vážné.
Na gangsterce jsou zajímavé minimálně dvě věci: jednak zmiňovaný humor, díky
kterému máme na začátku chvílemi dojem, že čteme spíše nějaký „humoristický román
z mafiánského prostředí“. Platí to zejména o postavě vražedkyně Theresy, jejíž příběh
je jakýmsi morytátem o svérázné paní, které prý bylo každé oběti moc líto – tedy kromě
vlastního vzteklého manžela, jemuž „rozbila palici palicí“. (Takovéto zábavné pasáže
mohou ovšem na druhé straně trochu bránit čtenáři v tom, aby bral další linie příběhu,
kde se řeší zásadnější otázky, vážněji.) Druhou zajímavostí je pak „lidskost“ hlavního
hrdiny Joea. Čtenář Kmotra nebo divák Scorseseho či Leoneových mafiánských filmů
s Robertem De Nirem je už do jisté míry zvyklý, že mafiáni nejsou vždy jen jednoznačně
zlí lumpové (proč by pak měl člověk sledovat jejich osudy či jim dokonce třeba v něčem
fandit, že?), přesto je způsob, jakým se snaží Lehane hrdinu portrétovat, do značné
míry nezvyklý. Joe se maximálně snaží s každým vyjít, najít cestu, jak se dohodnout,
do poslední chvíle předtím, než tasí zbraň (či najme vraha), drží se zásady neubližovat
ženám ani dětem, žije podle jakýchsi, mafiánsky jen lehce pokřivených, pravidel fair
play. Ostatní věci, které v knize najdeme, už natolik originální nejsou: podraz od něko‑
ho, od koho by to hrdina nečekal, mocní a zdánlivě nedotknutelní mafiánští bossové,
poměr s krásnou a zhoubnou osudovou ženou, postava čistého dítěte mezi vším tím
zločinem… Přestože Stephen King prý knihu označil za „nejlepší gangsterku od dob
Kmotra“, jedná se spíše o běžné, vlastně tradiční čtení o dobách, kdy v Americe řádila
mafie. Pro hlubší myšlenky se obraťme spíše ke starším Lehanovým knihám.
MARTINA OPLATKOVÁ

Americký spisovatel Dennis Lehane (1965) patří mezi autory,
jejichž jména českému čtenáři v první chvíli moc neřeknou –
stačí ale jmenovat několik filmů natočených podle jeho knih
a našinec brzy ví, o kom je řeč. Nejznámější je Tajemná řeka,
kterou režíroval Clint Eastwood a v níž se na půdorysu vztahu
tří starých přátel, kteří skončili každý na jiné straně zákona, po‑
vedlo ohromujícím způsobem přenést do současnosti přímo
antickou tragédii. Gone Baby Gone (režie Ben Affleck) ukáza‑
la na příběhu zmizelé holčičky hlubší mravní dilemata, zatímco
Prokletý ostrov (režie Martin Scorsese) byl thrillerem s překvapivým vyústěním.
U nejnovější knihy Zmizelý svět (přeložil David Petrů, vydala Paseka) je tomu trochu
jinak. Jedná se totiž o nefalšovaný mafiánský příběh ze 40. let minulého století, a nechybí
mu značná porce mnohdy velmi černého humoru, i když tradiční Lehanova snaha o hlubší
myšlenku se objeví i tady. Navíc je třeba čtenáře upozornit, že v kinech právě běžící film
Bena Afflecka Pod rouškou noci, na který obálka Zmizelého světa upozorňuje, není adap‑
tací téhle knížky, ale předchozího románu, který je jen součástí téže volné mafiánské série.
V této knize se seznamujeme s Joem Coughlinem, někdejším gangsterem, který nyní, na
jaře roku 1943, žije spořádaně ve floridském městě Tampa jen se svým malým synem,
jehož matku před lety zavraždili. Je mu šestatřicet let, úspěšně podniká a už mnoho let
nikoho nezabil – což ovšem neznamená, že by stále neudržoval čilé styky se všemi svými
někdejšími kumpány, zejména kmotrem Dionem Bartolem, svým kamarádem od dětství,
a mnoha dalšími, kteří dají na jeho slova či radu. Pro svou schopnost jednat s lidmi a roz‑
sáhlé kontakty na všech stranách je všeobecně uznávaný a proto by jistě nikoho ani nena‑
padlo mu ublížit – anebo přece? Jednoho dne se mu od jisté nájemné vražedkyně Theresy
Del Frescové, toho času ve vězení, donese, že na Popeleční středu má být zavražděn, vrah
je prý už připraven… A tak Joe Coughlin, znepokojený a bojící se o život svůj i svého syna,

A. P. ČECHOV JAKO NEOČEKÁVANÝ LETNÍ HOST
matovat jako velkého Čechova. O mnoho let později, za mrazivé zimy roku 2014, přistane
lékařčin deník ve schránce překladatelky Any Hardingové. Poslala jí ho nakladatelka Káťa
Kendallová s nadějí, že si vydáním deníku zajistí budoucnost. Ana nadšeně přijímá špatně
placenou práci na překladu jako rozptýlení od profesních i osobních zklamání. Pouhý zájem
se záhy změní ve vášnivé zaujetí, Ana i Káťa jsou uchváceny dvouletým přátelstvím Zinaidy
s Čechovem… Napsal Čechov skutečně tajemný román, po němž ženy pasou? Milovala
Zinaida mladého spisovatele, nebo byli jen velmi dobrými přáteli? Propadněte s autorkou
a hrdinkami Letního hosta do historie i současnosti, do neskutečného světa literatury, touhy
a lásky. Rozluštěte, co je pravda a co si autorka jen přimyslela. Podlehněte kouzlu a nechte
se s chutí očarovat krásným, poutavým příběhem, od něhož se nebudete chtít odloučit. Tři
ženy, tři životy a jeden deník, oddělené staletími, se nečekaně propojí. Jestli však hrdinům
přinese štěstí a životní spokojenost, to už si přečtěte v románu Alison Andersonové.
HELENA HERYNKOVÁ

Román, v němž se snoubí fakta se světem fantazie. Dojemný
příběh o vášni a přátelství, jehož síla přetrvá dlouho po oto‑
čení poslední stránky. Letní host (přeložil Ondřej Frühbauer,
vydala Metafora) vypráví příběh tří žen, jejichž osudy se ne‑
očekávaně prolínají v různých časových rovinách. Kalifornská
rodačka Alison Andersonová, spisovatelka a překladatelka,
stvořila beletrizovaný životopis, který se čte jako nejnapí‑
navější detektivka a romantický příběh v jednom.
Zinaida, mladá lékařka, je postupnou ztrátou zraku donu‑
cena přerušit kariéru. Žije v ústraní na venkovském sídle a píše
deník, v němž zaznamenává dění. Přes léto jí dělá společnost rodina, která si pronajme
domek na jejich pozemku. Čerstvě nevidomá Zinaida se spřátelí s mladým Antonem
Pavlovičem, začínajícím spisovatelem, kterého svět zatím nezná, ale jednou si jej bude pa‑

V ZAJETÍ PŘÍBĚHŮ EDWARDA HOPPERA
ra). Každý z autorů si mohl vybrat nejen obraz, ale i žánr, v němž bude tvořit. Kniha
tedy nabízí vskutku široké pole žánrů. Do vyprávění se pustili mistři pera, jakými jsou
Stephen King, Jeffery Deaver, Lee Child, Joyce Carol Oatesová či Michael Connelly.
Pozadu samozřejmě nezůstal ani sám strůjce antologie Lawrence Block. Bonusovou
povídku přidala kunsthistorička Gail Levinová, velká odbornice na Hopperovo dílo.
Příběhy mrazivé, zábavné, láskyplné i ryze detektivní se oplétají kolem fantastických
obrazů. Při čtení zapomenete na okolní svět a necháváte se svorně unášet na vlnách
vyprávění. Skvělé je, že každá povídka je uvedena barevnou reprodukcí obrazu, podle
kterého vznikla. Čtenář si tak spolu s autorem, nebo i podle vlastní představivosti,
může fantazírovat nad tím, co všechno schovává. Pohodlně se usaďte do teplého
křesla a přeneste se do světa, kde je všechno možné. Svět Edwarda Hoppera a jeho
tichých hrdinů právě ožívá…
HELENA HERYNKOVÁ

Zamyšlená dáma u okna, zdánlivě osamělá žena ve vlakovém
kupé, dívka čtoucí záhadný dopis. To je jen zlomek z tajemně
vyhlížejících obrazů amerického malíře Edwarda Hoppe‑
ra. Na motivy právě jeho děl vznikla výborná povídková
antologie. Edward Hopper byl známý americký realistický
malíř, jehož obrazy plné kouzla doslova vybízejí k hledání
hluboko skrytých příběhů. A kdo jiný, než na slovo vzatí od‑
borníci, by se měl takového úkolu ujmout. Lawrence Block,
autor více než padesáti bestsellerů a bezbřehý milovník Ed‑
warda Hoppera, oslovil patnáct světoznámých prozaiků, aby
si vybrali jedno malířovo dílo a kolem něj (či na jeho motivy) opředli svůj vlastní pří‑
běh. Pera a klávesnic se ujali opravdoví velikáni americké povídky a stvořili jedinečný
a svěží povídkový soubor Ve světle nebo ve stínu (přeložil Zdík Dušek, vydala Metafo‑
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MAJDAN A ŘECKOKATOLÍCI NA UKRAJINĚ
nologie vývoje Ukrajinské řeckokatolické církve, sestavená Ritou Kindlerovou. V úvodu kni‑
hy je předmluva k českému vydání od Jiřího Novotného a předmluva k ukrajinskému vydání
od Myroslava Marynovyče. Ten píše, že výběr výzev a vystoupení otce Svjatoslava je „jako
archiv kardiogramů, v nichž se nacházejí všechny vzlety a úzkosti ukrajinské společnosti za
to krátké, ale bouřlivé období našich dějin“. Jsou to „náhlé ,střihy‘ stavu, v němž se v té době
nacházel náš rozum a srdce“. A je to také důstojná odpověď na úskoky informační války
vedené proti Ukrajinské řeckokatolické církvi ruskou propagandou a zvláště Moskevským
patriarchátem. Otec Svjatoslav stál před řadou riskantních rozhodnutí a zachoval se jako
statečný člověk stojící na „správné“ straně a hlavně blízko lidí, což je podle něj jeden z druhů
služeb, které má církev poskytovat. Texty mons. Ševčuka jsou rozděleny do čtyř částí: Vy‑
hlášení mírumilovného způsobu boje za právo na evropskou budoucnost, Hlas na ochranu
spolubratrů, obětí zločinné vlády, Postoj v době intervence Ruska na jihu a východě Ukrajiny
a Pastorace Ukrajinců v ozbrojeném boji ve východních oblastech vlasti. Protože 80 procent
Ukrajinců uvádí, že věří v Boha, je pro ně hlas církve důležitý, čehož dokladem je i tato kniha.
(miš)

V bouřlivém období od prosince 2013 do konce roku 2014 jsme
slýchali o Ukrajině častěji než jindy. Je to období nazývané Revolu‑
cí důstojnosti, zkráceně Majdan. Trochu jiný pohled na tuto dobu
nabízí kniha Majdan a řeckokatolíci na Ukrajině (přeložila Rita
Kindlerová, vydalo Karmelitánské nakladatelství). Jejím autorem
je arcibiskup Svjatoslav Ševčuk (1970), od března 2011 nejvyšší
představitel Ukrajinské řeckokatolické církve. Nejde tedy o po‑
hled politologa, politika, novináře či historika nebo sociologa, ale
duchovního, který je na Ukrajině vnímán jako velká morální auto‑
rita. Kniha obsahuje výběr z arcibiskupových kázání, pastýřských listů, výzev, veřejných vy‑
stoupení a rozhovorů a je doplněna několika přílohami: jednak fotografiemi a jednak texty.
Tím prvním je promluva a modlitba arcibiskupa Svjatoslava při ekumenické bohoslužbě za
popravené, umučené a zemřelé politické vězně, která se konala ve svatovítské katedrále 28.
února 2016, kdy arcibiskup navštívil Prahu. Dále je to rozhovor z téže doby, který s arcibisku‑
pem vedla Petruška Šustrová pro Lidové noviny. Následuje medailon mons. Ševčuka a chro‑

POD TÍHOU HISTORIE
rád četl“), jak vzpomíná na dobu normalizace. Další kapitola se nese ve znamení knih, čtení
a toulání po pražských antikvariátech („…tenkrát některá děvčata smysluplně poskládanou
knihovnu ocenila.“). Představa o životě? „Že si zalezu někam do antikvariátu mezi knížky
a všichni mi dají pokoj.“ Jiří Padevět se stal na konci osmdesátých let knihkupcem. Jak se
pozná dobrý knihkupec? „Hodně prodá, ale nevnucuje. Dovede doporučit to, co zákazníka
opravdu zajímá.“ V knize se dále mluví o knihách jako byznysu i jako zrcadle národní povahy,
o Máchovi a znovu o období protektorátu, o konci války, o obyčejné historii v neobyčejných
dobách, o společnosti, o psaní knih, o cestování a putování krajinou, o inspiraci a důležitých
setkáních, o chystané Velké encyklopedii protektorátu, o urputnosti mýtů a legend; zmiňuje
se tu i řada událostí z historie. A také vlastenectví. Jiří Padevět se v závěru svěřuje, že chce ve
svých knihách „ukázat mimo jiné příběhy lidí, pro které tahle země opravdu něco znamena‑
la“. A chce „ukázat i příběhy lidí, proti kterým stojí za to se postavit. Za každého režimu“.
(miš)

V ediční řadě Rozhovory nakladatelství Vyšehrad vyšla kniha s ná‑
zvem Pod tíhou historie, v níž novinář, komik, scenárista a drama‑
turg Luděk Staněk (1974) rozmlouvá s Jiřím Padevětem (1966),
spisovatelem, historikem, knihkupcem a nakladatelem, ředitelem
nakladatelství Academia. Jiří Padevět je úspěšným autorem lite‑
ratury faktu; první knihou byly Cesty s Karlem Hynkem Máchou
(2010), velkou pozornost pak vzbudil jeho objemný Průvodce
protektorátní Prahou: místa – události – lidé (2013), oceněný
Magnesií Literou a cenou Slovník roku 2013. Protektorátní a po‑
válečnou historii v českých zemích autor dále zmapoval v knihách Krvavé finále: Jaro 1945
v českých zemích (2015) a Krvavé léto 1945: Poválečné násilí v českých zemích (2016).
V úvodu knihy, doplněné řadou fotografií, se Luděk Staněk Jiřího Padevěta ptá, co jej přivedlo
k zájmu o období protektorátu, co rád četl, jaké bylo jeho dětství a dospívání („Pankáč, co

ETIKETA DO KAPSY
Ať už se nám to líbí, nebo ne, etiketa, čili soubor pravidel chování
ve společnosti, je důležitá a její základy by měl znát každý. Nebo
bychom aspoň měli vědět, kam se obrátit pro radu. Naším
nejvyhlášenějším specialistou na etiketu je Ladislav Špaček
(1949), bývalý pedagog, televizní moderátor a mluvčí preziden‑
ta Václava Havla, dnes konzultant v oboru komunikace a etikety
a autor řady knih pro dospělé (Etiketa, Velká kniha etikety aj.)
i pro děti a mládež (Dědečku, vyprávěj aj.). Autorova nová
kniha Etiketa do kapsy (vydal Ladislav Špaček), doprovázená
fotografiemi Tomáše Škody, je výbornou pomůckou pro všechny, kdo se chtějí rychle
zorientovat v problematice etikety nebo si vyhledat, co zrovna potřebují, když se chystají
do společnosti. Stručně, jasně a přehledně autor popisuje jednotlivé situace a jak se v nich
chovat nebo jak se obléknout – a každé pravidlo etikety je doplněno názornou fotografií.
Autor text nezatěžuje spoustou informací a přitom zde najdeme to nejpotřebnější z eti‑
kety, co bychom opravdu měli znát. Kniha je rozdělena do pěti větších kapitol. V první
je probráno oblečení (večerní, společenské i neformální), v druhé stolování (v restaura‑
ci i v kavárně), ve třetí společenská významnost (žena, starší, nadřízený, zdravení), ve
čtvrté etiketa všedního dne (jdeme po ulici, auto, schody, šatna, květiny, výtah, návštěva,
oslava) a v páté kapitole slavnostní společenské události, jako jsou ples, svatba, večírek
a pohřeb. Kromě pravidel autor občas někde přidá informaci třeba o původu smokingu
nebo kravaty. Etiketa ale není jen souborem jakýchsi pravidel, „etiketa je stav mysli, je to
snaha dělat lidem kolem nás dobro“, píše L. Špaček v závěru knihy. „Pokud nebudeme
uplatňovat étos etikety, ocitneme se na okraji společnosti. Etiketa je životní styl.“
(miš)

AUTOR ÚSPĚŠNÉ PRVOTINY
MALÝ MĚSTO

BOHUMIL
KREJZA
přichází s novými příběhy, ve kterých
jde ještě více na dřeň. Zvrácené touhy,
nefunkční rodiny, osamocení, zločin,
punk a zoufalství – to vše okořeněné
dávkou černého humoru a sebeironií.

Captain&Marvin
Cena 200 Kč
152 stran, 147×205 mm

www.krejza.xf.cz

„Život je příběh vyprávěný blbcem“
objednávky přes email: bobik_73@volny.cz
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téma AUDIOKNIHY
čtvrtek 11. 5.
14.00–15.00
SÁL AUDIOKNIH
Jak psát o audioknihách

Beseda o specifikách audioknižní pub
licistiky se zaměřením na recenze.
V čem se recenze audioknih liší od re
cenzí knižních. Jakými tvůrčími obory se
publicista zaobírá? Jak je důležitá zpět
ná posluchačská vazba pro tvůrce
a prodejce audioknih? Účinkují Jakub
Horák (naposlech.cz), Petra Schultze
(Audiolibrix) a Andrea Hanáčková (Kate
dra divadelních a filmových studií,
UP Olomouc).

15.00–16.00
SÁL AUDIOKNIH
Diamantový Jan Werich

Na předání Diamantové desky Supra
phonu za nahrávky Jana Wericha byli
pozváni všichni, kteří se o zveřejnění
jeho díla zasloužili J. Borovička, O. Su
chý, F. Cinger, G. Gössel, J. Lada,
R. Ferklová a Werichovci.

16.00–17.00
SÁL AUDIOKNIH
Nový rozměr audioknih

Představení nového formátu audioknih
kombinujícího výhody online distribuce
s možnostmi fyzického prodeje. Novin
ka pro všechny, kteří dosud s nákupem
audioknih váhali. Účinkují Jakub Horák
a Ivan Sabo (Audiolibrix).

17.00–18.00
FANTASY & SCI-FI
Jak se dělá kvalitní audiokniha

Zajímavé informace ze světa audioknih.
Jak se vybírají knihy a jejich vypravěči
(narátoři), jak se audioknihy nahrávají
a jak se prodávají? Uslyšíte ukázky
z produkce vydavatelství W&V, Straky
na vrbě a Audiolibrix. Bude se křtít au
diokniha M. Žambocha Na ostřích čepelí. Účinkují Jiří W. Procházka, Jakub Ho
rák, Michael Bronec, Míla Linc a Mirka
Jakabová.

17.00–18.00
SÁL AUDIOKNIH
MYCELIUM: Pád do audioknihy

Beseda, čtení a křest třetího dílu au
dioknižní ságy za účasti interpretů i re
žisérky Jitky Škápíkové a autorky Vilmy
Kadlečkové. Během diskuse se od he
rečky Jany Strykové mimo jiné dozvíte,
jaké to je, číst ve studiu líčení mimo
zemského sexu.

15.15–15.30
Tvůj podpis má známý hlas

pátek 12. 5.
9.30–10.30
SÁL AUDIOKNIH
Hry se zvuky z Českého rozhlasu

Rádio Junior nabízí ve svém vysílání
pohádky a příběhy pro děti do 11 let.
Přijďte poslouchat a nahlédnout do roz
hlasové kuchyně, ve které to všechno
vzniká. Budeme soutěžit i o CD s příbě
hy Billa Madlafouska, Toma Sawyera
a dalších.

10.30–11.00
Audioknihy džunglí

SÁL AUDIOKNIH

Hry a soutěže o audioknihy, které děti
zavedou hluboko do džungle za chlap
cem zvaným Mauglí. Co všechno víte
o divokých šelmách? Poznali byste je
podle hlasu a zvuků, které vydávají?
A dovedli byste je napodobit?

11.00–12.00
SÁL AUDIOKNIH
Jan Masaryk – pravdivý příběh

Beseda s interpretem Janem Šťastným
a režisérem Milošem Vránou o natáčení
audioknižní podoby knihy Pavla Kosatí
ka a Michala Koláře Jan Masaryk – pravdivý příběh.

12.00–13.00
SÁL AUDIOKNIH
Audioknihy Vlastimila Vondrušky
beseda a autogramiáda

Nejčtenější a nejposlouchanější český
spisovatel představí a podepíše své
audioknihy: ságy Přemyslovská epopej
a Husitská epopej a případy z cyklu Hříšní lidé Království českého.

13.00–14.50
VELKÝ SÁL
O2 Audiokniha roku 2016

Asociace vydavatelů audioknih vyhlašu
je výsledky 4. ročníku ankety O2 Audiok
niha roku v devíti kategoriích: nejlepší
audiokniha pro děti, interpret, interpret
ka, četba, dramatizace, obal, mluvené
slovo mimo kategorie, zvláštní cena
AVA a absolutní vítěz. Program uvádí
herec Jan Jiráň. Hosté: Igor Bareš,
Taťjana Medvecká, Jiří Lábus, Jiří Vyorá
lek a další úspěšní interpreti.

15.00–16.00
SÁL AUDIOKNIH
Audiokniha Nedělňátko aneb
S Cimrmanem v zádech – křest

Za účasti autorů Miloně Čepelky a Ale
še Palána bude představena audio po
doba jejich úspěšné knihy, která není
jen pohledem do zákulisí Divadla Járy
Cimrmana. Součástí akce bude i auto
gramiáda.

L207

Autogramiáda hvězd vydavatelství One
HotBook – ulovte si na stánku Milosla
va Mejzlíka, Valérii Zawadskou, Marka
Holého, Veroniku Khek Kubařovou či
Jana Zadražila a další. K dostání budou
i plakáty herců v rolích oblíbených au
dioknižních hrdinů.

15.30–16.00
Václav IV.: Tajná kronika
velké doby malého krále –
křest audioknihy

L207

Křest čtvrté audioknihy z Lucemburské
pentalogie a autogramiáda za účasti
autora Josefa Bernarda Prokopa a vy
pravěče Marka Holého v titulní roli po
někud slabošského panovníka.

16.00–16.45
L504
Dívka, která si říkala Tuesday,
thriller z londýnského podzemí

Žije hluboko pod ulicemi Londýna, kam
se uchýlila před lidmi, kteří jí ublížili.
Ukradli jí celý život a ona jim teď vezme
ten jejich. Audioknihu Stephena William
se nabitou adrenalinem představí její in
terpreti Anna Linhartová a Jan Kolařík.

16.00–17.00
FANTASY & SCI-FI
Audioknihy světové fantastiky +
křest audioknihy Setkání
s Rámou

Zástupci audiovydavatelství věnujících
se tvorbě audioknih v žánrech scifi,
fantasy a horroru vám stručně předsta
ví svou produkci a své plány. Můžete
se těšit na novinky od Walker & Volf,
OneHotBook, Tympanum a dalších fi
rem. Účinkují Radek Volf, Šárka Nováko
vá, Jiří W. Procházka, Tomáš Výchopeň
a další.

16.00–17.00
Spalovač mrtvol

SÁL AUDIOKNIH

Představení audioknihy Spalovač mrtvol,
spojené se křtem CD a autogramiádou
interpreta četby tohoto klasického díla
české literatury pana Lukáše Hlavici.

17.00–18.00
Otčina

SÁL AUDIOKNIH

Jak by svět vypadal v roce 1964, kdyby
2. světovou válku vyhrálo nacistické Ně
mecko? S námětem tzv. alternativní
historie přišel novinář a spisovatel Ro
bert Harris v románu Otčina. Dramatiza
ci prózy v podobě pětidílného seriálu
představí herci Jiří Vyorálek, Tereza Do
čekalová a režisér Aleš Vrzák.

sobota 13. 5.
9.45–10.30
SÁL AUDIOKNIH
Vyrobte si audioknihu
s Jiřím Lábusem

Audioknihy frčí. Přijďte si s dětmi do
tvůrčí dílny s Jiřím Lábusem vyzkoušet,
jak se audioknihy připravují, zvučí, na
mlouvají a ilustrují. V našem zvukovém
studiu vládne fantazie a zábava!

10.45–11.30
Divoké labutě

SÁL AUDIOKNIH

Kniha spisovatelky Jung Chang Divoké
labutě se záhy po svém vydání stala
bestsellerem. V díle se propojuje vylíče
ní historie Číny 20. století s příběhy žen
tří generací autorčiny rodiny. Hosty be
sedy o audioknize budou interpretka
četby Hana Maciuchová a režisér Aleš
Vrzák.

11.30–12.00
SÁL AUDIOKNIH
Dobrrrodružství
s doktorem Proktorem

Vyzkoušejte si bláznivé vynálezy dokto
ra Proktora na vlastní uši i na vlastní
kůži. Hry a soutěže o audioknihy umož
ní dětem otestovat prdící prášek, cesto
vat časem či najít ponožky ukradené
mimozemšťany a uloupené zlato.

12.00–12.30
SÁL AUDIOKNIH
Jak se natáčela audiokniha
Rachel Abbottové Zabij mě znovu

Beseda o vzniku audioknihy s interpret
kou Simonou Postlerovou a režisérem
Jakubem Tabery.

12.30–13.15
SÁL AUDIOKNIH
Pohádkové knížky do ucha

Představení audioknih z AudioStory pro
všechny posluchače, kteří mají rádi po
hádky aneb Devatero pohádek nejen
od Karla Čapka. Účinkují Jindřiška
Nováková, Hana Maciuchová a Jitka
Molavcová.

13.00–13.45
L504
Dánská dívka – strhující příběh
lásky a odvahy

Audioknižní zpracování skutečného pří
běhu malíře Einara Wegenera a jeho
ženy Grety začíná nevinnou prosbou,
aby se rozvinulo ve strhující vyprávění
o lásce a odvaze. Audioknihu a předlo
hu oscarového filmu představí její inter
pretka Dana Černá.

13.00–14.00
FANTASY & SCI-FI 15.00–15.50
L504
České audioknihy v žánrech sci-fi, Toltécké umění života a smrti
Poznejte příběh objevování od autora
fantasy a horor
Audioknihy českých autorů vstoupily na
trh před pěti lety a od té doby se jejich
nabídka rozšiřuje. Mohou za to dvě au
diovydavatelství specializovaná na čes
kou SFFH: Walker & Volf a Straky na
vrbě. Bude se křtít audiokniha M. Žam
bocha Na ostřích čepelí. Účinkují Micha
el Bronec, Míla Linc, Radek Volf,
Jiří W. Procházka a Mirka Jakabová.

13.15–14.00
SÁL AUDIOKNIH
Mezinárodní konference zločinu

Své vyšetřovací metody prozradí nejvě
hlasnější detektivové: Harry Hole (Hy
nek Čermák), Kurt Wallander (Jiří Vyorá
lek), Jules Maigret (Jan Vlasák) a Lin
coln Rhyme (Jan Vondráček).

14.00–15.00
SÁL AUDIOKNIH
Neviditelný herec aneb
Audiokniha z Českého rozhlasu

Již 20 let se vyhlašuje anketa Neviditel
ný herec. Pořádá ji Český rozhlas a Tý
deník Rozhlas a jsou oceňovány poslu
chačsky nejoblíbenější herecké výkony
z literárnědramatické produkce ČRo.
Hosty besedy budou mimořádní a ús
pěšní interpreti Taťjana Medvecká,
Dana Černá a Ivan Trojan.

Čtyř dohod. Novou audioknihu dona Mi
guela Ruize, která je završením jeho
celoživotního učení, představí její inter
pret Zdeněk Junák.

15.00–16.00
SÁL AUDIOKNIH
Posloucháme se Spejblem
a Hurvínkem

V průběhu osmdesáti let vyprávěli Spej
bl a Hurvínek své veselé příběhy již
z mnoha zvukových nosičů. Zveme na
setkání s protagonisty Divadla S + H,
kteří zavzpomínají na vznik některých
úspěšných nahrávek. Za účasti Heleny
Štáchové, Martina Kláska a dalších.

16.00–17.00
Fantasy audioknihy

SÁL AUDIOKNIH

Legendy ožívají! Fantasy audioknihy Hra
o trůny, Pán prstenů a Sága o Zaklínači
představí jejich režisérka Saša Bauerová
a interpreti Aleš Procházka, Martin Fin
ger a František Dočkal. Čtení ukázek.

17.00–18.00
SÁL AUDIOKNIH
Historický román Čtvrtý králův
pes a jeho audioknižní podoba

Beseda se spisovatelem Františkem
Niedlem, interpretem Dušanem Sitkem
a režisérem Jakubem Taberym o natá
čení audioknižní podoby historického
románu Čtvrtý králův pes.

neděle 14. 5.
11.00–11.50
Mistři slova

LITERÁRNÍ SÁL

Prezentace nové audioknižní edice Mis
tři slova spojená s besedou s předními
českými interprety Ladislavem Frejem
a Jiřím Dvořákem a režiséry audioknih
Jakubem Taberym a Milošem Vránou.

11.00–11.50
Pod rouškou noci

L504

Joe byl kdysi dobrý člověk. Nelítostná
gangsterka z doby prohibice a předloha
nového filmu Bena Afflecka vychází
v audiu! Audioknihu, v níž se rovným dí
lem zabíjí i cituje z evangelia, představí
její interpret, herec Pavel Rímský.

11.00–12.00
SÁL AUDIOKNIH
Vítejte v Říši Fantazie

Zachraňte Říši Fantazie před upadnutím
do Nicoty! Které přání byste chtěli vypl
nit a jaký příběh zažít? Hry pro rozvíjení
dětské představivosti a soutěže o au
dioknihu Nekonečný příběh s jeho vypra
věčem Janem Vlasákem.

13.00–14.00
SÁL AUDIOKNIH
Opona – Poslední případ Hercula
Poirota

Hercule Poirot znovu na scéně! Posled
ní případ slavného detektiva – audiokni
hu Opona – představí její interpret a
hlas televizního Poirota Jaromír Medu
na. Křest a beseda s tvůrci.

14.00–15.00
SÁL AUDIOKNIH
Na procházce s Emilem Haklem
a Jiřím Hájíčkem

Křest audioknižních novinek Umina verze a Dešťová hůl českých autorů, s ni
miž můžete besedovat, stejně jako s in
terprety jejich románů. Jak si u mikrofo
nu užili procházky Prahou a jižními Če
chami vypravěči jejich příběhů?

15.00–16.00
SÁL AUDIOKNIH
Vize a cíle Asociace vydavatelů
audioknih

Co je Asociace vydavatelů audioknih?
Jakou činnost vyvíjí a jaké má poslání
a cíle? Dozráli už čeští audioknižní vyda
vatelé ke své vlastní asociaci? Účinkují
Michal Kočí (Audiolibrix) a zástupci Aso
ciace vydavatelů audioknih.

12.00–13.00
SÁL AUDIOKNIH
Michal Viewegh do ucha

Prezentace audioknih Melouch, Román
pro muže a Román pro ženy spojená
s autogramiádou nejprodávanějšího
českého spisovatele Michala Viewegha.

UDÍLENÍ CEN A SOUTĚŽE
15.00–16.00
SÁL AUDIOKNIH
Diamantový Jan Werich

čtvrtek 11. 5.
12.00–12.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Novinky z knihkupeckého světa

Knihkupecká komise Svazu českých
knihkupců a nakladatelů zve na přátel
ské setkání, na němž budou diskutová
ny aktuální problémy dnešního knihku
peckého života. Současně bude před
stavena nová podoba Knihkupeckého
žebříčku SČKN.

13.00–13.50
LITERÁRNÍ SÁL
Slavnostní vyhlášení výsledků
kartografické soutěže
Mapa roku 2016

V rámci slavnostního vyhlášení výsled
ků v pořadí již 19. ročníku soutěže
Mapa roku budou autorům a vydavate
lům předána ocenění odborné komise
České kartografické společnosti za nej
lepší česká kartografická díla vydaná
v roce 2016.

13.00–13.50
AUTORSKÝ SÁL
Výroční ceny Mladé fronty 2016

Předávání výročních cen Mladé fronty za
rok 2016 moderuje a hudbou doprovází
Jan Burian.

13.00–13.50
Výroční ceny
nakladatelství Vyšehrad

L604

Předávání výročních nakladatelských
cen za rok 2016. Ceny budou vyhlášeny
v kategoriích: původní práce, překlad,
výtvarné zpracování knihy a zvláštní
cena nakladatelství Vyšehrad. Autogra
miáda vyznamenaných autorů a malé
občerstvení.

Na předání Diamantové desky Supra
phonu za nahrávky Jana Wericha byli
pozváni všichni, kteří se o zveřejnění
jeho díla zasloužili J. Borovička, O. Su
chý, F. Cinger, G. Gössel, J. Lada,
R. Ferklová a Werichovci ad.

17.00–17.50
Cena Jiřího Ortena

VELKÝ SÁL

Svaz českých knihkupců a nakladatelů
pořádá slavnostní vyhlášení vítěze le
tošního ročníku Ceny Jiřího Ortena.
V tomto roce budou ceny vyhlášeny
s pomocí souboru Divadla Radar.

17.00–17.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU
Vyhlášení laureátů Ceny Česká
kniha a Studentské ceny Česká
kniha 2017

Ocenění jsou udělována nejlepším pro
zaickým novinkám předchozího roku.
Díky mezinárodnímu rozměru ceny mají
vítězná díla usnadněnou cestu k překla
dovým vydáním v zahraničí.

pátek 12. 5.
11.00–11.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU
Jak vyrůstám s knihou

Vyhlášení výsledků a předávání cen lite
rární soutěže pořádané v rámci kampa
ně na podporu četby knih Rosteme
s knihou. Vítězné příběhy dětí přečtou
Věra Hollá a Lukáš Hejlík, který bude
pořad zároveň moderovat. Přítomen
bude také předseda poroty, spisovatel
Martin Vopěnka.

12.00–12.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU
Soutěž Náš svět

15.00–15.50
Slavnostní udílení
Vyhlášení výsledků literární soutěže, Ceny Jiřího Theinera

LITERÁRNÍ SÁL

kterou pořádá Národní institut pro další
vzdělávání

Cenu Jiřího Theinera uděluje společ
nost Svět knihy, s.r.o. žijící osobnosti či
instituci, jež se svou prací významně
podílí na šíření a propagaci české litera
tury v zahraničí. Stálým čestným čle
nem komise je syn Jiřího (George) Thei
nera a donátor finanční prémie Pavel
Theiner. Pořad moderuje David Vau
ghan.

13.00–14.50
VELKÝ SÁL
O2 Audiokniha roku 2016

Asociace vydavatelů audioknih vyhlašu
je výsledky 4. ročníku ankety O2 Audiok
niha roku v devíti kategoriích. Program
uvádí herec Jan Jiráň. Hosté: Igor Ba
reš, Taťjana Medvecká, Jiří Lábus, Jiří
Vyorálek a další úspěšní interpreti.

13.00–14.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU
SOUBOJ ČTENÁŘŮ – soutěž
ve znalosti obsahu knih

Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté
třídy základních škol vyhlašuje Svět kni
hy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme
s knihou. Online kola se zúčastnilo re
kordních 90 tříd z celé republiky, z nichž
5 nejlepších se o vítězství utká ve finá
lovém souboji přímo před zraky publika
a odborné poroty. Osobně bude příto
men izraelský spisovatel Uri Orlev, autor
knihy Běž, chlapče, běž.

14.00–14.50
Slovník roku 2016

LITERÁRNÍ SÁL

Vyhlášení výsledků a předání cen
24. ročníku soutěžní a propagační akce
pořádané Jednotou tlumočníků a překla
datelů – usnadňuje přehled v celoroční
slovníkové a encyklopedické produkci
ČR, SR i dalších zemí. Účinkují Ama
laine Diabová, Jana Hašková, Barbora
Stejskalová, Alena Šourková a autoři
a nakladatelé odměněných publikací.

16.00–16.50
Anticena Skřipec

VELKÝ SÁL

Odborná porota Obce překladatelů udě
lí anticeny nakladatelům a překladate
lům, kteří se v uplynulých pěti letech
závažně zpronevěřili pravidlům profesní
etiky. Hodnoceny budou prohřešky v ob
lasti krásné i odborné literatury.

16.00–16.50
LITERÁRNÍ SÁL
17. ročník předávání literárních
Cen Miroslava Ivanova a města
Jaroměř-Josefov
Pořad moderuje Václav Moravec.

sobota 13. 5.
15.00–16.20
VELKÝ SÁL
Předávání Cen Akademie science
fiction, fantasy a hororu

Dvacátý druhý ročník Cen Akademie sci
ence fiction, fantasy a hororu zhodnotí
díla československých i zahraničních
autorů, vybere nejzdařilejší překlad, nej
lepší ilustraci či obálku a zvolí Knihu
roku 2016. Ceny předají významné
osobnosti žánrů sciencefiction, fantasy
a hororu.

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
PROKLETÉ DOMOVY
Ben Aaronovitch

UHRANUTI VÝŠINAMI
Henrik Svensen

Začíná to jako obvykle –
mrtvolou. Ale kdo v tom
má tentokrát prsty? Běžný
sériový vrah, nebo společník zvráceného kouzelníka
známého pod přezdívkou
Muž bez tváře? Než se policejní konstábl Peter Grant
v novém případu zorientuje, pod soupravu metra
vkročí londýnský urbanista a zmizí jistý starobylý
grimoár. V Londýně nic
neobvyklého. Ale pak se
k Peterovi donesou zvěsti
o prazvláštních událostech
v oblasti Elephant and Castle točících se kolem věžáku navrženého bláznem, postaveného šarlatány a obývaného těmi největšími zoufalci. Mají
tyto skutečnosti nějakou spojitost? A pokud ano, proč k nim
proboha muselo dojít až na jižním břehu Temže, kde jindy
chcípnul pes? Promiň Toby.

Geolog a milovník
hor s poetickou
duší, múzicky založený, jehož fascinují hory. Rád
by sobě i nám svou
knihou odpověděl
na otázky, proč si
lidé hory postupně
oblíbili, přestože je
děsily a nechápali, proč se k nim
přibližovat. Jak
jsme je pomalu
poznávali – až bez
nich někteří z nás
nemůžou být. Jak
básník Petrarca
podnikl namáhavý výstup na Mont
Ventoux – jako první jen proto, aby se rozhlédl po kraji. Jaký
je charakter hor v Alpách, v Andách, jaká překvapivá horská
pásma nás geologicky spojují s Himálajemi.

UČÍM SE JÓGU
André Van Lysebeth

TAJNÁ HISTORIE PÁNA Z MUSAŠI
A MATEŘSKÁ BYLINA JOŠINSKÁ
Džuničiró Tanizaki

298,- Kč

218,- Kč, nové vydání

André Van Lysebeth za svého života vydal šest knih;
Učím se jógu je jeho první
svazek věnující se základním ásanám, u nichž jsou
vždy popsány jejich jednodušší i složitější varianty.
Autorovo dílo se setkalo
se širokým ohlasem nejen
v rodné Belgii, ale i v mnoha dalších zemích. To proto, že Van Lysebeth se neomezuje jen na povrchní
popis jednotlivých poloh,
ale snaží se zájemci předat samu podstatu jógy.
Už na prvních stránkách
klade autor důraz na zdánlivě nepodstatné detaily (relaxace,
dýchání, soustředění), které však tvoří s ásanami nedílný celek.
Vysvětluje zásady, podle nichž se sestavuje série cviků, i pořadí,
v němž je třeba polohy zařazovat. U každé ásany podrobně
probírá její jednotlivé fáze, upozorňuje na možné chyby i na
podmínky nezbytné k jejímu správnému provedení. Základní
kurz jógy doplňují pokyny týkající se hygieny a stravování.

298,- Kč

298,- Kč

Slavné postavy národních
dějin bývají obvykle představovány jako výlupky
všech ctností a dávány za
příklad dalším generacím.
Ale co když jsou takové oficiální verze až příliš krásné,
než aby byly i pravdivé, ptá
se Tanizaki v Tajné historii
pána z Musaši a odpovídá
překvapujícím způsobem.
Kudy vede hranice mezi hrdinstvím a perverzí? Jedním z nejdůležitějších Tanizakiho témat vůbec je jeho
autorské hledání ideálu japonské ženy, téměř ztraceného pod sílícím kulturním vlivem
Západu. Snad nejpřesvědčivěji a nejkrásněji toto téma pojal
v Mateřské bylině jošinské, ztvárněné jako „cestopis“ o pouti
k nejhlubším kořenům japonské tradice, kultury a historie
v srdci původního Japonska v zapadlém horském kraji Jošino.

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

NEOBYČEJNÍ
Victoria Schwabová

ČERNÉ DÍRY
Stephen Hawking

Skvělý příběh o ctižádosti, žárlivosti, touze a nadpřirozené moci… Victor
a Eli, dva samotáři, kteří
se poznali na studiích,
brzy zjistí, že je pojí společná vášeň k nebezpečí
a zážitkům blízkým smrti
a také že při vhodných příležitostech dokážou dobře
rozvíjet své mimořádné
schopnosti, dokud se jim
jejich odvaha nevymkne
z rukou. Victor po deseti
letech utíká z vězení a za
pomoci mladé dívky hledá
svého dávného kamaráda,
zatímco Eli pokračuje ve své misi zbavit se všech dalších nadpřirozených bytostí až na svou tajemnou a nepřemožitelnou
pomocnici. Oba poháněni vzpomínkou na zradu a prohru
jsou k nezastavení, ale kdo nakonec vyvázne se zdravou kůží?
V Neobyčejných autorka přichází s drsným komiksově laděným
příběhem, který vás zavede do světa, kde získaná nadpřirozená
moc nemusí nutně vést k hrdinství a kde se na spojenectví
příliš nehraje.

Stephen Hawking
je dobře znám
svým úsilím přiblížit problémy
současné fyziky
laickému publiku.
Součástí této snahy jsou i rozhlasové přednášky
o černých dírách,
snad nejpodivnějších objektech
ve vesmíru. Jde
o téma, ke kterému se Hawking ve
své odborné i popularizační práci
neustále vrací,
a pro tuto příležitost svůj výklad co
možná zjednodušil, aby ho mohl pojednat v určeném omezeném čase, srozumitelně a přehledně.

POUŤ DO ZEMĚ VÝCHODNÍ
Hermann Hesse

ŠESTÁ HLÍDKA
Sergej Lukjaněnko

Autobiograficky laděná
povídka Pouť do Země
východní bývá mnoha
literárními historiky považována za prolog Hry
se skleněnými perlami.
Hesse ji začal psát v roce
1930, v době, kdy velké
naděje na lepší duchovní
uspořádání společnosti
po první světové válce pomalu braly za své. Povídka
reflektovala autorův pocit
osamění a zmaru i rozchod
s přítelem a duchovním
učitelem Gustavem Gräserem považovaným za
„Gándhího Západu“. Ústředním motivem je hledání ideálu,
potřeba mravní zralosti a podřízení života jednotlivce nadosobnímu celku. Vypravěč, bývalý hudebník H. H., prožívá osobní
krizi. V prázdnotě života beze smyslu vzpomíná na dobu, kdy
se jako člen tajného Bratrstva vydal na Východ, vstříc světlu
a zázraku. Jejich společná pouť byla cestou prostorem i časem,
na hraně snu a skutečnosti. Působivý, poetický styl, umné
proplétání motivů a postav reálných i literárních činí z povídky
mimořádný klenot.

Moskevské ulice zase přestaly být bezpečné. Upíři
opět útočí na nevinné
lidi. Ve jménech obětí se
ukrývá zašifrovaný vzkaz
určený pouze pro Světlého Antona. Kdo ale vzkaz
poslal? Vyšetřování přivádí Antona Goroděckého
k prorokovi, jehož děsivá
předpověď hlásá konec
veškerého života na Zemi.
Dávná dohoda s Dvojjediným, nejstarším a nejpůvodnějším bohem Jiných,
byla porušena a on se dožaduje rovnováhy. Jediný,
kdo může konec odvrátit, je Anton. Pro zkušeného mága je
nejvyšší výzvou rozluštit proroctví, pochopit, co se skrývá pod
pojmem Šestá hlídka, a pak takovou hlídku znovu ustavit. Dřív
než bude pozdě!

358,- Kč

179,- Kč

159,- Kč

Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán

298,- Kč

Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Triton
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Steve Sem-Sandberg

Bouře
„Neměl jsem se na ostrov vracet,“ říká Andreas na začátku své cesty
za záhadami minulosti: Smrt pěstouna, nevysvětlitelné odmítavé
chování Andreasovy sestry, stopy po tragicky zahynulých rodičích
nebo osoba ostrovního vládce, který spolupracoval s nacisty. Tajemný
a skandinávsky ponurý příběh jde vpřed s hypnotickou silou.
přeložila Dagmar Hartlová
232 stran • 269 Kč

Pasi Ilmari Jääskeläinen

Magický průvodce městem
pod pahorkem
Autor kultovního a tak akorát bizarního románu Literární spolek
Laury Sněžné přichází opět s návykovým koktejlem magického
realismu, detektivky, hororu a fantasy. Šéfredaktor Olli Suominen
vede středně velké nakladatelství. Jeho poklidný život, plný práce
i rodinné rutiny, se změní ve chvíli, kdy si založí facebookový účet.
přeložil Vladimír Piskoř
336 stran • 299 Kč

Tania Del Rio, Will Staehle

Reputace

Warren XIII.
a Vševidoucí oko

Kreslíř a karikaturista Javier Mallarino je žijící legenda politické satiry,
člověk, jehož pero má už léta moc rozhodovat o osudech druhých.
Nyní je však jeho reputace v ohrožení… Mistrně komponovaný text,
upomínající na vrcholné prózy Iana McEwana či J. M. Coetzeeho,
je působivým zamyšlením nad dvojsečnou mocí médií i lidské paměti.
přeložila Anežka Charvátová
184 stran • 249 Kč

Na první pohled vás zaujmou úchvatné ilustrace, které připomínají
viktoriánské období. Krok s nimi drží i hravý text plný hádanek,
záhad a zvratů. Nejen proto se Warren stal celosvětovým
fenoménem a jeho dobrodružství si zamilovali fanoušci Tima
Burtona, Neila Gaimana či Řady nešťastných příhod.
přeložila Barbora Punge Puchalská
224 stran • 369 Kč

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

Juan Gabriel Vásquez

bibliografie
duchovní nauk y
bib le

a praktickému zavedení utrakvismu
v roce 1414.
ISBN 978-80-7007-474-9

ARIEL, Rav Jigal
Příběh knihy Ester

JACQUES, Philippe
Hledej Pokoj a zůstávej v něm

Z hebrej. přel. J. Divecký, K. E. Sidon,
Praha: Nakladatelství P3K, 2017,
1. vyd., 208 s., brož. 249 Kč
Kniha komentářů k biblické knize
Ester. Publikace se skládá ze dvou
hlavních částí: česko-hebrejské bi‑
lingvy svitku Ester (v překladu rabína
K. E. Sidona) a komentáře J. Ariela
(v překladu J. Diveckého).
ISBN 978-80-87343-62-3

REJCHRT, Miloš
Dveře se otvírají

Praha: Vyšehrad, 2017, Rozhovory
nad biblí, 1. vyd., 248 s., váz. 248 Kč
M. Rejchrt vychází ve svých výkla‑
dech z protestantské tradice a ne‑
zapře ani svůj původ ve vyznavačské
Jednotě českobratrské. V křesťanství
počítá vždy s osobní angažovaností
člověka a ví, že bez osobního obrá‑
cení není pravá víra možná.
ISBN 978-80-7429-753-3

bud dh ismus;
z e n; isl ám;
h i n du ismus
GEBELT, Jiří a kol.
Ve stínu islámu. Menšinová
náboženství na Blízkém východě
Praha: Vyšehrad, 2017, Světová
náboženství, 1. vyd., 440 s., váz.
388 Kč
Přední domácí odborníci na jednot‑
livá blízkovýchodní nábožen‑
ství spojili své síly v monografii
mapující marginalizované ná‑
božensko-etnické skupiny Blízkého
východu.
ISBN 978-80-7429-692-5

k ř esťanst ví
CANALS, Salvador
Rozjímaní o křesťanském životě

Ze špan. přel. H. Vepřeková, Brno:
Axis – spolek pro dobrou literaturu,
2017, 1. vyd., 160 s., váz. 180 Kč
Kniha nabízí meditace a komentáře
k různým aspektům vnitřního života.
Je pomůckou pro ty, kdo chtějí posílit
svou víru a mít láskyplnější vztah
s Pánem.
ISBN 978-80-88037-11-8

Fatima. 100. výročí zjevení
Panny Marie

Edit. I. Pérez, Praha: Paulínky, 2017,
1. vyd., 32 s., brož. 35 Kč
Drobná publikace ke 100. výročí
zjevení Panny Marie ve Fatimě.
Obsahuje stručně základní data
o zjeveních anděla a Panny Marie a je
doplněna modlitbami, které s touto
událostí i letošním jubileem souvisí.
ISBN 978-80-7450-249-1

HALAMA, Ota; SOUKUP,
Pavel a kol.
Kalich jako symbol v prvním
století utrakvismu

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 244 s.,
brož. 130 Kč
Kolektiv autorů zastupujících různé
obory bádání o minulosti zkoumá roli
kalicha v náboženském a veřejném
životě 15. století. Kniha je věnována
nejen teoretickému odůvodnění
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Praha: Paulínky, 2017, 2. vyd., 96 s.,
brož. 119 Kč
Naše doba je dobou neklidu. Ten
často zasahuje i do duchovního
života. Naše hledání Boha a služba
bližním je jím ohrožena. A stačilo
by se jen navrátit k pokoji a důvě‑
ře malých dětí, tak jak nás vybízí
evangelium…
ISBN 978-80-7450-241-5

Rukopisy z Nag Hammádí 1

Edit. W. Oerter, P. Pokorný, Praha:
Vyšehrad, 2017, Raně křesťanská
literatura, 2. vyd., 360 s., váz. 398 Kč
Spisy starověkých gnostiků v českém
komentovaném překladu.
ISBN 978-80-7429-793-9

Rukopisy z Nag Hammádí 4

Edit. W. Oerter, Z. Vítková, Praha:
Vyšehrad, 2017, Raně křesťanská
literatura, 1. vyd., 296 s., váz. 328 Kč
Spisy starověkých gnostiků v českém
komentovaném překladu.
ISBN 978-80-7429-551-5

WEIS, Martin
Josef Hlouch. Pastýř a homiletik
Praha: Vyšehrad, 2017, 1. vyd.,
288 s., váz. 248 Kč
Kritická edice pastýřských listů
a homilií poslouží nejenom jako
pramen poznání osobnosti biskupa
J. Hloucha, nýbrž i jako sonda do
proměn působení a postavení kato‑
lické církve v období komunistické
totality.
ISBN 978-80-7429-791-5

ekonomika
fi nan ce
HAMERNÍKOVÁ, Bojka
Veřejné finance – vybrané
problémy

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 164 s., váz. 230 Kč
Autorka knihy chce, obrazně řečeno,
„nadzvednout pokličku“ a podívat se
„dovnitř“ na spletité vazby a souvis‑
losti fiskálního systému u nás a v za‑
hraničí. Odpovídá na otázky, o čem
vlastně jsou veřejné finance, a hlavně
proč jsou.
ISBN 978-80-7552-577-2

po dn i k án í
HANZELKOVÁ, Alena;
KEŘKOVSKÝ, Miloslav;
VYKYPĚL, Olřich
Strategické řízení. Teorie pro
praxi

Praha: C. H. Beck, 2017, 3. přeprac.
vyd., 256 s., váz. 490 Kč
Kdy je nezbytné změnit strategii
firmy? Jak postupovat při formulaci
návrhu strategie? Jak vybrat opti‑
mální strategii? Jak zvolenou strategii
správně realizovat? Příručka ob‑
sahuje řadu příkladů a případových
studií.
ISBN 978-80-7400-637-1

úče tn ic t ví
Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

z n o v i n e k k 2 7. 3 . 2 0 17 2 7 0 t i t u l ů

Olomouc: Anag, 2017, 15. aktual.
vyd., 448 s., kroužk., 649 Kč
Nové vydání tradiční publikace bylo
aktualizováno v souvislosti s nove‑
lami účetních a daňových předpisů
platnými od 1. 1. 2017.
ISBN 978-80-7554-068-3

BŘEZINOVÁ, Hana
Účetní předpisy pro vybrané
účetní jednotky. Praktický
komentář. Zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, Vyhláška
č. 410/2009 Sb., České účetní
standardy č. 701 až 710

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 368 s., váz. 495 Kč
Praktický komentář účetních
předpisů pro vybrané účetní
jednotky je určen pro všechny,
kteří jsou tvůrci nebo uživateli
účetních záznamů organizačních
složek státu, státních fondů podle
rozpočtových pravidel, územních
samosprávných celků ad.
ISBN 978-80-7552-581-9

Meritum Účetnictví podnikatelů
2017
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
14. aktual. vyd., 528 s., brož. 640 Kč
Publikace je zpracována jedno‑
duše, přehledně a je doplněna
četnými názornými příklady pro
snadné pochopení problematiky.
Obsahuje všechny důležité infor‑
mace nezbytné pro správné vedení
účetnictví.
ISBN 978-80-7552-518-5

OTAVOVÁ, Milena;
SVOBODA, Patrik;
DVOŘÁKOVÁ, Veronika
Daně a účetnictví v cestovním
ruchu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
2. aktual. a rozšíř. vyd., 240 s., váz.
374 Kč
Daňová část knihy se zaměřuje
na DPH, daň z příjmů se spe‑
cifiky v cestovním ruchu, oblast
cestovních náhrad a daňové
evidence. Účetní část pak mj.
odrazem zavedení kategorizace
ÚJ na vedení účetnictví a výkaz‑
nictví ad.
ISBN 978-80-7552-464-5

PAROUBEK, Jiří;
KOTRBA, Rudolf
Rozpočtová skladba v roce 2017

Olomouc: Anag, 2017, 6. aktual.
vyd., 320 s., brož. 419 Kč
Publikace je určena pro účetní a roz‑
počtové pracovníky, pracovníky kon
trolních útvarů, auditory, poradenské
organizace, organizace zabývající se
zpracováním softwaru pro účetnictví,
jakož i pracovníky dalších odborných
útvarů.
ISBN 978-80-7554-067-6

PILÁTOVÁ, Jana
Účtová osnova, České účetní
standardy – postupy účtování
pro podnikatele 2017

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 408 s.,
brož. 389 Kč
Publikace obsahuje aktuální úplné
znění právních předpisů platných
od 1. 1. 2017 v oblasti účetnictví
podnikatelů, tj. ČÚS pro podni‑
katele, vyhlášku č. 500/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustano‑
vení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví ad.
ISBN 978-80-7554-066-9
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společenské
vědy; osvěta
fi lozo fi e
DOBIÁŠOVÁ, Hana
Poznání jako klíčová hodnota
svobody. O Millově nauce jinak

Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2016, Přirozený svět,
1. vyd., 146 s., brož. 169 Kč
Epistemologická podstata Millovy
koncepce svobody má několik
významných konsekvencí, jejichž ob‑
jasnění přispívá ke komplexnějšímu
chápání Millova liberalismu, zejména
v českém prostředí.
ISBN 978-80-87895-76-4

HILL, James
Berkeleyho filosofie ducha

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 238 s.,
váz. 195 Kč
G. Berkeley je znám svým idealismem
a popřením možnosti hmotné
substance. Neméně významné je však
jeho chápání mysli člověka jako by‑
tostně aktivního jsoucna a jeho teorie
sebeuvědomění. Autor představuje
jeho filozofii ducha.
ISBN 978-80-7007-464-0

HORYNA, Břetislav
Synové Daidalovi, chráněnci
vzduchu. Idea génia v Herderově
filosofii dějin
Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 85 s.,
brož. 54 Kč
Studie je věnována analýze pojmu
génia ve filozofii dějin J. G. Herdera.
Ztotožnění génia a básníka (filozofa)
předcházela recepce antické tradice
a modelu umělecké tvorby jako
„nápodoby“.
ISBN 978-80-7007-468-8

JEMELKA, Petr
Reflexe environmentální
problematiky v dějinách české
a slovenské filosofie

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 246 s.,
brož. 220 Kč
Kniha je završením autorova
dlouhodobého zájmu o vznik a vývoj
české a slovenské environmentálně
zaměřené filozofie. Dané téma
dosud nebylo v historiografii naší
filozofické tvorby souhrnněji zpra‑
cováno.
ISBN 978-80-7007-459-6

MERLEAU-PONTY, Maurice
Smysl filosofického tázání. Dva
texty k Viditelnému a neviditelnému

Z franc. přel. J. Halák, Praha: Filo‑
sofia, 2017, 1. vyd., 47 s., brož. 54 Kč
Svazek obsahuje dva texty, které
se historicky, obsahově i stylisticky
úzce váží k autorově posmrtně
vydanému rukopisu Viditelné a ne‑
viditelné. Oba řeší metodologickou
otázku celého projektu Viditelného
a neviditelného.
ISBN 978-80-7007-458-9

RYBAŘÍKOVÁ, Zuzana
The Reconstruction of
A. N. Prior‘s Ontology

Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2016, Přirozený svět,
1. vyd., 134 s., brož. 249 Kč
Práce se věnuje Priorově pojetí
možných světů, teorii kvantifikace,
propozicím a jeho přístupu k indivi‑
duím. Jedná se o práci historickou,

a proto zde až na výjimky nejsou
uvedeny polemiky, které Priorova
ontologie vyvolala.
ISBN 978-80-87895-79-5

h isto r i e
BAŽANT, Vojtěch;
VEJRYCHOVÁ, Věra
Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním
středověku

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 304 s.,
brož. 180 Kč
Jak vznikaly představy o druhých
ve středověku a jak byly dále pře‑
dávány? Jak vypadaly středověké
stereotypy a přetrvaly některé do
dneška? V jakých kategoriích vůbec
středověký člověk o druhém pře‑
mýšlel?
ISBN 978-80-7007-456-5

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila
Stěhování národů a sever
Evropy. Vikingové na mořích i na
pevnině
Praha: Vyšehrad, 2017, Historica,
1. vyd., 280 s., váz. 298 Kč
Kniha, navazující na dva úspěšné
předchozí autorčiny svazky vě‑
nované stěhování národů, tentokrát
představuje germánské obyvatele
raně středověké Skandinávie jako
účastníky jedné z největších migrací
v historii.
ISBN 978-80-7429-744-1

KLÍMA, Jan
Dějiny Kapverdských ostrovů,
Svatého Tomáše a Princova
ostrova

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 384 s., váz. 369 Kč
V dějinách světa sehrály významnou
roli také ty oblasti a státy, které
nevynikají na mapách svou velikostí.
Jejich poslání se však v některé epoše
vývoje ukázalo jako nezastupitelné,
nebo dokonce klíčové.
ISBN 978-80-7422-558-1

KODETOVÁ, Petra
Soumrak krále Slunce. Válka
o španělské dědictví, 1701–1714
Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 285 s.,
váz. 275 Kč
Ludvík XIV. se po většinu své vlády
nacházel ve válečném konfliktu nebo
v přípravách na něj. Když roku 1700
zemřel ve Španělsku bez potomků
král Karel II., rozhodl se francouzský
panovník získat část španělského
dědictví pro sebe.
ISBN 978-80-7557-037-6

PIORECKÁ, Kateřina a kol.
Člověk a společnost 19. století
tváří v tvář katastrofě

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
376 s., váz. 385 Kč
Kniha obsahuje příspěvky z 36.
ročníku plzeňského sympozia, v je‑
hož rámci pokračovala debata o civi‑
lizačních kolapsech a regeneračních
procesech. Více než tři desítky vědců
zde z různých perspektiv nahlížejí na
události 19. století.
ISBN 978-80-200-2652-1

QUÉRET-PODESTA, Adrien
Annales Magdeburgenses
Brevissimi. The Short Annals
of Magdeburg and their
significance in the discussion on
the genesis of Czech and Polish
annalistic productions

bibliografie
Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2016, Historie, 1. vyd.,
208 s., brož. 249 Kč
Studie v angličtině.
ISBN 978-80-87895-63-4

SCHMIDT, Ondřej
Jan z Moravy. Zapomenutý
Lucemburk na aquilejském stolci

Praha: Vyšehrad, 2017, Velké postavy
českých dějin, 1. vyd., 296 s., váz.
298 Kč
Kniha představuje osobnost Jana
z Moravy (zavražděn 1394), ne‑
manželského syna moravského
markraběte Jana Jindřicha, vyše‑
hradského probošta (1368–1380),
litomyšlského biskupa (1380–1387)
a nakonec aquilejského patriarchy
(1387–1394).
ISBN 978-80-7429-741-0

ŠPALE, Václav
Serpentiny času. Serpentine
Time – Synagoga na Palmovce.
The Synagogue at Palmovka

Překl. L. Pavelková, Praha: Novela
bohemica, 2017, 1. vyd., 132 s., váz.
198 Kč
Synagoga na Palmovce v pražské
Libni je jednou z mála zachovaných
připomínek dávné historie této kdysi
významné židovské lokality. Příběh
židovské čtvrti a jejích obyvatel je
plný zákrut.
ISBN 978-80-87683-67-5

ŠRÁMEK, Josef
Mezi normou, reformou a praxí.
Proboštství benediktinských
klášterů v Čechách a na Moravě
ve středověku
Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2016, Historie, 1. vyd.,
481 s., brož. 349 Kč
Cílem knihy je nastínit proměnu,
kterou prošlo benediktinství od
svých počátků v 6. století až na práh
vrcholného středověku, a v tomto
kontextu vysvětlit, jakou roli hrála
proboštsví v rámci české středověké
církve.
ISBN 978-80-87895-73-3

kultu r n í
d ě j i ny
ČECHVALA, Jakub;
POLÁČKOVÁ, Eliška
Ve stínu hellénského slunce.
Obrazy antiky v moderní české
kultuře

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 460 s.,
váz. 275 Kč
Když se v průběhu 19. a na počátku
20. století utvářela česká národní
kultura, jedním z fenoménů, k nimž
se obrozenští buditelé národa
vztahovali, byla i řecko-římská antika
– či lépe řečeno dobově podmíněná
představa o ní.
ISBN 978-80-7007-460-2

motivačn í
př í ručk y
DUCKWORTHOVÁ, Angela
Houževnatost. Síla vytrvalosti
a vášně

Brno: Jan Melvil Publishing, 2017,
1. vyd., 344 s., váz. 369 Kč
Máte sklon se nechat odradit prvními
neúspěchy? Selháváte v cílové rovin‑
ce? Nejste schopni se nadchnout
a vytrvat? Chybí vám vášeň pro věc?

Pak potřebujete zapracovat na své
houževnatosti. Její podstatu odhaluje
autorka knihy.
ISBN 978-80-7555-021-7

GILBERT, Guy
Čas žít

Z franc. přel. J. Fejková, Praha:
Portál, 2017, 1. vyd., 112 s., brož.
149 Kč
Drobná, ale hluboká kniha je
o malých, ale přitom zásadních
principech, které člověku pomáhají
neutopit se ve víru současného světa,
ale stavět na skále duchovních pravd
a skrze ně nově objevit život a kvalitu
jeho prožívání.
ISBN 978-80-262-1170-9

VOS, Minke de
Taoistická tantra pro ženy.
Kultivace sexuální energie, lásky
a duše

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 1. vyd., 384 s., váz. 349 Kč
Tantra přitahuje stále větší zájem
mužů i žen na celém světě – a pří‑
ruček na toto téma existuje dlouhá
řada. Kniha M. de Vos je výjimečná
svou hloubkou pramenící z autorčina
rozsáhlého zkoumání taoistické tradi‑
ce a čínské medicíny.
ISBN 978-80-7306-881-3

oso b n osti
BURGET, Eduard
Dramatik na pranýři. Podivný
osud spisovatele Františka
Zavřela

Praha: Academia, 2017, Paměť,
1. vyd., 482 s., váz. 395 Kč
Spisovatel a dramatik F. Zavřel
(1884–1947) se svým naciona‑
lismem, konzervativním založením,
odporem k demokratickým tradicím
a především vypjatým individua‑
lismem často ocital mimo kontext
liberálně demokratické kultury první
republiky.
ISBN 978-80-200-2649-1

JÁROŠ, Michal
Jakub Grajchman – národnoemancipačné úsilie v kontexte
života a tvorby slovenského
národovca druhej polovice
19. storočia

Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2016, Historie, 1. vyd.,
330 s., brož. 299 Kč
Monografie ve slovenštině zkoumá
osobnost slovenského básníka
a dramatika literárního romantismu
J. Grajchmana (1822–1897).
ISBN 978-80-87895-66-5

POKORNÁ, Magdaléna
Jedna hora vysoká je a druhá
je nízká

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 192 s., váz. 289 Kč
Sedm portrétů osobností, které utvá‑
řely spolu s K. Havlíčkem atmosféru
politického, veřejného a kulturního
života ve 40. a 50. letech 19. století
v souhlasném i opozičním pojetí.
ISBN 978-80-7422-541-3

par tn e r sk é
v z tahy
BURGUN, Cédric;
LUCEREAU, Bénédicte
Co kdybychom se vzali? Jak
poznat, že jsme připraveni

z n o v i n e k k 2 7. 3 . 2 0 17 2 7 0 t i t u l ů
Praha: Paulínky, 2017, 1. vyd., 168 s.,
váz. 219 Kč
A co kdybychom se vzali? Jít do toho‑
to vzrušujícího dobrodružství, kterým
je manželství? Ale máme na to? Jak
poznáme, že jsme na to dostatečně
připraveni? Jak zajistit, aby naše roz‑
hodování bylo opravdu svobodné?
ISBN 978-80-7450-247-7

GŘIVNA, T. a kol.
Sbírka klauzurních prací
z trestního práva hmotného
a procesního

pe dagog i k a;
d idak ti k a

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
5. vyd., 360 s., brož. 375 Kč
Páté vydání sbírky bylo revidováno
podle právního stavu k 1. 3. 2017.
Texty tak reflektují poslední novely
trestněprávních předpisů i nejnovější
judikaturu zejména Nejvyššího
soudu ČR.
ISBN 978-80-7552-597-0

BETÁKOVÁ, Lucie a kol.
Moderní didaktika anglického
jazyka v otázkách a odpovědích

JOSKOVÁ, Lucie;
PĚSNA, Lukáš
Správa cizího majetku

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 120 s., váz. 279 Kč
Kniha může výrazně pomoci jak
učitelům anglického jazyka přímo
v praxi, tak budoucím učitelům
anglického jazyka, kteří se vzdělávají
v pregraduálních kurzech na pedago‑
gických fakultách a dalších fakultách
vzdělávajících učitele.
ISBN 978-80-7552-486-7

po liti k a
KOŘAN, Michal a kol.
Česká zahraniční politika v roce
2015: Analýza ÚMV

Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2016, 1. vyd., 514 s., váz. 397 Kč
Jak se vyrovnala česká diplomacie
s rokem 2015, který byl v mnoha
ohledech zlomovým rokem pro ev‑
ropskou bezpečnost a politiku? Jací
aktéři a jakým způsobem vstoupili do
formulace české zahraniční politiky?
ISBN 978-80-87558-26-3

po lito log i e
FIALA,Vlastimil; PROUZA,
Jan; SKALNÍK, Petr
Politické stranictví v západní
Africe (Sierra Leone, Burkina
Faso a Kamerun)

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2017, 1. vyd.,
216 s., brož.
Politické strany tvoří významnou
součást každého politického systému
bez ohledu na jejich demokratický
charakter. Jejich představitelé vyja‑
dřují zájmy určitých skupin obyvatel
a snaží se je obvykle prosadit legální‑
mi prostředky v politické praxi.
ISBN 978-80-7405-411-2

pr ávo
BOHÁČ, Radim;
KRASULOVÁ, Hana
Zákon o dani z hazardních her.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
Komentáře, 1. vyd., 248 s., váz.
350 Kč
Komentář obsahuje detailní rozbor
nového zákona o dani z hazardních
her, který byl přijat jako součást nové
právní regulace hazardních her.
ISBN 978-80-7552-481-2

CARENS, Joseph H. a kol.
Imigranti a právo na pobyt

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 90 s.,
brož. 70 Kč
Praktické i teoretické přístupy
k migraci jsou v současnosti často
určovány jen v krátkodobém rámci
volebních období. To by nás ovšem
nemělo odvádět od dlouhodobějších
úvah o právech migrantů.
ISBN 978-80-7007-471-8
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Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
Právo prakticky, 1. vyd., 180 s., váz.
270 Kč
Publikace se věnuje institutu správy
cizího majetku, který do našeho
právního řádu v ucelené podobě
přinesla rekodifikace soukromého
práva. Mimořádná pozornost je
věnována problematice svěřenského
fondu.
ISBN 978-80-7552-552-9

PILÍK, Václav
Příkazní smlouva

a svobod, předpisy upravující státní
symboly a jejich používání a Jednací
řád Poslanecké sněmovny ČR.
ISBN 978-80-87451-46-5

ÚZ č. 1183 Rozpočet a financování územních samosprávných
celků. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 368 s.,
brož. 159 Kč
Soubor 29 předpisů obsahuje
novelizované znění zákonů: o roz‑
počtových pravidlech (50 změn),
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů (52 změn), o rozpočtovém
určení daní (6 změn), o podpoře
regionálního rozvoje ad.
ISBN 978-80-7488-215-9

ÚZ č. 1184 Životní prostředí.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 720 s.,
brož. 299 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění 28
zákonů z oblastí vodního hospodář‑
ství, ochrany ovzduší, přírody a kra‑
jiny, ochrany zemědělského půdního
fondu a horninového prostředí, od‑
padového hospodářství a obalů ad.
ISBN 978-80-7488-216-6

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
Právo prakticky, 1. vyd., 160 s., váz.
240 Kč
Publikace se věnuje institutu příkazní
smlouvy a jí založeného závazku.
Může sloužit jako zdroj soustavné‑
ho výkladu, ale také jako pomůcka
k rychlému vyhledávání konkrétních
informací.
ISBN 978-80-7552-467-6

PILÍK, Václav a kol.
Zákon o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině.
Praktický komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 156 s., váz. 320 Kč
Komentář zákona pro právníky i „ne‑
právníky“, srozumitelný, praktický.
Struktura praktického komentáře
zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také
jeho kontext a odkazy na další zdroje
informací.
ISBN 978-80-7552-510-9

RICHTER, Tomáš
Insolvenční právo

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
Právní monografie, 2. dopl. a uprav.
vyd., 624 s., váz. 880 Kč
Publikace obsahuje bohaté odkazy
na dostupnou judikaturu, kdy
autor cituje rozhodnutí českých
insolvenčních soudů nejen pod
příslušnými spisovými značkami,
ale též pod jmény dlužníků či jiných
stran řízení.
ISBN 978-80-7552-444-7

Trestní zákoník

Praha: Armex Publishing, 2017,
8. vyd., 188 s., brož. 59 Kč
Kapesní vydání trestního záko‑
níku (ve znění poslední novely
č. 455/2016 Sb.) obsahuje sou‑
časnou úpravu trestního práva
hmotného a je určeno zvláště pří‑
slušníkům Policie ČR v terénu.
ISBN 978-80-87451-47-2

Ústavní předpisy

Praha: Armex Publishing, 2017,
12. vyd., 136 s., brož. 59 Kč
Publikace obsahuje základní předpisy
upravující ústavní pořádek ČR. Je zde
Ústava ČR, Listina základních práv

ÚZ č. 1185 Bankovnictví. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 432 s.,
brož. 297 Kč
Předpisy jsou rozděleny do 7 kapitol:
úvěrové instituce, centrální evidence
účtů, praní špinavých peněz, finanční
konglomeráty, Česká národní banka,
ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu, stavební spoření.
ISBN 978-80-7488-217-3

ÚZ č.1186 Zahraniční obchod.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 288 s.,
brož. 149 Kč
Publikace zahrnuje soubor 23 aktua‑
lizovaných předpisů v platném znění,
které upravují vývozní a dovozní li‑
cence, pojišťování a financování vývo‑
zu, mezinárodní koupi zboží, obchod
s vojenským materiálem, chemickými
zbraněmi ad.
ISBN 978-80-7488-218-0

Zákon o obecní policii

Praha: Armex Publishing, 2017,
13. vyd., 156 s., brož. 59 Kč
Kapesní vydání zákona je ideálním
pomocníkem pro strážníky obecních
a městských policií při výkonu jejich
každodenní náročné služby.
ISBN 978-80-87451-49-6

Zákon o Policii ČR

Praha: Armex Publishing, 2016,
10. vyd., 100 s., brož. 51 Kč
Kapesní vydání zahrnuje zákon
č. 273/2008 Sb., o Policii ČR (ve
znění pozdějších předpisů včetně po‑
slední novely č. 188/2016 Sb.) a zá‑
kon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

bibliografie
(ve znění pozdějších předpisů včetně
poslední novely č. 191/2016 Sb.).
ISBN 978-80-87451-43-4

Zákon o Policii ČR

Praha: Armex Publishing, 2017,
11. vyd., 160 s., brož. 59 Kč
Kapesní vydání zahrnuje zákon
č. 273/2008 Sb., o Policii ČR (ve
znění pozdějších předpisů včetně po‑
slední novely č. 188/2016 Sb.) a zá‑
kon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
(ve znění pozdějších předpisů včetně
poslední novely č. 191/2016 Sb.).
ISBN 978-80-87451-48-9

Zákon o provozu na pozemních
komunikacích

Praha: Armex Publishing, 2016,
17. vyd., 144 s., brož. 51 Kč
Publikace obsahuje zákon o provo‑
zu na pozemních komunikacích
č. 361/2000 Sb. (ve znění pozdějších
předpisů včetně poslední novely
č. 298/2016 Sb.).
ISBN 978-80-87451-44-1

Zákon o provozu na pozemních
komunikacích

Praha: Armex Publishing, 2017,
18. vyd., 144 s., brož. 59 Kč
Publikace obsahuje zákon o provo‑
zu na pozemních komunikacích
č. 361/2000 Sb. (ve znění pozdějších
předpisů včetně poslední novely
č. 298/2016 Sb.).
ISBN 978-80-87451-50-2

pro ro d iče
RENNA, Mary Ellen
10 kroků k (skoro) perfektnímu
rodičovství. Připravte své děti na
život jaký je

Praha: Management Press, 2017,
1. vyd., 152 s., brož. 299 Kč
Průvodce hlavou a srdcem dítěte
21. století. Rady autorky pomohou
uchránit vaše děti před frustracemi,
které pronásledují ty, jimž rodiče ne‑
dokázali dát pevné mantinely a nena‑
učili je, že jedno zklamání neznamená
konec světa.
ISBN 978-80-7261-477-6

STENSON, James B.
Jak se připravit na puberťáky?
Průvodce pro rodiče

Z angl. přel. J. Mizera, Brno: Axis –
spolek pro dobrou literaturu, 2017,
1. vyd., 104 s., váz. 99 Kč
Proč mi nevěříte? Proč mi říkáte,
jak se nesmím oblékat? Proč mě
neustále napomínáte za moje
chování? Tyto výslechy úspěšně
přežijí ti rodiče, kteří se na ně roky
připravovali.
ISBN 978-80-88037-10-1

psych o lo g i e
BRADLEY, Stanley
Škola psychotroniky

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 272 s.,
brož. 249 Kč
Známý psychotronik a vizionář
S. Bradley se zabývá ve své stále
žádané knize skrytými a nerozvinutý‑
mi intuitivními schopnostmi většiny
lidí a uvádí poznatky, které nám
mohou pomoci naučit se odkrývat
budoucnost.
ISBN 978-80-7243-937-9

NEŠPOR, Karel
Jak být milejší. Zdravé emoce
prakticky a jednoduše

z n o v i n e k k 2 7. 3 . 2 0 17 2 7 0 t i t u l ů
Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 160 s.,
brož. 199 Kč
Emocím by měl věnovat velkou po‑
zornost každý z nás. Podstatným způ‑
sobem totiž ovlivňují kvalitu života,
zdraví a schopnost správně uvažovat.
Půvabnou krajinou zdravých emocí
provází Jasoň (chce mít ve všem
jasno).
ISBN 978-80-262-1171-6

OCISKOVÁ, Marie
Možné souvislosti mezi internalizovaným stigmatem, osobností
a efektivitou léčby u úzkostných
poruch

Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2016, Psychologie,
1. vyd., 268 s., CD, 139 Kč
Stigmatizace lidí s psychickými poru‑
chami je častá. Publikace se zabývá
internalizovaným stigmatem u lidí
s úzkostnými poruchami. Může slou‑
žit odborníkům na duševní zdraví,
studentům těchto oborů, ale i zájem‑
cům z řad veřejnosti.
ISBN 978-80-87895-58-0

VIRTUE, Dorren
Nenechte pohasnout svou
jiskru. Jak se zbavit negativity
a dramatu

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 224 s.,
brož. 339 Kč
Autorka objasňuje filozofické důvody,
proč byste se mohli stát závislými
na napětí ve vztazích, práci a životě,
a radí, jak se z tohoto cyklu vymanit.
Vraťte svému životu rovnováhu!
ISBN 978-80-7554-070-6

sbo r n í k y
Comotovia 2015. Sborník příspěvků z konference věnované
500. výročí sńatku Šebestiána
z Weitmile s Annou Glacovou ze
starého dvora a spojení panství
Chomutov a Červený Hrádek
(1516–2016)
Ústí nad Labem: Albis international,
2016, 1. vyd., 280 s., váz.
Sborník příspěvků z konference.
ISBN 978-80-86971-63-6

socio lo g i e
PRUDKÝ, Libor;
ŠMÍDOVÁ, Michaela;
VOJTÍŠKOVÁ, Kateřina
Periferie, kraje, hodnoty.
Možnosti periferních krajů na
cestě za dobrými hodnotami

Brno: Centrum pro studium demo‑
kracie a kultury, 2017, Sociologická
řada, 1. vyd., 251 s., váz. 249 Kč
Regionální analýzy jsou časté. Téměř
výhradně jsou to ale dílčí studie. Když
se pokusíme o náhled na regiony
prostřednictvím svérázu hodnot,
chtíc nechtíc se musíme přiblížit
právě celostnímu pohledu.
ISBN 978-80-7325-414-8

spo lečn ost
KRČÁL, Petr
Dispozitiv penální legitimity:
Kritická reflexe legitimity ve
společnosti po neoliberální
revoluci

Brno: Doplněk, 2017, 1. vyd., 188 s.,
brož. 189 Kč
Monografie je obsahově i metodolo‑
gicky v českém prostředí unikátní.
Vychází z bohaté zahraniční litera‑
tury, tyto myšlenky však zasazuje do

kontextu českého polistopadového
vývoje, konkrétně do období po par‑
lamentních volbách 2010.
ISBN 978-80-7239-331-2

stud i e
FREI, Jan;
TRLIFAJOVÁ, Kateřina
Spor o pravdu

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 252 s.,
brož. 195 Kč
Jak se pravda skrytě „děje“ tam, kde
se matematik, fyzik, archeolog, eko‑
nom, biolog, filozof, historik umění
či tvůrce uměleckého díla zabývá
obvyklými předměty své činnosti,
aniž přitom o pravdě samé výslovně
přemýšlí?
ISBN 978-80-7007-461-9

JENSENOVÁ, Denisa;
VEPŘEK, Miroslav
Staroměstský kámen v korespondenci Vojtěcha Tkadlčíka
s vybranými odborníky

Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2016, Paleon, 1. vyd.,
139 s., brož. 169 Kč
Studie pojednává o vývoji problema‑
tiky tzv. Staroměstského kamene, kte‑
rý byl objeven v 80. letech 20. století
v archeologické lokalitě Staré Město
u Uherského Hradiště. Pozadí načr‑
táváme na podkladě korespondence
V. Tkadlčíka.
ISBN 978-80-87895-70-2

KARGER, Tomáš
The Weight of the Intangible

Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2016, SocioPolis, 1. vyd.,
170 s., brož. 249 Kč
Studie v angličtině.
ISBN 978-80-87895-68-9

SLAVÍČKOVÁ, Pavla
Ženy-podnikatelky v minulosti
a současnosti

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 294 s., váz. 299 Kč
Žena-podnikatelka není pouze
fenoménem dneška. Na základě
analýzy širokého spektra primárních
zdrojů nabízí jednotlivé kapitoly kni‑
hy různé pohledy na tuto problema‑
tiku v současnosti i minulosti.
ISBN 978-80-7422-508-6

TARANT, Zbyněk;
TYDLITÁTOVÁ, Věra a kol.
Na počátku bylo slovo…
Verbální projevy antisemitismu
v moderním českém diskurzu

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 215 s., brož. 198 Kč
Publikace se zabývá soudobými
projevy antisemitismu a analyzuje
jejich verbální stránku. Čtivě napsaná
kniha kladoucí celou řadu znepoko‑
jivých otázek je určena odborné
i laické veřejnosti.
ISBN 978-80-261-0654-8

TŮMA, Miroslav
Íránská jaderná dohoda a širší
mezinárodní souvislosti

Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2016, 1. vyd., 272 s., brož.
Monografie je věnovaná íránské ja‑
derné dohodě a širším mezinárodním
souvislostem jejího sjednání. Má
převážně deskriptivně analytickou
povahu a většinou ponechává spí‑
še na čtenáři, aby si učinil vlastní
úsudek.
ISBN 978-80-87558-27-0
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URBAN, Petr
Jak rozumíme druhým? Studie
o sociálním rozumění a sdílení
světa nejen u člověka

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 60 s.,
brož. 54 Kč
Kniha je příspěvkem k aktuálním
debatám o sociálním poznání a sdí‑
lené intencionalitě u lidí a některých
dalších živočichů. Autor propojuje fi‑
lozofickou perspektivu se současný‑
mi poznatky na poli psychologie
a výzkumu chování zvířat.
ISBN 978-80-7007-457-2

matematické
a přírodní vědy
astro n om i e
GRÁF, Tomáš
Noční obloha od jara do zimy

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
10 s., 99 Kč
Není nic krásnějšího než zvednout oči
k noční obloze a prohlížet si hvězdy.
Pokud se chcete naučit v souhvězdích
orientovat, vezměte do ruky našeho
obrazového průvodce a pojďte se
toulat po hvězdách. S ním se na nebi
neztratíte!
ISBN 978-80-253-3095-1

botan i k a
LUX, Alexander
Obrazový průvodce anatomií
rostlin / Visual Guide

Praha: Academia, 2017, Živá a neživá
příroda, 1. vyd., 330 s., váz. 450 Kč
Obrazový průvodce představuje
jedinečné dílo využívající moderní
digitální technologie v kombinaci
s tištěnou verzí. Jedná se o unikátní
kolekci originálních mikrofotografií
rostlinných struktur.
ISBN 978-80-200-2620-0

e vo luce
ZRZAVÝ, Jan a kol.
Jak se dělá evoluce. Labyrintem
evoluční biologie

Ilustr. J. Burda, Praha: Argo, Praha:
Dokořán, 2017, zip, 1. vyd., 480 s.,
váz. 599 Kč
Poznatek, že život na Zemi má své
dějiny, že organismy se postupně
vyvíjejí a že jim můžeme porozumět
pomocí znalosti jejich historie, je
jedním z pilířů moderní vědy. Jak ale
tohle všechno víme?
ISBN 978-80-257-2079-0 (Argo),
978-80-7363-763-7 (Dokořán)

g eom etr i e
SUTTON, Andrew
Pravítko a kružítko. Praktické
geometrické konstrukce

Z angl. přel. M. Pečenka, Praha:
Dokořán, 2017, Pergamen, 1. vyd.,
64 s., váz. 198 Kč
Přímky a kružnice užívali lidé v umě‑
ní, architektuře a matematice od
nejstarších dob. Kniha seznamuje
s počátky a principy geometrie po‑
mocí základních nástrojů.
ISBN 978-80-7363-724-8

k lim ato log i e
Klimatické změny a my

Praha: Fortuna, 2017, 1. vyd., 116 s.,
váz.

Šumavské ozvěny na pozadí nove‑
lizace zákona o ochraně přírody
a krajiny 2016.
ISBN 978-80-7373-134-2

m ate m ati k a
SMULLYAN, Raymond
Dáma s tygříkem a další logické
hrátky

Z angl. přel. L. Pick, Praha: Argo,
Praha: Dokořán, 2017, Aliter, 1. vyd.,
232 s., váz. 298 Kč
Dáma s tygříkem je jednou ze
Smullyanových klasických pokladnic
logických úloh, které čtenáři posky‑
tují oslnivě nový náhled na matema‑
tickou logiku a do nového světla staví
i zdánlivě jednoduché pojmy, jako je
pravda nebo důkaz.
ISBN 978-80-257-2017-2 (Argo),
978-80-7363-701-9 (Dokořán)

zemědělství
ch ovate l st ví
RUBÁŠOVÁ, Petra
Zvířata v zahradě – pro radost
i užitek. Chovatelské rady pro
začátečníky a jak oživit zahradu
volně žijícími živočichy

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 144 s.,
brož. 249 Kč
Příručka začínajícího chovatele domá‑
cího zvířectva (slepic, hus, kachen,
králíků, koz a ovcí), ale také zahrád‑
káře, který se chce stát hostitelem
některých volně žijících živočichů.
ISBN 978-80-264-1393-6

technické vědy
automo bi ly
HREBLAY, Marián Šuman
Hasičská vozidla. Česká
a slovenská hasičská technika od
roku 1904 do současnosti

Brno: CPress, 2017, 2. aktual. vyd.,
216 s., váz. 369 Kč
Nové aktualizované vydání, doplněné
o fotografie a popis nejmodernějších
hasičských automobilů, přehledně
zachycuje dějiny výroby hasičské
techniky a vozidel od začátku 20.
století do současnosti.
ISBN 978-80-264-1388-2

e le k tro tech n i k a
BERKA, Štěpán
Elektrotechnická schémata
a zapojení v praxi 2: Řídicí
a ovládací prvky

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
224 s., brož. 329 Kč
V knize naleznete schematická za‑
pojení domovních elektroinstalací,
doporučená zapojení elektrických
rozváděčů, elektronických ovládačů
ad. Všechna schémata jsou vykresle‑
na barevně a doplněna ilustračními
fotografiemi.
ISBN 978-80-251-4860-0

ručn í pr áce
WOEHLK APPEL, Verena
Háčkovaná zvířátka

Z něm. přel. I. Čejková, Praha: Jan
Vašut, 2017, 1. vyd., 64 s., brož.
149 Kč

bibliografie
Háčkovaný mazlík udělá radost
každému malému i většímu „chova‑
teli“. Podle našich návodů vytvoříte
snadno a rychle dárek, který nikdo
jiný nemá. 12 zvířátek v různých ve‑
likostech se srozumitelnými návody
a užitečnými tipy a triky.
ISBN 978-80-7541-069-6

První část knihy seznamuje lékaře
s nejčastěji používanými léky v pod‑
mínkách neodkladné péče, její sou‑
částí je abecední seznam základních
léků. Druhá část je věnována
klinickým situacím, které vyžadují
rychlé řešení.
ISBN 978-80-7345-514-9

strojírenství;
stroje

ROHOŇ, Peter a kol.
Nové možnosti v léčbě
vybraných hematologických
onemocnění

LEINVEBER, Jiří; VÁVRA,
Pavel
Strojnické tabulky

Praha: Albra (SPL – Práce), 2017,
6. vyd., 928 s., váz. 888 Kč
Publikace obsahuje výběr z platných
ČSN, norem ISO a EN a další závaz‑
né předpisy. Tabulky tvoří soubor
základních informací určených pro
praxi technických oborů i výuku na
odborných školách strojírenského
zaměření.
ISBN 978-80-7361-111-8

z b r an ě
LÁDEK, Josef
Střelecká příprava

Praha: Armex Publishing, 2017,
2. vyd., 104 s., brož. 179 Kč
Publikace poskytuje základní ne‑
zbytné znalosti o nauce o zbraních
a střelivu, základů střelby, zaují‑
maní střeleckých poloh, vedení mí‑
řené střelby z krátkých a dlouhých
zbraní. Je vhodná pro přípravu
k získání zbrojních průkazů skupiny
A až E.
ISBN 978-80-87451-45-8

zdravotnic tví
c viče n í
STRIANO, Philip
Cvičení pro zdravá záda –
anatomie. Aby záda nebolela.
Ilustrovaný praktický průvodce

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 449 Kč
Kompletní program pro prevenci
potíží a zlepšení zdravotního stavu
zad, který obsahuje cvičení, jež po‑
máhají protahovat, posilovat a zpev‑
ňovat zádové svalstvo – od hlavy až
po kostrč.
ISBN 978-80-264-1391-2

k l asick á
m e d icí na
HOCH, Jiří;
ANTOŠ, František a kol.
Koloproktologie. Vybrané
kapitoly

Praha: Mladá fronta, 2017, Edice
Postgraduální medicíny, 1. vyd.,
240 s., váz. 550 Kč
Koloproktologie je významná chirur‑
gická specializace, které se právem
dostává stále větší pozornosti. Ná‑
plní oboru je diagnostika a operační
i neoperační léčba onemocnění
tlustého střeva, konečníku a také
řiti.
ISBN 978-80-204-4179-9

KNOR, Jiří; MÁLEK, Jiří
Farmakoterapie urgentních
stavů

Praha: Maxdorf, 2016, 1. vyd., 260 s.,
váz. 495 Kč

Praha: Mladá fronta, 2017, Edice
Postgraduální medicíny, 1. vyd.,
240 s., váz. 460 Kč
Snahou publikace je stručným a pře‑
hledným způsobem přiblížit základní
informace o nových lécích, které
využíváme v hematologii, poskytnout
analýzu jejich použití v širším kontex‑
tu interních nemocí a předat prak‑
tické zkušenosti.
ISBN 978-80-204-4220-8

RYCHLÍKOVÁ, Eva
Manuální medicína

Praha: Maxdorf, 2016, 5. rozšíř. vyd.,
504 s., váz. 695 Kč
Kniha se věnuje léčbě verte‑
brogenních poruch naprosto
komplexně, významné místo má vždy
farmakoterapie, která – je-li apliková‑
na účinně – je obvykle podmínkou
samotného provádění navazující
manipulační léčby, cvičení aj.
ISBN 978-80-7345-474-6

SALAJ, Peter
Poruchy hemostázy

Praha: Maxdorf, 2017, 1. vyd., 102 s.,
váz. 245 Kč
Knížka obsahuje stručné, ale
didakticky vynikající fyziologické
„repetitorium“, kondenzovaný, ale
dobře srozumitelný výklad prak‑
tické diagnostiky. Těžiště knihy
tvoří jednotlivé nozologické jednotky
s praktickými postupy léčby.
ISBN 978-80-7345-513-2

SEDLÁŘ, Martin a kol.
Zlomeniny proximálního femuru

Praha: Maxdorf, 2016, 1. vyd., 153 s.,
váz. 595 Kč
Zlomeniny proximálního femuru
patří svou vysokou incidencí a zá‑
važnými následky k významným me‑
dicínsko-společenským problémům
i v nejvyspělejších zdravotnických
systémech.
ISBN 978-80-7345-518-7

SVOZÍLKOVÁ, Petra a kol.
Diagnostika a léčba očních
zánětů

Praha: Maxdorf, 2016, 2. vyd., 339 s.,
váz. 595 Kč
Oční záněty tvoří jednu z nejvýznam‑
nějších oblastí oftalmologie. Autoři
nabízejí precizní a srozumitelné návo‑
dy jak pro diagnostiku, tak pro léčbu
očních zánětů.
ISBN 978-80-7345-516-3

ZEMAN, Petr a kol.
Artroskopie kyčelního kloubu

Praha: Maxdorf, 2016, 1. vyd., 263 s.,
váz. 995 Kč
Artroskopie kyčelního kloubu
(ASK) je progresivní minimálně
invazivní metoda, která umožňuje
kromě přímé diagnostiky také bez‑
prostřední terapeutické zákroky.
Má rovněž velký význam ve spor‑
tovní medicíně.
ISBN 978-80-7345-510-1

z n o v i n e k k 2 7. 3 . 2 0 17 2 7 0 t i t u l ů
zdravotnické
př í ručk y
ČERMÁKOVÁ, Blanka
K porodu bez obav

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 144 s.,
brož. 199 Kč
Dokážu vše, co se ode mě očekává?
Zvládnu porodní bolesti? Budu
vědět, co mám dělat? Autorka, zku‑
šená porodní asistentka, vás může
podobných obav zbavit. Laskavým
způsobem vám předá své zkušenosti.
ISBN 978-80-265-0579-2

HUGO, Jan;
VOKURKA, Martin;
FIDLEROVÁ, Markéta
Slovník lékařských zkratek

Praha: Maxdorf, 2016, 1. vyd., 303 s.,
váz. 595 Kč
Slovník je výsledkem mnohaleté prá‑
ce, během níž byly zpracovány stovky
dokumentů, titulů lékařských časopi‑
sů a prezentací. Slovník tak umožňuje
vyhledání naprosté většiny běžných
i méně běžných zkratek s vysokou
efektivitou.
ISBN 978-80-7345-519-4

životospr áva
STAABS, Nicole
Detoxikační smoothies

Z něm. přel. H. Habartová, Praha:
Jan Vašut, 2017, 1. vyd., 64 s., brož.
149 Kč
Dopřejte čas od času svému tělu
pauzu od nevhodného jídelníčku –
udělá vám to dobře a budete se cítit
mnohem více fit a plni energie. Deto‑
xikační smoothies jsou ideální cestou,
jak podpořit látkovou výměnu.
ISBN 978-80-7541-014-6

ZITTLAU, Jörg
Jak se léčit vhodnou stravou.
Co jíst či nejíst při konkrétních
nemocech

Brno: CPress, 2017, 3. vyd., 224 s.,
brož. 269 Kč
Jakou vhodnou stravu, vitamíny,
minerály a stopové prvky dodávat
tělu při konkrétních potížích, aby se
jejich projevy zmírnily, či dokonce
ustoupily? Rady lékaře na 55 neduhů
a chronických nemocí.
ISBN 978-80-264-1392-9

umění; hudba
d ivad lo
SLÁMOVÁ BARLOŠOVÁ,
Kateřina a kol.
Člověk ve světle slova. Divadlo
U stolu 1989–2016

Brno: JAMU, 2016, 1. vyd., 483 s.,
váz. 400 Kč
Kniha analyzuje tvorbu Divadla
U stolu a dokumentuje jeho činnost
od založení na přelomu let 1988/89
do roku 2016.
ISBN 978-80-7460-110-1

fi lm
JUNEK, Václav
Triumf vůle

Praha: Olympia, 2017, 1. vyd., 152 s.,
váz. 299 Kč
O kolaboraci českého filmu za doby
Protektorátu toho již bylo napsáno
mnoho. Autor přináší obrácený
pohled na tuto tematiku a snaží se
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připomenout nejvýznamnější herce
a filmy, to nejlepší z německého i čes‑
kého filmu 1. poloviny 20. století.
ISBN 978-80-7376-450-0

SLAVÍKOVÁ, Hana
Franz Cap. Průvodce životem
a dílem filmového režiséra
Františka Čápa

Brno: JAMU, 2016, 1. vyd., 176 s.,
brož. 143 Kč
Kniha se snaží přiblížit výjimečnou
tvůrčí osobnost, jejíž příběh je zá‑
roveň prizmatem, jímž je nahlížena
neklidná situace válečné a poválečné
Evropy. Režisér emigroval v roce
1949 do Německa. Půl roku působil
v Tel Avivu.
ISBN 978-80-7460-108-8

v ý t var n é
um ě n í
BLÁHOVÁ, Pavla
Keramika pro začátečníky

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 349 Kč
Přesvědčte se, že krásné keramické
výrobky lze vytvořit i bez kruhu, jen
za pomoci vlastní šikovnosti a téhle
knihy, která vás provede vším, co po‑
třebujete vědět o keramické tvorbě.
ISBN 978-80-264-1389-9

BRDEK, Zdeněk
Obhájce moderního umění.
Jindřich Chalupecký v kontextu
30. a 40. let 20. století

Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd.,
280 s., váz. 259 Kč
J. Chalupecký patří nepochybně
k nejvlivnějším postavám českého
uměleckého světa 2. poloviny 20.
století, jeho pozice v tuzemských kul‑
turních dějinách přitom dosud nebyla
dostatečně zhodnocena.
ISBN 978-80-7470-147-4

DVORSKÝ, Pavel
Ilustrace

Ilustr. P. Dvorský, Brno: Moravské
zemské muzeum, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 63 Kč
Základní kvalitou ilustrací P. Dvorské‑
ho je věcná přesnost a jemná, detailní
kresba. To už je dáno jeho specializa‑
cí vědeckého ilustrátora a zdaleka
se to netýká jenom archeologie
a antropologie.
ISBN 978-80-7028-479-7

PEK, Olga
Mandaly pro jasnou mysl

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 88 s.,
brož. 299 Kč
Udělejte si čas sami na sebe a vstupte
prostřednictvím sady omalovánek
do království mandal. Dovolte svému
podvědomí převzít otěže a zavést vás
na uklidňující cestu do vaší vnitřní
svatyně.
ISBN 978-80-7529-219-3

PEK, Olga
Uklidňující ornamenty

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 88 s.,
brož. 299 Kč
S elegantní sadou (krabička s knihou
omalovánek a šesti pastelkami) si
můžete vychutnat mnoho stran ma‑
gických kreseb, a ponořit se tak do
rafinovaného světa umění.
ISBN 978-80-7529-220-9

STEHLÍKOVÁ
BABYRÁDOVÁ, Hana

Vize v umění a ve výchově
uměním

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 200 s., váz. 245 Kč
Publikace shrnuje výsledky výzkumu
realizovaného v rámci stejnojmenné‑
ho grantu specifického výzkumu na
katedře výtvarné výchovy Pedago‑
gické fakulty MU v Brně v akade‑
mickém roce 2014/15.
ISBN 978-80-7485-112-4

učebnice
základní školy
česk ý ja z yk
GAZDÍKOVÁ, Vlasta
Větné rozbory expres

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 160 s.,
brož. 149 Kč
Větné rozbory expres společně
s publikací Český pravopis expres
si kladou za cíl pomoci žákům
2. stupně ZŠ a studentům SŠ při
přípravě na všechny záludné zkouš‑
ky, ale hlavně orientovat se dobře
v rodném jazyce.
ISBN 978-80-266-1074-8

ja z ykové
př í ručk y
ŽOFKOVÁ, Hana;
EIBENOVÁ, Klaudia;
LIPTÁKOVÁ, Zuzana a kol.
Pojechali 3 – pracovní sešit

Ilustr. L. Lomová, Praha: Albra
(SPL – Práce), 2017, 2. vyd., 116 s.,
váz. 189 Kč
Pracovní sešit je součástí výukového
kompletu ruského jazyka Pojechali 3.
Obsahuje cvičení vztahující se k dané
učebnici. Schváleno MŠMT pro žáky
ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ.
ISBN 978-80-7361-105-7

střední školy
účetn ic t ví
MRKOSOVÁ, Jitka
Účetnictví 2017 – učebnice pro
SŠ a VOŠ. Učebnice pro střední
a vyšší odborné školy
Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 312 s.,
brož. 249 Kč
V učebnici máte k dispozici vše, co
potřebujete znát o účetnictví, a to
v aktuálním znění od 1. 1. 2016.
Problematika je vysvětlena od
základních pojmů až po praktické
účtování.
ISBN 978-80-266-1073-1

jazykověda;
literární vědy
ja z ykové
př í ručk y
KONVIČKOVÁ, Lucie
Chrám Matky Boží v Paříži
A1/A2. Dvojjazyčná kniha pro
začátečníky

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 120 s.,
váz. 199 Kč
Příběh je zpracován pro čtenáře,
kteří si chtějí vyzkoušet, jak si poradí
se souvislým textem ve francouzštině.

bibliografie
Úroveň jazyka v publikaci je vhodná
pro začínající studenty. Audiona‑
hrávka ve formátu MP3 zdarma ke
stažení na webu.
ISBN 978-80-266-1072-4

ja z ykové
slovn í k y
KARLÍK, Petr; NEKULA,
Marek; PLESKALOVÁ, Jana
Nový encyklopedický slovník
češtiny – komplet

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 2150 s., váz.
Publikace navazuje na Encyklope‑
dický slovník češtiny (NLN, 2002)
a cíle, které si kladl. Rozsahem,
obsahem a formou jednotlivých hesel
i slovníku jako celku jej však výrazně
přesahuje.
ISBN 978-80-7422-480-5

li ngvisti k a
LAMPRECHT, Arnošt
Ke kořenům jazyků

Edit. J. Dvořák, P. Malčík, Brno: Host,
2017, Studie osobností brněnské
lingvistiky, sv. 5, 1. vyd., 192 s., brož.
239 Kč
Editoři svazku byli vedeni snahou
postihnout v maximální úplnosti
odborný záběr lingvisty A. Lamprech‑
ta a publikovat studie, které vyšly
v rozpětí 50. až 80. let 20. století
v různých odborných periodicích
a sbornících.
ISBN 978-80-7577-031-8

ŠRÁMEK, Rudolf
Labyrintem vlastních jmen
a nářečí

Edit. J. Dvořák, P. Malčík, Brno: Host,
2017, Studie osobností brněnské
lingvistiky, sv. 6, 1. vyd., 216 s., brož.
249 Kč
Záměrem editorů svazku je před‑
stavit lingvistu R. Šrámka jako autora
kratších studií zejména z oblasti
dialektologie a onomastiky.
ISBN 978-80-7577-065-3

krásná literatura
biog r afi e
PART, Michael
Mario Balotelli: zlobivé dítě

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 152 s.,
váz. 249 Kč
Zlobivé dítě, které se stalo nejzáři‑
vější hvězdou italské reprezentace.
Syna ghanských imigrantů adoptovali
jako tříletého italští manželé. Po‑
stupně prošel nejlepšími fotbalovými
kluby Itálie, Španělska a Velké
Británie.
ISBN 978-80-7505-619-1

deníky
LINDGRENOVÁ, Astrid
Válečné deníky 1939–1945

Ze švéd. přel. J. Herčíková, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 368 s., váz.
399 Kč
Deníky A. Lindgrenové vyšly poprvé
loni ve Švédsku a okamžitě se staly
senzací. Text překypuje hlubokým
smutkem i strachem, zároveň však
slavnou spisovatelku dětských knih
představuje jako přesvědčenou hu‑
manistku.
ISBN 978-80-7529-211-7

z n o v i n e k k 2 7. 3 . 2 0 17 2 7 0 t i t u l ů
de te k tivk y;
krimi

městečku v severním Vermontu sám
vychovává dceru...
ISBN 978-80-7577-059-2

h isto r ick é
rom ány

CIMICKÝ, Jan
Za plotem

RITTER, William
Případ ukradeného zubu

AGAPITOS, Panagiotis
Ebenová loutna. Historická
detektivka z prostředí Byzantské
říše

Praha: Šulc – Švarc, 2017, 1. vyd.,
224 s., váz. 310 Kč
Neobvyklé kriminální případy svého
přítele Hladíka řeší psychiatr Petr
Dvořák většinou tehdy, když už si po‑
licisté nevědí rady a pátrají v bludném
kruhu. Psychiatr mění úhel pohledu
na zločin a jeho okolnosti.
ISBN 978-80-7244-401-4

DÁN, Dominik
Nestydaté neviňátko

Ze sloven. přel. J. Hanzlík, Praha:
Slovart, 2017, 1. vyd., 312 s., váz.
299 Kč
Dvojice detektivů z oddělení vražd
Richard Krauz a Josef Fischer zvaný
Chosé vyšetřují nový případ: besti‑
ální vraždu studentky architektury
Moniky, kterou vrah uškrtil doma
u rodičů, v jejím pokoji...
ISBN 978-80-7529-280-3

JANSA, Pavel
Dívka, která lhala

Brno: Moba, 2017, Původní česká de‑
tektivka, 1. vyd., 296 s., váz. 259 Kč
Postarší vědec umírá a jeho dcera
se obrací na soukromého detektiva,
aby smrt objasnil. Z profesorových
zápisků vyplývá, že na stará kolena
objevil nejen lásku, ale náhodou také
postup pro výrobu nového typu bio‑
logické zbraně.
ISBN 978-80-243-7457-4

JIROTKA, Antonín
Ďáblovo hnízdo a jiné detektivní
povídky

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz. 249 Kč
Devatenáct nápaditých příběhů
okořeněných suchým anglickým hu‑
morem. Některé případy jsou spíše
trapné záležitosti, ale co naplat – sou‑
kromá detektivní agentura musí být
z něčeho živa.
ISBN 978-80-7505-510-1

MAY, Peter
Umrlčí cesta

Z angl. přel. F. Drlík, Brno: Host,
2017, 2. vyd., 384 s., brož. 239 Kč
Pokud byste někoho zabili, pama‑
tovali byste si to. Nebo snad ne?
Na opuštěnou pláž na hebridském
ostrově Harris moře vyplaví nezná‑
mého muže. Je těžce podchlazený
a sotva naživu. Neví, kdo je ani jak se
tam dostal...
ISBN 978-80-7577-032-5

Povídky z Manhattanu

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 349 s.,
váz. 296 Kč
Od Wall Street až po Harlem – ulice
i mrakodrapy Manhattanu jsou
dějištěm příběhů plných tajemství,
vražd a zločinů. Jejich autory jsou
Mary Higgins Clark, Lee Child, Jeffery
Deaver a řada dalších.
ISBN 978-80-267-0836-0

RICKSTAD, Eric
Tiché dívky

Z angl. přel. V. Kadlec, Brno: Host,
2017, 2. vyd., 392 s., brož. 239 Kč
Když Frank Rath odevzdal odznak
detektiva, myslel si, že už se vraždami
nebude muset zabývat. Stal se sou‑
kromým vyšetřovatelem a v zapadlém

Z angl. přel. V. Kadlec, Brno: Host,
2017, 1. vyd., 272 s., váz. 299 Kč
Zábava v holmesovském stylu
pokračuje! Ve druhém, rozmařile
humorném dílu série s podivínským
detektivem a paranormálními jevy
v hlavní roli. Rok 1892, New Fid‑
dleham, Nová Anglie. Věci tu nikdy
nejsou takové, jaké se zdají být...
ISBN 978-80-7491-875-9

RYAN, Robert
Záhada mrtvých mužů

Z angl. přel. K. Bártová, Praha: Plus,
2017, 1. vyd., 376 s., váz. 369 Kč
Je rok 1917 a Watsona drží v za‑
jateckém táboře. Spojenci blokují
dodávky do Německa, v táboře
je hlad, a když je zavražděn jeden
z vězňů, všichni se domnívají, že to
bylo kvůli jeho přídělům od Čer‑
veného kříže.
ISBN 978-80-259-0617-0

ŠIMKOVÁ, Božena
Vražda jako řešení

Praha: Motto, 2017, 2. vyd., 336 s.,
váz. 249 Kč
První detektivní příběh se odehrává
v Praze na Kampě, kde je nalezen
mrtvý režisér. Druhý příběh se ode‑
hrává na vesnici začátkem 60. let,
kde je zavražděn jeden z místních
„aktivních“ obyvatel.
ISBN 978-80-267-0695-3

divadelní hry
PIRANDELLO, Luigi
Hry I

Edit. A. Flemrová. Dosl. M. Rössner.
Z ital. přel. A. Flemrová a kol., Praha:
Institut umění – Divadelní ústav,
2016, Divadelní hry, sv. 15, 1. vyd.,
440 s., váz. 320 Kč
Svazek přináší 6 celovečerních her
a 4 aktovky z autorovy první diva‑
delní dekády: Sicilské citrony, Džbán,
Na odchodu, Koncese, Liolá, Čepice
s rolničkami, Měj rozum, Giacomino!,
Je to tak (když myslíte…), Slasti cti,
Člověk, zvíře a počestnost.
ISBN 978-80-7008-382-6

ese j e; úvahy
HÁJEK, Petr
Reportáž psaná na obrátce

Praha: Olympia, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 249 Kč
Svět je v nevídaném pohybu. Autor
analyzuje příčiny ostrého zvratu,
k němuž ve světě po Brexitu a s Do‑
naldem Trumpem dochází, kam se
politika v roce 2017 vydá a jaké to
pro nás může mít důsledky.
ISBN 978-80-7376-461-6

ZWEIG, Stefan
Svědomí proti násilí. Castelliův
zápas s Kalvínem

Z něm. přel. V. Feldstein, Praha:
Prostor, 2017, zde 1. vyd., 272 s.,
brož. 297 Kč
Zweigova kniha, žánrově na pomezí
eseje, románu a historické studie,
vyšla poprvé ve Vídni v roce 1936.
Jedná se o vášnivou a povznášející
obranu nejzákladnějších hodnot ev‑
ropské civilizace.
ISBN 978-80-7260-334-3
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Z řec. přel. M. Kulhánková, Praha:
Vyšehrad, 2017, Detektivky a thrille‑
ry, 1. vyd., 208 s., váz. 288 Kč
V květnu 832 míří k chalífovi do
Bagdádu císařské poselstvo, které má
vyjednat mír na východních hranicích
Byzantské říše. V kapadocké Kaisa
reii, která je poslední zastávkou de‑
legace před hranicemi, to vře...
ISBN 978-80-7429-308-5

AITCHESON, James
Rozervané království

Z angl. přel. P. Pachalová, Praha: Vy‑
šehrad, 2017, Čtení ke krbu, 1. vyd.,
432 s., váz. 368 Kč
Příběh začíná na nepokojné hranici
Anglie a Walesu, kde Tancred, známý
hrdinskými válečnými činy, dostane
půdu od svého nového pána Roberta
Maleta na oplátku za své služby
v bitvě o Eoferwic.
ISBN 978-80-7429-733-5

ENDÓ, Šúsaku
Mlčení

Z japon. přel. a dosl. L. Boháčková,
Praha: Vyšehrad, 2017, Světová
proóza, 2. vyd., 232 s., váz. 268 Kč
Kniha byla vyznamenána Tanizakiho li‑
terární cenou a je přeložena do mnoha
světových jazyků. Mlčení je drsný
a zároveň poetický i myšlenkově bo‑
hatý příběh o zániku křesťanské misie
v Japonsku v 17. století.
ISBN 978-80-7429-822-6

IGGULDEN, Conn
Válka růží 1: Bouře

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 504 s.,
váz. 349 Kč
Píše se rok 1437 a v Anglii na trůn
usedá mladičký Jindřich VI. z rodu
Lancasterů. Na rozdíl od otce, který
sjednotil anglickou a francouzskou
korunu, nevládne pevnou rukou
a podle mínění mnohých pánů příliš
podléhá svým rádcům.
ISBN 978-80-259-0620-0

KÖRNEROVÁ, Hana Marie
Pozlacená klec

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 224 s.,
váz. 259 Kč
Paříž, 1868. Terezina rodina neod‑
myslitelně patřila k výkvětu druhého
císařství. Ale všechno se změnilo
v okamžiku, kdy otec – notorický hráč
– prosázel většinu majetku. Po jeho
smrti musí Tereza čelit tvrdé realitě.
ISBN 978-80-243-7171-9

KOUBKOVÁ, Zuzana
Záhada zlatodolu

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 240 s.,
váz. 259 Kč
Zemský soud je roku 1318 zavalen
žalobami. Skutečné i domnělé oběti
válečných událostí se po narovnání
mezi šlechtou a králem Janem Lu‑
cemburským domáhají odškodně‑
ní. Jenže nejvyšší soudní úředník je
podezřelý z vraždy...
ISBN 978-80-243-7459-8

VONDRUŠKA, Vlastimil
Osmanský tábor

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 224 s.,
váz. 279 Kč

I když se situace v Uhrách v polovi‑
ně 16. století poněkud uklidnila
a Osmani na nějakou dobu přestali
s útoky na území svých sousedů,
objeví se jeden veliký a zdánlivě neře‑
šitelný problém...
ISBN 978-80-243-7613-4

h umo r
LECKÁ, Iva
Deník šílené matky

Praha: Šulc – Švarc, 2017, 1. vyd.,
128 s., brož. 189 Kč
Vtipná, humorná a zábavná kniha
o příchodu prvního dítěte na svět,
který se v tom okamžiku pro matku
zásadně změní.
ISBN 978-80-7244-402-1

kom i k sy
KÖNIG, Jakub
Když piješ...

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 160 s.,
brož. 199 Kč
Když piješ… stávaj se ti různý věci.
Někdy jejich sled vnímáš jen jako
sekvence několika za sebou jdoucích
obrázků, ze kterejch se ti složí celej
příběh. Někdy se zastavíš u jedný
scény a přemýšlíš, jestli je čas obrátit
list...
ISBN 978-80-259-0621-7

korespondence
Ale snad i pro toto jsme žili, ne?
Výber z korešpondencie Milana
Petruska a Aleny Miltovej
s Martinom Bútorom a Zorou
Bútorovou, 1985–1989

Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 2017, 1. vyd., 464 s., brož.
180 Kč
Kniha přináší osobní koresponden‑
ci M. Petruska a M. Bútory, dvou
známých sociologů, z doby jejich aka‑
demického vyhnanství. Intelektuální
reflexi zakořeněnou v hlubokém
přátelství obohacují dopisy jejich
manželek.
ISBN 978-80-7419-247-0

HRDINA, Martin
Šeřík a růže. Korespondence
Irmy Geisslové a Sofie Podlipské
(1883–1897)
Praha: Academia, 2017, Paměť,
1. vyd., 598 s., váz. 495 Kč
Dnes již málo známé spisovatelky S.
Podlipská a I. Geisslová si v letech
1883 až 1897 dopisovaly jak o svých
každodenních starostech, tak o vý‑
jimečných zážitcích, vyměňovaly si
názory na umění a uvažovaly o smys‑
lu života.
ISBN 978-80-200-2650-7

lite r atu r a
fak tu
ALEXIJEVIČOVÁ, Světlana
Modlitba za Černobyl. Kronika
budoucnosti

Z ruš. přel. M. Jungmann, L. Dvořák,
Příbram: Pistorius & Olšanská,
2017, takto a zde 1. vyd., 296 s., váz.
329 Kč
Kniha laureátky Nobelovy ceny je se‑
stavena z rozhovorů s lidmi z černo‑
bylské oblasti, s vdovami po hasičích,
s mobilizovanými vojáky, s vysídlený‑
mi rolníky, s vědci, kteří měli zakázá‑
no informovat obyvatelstvo.
ISBN 978-80-87855-76-8

bibliografie
BENNETTS, Marc
Zničím jim život. Putinova válka
s opozicí
Z angl. přel. P. Kolmačka, Praha:
Vyšehrad, 2017, 1. vyd., 352 s., váz.
348 Kč
Portrét Putinova Ruska a jeho
razantních postupů proti opozici
od jeho znovuzvolení v roce 2012 je
založen na osobních rozhovorech
autora s nyní již zemřelým B. Něm‑
covem a jinými disidenty, s právníky,
duchovními i obyčejnými Rusy.
ISBN 978-80-7429-647-5

ČUMBA, Ladislav
Wittgensteinova kniha faktů

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 368 s.,
brož. 348 Kč
Beletristický text s nadhledem líčí pří‑
běh rodiny velkokapitalisty. Rodinu
popisuje po kapitalistově odchodu.
Podobu jeho ženy Poldi si někteří ob‑
čané Kladna ještě uchovávají v pamě‑
ti. L. Wittgenstein se stal jedním
z nejvlivnějších filozofů 20. století.
ISBN 978-80-257-2011-0

HRONÍK, Jiří;
ŽANTOVSKÝ, Petr
Černá kniha České televize

Praha: Olympia, 2017, 1. vyd., 304 s.,
brož. 299 Kč
Kniha je ohlédnutím autorů za jejich
zhruba pětiletou spoluprací na rubri‑
ce Týden v médiích, která vychází na
portálu Parlamentní Listy.cz.
ISBN 978-80-7376-457-9

LAVAY, Martin
Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Našli je v zimě, oblečené pouze do
spodního prádla, rozeseté ve sněhu
daleko od tábora. Ohořelé, zoha‑
vené. S rozmačkanými hrudníky, bez
očí, bez jazyka… Jak zemřelo devět
vysokoškoláků, kteří chtěli přeno‑
covat pod uralskou Mrtvou horou?
ISBN 978-80-7505-618-4

LIŠKA, Vladimír
Marie Terezie: záhady a mystéria
Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 208 s.,
váz. 269 Kč
Jaké byly klíčové okamžiky vlády
Marie Terezie? Barokní období, do
kterého se jediná česká panovni‑
ce narodila, bylo bohaté kulturou
i množstvím pověr a předsudků.
ISBN 978-80-7505-629-0

LOPEZ, Jean;
WIEVIORKA, Olivier
Mýty druhé světové války

Z franc. přel. M. Šťovíček, Praha:
Brána, 2017, 1. vyd., 408 s., váz.
399 Kč
Kniha si klade za cíl objasnit 23
představ, sice falešných a zcela
mylných, ale stále považovaných za
pravdivé. Nový pohled na rozhodující
okamžiky dějin, které jsou stále fasci‑
nující a vzrušující.
ISBN 978-80-7243-941-6

NORTHCROFT, Jonathan
Neohrožení

Z angl. přel. R. Bičíková, M. Růžička,
Brno: Host, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 329 Kč
Neuvěřitelná cesta od jistého sestupu
k vítězství v Premier League: největší
úspěch v moderní éře fotbalu. His‑
torie jedné neuvěřitelné fotbalové

sezony od zpravodaje deníku The
Sunday Times.
ISBN 978-80-7577-025-7

NORTHCUTTOVÁ, Wendy
Darwinovy ceny: odpočítávání
konce

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 280 s.,
brož. 269 Kč
Pokračování série příběhů o lidech,
kteří sami sobě přivodili kuriózní
smrt neuvěřitelně hloupým způ‑
sobem. Darwinovy ceny vycházejí
z předpokladu, že lidská hloupost,
která způsobí smrt svému nositeli, je
dána geneticky.
ISBN 978-80-7505-617-7

PACNER, Karel
Neobyčejné okamžiky historie

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 269 Kč
Překvapivé až neuvěřitelné příběhy
moderních dějin, kterým historici
nevěnovali příliš pozornost, objevil
publicista K. Pacner.
ISBN 978-80-259-0618-7

ZOUNEK, Jiří a kol.
Socialistická základní škola
pohledem pamětníků. Sonda do
života učitelů v Jihomoravském
kraji

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 204 s., váz. 250 Kč
Jak se učilo na základních školách
v období normalizace? Nabízíme
unikátní soubor vzpomínek učitelů
pamětníků, tedy přímých aktérů
školního i mimoškolního života. Jejich
životní příběhy jsou doplněny o zají‑
mavé tištěné dokumenty.
ISBN 978-80-7552-493-5

po e z i e
BULVOVÁ, Renata
Jdeš touto známou krajinou
a přesto nevíš kudy. Du gehst
durch die bekannte Landschft
hier und weißt den Weg doch
nicht

Překl. M. Kraetsch, Praha: Novela
bohemica, 2017, 1. vyd., 130 s., váz.
238 Kč
Básnická sbírka je lyrickým návratem
do krajiny autorčina dětství, reflexí
zralé ženy, která si uvědomuje souvis‑
losti v rovině intimní i společenské.
ISBN 978-80-87683-68-2

HOLAN, Vladimír
Být milován, milovat

Uspoř. R. Kvíz. Edit. M. Válková,
Praha: Vyšehrad, 2017, Verše,
1. vyd., 112 s., váz. 188 Kč
„Vladimír Holan mi ční nad tou líbez‑
nou, mírně zvlněnou krajinou mých
milovaných básníků jako zčernalý,
hrubý monolit, jako bludný balvan,
který sem kdosi odkudsi přivalil, snad
sám bůh poezie.“ R. Kvíz
ISBN 978-80-7429-762-5

CHAUCER, Geoffrey
Ptačí sněm

Z angl. přel. F. Krajník, Praha: Argo,
2017, 1. vyd., 320 s., váz. 298 Kč
Ptačí sněm vznikl patrně na počátku
80. let 14. století při příležitosti
sňatku mladého anglického krále Ri‑
charda II. a jeho první manželky Anny
České, dcery císaře Karla IV.
ISBN 978-80-257-1608-3

MARCH, Michael
Spálené šaty léta

z n o v i n e k k 2 7. 3 . 2 0 17 2 7 0 t i t u l ů
Z angl. přel. J. Josek, Praha: Práh,
2017, 1. vyd., 88 s., brož. 129 Kč
Sbírka básní M. Marche (nar. 1946),
amerického básníka, překladatele
a publicisty žijícího od roku 1996
v Praze. M. March je zakladatelem
mezinárodního Festivalu spisovatelů
Praha.
ISBN 978-80-7252-640-6

poví d k y
BARICCO, Alessandro
Třikrát za svítání

Z ital. přel. P. Přívozníková, Praha:
Slovart, 2017, 1. vyd., 120 s., váz.
249 Kč
Dvě postavy, tři povídky, jedna ne‑
obvyklá časová rovina. V knize mají
dva protagonisté možnost třikrát se
setkat, vždy v klíčovém momentě
života, jenž neplyne pouze od naro‑
zení ke smrti. Jejich setkání je vždy
jedinečné, první i poslední.
ISBN 978-80-7529-019-9

próz a
FRÜHLINGOVÁ, Iva
Terapie v noci

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 249 Kč
Dítě bývá zátěžovým testem nejen
pro psychiku, ale hlavně pro partner‑
ský vztah. Ustojí to hlavní hrdinka
knihy? Miluje svého manžela i dítě,
přesto má pocit, že jí něco schází.
Začne se na sebe dívat jinou optikou
a hledá pravé hodnoty života.
ISBN 978-80-267-0832-2

př í bě hy
JAROŠOVÁ, Ivana
Nebojte se přežít

Praha: Maxdorf, 2017, 1. vyd., 111 s.,
váz. 195 Kč
Kniha obsahuje mnoho příběhů,
mnoho lidských osudů. Společné
mají to, že v nějakém období se
všechny odehrávaly na Oddělené
následné intenzivní péče v nemocnici
v Ostrově. Říkáte, že vám se to stát
nemůže?
ISBN 978-80-7345-521-7

LEBOVITZ, David
Sladký život v Paříži

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 320 s.,
brož. 299 Kč
Vtipný příběh o americkém cukráři,
který se pokouší přežít v Paříži. Ačko‑
liv o životě v hlavním městě Francie
dlouho snil, najednou zjišťuje, že vyjít
s Pařížany a jejich zvyklostmi není tak
jednoduché.
ISBN 978-80-267-0831-5

RICEOVÁ, Philippa
Slaďák

Z angl. přel. M. Knápková, L. Rů‑
žička, Praha: Paseka, 2017, 1. vyd.,
108 s., váz. 199 Kč
Slaďák je dojemným, roztomilým,
humorným a autobiografickým
zápisníkem jedné lásky, kterou sle‑
dujeme od zamilovaných smsek až po
první společné bydlení.
ISBN 978-80-7432-816-9

rom anti k a
ANDRÉE, Michaela
Řekni ano našemu štěstí

Z něm. přel. H. Smolaková, Brno:
Moba, 2017, Dětská sestra Angelika,
2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
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O dětské doktorce Gesině Bau‑
mannové bylo rozhodnuto od první‑
ho okamžiku, když svého nového ko‑
legu dr. Kristiana Hössingera uviděla.
V jeho úsměvu bylo cosi chlapeckého
a v jeho modrých očích tančilo tisíc
malých čertíků…
ISBN 978-80-243-7554-0

BIRKNER-MAHLEROVÁ,
Frieda
Dívka jeho snů

Z něm. přel. L. Lacinová, Brno: Moba,
2017, FBM, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
U hlavního vchodu vysoké školy
v Charlottenburgu stáli dva studenti,
kteří se neznali. Heinrich Stahl stál
na jedné noze a prohlížel si podrážku
svých značně sešlých polobotek.
Druhý student podotkl: „Je v ní díra.“
ISBN 978-80-243-7560-1

COURTHS-MAHLEROVÁ,
Hedwiga
Tajemství sester Rupertových

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2017, HCM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Bernd Sanders se podíval soucitným
pohledem na dívku, která stála
osaměle u vysokého okna slavnostní‑
ho sálu a vážnýma očima hleděla na
skvělou společnost...
ISBN 978-80-243-7555-7

DARIUSOVÁ, Nicola
Léto s láskou

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2017, Šlechtické romance,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Jmenovala se Sabina a byla tak
nádherně mladá. Již šest týdnů byla
v Itálii. Chtěla studovat jazyky, a pro‑
to přijala místo jako děvče pro práce
v domácnosti a k dětem v rodině
Cuneových.
ISBN 978-80-243-7559-5

MAYBACH, Viola
Půlnoční telefonát

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2017, Zlatá růže, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
„Můj milý, mám úplně stejný názor
jako ty. Když jde o ženění, nesmíš dát
na nikoho jiného, jen na sebe sama,“
řekl kníže Leopod von Sternberg
svému mladšímu příteli, hraběti Ale‑
xandrovi von Herzfeld...
ISBN 978-80-243-7565-6

REIMANOVÁ, Marion
Spiknutí rudých růží

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2017, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Jak dát ženě najevo, že je milována?
Samozřejmě rudými růžemi! Conny
a Mony, osmiletá dvojčata vdovce
Egona Staala, posílají ženě, kterou
si vyhlédla za svou maminku, denně
jednu z těch ušlechtilých květin.
Samozřejmě jménem svého otce!
ISBN 978-80-243-7557-1

Soumrak v srdci

Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno:
Moba, 2017, Dr. Stefan Frank,
2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Mladá žena, kterou přivezli na
Waldnerovu kliniku s masivním krvá‑
cením, šeptala stále a znovu totéž
jméno: „Doktorka Lorenzová.“ Co od
té mladé lékařky chtěla, zda ji znala,
zda se jí chtěla s něčím svěřit – to
nikdo nevěděl.
ISBN 978-80-243-7567-0

STEINBERGOVÁ, Jill
Můj největší poklad

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2017, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Bez rozmýšlení přeskočila malá Julie
plot zahrady. Vnitřní hlas, který jí sem
tam pošeptal, co děti smějí a nesmějí,
tentokráte mlčel. Malá se směle blí‑
žila k velké terase, kde se ke snídani
shromáždila vybraná společnost.
ISBN 978-80-243-7570-0

rom ány
ADICHIEOVÁ, Chimamanda
Ngozi
Amerikána

Z angl. přel. P. Štádler, Brno: Host,
2017, 1. vyd., 550 s., váz. 389 Kč
Silný příběh o lásce, rasových otáz‑
kách a identitě. Ifemelu a Obinze jsou
mladí a zamilovaní, ale nespokojení
se životem v Nigérii ovládané
vojenskou diktaturou. Rozhodnou
se proto hledat štěstí v cizině a jejich
cesty se rozdělí.
ISBN 978-80-7491-436-2

ANDREWSOVÁ, Virgina C.
Tajemství rána

Z angl. přel. I. Tichý, Brno: Moba,
2017, 2., zde 1. vyd., 368 s., váz.
299 Kč
Patnáctiletá Dawn se dostává do
New Yorku, kde studuje na slavné
konzervatoři. Tady poznává sympa‑
tickou Trishu, z níž se stává její nej‑
lepší kamarádka, ale hlavně učitele
hudby Michaela Suttona, hvězdu
světové operní scény.
ISBN 978-80-243-7458-1

BEECKOVÁ, Griet Op de
Pojď sem, ať ti můžu dát pusu

Z nizozem. přel. A. Elbel, Brno: Host,
2017, 1. vyd., 400 s., váz. 339 Kč
Bezostyšně upřímný příběh o tom,
proč se stáváme tím, kým jsme. Mona
jako dítě, jako čtyřiadvacetiletá dívka
a jako pětatřicetiletá žena. Román
o dětství, ale také o rodičovství.
O zlomených lidech a o tom, jak neú‑
myslně ubližují ostatním.
ISBN 978-80-7491-876-6

COLEMAN, Rowan
Všichni jsme utkáni z hvězd

Z angl. přel. M. Polochová, Ostrava:
Domino, 2017, 1. vyd., 499 s., váz.
349 Kč
Stella Careyová je provdaná za
válečného veterána Vincenta, který
po návratu z bojů tráví večery ve
společnosti traumatických vzpomí‑
nek, úplně uzamčen před vnějším
světem.
ISBN 978-80-7498-199-9

DICKER, Joël
Kniha o Baltimorských

Z franc. přel. M. Marková, Praha:
Argo, 2017, 1. vyd., 432 s., váz. 398 Kč
Děj rodinné ságy nazíráme pohle‑
dem mladého spisovatele Marcuse
Goldmana, který se tentokrát vrací
do dob a krajin svého dětství, aby se
vyznal z obdivu a lásky k těm, kterým
říká Baltimorští – tedy ke druhé větvi
rodiny Goldmanů.
ISBN 978-80-257-1958-9

ERSKINOVÁ, Barbara
Spáčův hrad

Z angl. přel. E. Křístková, Praha:
Brána, 2017, 1. vyd., 464 s., váz.
399 Kč

bibliografie
Děj románu se odehrává v 15. a zá‑
roveň v 21. století a jeho hrdinkami
jsou dvě ženy – Catrin a Miranda.
V roce 1400 se na velšských hranicích
schyluje k válce a Catrin se ocitne ve
zdech hradu Sleeper. V roce 2015
odjíždí na hrad Miranda...
ISBN 978-80-7243-889-1

HÁJÍČEK, Jiří
Dešťová hůl

Brno: Host, 2017, 2. vyd., 280 s.,
brož. 229 Kč
Po románech Selský baroko a Rybí
krev završuje J. Hájíček svou volnou
„venkovskou trilogii morálního
neklidu“. Po předešlých literárních
sondách obrácených do minulosti
české vesnice nyní následuje román
ze současnosti.
ISBN 978-80-7577-039-4

HELLER, Joseph
Gold za všechny peníze

Z angl. přel. M. Žantovský, Praha:
Plus, 2017, zde 1. vyd., 392 s., váz.
399 Kč
Bruce Gold, židovský profesor ang‑
lické literatury, dostane nečekanou
nabídku: může se stát vysokým
politikem v americké vládě. A právě
to je příležitost, na kterou Gold celou
dobu čeká, protože konečně může
něco udělat se svým životem.
ISBN 978-80-259-0619-4

KAŠUA, Sajjid
A bylo jitro

Z hebrej. přel. Š. M. Sedláčková,
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2017,
1. vyd., 232 s., váz. 269 Kč
Protagonistou knihy je arabský novi‑
nář, který vystudoval izraelské školy.
Píše hebrejsky a pracuje jako reportér
pro izraelské noviny, pro které přináší
pravidelné reportáže o událostech na
Západním břehu.
ISBN 978-80-87855-65-2

KENNEDY, Elle
Skóre

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. Z. Ľalí‑
ková, Praha: Baronet, 2017, 1. vyd.,
408 s., váz. 329 Kč
Allie Hayesová má problém. Blíží se
promoce a ona zatím pořád netuší,
co bude dělat po škole. Navíc si po
krachu dlouhodobého vztahu léčí
zlomené srdce a o žádný nový vztah
nemá nejmenší zájem...
ISBN 978-80-269-0549-3

KUBÍK, Lubomír
Příběh zbloudilé kulky

Praha: Prostor, 2017, 1. vyd., 320 s.,
brož. 297 Kč
Děj nového Kubíkova románu se
odehrává v menším českém městě
s početnou německou menšinou od
konce 2. světové války do odsunu
Němců.
ISBN 978-80-7260-350-3

MAUGHAM, William
Somerset
Poslední půlšilink. Život malíře

Z angl. přel. G. Krásová, Praha:
Prostor, 2017, 1. vyd., 304 s., brož.
297 Kč
Román klasika anglické literatury
z roku 1919 byl inspirován životem
geniálního francouzského malíře
Paula Gauguina. Jeho osud se odráží
v osudech hlavního hrdiny románu
Charlese Stricklanda, burzovního
makléře, který se chce stát malířem.
ISBN 978-80-7260-349-7

z n o v i n e k k 2 7. 3 . 2 0 17 2 7 0 t i t u l ů
MORNŠTAJNOVÁ, Alena
Hana

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 310 s.,
váz. 299 Kč
Třetí román úspěšné české autorky.
Existuje-li něco, co prověřuje oprav‑
dovost lidského života, pak je to
utrpení. A existuje-li něco, co život
znehodnocuje, pak je to utrpení, kte‑
ré člověk působí jiným. Jenže co když
je přesto nevinen?
ISBN 978-80-7491-940-4

SIVECOVÁ, Tara
Svádění a láskominky. Románek
máčený v čokoládě

Z angl. přel. J. Montorio Doležalová,
Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
248 s., váz. 259 Kč
Svobodné mamince Claire je něco
přes dvacet, a aby si vydělala na
rozjetí vlastního podniku a svému
hubatému, přesto rozkošnému (když
spí) dítěti zařídila lepší život, pomáhá
své nejlepší kamarádce prodávat ero‑
tické pomůcky.
ISBN 978-80-204-4174-4

STROUT, Elizabeth
Jmenuji se Lucy Bartonová

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz. 269 Kč
Lucy vyrůstala v chudobě s milující
matkou a násilnickým otcem. Mezi
dětmi byla terčem posměšků a jejím
jediným přítelem byl strom v poli.
Získala ale stipendium a věřila, že
díky studiu unikne drsnému okolí
i své minulosti...
ISBN 978-80-267-0830-8

WERFEL, Franz
Píseň o Bernadettě

Z něm. přel. J. Fučíková, Praha: Vy‑
šehrad, 2017, Světová próza, 8. vyd.,
448 s., váz. 398 Kč
Nesmrtelný román na základě faktů
vypravuje o životě chudobného a ne‑
duživého děvčátka z pyrenejského
podhůří. Slavný Werfelův román.
ISBN 978-80-7429-795-3

roz h ovo ry
PADEVĚT, Jiří
Věda života. Rozhovory s prof.
Jiřím Drahošem

Praha: Academia, 2017, Věda života,
1. vyd., 246 s., váz. 245 Kč
Kniha rozhovorů s prof. J. Drahošem
přináší cenné poselství o druhé
polovině 20. století, prožité v prostředí
české vědy. Srozumitelným způsobem
představí obor chemického inženýrství
a rovněž fungování AV ČR.
ISBN 978-80-200-2672-9

sci-fi; fantasy
BENNETT, Robert Jackson
Město mečů

Z angl. přel. M. Pohl, Brno: Host,
2017, 1. vyd., 550 s., váz. 369 Kč
Triumfální návrat do světa Města
schodů. Město Voortyaštan kdysi
bývalo sídlem bohyně války a smrti,
líhní hrůzostrašných nadpřirozených
bojovníků, kteří rozsévali smrt
a podrobili si miliony lidí. Dnes je
bohyně mrtvá a město leží v troskách.
ISBN 978-80-7491-821-6

JOHANSSON, Lars Vasa
Kouzelníkův únik z reality

Ze švéd. přel. M. Voslářová, Brno:
Host, 2017, 1. vyd., 340 s., váz.
329 Kč

Může magický les dát domýšlivému
kouzelníkovi za vyučenou? Jakožto
kouzelník dokáže Anton jednou
rukou za zády rozvázat složité uzly.
Jakožto člověk si sotva zvládne koupit
hrnek kávy, aniž se přitom dostane
do potíží.
ISBN 978-80-7491-848-3

LÁDROVÁ, Jitka a kol.
Zpívající věže. Sbírka vítězných
povídek 2015

Ilustr. R. Havran, Praha: Straky na
vrbě, 2017, Česká fantastika, 1. vyd.,
192 s., brož. 120 Kč
Slyšíš ty tóny? Ne? Tak se zastav
a poslouchej. To jsou Zpívající
věže – majáky, které chrání pobřeží
od mořských stvůr. Vítr se opírá
do jejich strun a ony vyprávějí své
příběhy... To nejlepší z 1. ročníku
soutěže.
ISBN 978-80-87364-66-6

LUKAS, Leo
Mezi Profozeuty

Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba,
2017, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Jsou považováni za hyeny vesmíru –
a představují naději pro Zemi.
ISBN 978-80-243-7564-9

SCULL, Luke
Temné bratrstvo

Z angl. přel. L. Václavík, Brno: Host,
2017, 2. vyd., 448 s., brož. 249 Kč
První díl trilogie. Je doba temna.
Zásoby kouzla čerpaného z mrtvých
bohů pomalu docházejí. Démoni
a krakatoni zamořují zemi a poslední
hranice mezi říšemi se začínají
hroutit...
ISBN 978-80-7577-038-7

VALA, Petr
Supriarcha: Vize dávných zítřků

Ilustr. P. Vala, Ústí nad Orlicí: Oftis,
2017, 1. vyd., 104 s., brož.
Jedná se o titul Katova komnata
vydaný roku 2013, který je rozšířen
o pokračování v podobě povídkové‑
ho epilogu Katova cela. Společně pak
tvoří tuto knihu, vizi dávných zítřků
– dramatický obraz lidské společnosti
v letech 2114 a 2116.
ISBN 978-80-7405-412-9

WELLS, Herbert George
Stroj času. Ostrov Dr. Moreaua
Ilustr. M. Rachlík. Z angl. přel. J.
Mertinová, Praha: Romeo, 2017,
1. vyd., 272 s., váz. 298 Kč
Stroj času vypráví o krkolomné
pouti časem svérázného vynálezce
a klade otázky o mezích vývoje lid‑
ské civilizace. Ostrov Dr. Moreaua
pojednává o vědeckých experi‑
mentech, jež se pokoušejí změnit
odvěký řád přírody.
ISBN 978-80-86573-61-8

světová
k l asi k a

Rozmarné a tajuplné příběhy ze
staré Číny

Z čín. přel. J. Häringová, Praha:
Vyšehrad, 2017, Mozaika, 1. vyd.,
424 s., váz. 298 Kč
České vydání výboru z čínských poví‑
dek pořízeného J. Häringovou vyniká
krásou jazyka a díky poznámkám
a úvodnímu slovu umožňuje na‑
hlédnout hlouběji do ducha staré
čínské kultury.
ISBN 978-80-7429-700-7
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th r i lle ry
BANNER, A. J.
Dobří sousedé

Z angl. přel. P. Černovský, Zlín:
Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 248 s., váz.
339 Kč
Psychologický thriller. Sarah a její
manžel žijí na místě, kde by chtěl žít
každý. Jejich idylka je ale narušena
jednoho říjnového večera, kdy je
náhlá tragédie připraví o veškeré
štěstí…
ISBN 978-80-7473-522-6

COLE, Martina
Vyrovnat si účty

Z angl. přel. H. Čapková, Ostrava:
Domino, 2017, 1. vyd., 464 s., váz.
349 Kč
Sharon Conwayová a Lenny Scott se
měli rádi už jako teenageři. Sharon
neznepokojovaly Lennyho obchody.
Pak se ale jednou Lenny nevrátil
domů. Kdosi ho totiž zavraždil
a brutalita toho činu šokovala dokon‑
ce i otrlé policisty.
ISBN 978-80-7498-201-9

HEDSTRÖM, Ingrid
Vražedná diagnóza

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Astrid se po letech vrátila do ven‑
kovského domu, který zdědila po
strýci Larsovi. V jeho věcech našla
čepici, jež patřila chlapci, který před
30 lety zmizel. Okamžitě v ní vzklíčilo
podezření, že podivín Lars měl s jeho
zmizením něco společného...
ISBN 978-80-267-0826-1

KEPLER, Lars
Lovec králíků

Ze švéd. přel. K. Kloučková, Brno:
Host, 2017, Případy komisaře Joony
Linny, 1. vyd., 527 s., váz. 369 Kč
Šestý díl série. Joona Linna sedí už 2
roky ve vězení s vysokou ostrahou.
Nyní ho však odvezli na tajnou
schůzku. Po vraždě švédského minis‑
tra zahraničí totiž policie potřebuje,
aby jí pomohl vypátrat a zastavit
pachatele.
ISBN 978-80-7577-060-8

MINIER, Bernard
Zkurvenej příběh

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 624 s.,
váz. 399 Kč
Les a mlha kam se podíváš. Místo,
kde každý zná každého a kde sou‑
kromí je jenom iluze. To je malý ost‑
rov Glass Island, kde žije šestnáctiletý
Henry a kde byla zavražděná jeho
přítelkyně. Kdo je vrahem?
ISBN 978-80-7505-620-7

ZANDER, Joakim
Bratr

Ze švéd. přel. K. Kloučková, Brno:
Host, 2017, 1. vyd., 432 s., váz.
349 Kč
Nejžhavější politická témata naší
doby v pokračování bestselleru
Plavec. Jásmín Adžamová utekla
před svou minulostí z drsného
stockholmského předměstí Bergort
do New Yorku. Ve Švédsku nechala
svého bratra, který se postupně
radikalizuje...
ISBN 978-80-7491-558-1

weste r ny
EVERETT, Jack
Missouri Charles

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Slavný Missouri Charles, který proslul
svým rychlým koltem, ležel na zemi.
Pokořený a chvějící se strachem.
Poprvé v životě byl poražen a poprvé
v životě se doopravdy bál. El Capitan,
vůdce desperátů, ho ponížil...
ISBN 978-80-243-7553-3

KIRBY, John
Krvavý pes

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Z věznice v Leavenworthu uprchli
čtyři nemilosrdní zabijáci. Bez milosti
postříleli všechny, kdo se jim postavili
do cesty. Jen z jednoho muže měli
strach: z federálního marshala Farga
McComba, „krvavého psa“...
ISBN 978-80-243-7562-5

MARTIN, Lee
Nebezpečné poslání

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Celých 10 let byl James Burlington na
útěku před pronásledovateli i sebou
samým. Na ten osudný den, kdy jako
kapitán armády Severu zastřelil jednu
mladou ženu, nemohl zapomenout.
Ano, byla to nešťastná náhoda...
ISBN 978-80-243-7566-3

SCOTT, William
K čertu s Doneganem!

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož.
39 Kč
Warren Donegan zastavil koně a roz‑
hlédl se. Pastva tam byla vydatná.
Tekl tam úzký potok, kde se dobytek
mohl pohodlně napojit. Donegan
se rozhodl, že na tomto místě chvíli
zůstanou. Nemohl tušit, co tímto roz‑
hodnutím způsobí...
ISBN 978-80-243-7568-7

SCOTT, William
Sarah ať shoří

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož.
39 Kč
Viděl jsem lidi páchat děsivé věci.
Nikdy jsem si na to nedokázal
zvyknout, a přesto to patřilo k mé
všední práci. Podivný obraz, který se
mně a Joeovi naskytl v ustávajícím
dešti, mě bodl až v morku kostí...
ISBN 978-80-243-7558-8

UNGER, G. F.
Až do pekel

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
John Johnstone jel lehkým cvalem
kolem ostrého ohybu rokle, a když
těsně před sebou spatřil jezdce,
trhnutím zastavil svého šedého vala‑
cha. Okamžitě toho jezdce poznal.
A protože si myslel, že ho dobře
zná, užasl a považoval celou věc za
nevinný žert.
ISBN 978-80-243-7561-8

UNGER, G. F.
Chyťte Kilraina!

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Tehdy jsem byl zástupcem šerifa
v Silver City. Moje jméno? Nu,
jmenuju se i dnes, kdy to všechno
píšu, Hogue Kilrain. Znám chlapíky,
kteří v mé situaci přijali jiné jmé‑

bibliografie
no a odjeli tři tisíce a ještě víc mil
daleko...
ISBN 978-80-243-7569-4

UNGER, G. F.
Sama v Dirty Townu

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2017, G. F. Unger – nejlepší
westerny, 1. vyd., 80 s., brož.
John Battley se už nechce živit jako
pistolník, i když tak koná ve jménu
spravedlnosti. Nechce už zabíjet.
Rozhodne se tedy odjet až do Dove‑
ru, aby začal nový život. Netuší však,
že se zde po letech setká s krásnou
Lysette...
ISBN 978-80-243-7563-2

UNGER, G. F.
Věrnost na prodej

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož.
39 Kč
Sue držela v ruce potvrzené dlužní
úpisy. „Sedm set třiatřicet dolarů,“
řekla. „Všechny naše dluhy, jak je
mám zapsány i v našich vlastních
knihách. Jacku, vysvětli mi, co to má
znamenat.“ Přikývl jsem...
ISBN 978-80-243-7556-4

literatura pro
děti a mládež
d e te k tivn í
př í b ě hy
BLYTONOVÁ, Enid
Tajemství podivných vzkazů

Ilustr. B. Fencl, Praha: Albatros, 2017,
1. vyd., 176 s., váz. 199 Kč
Strážmistr Goon dostává podivné
anonymní vzkazy a požádá synovce
Erna o pomoc. Pátrání však zahájil
také Špekoun s přáteli. Kdo odhalí
pisatele záhadných vzkazů dřív?
ISBN 978-80-00-04596-2

HORST, Jorn Lier
Případy pro Detektivní kancelář
č. 2 – Operace Bouřkový mrak

Ilustr. H. J. Sandnes, Praha:
Fragment, 2017, 1. vyd., 112 s., váz.
199 Kč
V Řečanech se dějí divné věci: pekaři
Buchtovi zmizely kvasnice, z pláže se
ztratily sudy na stavbu plovoucího
mola a z městského parku jalovcové
keře. A tím krádeže rozhodně ne‑
skončily...
ISBN 978-80-253-3097-5

RYLANCE, Ulrike
Penny Vostrá – Poplach na
horské dráze

Ilustr. L. Hänsch, Praha: Fragment,
2017, 1. vyd., 160 s., brož. 199 Kč
Parta detektivů ve složení Penny, Ida
(její nejlepší kamarádka), Marie (její
druhá nejlepší kamarádka), Flora
a pes Džastin je celá žhavá vrhnout
se do řešení dalšího kriminálního pří‑
padu. Nová záhada na sebe nenechá
dlouho čekat.
ISBN 978-80-253-3096-8

lyže, jistě netušila, že najdou zmrzlé
dinosauří mládě. A už vůbec by je
nenapadlo, že když ho odnesou do
hotelu, tak rozmrzne a probudí se
k životu...
ISBN 978-80-253-3087-6

CARLSONOVÁ, Caroline
Pirátská čest

Z angl. přel. R. Bičíková, Brno: Host,
2017, Téměř ctihodná liga pirátů,
1. vyd., 260 s., váz. 289 Kč
Zábavný závěr trilogie o statečné
pirátce a mluvícím chrliči. Hilary
Westfieldová se stala pirátkou na
volné noze. Z Téměř ctihodné ligy
pirátů odešla, protože její prezident,
proradný kapitán Černozub, se ne‑
chová ani trochu ctihodně...
ISBN 978-80-7491-851-3

GEHMOVÁ, Franziska;
HARVEY, Franziska
Soptíci se nedají!

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 179 Kč
Plamínu a Krata už znáte. Jsou to
soptíci – prdící bytůstky, které bydlí
v sopkách a mají na svědomí to neu‑
stálé pobublávání a výbuchy. Nedají
bez sebe ani ránu, a to to kolem nich
bouchá neustále!
ISBN 978-80-253-3099-9

SOCHA, Radomír
Skřítek Svatojánek, víla Lucinka
a zvířátka

Praha: Agentura Krigl, 2017, 1. vyd.,
100 s., váz. 199 Kč
Dobrodružné příhody skřítka
Svatojánka a víly Lucinky. Jak se
Svatojánek vypravil pro mlhu na
šatičky pro Lucinku a přitom nazlo‑
bil hastrmana? Jak se mu podařilo
o svatojánské noci vyloudit od
permoníka diamanty na náhrdelník
pro Lucinku?
ISBN 978-80-88104-20-9

THOMPSONOVÁ, Sophie
Kluk ze zoo

Ilustr. R. Ashdownová, Praha:
Fragment, 2017, 1. vyd., 176 s., váz.
189 Kč
Vincent je obyčejný kluk, který nemá
rád zvířata. Nedivte se mu – jeho
táta pracuje v zoo a je celé dny
pryč. Máma zas utekla s krotitelem
lvů a přidala se k cirkusu. V den svých
osmých narozenin však zjistí, že rozu‑
mí řeči zvířat.
ISBN 978-80-253-3094-4

h ry
PŘÍKAZSKÁ, Tereza
Vyrábíme zábavu, bavíme se (s)
tvořením

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 104 s.,
váz. 249 Kč
Výtvory vašich ratolestí nemusí skon‑
čit jen pohozené na dně skříně. Díky
této knížce si děti vyrobí spoustu
stolních her, které běžně znají, i těch,
které jim teprve přirostou k srdci.
Netradiční Člověče, nezlob se, Dží‑
nová dáma ad.
ISBN 978-80-264-1390-5

dobrodružství

kom i k sy

BREZINA, Thomas
Brontík – Kamarád z pravěku

BURKS, James
Pták a Veverčák na útěku

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 199 Kč
Když si dvojčata Týna a Tobík vyrazila
se strýčkem Norbertem do hor na

Z angl. přel. V. Kadlec, Brno: Host,
2017, 1. vyd., 128 s., váz. 249 Kč
Dva přátelé utíkají o život ve vtipném
komiksu plném akce. Na jedné straně

z n o v i n e k k 2 7. 3 . 2 0 17 2 7 0 t i t u l ů
ukecaný, bláznivý a bezstarostný
Pták, co lítá z průšvihu do průšvihu
a je mu to fuk. Na druhé straně úz‑
kostný, věčně ustaraný a ustrašený
Veverčák.
ISBN 978-80-7577-000-4

le po r e l a
GÖBELOVÁ, Doro
Jak to chodí v cirkusu

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 16 s.,
199 Kč
Co se dělo, když do města přijely ba‑
revné maringotky a začalo se stavět
šapitó? Co všechno zvířata, klauni
a akrobati předvedli divákům? Vydej‑
te se s dětmi do cirkusu a povídejte
si společně o tom, co všechno se na
obrázcích děje.
ISBN 978-80-253-3088-3

po hád k y
KARAFIÁT, Jan
Broučci: Broučkovy pohádky.
Pokračování oblíbených příběhů o svatojánských broučcích,
které s oblibou čte již několik
generací

Ilustr. J. Wenig, Praha: XYZ, 2017,
1. vyd., 120 s., váz. 199 Kč
Broučci už leží v postýlce a bedlivě
naslouchají tatínkovým pohádkám na
dobrou noc. Během svých večerních
výletů se tatínek nachomýtl k ne‑
jedné úsměvné a roztomile bláznivé
příhodě.
ISBN 978-80-7505-616-0

KROLUPPEROVÁ, Daniela
Polární pohádka

Ilustr. M. Bergmannová, Praha: Por‑
tál, 2017, 1. vyd., 80 s., váz. 225 Kč
„Mrazuvzdorná a sněhu odolná po‑
hádka až do minus čtyřiceti stupňů“
popisuje v devíti krátkých kapitolách
severská dobrodružství malé sněhové
vločky.
ISBN 978-80-262-1169-3

NOVOTNÝ, David Jan
Pohádky z Ementálu

Ilustr. V. Brůnová, Praha: Brána,
2017, 1. vyd., 184 s., váz. 95 Kč
Dvacet pohádek, odehrávajících se
od konce doby kamenné k začátku
doby železné, uvádí na pravou míru
to, co se děti učí o pravěku. Kdo začal
jako první chovat slepice, pěstovat
obilí, péct chléb, vyrábět hrnce, splé‑
tat provazy?
ISBN 978-80-7243-940-9

po pul ár n ě
naučná

Městská hromadná doprava

Ilustr. M. Stacho, Brno: CPress, 2017,
1. vyd., 12 s., 89 Kč
Víte, s jakými dopravními
prostředky se můžete setkat ve
městě? Nasedněte s naším lepo‑
relem do MHD a poznejte, jak vy‑
padá trolejbus, tramvaj, nadzemní
dráha a spousta dalších dopravních
prostředků.
ISBN 978-80-264-1386-8

ROUGIER, Roger
Trénujeme logické myšlení. Pro
děti od 9 let

Z franc. přel. M. Bedřich, Praha:
Portál, 2017, 1. vyd., 64 s., brož.
189 Kč
Sešit obsahuje úkoly pro trénování
logického a matematického myšlení
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a rozvíjení úsudku dětí pomocí
dedukce, kombinace více prvků,
orientace v čase a prostoru. Nabízí
50 hádanek.
ISBN 978-80-262-1175-4

RUSSELLOVÁ, Harriet
Věda, to je brnkačka!

Ilustr. H. Russellová. Z angl. přel.
M. Lžička, Praha: Mladá fronta,
2017, 1. vyd., 96 s., brož. 239 Kč
Chcete-li se stát vědcem, nepo‑
třebujete k tomu zkumavky přeté‑
kající různobarevnými tekutinami,
spletité hadičky přístrojů ani speciální
laboratoř. Tahle knížka vám ukáže,
jak si vystačit s málem, a přesto
dokázat velké věci.
ISBN 978-80-204-4275-8

RŮŽIČKA, Oldřich; TŮMA,
Tomáš
Atlas prehistorie pro děti

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 6 s.,
váz. 290 Kč
Zajímají se vaše děti o prehisto‑
rická zvířata, rostliny a vývoj života
na Zemi? Tato kniha jim spolehlivě
odpoví na všechny zvídavé otázky.
Provede je prvními krůčky modré
planety až po její současnost.
ISBN 978-80-00-04522-1

pro d ěti
LEHENOVÁ, Taťjana
Je Miška myška?

Ilustr. L. Ondráš, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 96 s., váz. 249 Kč
„Mami, a jaký to bylo před naro‑
zením? Co se děje v bříšku?“ Pama‑
tujete si ještě na tyto otázky? Koho
by odpověď nezajímala. Vklouzněte
do příběhu, který se dnes a denně
odehrává a kdysi se stal také každé‑
mu z nás.
ISBN 978-80-00-04590-0

SINDEN, David;
CATLOW, Nikalas
Tuhle knihu nejez

Z angl. přel. L. Šavlíková, Praha:
Mladá fronta, 2017, 1. vyd., 288 s.,
brož. 249 Kč
Je to kniha nekniha. V čem to spočí‑
vá? Každá stránka totiž vybízí k ně‑
jaké naprosto originální a bláznivé
aktivitě. Čtenář je zároveň i tvůrcem.
A pořádně se při tom vyřádí. Terapie?
Proč ne? Anebo taky prostě jenom
zábava.
ISBN 978-80-204-4041-9

pro d ívk y
MASSOVÁ, Wendy
Za trest třináctiletá

pro m l ád e ž
DVOŘÁKOVÁ, Petra
Každý má svou lajnu

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 269 Kč
O florbalu, prvních láskách a ceně
vítězství. Sourozence Adama
a Kateřinu pojí s ostatními nejen
život na malém městě, společná
škola a přátelství, ale především
florbal.
ISBN 978-80-7577-030-1

HANOVÁ, Jenny;
VIVIANOVÁ, Siobhan
Oko za oko

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 269 Kč
Ostrov Jar není jen idylické místo
na dovolenou, ale to vědí pouze
ti, co na něm žijí. Kat, Mary a Lillia
chodí na střední školu, ale to je asi
to jediné, co mají společného. Tedy
kromě touhy pomstít se těm, kteří je
šikanovali...
ISBN 978-80-7544-283-3

pro ško l ák y
ŽIŽKOVÁ, Pavla
Dopravní výchova pro 3. a 4.
třídu ZŠ

Ilustr. L. Drobný, Praha: Fragment,
2017, 1. vyd., 32 s., brož. 99 Kč
Ovládáš pravidla pro odbočování
vlevo a vpravo? Rozumíš správně
všem dopravním značkám? Kamarádi
Johanka, Petr a Tomáš připravili
sešit plný zábavných aktivit, pomocí
kterých dopravní výchovu hravě po‑
chopíš a zvládneš.
ISBN 978-80-253-3102-6

pro začínající
čtenáře
POREBSKÁ, Hana
Co kdo dělá?

Ilustr. Š. Mrvová, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 88 s., váz. 199 Kč
Děti se v krátkých příbězích, uzpů‑
sobených pro začínající čtenáře
a vybavených obrázky, jež nahrazují
některá slova, seznámí s profesemi,
se kterými se běžně setkávají v kaž‑
dodenním životě: zubař, sestřička,
pekař, policista, hasič…
ISBN 978-80-00-04597-9

př í bě hy
DAIRMANOVÁ, Tara
Hvězdy letní oblohy

Z angl. přel. E. Kovačeva, Praha:
Slovart, 2017, 1. vyd., 344 s., brož.
269 Kč
Když se samozvaná stydlivka Tara
rozhodne ukrást školního maskota
– kozu, aby si získala přízeň spolu‑
žaček, dostane se tím do spousty
problémů...
ISBN 978-80-7529-245-2

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 249 Kč
Gladys Gatsbyová je trochu jiná
než ostatní holky. Nezajímá ji oble‑
čení ani kluci, volný čas totiž nejra‑
ději tráví v kuchyni. A když zrovna
nemůže vařit, čte si v kuchař‑
kách nebo píše kritiky restaurací.
Pokračování příběhu Všechny čtyři
hvězdičky.
ISBN 978-80-00-04589-4

SOLBERGOVÁ, Audhild A.
Superkrávy a moře trapasů

NESS, Patrick
Volání netvora. Příběh života

Z nor. přel. A. Grossová, Brno: Host,
2017, 1. vyd., 190 s., váz. 259 Kč
Být jiný není žádná sranda. Dost
pomůže, když na to člověk není sám.
Na Anne Beu a Nilse, hlavní hrdiny
úspěšné knihy Válka proti super‑
krávám, se usmálo štěstí...
ISBN 978-80-7491-849-0

Z angl. přel. H. Březáková, Praha:
Slovart, 2017, 1. vyd., 216 s., váz.
299 Kč
Třináctiletého Conora navštěvuje
noc co noc netvor. Není to však
ten, kterého Conor očekával – ten
z noční můry, jež ho pronásleduje
od doby, kdy jeho maminku začali

bibliografie
v nemocnici týrat neúspěšnými
léčebnými procedurami. Tenhle
netvor je jiný.
ISBN 978-80-7529-218-6

sci-fi; fantasy
BANKS, Rosie
Tajuplné království – Údolí
jednorožců

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
112 s., brož. 159 Kč
Tři nejlepší kamarádky Ellie, Sum‑
mer a Jasmína se opět vydávají do
Tajuplného království. Zlá královna
Zášť ukryla jeden ze svých blesků
v Údolí jednorožců. Jestli dívky
něco nepodniknou, zaplaví celý
kouzelný svět stovky nenasytných
housenek...
ISBN 978-80-253-3098-2

BARDUGO, Leigh
Griša – Světlo a stíny

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
312 s., váz. 299 Kč
Ravka byla kdysi mocná země, ale
nyní je zpustošena válkami, obklope‑
na nepřáteli a všude panuje strach.
Když je regiment Aliny Starkové
napaden a jejímu nejlepšímu kama‑
rádovi hrozí smrt, odhaluje v sobě
Alina skrytou sílu.
ISBN 978-80-253-3081-4

BASS, Guy
Žabák porazitel. Legenda
o Žabákovi 3

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 232 s.,
váz. 199 Kč
Vesmířanský princ Žabák už díky své
chrabrosti zachránil svět dokonce
dvakrát. Nyní přichází na řadu po‑
slední a nejtěžší měření sil, při němž
budou Žabák a jeho přátelé bojovat
se zlověstnou intergalaktickou kwa‑
čanskou armádou.
ISBN 978-80-7529-249-0

BUSSELLOVÁ, Darcey
Malá baletka 10: Rosa a zvláštní
cena
Ilustr. K. Mayová. Z angl. přel.
E. Brožová, Praha: Mladá fronta,
2017, 1. vyd., 96 s., váz. 169 Kč
Dobrodružství Rosy v Zemi kouzel
se tentokrát odehrává zčásti ve
vodní říši. Králi moří Neptunovi
někdo ukradl drahocenné žezlo,
které kdysi vyhrál v šermířském
souboji nad králem Země kouzel
Tristanem...
ISBN 978-80-204-4277-2

CASSOVÁ, Kiera
Siréna

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Oceán zachránil Kahlen před smrtí
a od té doby mu slouží jako siré‑
na. Svým zpěvem láká bezpočet
neznámých do hlubin moře. Je
smířená se samotou až do konce
služby… ale pak se seznámí s Akin‑
lim, klukem, který má vše, o čem
kdy snila.
ISBN 978-80-7544-271-0

CHARBONNEAU, Joelle
Univerzita výjimečných – Zrada

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
296 s., brož. 299 Kč
Cia Valeová byla vládou vybrá‑
na do elitní skupiny nejlepších
a nejnadanějších studentů ze
všech kolonií. Na Univerzitě
v Tosu se z ní má stát jeden z vůd‑

z n o v i n e k k 2 7. 3 . 2 0 17 2 7 0 t i t u l ů
ců válkou zničené země. Kvůli
tomu musela podstoupit brutální
Testování…
ISBN 978-80-253-3086-9

KAIBLINGEROVÁ, Sonja
Smrťák Harry: Případ tajemného
strýce
Ilustr. F. Bertrand, Brno: CPress,
2017, 1. vyd., 240 s., váz. 199 Kč
Člověče, řeknu ti, i smrťák občas
potřebuje dovolenou. Mám
kliku, že v práci je teď absolutně
mrtvo! Tady na Havaji usrkávám
osvěžující koktejly u bazénu, učím
se surfovat a opaluju si… ehm,
kosti. Jejda, právě mi přišla SMS
od Oty.
ISBN 978-80-264-1383-7

MAASOVÁ, Sarah J.
Krvavé ostří

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 408 s.,
brož. 299 Kč
Celaena Sardothien je nejo‑
bávanějším zabijákem celého
Adarlanu, ale jako obyvatelka Tvrze
vrahů musí bezvýhradně poslouchat
svého pána Arobynna Hamela. Aby
prokázala a prověřila své schopnosti,
je nucena se vydat na několik od‑
vážných misí.
ISBN 978-80-7544-272-7

RIO, Tania del
Warren XIII. a Vševidoucí oko

Ilustr. W. Staehle. Z angl. přel.
B. P. Puchalská, Praha: Paseka, 2017,
1. vyd., 224 s., váz. 369 Kč
O takovém dětství se vám nezdálo
ani v těch nejbláznivějších snech.
Warren XIII. je dědicem a správcem
starobylého rodinného hotelu,
kde se děje jedna podivnější věc za
druhou...
ISBN 978-80-7432-720-9

SCHWABOVÁ, Victoria
Divoká píseň

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Vítejte v temném a nebezpečném
městě Verity, které ohrožují monstra,
která se zrodila z násilí. Otec Kate
vládne Severní části, Augustova
rodina Jihu. Kate touží být tak nemi‑
losrdná jako její otec. A August chce
být člověk...
ISBN 978-80-7544-253-6

STEER, Dugald A.
Dračí věštba. Kroniky
drakologů (4)

Z angl. přel. V. Kadlec, Praha:
Slovart, 2017, 1. vyd., 256 s., váz.
249 Kč
Čtvrté a poslední ohnivé
dobrodružství ze série Kroniky
drakologů. Když na podzim
nezačne každoroční tah ledových
saní, pojme doktor Drake a jeho
učedníci Beatrice s Danielem
podezření, že se děje něco
nekalého...
ISBN 978-80-7529-250-6

STRAFFI, Iginio
Winx Girl Series – Kouzla víly
tanečnice (1)

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 149 Kč
Víly Winx si založily vlastní
kapelu a čeká je první koncert.
Taneční akademie Corix si přeje,
aby zahrály na jejím večírku. Ale
když víly dorazí na vzdálenou
planetu, zjistí, že jejich hudba

musí počkat. Celou školu někdo
zaklel!
ISBN 978-80-7544-286-4

YEEOVÁ, Lisa
Supergirl na Super Hero High

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz. 249 Kč
Supergirl je sice nejmocnější te‑
enager v galaxii, ale potom, co ztrati‑
la svou domovskou planetu Krypton
a s ní i každého, koho znala, si není
jistá, jestli je pro ni elitní Super Hero
High to pravé...
ISBN 978-80-7544-285-7

vysokoškolská
skripta; učebnice
e ko n om i e
HOBZA, Vladimír;
HOBZA, Vladimír jr.
Kompendium ekonomie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 66 s., brož.
Publikace je přednostně určena
pro studenty Fakulty tělesné
kultury UP v Olomouci pro obo‑
ry, ve kterých jsou vyžadovány
ekonomicko-manažerské znalosti
a dovednosti.
ISBN 978-80-244-5038-4

e ko n om i k a
ŘEZBOVÁ, Helena a kol.
Cvičení z ekonomiky podniků

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2017, 2. vyd., 115 s., brož. 105 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2738-2

e le k tro tech n i k a
VONDRÁŠEK, František;
GLASBERGER, Tomáš a kol.
Výkonová elektronika.
Svazek 3. Měniče s vlastní
komutací a bez komutace.
Část 2. Měniče kmitočtu
a střídavého napětí

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 288 s., brož. 99 Kč
Skripta jsou věnována měničům
kmitočtu a střídavého napětí. Popi‑
sují napěťové a proudové střídače,
pulsní usměrňovače, nepřímé měniče
kmitočtu, maticové měniče a na
závěr také střídavé spínače a měniče
napětí.
ISBN 978-80-261-0688-3

komun i k ace
EGER, Ludvík; PRANTL,
David; PTÁČKOVÁ, Karolína
Komerční komunikace

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
2. přeprac. vyd., 146 s., brož. 110 Kč
Skripta se věnují komerční a mar‑
ketingové komunikaci, reklamě,
mediálnímu plánování, marketingu
na internetu aj.
ISBN 978-80-261-0689-0

pe dagog i k a;
d idak ti k a
VRAŠTILOVÁ, Olga
Využití dětské literatury ve
výuce angličtiny na 1. a 2. stupni
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základní školy – praktický průvodce pro studenty učitelství

Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 100 s., brož.
Skripta Pedagogické fakulty Univerzi‑
ty Hradec Králové.
ISBN 978-80-7435-663-6

KYNCLOVÁ, Daniela;
HINKE, Jana;
ČERMÁKOVÁ, Helena
Sbírka příkladů z účetní
závěrky

po d n i k án í

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2017, 1. vyd., 87 s., brož. 85 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2737-5

BOHÁČKOVÁ, Ivana;
BROŽOVÁ, Ivana
Hodnocení podnikatelské
činnosti – metodická část

STÁROVÁ, Marta;
ČERMÁKOVÁ, Helena;
HINKE, Jana
Účetnictví pro podnikatele

pr ávo

v ýro čn í
z pr áv y

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2017, 1. vyd., 61 s., brož. 60 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2743-6

BÁRKOVÁ, Dana;
HEŘMANOVÁ, Andrea;
MAURICOVÁ, Ivana
Účetnictví ve světle judikatury

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 194 s., brož. 242 Kč
Publikace analyzuje právní
úpravu účetnictví u nás. Zejména
zkoumá vliv nedávné rekodifika‑
ce soukromého práva na účetní
judikaturu.
ISBN 978-80-261-0682-1

sbo r n í k y
7. Zirmův olomoucký diskuzní
den. Abstrakta

Edit. J. Řehák, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2017, 1. vyd., 24 s., brož.
Sborník abstrakt.
ISBN 978-80-244-5036-0

statisti k a
MIČUDOVÁ, Kateřina;
GANGUR, Mikuláš;
SVOBODA, Milan a kol.
Základy statistiky a pravděpodobnosti

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 225 s., brož. 187 Kč
Cílem publikace je seznámit
čtenáře se základy statistiky
a pravděpodobnosti. Publikace
představuje základní statistické
analytické nástroje získávání,
zpracování a vyhodnocování
datových souborů.
ISBN 978-80-261-0660-9

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2017, 1. vyd., 179 s., brož. 123 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2740-5

Výroční zpráva PdF UP za rok
2015

Edit. H. Marešová, Olomouc:
Univerzita Palackého, 2016, 1. vyd.,
52 s., brož.
Výroční zpráva.
ISBN 978-80-244-5005-6

zdravotnictví
HOLUBEC, Luboš
Klinická propedeutika
v klinických a interních
oborech

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 62 s., brož. 110 Kč
Publikace podává studentům
ucelené informace, jak získat
přehled o zdravotním stavu pa‑
cienta a o nových vyšetřovacích
metodách v klinických oborech
medicíny.
ISBN 978-80-261-0671-5

HOLUBEC, Luboš
Onemocnění a poranění tlustého
střeva a konečníku

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 50 s., brož. 110 Kč
Publikace je určena pro posluchače
bakalářského a magisterského
studia nelékařských zdravotnických
oborů.
ISBN 978-80-261-0673-9

stud i e
FALTÝNEK, Dan
O vědecké fantastice

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 120 s., brož.
Publikace vychází v rámci grantu
Inovace studia obecné jazykovědy
a teorie komunikace ve spolu‑
práci s přírodními vědami, reg.
č. CZ.1.07/2.2.00/28.0076. Projekt
je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním roz‑
počtem ČR.
ISBN 978-80-244-4348-5

účetn ic t ví
ČERMÁKOVÁ, Helena;
VOSTROVSKÁ, Hana
Cvičení z účetnictví nevýdělečných organizací

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2017, 1. vyd., 191 s., brož. 115 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2736-8

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

Proč nejsme nikdy spokojení?
Proč trpíme stresem a napětím?
Co je to štěstí?
A proč stále hledáme smysl života?
Na všechny tyto otázky má Li Č’-Čchangjednoduchou
odpověď: „Sedni si a nedělej nic.“
Li Č’-Čchang učí až překvapivě snadnému umění lehkosti bytí a uvolněnosti. Jednoduché cviky vám pomohou
nalézt v sobě vnitřní klid a rozpustit tělesné i duševní
napětí. Cviky vycházejí z tisíciletých technik slavných
mistrů. MistrLi je pokračovatelem tohoto kdysi tajného umění své rodiny ve dvacáté první generaci. V jeho
sedmi lekcích objevíte lehkost bytí prastarých učení
Dálného východu. Dopřejte své duši trochu prázdnin.
Pomůže vám to nabýt klid a vyrovnanost. Naučíte se
vědomě cítit, „myslet břichem“ a „ukládat štěstí“.
Li Č’-Čchang patří k nejvýznamnějším současným
čínským velmistrům. Předsedá evropské Společnosti
čchi-kungu a je ředitelem mnichovského Institutu čchi-kungu. Je prostředníkem mezi západní a východní medicínou: přednáší po celé Evropě.

Stará čínská tajemství, jak dosáhnout skutečné radosti,
rozkoše, spokojenosti a moci.
Před více než 1 000 lety se konkubíně WuZhao podařil
pohádkový vzestup na císařský trůn a stala se nejmocnější ženou staré Číny.
Cestu k němu si proklestila svou chytrostí, díky svému
erotickému vyzařování i tajným strategiím čínského válečnického umění. Byla to jediná žena, která kdy vládla
staré Číně. Jejím důvěrným průvodcem byl mág a lékař
Sun Simiao, strážce prastarých tajemství ženské moudrosti a moci.
Tato kniha je o tom, co Sun Simiao císařovnu naučil a
jak mohou i dnešní ženy kráčet „cestou císařovny“.
Z dosud nikdy nepřeloženého klasického čínského pramene se dozvíte, jak uvést v soulad cílevědomost s
pružností a jak strategicky využívat sílu i utvářet spojenectví.
Ženy, které dají prostor své „vnitřní císařovně“, jsou silné a velkorysé bytosti, otevřené, a přesto tajuplné: znají
totiž vnitřní zdroje své síly.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

NAklAdAtelStVí triton

Úkryt v zoo

Skutečný příběh z válečné Varšavy
filmové zPRaCování v KineCh

Šlechtična

Diane ackermanová

Pat van Beirs & Claude van Rijckeghem
Margaretě je 14 let, vyrůstá bez matky a má se vdávat. Její otec, hrabě
flanderský, toužil po synovi, který by
po jeho boku táhl do boje. Jenže
dědic a následník tu není, a tak se
trumfem ve hře o moc mezi Francií
a Anglií stává jeho dcera. Margareta
však není dítě, které by se poslušně
nechalo vést po předem vytyčené
cestě. Ve škole se dozvěděla, že
Země je možná kulatá. Odmítá
nosit korzet, na koni jezdí bez
sedla, šermuje lépe než otec
a k jejím oblíbeným zábavám patří
šmírování otce na záletech a sledování poprav na náměstí. Její
vzpoura proti otci i společenským konvencím vyvrcholí, když
odmítne uzavřít politický sňatek z rozumu...
Geniální spojení romanticko-dobrodružného příběhu z poloviny
čtrnáctého století a informací, které jste v učebnicích dějepisu
vždycky postrádali!
224 str., váz., 259 Kč

Skutečný příběh ředitele
varšavské zoologické zahrady
Jana Żabińského a jeho ženy
Antoniny, kteří po vybombardování zoo během invaze Němců do Polska v roce
1939 využili zájem nacistů
o zvířata a zachránili tak přes
tři stovky Židů navzdory tomu,
že v té době mohl být obyvatel Varšavy odsouzen k smrti
i za to, že podal žíznivému
Židovi sklenici vody. Příběh
je systematicky zdokumentovaný – autorka vyzpovídala i dosud žijícího syna manželů
Żabińských Ryszarda, lidi z varšavské zoo a ženy, jež
byly současnicemi Żabińských a účastnily se akcí polského
podzemního hnutí odporu.
Kniha získala v roce 2008 cenu Orion Award, a příběh
byl dokonce zfilmován, u nás se v kinech objeví v březnu
2017 pod názvem Úkryt v zoo.
288 str., váz., 349 Kč

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: obchod@triton-books.cz, www.tridistri.cz
ukryt v zoo_KN_210x149.indd 1
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ZALOŽENO NA SKUTEČNÝCH
HISTORICKÝCH UDÁLOSTECH

Napínavý příběh o největší
a nejdrtivější římské
porážce v historii, o bitvě
v Teutoburském lese v roce
9 n. l. Střetla se v ní římská
vojska vedená guvernérem
Publiem Quinctiliem Varem
s germánskými kmeny
v čele s Arminiem z kmene
Cherusků. 1. díl trilogie.
Váz., 368 s., 348 Kč

Arminius, spokojený, že spousta Usipetů je
uvězněná v palisádě, vzal Maela a asi tucet
nejlepších bojovníků, aby projeli osadou a podívali se, jak to vypadá s ostatními nájezdníky.
Brzy se bude bojovat jenom v palisádě a s trochou štěstí nebudou skoro žádní zajatci. Bylo
načase vyhledat zase Tubera a přesvědčit se,
že to u něj vypadá stejně.
Bolanus ho uviděl z dálky a přátelsky se na
něj podíval. Když si ho však všiml Tubero, jen
mu povýšeně pokývl. Pěkný nafoukanec, řekl
si Arminius. Jenže ho možná budu potřebovat.
„Arminie, je všechno v pořádku?“ zeptal se
Bolanus.
„Ano. Poslední odpor bude brzy potlačený.“
Tubero pohlédl na bojovníky na palisádě. „Ani
tamti to už dlouho nevydrží.“
Arminius zaznamenal těla legionářů před
vchodem, která tam nebyla, když odjížděl.
Jak to vypadá, chlapec pořád nepoužívá mozek. „Tribune, poslal jste pro šípomety?“
„Pro lásku Jupitera! Už jste se na to ptal.
A Tullus taky,“ osopil se na něj Tubero. „Ne,
neposlal. Chci to skončit před západem slunce.
Tullus a dvacet legionářů přelezou přes palisádu a otevřou vrata.“
„To není moc lidí, tribune.“
„Ale je, když zavelím do útoku, jakmile boje
uvnitř začnou,“ ušklíbl se Tubero.
Arminius nechal stranou Tuberovu odpornou nadutost i to, že Tullovi a jeho lidem hrozí
smrt. Palisáda by se měla dobýt co nejdřív.
Musel zasáhnout, protože úspěch byl na dosah. Arminius ztišil hlas, aby ho ostatní neslyšeli, ale hlavně aby chránil Tuberovo křehké

sebevědomí. „Je jasné, že se musíme zmocnit
brány, tribune, ale říkám si, jestli by nebyl
lepší útok z více směrů.“
Tubero se zachmuřil, ale neprotestoval, když
mu Arminius vysvětlil, že by se jeho muži
mohli rozdělit a postavit se koním na hřbety
a vylézt na palisádu – z různých míst. „Mise
skončí naprostým úspěchem, ať se stane cokoli, tribune, ale jestli si myslíte, že moje rada
má smysl, mohlo by zemřít méně legionářů.
Ztráta vrchního centuriona by znamenala tragédii. Varus…“
„Dobře. Chápu, kam míříte,“ připustil Tubero a zbrunátněl. „Rozkažte svým lidem, ať
zaujmou postavení. Ať zaútočí, až se ozve zatroubení.“
„Dobrý plán, tribune.“ Arminius kývl hlavou
a předstíral úctu. „Slyšel jsi, Maelo. Dohlédni,
ať se tak stane.“ Maelo souhlasil a Arminius
dodal v rodném jazyce: „Nechci, aby někdo
z Usipetů unikl, rozumíš?“
„Rozumím.“ Maelo otočil koně a odjel.
„Co jste mu řekl?“ zeptal se Tubero.
„Řekl jsem mu, že na naše muže spoléháte a že
nesmí zklamat,“ zalhal.
Tubero sice přikývl, ale nezakryl své pohrdání.
Arminiovi to bylo jedno. Nebude trvat dlouho
a skoro všichni Usipeti budou mrtví. Těch pár
zajatců, které dostanou, bude řešit až po návratu do Vetery. Jeho tajemství by mělo být
v bezpečí. Jestli Tuberova arogance je cena,
kterou musí zaplatit, aby dosáhl svého cíle,
budiž.
[Ukázka z knihy]

Více o knize www.ivysehrad.cz

Nad Anglií se stahují mračna.
První díl výtečné historické série

Na začátku je strach. Nový krimi thriller
od autora Bestselleru MRÁZ

Prožijte se svými dětmi dobrodružství
ve foglarovské tradici

Kdo se skrývá za maskou a utahuje lano?
Psychologický thriller, který vám doslova stáhne hrdlo

OSLAVA JÍDLA A PŘÁTELSTVÍ

ROZHOVORY S JEHO SVATOSTÍ

DALAJLÁMOU

PLNÁ RADOSTI
DODÁVAJÍCÍ CHUŤ DO ŽIVOTA

JAK BÝT ŠŤASTNÝ
V DNEŠNÍM PROMĚNLIVÉM SVĚTĚ

také jako
e-knihy

VŽDY VÝHODNĚJI NA

WWW.JOTA.CZ

POHÁRY TOUHY
Markéta Harasimová

Violina minulost je opředena tajemstvím – její matka odmítá mluvit o rodině zemřelého
otce. První střípky pravdy tak Viola nečekaně odhalí až ve chvíli, kdy se jako dospělá
ocitá na dramatické životní křižovatce. Východisko z těžké situace vidí v nečekané závěti
svého dědečka, o jehož existenci neměla ponětí. Do klína jí spadly vzácné vinohrady,
ale také polorozbořený vinný sklep. Třebaže o vinařském řemesle nic neví, rozhodne se
Viola z ruin vybudovat nové vinařství a navázat na rodinnou tradici.
Střetne se s řadou překážek a předsudků, nepřízní osudu i lidskou zákeřností. Zažívá
žhavá erotická vzplanutí a poznává odvrácenou tvář lásky, ale také skutečné přátelství.
Na scéně se však objevuje chladnokrevný násilník zaměřený na mladé ženy a Viola
se ocitá v jeho hledáčku. Jako mrazivé poselství ze záhrobí se jí navíc začíná zjevovat
duch zesnulého dědy s tajemnými vzkazy, které je potřeba rozluštit. Nad Violou se
postupně stahují temné mraky a začíná jí hrozit smrtelné nebezpečí…
Ponořte se do napínavého příběhu plného emocí, dráždivé erotiky, tajemna i neče
kaných zvratů…
Vydává 20. března 2017 nakladatelství MaHa.
Cena 299 Kč, 320 stran

www.nakladatelstvi-maha.cz
www.marketaharasimova.cz

Markéta Harasimová je členkou české sekce AIEP a nyní
se začleňuje i do Obce spisovatelů. Knihy začala vydávat už
během studií. Dnes se literární tvorbě věnuje na plný úvazek
– kromě románů píše články a povídky, stala se scenáristkou
a pravidelně vystupuje se svým kulturním programem.
Spolupracuje s řadou známých osobností. Je také autorkou
projektu S vínem nad knihou, který kombinuje scénické čtení, hudbu a degustace moravských vín.
Na konci roku 2016 založila nakladatelství MaHa. Autorčina tvorba je laděna eroticky a detektivně;
často jde až na hranici thrilleru. Tíhne k akci, pádným dialogům a emotivním situacím. Z tvorby
Harasimové můžeme jmenovat například knihy Rozcestí, Miriam, Osmnáct, Růže a slzy, anebo erotické
krimithrillery Sametová kůže (podle něhož vzniká scénář k celovečernímu filmu), Vražedná vášeň,
Pouta z pavučin či Mrazivé hry. Poháry touhy jsou její třináctou knihou.

žebříček

nejprodávanější knihy

		 TIŠTĚNÉ knihy

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 6. 3. až 12. 3. 2017

			 b e l e t r i e
		 1. Lars Kepler Lovec králíků Host
		 2. Bernard Minier Zkurvenej příběh XYZ
		 3. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
		 4. Robert Bryndza Noční lov Grada Publishing
		 5. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
		 6. Krystyna Wanatowiczová Miloš Havel – český filmový magnát Knihovna Václava Havla
		 7. Robert Bryndza Dívka v ledu Grada Publishing
		 8. Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková Postel, hospoda, kostel Argo
		 9. Vlastimil Vondruška Dobronínské morytáty MOBA
10. Miloš Urban Závěrka aneb Ztížená možnost happy-endu Argo

			 p o p u l á r n ě n a u č n á
		 1. Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
		 2. Hana Marková Daňové zákony 2017 Grada Publishing
		 3. Tomáš Kosačík Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma Tomáš Kosačík
		 4. Anita Moorjani Co když je to nebe? Pragma
		 5. Marek Herman Najděte si svého marťana MH
		 6. Miloslava Knappová Jak se bude vaše dítě jmenovat? Academia
		 7. Václav Minář Autoškola 2016 Grada Publishing
		 8. Louisa Thomsen Britsová Hygge – Tajemství spokojeného života Esence – Euromedia Group
		 9. Karel Nešpor Jak být milejší Portál
		 10. Tomáš Kosačík Břicháč Tom & Lucie Tomáš Kosačík

			 p r o d ě t i a m l á d e ž
		 1. Keri Smithová Destrukční deník Cooboo
		 2. Aino-Maija Metsola Barvy – Okénko k otvírání na každé stránce k mání! Baobab & GplusG
		 3. Danny Wallace Hamish a Světokazi Argo
		 4. J. K. Rowlingová Fantastická zvířata a kde je najít Albatros
		 5. Daniel Mizielinski, Aleksis Mizielinska Mapy – Atlas světa, jaký svět ještě neviděl Host
		 6. Daniela Krolupperová Polární pohádka Portál
		 7. Jiří Žáček Kamarádi zvířátka Fragment
		 8. Rotraut Susanne Bernerová Jaro Paseka
		 9. Pavel Šrut Lichožrouti Paseka
10. Klára Smolíková Vynálezce Alva 2. Edice České televize
 ěkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
D
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

		 Únor 2017 Údaje o počtu po síti „stažených“ audio knih poskytly firmy: alza.cz, kosmas.cz, audioteka.cz
		 1. Bernard Minier Tma (čte J. Žák) XYZ
		 2. James Rollins Labyrint z kostí (čte J. Schwarz) Audioteka
		 3. Kristina Ohlssonová Nechtění (čte M. Gulyáš) Audioteka
		 4. Michaela Klevisová Kroky vraha (čte K. Kociánová) Motto
		 5. Robert Galbraith Ve službách zla (čte P. Rímský) Plus
		 6. Radka Třeštíková Bábovky (čte více interpretů) Motto
		 7. Richard Feynman To nemyslíte vážně, pane Feynmane! (čte F. Švarc) Audioteka
		 8. Vlastimil Vondruška Znamení rožmberské růže (čte J. Hyhlík) Tympanum
		 9. Jan Werich Táto, povídej (čtou J. Werich, J. Werichová) Supraphon
10. Walter Isaacson Einstein – Jeho život a vesmír (čte V. Beneš) Audioteka
30

Příběhy z terapie
Lillian B. Rubin
Muž s nádherným hlasem
Ukázka z knihy

Když jsem otevřela dveře, které spojují
mou pracovnu s čekárnou, neuvědomovala jsem si, že mám na tváři obvyklý vstřícný úsměv. Všimla jsem si toho,
až když jsem pocítila, jak mi mizí z tváře, jakmile jsem před sebou toho muže
spatřila a uslyšela známý melodický
hlas: „Smázl jsem vám ten úsměv pěkně rychle, co?“ Jenže tentokrát nezněl
svádivě, ale trochu posměšně. Stála
jsem mezi dveřmi, kde mě v půli kroku
zarazila jak jeho slova, tak rozpor mezi
tím, co jsem si představovala, a mužem, který uprostřed malé čekárny stál
shrbený nad berlemi, s dolní půlkou těla
zřejmě atrofovanou a nohama od kyčlí
až po chodidla vyztuženýma dlahami.
Hleděli jsme na sebe, on se ironicky
usmíval a mě se začínal zmocňovat
vztek, protože jsem měla pocit, že to na
mě schválně narafičil.
Chvíli jsem mlčela, ale nebylo to tím, že by se mi nedostávalo slov. Můj mozek byl zaplavený
myšlenkami, ale já jsem potřebovala čas, abych si je utřídila a rozhodla se, kterou bude nejlepší
vyslovit nahlas. Mohla jsem připustit, že jsem překvapená, ale to už věděl, jak mi prozradila jeho
poznámka, a já jsem si byla prakticky jistá, že si to tak naplánoval. Mohla jsem to zahrát do autu
tím, že nechám jeho poznámku bez povšimnutí a uvedu ho do pracovny, a při tom budu čekat
na jeho další tah. Ale takový postup mi není vlastní a už dávno jsem se naučila, že zvláš� v takovýchto obtížných situacích je nejúčinnější, když se chovám co nejpřirozeněji. Nakonec jsem
udělala to, co mi připadalo opravdové, a postavila se situaci čelem. „Vždycky to takhle na lidi
nastražíte, nebo jste si to nechal jenom pro mě?“
brož., 184 str., 299 Kč

obchod.portal.cz

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná, 224 stran, 279 Kč

vázaná, 512 stran, 499 Kč

vázaná, 288 stran, 249 Kč

brožovaná, 432 stran, 169 Kč

vázaná, 64 stran, 99 Kč

vázaná, 72 stran, 79 Kč

vázaná, 128 stran, 119 Kč

brožovaná, 160 stran, 129 Kč

vázaná, 124 stran, 199 Kč

brožovaná, 96 stran, 79 Kč

vázaná, 112 stran, 79 Kč

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

