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Román o tom, jak se lidé ztrácejí, zamilovávají a kopou do všeho,
co je kulaté. O druhých šancích, prvních výkopech a o tom, že jedlá
soda vyčistí skoro všechno. O tom, jaké to je mít předsudky,
o ukládání příborů ve správném pořadí a o přírodě vedle silnice.

Od autora bestsellerů Muž jménem Ove
a Babička pozdravuje a omlouvá se.
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Fredrik Backman stihl od svého debutu
vytvořit celý literární vesmír.
svenska dagbladet

nakladatelství host
srdečně zve na stánek l 210
VELETRŽNÍ SLEVA 25 %

MLADÁ FRONTA

zve na knižní veletrh Svět knihy

12.–15. května 2016 / Výstaviště Praha-Holešovice, Průmyslový palác
Na stánku L301 na Vás čekají
stovky knih se slevou 20 %.
13. 5. 2016 Pátek

10.00–10.50 AUTORSKÝ SÁL - Levé křídlo
LADISLAV ŠPAČEK - BESEDA
Setkání a beseda s Mistrem etikety Ladislavem Špačkem k jeho
knihám pro děti „Dědečku, vyprávěj“, „Dědečku, ještě vyprávěj“
a „Špaček v porcelánu“.

10.00–10.50 LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Pravé křídlo
VELIKÁNI DO KAPSY - BESEDA S AUTORY
Setkání a beseda s Tomášem Němečkem a ilustrátorem Tomášem
Chludem ke knihám „Jan Hus očima krejčího Ondřeje a panny
Anežky“ a „Karel IV. očima opata Neplacha a rytíře Smila“
z nové edice Mladé fronty „Velikáni do kapsy“.

14.00–14.50 AUTORSKÝ SÁL - Levé křídlo
IVA PEKÁRKOVÁ - BESEDA
Setkání a beseda se spisovatelkou Ivou Pekárkovou ke knihám
„Pečená zebra“ (nominace Magnesia Litera 2016)
a „Sloni v soumraku“.

18.00–18.50 AUTORSKÝ SÁL - Levé křídlo
ČTENÍ Z PRÓZY ARNOŠTA LUSTIGA - 90. VÝROČÍ NAROZENÍ
Zdeněk Svěrák, dramatik, scenárista, herec a autor písňových textů
přečte ukázky z prózy Arnošta Lustiga. Následuje promítání ukázek
z filmu Písničkář, který nezemřel.
Po projekci se uskuteční diskuse s Evou a Josefem Lustigovými,
Markem Jíchou a Zdeňkem Svěrákem.

14. 5. 2016 Sobota

11.00–11.50 AUTORSKÝ SÁL - Levé křídlo
KLÁRA MANDAUSOVÁ - BESEDA
Křest knihy spojený s besedou ke knize Kláry Mandausové
s názvem „My dokonalé“. Knihu pokřtí Lucie Výborná,
Jakub Kohák, Jan Hnízdil a zakladatelka časopisu Marianne
Mirka Zlatníková (Vopavová).

13.00–13.50 AUTORSKÝ SÁL - Levé křídlo
KAREL HVÍŽĎALA - BESEDA
Beseda s Karlem Hvížďalou nad jeho novou knihou „Evropa, Rusko,
teroristé a běženci“ za účasti významných hostů.

15:00–16:00 Stánek ČT, P409 - Pravé křídlo
ČESKÉ STOLETÍ – ČEŠI 1977:
JAK Z ROCK’N’ROLLU VZNIKLA CHARTA 77
Pavel Kosatík a nejdůležitější události českého dvacátého století
nejen v televizním cyklu Roberta Sedláčka, ale i v komiksovém
zpracování. Tentokrát v podání výtvarníka Jiřího Husáka.
Za účasti herců z cyklu České století.
Moderuje Václav Žmolík.

KN

16:00–17:00 Stánek ČT, P409 - Pravé křídlo
ČESKÉ STOLETÍ – ČEŠI 1968: JAK DUBČEK V MOSKVĚ KAPITULOVAL
Pavel Kosatík a nejdůležitější události českého dvacátého století
nejen v televizním cyklu Roberta Sedláčka, ale i v komiksovém
zpracování. Tentokrát v podání výtvarníka Karla Jerieho.
Za účasti herců z cyklu České století.
Moderuje Václav Žmolík.

12.–15. 5. 2016.
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Svět knihy Praha
ve znamení severu

Foto © SAF

Vážení a milí čtenáři!
Letošní 22. mezinárodní knižní veletrh
a literární festival Svět knihy Praha
má bezesporu atraktivního čestného
hosta – Severské země – i přitažlivá
témata: Fenomén krimi a Město jako
literární kulisa. Když se řekne severská
či skandinávská literatura, osobně se
mi na prvním místě vybaví jméno Ingmara Bergmana, švédského filmového
a divadelního režiséra, scenáristy a spisovatele, jehož filmy, filmové povídky (tedy literární podoby filmových scénářů)
i autobiografické knihy (Laterna magica, Obrázky) mám velmi rád (z filmů zejména Sedmou pečeť, Pramen panny, Mlčení, Lesní jahody, Podzimní sonátu,
Šepoty a výkřiky či Fanny a Alexandera). Pak musím uvést jméno svého dalšího
oblíbence, švédského prozaika a dramatika Pera Olova Enquista, namátkou třeba
jeho skvělé romány Návštěva osobního lékaře, Kniha o Blanche a Marii nebo
autobiografický Jiný život. Enquist ale napsal také hru o Andersenovi (Ze života
žížal) či scénáře k filmům Strindberg – život a Hamsun (knižní verze vyšly i v češtině), v nichž se věnoval severským literárním velikánům minulosti. Andersenovy
pohádky samozřejmě patří k základním dílům světové literatury, na poli tvorby
dramatické nemůžeme pominout Augusta Strindberga (hry Tanec smrti, Slečna
Julie, Hra snů, Strašidelná sonáta, Kristina aj.), stejně jako na poli románovém
Knuta Hamsuna, nositele Nobelovy ceny za literaturu (romány Hlad, Matka země
či Mystérium). Velmi rád mám také hry norského dramatika Henrika Ibsena, které
jsou výzvou pro režiséry, herce i diváky dodnes (např. Peer Gynt, Domeček pro
panenky, Heda Gablerová, Stavitel Solness, John Gabriel Borkman, Přízraky,
Divoká kachna aj.). K dalším velkým postavám severské literatury patří nobelisté Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Pontoppidan, Selma Lagerlöfová, Sigrid Undsetová, J. V. Jensen, Eyvind Johnson, Harry Martinson a Tomas Tranströmer. Již
dlouhou dobu je celosvětovým fenoménem severská krimi; za všechny autory stačí uvést alespoň jména Stieg Larsson, Lars Kepler a Jo Nesbø. Město jako literární
kulisa je mi také velmi blízké. Město mě fascinuje, i při cestování dávám městům
(a památkám, muzeím, galeriím a operním divadlům) přednost před přírodou
a mořem. Rád si čtu třeba o Londýně Dickense, Ackroyda či Watersové, o Paříži
Balzaca či Huga, o Petrohradě Dostojevského či Bělého, o Moskvě a Petrohradě L.
N. Tolstého, o Alexandrii L. Durrella, o Pamukově Istanbulu, o Hawthornově Salemu, o Canettiho Vídni, o New Yorku a New Jersey Philipa Rotha, o Márquezově
fiktivním Macondu nebo o Praze českých básníků a prozaiků…
MILAN ŠILHAN

Svět knihy Praha 2016, 22. mezinárodní knižní veletrh a literární festival,
proběhne na Výstavišti v Praze – Holešovicích od 12. do 15. května. Čestným
hostem budou Severské země (Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko), hlavními tématy jsou Fenomén
krimi a Město jako literární kulisa.
Velvyslanectví Dánska, Finska, Norska
a Švédska v Praze a kulturní institut
Skandinávský dům spustily už v září 2015 literární kampaň #ReadNordic. Cílem kampaně je propagovat literaturu zemí evropského Severu. Kampaň je
rozdělená do osmi měsíců, přičemž každý je věnován jinému tématu či žánru.
Kampaň probíhá na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram (sledujte
a používejte hashtag #readnordic) a každý měsíc se uskuteční minimálně jedna
kulturní akce. Osou kampaně je čtenářská výzva – přečtěte osm severských knih,
sdílejte své čtenářské zážitky na sociálních sítích a vyhrajte zájezd do Skandinávie
a další hodnotné ceny. Střední hale Průmyslového paláce bude během Světa knihy Praha 2016 dominovat velký designový stánek čestného hosta Severských
zemí, který ponese název #ReadNordic. Na veletrh zavítá celkem sedmnáct
severských spisovatelů. Největšími hvězdami čestného hosta budou Katja Kettu
a Jostein Gaarder.
Finská spisovatelka Katja Kettu se nedávno proslavila syrovým románem
z druhé světové války Porodní bába, který se i v Česku stal bestsellerem. Kniha dechberoucím způsobem snoubí krásu s ošklivostí, nevinnost se zvrhlostí.
Kritika i čtenáři oceňují autorčin originální poetický jazyk čerpající například
z laponského dialektu či tradice magického realismu. Na veletrh autorka přijede
představit sbírku povídek Sběratel dýmek. Norský spisovatel Jostein Gaarder
je už řadu let celosvětově známý díky svému románu pro mládež o dějinách
filozofie Sofiin svět. Tato kniha byla přeložena do 59 jazyků a prodalo se jí na
40 milionů výtisků. Gaarder píše především knihy pro děti a mládež, často
s neskrývaným filozofickým poselstvím upozorňujícím na hodnotu života a všudypřítomnost smrti. Za pozornost stojí i jeho knihy pro dospělé, např. Vita
brevis či Principálova dcera.
Prahu dále navštíví dva držitelé prestižní Ceny Severské rady za literaturu.
Dánský spisovatel Kim Leine vyrůstal v Norsku, pak se přestěhoval do Dánska a 15 let žil také v Grónsku. Své knihy píše v dánštině a sám je do norštiny
překládá. Známým a oceňovaným autorem se stal díky svému obsáhlému historickému románu Proroci z fjordu Věčnosti, který se odehrává v 18. století
v Grónsku a jehož hlavním tématem je střet kultur v temném, kolonialistickém
období dánských dějin. Spisovatel s pseudonymem Sjón patří k nejvýraznějším
islandským kulturním osobnostem současnosti. Kromě prozaické tvorby se věnuje také psaní básní, libret k operám a písňových textů rozličných interpretů
včetně slavné islandské zpěvačky Björk. V roce 2001 byl za text k písni z filmu
Larse von Triera Tanec v temnotách nominovaný na Oscara. Česky mu vyšly
krátké prózy Syn stínu a Měsíční kámen a před veletrhem vychází Múza z lodi
Argó.
Pětici nejvýraznějších hostů uzavírá švédská autorka knih pro děti Frida
Nilsson. Přestože se jedná o nejmladší autorku z pozvaných spisovatelů, vydala
již jedenáct titulů, které byly přeloženy do řady jazyků. V roce 2014 získala Cenu
Astrid Lindgrenové a právě jako o nové Astrid Lindgrenové se o ní ve Švédsku
často hovoří. I v Česku zaujala humorná knížka o vážných věcech Gorila a já, na
jejíž úspěch má navázat novinka Piráti z Ledového moře.
Na veletrh dále přijedou tito severští spisovatelé: Majgull Axelssonová, Elina
Hirvonen, Jørn Lier Horst, Lotta Lundbergová, Kaspar Colling Nielsen, Dorthe
Norsová, Siri Pettersenová, Bengt Pohjanen, Yrsa Sigurdardóttir, Johanna Sinisalo, Kirsten Thistedová a Antti Tuomainen.
MILAN ŠILHAN (podle tiskové zprávy)
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Knižní novinky
PRODLUŽUJEME SVĚT KNIHY na www.wolteskluwer.cz/obchod
Využijte mimořádnou akci a od 12. do 18. 5. 2016 nakupujte knihy
v eshopu Wolters Kluwer s 15% slevou!

ZVEME VÁS NA BESEDU
PhDr. Václav Mertina, uznávaného dětského
psychologa, na téma:
Je možné vychovávat bez tělesných trestů?
Nebo vůbec bez trestání? A pokud ano, jak
postupovat?
13. 5. 2016 / 15.00–15.50 hodin
Svět knihy Praha 2016
Sál Rosteme s knihou, Pravé křídlo
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 400, e-mail: obchod@wolterskluwer.cz
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JELENA ČIŽOVOVÁ
ČAS ŽEN

KLAUS MODICK
KONCERT BEZ BÁSNÍKA

SIRI PETTERSENOVÁ
ÓDINOVO DÍTĚ

V jednom z typických leningradských komunálních bytů žijí tři osamělé stařeny. Jejich život se zásadně změní, když je k nim
přidělena svobodná matka s malou dcerkou. Román o životě prostých žen v surové a nesmyslné době získal nejprestižnější
ruské literární ocenění Ruský Booker.

Román o vzniku jednoho z nejslavnějších
obrazů německé secese, o komplikovaném
vztahu básníka Rilkeho a malíře Vogelera
a o lásce. Autor mistrně vypráví o tom, co
oba muže svedlo dohromady, co je rozdělilo a jaký podíl na tom měly ženy, umění,
peníze a politika.

První díl úspěšné a oceňované norské
fantasy trilogie Havraní kruhy inspirované
severskou mytologií je nejen skvěle gradovaným dobrodružstvím, ale také příběhem
o touze po spravedlnosti, o nebezpečí slepé víry a právu či odhodlání vést druhé.

↑

AUTOŘI NA VELETRHU SVĚT KNIHY

↑
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329

WOLF HAAS
BRENNEROVÁ

MARCIN MORTKA
TAPPI A NAROZENINOVÝ DORT

PETRA STEHLÍKOVÁ
NASLOUCHAČ

Věř tomu nebo ne. Nejdřív Brennera do
bezvědomí zmlátí malí ruští kluci. Pak ho
přítelkyně dovleče k oltáři… Za romány
o svérázném detektivovi získal autor několik literárních ocenění — cenu Deutscher
Krimi Preis obdržel třikrát. Brennerová je
nejnovější knihou série.

Víš, jaký je dnes den? Den jako stvořený
pro oslavu Tappiho narozenin. A co by
asi dobrosrdečnému vikingovi udělalo
největší radost? Samozřejmě něco sladkého! Upečeme mu dort, řekli si Tappiho
přátelé. Druhý díl z nové série pro děti od
čtyř let.

Velká válka rozdělila svět na dvě části:
jedna je obyvatelná a druhá zamořená
jedovatými plyny. Obyvatelnou polovinu
chrání štít, který čerpá energii z nerostu
zvaného sklenit. Původní česká fantasy
z fascinujícího temného světa, kde se na
pravdu a naději téměř zapomnělo.

nakladatelství host
srdečně zve na stánek l 210
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rozhovor

s Janem Koskem

Jak (ne)být sám (se) sebou
Jan Kosek působí jako vysokoškolský učitel sociální psychologie a sociologie
práva. Kromě tvorby odborných a esejistických textů píše také divadelní hry
(Policejní prezident, České inferno aj.), básně, pohádky a písňové texty. Vydal
knihy Sociální psychologie pro právníky, Věda je to určitě, ale o čem?, Člověk
je (ne)tvor společenský, Právo (n)a předsudek, Stát, právo a (ne)spravedlnost
(s M. Gregárkem) a básnickou sbírku Skeptikova dovolená. Zabývá se především
problematikou kulturních stereotypů a předsudků a jejich dopadem na psychiku
uspěchaného, často jen domněle autentického člověka moderní doby.
V knize Jak (ne)být sám (se) sebou – Problém autenticity. Zrod a cíle moderního člověka ve světle
filozofie a literatury (vydal Dokořán) přibližujete
poutavou formou příběh utváření, vzestupů a pádů
moderního západního člověka, který se svými představami o světě a svém místě v něm výrazně odlišuje
od lidí antiky a středověku. Co současný, moderní
západní člověk? Chce být nyní sám sebou? A je
šťastnější, než byli lidé dřív?
Ladislav Klíma, enfant terrible české filozofie,
v mnohém ohledu jistě přepjatý, zato však nepochybně autentický filozof, říkal, že lidé mohou
být buď stádní, nebo sví. Problém tkví v tom, že
ti, kteří se za každou cenu snaží být sví, nejednou
podlehnou zázračnému ismu (kterým může být
také nereflektovaný individualismus, omílající
fráze o tahu na branku
atp.), v němž se, jak
věří, najdou. Hodnotová
neukotvenost křečovité hledání sebe sama
obvykle jen posiluje,
existenciální vakuum, jak
si všímá zakladatel logoterapie V. E. Frankl, se nejednou zaplní nevábným obsahem. Tradice, např.
křesťanské nebo osvícenské, bychom tedy neměli házet za hlavu jako zbytečnou zátěž na cestě za
„úspěchem“; vhodnější je úcta, jež se nezříká kritického rozumu. S touto „výbavou“ si můžeme číst
obdivuhodné dílo Friedricha Nietzscheho, jednoho
z největších bořitelů tradic, aniž bychom propadali
nihilismu. Snažit se být sám sebou je jistě dobré, ale
vždy bez přepjatosti. Bez (přiměřených) kompromisů bychom se daleko nedostali. Dostojevského kníže
Myškin, který každému na potkání říká, co si opravdu
myslí, je sice úžasná, ale přeci jen literární postava.
A pokud se někdy oprávněně cítíme být příliš svázáni „systémem“, měli bychom se snažit co nejvíce
pečovat o jádro osobnosti, jež psycholog G. Allport
hezky označoval jako proprium a J. W. Goethe jako
citadelu. Skutečně sami sebou však můžeme být
jenom tehdy, když nebudeme (dlouhodobě) sami.
S tím souvisí také otázka štěstí, které je jen obtížně
představitelné bez dialogu.
Někteří lidé od svých rodičů tak hluboce vstřebali pojetí „měl bych být hodný“ nebo „musím být hodný“,

že se od tohoto cíle dokážou odpoutat až po velmi
obtížném vnitřním boji…
Možná ani tak nejde o cíl, ale o určité nastavení
osobnosti, které, ať už jsme je získali prostřednictvím
genů, rodinnou výchovou nebo jsme k němu dospěli
zkušenostmi, bychom neměli ve většině situací považovat za slabost. Na druhou stranu např. kabalisté
věděli, proč je v životě potřebný nejen „dobrý pud“,
ale také „zlý pud“, a C. G. Jung zcela věcně upozorňoval, že bez ochrany stínové osobnosti bychom se
v reálném světě neuplatnili.
Ve své knize výstižně píšete: „Naučili jsme se vycházet
vstříc očekáváním druhých, být kvůli nim v neustálém napětí. Na oplátku téměř vždy předpokládáme,
že druzí budou zase vycházet vstříc očekáváním našim a že budou žít v napětí kvůli nám. A tak jsme se
nenaučili mít rádi druhé takové, jací jsou, ale takové,
jaké bychom je chtěli mít.“ Je nějaká rada, jak z tohoto kruhu ven?
K udílení rad se necítím kompetentní. Přesto jsem
si (obvykle) jist, že v lidech, kteří nás obklopují, je
velice prospěšné hledat to lepší, resp. to, co za lepší
považujeme. Bez iluzí se ostatně v životě obejdeme
jen s obtížemi, nejen v oblasti mezilidských vztahů.
To, co jeden vnímá jako iluzi, může být pro druhého
svaté přesvědčení, a my bychom se měli vzájemně
respektovat. Samozřejmě s vědomím nebezpečí, jež
s sebou iluze, a tím spíše slepá víra nesou. Každý má
svou pravdu, což ovšem neznamená, že by se měl
vytratit sensus communis. „Absolutní relativismus“ je
svůdný, ale často vede jen ke ztrátě iluzí a k rezignaci
na hledání opravdu vlastní cesty, leckdy i životního
smyslu. Důležité také je, abychom neztratili smysl
pro humor.
Princip souhlasu se sebou samým je znám už z antiky. Mně se zdá nejvýstižnější formulace Platóna,
když napsal: „Jelikož jsem jeden, je pro mne lepší
nesouhlasit s celým světem, než být v rozporu se sebou samým.“ Takže – přestat být hodným a být sám
sebou. Souhlasíte?
Platónovi šlo především o svědomí, o to, aby se
člověk mohl podívat do zrcadla. Podstatnější než to,
co si o mě myslí, neřku-li vytrubují ostatní, je mé čisté svědomí. Platón ovšem také zdůrazňoval potřeby
obce (polis) a svými představami „filozofa na trůně“
si vysloužil od některých liberálů nálepku totalitního
myslitele. Od antických časů se svědomí nicméně „in8

dividualizovalo“. Otázkou (a také úskalím moderního
individualismu) ovšem zůstává, zda se skutečně znám
lépe, než mě znají ostatní. „Já“, jak dokazuje např. Martin Buber, se stává do značné míry odlidštěným subjektem, není-li schopno dialogu s nějakým „Ty“.
Na druhou stranu citujete N. Machiavelliho, tvůrce
Vladaře: „Věřím, že má úspěch, kdo se chováním
přizpůsobí daným okolnostem, a nemá úspěch ten,
jehož postup je s danými okolnostmi v rozporu.“
Vidíme, že se lidé snaží dospět k cíli, který si každý
z nich vytkl, různými cestami…
Často také „necestami“. Přesto bychom neměli na hledání sebe sama a sobě přiměřených cílů
rezignovat. Z lidí, kteří se „našli“, však jde nejednou
strach, zatímco ti, kteří se pořád jen hledají, vzbuzují
v lepším případě soucit, v tom horším jsou terčem
posměchu.
Časopisy o životním stylu a nejrůznější televizní pořady doslova drtí naši schopnost zůstat sami sebou.
Není paradoxem dnešní společnosti, že ačkoliv hlásá
individuální svobodu, každého vlastně nutí, aby respektoval přesně dané normy?
Samozřejmě máte pravdu. Krásně tento paradox ilustrují reklamní slogany, které nás vybízejí: „Buď svůj!“
Ve skutečnosti se nám snaží vnutit davový životní
styl, hodnoty a vkus. Být „jiný“ je vždycky složité,
heideggerovské „man“ nás dnes a denně tvaruje
k obrazu svému. Ustát tlak „výrobců hesel“, uchovat
si svou „citadelu“ nedotčenou, je dnes, domnívám se,
podobně těžké jako v minulosti. Větší možnosti totiž
nemá jen jednotlivec, ale také systém.
Myslíte si tedy, že jsme dnes „dál“ než byli naši předkové?
Chci věřit, že ano… Přesto si dovolím připojit krátkou
básničku, kterou jsem nazval Opičí genom: Chtěje
poznat zvyky předků / Vyrazil jsem jednou večer /
S málomluvným šimpanzem / Podívat se na skanzen
// Dojatý byl málem brečel / Když mu dali něco
k snědku / A já žasnul jak ten primát / Způsobně se
chová / Jak dokáže lidsky vnímat / A jak váží slova
// Přestože je šimpanz jenom / Nesvéprávná opice
/ Máme skoro stejný genom / A podobné tradice //
Člověk jezdí v šinkanzenu / Kousek vedle Hirošimy
/ A opičák ve skanzenu / Učenlivý tichý host / Nejvhodnější hledá rýmy / Pro zářivou budoucnost
VĚRA HLOUŠKOVÁ
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Bradley Somer
Ryba jménem Ian
Co viděla zlatá rybka, když vyskočila z 27. patra… Někdy riskovat znamená jediný způsob,
jak posunout svůj život dál.
Zlatá rybka jménem Ian bydlí ve
svém akváriu na balkoně v 27.
patře. Na rozdíl od jiných rybiček, které jsou se
svým skleněným obydlím spokojené, touží Ian po
dobrodružství. A jen co se naskytne příležitost,
přeskočí balkonové zábradlí a letí. Padá dolů na ulici. Cestou míjí okna domu a nahlíží do života jeho
obyvatel.
Je tu pohledný postgraduální student, jeho přítelkyně, ale také jeho milenka. Stavební dělník chycený
v pasti svého tajemství. Těhotná žena na lůžku,
toužící po zmrzlině. Malý kluk Herman, jenž věří,
že umí cestovat v čase. Každý z nich má před sebou
rozhodnutí, které mu může změnit život. Dokonce i zlatá rybka Ian totiž ví, že kdo stráví celý život
v akváriu, umře jako stará ryba, co nezažila jediné
dobrodružství.
Ve zdech lidského akvária se skrývají příběhy lásky,
nového života i smrti. A my všichni musíme čelit ošklivé pravdě o tom, čím jsme se nikdy nestali, a krásné
pravdě o tom, čím se můžeme stát.

Michael Morris
Co nesmíte vědět!
Peníze vládnou světu! Kdo
však vládne penězům?
Malá skupinka privátních ban
kéřů vládne ze zákulisí světu.
Ovládají nejen FED nebo ECB,
ale i nadstátní organizace UNO,
Světovou banku, Mezinárodní měnový fond anebo
BIZ. Manipulují ceny zlata i stříbra, naprogramovali
krizi nemovitostí i bankovního sektoru a cíleně řídí svět
na pokraj propasti. Již staletým cílem této peněžní elity
je vláda nad světem alias Nový světový řád! Žádná oběť
není tak velká, aby jej zastavila. Úplně veřejně plánují
kromě jiného, dle jejich názoru, nutnou redukci obyvatel naší planety. A my jim to ještě zlehčujeme! Michael
Morris vysvětluje neobyčejně jednoduchým a srozumitelným stylem fungování bankovního a finančního
systému, jak a proč vzniká inflace a jak se jí dá zabránit.
Kromě toho píše jmenovitě o lidech v pozadí, kdo
vlastně, včetně nejrůznějších politiků a médií, řídí náš
svět. Pochopí-li to někdo v celistvosti, otevřou se mu/
jí okamžitě oči!
Autor odhaluje, tak jako nikdo před ním, propletení
aktuálních firem nejmocnějších bankéřských rodin naší
planety, koncept výživy obyvatelstva naší Země, Mezinárodního měnového fondu, jakož i alternativní řešení
v hospodářské a sociální oblasti.
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Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 (adresa poštovní i fakturační)
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Svaz českých
knihkupců
a nakladatelů
na Světě knihy
Čtvrtek 12. 5. 2016, Výstaviště Praha – Holešovice
10.00 Velký sál
Slavnostní otevření veletrhu Svět knihy Praha
2016, na němž budou zástupcům Nadace Leontinka
a Světlušky Nadačního fondu Českého rozhlasu předány šeky s výtěžkem letošní kampaně Kniha ti sluší.
11.00–12.50 Literární kavárna –
Pravé křídlo (balkon vlevo)
Knihkupecké fórum
Knihkupecká komise Svazu českých knih
kupců a nakladatelů zve na přátelské setkání, na němž budou
diskutovány aktuální problémy dnešního knihkupeckého života, současně budou předány odměny nejlépe hlasujícím knihkupcům v Knihkupeckém žebříčku za rok 2015
a bude představena nová podoba Knihkupeckého žebříčku.
17.00 Velký sál
Slavnostní vyhlášení vítěze Ceny Jiřího Ortena 2016
Na Cenu Jiřího Ortena 2016 jsou nominovány:
Helena Černohorská O  trudném konci Marie Večeřové a korunního prince Rudolfa (Bylo nebylo)
– za konzistentní styl, nečekanou starosvětskost
a vlídnou jinakost.
Zuzana Lazarová Železná košile (Fra) – za napětí
mezi racionální konstrukcí a surrealistickým východiskem, které „drží krajnosti na uzdě“.
Sára Vybíralová Spoušť (Host) – za suverénní a originální vypravěčský typ, který překračuje hranice
současné mladé české prózy.

Ostatní kontakty (emailové adresy i mobilní telefony) zůstávají v platnosti
www.sckn.cz

Jičín – Valdštejnovo pole neválečné
budovat několik, měly svou moc. Jejich umístění pečlivě vážil. Spojnice staveb, ony
čáry v krajině, měly pro něj a jeho architekty velký význam. Barokní komponovaná
krajina, to je jedno z velkých bohatství Jičínska. Pozornost si zaslouží i typografický
koncept, grafické řešení knihy. To je dílo Věry Šejnové. Číslované poznámky, provedené modrým písmem, umístila na okraj stránek. Ony tak, spolu se skicami autora,
tvoří specifickou kompozici stran, takže jsou potěšitelné i na pohled. Ten, kdo zkusí
listovat knihou a číst jen poznámky, objeví tak další, paralelní příběh. Víc nahlédne
do způsobu myšlení autora. I způsobu jeho práce plné odkazů, ale i rozhovorů
s kolegy, kterým tak děkuje za četné náměty a rady. Poutavé je ono objevování, že
všechno mohlo být dočista jinak. Viz například výběr místa pro kartouzu. Valdštejn si
na jezuitech oplátkou vymiňuje vrch Čeřov, kde zvažuje vybudovat své sídlo. Pak ale
přišel 25. únor 1634 a řešení českých dějin ten večer v Chebu. Užitečné je zmínit se
o vzniku knížky z hlediska věcného, tedy ekonomického. Knížku vydalo Regionální
muzeum a galerie v Jičíně, přispěla Knihovna Václava Čtvrtka a Město Jičín. Jeden
ze způsobů edičního řešení v době, která má své poněkud jiné priority.
BOHUMÍR PROCHÁZKA

Jaromír Gottlieb má pestrý životopis; byl truhlářem,
kameníkem, učitelem, meteorologickým pozorovatelem, vedoucím odboru kultury, ředitelem muzea, stavěl
roubenky, teď se hrdě hlásí k tomu, že je OSVČ. A nyní
vydal svoji první knihu: Jičín – Valdštejnovo pole neválečné. Teze a poznámky k problematice a plánování
jičínské raně barokní aglomerace v letech 1621–1634.
Barokní název o barokní době. Navzdory pestrému
životopisu autorovu se nejedná o beletrii. Sám autor
v úvodu přiznává knížce malou čtivost. Varuje, že text není určen k jednorázovému
přečtení. Že je to depo, tedy úložiště témat a otázek. Je to kniha o čarách v krajině
i ve městě. Plánovaných i těch uskutečněných. S autorem nahlížíme do práce odborníků, architektů přes město a krajinu, zejména vzájemných vazeb. Zkoumáme
vévodovy záměry. Uskutečněné i ty, které nestihl. Povedené i ty druhé. To všechno na pozadí historického dění. Vidíme, jakou roli má církev, její instituce a stavby.
Jejich prostřednictvím se dostáváme i k politice. Kláštery, a Valdštejn jich chtěl vy9
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Vypadni z mýho života
první manžel, někdejší ředitel TV Nova Vladimír Železný. Autorka napsala román o svém
manželství a jeho rozpadu, sebeočišťující výpověď o tom, jaké to všechno bylo, od začátku
až do konce. Nejprve být malou holčičkou, pak dívkou s chlupatýma nohama, s vášní pro
knihy a touhou po romantice; později studentkou, přítelkyní a manželkou ambiciózního
spolužáka, nejprve snad někdy milovanou, ale později přehlíženou, odstrkovanou, opovrhovanou; manželkou, matkou a milenkou v dobách normalizace a následně v nelehkých
dobách po vyšvihnutí se mezi porevoluční elitu a smetánku; i jaké to bylo být manželkou
movitého mediálního magnáta, která přesto zázračně zůstávala sama sebou a která se
až ve zralém věku odhodlala k rozvodu a odchodu z nevyhovujícího svazku. Texty Marty
Davouze se vyznačují ne zrovna běžnou odvahou a silou, které ale umožňují čtenářům
jí věřit. A je jedno, jestli píše otevřeně o Václavu Havlovi nebo Vladimíru Železném. Je to
důvěra, která může vést k silné inspiraci a odvaze vlastní, protože – a to si nevymýšlím
– Marta Davouze se stala jakousi ikonou žen „jistého věku“, jejich idolem a jakýmsi příkladem. Těžko říct, kolik žen ji následovalo a tak jako ona uniklo z nevyhovujícího vztahu, ale
určitě o svých podobných pocitech autorce napsaly, byť se asi ne všechny mohly také hned
odstěhovat do Bretaně, opravit si tam ruinu a najít si tam romantického a milujícího námořníka. Právě to se podařilo paní Martě, která poté, co vypadla ze života někoho jiného,
našla konečně život svůj. 
SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ

Marta Davouze, někdejší redaktorka nakladatelství Československý spisovatel a zakladatelka Centra Franze Kafky, má na
svém kontě čtyři knihy, z nichž většina (kromě jedné, která se
týká umění) je založena na vlastních životních zkušenostech,
zážitcích a pozorováních. Zrcadlení je sbírkou článků a esejí; Dům v Bretani je knihou o sžívání se s novým prostředím
a novým mužem; a Vypadni z mýho života (vydala Mladá fronta), nové a přepracované vydání původní novely, je románem
o odchodu z mnohaletého manželství. Všechny knihy vykazují
stejné charakteristické rysy, díky nimž se knihy Marty Davouze vždycky tak dobře čtou.
Nikde ani stopa po prvoplánové líbivosti a podbízivosti, všechny texty, stejně jako sama
autorka, jsou známé svým kritickým přístupem, ironickým humorem, brutální upřímností
a otevřeností. A je jedno, zda popisuje vášnivý romantický vztah se svým druhým mužem,
nebo mizérii v Praze 70. let s tím prvním, tak jak to mohou čtenáři zjistit při čtení jejího posledního románu. Vše je o to působivější, že se vůbec nesnaží, tak jako dnes mnozí jiní, nic
zastírat, něco maskovat a přibarvovat; napsat sice knihu, ale o ničem. Tohle tedy rozhodně
není případ Marty Davouze. Vypadni z mýho života je v podstatě jakýmsi prologem,
„úvodem“ k Domu v Bretani; a název románu je větou, kterou Martu Davouze častoval její

Švadlena
ji odvezou, se pak naučí šít a právě tohle šití jí pomůže dostat se do světa. Nejdřív do
Londýna, pak do Španělska a nakonec do Paříže. Uběhne dvacet let a Myrtle je najednou
zpátky. Uklidí dům, umyje matku, postará se o zahradu a začne šít. Nejdřív pro sebe. Švadlena je totiž drama, kde hrají významnou roli právě šaty. A zrovna ty jsou v knize popisovány celkem barvitě a detailně. Zpočátku jí sice někdejší sousedky moc nevěří a hledí na
ni stále skrz prsty, ale marnivost a ješitnost je brzy vžene do náruče opovrhované Myrtle,
která umí tak krásně šít a má v zásobě tolik zajímavých evropských nápadů a střihů! Tolik
toho o všem ví! A tak si ženské zvyknou za ní chodit (byť jí zatím za její práci nic neplatí).
Myrtle se snaží, ale ať šije a radí, jak chce, zůstává pro všechny stále tou stejnou černou
ovcí a také vyděděncem, kterým už byla. Bydlí v rozpadající se boudě s matkou, která jí
doma dělá jeden naschvál za druhým, šije lidem na dluh a celkem se nic neděje (zatímco
vztahy v městečku se vyvíjejí a bují o sto šest), až si konečně získá sympatie a city jednoho
místního mladíka. V tom okamžiku se ale líná kola osudu začnou rychle otáčet a posunou
celý příběh a Myrtle k tragédii a pomstě, se kterou možná ani nepočítala… Výborný debut
Rosalie Hamové byl zfilmován s Kate Winsletovou v titulní roli (u nás vyšel na DVD takřka
souběžně s knihou).
SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ

Švadlena Rosalie Hamové (vydala Mladá fronta v překladu
Milana Lžičky) je možná spíš příběh o jednom bizarním australském městečku a jeho obyvatelích – fotbalistech, strážníkovi, hokynáři, místním statkáři, hokynářově dceři, statkářově
sestře, knihovnici, učitelce, manželce starosty, barmance, řezníkovi atd. – než o jedné z jeho někdejších obyvatelek, která se
sem na nějaký čas vrátí, ušije pár šatů, předá pár rad – a pak
zase odjede… Na zapadlý australský venkov padesátých let
minulého století jednoho dne přijede mladá atraktivní žena,
švadlena, která se jmenuje Myrtle, do té doby žila v Paříži, kde
pracovala u předních návrhářů. Zdá se, že sem nepatří a nemá s vesnicí a jejími obyvateli
nic společného, ale opak je pravdou. Tohle omezené maloměsto, kde ji kdysi všichni buď
přezírali, nebo jí rovnou ubližovali, protože byla nemanželským dítětem, je jejím rodištěm
a místem, kde v polorozpadlém baráku nad skládkou dosud žije její matka, pološílená
stařena. V tomhle městě Myrtle celé dětství čelila šikaně, která nakonec vedla k tragické
nehodě a ona, byť sama byla spíš obětí než viníkem, musela odjet. V Melbourne, kam

Snídaně u Sothebyho
ba, že na úspěch uměleckého díla má vliv to, že jeho autor trpěl duševní chorobou, zemřel
mladý, psal si deník apod.? Anebo že se dobře prodávají obrazy s příběhem, že obrazy s výjevem deště se prodávají hůř než obloha slunečná, ale jakmile jsou na obraze deštníky, je
to přesně naopak? Že to jsou právě teoretici umění a kunsthistorici, kteří hledají spojitosti
a souvislosti mezi epochami a pomáhají svými teoriemi legitimizovat požadavky současného
umění a zejména umělců na trhu? A nejen to. Hook si všímá i určitého snobismu a nesouladu, který na poli umění panuje, upozorňuje na neshody v obecném vkusu, na rozdíly v tom,
co se snaží prosazovat teoretici a co naopak žádají kupci. Současné oficiální umění je přitom
vůbec specifickou kapitolou; ukazuje se, že na jeho cestě k úspěchu se dnes více než dřív
podílí právě teoretici, média a marketing, přičemž umělec už není jen umělec, čili někdo,
kdo něco umí vytvářet, ale spíše cíleně tvůrce značky (nebo-li brandu). V každém případě
je Hookova kniha nejen velmi čtivým a zábavným úvodem do problematiky umění a jeho
sběratelství, sondou do nám méně známého britského umění, ale také velkou inspirací: sběratelství umění se vůbec nemusí týkat jen těch největších boháčů světa, kteří si mezi sebou
přesouvají díla autorů zvučných jmen třeba i jen proto, aby podle nich vymalovali pokoj (jak
uvádí Hook); může se mu věnovat každý, byť ne každý může sbírat ty nejznámější díla a autory. Tahle kniha je zkrátka klíčem k současnému přístupu k umění včetně toho, jak jej sbírat
nebo jak jej prodávat. 
SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ

Snídaně u Sothebyho – Svět umění od A do Z Philipa Hooka
(vydala Kniha Zlín, přeložila Martina Neradová) je asi jednou
z nejlepších knih o umění, které jsem za poslední dobu četla, a to
i přesto, že v ní chybí kvalitnější obrazový doprovod, jak byste
asi u knihy o umění očekávali; a tak si spoustu zmíněných děl
a jejich autorů budete muset vyhledat nejspíš někde na internetu
sami – přesto za to ale tahle kniha stojí. K její atraktivitě přispívá
samozřejmě nejen suchý britský humor, kterým je text příjemně
kořeněn, ale i neotřelé téma – tahle kniha se totiž dívá na umění velmi střízlivě: skrz peníze. Z umění tak díky této otevřené studii možná padá poslední
skořápka čehosi výjimečného, protože nakonec – jak už každý dávno ví – i tady jde stejně,
zase a pořád jen o peníze a o byznys, dnes možná ještě více než kdy jindy. Ale na druhou
stranu – chtěli někdy být umělci a autoři uměleckých děl chudí? A neřekl už kdysi Salvador
Dalí, že cílem jeho umění je výroba zlata? Hook, někdejší mnohaletý zaměstnanec dvou nejslavnějších aukčních síní, Christie’s a Sotheby’s, se tedy dívá na umění přes finance, ovšem
není to pohled jediný a rozhodně ne jednostranný. Nezabývá se čistě finanční stránkou věci,
ale snaží se o mnohovrstevnatý pohled ze všech úhlů; vysvětluje důvody, proč jsou některá
díla pro sběratele zajímavější než jiná, co k tomu přispívá a co naopak škodí. Řekli byste tře10

NAKLADATELSKÝ
DŮM GRADA

na Světě knihy 2016

Navštivte náš
STÁNEK Č. 203
v Levém křídle

Připravili jsme pro Vás...

12. 5. 2016 Čtvrtek
14.00–15.00

L 203 – Levé křídlo

Autogramiáda knížek pro dívky „Kde jsi, Pierote“ a „Lauro, ty jsi ale
číslo“ spisovatelky Ivony Březinové
15.00–16.00

L 203 – Levé křídlo

Oslavte s námi 25 let Grady! Přijďte na stánek Nakladatelského domu
GRADA L203 a zahajte knižní veletrh oslavou 25. narozenin Grady.
13. 5. 2016 Pátek
10.00–10.50

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo

S Bářiným Kouzelným atlasem putování časem za Strašidláři Hynka
Klimka
11.30–12.30

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer

Svět fenomenální molekulární gastronomie Petra Koukolíčka
14.00–15.00

Stánek L 203

Znáte sami sebe? Autogramiáda lékaře Bohumila Ždichynce a debata
o složitém životě moderního člověka
15.00–16.00

Stánek L 203

Autogramiáda Martina Čápa a jeho knihy Můj psí život
16.00–16.50

MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Válka a její odrazy v literatuře s Milanem Syručkem a Václavem Vlkem
16.00–17.00

Stánek L 203

sové metody. Zveme ale i omalovánkami nepolíbené! Přijďte si vymalovat
antistresový obrázek a zapomenout na trable.
10.00–11.00

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer

Uvařte podle Fotokuchařky Josefa Drábka
11.00–12.00

Stánek L 203

Autogramiáda Petra Feldsteina a ilustrátora Miroslava Bartáka ke knize
Dědek na kole
11.30–12.30

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer

Radka Vrzalová se spoustou rad o lepku a receptů i bez mléka a vajec
14.00–15.00

Stánek L 203

Autorka Oldřiška Ciprová a ilustrátorka Lenka Němcová představí Deník šílený ségry a praštěnýho bráchy a novinku Zhubni a nezblbni
14.00–14.50

MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

KŘEST KNIHY VERONIKY VÁLKOVÉ KRÁL KAREL IV. NA V ÝROČÍ 700
LET OD JEHO NAROZENÍ
Naše hrdinka Bára se svým Kouzelným
atlasem putování časem zavítá tentokrát do
středověku, do doby slavného českého krále
a císaře Svaté říše římské, Karla IV. Pokřtěte
s Veronikou Válkovou další skvělou knihu
právě na výročí 700 let od narození panovníka Karla IV.

Dítě školkou povinné Martina M. Cabicara
17.00–17.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Sonda do duše masových a sériových vrahů s psychopatologem Andrejem Drbohlavem
17.00–17.50

ČTENÁŘSKÝ SÁL – Levé křídlo

V YMALUJTE STŘEDOVĚK – 700. LET
V ÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.
Architekt Ondřej Šefců vás prostřednictvím
středověkých motivů a ornamentů zavede
do doby Karla IV. Posuňte svou „omalovávací“ laťku výš. Vymalujte středověk spolu
s autorem těchto historických omalovánek
pro dospělé a vžijte se do role umělců éry
Karla IV.
17.00–18.00

Stánek L 203

Autogramiáda Velké knihy vtipu Pavla
Kantorka
14. 5. 2016 Sobota
10.00–10.50

ČTENÁŘSKÝ SÁL – Levé křídlo

KŘEST 3. DÍLU
OBLÍBENÝCH
ANTISTRESOV ÝCH
OMALOVÁNEK PRO
DOSPĚLÉ
Křest 3. dílu českých „Antistresových omalovánek pro
dospělé“ z dílny kreslířky
Jolany Daňkové
a novinářky Lenky
Tréglové je samozřejmě především pro
fanoušky této antistre-

14.00–15.00

Stánek L 203

Autogramiáda autorky dětských knih Lenky
Rožnovské
15.00–16.00

Stánek L 203

Autogramiáda Naděždy Munzarové, autorky knihy Starý sad plné půvabných ilustrací a jazykových hříček
16.00–16.50

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

S Dagmar Gabulovou o vnitřní i vnější kráse a především o STYLU pro
ženy, které chtějí zářit!
16.00–17.00

Stánek L 203

Autogramiáda oblíbené autorky knížek pro děti Zuzany Pospíšilové
17.00–18.00

Stánek L 203

Autogramiáda Lubora Falteiska, autora knížky Konec bedny, u které se
děti zasmějí i zamyslí
18.00–18.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

Křest knihy Lovci lebek od Hany Hindrákové a Jiřího Johánka
15. 5. 2016 Neděle
10.00–12.00

Stánek L 203

Co říkají hvězdy ženám. Jedinečné horoskopy Antonína Hrbka určené
nejen ženám

Nakladatelský dům GRADA

Svět odborné literatury

Knihy plné emocí

Knížky pro všechny kluky a holky

Literatura poznání

Změna v programu vyhrazena.
Sledujte ak tuální program na www.grada.cz/akce/

Váš specialista
na výrobu knih od roku 1994

 Největší výrobce knih ve střední Evropě
 Tisk a knihařské zpracování
VŠE POD JEDNOU STŘECHOU
 Roční produkce 23 mil. kusů knih
 Provoz 24 hodin 7 dnů v týdnu
 Roční obrat 850 mil. Kč
 Certifikáty FOGRA, FSC, CrefoCert
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naleznete nás v p
ého paláce
křídle Průmyslov
ve stánku P206

VŽDY KVALITNĚ A VČAS

FINIDR, s. r. o. | Lípová 1965 | 737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 772 250 nebo +420 777 795 139 | E-mail: tiskarna@finidr.cz

FINIDR.cz

www.

www.pav e lme rv art. c z
Petr Květina a kol.

Minulost,

kterou nikdo nezapsal
Vázaná 165 x 230 mm, 660 stran,
plnobarevná, cena: 590,-

Společnosti bez písma jsou součástí
naší vlastní historie, ovšem tak vzdá
lené, že se přímá spojitost s námi
samotnými vytrácí. Jak je poznávat
a jak mentálně uchopit zdánlivou bez
časovost tokové nezapsané minulosti?
Čeho si u takových archaických lidských společenství všímat a jak je
vztáhnout k současnosti? Odpovědi
hledá kniha v unikátním kontextu,
kde se ruce podávají historie, archeo
logie a etnologie. Lov žirafy na Kala
hari, potopení Titaniku, sídla prvních
zemědělců nebo bojiště u Little Big Hornu jsou scenérie, na jejichž pozadí
se promítá dlouhý a fascinující příběh. Vypráví o nás a „těch druhých“.

Psaní je Práce lenochů
Mudrosloví Laponska

Sestavil a přeložil Michal Kovář
Vázaná, 167 x 167 mm, 136 stran,
33 ilustrací, cena 199,

SLOVNÍK ROKU 2016
V pátek 13. 5. 2016 ve 14.00
Literární sál (pravé křídlo)
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
23. ročníku soutěže, pořádané Jednotou
tlumočníků a překladatelů.
Účinkují Amalaine Diabová, Barbora
Stejskalová, Jana Hašková, laureáti a další.
Všechny slovníky a encyklopedie, přihlášené
do soutěže, budou vystaveny v expozici
„JTP – Slovník roku“ ve foyer levého křídla.

Knihu sámských přísloví je možné
chápat jako úvod do sámské kultury.
www.JTPunion.org
Přísloví vyjadřují některé základní kul
turní hodnoty Sámů, objevují se v nich
mnohé mytologické bytosti a jiné od
kazy na staré mýty. Část přísloví, jež
se dnes už nepoužívají, zůstává nics 6
méně obestřena tajemstvím. Je například přísloví Člověk, který se ztratil, jde
vá 201
stále na východ založeno na mýtu o původu lidí, nebo jen popisuje historickou
a
n ha
zkušenost? Nebo je zcela konkrétní instrukcí pro přežití v laponské tundře?
a
z_JTP_KN09-10.indd 1 s e
03.05.2016
e
Vstoupit do geograficky blízkého a zároveň kulturně vzdáleného světa po
Pr 514
L
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NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY
máhají též ilustrace sámského malíře Hanse Ragnara Mathisena.
š
Tě kni nek
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
á
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tel.: 224 818 757, www.paulinky.cz
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Andreas Külzer

Byzanc

Jean-Benoît Casterman
LÁSKA, KTERÁ ZA TO STOJÍ!
Průvodce po cestách (pravé) sexuality

Vázaná 145 x 210 mm, 200 stan,
50 barevných ilustrací, cena: 289,

Průvodce pro teenagery, kteří hledají pravdivé
odpovědi na své otázky o lásce, sexu a o všem,
co souvisí s partnerskými vztahy. Pro ty, kdo se
nechtějí nechat unášet davem, ale touží stavět
svůj život na opravdové lásce a ryzích hodnotách.

Dějiny – společnost – kultura

Kniha seznamuje čtenáře se všemi zásadními
momenty v dějinách byzantské říše, jež trvala
1100 let a představovala významnou evropskou
velmoc pozdní antiky i středověku. Po historickém úvodu následují kapitoly věnované různým
aspektům byzantské společnosti, které přibližují,
jak byla říše spravována, jaké byly její vztahy se
Západem i Východem, jak bylo organizováno její
vojsko či jaká byla role byzantských císařů a císařoven. Popsány jsou i charakteristické rysy byzantské církve, mnišství a architektury. Bohatý obrazový
doprovod dokládá, proč je označení „zlatá Byzanc“ tak příhodné.
Fernando Iwasaki

Pohřební výbavička

Brož., 82 str., cena 165 Kč

Walter J. Ciszek
ON MNE VEDE

Walter Ciszek popsal svou zkušenost ze sibiřských gulagů v knize S Bohem v Rusku. Ve
své druhé knize se ještě jednou ohlíží za tím,
co v Rusku zažil, a vydává svědectví o své víře
a o mocném působení Boží prozřetelnosti.
Váz., 303 str., cena 315 Kč

Brožovaná 119x190 mm, 150 stran, cena: 159,

Kniha poprvé seznamuje českého čtenáře s dí
lem peruánského autora prostřednictvím jeho
hororových mikropovídek, v nichž rezonuje Poe,
Borges, Maupassant i Henry James. Autor sám
však zdůrazňuje: „Také se to v nich hemží
chodbami z pokojů mrtvých strýců, popudlivým
přízrakem mé prababičky, mrazivým úsměvem
služebné Guillerminy, krvavým krucifixem z ko
mody mé babičky a Sálem mrtvých, kde jsem
strávil jednu neblahou noc roku 1970.“

Lena Klassenová
TOUHA TULIPÁNŮ

Románový příběh o Janě, která prodává květiny, ale už několik let vůbec nevnímá krásu
kolem sebe. Po tragické smrti svého dítěte se
uzavřela do svého světa, kam nikoho nepouští.
Jednoho dne však potkává někoho, kdo o sobě
tvrdí, že je anděl, rád vaří pro druhé a s nebeskou trpělivostí vede Janu zpátky do života.
Brož., 143 str., cena 189 Kč

9

Dlouho očekávaný
rytířský román pro kluky
i holky z dob křižáckých
válek vychází v koedici
s nakl. Vyšehrad.
Strastiplná výprava osiřelého dvanáctiletého
Martina, čeledína v komendě johanitů,
jemuž usiluje o život dvojice hrdlořezů.
K chlapci a jeho věrnému psovi se po cestě
přidají dcera loupeživého vladyky, její kocour
a pochybný rytíř Samuel.
Tento dobrodružný román je jako každý
dobový příběh vrouben krvelačnými úklady,
černou magií a také humorem odrážejícím
skutečnost, že Martin rozumí řeči zvířat.

František Kalenda:

Na cestě přes Olomouc, Prešpurk a po řece
Dunaji až k tehdejšímu pupku světa u Bosporu
poznáme, jak se lidé v polovině dvanáctého
století živili či škorpili, z čeho se těšili a jak
hřešili, čeho se báli, proč se káli a jaké je
ovládaly předsudky.

Pes, Kocour a siroteK
ilustrace :

renáta Fučíková
typo : Filip Heyduk

Meander slaví 20. narozeniny
a do konce roku nabízí vybrané nové dotisky
svých slavných oceněných knih se slevou 20 % !
Všechny najdete na Světě knihy tradičně na stánku L106.
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www.meander.cz
Naše knihy jsou k dostání na našem e-shopu a u všech dobrých knihkupců.
Distribuce Kosmas, Euromedia, Pemic, Nakladatelský servis.
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MEDICA PUBLISHING
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Změna stravovacích návyků je to
tajemství, které vás dovede ke ztrátě
přebytečných kilogramů. S námi
nemusíte striktně sledovat kalorie,
ale naučíte se správně jíst. Recepty jsou

JEN ZA ±100 kcal
bez vážení a počítání.

• Plnobarevná

publikace

189 Kč
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Trápí vás:

Akutní klimakterický syndrom?
Riziko osteoporózy v postmenopauze?
Kardiovaskulární onemocnění?
Zkuste to ovládnout jídelníčkem
s FYTOESTROGENY už dnes.

Zdravé potraviny s fytoestrogeny
pomáhají všem a v každém věku.
• Vyjde

12. května

249 Kč

Knihy najdete u knihkupců a na www.medicapublishing.cz * Tel. 602 271 393
inz_Momcilova_KN09-10.indd 1
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PROMETHEUS, spol. s r. o., nakladatelství učebnic matematiky a fyziky

Optika

PRO

FYZIKA pro gymnázia

Páté, podstatně přepracované vydání praxí prověřené učebnice doplněné o CD, které
obsahuje nejen rozšiřující učivo, ale i laboratorní a teoretická cvičení, informace o významných osobnostech historie optiky, slovníček fyzikálních pojmů, obrazové prezentace, videoexperimenty a animace k učivu optiky, tj. materiály, které mohou obohatit
výuku i domácí přípravu studentů.

PRO GYMNÁZIA

Optika

Optika

O. Lepil: Optika (kniha s CD)

GYMNÁZIA

96-444-5

64445

1.10.2014 11:24:19

PRO GYMNÁZIA

N O V I N K A

Nakladatelství spustilo
web s adresou
www.prometheus-eknihy.cz,
kde si můžete zakoupit některé
publikace v elektronické podobě.
Internetový časopis, který je
volně dostupný všem zájemcům
na adrese
mfi.prometheus-nakl.cz.
Čestmírova 10, 140 00 Praha 4
e-mail: odbyt@prometheus-nakl.cz

tel./fax 241 740 172
www.prometheus-nakl.cz

VYŠEHRAD
NAKLADATELSTVÍ



PUBLISHERS LTD.

Vy še hrad – ex pe dič ní sklad, Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10 I
tel./fax: 271961380 I e-mail: distribuce@ivysehrad.cz I

www.ivysehrad.cz

ŠPIONÁŽNÍ THRILLER
britská tajná služba
má vážný problém…

… šance pro důstojnka MI6
Thomase Kella
V OSM PATNÁCT FRANÇOIS USLYŠEL KLÍČ.

CHARLES CUMMING
CIZÍ ZEMĚ

Na jihu Francie beze stopy zmizí Amelia Leveneová, budoucí
šéfka britské tajné služby MI6.
Kdo stojí za jejím zmizením? Důstojník MI6 Tom Kell
odhaluje spiknutí, jež může mít
nedozírné následky pro Británii
i její spojence. Po krátké expozici se spouští sprint dramatických událostí, v nichž není
nouze o pátrání po zmizelých,
rozkrývání záhad, záměny osob
a nelítostné hry zpravodajských
služeb. Napínavý špionážní thriller je plný překvapivých zvratů,
postupně přicházíme na kloub
tajemstvím, jejichž kontury se
začnou vynořovat v souvislosti
s dramatickými událostmi na
začátku. Váz., 320 s., 298 Kč

Charles
Cumming

Někdy ho budili dřív a někdy – třeba když
měl službu Akim – ho nechali spát.
Hned první den tady mu Luc nařídil, aby
vždycky, když někdo zaklepe na dveře,
zůstal na posteli. Kdyby v okamžiku jejich
vstupu do místnosti neseděl a neměl ruce
zvednuté s dlaněmi otevřenými tak, aby
bylo patrné, že jsou prázdné, hodili by jídlo na zem a on by pak po zbytek dne neměl
co jíst. A tak François vždycky dělal, co mu
nařídili, zůstal na posteli a zvedl ruce nad
hlavu jako voják, který se vzdává.
Tentokrát přišla Valerie. To bylo neobvyklé. Za ní Luc. Ani vidu po Slimanovi, ani
po Akimovi. Uprostřed noci slyšel, jak před
domem zastavuje auto. Měl dojem, že zná
hlas toho muže, který vešel do haly a jehož
pozdravil Luc. Jednou ho hlídal o víkendu,
když Slimane a Akim byli v Marseille, bývalý příslušník cizinecké legie, macho, vyholený árijec jménem Jacques, který neuměl
vařit na rozdíl od ostatních a projevoval
jakousi línou bezcitnou hloupost. François
předpokládal, že se vrací do služby. Modlil
se, aby Slimane dostal pár dní volno. Modlil
se, aby se s ním už nikdy nesetkal.
„Potřebujeme natočit video,“ řekla Valerie.
Naznačila, že François má zůstat na posteli. Nesla noviny. Luc měl v ruce iPhone.
„Jaké video?“
„Takové, které dokáže, že žiješ,“ pravil Luc
bez obalu. Chovali se k němu stroze, skoro
nervózně. François se vždycky snažil číst
v chování svých věznitelů, neboť cítil, že se
mu tak lépe podaří rozumět jejich motivům
a plánům. Vždycky když k němu byli takhle
odměření, vždycky když s ním zacházeli
opatrně, bál se, že je to proto, že se ho chystají zabít.
„Podrž tohle,“ řekla Valerie a podala mu
výtisk Le Figaro. Bylo to ranní vydání. Hlavní článek o Sarkozym, reklama
na dovolenou v Mexiku, vpravo cosi o Obamovi a financích ve Washingtonu. Luc
z haly do cely přinesl dřevěnou židli, posadil se na ni čelem k Françoisovi, se zadní
stranou iPhonu obrácenou k posteli.
„Řekni, kdo jsi,“ nařídil Luc. Valerii řekl, že
stíní, a tak ustoupila trochu doleva.

„Jmenuji se François Malot.“
François měl nevysvětlitelný pocit, že něco
takového už dělal mnohokrát. Vzhlédl
k Valerii. Ta se dívala na prázdnou zeď
za ním.
„Co je dnes za den?“ otázal se Luc.
François otočil noviny a přečetl nahlas
datum, pak přední stranu ukázal do objektivu.
„To je dobrý,“ konstatovala Valerie a naznačila Lucovi, že má ukončit natáčení. „Co
jinýho ještě potřebuje vědět?“
François se na ně podíval a snažil se přijít
na to, na co ti dva myslí. Věděl, že za něj
chtějí výkupné. Řekli mu, že jeho „matka“
zaplatí. Nevěděl o ní vůbec nic, jen to, co
mu Slimane noc co noc šeptal přes dveře.
Nechtěl ničemu z toho věřit. Prvních několik hodin svého zajetí si François myslel, že
je obětí omylu, že unesli nesprávného člověka a zabili nesprávnou rodinu. Teď, ani
ne měsíc po vraždě rodičů, se od nich cítil
tak svobodný, že se až styděl a připadal si
provinile. Měl by ale stále truchlit, i když
si byli tak vzdáleni? Co to je za syna, který se stará jen o své přežití a cítí úlevu, že
jeho otec a matka byli zabiti? Chtěl o tom
s někým mluvit, s Christophem a Marií.
Myslel si, že mu možná trochu přeskakuje.
Nikdy ho nesoudili. Vždycky chápali, co se
jim snaží říci.
„Dnes v tomhle domě nocujeme naposled,“
oznámila Valerie. „Zítra touhle dobou odjedeme.“
„Proč?“ otázal se François.
„Proč?“ napodobil Luc Françoisův hlas
a odnesl židli zpátky do haly. François
vyhlédl otevřenými dveřmi a zahlédl v obýváku Slimana. Měl nejasné tušení, že se
nedočká rána.
„Protože v tomhle domě bylo příliš mnoho
lidí a příliš mnoho lidí ví, kde jsi,“ odvětila Valerie. Slimane se otočil a usmál se
na Françoise, jako by hovor celou dobu
poslouchal.
„Všechno začíná být velice jednoduché.“
Valerie se sklonila a prohrábla rukou Françoisovy vlasy.
„Neboj, chlapečku. Maminka už brzy přijde.“
[Ukázka z knihy]

Na k l a d a tel st v í

Peter Tremayne Pavoučí síť Píše se květen roku 668 a král Colgú
vysílá svou sestru Fidelmu, vzdělanou advokátku a znalkyni starého
irského práva, vyšetřit brutální vraždu náčelníka klanu ve vzdáleném
Araglinu. Po příjezdu na místo činu Fidelma zjišťuje, že případ je už
zdánlivě vyřešený, neboť u zavražděného Ebera byl nalezen vrah. Brzy
však dochází k závěru, že nebohý mladík je jen nastrčeným obětním
beránkem místo skutečného pachatele. Ačkoliv Fidelmě samé jde nejednou o život, v závěru se jí podaří rozplést pavoučí síť nenávisti, lží
a hrabivosti. Váz., 320 s., 298 Kč
Karel Čapek Kniha apokryfů Čapek
psal své apokryfy od počátku 20. let. Do krátkých textů volně inspirovaných některými z nejznámějších příběhů
dějin, Starého i Nového zákona i světové literatury shrnul svou životní filosofii, jejímž středobodem je malý, nehrdinský člověk, který se
stává stále znovu obětí velikášství, touhy po moci i absolutního přesvědčení o vlastní pravdě. V jednom z prvních Čapkových apokryfů,
Pilátovo krédo, říká pontský Pilát: „mám více smyslu pro lidi než pro
jejich pravdy“, a vystihuje tak filosofické krédo Karla Čapka. Ilustrace
Adolf Born. Váz., 200 s., 198 Kč
Franco Cardini

Chalífa a Západ

Vyšehrad

vás zve

na kniž ní veletrh

Svět kni hy

 Č t v r tek 12 . 5. 2 016 , 13 ho d .

S t á nek Vy šeh r a du L 6 0 4

Vyhlášení výročních cen
nakladatelství Vyšehrad
Ceny budou předány za původní práci,
překlad a výtvarné zpracování knihy.

 Pátek 13. 5. 2 016 , 16 ho d .

Autor sk ý sá l , L e vé k ř íd lo

Kořeny terorismu a pokrytectví Západu Kdo je chalífa, jaké proměny tato instituce prodělala až k dnešním maskovaným hrdlořezům
s černou vlajkou? Jaký je podíl Západu, zvláště Spojených států
amerických, na dnešní situaci? Jak lze vyřešit, lze-li vůbec, zdánlivě
neřešitelný izraelsko-palestinský konflikt? Čím přispívá do dnešní
debaty o zásadních otázkách papež František? Kniha Franka Cardiniho je bohatým zdrojem podnětů k hlubšímu přemýšlení o souvislostech toho, co celý svět každý den s hrůzou sleduje v médiích. Brož.,
176 s., 228 Kč

Tady vaše fatwa neplatí Příběhy lidí
z islámského světa bojujících proti fundamentalismu a násilí
Od subsaharské Afriky přes země Středního východu až po Afghánistán a Pákistán svádí mnoho muslimů boj proti sílícímu náboženskému extremismu. Karima Bennoune, Alžířanka žijící ve Spojených
státech, sledovala po několik let události v řadě zemí, od Kanady,
Francie a Ruska přes Alžírsko, Mali, Niger a Senegal až po Palestinu
a Izrael a vedla mnoho rozhovorů s lidmi, kteří zápasu s extremismem
zasvětili život. Brož., 400 s., 348 Kč

Nedělňátko aneb
s Cimrmanem v zádech
Prezentace knihy rozhovorů
novináře Aleše Palána
s Miloněm Čepelkou. Kdo by
neznal „jeho“ mamku
z Aktu, prince Jasoně či hraběte Zeppelina? Povídání ale
nebude jen o oblíbeném divadle, podíváme se i za kulisy samotného Miloně Čepelky. Někdy je to docela horor,
jindy velká legrace. Knihu
pokřtí Zdeněk Svěrák.

Karima Bennoune

František Kalenda Pes,

 S ob ot a 14 . 5. 2 016 , 12 ho d .

Autor sk ý sá l , L e vé k ř íd lo

kocour a sirotek Putování podivu-

Osm múz mého života

hodné trojice skoro až na konec světa Kniha pro větší děti ilustrovaná Renátou Fučíkovou vychází v koedici s nakladatelstvím Meander. Když do sídla řádu johanitů v Mailbergu u jihomoravské hranice doputuje dvojice podezřelých cizinců, musí dvanáctiletý čeledín
Martin utéct, ač netuší, proč mu ti hrdlořezové usilují o život. Prchá
daleko na Východ do Konstantinopoli za strýcem. Na cestě přes
Olomouc, Prešpurk a po řece Dunaji až k tehdejšímu pupku světa
u Bosporu čtenáři poznají, jak se lidé v polovině dvanáctého století
živili či škorpili, z čeho se těšili a jak hřešili, čeho se báli, proč se káli
a jaké je ovládaly předsudky. Váz., 168 s., 368 Kč

Gottfried Schatz Kouzelná zahrada biologie Bezmála
dvacítka esejí, v nichž světoznámý chemik a biolog popisuje fenomény, které určují naše chápání člověka a jeho místa v přírodě. Ve svých
úvahách využívá podmanivě poetických obrazů, aby složité jevy, jež
věda popisuje, podal srozumitelným způsobem a smysluplně je vřadil
do celku naší lidské zkušenosti. Pokouší se uchopit a našemu chápání
zpřístupnit samotné počátky života, energetické procesy v živých
organismech či ukládání vědomostí. Váz., 144 s., 198 Kč
Víta Nejedlého 15, 130 00 Praha 3
tel./fax: 224221703,
e-mail: info@ivysehrad.cz ¦ www.ivysehrad.cz

 S ob ot a 14 . 5. 2 016 , 16 ho d .

Autor sk ý sá l , L e vé k ř íd lo

Pikantní astrologie
Čtení spisovatelky Daniely
Fischerové a režisérky Hany
Kofránkové z knihy Pikantní
astrologie se vždy tak líbilo,
až vznikl nápad připravit
audioknihu. Společně s těmito dvěma dámami vtipné
a sarkastické horoskopy čte
oblíbený herec Dejvického
divadla Ivan Trojan.

Po předložení tohoto útržku
na kniž ním veletrhu Svě t kni hy
obdržíte u stán ku Vy šehra du
L 604 při nákupu knih sle vu 20



Viktor Dyk Krysař Novelu doprovází cyklus ilustrací Jaroslava
Šerých. Symbolický příběh vychází ze středověké německé pověsti
o krysaři, který poté, co nedostane zaplaceno za to, že vyvedl z města
krysy, odvede místním obyvatelům děti. Viktor Dyk však zpracoval původní látku po svém a jádrem jeho novely je milostný příběh, který se
rozvine mezi krysařem a dívkou Agnes, jež mu ve městě poskytne přístřeší. Nově objevené štěstí celoživotního osamělého poutníka a psance však nemá dlouhého
trvání a příběh nezadržitelně spěje k dramatickému vyvrcholení. Váz., 176 s., 228 Kč

Knižní rozhovor s prof. Kouteckým, zakladatelem české
dětské onkologie, se nevěnuje pouze medicíně. V rozhovoru s novinářkou Martinou
Riebauerovou pan profesor
vypráví o svých životních
múzách: medicíně, fauně,
hudbě, češtině, Praze, starožitnostech, víře a milované
ženě.

%

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ARGO
BRIAN CONAGHAN
KDYŽ PAN PES KOUSNE
Přeložila Dominika Křesťanová, 298 Kč

www.argo.cz

Seznamte se s Dylanem Mintem. Je celkem fajn, až na toho Touretta. Jeho
život, to je neustálá snaha ubránit se tomu, co ho Tourettův syndrom nutí
dělat; potlačit nutkání sprostě nadávat, tiky, třas, vrčení, vytí psa, který
se chce dostat ven, když je Dylan ve stresu. Není to snadné, zvlášť když
je táta ve válce, neustále na mušce ostřelovačů, a máma pořád brečí.

A jako by to nestačilo, během jedné pravidelné kontroly u doktora zaslechne Dylan větu, která nebyla určena pro jeho uši. Podle všeho má namále a vydrží nanejvýš do srpna.
Teď je duben. Za ty čtyři měsíce by Dylan chtěl ještě pár věcí stihnout a zažít. Pár super věcí. Udělá si
seznam, a odhodlaně se pustí do plnění posledních přání...

PHILIP KERR
MODLITBA
Přeložil Radovan Zítko, 358 Kč

Psychologický thriller ze současnosti, který se vzpíná k netušeným výšinám. Co když Bůh existuje, ale
je zlý? Houstonský agent FBI Gil Martins prochází už nějaký čas krizí víry, a rozhodně ho z ní nedostane
série vražd, které se odehrávají ve městě a okolí. Oběti jsou dvojího druhu: pobožní svatoušci, kteří nikdy
nemluví sprostě a nejlépe se cítí v kostele, a na druhé straně ateisti, kteří veřejně označili náboženství
za tmářství. Je snad možné, aby se v moderním velkoměstě odehrávala skrytá náboženská válka? Gil
Martins případ rozkryje, ale projde si při tom peklem.

KRISTIN HANNAHOVÁ
SLAVÍK

„V lásce poznáváme, jací bychom chtěli být. Ve válce
poznáme, jací jsme.“

Úspěšná americká spisovatelka Kristin Hannahová v románu Slavík
vykresluje panorama světového válečného konfliktu a vyzdvihuje
Přeložila Klára Šumová, 398 Kč
do popředí intimní stránky této významné historické události: nabízí pohled na ženy v době války. Líčí osudy dvou sester, jež rozdělila válka, životní zkušenost, ideály,
touhy i vnější okolnosti, sester, které se však nezávisle na sobě vydávají na tutéž cestu – nebezpečnou
pouť za přežitím, láskou a svobodou.

PAJTIM STATOVCI
MOJE KOČKA JUGOSLÁVIE
Přeložila Jitka Hanušová, 298 Kč

Mladý muž, hroznýš a nevypočitatelná kočičí šelma. Jedna rodina, dvě země a spousta kousků
zlomených srdcí.

V 80. letech na jugoslávském venkově provdají mladičkou muslimskou dívku za mladíka, kterého
sotva zná. Snaží se, seč může, aby byla dobrou ženou, ale čeká ji jen jedno zklamání za druhým. Když
se země rozpadne v plamenech válečné vřavy, rodina prchá a život, jak jej znávala, nechává za sebou.
Mladý přistěhovalec vyrostl ve Finsku, chladné zemi, kde se od nově příchozích očekává, že vděčně
přijmou určené místo ve společnosti. Osamělý vyděděnec si koupí hroznýše, poté se v baru seznamuje
se záhadným kočičím stvořením, díky kterému se odhodlá se svým životem konečně něco podniknout.

KALLE GÜETTLER; RAKEL HELMSDAL; ÁSLAUG JÓNSDÓTTIR
STRAŠIDLÁCI NEBREČÍ
NE! ŘEKLO STRAŠIDÝLKO
Přeložila Marta Bartošková, 198 Kč

Islandská série kreslených příběhů strašidláka a strašidýlka se stala v severských zemích
fenoménem. Posbírala řadu cen ve Skandinávii, ale také např. ve Francii a její překlady
vyšly v několika zemích. Prostřednictvím jednoduchých příběhů dvou kamarádů, který
je každý docela jiný, se děti seznamují se situacemi, jimž budou muset někdy v životě
čelit, a učí se poznávat rozmanitost mezilidských vztahů.

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

NOVINKY A AUTOŘI NAKLADATELSTVÍ ARGO NA VELETRHU SVĚT KNIHY
Srdečně Vás zveme na stánek L 408 na veletrhu
Svět knihy, kde se můžete setkat s našimi autory i
zakoupit nové knihy za snížené ceny.

PROGRAM:
Čtvrtek 12. 5. 2016

Pátek 13. 5. 2016

Od 15,00 v Literárním
sále Vás zveme na setkání
s finskou autorkou Katjou
Kettu, autorkou bestselleru PORODNÍ BÁBA, která
představí také svou novou
knihu SBĚRATEL DÝMEK.

Od 18,00 v Malém sále představí Martin
Nodl, finalista letošní Ceny Magnesia
Litera, svou novou knihu STŘEDOVĚK
V NÁS.

Pátek 13. 5. 2016
Od 13,00 Vás zveme do Literárního sálu, kde
proběhne program Severská literatura psaná
ženami, kterého se zúčastní také Dorthe
Norsová, autorka skvělé povídkové knihy
NA HRANĚ.

Autor se v této esejisticky pojaté práci
zamýšlí nad jen zdánlivou moderností
současného světa. Na příkladech středověkého a současného vnímání času,
prostoru, prožívání dětství a stáří, eschatologie, vztahu k penězům, k uzavírání
manželství, k migracím na větší vzdálenosti i uvnitř města ukazuje, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku, jak se v mnoha ohledech jen zdánlivě
změnily každodenní mody lidského chování a myšlení.

Sobota 14. 5. 2016
Od 14,00 ve Čtenářském sále představí svou novou knihu BYDLIM
V NUSLÍCH autorka a výtvarnice
Daniela Šafránková.

Pátek 13. 5. 2016
Od 15,00 v Malém sále představí svou
novou knihu rozhovorů 7X VE VEDLEJŠÍ
ÚLOZE Alice Horáčková.
Novinářka Alice Horáčková se dopodrobna vyptávala osmi sourozenců
sedmi výjimečných lidí na to, jaké to
je, žít svůj život ve vedlejší úloze. Zjistila, že to je často těžší než vystupovat
v hlavní roli. Nikdo z jejích zpovídaných
si svůj úděl nezvolil, ale všichni v něm
skvěle obstáli. A kromě toho mají na
své slavné sourozence úplně jiný pohled než jejich obecenstvo. V knize naleznete vyprávění Ivana Havla,
sourozenců Zajícových, Heleny Landovské, Hany Hnátové - sestry
Arnošta Lustiga a dalších.

Pátek 13. 5. 2016
Od 18,00 v Literárním sále se můžete setkat s autory komiksu ZÁTOPEK
Janem Novákem a Jaromírem 99.
„Je to hranice bolesti a utrpení, která
dělí chlapce od mužů,“ říkal Emil Zátopek. Právě posouvání mezí možností
vlastního těla z něj udělalo fenomenálního běžce a jednoho z nejslavnějších sportovců historie. Když na
olympijských hrách v Londýně v roce
1948 vyhrál běh na deset kilometrů a
na pětikilometrové trati skončil druhý, nepovažoval to za velký úspěch.
Z následující olympiády v Helsinkách
přivezl tři zlaté medaile a stal se legendou, ale připsal si i důležitější
vítězství – postavil se proti režimu za svého svěřence Stanislava
Jungwirtha a prosadil, aby vůbec mohl na olympiádu odcestovat.

Atypický, kompozičně pozoruhodný
román Bydlim v Nuslích je spleten ze
tří dějových linií – tří samostatných
pramenů, které se vzájemně prolínají a v závěru vytvoří jeden jediný
proud.

Sobota 14. 5. 2016
V 17,00 ve Čtenářském sále Vám
přiblíží známý kulturní antropolog Mnislav Zelený Atapana
skrytý a tajemný život indiánů
největšího pralesa na světě ve své
nové obrazové publikaci VESELÉ
TROPY AMAZONIE.
Prostřednictvím autorova živého
vyprávění zavítáte mezi amazonské kmeny Brazílie, Peru, Ekvádoru
a Venezuely, kde Mnislav Zelený
Atapana v průběhu uplynulých 45
let působil. Během dlouhodobých
výzkumných pobytů nahlédl do
soukromí a do intimních vztahů
indiánských kmenů, poznal jejich
radosti a štěstí, ale i jejich šamanské umění.

„Jestliže vidíte Putina
Jako novodobého stalina,
snadno se můžete zmýlit.
Walter laqueur nePovažuJe
situaci dnešního ruska za tak
Jednoznačnou a JeJí kořeny hledá
v dávné i novodobé historii.“
The New York Times

v románu staří mistři
Přivádí slavný rakouský
sPisovatel thomas bernhard
takřka k dokonalosti svou
literární metodu zobrazení
světa. na Jedné straně
umění nadsázky, komika
a humor, na straně druhé
vášnivé zauJetí Proti státu,
sPolečnosti a kultuře.

tematická šířka
a hloubka autorových eseJů
vychází z Jeho mnohostranných záJmů
a bohaté zkušenosti Profesní i životní Jako Psychologa,
sexuologa, teoretika umění a malíře. tato mnohostrannost
se ProJevuJe v Jeho textech Překračováním Jednotlivých oborů
a syntetickým, obecně lidským PřístuPem.

PROSTOR

kvalitní knihy se obeJdou i bez čtenářů. kvalitní čtenáři se neobeJdou bez knih

SpiSovatelka iva tajovSká Se
ve Své nové knize zaměřila
na lidi poznamenané
životními prohrami. kromě
Smolařů, kteří vzbuzují
Svou zranitelnoStí náš
Soucit, zaujmou díky
autorčině SchopnoSti přeSné
charakterizace i poStavy
lidSky odpudivé…
kniha vypráví Svižně, S nevšedními
poStřehy a humorným nadhledem
o všedních i Svátečních příhodách,
partnerSkých vztazích a rodinách
tří SoučaSných čtyřicátnic. jSte-li
„huSákovo dítě“, nejSpíš oceníte
Společné vzpomínky, jeStli jSte Starší,
nahlédnete navíc do Světa Svých dětí,
a pokud jSte mladší, máte možnoSt
poznat zcela jiný život v době,
která není tak dávná.

„oSudem této knihy je rozplakat tiSíce čtenářů,
kteří budou doporučovat všem Svým přátelům,
aby Si ji také přečetli... přeS neúnoSnoSt toho,
co Se blíží, vySlovuje Sotva zřetelnou pravdu,
kterou downhamová dobře zachytila:
že v životě, navzdory všem varováním,
nikdo doopravdy nevěří v konec.“
Observer

EROIKA

ženy píší nejen pro ženy

NOVĚ ROZŠÍŘENO
O E-LEARNING SLOVNÍ ZÁSOBY

169/219,--

289,--

269,--

à 369,-249,--

WWW.JAZYKOVEKNIHY.CZ

179,--

nebo žádejte u svého knihkupce

249,--

249,--

Tato publikace vás provede
celou ruskou abecedou
a naučí vás psát i číst jak
tiskací, tak psací písmo.
Získáte tak prakticky použitelný základ pro studium
ruštiny nebo minimum
pro cestování do azbuku
používajících zemí.

Domácí doučovatel

399,--

- zábavná ilustrovaná
cvičebnice angličtiny pro
děti od osmi let
- procvičuje slovní zásobu,
gramatiku, výslovnost,
poslech ...

V nakladatelství Agentura KRIGL, Praha vyjde 12. května kniha

KLUB AMAZONEK

Pavla Holanová, Miroslav Pavlík, 160x200 mm, 80 stran, vázané, cena 188,- Kč

Kniha básnických textů
a krátkých povídek.
Rozdělená na čtyři části:
Úly za plotem, Křídla ptáků,
Uvnitř a Cesty ven
© Tomáš Oulík
Illustrations: © Jana Slavíková
Vydáno: vlastním nákladem,
rok 2015

Cena: 219,-

Tomáš Oulík
nar. 1953, žije v Praze, profesí notář.
Po prvotině V mracích, následují další jeho knihy Blbý princ a Most přes potom.
Autor krátkých, často absurdních textů spojujících černý humor, erotiku
a intuitivní mystiku.

Objednejte si knihu na www.tomasoulik.cz

www.krigl.cz

Kniha „KLUB AMAZONEK“ líčí prázdniny tří nerozlučných kamarádek. Společně
založí klub a získají vlastní klubovnu. Organizují výlety, vydělávají peníze, dokonce si
uspořádají letní tábor. Jde o bláznivé a nápadité holky, které zažívají hodně legrace. Ve
všech plánech je podporují jejich rodiny. Příběhy jsou psané humornou formou. Kniha
je opět založena na citech a vztazích rodiny, ve které jsou děti na prvním místě. Je
určena dětem od šesti do čtrnácti let, ale pobaví se rozhodně i dospělí.
Kniha „KLUB AMAZONEK“ je mou druhou knížkou pro děti, která vyšla
v nakladatelství Agentura KRIGL, Praha. Vznikla na základě prožitků, které
jsem zažila v dětství se svou sestrou Jáňou (Kája) a sestřenicí Zuzkou (Zorka).
Všechny tři již máme vlastní děti. Doufám, že i ony si najdou svou partu
a prožijí něco podobně bláznivého a nezapomenutelného jako my, i když to budou
mít v dnešní době možná o trochu těžší.

V nakladatelství Agentura KRIGL, Praha vyjde 12. května kniha

Hana Militká:

www.krigl.cz

PRONIKAVÝ SMÍCH
130x200mm, 216 stran, vázané, cena 199,- Kč
ISBN 978-80-88104-12-4

Další napínavý detektivní román autorky, navazující na titul
Záhadný šepot.
Kapitán František Váchal opět zasahuje. Poradí si
s neobvyklým stážistou? Odhalí bandu zlodějů diamantů?
Podaří se rozluštit záhadnou smrt mladé kolegyně?
Čtěte román Pronikavý smích. Dozvíte se víc…

Informace z redakce
Záznam o vydané knize uveřejněný v bibliografii Knižních novinek, která
slouží nejen nakladatelům a knihovnám, ale i knihkupcům a čtenářům, můžete doplnit barevnou reprodukcí obálky za zvýhodněnou cenu 500 Kč.
(K uvedené ceně se účtuje 21 % DPH)

bibliografie
duchovní nauk y
k ř esťanst ví
Alfa – příručka účastníka kurzu

Edit. T. Dittrich. Ilustr. C. Mackesy.
Z angl. přel. J. Kopová, Praha: KMS,
2015, 7. vyd., 46 s., brož. 30 Kč
Příručka s osnovami promluv na
kurzu Alfa pomáhá účastníkům ve
sledování tématu a umožňuje psát
si poznámky.
ISBN 978-80-87904-48-0

HEWARD‑MILLS, Dag
Megasbor. Jak dosáhnout
růstu sboru

Z angl. přel. M. Čejková, Praha:
KMS, 2015, 1. vyd., 158 s.,
brož. 159 Kč
Pastor jednoho z největších sborů
v Ghaně a autor mnoha knih sdílí
principy své úspěšné služby.
Kniha je inspirací pro široký okruh
křesťanských vedoucích.
ISBN 978-80-87904-52-7

HEWARD‑MILLS, Dag
Umění vést

Z angl. přel. J. Bukovský,
K. Limrová, Praha: KMS, 2015,
1. vyd., 431 s., váz. 390 Kč
Povolání do služby je povolání
vést. Autor se odlehčeně
a prakticky zabývá principy, na
jejichž základě se stal významným
křesťanským vedoucím. V knize
zjevované pravdy si kladou za cíl
uvést čtenáře do vůdcovského
umění.
ISBN 978-80-87904-50-3

HOUKAL , Jan
První svaté přijímání

9 –1 0 / 2 0 16

ŠRAJER, Jindřich;
KOL ÁŘOVÁ , Lucie a kol.
Gaudium et spes padesát let
poté

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2015, 1. vyd.,
413 s., váz. 398 Kč
Výročí 50 let od 2. vatikánského
koncilu představuje výzvu k reflexi
obsahu a významu koncilu včetně
toho, jak dalece se jeho učení
projevuje v životě církve.
ISBN 978-80-7325-391-2

teo log i e
MILITELLOVÁ , Cettina
Skutky milosrdenství

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 72 s.,
brož. 139 Kč
Známá teoložka zkoumá, co
vlastně jsou a kde se vzaly „skutky
milosrdenství“, jaké jsou jejich
teologické kořeny, ale hlavně – jaké
by měly být současné aplikace
tradiční nauky církve, ve světle
závažných výzev naší doby.
ISBN 978-80-7195-886-4

MISTR ECKHART
O jiskře duše a obrazu ticha

Z lat. přel. J. Bradáč, Jinočany: H+H
Vyšehradská, 2016, 1. vyd., 126 s.,
brož. 150 Kč
Kniha obsahuje esej A. Mou
longueta Portrét Mistra Eckharta
od Jana van Eycka, úvodní studii
překladatele a znalce Eckhartova
díla J. Bradáče, pětici zásadních
kázání Mistra Eckharta a pět
mystických básní Hadewijch.
ISBN 978-80-7319-121-4

Ilustr. J. Hrubý, Praha: Portál, 2016,
1. vyd., 128 s., brož. 189 Kč
Kniha se věnuje tématu přípravy
katolických dětí na první svaté
přijímání a svátost smíření. Je
teologickým i praktickým úvodem
do těchto dvou svátostí.
ISBN 978-80-262-1025-2

ekonomika

KOHUT, Pavel Vojtěch
Slabikář vnitřní modlitby po
způsobu sv. Terezie z Ávily

Olomouc: Anag, 2016, 10. aktual.
vyd., 808 s., váz. 659 Kč
Publikace obsahuje úplné znění
zákona o DPH s navazujícím
komentářem a odkazy na související
ustanovení a přehled vybraných
aktuálně platných informací,
stanovisek a sdělení MF ČR
k uplatňování DPH.
ISBN 978-80-7554-005-8

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 229 Kč
Kniha předního českého znalce
karmelitánské spirituality
přibližuje pomocí 12 klíčových
slov sv. Terezie její praxi vnitřní
modlitby.
ISBN 978-80-262-1031-3

KUBÍČEK, Ladislav
Vůle Boží – zbožná fráze?

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 2. vyd., 92 s.,
brož. 119 Kč
Obsahem je mozaika
autobiografických vzpomínek,
protkaná „zlatou nití“ neokázalé
lásky k Bohu a k lidem a radosti
z kněžské služby.
ISBN 978-80-7195-882-6

Novéna k Mary Ward

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 2. vyd., 28 s.,
brož. 49 Kč
Mary Ward, zakladatelka řeholní
rodiny Congregatio Jesu, uměla
žít uprostřed zklamání i úspěchů,
zcela důvěřovala Bohu a celou svou
bytostí mu dokázala naslouchat.
ISBN 978-80-7195-910-6

dan ě
BENDA , Václav; PITNER,
Ladislav
Daň z přidané hodnoty
s komentářem k 1. 1. 2016

BRYCHTA , I.;
HAJŠMANOVÁ , M.;
KAMENÍK, P. a kol.
Tabulky a informace pro daně
a podnikání 2016

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
12. aktual. vyd., 342 s., brož. 279 Kč
V praktickém kapesním formátu
najdete přehled nejdůležitějších
pojmů, sazeb, postupů a údajů
z daňových zákonů pro rok 2016.
ISBN 978-80-7552-047-0

ZIMMERMANNOVÁ ,
Jarmila
Ekologické zdanění
a modelování jeho dopadů

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 236 s., váz. 350 Kč
Publikace se zaměřuje na
problematiku ekologických daní
a modelování jejich dopadů.
ISBN 978-80-7552-062-3

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 16 4 8 6 t i t u l ů

e ko n om i e
CHYTIL , Zdeněk a kol.
Eseje z postkeynesovské
ekonomie

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství
Oeconomica, 2016, 1. vyd., 184 s.,
brož. 523 Kč
Monografie představuje pro
českého čtenáře zajímavou sondu
do více i méně známých kapitol
postkeynesovské ekonomie.
ISBN 978-80-245-2122-0

m anag e m e nt
ADIZES, Ichak Kalderon
Jak řídit efektivně? Cesta
k trvalé prosperitě

jak nejnovějšími výzkumy, tak
mnohaletou zkušeností autorů
s jejich praktickým uplatněním.
ISBN 978-80-7261-422-6

účetn ic t ví
BŘEZINOVÁ , Hana
Účetní předpisy pro
podnikatele. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 504 s., váz. 595 Kč
Komentář účetních předpisů
obsahuje výklad jednotlivých
paragrafů zákona o účetnictví,
prováděcí vyhlášky k zákonu
a Českých účetních standardů po
implementaci směrnice 2013/34/EU.
ISBN 978-80-7552-064-7

Z angl. přel. J. Kopřiva, Praha:
Olympia, 2016, 1. vyd., 280 s.,
váz. 499 Kč
Kniha I. Adizese nepatří k úplně
nejnovějším, v originálu vyšla již
poměrně dávno, nebyla však do
dnešní doby do češtiny přeložena
a na své aktuálnosti příliš neztrácí.
ISBN 978-80-7376-412-8

Meritum Účetnictví podnikatelů 2016

CUSUMANO, Michael A .;
YOFFIE, David B.
Principy strategie. Pět
nadčasových pravidel
strategického leadershipu
v podání Billa Gatese, Andyho
Grova a Steva Jobse

SKÁLOVÁ , Jana
Účetní a daňové souvislosti
zákona o obchodních
korporacích

Z angl. přel. S. Gosman, Praha:
Práh, 2016, 1. vyd., 256 s., brož.
299 Kč
Kniha naprosto přesně vysvětluje
jak tři legendární top manažeři
z oboru hi‑tech změnili svět, ve
kterém žijeme.
ISBN 978-80-7252-627-7

VEBER, Jaromír a kol.
Management inovací

Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 288 s., brož. 449 Kč
Monografie si klade za cíl
upozornit na význam inovací pro
konkurenceschopnost podniků
i celých ekonomik, upozornit
na nové přístupy inovací
a připomenout metody, jejichž
opodstatněnost potvrdila praxe.
ISBN 978-80-7261-423-3

personalistika
VALENTA , Jiří
Aplikace platových předpisů
ve školství 2016 s komentářem
a příklady z praxe

Olomouc: Anag, 2016, 6. aktual.
vyd., 432 s., brož. 489 Kč
Nové vydání publikace přináší
souhrnný popis pravidel
odměňování ve školství, a to
z hledisek pracovněprávních,
odborně pedagogických
i organizačních.
ISBN 978-80-7554-007-2

po d n i k án í
ENGL AND, Breck; KOGON,
Kory; SCHMIDT, Julie
Přesvědčivé vystupování jako
konkurenční výhoda
Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 216 s., brož. 389 Kč
Kniha nabízí množství
neocenitelných, zcela konkrétních
a snadno využitelných rad
a doporučení, podložených
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Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
13. aktual. vyd., 544 s., brož.
640 Kč
Praktická každodenní pomůcka pro
účetní a pro všechny, kteří se chtějí
v oblasti účetnictví orientovat.
ISBN 978-80-7552-050-0

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
1. vyd., 176 s., brož. 255 Kč
Publikace se zabývá některými
účetními a daňovými souvislostmi
zákona o obchodních korporacích
a ukazuje na praktických
účetních příkladech provázanost
obchodního práva a účetnictví.
ISBN 978-80-7478-971-7

ŠUBRT, Bořivoj
Obsluha mzdy a platu 2016

Olomouc: Anag, 2016,
2. aktual. vyd., 584 s., brož. 559 Kč
Publikace se zabývá zúčtováním
mzdy a platu ve vazbě na evidenci
pracovní doby, splatností a výplatou
mzdy, zjišťováním a používáním
průměrného výdělku, srážkami
ze mzdy podle všech právních
předpisů ad.
ISBN 978-80-7554-008-9

společenské
vědy; osvěta
d ruhá
světová
válk a
KOPEČEK , Pavel
Cílem byla svoboda. Odbojové
hnutí na Přerovsku a Hranicku
v období nacistické okupace
v letech 1939–1945

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd.,
344 s., váz. 299 Kč
Kniha souhrnným a vyčerpávajícím
způsobem zpracovává téma
protifašistického odboje v letech
1939–1945 na Přerovsku
a Hranicku.
ISBN 978-80-7425-285-3

eti k a
SCHIRRMACHER, Thomas
Morální odpovědnost. Tři
rozměry etického rozhodování

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
136 s., brož. 180 Kč
Studie zabývající se etickým
rozhodováním.
ISBN 978-80-7255-353-2

fi lozo fi e
L ACAN, Jacques
Imaginárno a symbolično /
Imaginaire et symbolique

Z franc. přel. J. Pechar, Praha:
Academia, 2016, Společnost,
1. vyd., 216 s., brož. 295 Kč
Publikace obsahuje dvě studie:
Stadium zrcadla a Funkce
a pole promluvy a řeči
v psychoanalýze. Dvoujazyčné
vydání.
ISBN 978-80-200-2520-3

MATERNA , Pavel
Hovory o pojmu

Praha: Academia, 2016, Společnost,
1. vyd., 160 s., váz. 195 Kč
Titul se zabývá vysvětlením
termínu pojem. Populární formou
dokazuje, že nejlepší explikace je
procedurální. Obsahuje i cvičení
(úlohy), jež by čtenář měl umět řešit
po přečtení knížky.
ISBN 978-80-200-2536-4

Platonica Pilonica IV. Dobro

Edit. K. Boháček, K. Jiráková, Plzeň:
Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 191 s., brož.
Odborná publikace věnovaná
platónské problematice. Tento
svazek se konkrétně věnuje otázce
dobra.
ISBN 978-80-261-0341-7

h isto r i e
FLORI, Jean
Richard Lví srdce.
Krála rytíř

Z franc. přel. D. Špitálský, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 476 s.,
váz. 478 Kč
Monografie pojednává o jednom
z proslulejších středověkých
vládců, který již za svého života
vstoupil do legend, o anglickém
králi Richardu I. zvaném Lví
srdce.
ISBN 978-80-257-1602-1

GANS, David
Ratolest Davidova

Praha: Academia, 2016, Judaica,
1. vyd., 694 s., váz. 650 Kč
Kronika pražského židovského
učence, vydaná roku 1592
v Praze, je z mnoha důvodů
jedinečná. Představuje ve
střední Evropě ojedinělý
případ prolnutí židovského
a křesťanského zájmu o svět.
ISBN 978-80-200-2535-7

GREENBL ATTOVÁ ,
Rachel L .
„Aby vyprávěli svým dětem“.
Paměť židovské obce v raně
novověké Praze

Z angl. přel. P. Sládek, Praha:
Academia, 2016, Judaica, 1. vyd.,
322 s., váz. 350 Kč
Americké historičce se podařilo
na základě mnohaletého studia
vytvořit pozoruhodný „portrét“
každodenního života židovské
společnosti v Praze v průběhu
16. a 17. století.
ISBN 978-80-200-2541-8

bibliografie
HORÁK, Pavel; BOŠTÍK,
Pavel; KARPÍŠEK,
Jaromír a kol.
České, slovenské
a československé dějiny
20. století X.

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015,
1. vyd., 280 s., brož.
Kolektivní monografie je
fyzickým důkazem úspěšného
završení první dekády
stejnojmenné mezinárodní
vědecké konference doktorandů
a mladých vědeckých
pracovníků pořádané v Hradci
Králové.
ISBN 978-80-7405-391-7

JANEČKOVÁ , Eva
Novináři „aktivistické
sedmičky“ před Národním
soudem

Plzeň: Západočeská univerzita,
2016, 1. vyd., 289 s., brož.
Publikace se zabývá
problematikou procesů
s aktivistickými novináři, tedy
některými z mnoha poválečných
procesů s českými „kolaboranty
a zrádci“, které proběhly
v obnoveném Československu
v letech 1945–1946.
ISBN 978-80-261-0545-9

KAVKA , František
Karel IV. – královské sňatky.
Čtyři ženy otce vlasti

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 249 Kč
Karel IV. jako manžel a otec,
ale především vladař. Právě od
tohoto poslání se odvíjela i volba
jeho manželek a osudy jeho dcer
a synů. Teprve v tomto propojení
získává ženský svět, který
Karla IV. obklopoval, své dějinné
ocenění.
ISBN 978-80-7505-354-1

LUKEŠ, Michal
Špionážní případy

Praha: Academia, 2016,
První republika, 1. vyd.,
188 s., brož. 250 Kč
Většina lidí si práci tajných
služeb představuje jako velice
romantickou činnost, plnou
odvážných činů a dobrodružství.
Vlastní realita je však mnohem
prozaičtější a všednější.
ISBN 978-80-200-2529-6

MITÁČEK, Jiří a kol.
Středověká Morava

Brno: Moravské zemské muzeum,
2015, 1. vyd., 192 s., brož. 167 Kč
Tematika středověkých dějin
Moravy zůstává i po letech
stále fascinujícím tématem
a nepřestává oslovovat nové
generace historiků i zájemců
o naši minulost.
ISBN 978-80-7028-438-4

PROCHÁZKOVÁ , Lenka
Zmizelé Čechy – Mnichovo
Hradiště a okolí

Praha: Paseka, 2016, Zmizelé
Čechy, 1. vyd., 176 s., váz. 289 Kč
Dějiny Mnichova Hradiště se
začínají psát už ve středověku,
od 18. století byl místní zámek
rezidencí rodu Valdštejnů,
od poloviny 19. století se zde
nacházely některé správní
a samosprávné úřady.
ISBN 978-80-7432-686-8

TUHÝ, Bohumír; ŠRAMAR,
Jiří; ŠRÁMEK, Josef
Prusko‑rakouská válka roku
1866. Výzbroj a výstroj
Hradec Králové: Muzeum
východních Čech, 2016, 1. vyd.,
579 s., váz. 950 Kč
Publikace byla připravena
s výhledem na letošní 150. výročí
daného konfliktu a jejím cílem
je představit čtenářům podobu,
fungování a vybavení armád
Rakouska, Saska a Pruska.
ISBN 978-80-87686-11-9

VÁCHA , Dalibor
Ostrovy v bouři. Každodenní
život československých
legií v ruské občanské válce
(1918–1920)

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd.,
440 s., váz. 399 Kč
Uprostřed válkou a revolucí
rozvráceného Ruska se odehrává
další dějství dramatického příběhu
československých dobrovolců,
započatého v knize Bratrstvo:
Všední a dramatické dny
československých legií v Rusku
(1914–1918).
ISBN 978-80-7425-288-4

VONDRA , Pavel
Filipíny – stručná historie států
Praha: Libri, 2016, 1. vyd., 182 s.,
brož. 160 Kč
Český čtenář touto knihou dostává
vůbec první příležitost seznámit
se s uceleným pohledem na běh
filipínských dějin od počátků
lidského osídlení po současnost.
A možná ho překvapí, kolik toho
mají Češi a Filipínci společného.
ISBN 978-80-7277-511-8

WIDUKIND Z CORVEY
Dějiny Sasů

Z lat. přel. J. Izdný, K. Spurná,
Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 238 Kč
Saský kronikář a historik 10. století
sepsal kroniku Tři knihy o činech
Sasů (Res gestae saxonicae
sive annalium libri tres), v níž
vylíčil dějiny především Sasů od
mytických počátků a saského území
a některých přilehlých oblastí.
ISBN 978-80-257-1743-1

ZOUREK , Michal
Uruguay. Stručná historie států
Praha: Libri, 2016, 1. vyd., 110 s.,
brož. 120 Kč
Uruguay je svou rozlohou
i počtem obyvatel vůbec nejmenší
španělsky mluvící zemí Jižní
Ameriky. Navzdory velikosti není
mezinárodní postavení Uruguaye
rozhodně zanedbatelné.
ISBN 978-80-7277-543-9

h ry; nápady;
t vo ř ivost
HANŠPACHOVÁ , Jana
Veselé hry s malými dětmi.
Náměty k rozvoji smyslu pro
humor dětí od 2 let

Ilustr. E. Vogelová, Praha: Portál,
2016, 5. vyd., 168 s., brož. 197 Kč
Jako zdroj nápadů nabízí autorka
rodičům, prarodičům i učitelkám
v MŠ soubor tradičních i nových
her a hříček povzbuzujících humor
v rodině i v MŠ.
ISBN 978-80-262-1071-9
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Hrajte si každý den.
365 her pro děti i rodiče

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 399 Kč
Kniha přináší tvořivé nápady
a hry, kterým se můžete se
svým miminkem věnovat. Dítě
je šťastné jen tehdy, pokud je
šťastný i rodič.
ISBN 978-80-7529-045-8

POWELL , Michael
Síla paměti. Fakta a hádanky,
jež oživí a zlepší vaši paměť

Z angl. přel. L. Havlíček, M. Ka
poun, Praha: Slovart, 2016, 1. vyd.,
144 s., brož. 199 Kč
Kniha zábavným způsobem
a pomocí řady rozmanitých úloh
pomůže čtenáři, aby si vylepšil
koncentraci, vytříbil paměť
a zdokonalil schopnost učit se
nazpaměť.
ISBN 978-80-7529-007-6

komun i k ace
NEUBAUER, Karel;
SKÁKALOVÁ , Tereza;
GÓRAL‑PÓŁROL A , Jolanta
Poruchy komunikace
u dospělých a stárnoucích osob

Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 230 s., brož.
Recenzovaná monografie.
ISBN 978-80-7435-640-7

kriminalistika
PORADA , Viktor a kol.
Kriminalistika – Technické,
forenzní a kybernetické aspekty

Praha: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016,
1. vyd., 1024 s., váz. 1990 Kč
Kniha se uplatní všude tam, kde
se zkoumají stopy a probíhá
proces kriminalistické identifikace
a dokazování trestné nebo jiné
negativní události.
ISBN 978-80-7380-589-0

kultur n í
dě j i ny
ŠTĚPÁNEK, Pavel
Mecenáši Josefa Mánesa:
portugalský rod Silva Tarouca
a jeho vliv na českou kulturu

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 232 s., brož.
Bez portugalského rodu Silva
Tarouca bychom neměli Josefa
Mánesa. To je závěr vyplývající
ze studia vlivu tohoto rodu na
českou kulturu, v níž sehrál
mnohoznačnou roli. Kniha sleduje
působení několika generací Silva
Tarouců v českých zemích.
ISBN 978-80-244-4110-8

TAYLOR, Richard
Filmová propaganda. Sovětské
Rusko a nacistické Německo

Praha: Academia, 2016, Šťastné
zítřky, 1. vyd., 434 s., váz. 395 Kč
Aby si vynutili poslušnost
společností, které ovládli,
nepoužívali Hitlerovi nacisté
a sovětští bolševici jen teroru.
Veledůležitým nástrojem jejich
moci byla také propaganda.
A nejmocnějším nástrojem
propagandy byl v první polovině
20. století film.
ISBN 978-80-200-2534-0
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ŠKALOUDOVÁ , Renata;
KOUTSKÝ, Pavel
Ohrožený břichomluvec

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
1. vyd., 120 s., brož. 180 Kč
V současnosti narůstá počet
dětí, u nichž se vady výslovnosti
manifestují ještě v době školní
docházky, tedy v době, kdy je
k procvičování již možné
využít čtení.
ISBN 978-80-7478-679-2

motivačn í
př í ručk y
BANDLER, Richard
Třídenní kurz NLP. Vezměte
život do svých rukou

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd.,
144 s., brož. 249 Kč
Dr. Bandler zve čtenáře k účasti na
svém workshopu, kde zábavnou
formou představuje techniky,
které vyvinul během mnohaleté
praxe v oboru neurolingvistického
programování.
ISBN 978-80-265-0463-4

BANDLER, Richard;
ROBERTI, Alessio;
FITZPATRICK , Owen
NLP pro každého.
Naprogramujte svou hlavu na
úspěch

Brno: BizBooks, 2016, 2. vyd.,
144 s., brož. 249 Kč
Chcete probudit skutečný potenciál
a změnit svůj život? Publikace
vám pomocí jednoduchého
příběhu ukáže, jak fungují metody
neurolingvistického programování
a jak je používat.
ISBN 978-80-265-0477-1

BARTHOLOMEW, Sandy
Jóga pro váš mozek – Cvičení
Zentangle kresbou

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd.,
48 s., brož. 199 Kč
Pravý opak stresu je klid
a rovnováha, že ano? Práce,
děti, povinnosti, peníze… Jak ale
najít rovnováhu v tom všem? Ve
skutečnosti je rovnováha neustálý
pohyb. Seznamte se s jógou pro
váš mozek!
ISBN 978-80-7554-010-2

ČERNÝ, Michal;
CHYTKOVÁ , Dagmar
Efektivní učení. Techniky
přemýšlení, soustředění
a komunikace s využitím
myšlenkových map

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd.,
160 s., brož. 299 Kč
Kniha se snaží být průvodcem
všem, kdo by se rádi naučili učit
se, a nevědí, jak na to. Snaží se
klást důraz na schopnost číst
a psát kritickým způsobem,
kreativně myslet a organizovat
svůj svět i čas.
ISBN 978-80-265-0479-5

HAGYOVÁ , Jessica
Jak být zajímavý.
V 10 snadných krocích

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd.,
272 s., brož. 299 Kč
Díky zdánlivě jednoduchým
postřehům zjistíte, co je potřeba
udělat, aby byl váš život mnohem

bohatší. Kniha je plná nadšení
a optimismu, pozitivní a zároveň
praktická.
ISBN 978-80-265-0476-4

HARVEY, Steve
Jednejte jako vítěz, myslete
jako vítěz. Jak objevit, uchopit
a rozvíjet své nadání
Z angl. přel. D. Smejkalová,
Praha: Práh, 2016, 1. vyd., 192 s.,
brož. 269 Kč
Každý člověk dostal do vínku
nějaké nadání a tento dar vám
nikdo nemůže vzít. Musíte se ho
jen chopit, rozvíjet ho a najít ten
správný způsob, jak ho využít –
v zaměstnání, v manželství, při
práci pro druhé.
ISBN 978-80-7252-609-3

POWELL , Michael
Posilování mozku. Fakta
a hádanky, které vytrénují
a oživí váš mozek

Z angl. přel. L. Havlíček, M. Ka
poun, Praha: Slovart, 2016, 1. vyd.,
144 s., brož. 199 Kč
Kniha je plná nápadů a úloh,
jejichž úkolem je napomoci
k posílení a zlepšení funkce
mozku.
ISBN 978-80-7529-054-0

oso bn osti
Dva z prvních. Jaromír Spal,
Miloslav Šváb – respektované
osobnosti vysokoškolské
bohemistiky

Edit. H. Chýlová, V. Viktora, Plzeň:
Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 155 s., brož.
Publikace připomíná život i dílo
dvou osobností bohemistiky.
ISBN 978-80-261-0452-0

HAVLÍK, Jiří M.
Jan Fridrich z Valdštejna.
Arcibiskup a mecenáš doby
baroka

Praha: Vyšehrad, 2016, Velké
postavy českých dějin, 1. vyd.,
288 s., váz. 328 Kč
Arcibiskup Jan Fridrich (Bedřich)
z Valdštejna (1642–1694) patří
k významným postavám českých
dějin 17. století. Ve 2. polovině
století představoval právě
on nejvyšší autoritu českého
duchovenstva.
ISBN 978-80-7429-628-4

KOUTEK , Tomáš
Čeští biskupové a arcibiskupové
Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 399 Kč
Kniha o životních osudech
osobností, které stály v čele
pražské diecéze a později
arcidiecéze od jejích počátků až po
současnost.
ISBN 978-80-7243-857-0

ŠEDINOVÁ , Jiřina
David Gans, pražský
renesanční židovský historik

Praha: Academia, 2016, Judaica,
1. vyd., 282 s., váz. 350 Kč
Monografie představuje jednu
z nejzajímavějších osobností
rudolfínské Prahy, Davida ben
Šlomo Ganse (1541 Lippstadt,
Vestfálsko – 1613 Praha),
který náležel k okruhu učenců
pražského Židovského Města.
ISBN 978-80-200-2547-0

bibliografie
VÁŇA , Daniel
Milan Hodža a střední Evropa

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství
Oeconomica, 2016, 1. vyd., 74 s.,
brož. 185 Kč
Autor v práci popisuje osobnostní,
myšlenkové i politické z rání
M. Hodži, nejvýznamnějšího
slovenského politika meziválečného
období společného soužití Čechů
a Slováků v Československé
republice.
ISBN 978-80-245-2120-6

par tn e r sk é
v z tahy
LEEOVI, Nicky a Sila
Manželské večery. Jak
vybudovat celoživotní zdravé
manželství

Z angl. přel. J. Bukovský, Praha:
KMS, 2016, 2. vyd., 118 s.,
brož. 140 Kč
Kurz slouží k upevnění vztahů
a zabývá se těmito tématy:
Budování pevných základů, umění
komunikace, řešení konfliktů, síla
odpuštění, dobrý sex atd.
ISBN 978-80-87904-54-1

SMALLEY, Garry
Kdyby jen muž věděl… co žena
prožívá

Z angl. přel. K. Zaťková, Praha:
Návrat domů, 2016, 1. vyd., 176 s.,
brož. 210 Kč
Knihu adresuje G. Smalley
především mužům a manželům,
aby jim pomohl pochopit, co jejich
partnerky prožívají a jaké jsou jejich
potřeby a skryté tužby.
ISBN 978-80-7255-355-6

pe dag o g i k a;
d idak ti k a
HAVLOVÁ , Jana;
JANČAŘÍKOVÁ , Kateřina
Činnosti se zvířaty
v předškolním vzdělávání

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 128 s., brož.
459 Kč
Publikace se zabývá problematikou
využití a zapojení vybraných druhů
zvířat v předškolním vzdělávání.
ISBN 978-80-7496-166-3

HOLEYŠOVSKÁ , Anna
Rok ve školní družině

Praha: Portál, 2016, 3. vyd., 168 s.,
brož. 249 Kč
Autorka připravila soubor známých
i méně známých zábavných
a didaktických her, soutěží,
hádanek, námětů na vycházky
a dalších praktických činností.
ISBN 978-80-262-1074-0

JANČAŘÍKOVÁ , Kateřina;
KAPUCIÁNOVÁ , Magdaléna
Činnosti venku a v přírodě
v předškolním vzdělávání
Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 459 Kč
Publikace je určena učitelkám MŠ
a rodičům dětí předškolního věku.
ISBN 978-80-7496-071-0

KONVALINOVÁ , Kateřina
Šimonovy pracovní listy 24.
Do přírody za zvířátky
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Ilustr. E. Plicková, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 64 s., brož. 149 Kč
Cílem pracovního sešitu je seznámit
děti s nejrůznějšími živočichy
a rozvíjet jejich znalosti přírody.
ISBN 978-80-262-1036-8

KROTKÝ, Jan; MANĚNA ,
Václav; MANĚNOVÁ ,
Martina
Svět digitálních technologií

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 92 s.,
brož. 345 Kč
Motivující přípravy do tematického
okruhu Využití digitálních
technologií (animační techniky,
kouzlení se zvukem, digitální
herbář, 3D a fotografie). Součástí
je názorný obrazový materiál
a pracovní listy pro žáky a učitele.
ISBN 978-80-86307-02-2

MERTIN, Václav
Abeceda pro učitelky
mateřských škol

Ilustr. A. Jarošová, Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2016, 1. vyd., 228 s.,
brož. 250 Kč
Kniha obsahuje 60 hesel řazených
podle abecedy, která se věnují
nejrůznějším tématům praxe
učitelky v MŠ.
ISBN 978-80-7478-923-6

MERTIN, Václav;
KREJČOVÁ , Lenka a kol.
Metody a postupy poznávání
žáka. Pedagogická diagnostika

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
2. vyd., 400 s., váz. 520 Kč
Jak si poradit s výukovými
obtížemi a jak poznat, co žák
potřebuje? Jak kvalifikovaně
volit podpůrná opatření
prostřednictvím pedagogické
diagnostiky? Jak zmapovat vztahy
ve třídě? Jak poznat, že práci
učitele dělám dobře?
ISBN 978-80-7552-014-2

NÁDVORNÍKOVÁ , Hana
Polytechnické činnosti
v předškolním vzdělávání

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 162 s.,
brož. 459 Kč
Publikace je určena zejména
učitelkám a vychovatelkám MŠ
a vychází z aktuálních potřeb
školství, ale i celé společnosti, pro
kterou je rozvoj vědy a techniky
jednou z klíčových oblastí.
ISBN 978-80-7496-194-6

POLÍNEK, Martin Dominik
Tvořivost (nejen) jako prevence
rizikového chování. Expresivně
‑formativní potenciál
základního uměleckého
vzdělávání
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 166 s., brož.
Kniha se pokouší zachytit některé
specifické fenomény primární
prevence rizikového chování na ZUŠ.
ISBN 978-80-244-4842-8

POSPÍŠILOVÁ , Helena
Svět školní družiny

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 130 s., brož.
Školní družina je tradičním
školským zařízením, které dětem
nabízí širokou paletu činností.
Autorky v knize předkládají
výsledky dlouhodobého

výzkumného šetření realizovaného
v prostředí školní družiny.
ISBN 978-80-244-4789-6

ROHLÍKOVÁ , Lucie;
ZOUNEK , Jiří; NEUMAJER,
Ondřej
Učíme se s tabletem. Využití
mobilních technologií
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
1. vyd., 190 s., brož. 350 Kč
Kniha tří odborníků, kteří se
dlouhodobě zabývají využitím
technologií ve vzdělávání, nabízí
originální spojení technických,
organizačních a pedagogických
aspektů vhodného začlenění
těchto zařízení do života škol
a vzdělávacích institucí.
ISBN 978-80-7478-768-3

po liti k a
FIAL A , Vlastimil
Politické stranictví v západní
Africe (Benin)

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, 1. vyd.,
160 s., brož. 118 Kč
Politický vývoj Dahome a posléze
od roku 1975 Beninu, vývoj
dahomského a beninského
politického stranictví ad.
ISBN 978-80-7405-393-1

POTŮČEK , Martin;
RUDOLFOVÁ , Veronika;
VLČKOVÁ , Kamila
Veřejná politika

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
336 s., váz. 590 Kč
Kniha přináší komplexní pohled
na oblast veřejné politiky
a reflektuje přitom nejnovější
poznatky v tomto oboru.
ISBN 978-80-7400-591-6

po lito log i e
POWER, Gerald;
WEINFURTER, Jaroslav
Thatcherismus v českých
zemích

Praha: Libri, 2016, 1. vyd., 164 s.,
brož. 190 Kč
Monografie se zabývá osobností
bývalé britské premiérky
M. Thatcherové, její společenskou
a hospodářskou politikou
a především tím, jak byla vnímána
v Československu 80. let.
ISBN 978-80-7277-544-6

ŠMÍD, Tomáš a kol.
Zapomenuté konflikty

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, Brno:
Masarykova univerzita, 2016,
Politologická řada, 1. vyd., 221 s.,
váz. 219 Kč
Po ukončení studené války
mnohými očekávaný světový mír
nenastal. Naopak se rozhořely
desítky ozbrojených konfliktů ve
všech částech světa, z nichž si ne
všechny získaly patřičnou pozornost
světové veřejnosti.
ISBN 978-80-7325-390-5 (CDK),
978-80-210-8153-6 (MU)

pr ag e nsi e
JEŽKOVÁ , Alena
Strážci pražských ulic

Fot. J. Chalupa, Praha: Olympia, 2016,
takto 1. vyd., 240 s., váz. 399 Kč
Netradiční příběhy o pražských
domovních znameních,
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zapomenutých řemeslech
a každodenním životě starobylé
Prahy. Vychází s originálními
fotografiemi J. Chalupy.
ISBN 978-80-905851-2-6

SUGLIANO, Claudia
Prag (DE)

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 249 Kč
Kniha o Praze v němčině.
ISBN 978-80-7529-003-8

SUGLIANO, Claudia
Praga (IT)

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 249 Kč
Kniha o Praze v italštině.
ISBN 978-80-7529-022-9

SUGLIANO, Claudia
Prague (EN)

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 249 Kč
Kniha o Praze v angličtině.
ISBN 978-80-7529-024-3

SUGLIANO, Claudia
Prague (FR)

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 249 Kč
Kniha o Praze ve francouzštině.
ISBN 978-80-7529-023-6

SUGLIANO, Claudia
Prague (Chinese)

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 249 Kč
Kniha o Praze v čínštině.
ISBN 978-80-7529-004-5

pr ávo
BÁNYAIOVÁ , Alena
Závazky v oblasti výstavby
a nové civilní právo

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
Právo prakticky, 1. vyd., 272 s.,
váz. 420 Kč
Publikace se zabývá právní úpravou
závazkových vztahů vznikajících
v průběhu procesu výstavby. Věnuje
se především nové úpravě smluvního
typu, který je v oblasti výstavby
nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo.
ISBN 978-80-7552-057-9

ČÁP, Z.; ČÁP., J.;
MACHAL A , M.
Družstvo v novém soukromém
právu a v právní praxi
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 368 s., váz. 650 Kč
Snahou autorů je nejen
připomenout čtenářům stručně
základy dlouholeté historie
družstev, ale zejména zabývat
se uceleně jednotlivými instituty
a právními vztahy v právní úpravě
družstva ve vazbě na aplikaci při
založení a činnosti družstva.
ISBN 978-80-7552-094-4

DOLEŽÍLEK , Jiří
Přehled judikatury ve věcech
ochrany osobnosti

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
3. aktual. a rozšíř. vyd., 328 s.,
váz. 495 Kč
Aktualizovaný přehled
nejvýznamnějších rozhodnutí
postihuje zejména obsah práva na
ochranu osobnosti, podmínky pro
jeho uplatnění, předpoklady ochrany,
subjekty práv a povinností při ochraně
osobnosti, právní prostředky ad.
ISBN 978-80-7552-074-6

HURDÍK, Jan
Náklady občanského soudního
řízení a rovný přístup účastníků
ke spravedlnosti
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 136 s., brož. 250 Kč
Autor se v knize věnuje otázkám
„procesní ekonomie“ z pohledu
účastníků soudního řízení,
ekonomickým a sociálním rizikům
spojeným s vedením civilního
procesu a míře „privatizace“
služeb spojených s poskytováním
spravedlnosti.
ISBN 978-80-7552-087-6

HUSTÁK , Zdeněk;
SMUTNÝ, Aleš
Investiční služby a nástroje
po rekodifikaci

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
312 s., váz. 590 Kč
Publikace komplexně zpracovává
materii investičních služeb
a investičních nástrojů ve světle
nového civilního práva a směrnice
MiFID, zohledňuje též hlavní změny
plynoucí z připravované transpozice
směrnice MiFID 2.
ISBN 978-80-7400-533-6

Internetové právo. Praktický
průvodce

Brno: Computer Press, 2016,
1. vyd., 432 s., brož. 499 Kč
Využíváte Internet ke své práci?
Znáte všechny možné právní
dopady, které může vaše působení
na webu mít? Zorientujte se
v problematice internetového práva
v uceleném průvodci, který tuto
oblast přehledně mapuje.
ISBN 978-80-251-4664-4

Moderní exekuce (cesta zodpovědného vymáhání)
Edit. K. Havlíček, Praha: Havlíček
Brain Team, 2016, 1. vyd.,
200 s., brož.
Z obsahu: Úvodní slovo
prezidentky Exekutorské
komory ČR. Jsou nutné další
změny v exekucích? Cesta
k modernímu pojetí exekuce.
Princip teritoriality v exekučním
řízení. Exekuce jako strategie
zodpovědného vymáhání.
ISBN 978-80-87109-59-5

NOVÁK , Tomáš a kol.
Kontakt s dětmi po rozvodu.
Jak nepřijít o dítě

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
1. vyd., 248 s., brož. 280 Kč
Máte někdy pocit, že v Ústavě
ČR existuje „tajný paragraf“
nazvaný „Děti patří matce“,
určený pouze ženám? Pokud
jste matkou, napadá vás, že si
otec vašich potomků nezaslouží
tak báječné děti, jaké jste mu
porodila?
ISBN 978-80-7478-910-6

NOVOTNÝ, Marek; HORÁK,
Tomáš; HOLEJŠOVSKÝ,
Josef a kol.
Bytové spoluvlastnictví
a bytová družstva. Komentář
Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
416 s., váz. 990 Kč
Publikace podává aktuální
komentář k právním
předpisům v oblasti bytového
spoluvlastnictví a bytového
družstevnictví.
ISBN 978-80-7400-602-9

bibliografie
SCHELLE, Karel; VOJÁČEK,
Ladislav; KNOLL , Vilém
České právní dějiny

ŠKORUPOVÁ , Katarína
Já a moje rodina

Praha: Slovart, 2016,
1. vyd., 64 s., brož. 249 Kč
Půvabné a vtipné kresbičky
tvoří skvělý rámec pro zábavné
vytváření rodinného alba
plného nejkrásnějších
vzpomínek.
ISBN 978-80-7529-181-3

Praha: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016,
3. uprav. vyd., 696 s., váz. 720 Kč
Publikace je nejnovějším
zpracováním českých
a československých právních
dějin. Jedná se o doposud
nejkomplexnější zpracování dané
problematiky.
ISBN 978-80-7380-575-3

SL ÁDEČEK, Vladimír;
MIKULE, Vladimír;
SUCHÁNEK, Radovan a kol.
Ústava České republiky
Praha: C. H. Beck, 2016, 2. aktual.
a přeprac. vyd., 1320 s., váz.
2190 Kč
Komentář, na kterém se podíleli
dva současní soudci Ústavního
soudu ČR, zachycuje přijaté
změny Ústavy ČR a hojně byl
doplněn o recentní i nejnovější
judikaturu ÚS.
ISBN 978-80-7400-590-9

ŠUSTROVÁ , Daniela;
BOROVIČKA , Petr; HOLÝ,
Jaroslav
Katastr nemovitostí

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
Právo prakticky, 1. vyd., 380 s.,
váz. 520 Kč
Snahou autorů bylo předložit
odborné i laické veřejnosti
srozumitelný a čtivý návod pro
použití katastru, který čtenáři
umožní rychlou orientaci
v katastrální problematice a usnadní
jednání s katastrálními úřady.
ISBN 978-80-7552-024-1

ÚZ č. 1130 Státní služba. Úplné
znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 112 s.,
brož. 65 Kč
Kompletní soubor předpisů
regulujících státní službu.
Vedle zákona o státní službě se
samostatným rejstříkem je zde
12 nařízení vlády a vyhlášek,
které mj. upravují podrobnosti
úřednické zkoušky, pravidla
organizace služebního úřadu ad.
ISBN 978-80-7488-161-9

ÚZ č. 1131 Energetika. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 384 s.,
brož. 289 Kč
Od ledna 2016 se zásadně
změnily tři nosné zákony z oblasti
energetiky – energetický zákon,
zákon o hospodaření energií
a zákon o podporovaných
zdrojích energie. Poslední změny
všech předpisů jsou vyznačeny
tučným písmem.
ISBN 978-80-7488-162-6

ÚZ č. 1132 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 400 s.,
brož. 177 Kč
Publikace obsahuje úplné
znění zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci s důležitými
změnami od května 2016. Dále
je zde zákon o státním odborném
dozoru nad bezpečností práce,
26 prováděcích předpisů ad.
ISBN 978-80-7488-163-3

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 16 4 8 6 t i t u l ů

průvo d ce
BIANCHI, Elena
Czech Republic. Česká
republika /anglicky/
ÚZ č. 1133 Technické podmínky provozu na pozemních
komunikacích. Úplné znění
předpisů

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 249 Kč
Publikace o Česku v angličtině.
ISBN 978-80-7529-002-1

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 368 s.,
brož. 149 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
zákona o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích, který
upravuje např. registraci vozidel,
technické požadavky a technickou
způsobilost, práva a povinnosti
vlastníků a provozovatelů vozidel ad.
ISBN 978-80-7488-164-0

BIANCHI, Elena
Repubblica Ceca. Česká
republika /italsky/

VETEŠNÍK, Pavel a kol.
Dopravní právo

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 249 Kč
Publikace o Česku v němčině.
ISBN 978-80-7529-001-4

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
840 s., váz. 1490 Kč
Publikace vymezuje jednotlivé
skutkové podstaty správních deliktů
obsažených v právních předpisech
v oblasti dopravy z hlediska
správního trestání.
ISBN 978-80-7400-409-4

Zákon o obecní policii, zákon
o přestupcích

Praha: Armex Publishing, 2016,
12. aktual. vyd., 100 s., brož. 51 Kč
Publikace obsahuje zákon
o obecní policii ve znění poslední
novely č. 204/2015 Sb., vyhlášku
č. 418/2008 Sb., kterou se provádí
zákon o obecní policii, vyhlášku
č. 444/2008 Sb., o zdravotní
způsobilosti uchazeče o zaměstnání
strážníka, čekatele a strážníka
obecní policie.
ISBN 978-80-87451-42-7

Zákon o provozu na pozemních
komunikacích
Praha: Armex Publishing, 2016,
16. aktual. vyd., 144 s., brož. 51 Kč
Publikace obsahuje zákon
o provozu na pozemních
komunikacích č. 361/2000
Sb. (ve znění pozdějších
předpisů včetně poslední novely
č. 48/2016 Sb.).
ISBN 978-80-87451-41-0

pro ro d iče
Moje první tři roky.
Omalovánky a deník děťátka
v jednom

Z angl. přel. M. Vondráčková,
Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
96 s., váz. 349 Kč
Narození miminka a jeho první
krůčky na tomto světě jsou
jedinečnými chvílemi pro celou
rodinu. V této originální knize
můžete shromáždit a uchovat
své vzpomínky, obrázky a pocity
z prvních tří let života vašeho
děťátka.
ISBN 978-80-204-4023-5

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 249 Kč
Publikace o Česku v italštině.
ISBN 978-80-7529-005-2

BIANCHI, Elena
Tschechische republik. Česká
republika /německy/

př í ručk y
BAŠTECKÁ , Bohumila;
ČERMÁKOVÁ , Veronika;
KINKOR, Milan a kol.
Týmová supervize. Teorie
a praxe

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 328 s.,
váz. 549 Kč
Důvodem napsání knihy byla
zkušenost autorů: Při jejich
supervizích, rozhovorech se
supervizory, supervidovanými
i zadavateli supervize se
ukazovalo, že externí týmová
supervize může přinášet
více rizik než příležitostí.
ISBN 978-80-262-0940-9

HAWKINS, Peter;
SHOHET, Robin
Supervize v pomáhajících
profesích

Z angl. přel. H. Hartlová, Praha:
Portál, 2016, 2. vyd., 208 s.,
váz. 379 Kč
Přední britští autoři v přehledné
příručce ukazují, k čemu supervize
slouží, co od ní může ten, kdo je
supervidován očekávat, a jak se stát
dobrým supervizorem. Kniha může
sloužit jako příručka pro výcvikový
kurz supervizorů.
ISBN 978-80-262-0987-4

psych o log i e
CASTENSKIOLD, Erik
Začít znovu. Jak dál
po rozchodu či rozvodu

Z angl. přel. J. Hlučín, Praha: KMS,
2015, 1. vyd., 36 s., brož. 50 Kč
Rozvod nebo rozpad delšího
partnerského vztahu působí
v životě zásadní otřes. Má
hluboké důsledky na psychiku,
na konkrétní rozhodování
i dlouhodobé postoje každého,
kdo jím prošel.
ISBN 978-80-87904-53-4
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DE CLERCQ , Hilde
Mami, je to člověk, nebo zvíře?
Myšlení dítěte s autismem

NAZARE‑AGA , Isabelle
Manipulativní rodiče. Jak se
s nimi vyrovnat

HARRIS, Russ
Past na štěstí

STAPLES, Lawrence H.
Vina. Prométheovský úděl

Ilustr. K. Hamplová. Z angl. přel.
M. Jelínková, Praha: Portál, 2016,
3. vyd., 104 s., brož. 167 Kč
Pro rodiče i odborníky je často
obtížné porozumět myšlení dětí
s autismem. Je pro ně složité
pochopit, jak tyto děti tvoří pojmy,
jak zobecňují, podle čeho poznávají
předměty a obrázky, jak rozlišují
blízké osoby.
ISBN 978-80-262-1075-7

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 320 s., váz. 299 Kč
Chceme být šťastní, ale často si
ve štěstí sami bráníme. Právě na
tento problém se zaměřuje kniha
australského terapeuta a autora
několika bestsellerů, který využívá
metodu ACT.
ISBN 978-80-7306-820-2

Z franc. přel. Š. Belisová, Praha:
Portál, 2016, 1. vyd., 216 s.,
váz. 339 Kč
Co se stane, když je rodič opravdu
manipulativní osobnost (volí často
postupy velmi záludné) a jaké to má
důsledky? Jaké jsou příznaky, chování,
způsoby řeči, charakteristické situace,
které prozrazují patologii u otce nebo
u matky?
ISBN 978-80-262-1018-4

Z angl. přel. I. Müler, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 248 s., váz. 359 Kč
Zkušený terapeut a jungián tvrdí,
že aby člověk mohl růst, zrát a spět
k individuaci, hřešit a následně
prožívat vinu je nevyhnutelné.
ISBN 978-80-262-1040-5

sbo r n í k y

HEWARD‑MILLS, Dag
Nebezpeční synové

Antiqua Cuthna.
Chotkové a Kutnohorsko

HEWARD‑MILLS, Dag
Ti, kdo zapomínají

Démon tvořivosti. 5. lipnická
konference příznivců tvořivého
myšlení

Z angl. přel. J. Vojtková, Praha: KMS,
2015, 1. vyd., 127 s., brož. 125 Kč
Kniha významného ghanského
pastora hledá odpovědi na
složité otázky vztahů mezi
otci a syny. Pomáhá uniknout
prokletí spojenému s neúctou
a neposlušností.
ISBN 978-80-87904-51-0

Z angl. přel. L. Hambálek,
Praha: KMS, 2015, 1. vyd., 93 s.,
brož. 99 Kč
Schopnost pamatovat si patří
k nejdůležitějším duchovním
hodnotám a schopnostem, jaké
křesťan může mít. Vzpurní lidé si
nepamatují, co pro ně kdo udělal,
a často se některé věci rozhodli
zapomenout.
ISBN 978-80-87904-49-7

LE BON, Gustave
Psychologie davu

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 168 s.,
váz. 285 Kč
Psychologie davu je jedním ze
slavných děl citovaných v učebnicích
psychologie i dalších společenských
věd. Le Bon svou koncepci davu
vybudoval v souvislosti s chováním
davu během Francouzské revoluce.
ISBN 978-80-262-1028-3

MAIEROVÁ , Eva
Poruchy osobnosti a vztahová
vazba u patologických hráčů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 158 s., brož.
Monografie se zaměřuje zejména
na psychologický aspekt samotných
hráčů, tj. popis struktury osobnosti
léčených patologických hráčů.
ISBN 978-80-244-4810-7

MERTIN, Václav
Ze zkušeností dětského
psychologa

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
1. vyd., 224 s., brož. 225 Kč
Autor knihy vychází ze svých
dlouholetých zkušeností dětského
psychologa a nabízí nám konkrétní
odpovědi na otázky, které hledáme,
ale i na ty, které bychom měli hledat.
ISBN 978-80-7478-764-5

Edit. J. Vaněčková a kol., Praha:
Státní oblastní archiv v Praze, 2015,
1. vyd., 152 s., brož. 200 Kč
Aktuální číslo časopisu Antiqua
Cuthna se věnuje působení
šlechtického rodu Chotků nejen na
Kutnohorsku s důrazem na období
19. století.
ISBN 978-80-86772-92-9

Edit. T. Melicharová, Praha: Gasset,
2016, 1. vyd., 36 s., brož. 50 Kč
Sborník zahrnuje příspěvky šesti
autorů: lékařů A. Pokorného
a A. Vytasilové, architekta
M. Štěpána, psychologů
M. Blatného a A. Gintela
a filmového režiséra O. Kepky.
ISBN 978-80-87079-51-5

The Next Horizon of Technology Assessment

Edit. C. Scherz, T. Michalek a kol.,
Praha: Informatorium, 2016,
1. vyd., 468 s., brož.
Sborník příspěvků z konference
PACITA 2015 konané v Berlíně.
ISBN 978-80-7333-121-4

se xuáln í
v ých ova
FAFEJTA , Martin
Sexualita a sexuální identita.
Sociální povaha přirozenosti

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 240 s.,
váz. 369 Kč
Kniha seznamuje čtenáře nejen
se základními pojmy moderní
sociologie, ale především se
sociologickým pohledem na
sexualitu vycházejícím z tezí
sociálního konstruktivismu.
ISBN 978-80-262-1030-6

so ciáln í
pr áce
VETEŠKA , Jaroslav
Mediace a probace v kontextu
sociální andragogiky
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
1. vyd., 252 s., váz. 325 Kč

bibliografie
Cílem monografie je představit
v teoretické a praktické rovině
mediaci a probaci a možnosti
jejich aktuálního využití v různých
společenských oblastech (rodina,
obchod, pracovní právo, školství,
alternativní trestání aj.).
ISBN 978-80-7478-898-7

sociáln í
služ by
JANEČKOVÁ , Eva;
ČIBEROVÁ , Hana;
MACH, Petr
Průvodce systémem
poskytování sociálních služeb

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd.,
352 s., brož. 449 Kč
Publikace se věnuje poskytování
sociálních služeb z několika různých
pohledů. Je proto určena nejen
poskytovatelům sociálních služeb,
ale i lidem, kteří se chtějí sami
postarat o své blízké.
ISBN 978-80-7554-009-6

so cio lo g i e
SMETÁČKOVÁ , Irena
Genderové představy a vztahy.
Sociální a kognitivní aspekty
vývoje maskulinity a femininity
v průběhu základní školy

Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 2016, Gender sondy,
1. vyd., 275 s., váz. 499 Kč
Jaké představy o maskulinitě
a femininitě si vytvářejí děti ve věku
6 až 15 let? Jak se ve smíšených
školních kolektivech projevuje
gender? Jak spolu souvisí kognitivní
a sociální oblast genderového
vývoje?
ISBN 978-80-7419-229-6

spo lečn ost
FERGUSON, Niall
Velký rozklad: O úpadku
institucí a zániku ekonomik

Z angl. přel. D. Orlando, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 176 s., váz.
248 Kč
Symptomy úpadku dnes vidíme
všude kolem sebe: zpomalování
růstu, drtivé zadlužení, narůstající
nerovnost, stárnutí populace,
protispolečenské jednání. Co
přesně se vlastně pokazilo?
ISBN 978-80-257-1638-0

FULLER, R. Buckminster
Velká celosvětová peněžní
loupež

Z angl. přel. P. Kudrnáčová, Praha:
Pragma, 2016, 1. vyd., 128 s., brož.
148 Kč
Slavný americký architekt,
matematik, vynálezce a myslitel se
staví proti obrovským korporacím,
které, jak v tomto textu autor
dokazuje, v současném světě
přebírají kontrolu nad stále
větším počtem aspektů našeho
každodenního života.
ISBN 978-80-7349-493-3

stu d i e
CARDINI, Franco
Chalífa a Západ. O kořenech
terorismu a pokrytectví Západu
Z ital. přel. J. Michalčíková,
T. Sieglová, Praha: Vyšehrad, 2016,
1. vyd., 176 s., váz. 228 Kč

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 16 4 8 6 t i t u l ů
Italský historik se zamýšlí nad
nejpalčivějšími problémy dneška,
jako je vzestup Islámského státu
a jeho vůdce, který se prohlásil
novým chalífou, hlavou všech
muslimů.
ISBN 978-80-7429-632-1

často spočívá chod školy, jeho tíha
a každodenní ovlivňování.
ISBN 978-80-7478-854-3

KOPECKÝ, Kamil;
SZOTKOWSKI, René;
KREJČÍ, Veronika
Rizikové formy chování českých
a slovenských dětí v prostředí
internetu

KLUDSKÁ , Dagmar
Snář

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 170 s., brož.
Moderní studie rizikových
fenoménů spojených
s interpersonálními útoky
v kyberprostoru.
ISBN 978-80-244-4861-9

POTMĚŠILOVÁ , Petra
Pojmotvorný proces u dětí se
sluchovým postižením

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 198 s., brož.
Monografie přináší poznatky
o způsobu zpracování
nejednoznačného výtvarného
podnětu a o reakcích na něj u dětí
se sluchovým postižením ve věku
8–12 let.
ISBN 978-80-244-4812-1

STRAŇAVSKÁ , Stanislava
Tourism and Physical Activities
in the Countryside in the Life
Style of Secondary School
Students

Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 78 s., brož.
Recenzovaná monografie.
V angličtině.
ISBN 978-80-7435-625-4

ško l st ví
SYSLOVÁ , Zora a kol.
Jak úspěšně řídit mateřskou
školu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
2. dopl. a aktual. vyd., 344 s.,
váz. 425 Kč
Kniha se věnuje hlavním
zásadám řízení a vedení
MŠ a dalším důležitým
aspektům, které přispívají ke
zvyšování kvality poskytovaného
vzdělávání.
ISBN 978-80-7478-859-8

TANNENBERGEROVÁ ,
Monika
Průvodce školní inkluzí aneb
Jak vypadá kvalitní základní
škola současnosti?

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 136 s., brož. 250 Kč
Jak lze identifikovat prvky, které
na půdě školy tvoří inkluzivní
prostředí? Co ve škole změnit, aby
mohl být princip inkluze do života
školy efektivně zapracován?
ISBN 978-80-7552-008-1

TROJAN, Václav;
TROJANOVÁ , Irena;
PUŠKINOVÁ , Monika
Zástupce ředitele aneb Život
mezi mlýnskými kameny

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
1. vyd., 136 s., brož. 250 Kč
Mezi knížkami o lidech ve škole
dosud publikace o zástupcích
ředitele citelně chybí. A přitom je
to zástupce ředitele, na kterém

věštby;
h o rosko py
Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 432 s.,
brož. 299 Kč
Známá spisovatelka, kartářka
a astroložka opět přichází ke
čtenářům v roli vykladačky snů.
Svůj zcela rozebraný Velký snář
tentokrát ještě obohatila úvodním
abecedním přehledem snové
symboliky a dala knize nový název.
ISBN 978-80-7243-859-4

matematické
a přírodní vědy
a stro n om i e
GALILEI, Galileo; KEPLER,
Johannes
Hvězdný posel – Rozprava
s hvězdným poslem

Edit. A. Hadravová, P. Hadrava.
Z lat. přel. A. Hadravová, Příbram:
Pistorius & Olšanská, 2016, 1. vyd.,
208 s., váz. 319 Kč
Obě díla výrazně vstoupila do
dobové diskuse o kosmologickém
uspořádání a jsou i skvělou ukázkou
renesanční stylistiky. Patří mezi
nejdůležitější astronomické práce
všech dob. Kniha přináší jejich
překlad a zasvěcený komentář.
ISBN 978-80-87855-38-6

atl asy
DOLNÝ, Aleš; HARABIŠ,
Filip; BÁRTA, Dan
Vážky (Insecta: Odonata)
České republiky

Praha: Academia, 2016, Atlasy,
1. vyd., 346 s., váz. 385 Kč
Nový praktický obrazový atlas je
velmi dobře využitelný jako terénní
příručka, zároveň v něm nechybí ani
obecné informace ze života vážek,
jejich biologie i ekologie.
ISBN 978-80-200-2503-6

bio log i e
SCHATZ, Gottfried
Kouzelná zahrada biologie

REDFERN, Martin
Země – 50 myšlenek, které
musíte znát

Z angl. přel. L. Svobodová, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 299 Kč
Autor knihy se snaží přiblížit
čtenáři nejnovější geologické
poznatky a vysvětlit, jak nám
znalosti z deskové tektoniky,
rozvoj seizmologie a satelitní
zobrazování umožňují chápat
Zemi jako stále se měnící
dynamický celek.
ISBN 978-80-7529-100-4

zemědělství
ch ovate l st ví
BIRMELIN, Immanuel
Morča

Z něm. přel. M. Jakubičková, Praha:
Jan Vašut, 2016, 2. vyd., 64 s.,
brož. 139 Kč
Příručka pro chovatele morčat.
Ve slovenštině.
ISBN 978-80-7541-023-8

FRITZSCHE, Peter
Křeček

Z něm. přel. K. Kloučková, Praha:
Jan Vašut, 2016, 2. vyd., 64 s., brož.
129 Kč
Rádce obsahuje všechno, co je třeba
vědět o chovu, péči, krmení a zdraví
křečka.
ISBN 978-80-7541-019-1

HOFMANN, Helga
Co nám říká kočka?

Z něm. přel. M. Váňová, Praha:
Jan Vašut, 2016, 2. vyd., 64 s.,
brož. 129 Kč
Rádce objasňuje, jak kočky
komunikují mezi sebou, jak „mluví“
se svým člověkem a jak vy můžete
přispět k tomu, aby vám kočky
rozuměly.
ISBN 978-80-7541-020-7

WILKE, Hartmut
Suchozemské želvy

Z něm. přel. T. Kapic, Praha:
Jan Vašut, 2016, 2. vyd., 64 s.,
brož. 129 Kč
Příručka obsahuje všechny
základní informace, které
byste měli vědět o chovu, péči,
krmení a zdravotním stavu
suchozemských želv.
ISBN 978-80-7541-021-4

Praha: Vyšehrad, 2016, Spektrum,
1. vyd., 144 s., váz. 198 Kč
Bezmála dvacítka esejí, v nichž
světoznámý chemik a biolog popisuje
fenomény, které určují naše chápání
člověka a jeho místa v přírodě.
ISBN 978-80-7429-533-1

WILKE, Hartmut
Vodní želvy

g eo log i e;
m i n e r alog i e

vče l ař st ví

KREPERÁT, Josef Pavel
Skrytá moc drahých kamenů

Praha: Granit, 2016, 13. vyd.,
184 s., brož. 239 Kč
Všechny základní drahé kameny
včetně korálů, perel, tektitů
a drahých kovů. Jejich vnitřní síla
a schopnost působit na lidský
organismus. Vydání je doplněné
kameny zvěrokruhu a rejstříkem.
ISBN 978-80-7296-100-9
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Z něm. přel. T. Kapic, Praha:
Jan Vašut, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 129 Kč
Příručka pro chovatele vodních želv.
ISBN 978-80-7541-022-1

FLOTTUM, Kim
Příručka včelaře. Návod pro
pěstování včel na dvoře, za
domem, na střeše či na zahradě
Z něm. přel. T. Vojtěchová, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 208 s.,
brož. 499 Kč
Kniha poskytuje moderní pohled
na tradiční včelaření. Podává
zájemci o včelaření základní
informace o včelách a jejich
moderním chovu.
ISBN 978-80-7391-985-6

z ah r ádk ář i
SCHACHTOVÁ , Mascha
Zábava na zahradě. Rady pro
začátečnice

Z něm. přel. R. Žaludová, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 160 s.,
brož. 399 Kč
Připravit, zasít, zasadit, sklidit.
To je prostě radost! A je jedno kde,
protože zahradničit můžete všude!
Třeba v malé zahrádce nebo ve
vnitrobloku.
ISBN 978-80-7529-044-1

technické vědy
e n c yk lo pe d i e
ŠUMAN‑HREBL AY, Marián
Encyklopedie českých traktorů
od roku 1912 do současnosti

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 212 s.,
váz. 369 Kč
Encyklopedie popisuje lokomobily,
motorové pluhy a kolové
i pásové traktory, používané pro
mechanizaci polních, lesních,
stavebních a dalších prací na
našem území od konce 19. století
až do současnosti.
ISBN 978-80-264-1049-2

prograMování
SCHILDT, Herbert
Java 8. Výukový kurz

Brno: Computer Press, 2016,
1. vyd., 696 s., brož. 690 Kč
Vše o programu Java.
ISBN 978-80-251-4665-1

př í ručk y
NOVOTNÝ, Jan
Práce se dřevem

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 92 s., brož.
345 Kč
V publikaci naleznete přípravy
na realizaci atraktivních
výrobků ze dřeva (fingerboard,
fingerboardový park, dřevěné
hlavolamy). Vše je doplněno
bohatým obrazovým materiálem.
ISBN 978-80-86307-35-0

z br an ě
RŮŽIČKA , Bedřich
Ruské raketové zbraně
2. světové války

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
328 s., váz. 399 Kč
Kniha popisuje začátky ruského
bádání v oboru reaktivního
pohybu i práce na konstrukci
prvních bojových raket,
konstrukce raket a raketometů
v sovětském letectvu a v pozemní
armádě ad.
ISBN 978-80-204-2685-7

zdravotnic tví
k l asick á
m e d icí na
BROŽOVÁ , Hana a kol.
Diferenciální diagnostika
v neurologii

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 200 s.,
brož. 399 Kč

bibliografie
První díl z ediční řady
Diferenciální diagnostika je
publikací určenou lékařům všech
odborností. Tento díl je zaměřen
více na neurologické příznaky.
ISBN 978-80-7496-212-7

HALUZÍK, Martin;
RYCHLÍK, Ivan; FRANĚK,
Miloslav
Ledviny a léčba diabetu:
současnost a perspektivy
terapie glifloziny

Praha: Mladá fronta, 2016,
Aeskulap, 1. vyd., 128 s.,
váz. 270 Kč
Kniha se zabývá velmi aktuálním
tématem léčebného ovlivnění
patofyziologických mechanismů
v ledvinách při terapii diabetu 2. typu.
ISBN 978-80-204-4062-4

tak výborně připravuje kamarád.
S pomocí této knihy se vám tyto
kulinářské poklady nikdy neztratí.
ISBN 978-80-7541-025-2

POSPĚCHOVÁ , Petra
Outdoorová kuchařka – od
rodinných výletů po zimní
horské expedice

Praha: Smart Press, 2016, 1. vyd.,
192 s., brož. 399 Kč
Nepostradatelná knížka pro
všechny, kdo vyrážejí na výlet či
trek a nespokojí se s instantními
polévkami nebo konzervami.
Přináší chutné, rychlé, lehké
a výživné recepty na všechny
druhy výšlapů, shrnuje, jak
jídlo nejlépe zabalit, naplánovat
jídelníček ad.
ISBN 978-80-87049-85-3

ŠL AMPA , Pavel;
SMILEK, Pavel a kol.
Nádory hlavy a krku. Přehled
diagnostiky a léčby maligních
nádorů horních dýchacích
a polykacích cest, hrtanu,
slinných žláz a kůže

Praha: Mladá fronta, 2016,
Aeskulap, 1. vyd., 272 s., váz.
550 Kč
V našem písemnictví po delší době
ojedinělá monografie si dává za cíl
poskytnout v ucelené a přehledné
formě současné znalosti z oboru
pankreatologie.
ISBN 978-80-204-3902-4

ZBOŘIL , Vladimír a kol.
Biologická terapie v léčbě
idiopatických střevních zánětů
Praha: Mladá fronta, 2016,
Aeskulap, 2. aktual. a rozšíř. vyd.,
208 s., váz. 380 Kč
Monografie našich předních
specialistů shrnuje v současnosti
dostupné informace o poměrně
nové modalitě léčby Crohnovy
choroby a ulcerózní kolitidy.
ISBN 978-80-204-4035-8

kuchař k y
Kuchařka pro chlapy. Vzmužte
se v kuchyni

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 249 Kč
Kniha nabízí recepty pro opravdové
muže – nestoudně lahodná jídla,
jednoduché jako facka. Obsahuje
recepty i pro největší hladovce na
jednohubky, hlavní jídla, dezerty
a recepty, kterými uděláte dojem.
ISBN 978-80-7529-110-3

Moje oblíbené recepty

Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd.,
96 s., brož. 149 Kč
Každý z nás má nějaké oblíbené
jídlo. Pro někoho to je maminčina
svíčková, pro jiného babiččin štrůdl
a pro dalšího třeba kuře, které

YALOM, Irvin D.;
LESZCZ, Molyn
Teorie a praxe skupinové
psychoterapie

Z angl. přel. H. Drábková, M. Hajný,
Praha: Portál, 2016, 2. vyd., 648 s.,
váz. 795 Kč
Základní učebnice a příručka
pro všechny terapeuty a poradce
pracující se skupinou, bez ohledu na
to, jaký terapeutický směr zastávají.
ISBN 978-80-262-1073-3

zdravotnické
př í ručk y
ANDĚL , Petr;
BEZDĚK , Kamil;
BOCKOVÁ , Lenka a kol.
Trápí vás zácpa nebo
inkontinence stolice? Rádce pro
pacienty
Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 136 s.,
brož. 190 Kč
Autoři podávají pomocnou ruku
pacientům, kteří dosud nenašli
odvahu svůj problém konzultovat
s lékařem, aby ho společně mohli
vhodně a odborným způsobem řešit.
ISBN 978-80-7492-227-5

Praha: Mladá fronta, 2016, Edice
Postgraduální medicíny, 1. vyd.,
264 s., váz. 450 Kč
Publikace pojednává o karcinomech
nosu a paranazálních dutin,
dutiny ústní, orofaryngu,
hypofaryngu, laryngu, slinných
žláz a o zhoubných nádorech kůže
hlavy a krku.
ISBN 978-80-204-3743-3

TRNA , Jan;
KAL A , Zdeněk a kol.
Klinická pankreatologie
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FREI, Jiří a kol.
Akutní stavy pro nelékaře

Plzeň: Západočeská univerzita,
2016, 1. vyd., 165 s., brož.
Publikace pojednávající o akutních
stavech.
ISBN 978-80-261-0498-8

nápoj e
VALTER, Karel
Vše o čaji pro čajomily

Praha: Granit, 2016, 8. vyd., 208 s.,
váz. 359 Kč
Kniha má pomoci vybrat dobrý
čaj z nepřeberného množství
nabídky na trhu, dobře jej
uchovávat a připravit. Téměř 300
barevných fotografií jednotlivých
typických čajů a jejich srovnání
v přehledném uspořádání.
ISBN 978-80-7296-101-6

psych iatr i e
PRAŠKO, Ján; L ÁTALOVÁ ,
Klára a kol.
Psychiatrie v somatické
medicíně
Praha: Mladá fronta, 2015, Edice
Postgraduální medicíny, 1. vyd.,
536 s., váz. 990 Kč
Publikace je vytvořena tak, aby
pokrývala potřeby somatických
lékařů, kteří se potýkají
s problematikou psychických
poruch na specializovaných
odděleních i v ambulantní praxi.
ISBN 978-80-204-3739-6

psychoterapie
LEVENSON, Hanna
Krátká dynamická
psychoterapie

Z angl. přel. H. Hartlová, Praha:
Portál, 2016, 1. vyd., 160 s.,
váz. 349 Kč
Kniha je fundovanou,
srozumitelnou a praktickou knihou
pro psychoterapeuty, poradce
i lékaře, kteří krátkodobě pracují
s pacienty či klienty.
ISBN 978-80-262-1012-2

životospr áva
FUHRMAN, Joel
Žijte bez diety

Z angl. přel. P. Kotouš, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 328 s.,
váz. 349 Kč
Jsme tlustší, nemocnější a hladovější
než kdy předtím. V knize Žijte
bez diety nám autor dokazuje,
že je možné vymanit se z tohoto
škodlivého cyklu jednou provždy.
ISBN 978-80-204-3653-5

KLIMEŠOVÁ , Iva
Základy sportovní výživy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 80 s., brož.
Kniha je určena studentům VŠ se
sportovním zaměřením a také všem,
kteří rádi sportují a chtějí vědět, jak
vhodně zvolenou stravou podpořit
svůj výkon.
ISBN 978-80-244-4833-6

PISCATELL A , Joseph C.;
FRANKLIN, Barry A .
109 způsobů, jak ochránit
srdce, předejít riziku srdeční
choroby, zabránit mu a odvrátit
ho
Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd.,
408 s., brož. 399 Kč
Kniha seznamuje s nejnovějšími
studiemi a výzkumy týkajícími se
„zabijáka číslo jedna“ mužů i žen po
celém světě.
ISBN 978-80-7554-012-6

umění; hudba
dě j i ny um ě n í
MACHÁČKOVÁ , Jana;
PAVELKOVÁ , Michaela;
SOUŠKOVÁ , Sabina
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Umění v prostoru prostor
v umění

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 214 s., brož.
Zvláštní číslo Zpráv VMO se
zabývá možnostmi dalšího rozvoje
„jazyka“ dějin umění tak, aby
stále přispíval k porozumění
architektuře a umění všeobecně.
ISBN 978-80-244-4837-4

d esig n
SAMARA , Timothy
Grafický design – Základní
pravidla a způsoby jejich
porušování

Z angl. přel. P. Růžičková, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 320 s.,
brož. 599 Kč
Vtipná a vyčerpávající příručka,
která obsahuje mnoho tipů
a příkladů z oblasti grafického
designu.
ISBN 978-80-7529-046-5

d ivad lo
MITCHELL , Katie
Umění a řemeslo režiséra

Z angl. přel. I. Kolman, Brno: JAMU,
2015, 1. vyd., 328 s., brož. 200 Kč
Proces režírování divadelní hry
začíná prvním čtením scénáře
a končí derniérou a pro toho, kdo
se na tuto cestu chce vydat, bude
jistě Umění a řemeslo režiséra
neocenitelným průvodcem.
ISBN 978-80-7460-084-5

OUBRAM, Stanislav;
PETR ŽILKA , Radek;
NOVÁK , Vlastimil
Divadlo je zázrak. In memoriam
Stanislav Oubram

Most: Nakladatelství a knihkupectví
Hněvín, 2016, Pontanus – osobnosti
Mostecka, 1. vyd., 120 s., brož.
150 Kč
Kniha představuje S. Oubrama
nejen jako herce, jehož divadelní
život byl z velké míry spjat
především s mosteckým divadlem,
ale také jako režiséra a literáta.
ISBN 978-80-86654-37-9

VYCHODILOVÁ , Zdeňka
Současné ruské drama

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 494 s., brož.
Monografie prostřednictvím
překladů 27 divadelních her
nebo jejich částí podává průřez
současnou dramatickou tvorbou.
ISBN 978-80-244-4505-2

fi lm
ŠKABRAHA , Martin
Expelled to Paradise: Terrence
Malick’s Last Man
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 192 s., brož.
Publikace je hrazena z OPVK.
V angličtině. Neprodejné.
ISBN 978-80-244-4761-2

hud ba
KOUŘIL , Vladimír
Africké květiny. Swingující
samomluvy

Praha: 65. pole, 2016,
1. vyd., 184 s., váz. 248 Kč
Kniha přináší širší zamyšlení nad
jazzovou hudbou jako fenoménem,
na němž stojí existence veškeré

populární hudby. Autor připomíná
také okolnosti vzniku a vývoje jazzu,
rock’n’rollu a zabývá se hudební
globalizací.
ISBN 978-80-87506-74-5

Živá hudba 2015, č. 6. Časopis
pro studium hudby a tance
Edit. I. Oplištilová, Praha: AMU,
2015, 1. vyd., 154 s., brož. 149 Kč
Šesté číslo časopisu Živá hudba
(2015).
ISBN 978-80-7331-372-2

k atalog
k v ýstavě
BURDOVÁ , Tereza;
KILL AROVÁ , Petra
Naše galerie / Světlo.
10. ročník výtvarné soutěže

Náchod: Galerie výtvarného
umění v Náchodě, 2016, 1. vyd.,
26 s., brož.
Ke stejnojmenné výstavě
výtvarných prací z 10. ročníku
soutěže Naše galerie konané
v GVU v Náchodě.
ISBN 978-80-87069-70-7

KAPUSTA , Jan;
PANGRÁCOVÁ , Lucie
Joannes Koehler (1896–1976).
Malíř v zapomnění
Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2016, 1. vyd., 12 s.,
brož. 10 Kč
Katalog se soupisem
vystavených prací ke
stejnojmenné výstavě konané
v GVU v Náchodě.
ISBN 978-80-87069-71-4

v ý t var n é
um ě n í
TŘEŠTÍK, Michael
Umění vnímat umění

Praha: Gasset, 2016, 2. vyd., 228 s.,
brož. 329 Kč
Autor ohlašuje „revoluční“ přístup
k psaní o umění. Ve složitém terénu
teorie a historie umění se pohybuje
s odvahou, lehkostí a humorem.
Čtenáře zbaví laické nejistoty
a ukáže mu hranice jeho diváckých
možnosti.
ISBN 978-80-87079-52-2

Útěk do krajiny divů – anti
stresové omalovánky (Alenka
v říši divů). Good Wives and
Warriors

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 149 Kč
Nechte se unést půvabem
úchvatných ilustrací a oživte v této
knížce omalovánek pro malé
i velké kouzlo Carrolovy Alenky
v kraji divů.
ISBN 978-80-7529-132-5

učebnice
základní školy
pěstite l st ví
DYTRTOVÁ , Radmila;
VODÁKOVÁ , Jitka
Pěstitelské práce

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 88 s.,
brož. 345 Kč

bibliografie
V publikaci naleznete praktické
přípravy s tematikou pěstování
rostlin ve výuce (pokojové
rostliny, vinařství, ovocnářství).
Materiály jsou doplněny
o pracovní listy pro učitele a žáky
a rozsáhlý obrazový materiál.
ISBN 978-80-86307-34-3

př í ručk y
BAZIKOVÁ , Dana;
JANČAŘÍKOVÁ ,
Kateřina a kol.
Environmentální výchova.
Praktické náměty pro výuku na
1. stupni ZŠ

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 102 s.,
brož. 365 Kč
V publikaci naleznete hotové
přípravy do hodin. Příspěvky
podporují u žáků vnímání života
jako nejvyšší hodnoty a rozvíjejí
jejich citlivý přístup k přírodě
a krajině. Žáci se díky nim seznámí
s jednotlivými druhy zvířat,
stromů i rostlin.
ISBN 978-80-86307-76-3

HÁLEK, Vítězslav;
MACHATÝ, Radek
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech.
Praktické náměty pro výuku
na 1. stupni ZŠ
Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 78 s.,
brož. 345 Kč
V publikaci naleznete hotové
přípravy do hodin. Příspěvky
vedou žáky k pochopení vnitřní
propojenosti světa, k porozumění
souvislostí. Otevírají jim perspektivy
poznání života v evropském
prostoru ad.
ISBN 978-80-86307-77-0

HL AĎO, Petr
Volba povolání. Praktické
náměty pro výuku tematického
okruhu Svět práce

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 94 s.,
brož. 345 Kč
V publikaci naleznete přípravy
na projektovou výuku
s tematikou volby povolání
a zaměstnání, projekty „Hledám
si své první zaměstnání“, „Po…
VOLÁNÍ“ a „Životopis: známý
‑neznámý“. Pracovní listy pro
žáky a učitele.
ISBN 978-80-86307-36-7

MACHATÝ, Radek
Multikulturní výchova.
Praktické náměty pro výuku
na 1. stupni ZŠ

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 102 s.,
brož. 345 Kč
V publikaci naleznete hotové
přípravy do hodin. Cílem
příspěvků je seznámit žáky
s rozmanitostí a hodnotami
různých kultur, vést je k jejich
porozumění, rozvíjet jejich smysl
pro spravedlnost, solidaritu
a toleranci.
ISBN 978-80-86307-75-6

SVOBODOVÁ , Daniela
a kol.
Osobnostní a sociální výchova
I. Praktické náměty pro výuku
na 1. stupni ZŠ

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 16 4 8 6 t i t u l ů
Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 88 s.,
brož. 345 Kč
V publikaci naleznete hotové
přípravy do hodin zaměřené na
Osobnostní a sociální výchovu
na 1. stupni ZŠ. Pomocí různých
aktivit si žák vytváří dobrý vztah
k sobě samému i k ostatním
lidem.
ISBN 978-80-86307-78-7

VODÁKOVÁ , Jitka
Zelenina, mléko a luštěniny
ve výživě a přípravě pokrmů.
Praktické náměty pro výuku
tematického okruhu Svět práce
Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 345 Kč
V publikaci naleznete zajímavé
náměty do tematického okruhu
Příprava pokrmů. Součástí jsou
nejen konkrétní receptury, ale též
informace o významu jednotlivých
surovin. Vše je doplněno
pracovními listy pro žáky a učitele.
ISBN 978-80-86307-33-6

ZEJDOVÁ , Zuzana
Mediální výchova.
Praktické náměty pro výuku
na 1. stupni ZŠ

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2016, 1. vyd., 88 s.,
brož. 365 Kč
V publikaci naleznete hotové
přípravy k výuce Mediální
výchovy. Žáci se seznámí
s principy stereotypizace, naučí
se klást otázky, napsat krátkou
zprávu, vydávat školní noviny
či poznají, jak se proměňoval ideál
lidské krásy v různých dobách
a kulturách.
ISBN 978-80-86307-74-9

spor t
a tělov ýchova
c viče n í;
posi lován í
CARP, France; COILLOT,
Shirley
Cvičení pro pohodlné. Pro ty,
které nerady cvičí

Z franc. přel. V. Matiášková,
Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 315 Kč
Kniha seznamuje s jednoduchými
nenáročnými cviky, nabízí
účinný program cvičení
k udržování dobré fyzické formy,
k rovnovážnému posílení všech
částí těla a k udržování svalové
pružnosti a posilování vnitřního
svalstva.
ISBN 978-80-262-1000-9

e nc yk lo pe d i e
PAVLIS, Zdeněk
Zlatý míč. Od Sira Matthewse
po Ronalda

Praha: Olympia, 2016, 1. vyd.,
224 s., váz. 499 Kč
Sportovní encyklopedie
představuje čtenáři v ucelené
podobě historii všech ročníků
prestižní evropské fotbalové
ankety od roku 1956 do
posledního vyhlášeného ročníku.
ISBN 978-80-7376-419-7

ko le k tivn í
spo r t y
PIVODA , Aleš
Fotbal – aféry, podrazy, zářezy.
Vážně i nevážně o naší hře
číslo 1

Praha: MAC, 2016, 1. vyd., 88 s.,
brož. 149 Kč
Náš fotbal je zjevně nemocný.
Ovládá ho atmosféra strachu. Kniha
obsahuje 15 kauz, které se odehrály
na nejvyšší i regionální úrovni,
v blízké i vzdálenější historii našeho
fotbalu.
ISBN 978-80-86783-75-8

spo r tovn í
př í ručk y
LINZ, Lothar
Úspěšné koučování týmu.
Budování týmu / Definice cílů /
Řešení konfliktů
Z něm. přel. M. Barda, Praha:
Mladá fronta, 2016, Edice Českého
olympijského výboru, 1. vyd.,
240 s., brož. 329 Kč
Vezměte tuto knihu jako nabídku:
nenajdete zde žádné zaručené
recepty na rozum, ale užitečné
a praktické podněty. Může vám
pomoci lépe porozumět tomu,
co děláte.
ISBN 978-80-204-4042-6

PELCLOVÁ , Jana
Physical activity in the
lifestyle of the adult and
senior population in the Czech
Republic
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 168 s., brož.
Publikace předkládá odborné
i široké veřejnosti informace
z výzkumných šetření z let
2002–2012 o pohybové aktivitě
a inaktivitě české dospělé
a seniorské populace.
ISBN 978-80-244-4847-3

SIGMUNDOVÁ , Dagmar;
SIGMUND, Erik
Trendy v pohybovém chování
českých dětí a adolescentů
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 160 s., brož.
Monografie si klade za
cíl charakterizovat různé
trendové designy používané
v kinantropologicky zaměřených
studiích.
ISBN 978-80-244-4840-4

STANĚK , Oldřich
Kickbox

Brno: Nakladatelství Alman, 2016,
1. vyd., 104 s., brož. 298 Kč
Publikace si klade za cíl rozšířit
řady kick‑boxerů o nové příznivce
a vysvětlit jim a ukázat základní
techniku.
ISBN 978-80-87426-37-1

tur istick é
průvo d ce
BUDÉE, Gisela
Berlín

Z něm. přel. A. Kavinová, Praha: Jan
Vašut, 2016, 5. vyd., 128 s., brož.
199 Kč
Největší německé město bylo
vždy rádo středem pozornosti.
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A jako hlavní město sjednoceného
Německa skutečně přitahuje
novou vlnu zájmu.
ISBN 978-80-7236-961-4

DE ROSSI, Nicollete
Apulie

Z něm. přel. D. Burešová, Praha:
Jan Vašut, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 199 Kč
Tento kout jižní Itálie se může pyšnit
nádhernou přírodou, prastarými
kulturními památkami, voňavými
specialitami a pohostinností
místních obyvatel.
ISBN 978-80-7236-959-1

EDER, Christian
Vídeň

Z něm. přel. J. Borecká, Praha:
Jan Vašut, 2016, 5. vyd., 128 s.,
brož. 199 Kč
Průvodce rakouskou metropolí.
ISBN 978-80-7236-964-5

KLÖCKER, Harald
Lisabon

Z něm. přel. A. Kavinová, Praha:
Jan Vašut, 2016, 5. vyd., 128 s.,
brož. 199 Kč
Průvodce portugalskou metropolí.
ISBN 978-80-7541-000-9

NEUMANN‑ADRIAN,
Michael; NEUMANN,
Christoph K.
Istanbul

jazykověda;
literární vědy
ja z ykové
př í ručk y
Čeština nově od A do Ž

Edit. M. Pravdová, Praha:
Academia, 2016, 1. vyd., 150 s.,
váz. 245 Kč
Knižní verze úspěšného
vzdělávacího kurzu, který
vycházel na jaře 2015 v Lidových
novinách. V praktické publikaci
nechybějí ani cvičení na
probíraná témata.
ISBN 978-80-200-2560-9

li ngvisti k a
HRADILOVÁ , Darina
Funkční aspekty lexikální
expresivity v současné češtině
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 122 s., brož.
V roce 1961 vyšla monografie
J. Zimy Expresivita v současné
češtině. Cílem předkládané
práce je navázat na publikaci
J. Zimy a uvést jeho premisy
do kontextu otázek a poznatků
současné lingvistiky české
i zahraniční.
ISBN 978-80-244-4841-1

Z něm. přel. M. Boukalová, Praha:
Jan Vašut, 2016, 6. vyd., 128 s.,
brož. 199 Kč
Kdo přijíždí do Istanbulu, zcela
jistě je připraven na orientální
exotiku a velkolepé památky
minulosti. Ale tato turecká
metropole na Bosporu je
také rušným moderním, byť
rozporuplným velkoměstem.
ISBN 978-80-7236-957-7

SVOBODOVÁ , Ivana
Psaní velkých písmen v češtině

SCHERPING, Jan
Kodaň

ŠTĚPÁN, Pavel
Pomístní jména v Čechách
z pohledu slovotvorného

Z něm. přel. A. Kavinová, Praha:
Jan Vašut, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 199 Kč
Hlavní město Dánska vás ohromí
velkolepými pamětihodnostmi,
krátkými vzdálenostmi a otevřenými
lidmi. Pozoruhodné na Kodani
není pouze její přátelskost a radost
ze života jejích obyvatel, ale
i přehlednost města.
ISBN 978-80-7236-956-0

SCHÜMANN, Beate
Kuba

Z něm. přel. B. Sochorová,
H. Habartová, Praha: Jan Vašut,
2016, 4. vyd., 128 s., brož. 199 Kč
Kuba vás očaruje svým karibským
klimatem, plážemi, rozlehlými
národními parky, povětšinou
kouzelně restaurovanými centry
starých měst a karibskou chutí
do života.
ISBN 978-80-7541-002-3

SCHÜMANN, Beate
Madeira a Porto Santo

Z něm. přel. J. Hofmann, Praha:
Jan Vašut, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 199 Kč
Portugalský ostrov v Atlantiku
se návštěvníkům, kteří sem
přijíždějí na dovolenou,
představuje jako rozkvetlý ráj
s nádechem jižních moří.
ISBN 978-80-7541-015-3

Praha: Academia, 2015, Lingvistika,
1. vyd., 352 s., brož. 295 Kč
Publikace je výsledkem
grantového projektu
Velká písmena v češtině,
zpracovávaného v letech 2011 až
2013. Přináší zevrubný popis této
problematické pravopisné oblasti.
ISBN 978-80-200-2513-5

Praha: Academia, 2016, Lingvistika,
1. vyd., 372 s., váz. 350 Kč
Monografie podává detailní
analýzu tvoření lexikálních jednotek
vyskytujících se v pomístních
jménech z území Čech.
ISBN 978-80-200-2523-4

VOBOŘIL , Ladislav
Teoretičeskije i prikladnyje
aspekty lingvističeskoj
sinkretologii

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 240 s., brož.
Monografie je věnována obecným
i dílčím otázkám nejen jazykového
synkretismu. V knize se spojují
česká a ruská lingvistická tradice.
ISBN 978-80-244-4872-5

lite r ár n í
h isto r i e
HRDINA , Martin
Mezi ideálem a nahou pravdou

Praha: Academia, 2016, Literární
řada, 1. vyd., 530 s., váz. 595 Kč
Kniha je věnována tradiční otázce
literárního realismu. Nezabývá
se však primárně literárními
texty, ale popisuje okolnosti, za
nichž mohou být čteny jako texty
realistické.
ISBN 978-80-200-2525-8

bibliografie
LÍNEK, Josef
Knihy Malých proroků
v charvát‑skohlaholských
breviářích. Překlad latinské
předlohy

Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2015, Paleon, 1. vyd.,
221 s., brož. 239 Kč
Kniha olomouckého bohemisty
a paleoslavisty pojednává
o překladu čtení z knih Malých
proroků, který tvoří součást
propria de tempore jedenácti
rukopisných a tří tištěných
charvátskohlaholských breviářů.
ISBN 978-80-87895-46-7

PETRBOK, Václav
Arnošt Vilém Kraus
(1859–1943) a počátky české
germanobohemistiky

Praha: Academia, 2016, Prameny
k dějinám českého literárního
dějepisectví, 1. vyd., 548 s.,
váz. 550 Kč
A. V. Kraus (1859–1943) byl
první literárněvědný germanista
na pražské české univerzitě.
Svazek obsahuje výbor z jeho
syntetických prací, studií a recenzí
i úvodní studii o Krausově životě
a díle.
ISBN 978-80-200-2521-0

lite r ár n í
k r iti k a
ANDREAS, Petr
Vybírat a posuzovat. Literární
kritika a interpretace v období
normalizace

Příbram: Pistorius & Olšanská,
2016, 1. vyd., 224 s., váz. 249 Kč
Způsob fungování literární kritiky
v éře tzv. normalizace česká
literární historie dosud spíše
opomíjela, anebo ji paušalizovala
jako jednolitý celek, který
je přímým a prvoplánovým
důsledkem společenské
„deformace“.
ISBN 978-80-87855-55-3

lite r ár n í
slovn í k y
MALÝ, Radek
Lexikon českých nakladatelství
dětské knihy
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 272 s., brož.
Publikace ve formě lexikonu
s obsáhlou přehledovou studií si
klade za cíl postihnout významná
česká nakladatelství, která svou
produkci cíleně směřovala na
dětského čtenáře.
ISBN 978-80-244-4503-8

lite r ár n í
stu d i e
ANTÉNE, Petr
Campus Novel Variations:
A Comparative Study of an
Anglo‑American Genre

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 160 s., brož.
Monografie v angličtině poskytuje
chronologický přehled vývoje
univerzitního románu od 50. let
20. století do prvního desetiletí
21. století.
ISBN 978-80-244-4859-6

Fenomén cestopisu v literatuře
a umění střední Evropy

Edit. J. Hrabal, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2016, 1. vyd., 348 s.,
brož.
Neprodejná publikace z grantu.
ISBN 978-80-244-4876-3

MACHAL A , Lubomír;
DAMBORSKÁ , Aneta
Cenová bilance 2014: Nad
literárními díly oceněnými
i neoceněnými v roce 2014

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 154 s., brož.
Základem publikace jsou příspěvky
přednesené na semináři věnovaném
literárním dílům oceněným či
neoceněným v roce 2014, který
proběhl 9. 4. 2014 na Katedře
bohemistiky FF UP v Olomouci.
ISBN 978-80-244-4881-7

ZEMANOVÁ , Zuzana
Písničky pro (ne)všední den.
Písňové texty v české populární
hudbě 60. let
Olomouc: Vydavatelství Filozofické
fakulty UP, 2015, Litera Libera,
1. vyd., 234 s., brož. 249 Kč
Kniha představuje písňové texty
v české populární hudbě 60. let
20. století jako pozoruhodnou,
dosud přitom spíše opomíjenou
součást literární historie.
ISBN 978-80-87895-41-2

krásná
literatura
afo r ismy;
rče n í; citát y
EBNER‑ESCHENBACH,
Marie von
Aphorismen Aforismy
Aphorisms

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 128 s., brož. 195 Kč
Aforismy M. von Ebner
‑Eschenbachové svědčí nejen
o hlubokém poznání lidské duše, ale
také o jemné práci s jazykem. Psala
je neustále a zasílala do různých
časopisů a novin.
ISBN 978-80-7485-074-5

SAINT‑EXUPÉRY, Antoine de
Štěstí
Praha: Pragma, 2016, 1. vyd., 48 s.,
brož. 98 Kč
Malá, útlá knížečka plná krásných
citátů z pera A. de Saint‑Exupéryho
je vhodná pro každého, kdo si
oblíbil tuto nezapomenutelnou
postavu nejenom francouzské, ale
i světové literatury.
ISBN 978-80-7349-495-7

anto lo g i e
Dámská jízda

Jihlava: Nakladatelství Listen, 2016,
Česká povídka, 1. vyd., 160 s., váz.
229 Kč
Dámská jízda v různých podobách
je tématem dalšího souboru edice
Česká povídka.
ISBN 978-80-86526-89-8

Nové povídky o mužích

Jihlava: Nakladatelství Listen, 2016,
Česká povídka, 1. vyd., 160 s., váz.
229 Kč
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Především o vztazích mužů a žen
jsou povídky dalšího souboru edice
Česká povídka.
ISBN 978-80-86526-90-4

autobiografie
ASKWITH, Richard
Stopy v oblacích. Příběh
o běžecké vášni a utrpení

Z angl. přel. A. Kudrnová, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 304 s.,
váz. 349 Kč
Tato kniha změnila žánr – patří
k povinné četbě každého běžce
a běžkyně, kteří se alespoň jednou
za čas hodlají popasovat s nějakým
(nejlépe vyšším) kopcem. Uznávaný
autor a běžec se rozhodl, že svět
běžců do vrchu zažije na vlastní kůži.
ISBN 978-80-204-3654-2

HAWKEROVÁ , Lizzy
Běžkyně. Krátký příběh
o dlouhém běhu

Z angl. přel. A. Kudrnová, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 272 s.,
váz. 299 Kč
Kniha Běžkyně vypráví Lizzyin
příběh od školačky běhající po
londýnských ulicích až po závodnici
lámající rekordy v nejtěžších
závodech a horách.
ISBN 978-80-204-3890-4

POPELÍNSKÝ, Lubomír
Můj život mezi zbraněmi.
Autobiografie významného
konstruktéra a pedagoga

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
224 s., váz. 279 Kč
Autor shrnuje své dosavadní
publikační výstupy a čtenářům
poprvé v úplnosti představuje svůj
barvitý život a bohaté dílo až po
letecký kanón Plamen.
ISBN 978-80-204-3758-7

biog r afi e
AUCL AIROVÁ , Marcelle
Boží tulačka

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 440 s.,
váz. 399 Kč
Život svaté Terezie od Ježíše
v podání M. Auclairové má barvitost
a živost rytířského románu. A přece
neobsahuje nic, co by neodpovídalo
historické pravdě.
ISBN 978-80-7195-839-0

BETING, Mauro
Neymar: Můj příběh

Z angl. přel. O. Skoupý, Praha: XYZ,
2016, 1. vyd., 130 s., brož. 199 Kč
Jak se z mladíčka s bláznivými účesy
stal světoznámý fotbalista? Co stojí za
jeho fenomenálním úspěchem? Kde
se v něm vzala všechna ta energie?
ISBN 978-80-7505-346-6

LINDER, Leo G.
Bratři Kličkové

Z angl. přel. D. Sajvera, Praha:
XYZ, 2016, 1. vyd., 336 s., váz.
349 Kč
První ucelený portrét výjimečných
sportovců Vitalije a Vladimíra
Kličkových.
ISBN 978-80-7505-347-3

REMNICK , David
Král světa: vzestup a pád
Muhammada Ali

Z angl. přel. P. Bárta, Praha: XYZ,
2016, 1. vyd., 432 s., váz. 399 Kč
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Když v noci roku 1964 vstupoval do
ringu, aby bojoval proti Sonnymu
Listonovi, byl Muhammad Ali (tehdy
ještě Cassius Clay) považován za
podivína, který při boxování až
příliš tancuje a mluví…
ISBN 978-80-7505-339-8

SCOTT, Paul
Eric Clapton: Motherless Child.
Biografie
Z angl. přel. B. Bellová, Praha:
65. pole, 2016, 1. vyd., 312 s.,
váz. 398 Kč
Biografie vykresluje E. Claptona
jako jednoho z nejvlivnějších
umělců své generace, živoucí
hudební legendu a jednoho
z nejlepších kytaristů všech dob.
Obsahuje dosud nepublikované
detaily z jeho komplikovaného, ale
fascinujícího života.
ISBN 978-80-87506-68-4

česk á
k l asi k a
DYK, Viktor
Krysař

Ilustr. J. Šerých, Praha: Vyšehrad,
2016, 1. vyd., 176 s., váz. 228 Kč
Symbolický příběh vychází ze
středověké německé pověsti o krysaři,
který poté, co nedostane zaplaceno
za to, že vyvedl z města krysy, odvede
místním obyvatelům děti.
ISBN 978-80-7429-686-4

deníky
Deník Rivky Lipszycové

Z pol. přel. M. Markoffová, K. Ma
tějů, Praha: Práh, 2016, 1. vyd.,
180 s., váz. 399 Kč
Slova, která jdou ze srdce, si
umějí najít cestu k srdci druhých.
Čtrnáctiletá Rivka Lipszycová si od
října 1943 do dubna 1944 psala deník
v Lodži, v nejizolovanějším a nejdéle
fungujícím nacistickém ghettu.
ISBN 978-80-7252-597-3

RINGO ČECH, František
Z deníku osamělého běžce
1/2012

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 400 s.,
váz. 350 Kč
Deníkové zápisky mapují celý rok
2012. Kniha není míněna jen jako
zpráva o stavu Unie pro gardu. Je
naopak adresována všem zájemcům
o Mistrův život a dílo.
ISBN 978-80-7492-236-7

SOUČKOVÁ , Zuzana
Deník běžkyně v nejlepších
letech. Co vám o běhání nikdo
neřekne

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
248 s., brož. 269 Kč
Nikdy jsem nevěřila, že dokážu
doběhnout dál než na roh naší ulice.
Po celý jeden rok jsem zapisovala
formou deníku svá běžecká
dobrodružství, své myšlenky,
niterné pocity, vnitřní monology,
pochybnosti o sobě i o svém konání.
ISBN 978-80-204-4029-7

d ete k tivk y;
k r im i
BEATON, M. C.
Agatha Raisinová a zločin na
ostrově

Z angl. přel. J. Lexa, Praha: Motto,
2016, 1. vyd., 184 s., váz. 249 Kč
Agatha, majitelka úspěšné PR
agentury, se jednoho dne rozhodla,
že má Londýna i reklamy dost
a přestěhovala se do idylické
vesničky Carsely, kde si chtěla
užívat předčasného důchodu…
ISBN 978-80-267-0580-2

BERENBOOM, Alain
Gutmeyerovo bohatství

Z franc. přel. T. Havel, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 270 s., brož. 289 Kč
Belgický soukromý detektiv
10 let po válce odhaluje totožnost
muže, který se vydává za
pražského žida Gutmeyera, jenž
měl zahynout v Osvětimi, náhle
se však objevil a chce užívat svůj
majetek…
ISBN 978-80-257-1649-6

Black Mask – antologie detektivních příběhů

Edit. O. Penzler. Z angl. přel.
P. Medek, Praha: Plus, 2016, 1. vyd.,
344 s., brož. 399 Kč
Black Mask je legendární americký
magazín. Editor a znalec pulpových
periodik O. Penzler a český výbor
zařadil do antologie výhradně
povídky, jež česky zatím nikdy
nevyšly.
ISBN 978-80-259-0509-8

CÍLEK , Roman
Smrtící okamžik pravdy

Brno: Moba, 2016, Původní
česká detektivka, 1. vyd., 264 s.,
váz. 249 Kč
Nová kniha proslulého autora,
jehož celoživotní témata tvoří
vina, trest a spravedlnost. Povídky
se čtou doslova jedním dechem
a o momenty překvapení není
nouze.
ISBN 978-80-243-6972-3

CIMICKÝ, Jan
Případ Bílá skála

Praha: Olympia, 2016, 1. vyd.,
192 s., brož. 249 Kč
Bílá skála je na opuštěném místě
v parku. Pod ní najdou jednoho dne
tělo mladé ženy. Začíná pátrání,
které nás zase jednou ubezpečí, že
nic v psychiatrii ani v životě nestojí
jenom samo o sobě.
ISBN 978-80-7376-427-2

DAHL , Kjell Ola
Černý anděl

Z nor. přel. A. Týnská, Brno: Moba,
2016, Severská krimi, 1. vyd.,
368 s., váz. 339 Kč
Inspektor Gunnarstranda má
vyšetřit vraždu policisty Ivara
Killiho. Při prohlídce jeho
bytu najde fotoaparát a v něm
kontroverzní snímky velmi mladé
dívky. V rozporu s pravidly si nález
uloží do svého stolu, odtud ale
materiál zmizí…
ISBN 978-80-243-6966-2

DÁN, Dominik
Rudý kapitán. Mysleli jste si, že
se dá něco takového utajit?

Ze sloven. přel. J. Šmatlák, Praha:
Slovart, 2016, 2. vyd., 400 s.,
brož. 199 Kč
Při rekonstrukci starého hřbitova
objevili dělníci v jedné z rakví lebku,
do níž byl vražen velký hřeb. Bylo
jasné, že nebožtík zemřel násilnou
smrtí. Na místo hrůzného nálezu

bibliografie
byli přivolání detektivové z oddělení
vražd…
ISBN 978-80-7529-138-7

DEAVER, Jeffery
Iluze

Z angl. přel. J. Kobělka, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 558 s.,
váz. 329 Kč
Další příběh geniálního detektiva
Lincolna Rhyma se začíná odvíjet
na prestižní hudební škole
v centru New Yorku, kam se po
útěku z místa činu uchýlí pachatel
vraždy.
ISBN 978-80-7498-155-5

FAYEOVÁ , Lyndsay
Prach a stín. Zpráva
Dr. Watsona o vraždách Jacka
Rozparovače

Z angl. přel. M. Prokop, Praha:
Paseka, 2016, 1. vyd., 326 s.,
váz. 299 Kč
Před více než 120 lety zalehla
londýnský Whitechapel noční můra.
Zvěrstva, která páchá tajemný
zabiják na prostitutkách, jsou
neslýchaná a bezradný Scotland
Yard hledá pomoc u Sherlocka
Holmese.
ISBN 978-80-7432-663-9

GRECIAN, Alex
Černý kraj

Z angl. přel. J. Fialová, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 256 s., váz. 298 Kč
Když v hornické vesnici v Černém
kraji zmizí beze stopy tři členové
jedné rodiny a nedlouho poté
najde místní děvčátko v ptačím
hnízdě lidské oko, požádá místní
strážmistr o pomoc londýnský
Scotland Yard…
ISBN 978-80-257-1735-6

JAMES, Peter
Smrt ve vyšší společnosti

Z angl. přel. J. Kobělka, Praha:
Brána, 2016, 1. vyd., 384 s., brož.
299 Kč
V době, kdy byla zabita atraktivní
a společensky významná mladá
žena, spal pachatel této brutální
vraždy sto kilometrů od místa
činu. Tak se to alespoň jeví
detektivu‑superintendantu
Graceovi…
ISBN 978-80-7243-845-7

KALLENTOF T, Mons
Větrné duše

Ze švéd. přel. M. Voslářová, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 295 s., váz.
299 Kč
Sedmý případ inspektorky
Malin Forsové. Vzduch se chvěje
horkem. Na Linköping se žene
letní bouřka neobvyklé síly.
V pečovatelském domě je nalezen
devětasedmdesátiletý Konrad
Karlsson, oběšený na šňůře od
signalizačního zvonku…
ISBN 978-80-7491-547-5

MAROLD, Jiří
Záhada vzorce X

Praha: Jan Vašut, 2015, 1. vyd.,
160 s., brož. 99 Kč
Je nějaká souvislost mezi vraždou
mladé populární divadelní herečky
a pokusem o vraždu jejího bratra,
také herce? Co se odehrálo
v zákulisí během premiéry? Jak se
kriminalisté vypořádají s množstvím
otázek a záhad?
ISBN 978-80-7541-049-8
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MASTERTON, Graham
Červená lucerna

Z angl. přel. R. Klimičková,
Brno: Host, 2016, 1. vyd., 399 s.,
váz. 329 Kč
Třetí díl ze série o komisařce Katie
Maguirové. Má komisařka hledat
vraha, když si zavražděný trest
zasloužil? Na zakrvácené matraci
ve špinavém bytě v Corku leží mrtvý
muž. Někdo na něj zblízka vystřelil
a zohyzdil tak jeho tvář k nepoznání.
ISBN 978-80-7491-570-3

MIŁOSZEWSKI, Zygmunt
Hněv

Z pol. přel. T. Pogodová, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 405 s., váz. 339 Kč
Závěrečný díl trilogie
s prokurátorem Szackým. Szacki
žije už třetím rokem v Olštýně na
severu Polska. Jednoho dne ho
pošlou do bývalého protileteckého
krytu, kde byla během silničních
prací nalezena lidská kostra…
ISBN 978-80-7491-543-7

NOVOTNÝ, David Jan
Zpověď agenta StB

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 352 s.,
váz. 349 Kč
Detektivní román, v němž nás
autor zavede do prostředí Státní
bezpečnosti posledních 10 let
totalitního režimu. Prolínáním
dvou dějových linií, současnosti
a minulosti, které spolu zprvu
zdánlivě nesouvisí, vzniká napětí,
korunované nečekaným vyústěním.
ISBN 978-80-7243-860-0

PRESTON, Douglas; CHILD,
Lincoln
Karmínový břeh
Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 296 s., váz.
349 Kč
Zvláštní agent Pendergast se proti
svému zvyku ujme soukromého
vyšetřování krádeže sbírky vína
v malém přímořském městečku
Exmouth.
ISBN 978-80-7507-543-7

RITTER, Petr
Vina soudce Brennera

Zvole u Prahy: Nakladatelství
Andrej Šťastný, 2016, 1. vyd.,
208 s., brož. 219 Kč
Soudce Brenner neváhá,
nepochybuje. Jeho rozsudky jsou
neotřesitelné. Obsahují podstatnou
substanci spravedlnosti – čisté
soudcovo svědomí. Takový
verdikt by měl korunovat i případ
zavražděného obchodníka…
ISBN 978-80-86739-64-9

ROBOTHAM, Michael
Amnézie

Komisař Marthaler je na stopě
tajemného spiknutí. Nad malou
vesnicí Schwarzenfels ve východním
Hesensku svítá. Vypadá to, že celý
svět spí. Mladý prostitut Süleyman
se stane svědkem toho, jak z cesty
do příkopu sjede motorka…
ISBN 978-80-7491-606-9

SÝKORA , Michal
Ještě není konec

Brno: Host, 2016, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Detektivní román se svéráznou
komisařkou Výrovou v hlavní
roli. Je horké srpnové odpoledne
roku 1987. Končí prázdniny
a dvanáctiletá Hana se
v prvorepublikové vile u řeky
na kraji města stane svědkem
šokující vraždy…
ISBN 978-80-7491-692-2

TURSTENOVÁ , Helene
Revír

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč
Mladá policistka Embla si jako
každý rok vzala dovolenou, aby se
mohla zúčastnit lovu spolu se svým
strýcem Nissem, na jehož farmu
od dětství ráda jezdila. Už během
prvních dvou dnů však došlo
k podivným nehodám…
ISBN 978-80-267-0581-9

UHER, František
Dravec

Brno: Moba, 2016, Původní česká
detektivka, 1. vyd., 376 s., váz.
289 Kč
Krásný jarní den se změní v noční
můru, když je pod mostem
v blízkosti potoka nalezena mrtvá
dívka bez bot. Vyšetřování se
ujímají tři králové, jak kolegové
říkají kriminálním inspektorům
Čemusovi, Plevákovi a Justovi.
ISBN 978-80-243-6971-6

e rotick á
lite r atur a
ZIMMERMANNOVÁ ,
Zuzana
Objížďka. Erotické povídky
z autobusu

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 206 s.,
váz. 249 Kč
Spisovatelka, nucená kvůli
objížďce na silnici jezdit měsíc
autobusem, sleduje ze zadní řady
své spolucestující a každý den si
jednoho vybírá pro svoji erotickou
povídku.
ISBN 978-80-7243-847-1

ese j e; úvahy
FRANKL , Viktor E.
A přesto říci životu ano

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 4. vyd., 196 s.,
brož. 279 Kč
Kniha spojuje dva slavné texty
psychiatra s českými kořeny
a zakladatele logoterapie:
Psycholog prožívá koncentrační
tábor (1945) a hru Synchronizace
v Březince (1948), jež je
myšlenkovým i literárně
‑dramatickým experimentem.
ISBN 978-80-7195-868-0

PREISSLER, Ivan
Texty I. 1986–1993

d ivad e ln í
h ry

Ilustr. I. Preissler, Brno: Knihař,
2016, 1. vyd., 96 s., brož. 80 Kč
V pořadí osmá knížka I. Preisslera,
která nám přibližuje jeho postoje
k mnohým otázkám, ale i dobu, ve
které žil a kterou zachytil ve svých
textech v letech 1986–1993.
ISBN 978-80-86292-87-8

MOLIÉRE
Misantrop

PROCHÁZKOVÁ , Lenka
Nejsou to bohové!

Z franc. přel. V. Mikeš, Praha:
Artur, 2016, D, sv. 45, 2. vyd., 86 s.,
brož. 189 Kč
Hra na pozadí intrik nabízí
velmi dnešní téma: má se člověk
přizpůsobit pragmatickému
politikaření a z toho profitovat,
anebo vyjádřit svůj protest distancí
a stáhnout se do ústraní?
ISBN 978-80-7483-049-5

SHAKESPEARE, William
Dílo

Z angl. přel. A. Neuman, Brno:
Moba, 2016, Světová krimi, 1. vyd.,
440 s., váz. 369 Kč
Jedné studené londýnské noci je
z Temže vyloven detektiv oddělení
vražd Vincent Ruiz. V noze má kulku
a v paměti mu zeje obří propast.
Nevzpomíná si na střelbu, ani na to,
jak se ocitl v řece. Jediným vodítkem je
fotografie v jeho kapse…
ISBN 978-80-243-6965-5

Z angl. přel., předml. a koment.
M. Hilský, Praha: Academia, 2016,
2. dopl. vyd., 1680 s., váz. 1650 Kč
Unikátní vydavatelský počin
předkládá čtenáři v jednom svazku
kompletní dílo W. Shakespeara,
tj. všechny hry tragické, komediální,
historické i tzv. romance spolu
se Sonety, dalšími básnickými
skladbami a díly spornými
a apokryfními.
ISBN 978-80-200-2512-8

SEGHERS, Jan
Spiknutí Starmoney

SHAKESPEARE, William
Hamlet

Z něm. přel. I. Kratochvílová,
Brno: Host, 2016, 1. vyd., 383 s.,
váz. 329 Kč

Tragický příběh dánského prince
Hamleta, vrcholné dílo světové
dramatiky z pera nejslavnějšího
alžbětinského autora, vychází
poprvé v překladu anglisty a znalce
Shakespearova díla B. Hodka.
ISBN 978-80-7483-045-7

Z angl. přel. B. Hodek, Praha: Artur,
2016, D, sv. 125, 1. vyd., 200 s.,
brož. 210 Kč
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Praha: Epocha, 2016, 1. vyd.,
160 s., brož. 159 Kč
Sbírka politických úvah, projevů
a rozhovorů, které autorka
publikovala v období od jara 2014
do podzimu 2015 na nezávislých
internetových serverech.
ISBN 978-80-7557-002-4

ŠL AIM, Avi
Izrael a Palestina.
Přehodnocení, revize,
vyvracení

Praha: Academia, 2016, 21. století,
1. vyd., 380 s., váz. 385 Kč
Soubor esejů vzniklých v širším
časovém rozpětí a mapujících
období od konce britské mandátní
správy v Palestině po operaci Lité
olovo, vedené izraelskou armádou
v Gaze v roce 2008.
ISBN 978-80-200-2544-9

h isto r ick é
rom ány
GÓMEZ‑JURADO, Juan
Zloděj ze Sevilly

Ze špan. přel. V. Medek, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 608 s., váz. 398 Kč

Dějově bohatý příběh se odehrává
v Seville 16. století, nejbohatším
městě světa, kudy protéká zlato
ze zámoří a jehož podsvětí vládne
Král zločinu Poberta. Sem přichází
mladičký sirotek Sancho, který
unikl moru.
ISBN 978-80-257-1648-9

GRAHAM, Winston
Poldark – Demelza – Dáma
z chatrče

Z angl. přel. L. a T. Havlíkovi, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 504 s.,
váz. 399 Kč
Ross Poldark se vrátil po ukončení
války za nezávislost z Ameriky do
rodného Cornwallu, ale stále víc se
vzdaluje elegantní a distingované
společnosti, z níž vzešel… Z cyklu
Poldark (2).
ISBN 978-80-269-0325-3

KESSLER, Leo
Smrt na Rýnu

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel.
M. Nový, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 240 s., váz. 279 Kč
Německo roku 1923 je země
rozvrácená hyperinflací, milionovou
nezaměstnaností a krvavým
politickým soupeřením. Chaosu se
snaží k vlastnímu prospěchu využít
řada ambiciózních figur… Z cyklu
De Vere Smith (3).
ISBN 978-80-269-0328-4

LEPÉE, Denis
Vlk a lev. Válka tří Jindřichů

Z franc. přel. R. Steklačová, Praha:
Brána, 2016, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Ve 2. polovině 16. století se ve
Francii na pozadí bartolomějské
noci dál odehrávají kruté boje mezi
protestanty a katolíky. Travičství,
vraždy, intriky, zrady a záludné činy
jsou běžné.
ISBN 978-80-7243-850-1

NIEDL , František
Rytíři z Vřesova

Brno: Moba, 2016, Historické
romány, 1. vyd., 280 s., váz. 299 Kč
Píše se rok 1310 a do Čech přijíždí
mladičký Jan Lucemburský, aby se
zde ujal vlády. Země je rozpolcená.
Na jedné straně přívrženci slabého
Jindřicha Korutanského, na druhé
stoupenci Jana Lucemburského,
manžela Elišky Přemyslovny.
ISBN 978-80-243-6967-9

RIVERSOVÁ , Francine
Káleb. Udatný bojovník

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
192 s., váz. 220 Kč
Druhý z 5 románů o mužích víry,
kteří sloužili ve stínu druhých.
Jsou to historické postavy, které
opravdu žily. Přestože tito muži
žili ve starověku, lze jejich příběhy
aplikovat na naše životy a problémy,
jimž čelíme v dnešní době.
ISBN 978-80-7255-338-9

SCARROW, Simon
Bratři ve zbrani

Z angl. přel. L. a T. Havlíkovi,
Praha: BB/art, 2015, 1. vyd., 360 s.,
váz. 349 Kč
Muži císařského tajemníka Narcissa
dopadnou na římské ulici posla
nebezpečných spiklenců. Při
mučení vyzradí podrobnosti plánu,
jehož cílem je překazit římské tažení
proti Caratacovi, veliteli britských

bibliografie
kmenů, které dosud vzdorují
Římu.
ISBN 978-80-7507-550-5

VONDRUŠKA , Vlastimil
Apage Satanas! Hříšní lidé
Království českého

Brno: Moba, 2016, Historická krimi,
2. vyd., 336 s., váz. 299 Kč
Přítelkyni Ludmily z Vartemberka
trápí podivné sny. V pitoreskním
reji se jí zjevuje dílna obklopená
skalami a démon, který se necudně
zmocňuje jejího těla. Její otec povolá
exorcistu, jenže Ludmila ví, že Anna
není blázen…
ISBN 978-80-243-7127-6

VYROUBAL , Jan
Poslední evangelium

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 280 s.,
váz. 299 Kč
Byl život Ježíše Krista skutečně
takový, jak ho známe, nebo to
vše byla jen velká hra? Poté, co
se Abrahám Jeruzalémský vrátil
z Říma, střetávají se jeho kroky
s Ahasverem… Napínavý historický
román z dob počátků křesťanství.
ISBN 978-80-7243-852-5

h o ro ry
DARK, Jason
Kámen čarodějek

Brno: Moba, 2016, John Sinclair,
1. vyd., 50 s., brož. 44 Kč
Týden vyplněný lyžováním
v zasněžených švýcarských
Alpách – tak si představovala
dovolenou Glenda. John Sinclair,
který ji doprovázel, sem ovšem
zamířil pracovně. Nemrtvý Thomas
se opět vrátil…
ISBN 978-80-243-7137-5

h umo r
MESTER, Gerhard
Bratr František

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 40 s.,
brož. 129 Kč
Po úspěchu své první knihy
kreslených vtipů o papeži
Františkovi Člověk František
se G. Mester pustil do jejího
pokračování.
ISBN 978-80-7195-812-3

NOBBS, David
Jsi to ty?

Z angl. přel. D. Petrů, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 360 s., váz. 348 Kč
Tragédie se dějí pořád, i tehdy, když
se hned vedle odehrává komedie…
Komická novela o smutných věcech
je tím nejlepším příkladem tvorby
spisovatele D. Nobbse, posledního
velkého humoristy anglické
literatury.
ISBN 978-80-257-1739-4

NORTONOVÁ , Sally
101 věcí, které musíte stihnout,
než vám bude pět. Vtipné,
prapodivné i vyloženě odporné
věci, které můžete očekávat od
svých človíčků
Z angl. přel. P. Floriánová, Praha:
Vyšehrad, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 148 Kč
Vtipně napsaná knížka v krátkých
kapitolkách líčí všechny neskutečné
věci, jichž jsou děti v raném věku
schopny.
ISBN 978-80-7429-650-5

WODEHOUSE, P. G.
Velké peníze

Ilustr. A. Born. Z angl. přel. I. Vávra,
Praha: Vyšehrad, 2016, Čtení ke
krbu, 1. vyd., 224 s., váz. 248 Kč
Humoristický román Velké peníze
se do jisté míry vymyká z profilu
typického Wodehouse. Snad proto,
že byl napsán v době hospodářské
krize po roce 1929 a autor tentokrát
neignoruje společenské vření.
ISBN 978-80-7429-615-4

kom i k sy
INMAN, Matthew
Jak poznat, že vaše kočka touží
po vaší krvi
Brno: Zoner Software, 2016,
1. vyd., 136 s., brož. 269 Kč
Existuje mnoho knih, které vás
naučí, jak se o kočku starat. Je ale
jen jediná kniha, která vám řekne,
jak poznáte, že vaše kočka touží po
vaší krvi.
ISBN 978-80-7413-334-3

KOSATÍK, Pavel;
JERIE, Karel
Češi 1968: Jak Dubček
v Moskvě kapituloval (6.)

Ilustr. K. Jerie, Praha: Mladá fronta,
Praha: Česká televize, 2016, Edice
ČT, 1. vyd., 80 s., brož. 269 Kč
Srpen 1968. Intervence armád
Varšavské smlouvy definitivně
dusí Pražské jaro. Po pár dnech
strachu, nadějí i zmatků odjíždí
československá delegace na jednání
do Moskvy…
ISBN 978-80-204-3696-2 (Mladá
fronta), 978-80-7404-186-0
(Česká televize)

NOVÁK , Jan; JAROMÍR 99
Zátopek…když nemůžeš, tak
přidej!

Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 398 Kč
Největší úspěchy Emila Zátopka
i jeho seznámení s celoživotní
láskou Danou můžeme znovu prožít
díky scénáři J. Nováka a vizuálně
opojnému provedení Jaromíra 99.
ISBN 978-80-257-1761-5

VAUGHAN, Brian K.;
STAPLES, Fiona
Sága 2

Z angl. přel. R. Podaný, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 152 s.,
brož. 399 Kč
Maličká Hazel už za těch pár
týdnů života prožila kdeco: unikla
nájemným zabijákům, několika
větším i menším armádám,
nočním přízrakům, ale teď ji čeká
to nejpodivnější setkání vůbec…
setkání s dědečkem a s babičkou!
ISBN 978-80-7507-539-0

lite r atur a
fak tu
BACON, Lance
Psí hrdinové. Tajné úkoly
a obětavá služba

Z angl. přel. P. Hejný, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 160 s., váz.
399 Kč
Seznamte se s českým psím
hrdinou Athosem! Tvrzení, že pes je
nejlepším přítelem člověka, nabývá
nový rozměr v bojových situacích,
kdy vojáka doprovází služební pes,
který je současně jeho druhým já
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i strážným andělem.
ISBN 978-80-7529-053-3

HORÁČKOVÁ , Alice
7x ve vedlejší úloze

Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 280 s.,
váz. 298 Kč
Novinářka A. Horáčková se
dopodrobna vyptávala osmi
sourozenců sedmi výjimečných
lidí na to, jaké to je, žít svůj život ve
vedlejší úloze. Zjistila, že to je často
těžší než vystupovat v hlavní roli.
ISBN 978-80-257-1744-8

HRUŠKA , Emil
Nacisté a české poklady

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd.,
128 s., brož. 139 Kč
Téma nacisté a poklady je tématem
mnohaletým, košatým a snad
nevyčerpatelným. A také doslova
obaleným mýty, jako málokterý
relikt 2. světové války.
ISBN 978-80-7557-005-5

KAIZR, Josed
Měnové kurzy, devizy, jejich
tvorba za socialismu (Moje
vzpomínky z cest po RVHP)

Brno: Knihař, 2016, 1. vyd., 92 s.,
brož. 110 Kč
Kniha je unikátním svědectvím,
pohledem do zákulisí vnitřního
systému úřadů režimu, s popisem
historických faktů, pomůže
pochopit principy, na kterých byl
socialismus postavený a problémy,
s nimiž se kvůli tomu potýkal.
ISBN 978-80-86292-89-2

NORDBERGOVÁ , Jenny
Tajný život afghánských dívek

Z angl. přel. J. Jeníková, Praha:
Libri, 2016, 1. vyd., 368 s., váz.
350 Kč
Kniha odhaluje pravdivý příběh
o prastaré tradici „Bacha Posh“, kdy
se dívky vydávají za chlapce – ve
společnosti, která si neváží žen.
ISBN 978-80-7277-542-2

VOKÁČ, Petr
Hans Kammler. Hitlerův
technokrat

Praha: Olympia, 2016, 1. vyd.,
112 s., brož. 149 Kč
O tajných zbraních nacistů toho
již bylo napsáno mnoho. Tak jako
byl Mengele Hitlerovým Andělem
smrti, Schacht jeho Bankéřem,
Himmler jeho Druhým mužem,
byl Hans Kammler jeho hlavním
technokratem.
ISBN 978-80-7376-426-5

n ove ly
DVOŘ ÁKOVÁ , Petra
Sítě

Brno: Host, 2016, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Tři příběhy o tom, jak nízké
sebevědomí ovlivňuje náš život.
Jste ohroženi jen do té míry, do jaké
sami sobě nevěříte. Kde je nízké
sebevědomí, tam stojí nablízku
i manipulátor. A hledá, jak by vás
využil ve svůj prospěch.
ISBN 978-80-7491-659-5

WERFEL , Franz
Bleděmodré ženské písmo /
Eine blassblaue Frauenschrift
Z něm. přel. H. Karlach, Praha:
Garamond, 2016, 1. vyd., 240 s.,
brož. 198 Kč
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Novela vtáhne čtenáře díky
psychologické přesvědčivosti,
dotýká se také tématu antisemitismu
v rakouské společnosti 30. let
20. století. Dvojjazyčné vydání.
ISBN 978-80-7407-297-0

po e z i e

V Toulkách s Puff, kde R. Bach
popisuje svoji cestu z Floridy do
Washingtonu malým hydroplánem
pokřtěným Puff, navazuje autor
nejen na tradici J. Steinbecka a jeho
Toulek s Charliem, ale také na svůj
vlastní bestseller Iluze.
ISBN 978-80-257-1600-7

SCHNEIDER, Jan
Jarní sloky

FISCHEROVÁ , Sylva
Bizom aneb Služba a mise

VRCHLICKÝ, Jaroslav
Kabinet mistra Vrchlického.
Výbor z básní

HORNÍČEK , Miroslav
Jablko je vinno

Brno: Moba, 2016, Poezie, 1. vyd.,
48 s., brož. 139 Kč
J. Schneider patří mezi nejvýraznější
autory poetických textů z období
„zlatých 60. let“. Od r. 1969 se jeho
tvorba ozývala na vlnách Svobodné
Evropy. Zpět k jihočeskému rybníku
Svět se Schneider vrátil v roce 1991.
ISBN 978-80-243-7154-2

Edit. I. Wernisch, Brno: Druhé
město, 2016, 1. vyd., 128 s., brož.
249 Kč
Wernischův výbor je naplněn
skvosty, jejichž kvalita je evidentní.
Řečeno decentně: Kdo si zde
nenajde nic, co by jej zaujalo
a k čemu by se rád vracel, ten je
amúzický špalek!
ISBN 978-80-7227-378-2

poví d k y
DOERR, Anthony
Zeď vzpomínek

Z angl. přel. J. Kalina, Brno: Moba,
2016, Povídky, 1. vyd., 280 s., váz.
299 Kč
Prostřednictvím svých fascinujících
příběhů a postav zavádí A. Doerr
čtenáře na různá místa naší planety
a připomíná nám dar naší paměti,
nesmírné bohatství našeho světa,
krásu, křehkost i zázračnost našich
vlastních životů.
ISBN 978-80-243-6948-8

MANTELOVÁ , Hilary
Zavraždění Margaret
Thatcherové

Z angl. přel. M. Marková, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 248 Kč
Křehké pouto mezi lidmi,
důvěrnost, která se někdy přiblíží
k lásce, ale může se snadno
rozplynout, je společným tématem
všech povídek tohoto souboru, byť
se odehrávají na rozličných místech
a mezi rozličnými aktéry.
ISBN 978-80-257-1734-9

MAŠINOVÁ , Milada
Kočky a jiné příběhy o strachu

Ilustr. P. J. Stibitzová, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 152 s., váz. 248 Kč
Šest povídek studentky FAMU.
V centru dění stojí dětští hrdinové,
mnozí už na prahu dospělosti,
kteří jsou jako sirotci nebo
s bezcitnými, sebestřednými,
někdy až surovými rodiči
odkázáni sami na sebe.
ISBN 978-80-257-1677-9

próz a
BACH, Richard
Toulky s Puff. Lehká hra života
a smrti

Z angl. přel. E. Bulgakovová, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 286 s., váz.
298 Kč

Brno: Druhé město, 2016, 1. vyd.,
136 s., brož. 199 Kč
Nová próza S. Fischerové se
odehrává v naší současnosti.
Nezvykle komponované vyprávění
má mnoho rovin, vrstev a záhybů,
přičemž krouží kolem základních
otázek vztahu mezi jedincem
a společností.
ISBN 978-80-7227-379-9

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 216 s.,
váz. 229 Kč
Lehce ironický pohled M. Horníčka
na slavné milenecké dvojice
minulosti. Součástí nevelké
společnosti několika manželských
dvojic, které se spolu občas scházejí
na popovídání jsou také František
a jeho žena Marta.
ISBN 978-80-267-0602-1

ŠKABRAHA , Martin
Vyhnáni do ráje

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 192 s., brož.
Publikace je hrazena z OPVK.
Neprodejné.
ISBN 978-80-244-4702-5

př í bě hy
CIMICKÝ, Jan
Pavilon na Zlatém návrší

Praha: Šulc – Švarc, 2016, 1. vyd.,
336 s., brož. 330 Kč
V příbězích z psychiatrického
pavilonu autor nejprve upozorňuje
na zakořeněné předsudky
o psychických obtížích a duševních
chorobách. Skutečné příběhy
z psychiatrie nebývají většinou
zábavné…
ISBN 978-80-7244-393-2

r e po r tá ž e
OSTAŁOWSKA , Lidia
Cikán je Cikán

Z pol. přel. L. Zakopalová, Praha:
Dokořán, Praha: Máj, 2016, 1. vyd.,
176 s., váz. 249 Kč
Kniha literárních reportáží
nepřináší jednoduchá řešení ani
odpovědi, ale snaží se zachytit
problémy a životy skutečných lidí.
ISBN 978-80-7363-710-1 (Dokořán), 978-80-86643-89-2 (Máj)

rom anti k a
BIRKNER‑MAHLEROVÁ ,
Frida
Ještě včera jsem byla sama

Brno: Moba, 2016, FBM, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Láska přichází daleko od domova…
ISBN 978-80-243-7148-1

COURTHS‑MAHLEROVÁ ,
Hedwiga
Čím jsem se provinila?

Brno: Moba, 2016, HCM, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč

bibliografie
Příběh o trápení a lásce statečné
ženy.
ISBN 978-80-243-7143-6

KAYSER, Jenny
Kde čekají andělé

Z něm. přel. H. Smolaková,
Brno: Moba, 2016, Dětská sestra
Angelika, 2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Cíl malé Solveig byla jednotka
intenzivní péče, neboť slyšela, že
tam bojuje o život její těžce raněný
biologický otec, jehož ještě neznala.
ISBN 978-80-243-7142-9

Obžalovaná: dětská sestra Julie

Brno: Moba, 2016, Dr. Stefan
Frank, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Když Dr. Frank doporučoval
manželům von Stahlovým jako
soukromou pečovatelku pro jejich
novorozeného syna sestru Julii
Sandersovou, byl si jistý, že nikoho
lepšího rodině poslat nemůže. Dojde
však k únosu malého Maxmiliana…
ISBN 978-80-243-7133-7

VELDEN, Irene von
Hra skončila

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Večery pod lampou,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Hrabě Stetten se ožení s krásnou
vdovou Věrou Sanderovou. O chvíli
později předstoupí před oltář
i Dagmar se svým Brunem, koná
se totiž přepychová dvojitá svatba.
Zároveň byli oddáni taky sochař
Heiner Hofer a jeho milovaná
Manuela…
ISBN 978-80-243-7136-8

VELDEN, Irene von
Kamarád Princ

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Večery pod lampou,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
V zámku Rabenhorst našli starý věrný
sluha Jakub a hospodyně zmizelou
závěť starého hraběte, rodinné šperky
a velkou hotovost. A pak konečně
přijde policie na stopu Herbertovi
Fendlerovi. Nepozorovaně ho obklíčí.
Zdá se, že není úniku…
ISBN 978-80-243-7145-0

VELDEN, Irene von
Osamělý dům

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Zámecké lásky, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Prodej monstrance, kterou Fendler
společně s komplicem Davidem
našli a ukradli v podzemních
rabenhorstských chodbách,
jim vynesl hodně peněz. Při
hledání pokladů ale byli úspěšní
i Rabenhorstští…
ISBN 978-80-243-7140-5

VELDEN, Irene von
Pravda vychází na světlo

Brno: Moba, 2016, Zlatá růže,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Potíže nastávají, když si bývalý
majitel Happy Groove vezme místní
služebnou, pěknou jako obrázek,
a krátce nato ji podvede. Dva
jiní lidé naopak lásku naleznou:
Veronika Stegerová, neteř
hospodyně Marty, a Ben Cooler.
ISBN 978-80-243-7131-3

VELDEN, Irene von
Slzám nepodlehnu

Brno: Moba, 2016, Šlechtické
romance, 1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
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Když do rodinného štěstí zasáhne
krutý osud…
ISBN 978-80-243-7147-4

rom ány
ABÉCASSIS, Éliette
Tajemství doktora Freuda

Z franc. přel. K. Bodnárová, Praha:
Portál, 2016, 1. vyd., 120 s., brož.
229 Kč
Román zpracovává poslední
období života S. Freuda ve Vídni,
kde se pod vlivem nacistů rozšiřuje
antisemitismus. Jaké tajemství
Freuda drží ve městě, kde na něj
stále neodbytněji doléhá blížící se
katastrofa?
ISBN 978-80-262-1037-5

ATKINSONOVÁ , Kate
Bůh v troskách

Z angl. přel. V. Volhejnová,
Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 350 s.,
váz. 398 Kč
Navzdory tomu, co zažil v bitvách
2. světové války, bude pro Teddyho,
hrdinu románu, nejtěžší prožít si
budoucnost, v níž ani nedoufal.
Bohem v troskách autorka mistrně
navazuje na svůj román Život
za životem.
ISBN 978-80-257-1745-5

BACKMAN, Fredrik
Tady byla Britt‑Marie

Ze švéd. přel. H. Matochová,
Brno: Host, 2016, 1. vyd., 367 s.,
váz. 329 Kč
Román o tom, jak se lidé ztrácejí,
zamilovávají a kopou do všeho,
co je kulaté. Nejhezčí věc, kterou
můžete o vesnici Borg říct, je to,
že leží u silnice. O Britt‑Marii
zase někdo řekl, že je pasivně
agresivní, zpomalená a ukňouraná
bába.
ISBN 978-80-7491-557-4

BAGSHAWE, Tilly
Farma v údolí

Z angl. přel. J. Kordíková, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 328 s., váz.
299 Kč
Vítejte ve Swell Valley, kde o skandály
není nouze. Farma Wraggsbottom,
obklopená malebnou krajinou
a pitoreskními vesničkami, je
pro Gabea a Lauru Baxterovy
to nejdůležitější na světě. Láska
a tradice jim však složenky nezaplatí.
ISBN 978-80-7507-557-4

CAIN, James M.
Servírka

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 264 s.,
váz. 289 Kč
Truchlící vdova… nebo černá
vdova? Po nečekaném úmrtí
despotického manžela při
autohavárii si krásná Joan
Medfordová musí rychle najít
práci, aby nepřišla o dům. Získá
zaměstnání jako servírka v baru,
kde si jí brzy všimnou dva muži.
ISBN 978-80-267-0603-8

DIAMOND, Lucy
Bude to dobrý rok

Z angl. přel. J. Vlčková, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 378 s.,
váz. 319 Kč
Do nového roku vstupujeme vždy
s nadějí, že se něco změní. Jako
bychom opakovaně zapomínali, že
něco změnit můžeme pouze my.
ISBN 978-80-7498-136-4

GRUENOVÁ , Sara
Na břehu jezera

Z angl. přel. E. Maršíková, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 348 s.,
váz. 380 Kč
Poté, co se Madeline Hydeová
se svým manželem Ellisem na
silvestrovském večírku roku
1944 znemožní před filadelfskou
společenskou smetánkou, Ellisův
otec jim přiškrtí přísun peněz.
Ellis si usmyslí, že uloví proslulou
lochnesskou příšeru…
ISBN 978-80-257-1737-0

HAMOVÁ , Rosalie
Švadlena. Román o lásce,
pomstě a exkluzivní módě
50. let

Z angl. přel. M. Lžička, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 248 s.,
váz. 249 Kč
Po 20 letech, které strávila jako
švadlena v předních módních
evropských salonech, se Tilly
Dunnageová vrací do malého
australského městečka, z nějž musela
v dětství prchnout. Tajně spřádá plán
pomsty těm, kteří jí ublížili…
ISBN 978-80-204-3714-3

HANSENOVÁ , Dörte
Starý kraj

Z něm. přel. V. Hanišová, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 264 s., váz.
289 Kč
Pětiletá Vera uprchne se svou
matkou v roce 1945 z východního
Pruska na sever Německa do regionu
Altes Land. Útočiště najdou na
starém statku s rákosovou střechou.
O 60 let později se přede dveřmi
nečekaně objeví neteř Anna…
ISBN 978-80-7491-588-8

HELLE, Helle
Jestli chceš

Z dán. přel. H. Březinová, Praha:
Paseka, 2016, 1. vyd., 144 s., váz.
249 Kč
Čtyřicátník Roar narazí při
kondičním běhu v lese na
osmatřicetiletou ženu, která se
stejně jako on ztratila. Je říjen,
dvojici zaskočí brzký soumrak a oba
běžci jsou nakonec nuceni strávit
v lese mnohem víc času, než chtěli.
ISBN 978-80-7432-715-5

HUMAN, Charlie
Apokalypsa na počkání

Z angl. přel. V. Bezdíček, Praha:
Plus, 2016, 1. vyd., 312 s., váz.
329 Kč
Jak by to vypadalo, kdyby Harryho
Pottera stvořil Tarantino?
ISBN 978-80-259-0522-7

JACOBSEN, Roy
Bílý oceán

Z nor. přel. J. Vrbová, Příbram:
Pistorius & Olšanská, 2016, 1. vyd.,
200 s., brož. 229 Kč
Román čtenáře přivádí po
šestnáctileté pauze zpět na
severonorský skalnatý ostrůvek
Barroy, dějiště předcházející
autorovy knihy Ostrov. Dramatické
osudy Ingrid jsou v posledních
měsících 2. světové války tak
strhující, že tvoří samostatný,
uzavřený příběh.
ISBN 978-80-87855-42-3

JACOBSON, Howard
Šajlok, to jsem já

Z angl. přel. M. Potočňáková,
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Praha: Práh, 2016, 1. vyd., 280 s.,
váz. 349 Kč
Magnát Strulovič, zhrzený otec,
manžel i žid, narazí při návštěvě
manchesterského hřbitova na
nečekaného, zato vítaného
dvojníka: na souvěrce Šajloka ze
Shakespearova dramatu Kupec
benátský (1600).
ISBN 978-80-7252-611-6

JEFFRIES, Sabrina
Anděl smrti

Z angl. přel. D. Šimonová, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Kniha pojednává o Gabrielu
Sharpeovi, pro něhož je celý svět
jedna velká sázka. Tato vášeň
se mu však nevyplatila, protože
při dostihu s ním se zabil Roger
Waverley. Z cyklu Výtečníci
z Halstead Hall (4).
ISBN 978-80-269-0319-2

JEWELLOVÁ , Lisa
Dům, ve kterém jsme vyrůstali
Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 350 s., váz. 329 Kč
Birdovi bydlí v malebné anglické
vesničce v domě se zahradou.
Dětství čtyř dětí je jako
z pohádky, dokud do něj jednoho
osudného velikonočního víkendu
nezasáhne tragédie. Rodina se
začíná rozpadat, děti dospívají,
odcházejí…
ISBN 978-80-7306-821-9

KENNER, J.
Pod kůží

Ilustr. Ricardo. Z angl. přel.
Z. Selementová, Praha: Baronet,
2016, 1. vyd., 320 s., váz. 299 Kč
Sylvia prožívá drama: opravdu
Jackson zavraždil muže, jenž byl
klíčem k temné minulosti, která je
oba nečekaně spojila? Z cyklu Stark
International Trilogy (3).
ISBN 978-80-269-0331-4

KRAUS, Nicola;
McL AUGHLINOVÁ , Eva
Jak být dospělá

Z angl. přel. D. Kubíková, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 288 s.,
váz. 319 Kč
Blakeova herecká sláva poněkud
bledne a na účtě chybí pro
rodinu s dvěma dětmi peníze.
Talentovaná fotografka Rory se
pouští do práce na plný úvazek.
Blake ji opouští a Rory zůstává na
všechno úplně sama…
ISBN 978-80-7498-134-0

LEBEDĚV, Sergej
Děti srpna

Z ruš. přel. L. Dvořák, Příbram:
Pistorius & Olšanská, 2016, 1. vyd.,
280 s., váz. 289 Kč
Začátek příběhu je plný
optimismu: před sídlem KGB
je stržena socha Dzeržinského
a srpen 1991 přináší v Moskvě
definitivní porážku bývalého
režimu. Zdá se, že se rodí nové
století…
ISBN 978-80-87855-43-0

LINDGRENOVÁ , Minna
Babičky: Na útěku

Z fin. přel. V. Piskoř, Praha: XYZ,
2016, 1. vyd., 328 s., váz. 299 Kč
Pobyt v domově důchodců
Podzimní háj se promění
v učiněné peklo, když se ocitne

v obležení hlasitě nadávajících
dělníků zahraniční stavební
firmy. Tři více než devadesátileté
rezidentky se proto rozhodnou
přestěhovat se do společného
bytu…
ISBN 978-80-7505-338-1

MAKISOVÁ , Eve
Tymiánové dopisy

Z angl. přel. J. Jeníková, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 230 s., váz.
298 Kč
Když Katerine zemře babička,
zanechá jí po sobě záhadnou
krabičku na koření, která obsahuje
arménsky psané dopisy a deník.
Katerine se vydává na cestu, která ji
zavede daleko od domova a hluboko
do minulosti.
ISBN 978-80-257-1719-6

MONOŠOVÁ , Martina
Hvězdy nad Amsterdamem

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
I celebrita je jenom žena a každá
žena touží po lásce. Krásná,
slavná a úspěšná zpěvačka
Miriam Sternová žije jako ve zlaté
klícce. V ideálním manželství,
luxusu a přepychu. V jejím
soukromí jí ale něco schází.
Jednoho dne jí zkříží cestu
šarmantní cizinec…
ISBN 978-80-7243-855-6

PAL ÁN, Aleš
Ratajský les

Příbram: Pistorius & Olšanská,
2016, 1. vyd., 264 s., váz. 279 Kč
Ratajský les v Posázaví se stal
v lednu 1952 místem vraždy. Na
hromadě klestí zde byla nalezena
komunistická funkcionářka Anna
Felbabová s prostřelenou hlavou.
Rudá justice odpověděla na její
smrt nekompromisně…
ISBN 978-80-87855-54-6

PEHE, Jiří
Tři tváře anděla

Praha: Prostor, 2016, 2. vyd.,
364 s., brož. 347 Kč
Dramatické osudy tří generací
jedné rodiny s českými,
židovskými a německými kořeny
se v románu prolínají s klíčovými
událostmi 20. století.
ISBN 978-80-7260-327-5

PEKÁRKOVÁ , Iva
Sloni v soumraku

Praha: Mladá fronta, 2016, zde
1. vyd., 176 s., váz. 199 Kč
Kniha líčí nerovný vztah mezi
mladým Senegalcem bez naděje, že
se někdy dostane za lepším životem
do Evropy, a starší Angličankou bez
naděje, že někdy najde milujícího
partnera.
ISBN 978-80-204-4074-7

PINEIRO, R. J.
Pád

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel.
D. Chodilová, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 408 s., váz. 359 Kč
Jack Taylor odjakživa potřeboval
k životu dobrodružství a adrenalin.
Pro vládu testoval výzbroj
a výstroj v nejrůznějších drsných
prostředích, od vyprahlých pouští
přes hlubiny oceánů po ledové
vrcholky hor. Až mu byla i samotná
Země malá…
ISBN 978-80-269-0322-2

bibliografie
QUICK , Amanda
Tajné sestry

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel.
D. Čermáková, Praha: Baronet,
2016, 1. vyd., 312 s., váz. 299 Kč
Madeline a Daphne si byly kdysi
blízké jako sestry – dokud je
nerozdělilo tajemství, které by
je teď mohlo přivést do hrobu…
Znaly jeho jméno, jméno
muže, který brutálně napadl
dvanáctiletou Madeline v hotelu
její babičky…
ISBN 978-80-269-0316-1

ROBERTS, Gregory David
Šantaram

Z angl. přel. T. Bicek, Praha:
Radioservis, 2016, 2. vyd., 855 s.,
váz. 549 Kč
Hlavní hrdina převážně
autobiografického románu
Šantaram přilétá do Bombaje,
aniž kdo tuší, že jeho příjezdu
předcházel útěk z přísně střežené
australské věznice, kde si odpykával
devatenáctiletý trest za loupežná
přepadení.
ISBN 978-80-87530-70-2

ROTH, Joseph
Job. Román prostého člověka

Z něm. přel. M. Petříček, Praha:
Vyšehrad, 2016, Mozaika, 3., zde
2. vyd., 224 s., váz. 188 Kč
Kniha líčí osudy ortodoxního
volyňského Žida Mendela Singera
a jeho rodiny v carském Rusku
přelomu 19. a 20. století a posléze
v emigraci v USA.
ISBN 978-80-7429-697-0

SMITH, Neil
Třinácté nebe

Z angl. přel. D. Křesťanová,
Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 312 s.,
váz. 298 Kč
Je první týden školního roku
a Oliver Dalrymple, neoblíbený
a vysmívaný outsider, který je
posedlý biologií a chemií, stojí u své
šatní skříňky a v duchu si přeříkává
periodickou tabulku. To je poslední,
co si pamatuje…
ISBN 978-80-257-1706-6

TAJOVSKÁ , Iva
Podlaha z trávy, strop z hvězd

Praha: Eroika, 2016, 1. vyd., 164 s.,
brož. 177 Kč
Autorka se zaměřila na lidi
poznamenané životními prohrami.
Sociální citlivost k outsiderům,
pochopení a porozumění
pro jejich psychiku, trápení
a problémy vyzařuje z vyprávění
o bezdomovci Petrovi a učitelce
v důchodu Vlastě.
ISBN 978-80-87409-29-9

VAVŘÍK, Jan
Návrat z pekla

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 269 s.,
váz. 329 Kč
Karlu Millerovi, nadějnému
studentovi medicíny, převrátí život
naruby nejen krásná židovská dívka
Marie, ale také nadcházející druhá
světová válka…
ISBN 978-80-7243-853-2

VERMES, Timur
Už je tady zas

Praha: Argo, 2016, 2. vyd., 368 s.,
brož. 298 Kč
Co kdyby Hitler v roce 1945
nespáchal sebevraždu, ale jen

usnul? A co kdyby se probudil roku
2011? Jak by se asi tvářil a našel by
v našem světě spojence, kteří by
ho podpořili? Ale ovšemže ano!
Filmová verze právě v kinech.
ISBN 978-80-257-1740-0

rom ány pro
že ny
BAGSHAWE, Louise
Kariéristky

Z angl. přel. I. Smolková,
Praha: BB/art, 2016, 2. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
Rowena Gordonová, příslušnice
britské vyšší třídy, a Topaz
Rossiová, prudká italo–americká
zrzka z Brooklynu, se na univerzitě
v Oxfordu stávají nejlepšími
přítelkyněmi. Obě jsou talentované
a velice ambiciózní.
ISBN 978-80-7507-549-9

BEVERLEY, Jo
Stanforthská tajemství

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč
Lady Chloe Stanforthová je teprve
třiadvacetiletá vdova, která po
manželově smrti spravuje rodové
sídlo Delamere Hall úplně sama.
Ačkoliv k velkému domu u moře
nesmírně přilnula, bude si muset
najít nové útočiště. Z cyklu Milenci
a dámy (1).
ISBN 978-80-269-0313-0

ENOCH, Suzanne
Slečna Nebezpečná

Ilustr. M. Černá. Z angl. přel.
J. Pacnerová, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 400 s., váz. 329 Kč
Když Alexander Cale, hrabě
z Evertonu, jednou v noci objeví
na svém prahu promoklého
vagabunda, který žádá o přístřeší,
ani ve snu by ho nenapadlo, že
ten drzý kluk je ve skutečnosti
kouzelná – ale protivná – holka!
ISBN 978-80-269-0334-5

FERNAYE, Éléonore
Hříšná Alžběta. Rodina
D‘Arsaců

Z franc. přel. J. Matějů, Praha:
Brána, 2016, 1. vyd., 208 s., brož.
299 Kč
Okouzlující Alžběta d‘Arsac
odmítá všechny nápadníky,
protože si chce za každou cenu
zachovat nezávislost a svobodu.
Na maškarním plese se však náhle
setkává s mužem, který zcela omámí
všechny její smysly…
ISBN 978-80-7243-848-8

MÜLLEROVÁ , Alena
Muž ve střídavé péči

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 229 Kč
Cyril je známý novinář, který
má milující manželku Emu a dvě
dcery. Přesto si pořídí syna se svou
milenkou Růženkou. Snaží se dělit
svůj čas mezi obě rodiny a s určitou
nadsázkou se dá říci, že ho jeho
ženy mají ve střídavé péči.
ISBN 978-80-267-0582-6

roz h ovo ry
HOLLÝ, Martin;
TĚTHALOVÁ , Marie
O duši a sexu

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 16 4 8 6 t i t u l ů
Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 248 s.,
váz. 329 Kč
Rozhovor s psychiatrem
a sexuologem M. Hollým nahlíží do
systému psychiatrické péče, jeho
úskalí a nadcházejících proměn
v podobě reformy psychiatrie,
překonává mýty o psychických
poruchách a představuje možnosti
jejich léčení.
ISBN 978-80-262-1004-7

HVÍŽĎAL A , Karel
Evropa, Rusko, teroristé
a běženci

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
256 s., váz. 299 Kč
Rozhovory z větší části
s univerzitními profesory či
učiteli, kteří většinou žijí mimo
ČR, mapují eskalující krize roku
2015, který rámují dva masakry
v Paříži 7. 1. 2015 a v noci
z 13. na 14. 11. 2015.
ISBN 978-80-204-4061-7

JURÁŇOVÁ , Jana
Mých sedm životů. Agneša
Kalinová v rozhovoru s Janou
Juráňovou

Ze sloven. přel. O. Mrázek, Praha:
Prostor, 2016, 1. vyd., 392 s.,
brož. 397 Kč
Kniha rozhovorů s novinářkou,
redaktorkou, filmovou publicistkou
a překladatelkou A. Kalinovou
(1924–2014) zachycuje takřka celý
její život a má charakter pamětí.
ISBN 978-80-7260-325-1

sci ‑ fi;
fantasy
ABNETT, Dan
Malleus. Warhammer 40 000

Z angl. přel. M. Hrnčíř, Frenštát
p. R. : Polaris, 2016, 1. vyd., 336 s.,
brož. 299 Kč
Po sto let dlouhé, kruté válce byl
Ophiďanský subsektor konečně
dobyt pro Boha Císaře. Na Thracian
Primaris se koná velký triumf
na oslavu vítězství, ale radost
vystřídá tragédie tak obrovská
svým rozsahem, že zdrtí i v bitvách
zakalené Impérium.
ISBN 978-80-7332-231-1

ADAMS, Douglas;
ROBERTS, Gareth
Doctor Who – Shada

Z angl. přel. P. Černovský, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 368 s.,
váz. 348 Kč
V této knize se skrývá jiná kniha –
nejzvláštnější, nejvýznamnější
a nejnebezpečnější kniha v celém
vesmíru. Uctívačné a starobylé
právo planety Gallifrey je
jedním z Artefaktů temných dnů
Rassilonu…
ISBN 978-80-257-1733-2

BACIGALUPI, Paolo
Vodní nůž

Z angl. přel. R. Podaný, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 352 s., váz.
398 Kč
V budoucím světě deptaném změnami
klimatu a suchem se i sníh z hor mění
v déšť a déšť se vypařuje dřív, než
dopadne na zem. V rozpadajících se
USA spolu města Phoenix a Las Vegas
vedou boj o tenčící se podíl na vodě
z řeky Colorado.
ISBN 978-80-257-1749-3
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GAIMAN, Neil
Kniha hřbitova

Ilustr. D. McKean. Z angl. přel.
L. Vojtková, Frenštát p. R. : Polaris,
2016, 1. vyd., 304 s., váz. 299 Kč
Nikdo Owens, známý jako Nik,
je normální kluk. Byl by naprosto
normální, nebýt toho, že žije na
hřbitově a vychovali ho duchové,
vlkodlaci a jiné příšery spolu s jeho
strážným andělem, který nepatří ani
do světa živých, ani mezi mrtvé.
ISBN 978-80-7332-230-4

HOFFMANN, Horst
Galaktický soumrak

Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba,
2016, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Duální vicekapitán Malikadi právě
oznámil podrobeným Arkonidanům
direktivy, kterými se od nynějška
mají řídit, když se mu ozval
Šallowain a okupaci odmítl…
ISBN 978-80-243-7130-6

KING, William
Zabíječ obrů. Warhammer

Z angl. přel. L. Malčíková, Frenštát
p. R. : Polaris, 2016, 1. vyd., 280 s.,
brož. 299 Kč
Nad bouřemi zmítaným ostrovem
Albionem se stahuje temnota.
Do země se znovu stahují nečisté
stvůry a zlá znamení věští
příchod velkého zla. Gotrek
s Felixem se musí utkat se
zlověstnou hrozbou terorizující
obyvatelstvo ostrova…
ISBN 978-80-7332-029-4

LECKIEOVÁ , Ann
Ve službách Spravedlnosti

K Felixi Jonášovi zavítá návštěva.
Jenže tentokrát nepřichází s další
zakázkou. Chce ho zabít. Začíná
hon na Felixe a on ani netuší, proč je
lovnou zvěří.
ISBN 978-80-7425-291-4

spisy
HRABAL , Bohumil
Rukověť pábitelského učně.
Texty z časů normalizace.
Spisy 4

Edit. J. Pelán, V. Kadlec, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 536 s.,
váz. 699 Kč
Čtvrtý svazek Hrabalových spisů
přináší autorovu povídkovou tvorbu
z časů normalizace a obsahuje
soubory Slavnosti sněženek,
Krasosmutnění, Harlekýnovy
miliony a všechny zásadní krátké
prozaické texty 70. let.
ISBN 978-80-204-3507-1

spo leče nsk é
rom ány
ANDREWSOVÁ , Virginia C.
Utajený drahokam

Z angl. přel. V. Lexová, Brno: Moba,
2016, Společenský román, 1. vyd.,
336 s., váz. 299 Kč
Po absurdních soudních tahanicích,
které musela Ruby absolvovat, aby
mohla vychovávat svou dcerku,
vyrůstá Pearl i se svými dvěma
bratry ve šťastné rodině a touží se
stát lékařkou. Opojný pocit štěstí
však nemá trvat dlouho…
ISBN 978-80-243-6961-7

Ilustr. J. Harris. Z angl. přel.
P. Kotrle, Praha: Plus, 2016, 1. vyd.,
360 s., váz. 369 Kč
Ve vyhnanství na mrazivé
planetě, kdesi ve vesmírném
zapadákově, se originální hrdinka
Breq pokouší o dokončení své
mise. Kdysi bojovala v podobě
obrovské vesmírné transportní lodi
Spravedlnost Toren…
ISBN 978-80-259-0508-1

JAKOUBKOVÁ , Alena
Miluju tě… i s natáčkama

MATOUŠKOVÁ , Tereza
Děti vánice

TAYLOR, Kathryn
Panství Daringham Hall –
Rozhodnutí

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd.,
192 s., brož. 169 Kč
Národům Podmoří vládnou elitní
čarodějové – zasvěcení. Někteří
studují zákony fungování magie,
jiní navrhují složité stroje… a další
bojují. Málokdy táhnou za jeden
provaz a následky jejich válek
vyrývají do podoby světa hluboké
jizvy.
ISBN 978-80-7425-289-1

MEAD, Richelle
Neslyšno

Z angl. přel. J. Netolička, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 244 s.,
brož. 289 Kč
Ve světě bez zvuku slyší jedna dívka,
jak ji cosi volá… Dívka jménem Fej
žije v horské vesnici, kterou sesuvy
kamení zcela odřízly od světa. Pak
ale jedné noci probudí Fej drásavý
hluk…
ISBN 978-80-7498-110-4

PAVLOVSKÝ, Jiří
Kladivo na démony. Kladivo na
čaroděje 10
Praha: Epocha, 2016, 1. vyd.,
168 s., brož. 159 Kč

Brno: Moba, 2016, Společenský
román, 1. vyd., 192 s., váz. 249 Kč
Chiara Valentová je půvabná mladá
žena se zajímavým zaměstnáním –
pracuje jako letuška. A právě
v letadle se seznámí s budoucím
manželem Radimem. Počáteční
idylka však netrvá dlouho…
ISBN 978-80-243-6970-9

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, Společenský román, 1. vyd.,
248 s., váz. 279 Kč
Ben Sterling si to nedokáže
vysvětlit. Od chvíle, kdy dorazil
na panství Daringham Hall, už
v jeho životě nic není jako dřív.
A není to jen proto, že jej jeho
dlouho ztracená rodina přijala
na rodovém sídle tak nečekaně
vstřícně.
ISBN 978-80-243-6968-6

světová
k l asi k a
FL AUBERT, Gustav
Paní Bovaryová

Praha: Garamond, 2016, zde
1. vyd., 372 s., brož. 79 Kč
Když si Emma brala Charlese
Bovaryho, očekávala život plný
luxusu a vzrušení, o jakém čítávala
v romantických knížkách. Realita
je tomu snu na hony vzdálená…
Jedno z největších děl francouzské
i světové literatury.
ISBN 978-80-7407-296-3

bibliografie
WERFEL , Franz
Ne vrah, zavražděný je vinen

Praha: Garamond, 2016, 1. vyd.,
300 s., brož. 79 Kč
Povídky F. Werfela: Ne vrah,
zavražděný je vinen, Maloměšťákova
smrt, Tajemství jednoho člověka,
Sjezd abituruentů a Strašlivá legenda
o utržené oprátce.
ISBN 978-80-7407-302-1

th r i lle ry
BROWN, Dan
Ztracený symbol

Praha: Argo, 2016, 4. vyd., 462 s.,
brož. 248 Kč
Symbolog Robert Langdon
se prvně zaplete do noční
dešifrovací honičky na území
USA, přímo v jeho hlavním městě
Washingtonu.
ISBN 978-80-257-1747-9

CUMMING, Charles
Cizí země

Z angl. přel. P. Kolmačka, Praha:
Vyšehrad, 2016, Detektivky
a thrillery, 1. vyd., 320 s., váz.
298 Kč
Špionážní thriller. Postarší pár
na dovolené v Egyptě je brutálně
zavražděn. Přímo na ulici v Paříži
je unesen mladý francouzský
účetní. Na jihu Francie zmizí
Amelia Leveneová, která se má
za 6 týdnů stát první šéfkou MI6
v historii…
ISBN 978-80-7429-613-0

CHILD, Lee
Odpočívej v pokoji

Z angl. přel. I. Harrisová, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 384 s.,
váz. 349 Kč
V Americe existuje spousta měst
s podivnými jmény. Proč by mělo
být jedinečné Mother’s Rest?
Jack Reacher nemá cíl a zbývá mu
všechen čas světa, aby se k němu
dostal…
ISBN 978-80-7507-559-8

KING, Stephen
Žhářka

Z angl. přel. I. Němeček, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2016,
3. vyd., 424 s., váz. 299 Kč
Případy zažehování ohně vůlí
(pyrokineze) zaměstnávají mysl
laiků i odborníků na celém světě
a není divu, že záhadný úkaz
neunikl ani pozornosti S. Kinga.
Jeho román Žhářka (1980) vychází
ze skutečných událostí.
ISBN 978-80-7306-818-9

RIDDLE, A . G.
Let 305

Z angl. přel. T. Bíla, Praha: XYZ,
2016, 1. vyd., 368 s., váz. 369 Kč
Na cestě z New Yorku do Londýna
dojde ke zřícení letu 305. Tak
začíná dobrodružství, které bude
mít dopad na celé lidstvo. Ti,
kteří přežili, brzy zjistí, že svět,
v němž stroj havaroval, je odlišný
od toho, který před několika
hodinami opustili.
ISBN 978-80-7505-261-2

SAVILLE, Guy
Plán Madagaskar

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 544 s.,
váz. 499 Kč
Jedinečný thriller ze žánru
alternativni historie vycházející ze

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 16 4 8 6 t i t u l ů
skutečných plánů hitlerovského
Německa před holocaustem
a zároveň epický příběh o lásce,
odplatě a přežití.
ISBN 978-80-264-0998-4

WILLIAMS, Stephen
Dívka, která si říkala Tuesday

George Petrell už nevěděl kudy
kam. Práce nikde nebyla a na
ranči by ho to nebavilo. Ovšem
pistolníkem by byl rád. Ale jak toho
docílit? Jak sestřelit všechny lahve
i nafukovací balónky?
ISBN 978-80-243-7141-2

Z angl. přel. M. Havlen, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 328 s.,
váz. 319 Kč
Hluboko pod ulicemi Londýna
žije Tuesday. Labyrint opuštěných
tunelů se stal jejím domovem
i útočištěm. Sem se uchýlila, aby se
schovala před lidmi, kteří jí krutě
ublížili. Odtud se jim mstí. Ukradli
jí celý život.
ISBN 978-80-7498-122-7

KIRBY, John
Jsme jedné krve

ŽANTOVSKÝ, Michael
Ochlazení. Špionážní thriller
z blízké budoucnosti

KIRBY, John
Texas Ranger Kerrigan

Praha: Prostor, 2016, 1. vyd.,
384 s., brož. 347 Kč
Sci‑fi thriller z blízké
budoucnosti. Rusko přestává
Evropě dodávat ropu a plyn.
Příběh vypravěče K. ve službách
české zpravodajské služby začíná
v Bělorusku, pokračuje obloukem
přes Čechy, Ameriku a Izrael
a končí v Rusku.
ISBN 978-80-7260-326-8

v ýbo ry
EBNER‑ESCHENBACH,
Marie von
Básnířka dvou srdcí aneb
Zdislavice a Vídeň

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 192 s., brož. 295 Kč
Kniha s poetickým a přitom
přiléhavým názvem má za cíl ukázat
nedoceněnou a často opomíjenou
autorku v poněkud nezvyklém
světle. Obsahuje totiž poezii,
divadelní hry, originální prózy,
ukázky z cestopisu a aforismy.
ISBN 978-80-7485-075-2

v zpom í n k y
PROCHÁZKOVÁ , Zdenka
Zdenka Procházková

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
Herečka Zdenka Procházková zářila
na pražských divadelních scénách
v 50. a 60. letech 20. století. Počátky
její umělecké kariéry výrazně
ovlivnil Karel Höger, který byl 17 let
jejím manželem.
ISBN 978-80-7243-854-9

WEISSOVÁ , Lucie
Karel Weinlich – pokus
o životopis

Praha: Radioservis, 2016, 1. vyd.,
208 s., váz. 249 Kč
Knižní memoáry rozhlasového
režiséra K. Weinlicha. Autorka
L. Weissová, Weinlichova
dlouholetá kolegyně, nic
nezamlčuje ani nesoudí. Prostě jen
zaznamenala běh života zajímavého
člověka.
ISBN 978-80-87530-72-6

weste r ny
HAYES, Rex
Smrt vládne v Bussard Canyon

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Sam a Šedý kůň smísili svou krev
a považovali od té chvíle jeden
druhého za bratra. Když ale vtrhli
bílí do země Siouxů, i toto přátelství
vzalo za své.
ISBN 978-80-243-7139-9

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Byl to nejlepší muž své setniny
a doposud každého protivníka
porazil – tentokrát však musel
skočit rovnýma nohama do
pekla…
ISBN 978-80-243-7150-4

SCOTT, William
Parťáci

Z něm. přel. H. Sklenářová, Brno:
Moba, 2016, Rodokaps, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Banda se rozdělila. Poté, co
přepadli banku v Plainview, se
každý z pětice mužů rozjel jiným
směrem. John Overmill s lupem
v sedlových brašnách se pustil
daleko stranou od hlavní cesty
směřující na sever…
ISBN 978-80-243-7134-4

SCOTT, William
Pomsta seržanta Hudsona

Z něm. přel. H. Sklenářová, Brno:
Moba, 2016, Rodokaps, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Seržant Spencer Hudson byl
potupně propuštěn z armády.
Patrola, kterou vedl spolu
s poručíkem Lancem Olsonem,
spáchala ve vesnici náčelníka
Bizoního roha masakr. Hudson mi
přísahal pomstu…
ISBN 978-80-243-7146-7

SHANNON, Mark
Vrah Hanka Bristola

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Karavana se táhla už několik dní
a nocí a lidé byli zcela vyčerpaní.
Kromě všech ostatních tu jela
i Betty Carrutherová, která vedla
svůj vůz. To nemohlo znamenat
nic jiného, než že jsou všichni
Carrutherové mrtví…
ISBN 978-80-243-7132-0

UNGER, G. F.
Miláček Benny

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož.
39 Kč
„Zůstaňte tady, dámy,“ ozval se
hlas Bennyho Sunshinea. Opatrně
se podíval k nádražním budovám.
„Cleve Lonestar vyloupí co nevidět
se svými lidmi poštovní vůz. Možná
je tam transport peněz do banky
v Dale City.“
ISBN 978-80-243-7149-8
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UNGER, G. F.
Pomoc pro Red Bluff

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
To město jsem ještě neznal, ale
slyšel jsem o něm. Znal jsem jeho
jméno a věděl jsem, že je tam šerif.
Red Bluff se koupalo v nachovém
světle večerního slunce a přes
výšiny na východě se už vkrádaly
první stíny soumraku…
ISBN 978-80-243-7144-3

UNGER, G. F.
Příběh střelce

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
V Horse Mesas měl náramnou
smůlu. Apači obklíčili jeho tábořiště
dříve, než stačil jedinkrát vystřelit.
Přišel o všechno…
ISBN 978-80-243-7135-1

UNGER, G. F.
Přísaha

Z něm. přel. M. Pavka, Brno:
Moba, 2016, G. F. Unger – nejlepší
westerny, 1. vyd., 80 s., brož.
Zkušený kovboj Ray Reegan sice
přísahal Johnu Breahittovi, králi
pastvin, věrnost, protože jeho
syn za něho položil život, ale
nemohl přece bojovat proti svému
přesvědčení a proti své cti…
ISBN 978-80-243-7151-1

UNGER, G. F.
Sto dní

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož.
39 Kč
Gray Picket se otočil k lítacím
dveřím a vešel do saloonu Alamo
Star v malém honáckém městečku
Caddo. Zlaté ozdoby na jeho
ostruhách melodicky cinkaly do
tíživého ticha saloonu. Gray Picket
se náhle zastavil…
ISBN 978-80-243-7138-2

HANLONOVÁ , Abby
Dorka Fantasmagorka (1)

Z angl. přel. K. Míčková, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 160 s.,
brož. 169 Kč
Začtěte se do fantasmagorických
dobrodružství bláznivé Dorky
Fantasmagorky. Její fantazie
nezná hranic. Má staršího bratra
a sestru a velmi ráda by si s nimi
hrála. Oni si však myslí, že je ještě
malá, a tak raději uniká do světa
fantazie.
ISBN 978-80-7529-040-3

h ry
KAL ÁBOVÁ , Naděžda
Hry plné nápadů a fantazie.
Do klubovny i do přírody

Ilustr. L. Drobný, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 152 s., váz. 255 Kč
Kniha obsahuje řadu námětů pro
tvořivé hry a činnosti, které si
děti mohou vyzkoušet ve škole,
v družině, na škole v přírodě, na
táboře, v kroužcích či ve volných
chvílích s rodiči.
ISBN 978-80-262-1005-4

kom i k sy
GUT WIRTH, Kocián
Serpens Levis. Ve smyčkách
hada. Steampunkový komiks ze
staré Prahy

Ilustr. M. Kocián, Brno: Edika, 2016,
1. vyd., 104 s., váz. 499 Kč
Z pražských patologií se
záhadně ztrácejí mrtvoly.
Zvídavá studentka dívčí školy
Viola s medikem Johannem
Hertzem se za vysvětlením
podivných příčin musejí vydat až
do temné spleti stok vedoucích
pod městem.
ISBN 978-80-266-0954-4

CHVOJKA , Petr
Polda a Olda – Kniha 1

literatura pro
děti a mládež

Ilustr. J. Malák, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 176 s., váz. 249 Kč
Komiks.
ISBN 978-80-00-04283-1

d ete k tivn í
př í b ě hy

PEARSON, Luke
Hilda. Hilda a troll, Hilda
a půlnoční obr

ŠMIKMÁTOROVÁ , Pavla
Záhadné případy detektiva
Foxe. Dobrodružný pracovní
sešit s úkoly a komiksy

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 189 Kč
Pokud si rádi hrajete na detektivy
a sníte o tom, že byste spolu se
skutečným kriminalistou pracovali
na vyřešení složitých detektivních
případů, je tento netradiční pracovní
sešit určen přímo pro vás.
ISBN 978-80-264-1027-0

dobrodružství
EMERSON, Marcus
Deník nindži ze šestky

Z angl. přel. O. Duha, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 96 s., váz. 199 Kč
Jmenuju se Case Cooper a jsem
nindža ze 6. třídy. Dneska jsem
byl první den v nové škole, kde
znám jenom svoji sestřenici Zoe.
Já byl jen další hubený kluk, dokud
mě skupina nindžů nepřijala do
svého klanu…
ISBN 978-80-7507-553-6

Z angl. přel. M. Knápková, Praha:
Paseka, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 299 Kč
Modrovlasá holčička Hilda žije
se svou maminkou na samotě
v domku na úpatí magické hornaté
krajiny. Protože je chytrá a zvídavá,
dokáže vnímat to, co ostatní nevidí
nebo vidět nechtějí – trolly, obry,
trpaslíky…
ISBN 978-80-7432-671-4

le po r e l a
GASKO, Katarina
Můj psík Nezbedník

Z něm. přel. K. Medková, Praha:
Albatros, 2016, 1. vyd., 12 s., 99 Kč
Leporelo o psíkovi, co občas něco
vyvede, a tak mu nikdo neřekne
jinak než Nezbedník.
ISBN 978-80-00-04292-3

om alován k y
GOLUBEV, Alexandr
Evropská města s pastelkou v ruce
Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 129 Kč

bibliografie
V Evropě je spousta hezkých
a pozoruhodných měst, která
rozhodně stojí za návštěvu. Jsou
tam k vidění starobylá náměstí,
malebné uličky, světoznámé
budovy a další zajímavosti. To si
myslí neúnavný dobrodruh kocour
Mourek.
ISBN 978-80-266-0949-0

po hád k y
KAF TANOVÁ , Irena
Pohádky z jasmínového keře

Ilustr. J. Quis, Praha: Brána, 2016,
1. vyd., 80 s., váz. 229 Kč
Před dávnými lety tady na zemi žili
obři a také pidilidi a ti prý byli ještě
menší než ti nejmenší trpaslíci na
světě. Žili na pokrajích lesů, kde
měli své pidichaloupky. Měli svůj
pidisvět a pidihospodářství a také
své pididěti.
ISBN 978-80-7243-849-5

L ANGOVÁ , Dagmar
Rytířské pohádky a tajemství
starých alchymistů

Ilustr. B. Zichová, Praha:
Radioservis, 2016, 1. vyd., 140 s.,
váz. 229 Kč
Lze zvítězit nad časem? Jak zbavit
království „zlého“ draka? Je zlato
to nejdůležitější, co člověk může
mít?
ISBN 978-80-87530-71-9

PETROVÁ , Simona
Čarodějnice Kanihůra

Ilustr. Z. Študlarová, Praha: Brána,
2016, 1. vyd., 144 s., brož. 299 Kč
Pohádková knížka o staré
čarodějnici Kanihůře, která ovládá
moci zlé i dobré, zná všechny možné
byliny a kamarádí se s ostatními
čarodějnicemi i jinými pohádkovými
bytostmi.
ISBN 978-80-7243-856-3

SL ABÝ, Zdeněk K.
Papírový drak

Ilustr. V. Sivko, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 32 s., váz. 239 Kč
Příběh o papírovém drakovi, ze
kterého se stal drak opravdový.
ISBN 978-80-00-04242-8

ŽÁČEK, Jiří
Hrůzostrašné pohádky pro
malé strašpytlíky

Ilustr. A. Born, Praha: Slovart, 2016,
1. vyd., 304 s., váz. 499 Kč
Hrůzostrašné pohádky o dracích,
obrech, čertech, ježibabách,
čarodějích, jezinkách a dalších
strašidelných bytostech
z domácích lidových pramenů
i jiných evropských zdrojů vybral
a barvitým jazykem převyprávěl
J. Žáček.
ISBN 978-80-7529-139-4

po pul ár n ě
naučná
FUČÍKOVÁ , Renáta
Karel IV. – Ilustrovaný život
a doba

Praha: Práh, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 299 Kč
Doba panování Karla IV. je právem
považovaná za zlatý věk českých
dějin. Jaký ale doopravdy byl český
král a římský císař, co všechno
vykonal?
ISBN 978-80-7252-608-6

MAŇÁK, Vratislav
Expedice z pohlednice

Ilustr. Š. Ziková, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 96 s., váz. 249 Kč
Stačí, aby na poště vyměnili
razítka, a začnou se dít věci.
Třináct kouzelných pohlednic,
třináct krajských měst a jeden
zvědavý třeťák.
ISBN 978-80-00-04243-5

PLUHAŘOVÁ , Jana
Cesta psa Barona za domovem.
Dobrodružné putování
nejkrásnějšími místy ČR

Ilustr. J. Quis, Brno: Edika, 2016,
1. vyd., 128 s., váz. 249 Kč
Nejen psí počasí, ale přímo psí
osud provází Barona na jeho
cestě po České republice. Čeká jej
dobrodružství, napětí, dokonce
i boj o holý život. Jak jen tohle může
skončit?
ISBN 978-80-266-0948-3

REEVES, Hubert
Jak jsem svým vnoučatům
vyprávěl o vesmíru

Praha: Dokořán, 2016, 1. vyd.,
144 s., brož. 199 Kč
Kniha je založena na autentických
rozhovorech astrofyzika
H. Reevese s jeho čtrnáctiletou
vnučkou. Kniha je vyprávěna
lehce, srozumitelně a plyne jako
skutečný dialog se zvídavou
dívkou.
ISBN 978-80-7363-741-5

pro dě ti
EURO 2016 – knížka aktivit.
Sešit plný omalovánek a úkolů

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 16 s.,
váz. 149 Kč
Knížka je nabitá obrázky
fotbalových hvězd, které čekají
jen na to, až je vybarvíš. Navíc v ní
najdeš spoustu různých úkolů a více
než 100 barevných samolepek.
ISBN 978-80-264-0988-5

KOSLOWSKI, Ingo
Akvárium – zábava pro děti

Z něm. přel. J. Hofmann, Praha:
Jan Vašut, 2016, 2. vyd., 64 s.,
brož. 129 Kč
Přírodě na stopě! Akvárium
nabízí opravdové dobrodružství.
Můžeš pozorovat napínavé
životní projevy pestrobarevných
obyvatel akvária a zažít narození
rybích miminek. Než k tomu ale
dojde, musíš si všechno dobře
naplánovat.
ISBN 978-80-7541-027-6

KRŮTA , Jan
Čurumbum

Ilustr. R. Přenosilová, Praha:
Albatros, 2016, 2. vyd., 112 s.,
váz. 249 Kč
Představte si sídliště, uprostřed
něj vysokánský dům a v něm
docela nahoře malého Péťu.
Teprve se přistěhoval a z té výšky
mu jde hlava kolem. A vnitřek
takového domu je jeden velký
lunapark!
ISBN 978-80-00-04280-0

Kung fu Panda 3 – kniha pro filmové fanoušky
Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 24 s.,
váz. 129 Kč
Údolí je opět v nebezpečí a Po se
musí postavit novému mocnému

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 16 4 8 6 t i t u l ů
nepříteli ze světa duchů. Podaří
se mu jej porazit a zachránit
obyvatelé údolí i pandy z tajné
pandí vesnice?
ISBN 978-80-7529-140-0

LEGO® Friends Večírek

Brno: Computer Press, 2016,
1. vyd., 32 s., brož. 199 Kč
Holky z Heartlake zbožňují svá
domácí zvířátka, ať jsou velká
nebo malá. Díky této knížce si i ty
můžeš sestavit svou vlastní LEGO®
ministavebnici s křečkem.
ISBN 978-80-251-4668-2

LINDGRENOVÁ , Astrid
Kajsa Nebojsa

Ilustr. M. Pavlátová. Ze švéd. přel.
J. Vrbová, Praha: Albatros, 2016,
2. vyd., 96 s., váz. 199 Kč
Proč se Kajse říká Nebojsa? Kdo
zkrotil zdivočelého býka? A jak
dopadli věční soupeři Albín
a Stig? O nich a mnoha dalších
kamarádech je tahle povídková
knížka.
ISBN 978-80-00-04291-6

MARTIŠKOVÁ , Petra;
HEIKE, Tereza
Hejkalka

Ilustr. J. Quis, Praha: Brána, 2016,
1. vyd., 128 s., brož. 299 Kč
Od té doby, co se malá strašidlácká
holčička Hejkalka narodila, běhá
celé dny po lese, vyvádí různé
lotroviny a les, do kterého se
narodila, má prozkoumaný do
poslední větvičky. Je totiž plný
pokladů, ale nejsou to poklady
ledajaké.
ISBN 978-80-7243-862-4

MATĚJOVSKÝ, Bohumil
Čuňa, Zulu a Ferda

Ilustr. J. Petrová, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 72 s., váz. 249 Kč
Příběhy o zvířatech.
ISBN 978-80-00-04282-4

NEUBAUEROVÁ , Zuzana
Traktůrek Zetůrek

Ilustr. P. Šolcová, Brno: CPress,
2016, 1. vyd., 24 s., váz. 149 Kč
Napínavý příběh o opravdovém
přátelství, který děti motivuje
k sebedůvěře. Traktůrek Zetůrek
a šestiletý Honzík byli vždy nejlepší
kamarádi a každý den společně
snili o tom, jaké hrdinské činy
dokážou.
ISBN 978-80-264-1048-5

PENNYPACKEROVÁ , Sara
Klementýnka a jarní výlet

Ilustr. M. Frazeeová, Brno: CPress,
2016, 1. vyd., 160 s., váz. 169 Kč
Světe, div se! Třeštidlo
Klementýnka je ve srovnání
s ostatními úplně normální! Když
totiž přijde jaro, celé město se tak
trochu zblázní.
ISBN 978-80-264-1025-6

PEŠKA , Vlastimil
Nové povídání o pejskovi
a kočičce

Ilustr. J. Milfajt, Praha: Paseka,
2016, 1. vyd., 112 s., váz. 249 Kč
Pejsek a kočička si přáli, aby se na
ně nezapomnělo. Aby s nimi i nová
generace čtenářů zažila, jak jdou do
kina, učí se tančit, chystají se slavit
Vánoce a Velikonoce, jsou nemocní,
sportují a závodí.
ISBN 978-80-7432-718-6
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POPPROVÁ , Andrea
Domeček pro skřítky. Příběh
s vystřihovánkou

Ilustr. A. Popprová, Praha: Mladá
fronta, 2016, Sluníčko, 1. vyd.,
72 s., kroužk., 269 Kč
Na Mechové mýtince uprostřed lesa
se sešli skřítkové Malina a Klouzek
a rozhodli se, že si postaví domeček
a budou společně hospodařit. A ty
to můžeš zkusit s námi.
ISBN 978-80-204-3873-7

POSPÍŠILOVÁ , Zuzana
Svět plný hádanek

Ilustr. A. Žabková, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 128 s., váz. 269 Kč
Ucelený soubor hádanek pro
děti předškolního a mladšího
školního věku, s jejichž pomocí
si děti srozumitelnou a zábavnou
formou rozvíjejí znalosti
o okolním světě.
ISBN 978-80-262-1034-4

TASHJIANOVÁ , Janet
Žil jsem komiksem

Ilustr. J. Tashjian, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 216 s., váz. 229 Kč
Třetí díl humorné série. Do třídy
Dereka Fallona nastoupí nový
kluk. Jmenuje se Umberto a je
na vozíku. A protože Derekova
rodina vychovává malou
asistenční opičku jménem Frank,
Derek chce vycvičit Franka pro
nového spolužáka.
ISBN 978-80-00-04281-7

pro d ívk y
COSTAINOVÁ , Meredith;
MCDONALDOVÁ , Danielle
Ella a její deníky 1: Dvojitá
dávka odvahy

Z angl. přel. M. Čermáková, Praha:
BB/art, 2015, 1. vyd., 136 s.,
váz. 229 Kč
Je nový školní rok a všecko je supr.
Jenže jen co začne vyučování,
tak se teda všecko parádně
pokazí. Ella nevěří svým očím –
vedle ní sedí její totální nejhorší
nepřítelkyně na světě jménem
Peach!
ISBN 978-80-7507-554-3

RUSSELLOVÁ , Rachel
Renée
Deník mimoňky 9: Příběhy
nehorázný primadony

Z angl. přel. J. Hejná, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 344 s.,
váz. 289 Kč
Nikkiina noční můra se stala
skutečností! Její rivalka MacKenzie jí
totiž ukradla deníček! Co když všem
vyslepičí její mega tajné myšlenky
a pocity?!
ISBN 978-80-204-3995-6

pro m l ád e ž
BL ANKMANOVÁ , Anne
Vězeň noci a mlhy

Z angl. přel. K. Wanková, Praha:
CooBoo, 2016, 1. vyd., 360 s.,
váz. 349 Kč
Mnichov 30. let 20. století
skrývá mnohá tajemství a za
každým rohem číhá nějaké
nebezpečí. Gretchen vyrostla
mezi národními socialisty pod
ochranným křídlem „strýčka“
Adolfa. Její otec totiž padl, aby
zachránil Hitlerův život.
ISBN 978-80-7544-090-7

FOWLEY‑DOYLEOVÁ ,
Moira
Smolná sezóna

Ilustr. L. Marečková. Z angl. přel.
A. Špínová, Praha: CooBoo, 2016,
1. vyd., 256 s., váz. 299 Kč
Smolná sezóna je součástí Cařina
života tak dlouho, jak si jen
pamatuje. Vždycky koncem října.
Už spousta jejích příbuzných
v tuhle dobu přišla o život.
Cařina rodina je nevysvětlitelně
náchylná k nejrůznějším
nehodám…
ISBN 978-80-7544-087-7

CHBOSKY, Stephen
Ten, kdo stojí v koutě

Z angl. přel. V. Kadlec, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 216 s.,
brož. 249 Kč
Když člověk stojí v koutě, může
si všimnout spousty úžasných
věcí. Ale pak přijde chvíle, kdy je
třeba vykročit na parket a začít
opravdu žít.
ISBN 978-80-7529-183-7

LOWERY, Mark
Jak mi kobliha s marmeládou
zničila život

Ilustr. L. Urbánek. Z angl. přel.
J. Popel, Praha: Argo, 2016, 1. vyd.,
208 s., brož. 259 Kč
Roman je třídní lůzr, suchar
a typický mamánek s děsně
trapnou maminkou, která ho
přehnaně opečovává. Roman
v ničem zvlášť nevyniká, ale
pozor: miluje koblihy, zvlášť
ty s malinovou náplní. A právě
koblihou celý příběh začíná i končí.
ISBN 978-80-257-1678-6

MERES, Jonathan
Svět podle Norma 4: Může
vyžadovat baterie

Z angl. přel. R. Podaný, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 216 s.,
váz. 249 Kč
Seznamte se s Normem, patrně
posledním klukem na planetě, který
ještě nemá iPad. Což je do nebe
volající nespravedlnost! Horší je
snad už jen to, že aby ho Norm
nakonec přece jen dostal, bude
patrně muset PRACOVAT!
ISBN 978-80-7507-551-2

MORGANOVÁ , Nicola
Průvodce stresem pro náctileté

Z angl. přel. B. Hajná, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 288 s., brož.
249 Kč
Kniha se zabývá typy stresu,
jimž jsou dospívající vystaveni,
včetně pocitů vzteku, smutku
(a deprese), strachu a neúspěchu,
dále probírá potíže způsobené
tělesným vývojem, nechutí
k vlastnímu tělu, problémy
s váhou ad.
ISBN 978-80-7529-012-0

PETTYOVÁ , Heather W.
Lock & Mori

Ilustr. T. Kropáček. Z angl. přel.
Z. Bičíková, Praha: CooBoo, 2016,
1. vyd., 240 s., váz. 249 Kč
Předtím, než se stali úhlavními
nepřáteli, bylo mezi nimi něco
mnohem silnějšího… V současném
Londýně se potkají dva výjimeční
středoškoláci: Sherlock
Holmes a slečna James „Mori“
Moriartyová.
ISBN 978-80-7544-088-4

bibliografie
PICOULTOVÁ , Jodi;
LEEROVÁ , Samantha van
Láska mezi písmenky

Z angl. přel. M. Mrázová, Praha:
CooBoo, 2016, 1. vyd., 368 s.,
váz. 329 Kč
Co by se stalo, kdyby se princ
z pohádky ocitl v našem světě
a musel třeba chodit do školy?
A naopak, co by obyčejný kluk dělal
v pohádkovém příběhu?
ISBN 978-80-7544-112-6

PRELLER, James; BRUNO,
Iacopo
Hororové příběhy 1: Děsu plný
dům

Z angl. přel. Z. Hofmann, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 112 s.,
váz. 199 Kč
Hledáte napětí a hrůzu? Nenechte si
ujít tuto knihu… Vítejte. Posaďte se.
Budeme vám vyprávět příběh. Ale
varujeme vás. Děsu plný dům není jen
tak lecjaký příběh. Je to děsivý příběh.
ISBN 978-80-7507-552-9

SOLBERGOVÁ , Audhild A .
Válka proti superkrávám

Ze švéd. přel. A. Grossová,
Brno: Host, 2016, 1. vyd., 215 s.,
váz. 259 Kč
Být jiný není žádná sranda. Anne
Bea o tom ví svoje. Je jí 12, umí
skvěle počítat, má vynikající smysl
pro humor. A zároveň je ze všech
sedmáků skoro nejmíň oblíbená.
Albínka s bílými vlasy, bledou pletí
a špatným zrakem…
ISBN 978-80-7491-603-8

pro
př e dško l ák y
FIŠAROVÁ , Michaela
A–Ž půjdeš do školy: Pro holky,
co se neztratí

Ilustr. A. Žabková, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 136 s., váz. 249 Kč
Kniha pomůže dětem nejen
s abecedou, ale také jim představí
nový svět školního prostředí.
ISBN 978-80-00-04239-8

FIŠAROVÁ , Michaela
A–Ž půjdeš do školy: Pro kluky,
co se neztratí

Ilustr. A. Žabková, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 136 s., váz. 249 Kč
Kniha pomůže dětem nejen
s abecedou, ale také jim představí
nový svět školního prostředí.
ISBN 978-80-00-04238-1

pro ško l ák y
BROŽ, František;
BROŽOVÁ , Pavla
Hrátky s češtinou a literaturou
pro 1. stupeň ZŠ. Křížovky,
osmisměrky, spojovačky a jiné
rébusy

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 16 4 8 6 t i t u l ů
hvězdou ve třídě, budeš umět
a znát více! Bav se a zároveň
si zopakuj učivo 2. třídy, a to
z češtiny, matematiky i prvouky.
ISBN 978-80-266-0952-0

a jak zachránit jejich obyvatele.
Jaké tajemství se skrývá za
magickou silou krystalů? A co
jejich energii spojuje s Evou?
ISBN 978-80-264-1026-3

čtyřech krocích. Motivy jsou od
jednoduchých až po složité.
ISBN 978-80-88104-11-7

pro začínající
čtenáře

GAL ÁNOVÁ , Ana
Dračí srdce 4: Velký turnaj

Ilustr. A. Horová, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 96 s., váz. 229 Kč
Výtvarné návody pro děti i dospělé,
kteří si myslí, že neumějí malovat.
ISBN 978-80-00-04240-4

POSPÍŠILOVÁ , Zuzana
Školní detektiv. První čtení

Ilustr. M. Vydrová, Praha: Portál,
2016, 2. vyd., 64 s., brož. 187 Kč
Příběh pro děti, v němž se mísí
reálný svět se světem fantazie,
volně navazuje na předchozí
autorčinu knihu Školní strašidlo.
ISBN 978-80-262-1067-2

př í b ě hy
BYRNE, Michael
Výherce

Ilustr. T. Kropáček. Z angl. přel.
M. Pokorný, Praha: Albatros, 2016,
1. vyd., 184 s., váz. 249 Kč
Strhující příběh o chlapci, kterému
změnil život jeden výherní los.
Stihne si výhru včas vyzvednout?
Vše se komplikuje a objeví se
najednou lidé, kteří mu jeho štěstí
nepřejí.
ISBN 978-80-00-04241-1

SIMONOVÁ , Francesca
Darebák David chystá léčku

Z angl. přel. G. Kubrichtová, Praha:
BB/art, 2016, 2. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč
Další sbírka vyprávění
o nenapravitelném rebelovi
Davidovi přináší dvanáct příběhů,
v nichž se setkáváme s Davidem,
jeho rodinou a spolužáky třeba na
pěším výletě, v nóbl restauraci, na
fotbale nebo o Vánocích.
ISBN 978-80-7507-581-9

sci ‑ fi;
fantasy
AARONOVITCH, Ben
Měsíc nad Soho

Z angl. přel. M. Žáček, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 282 s., brož. 289 Kč
Jmenuji se Peter Grant. Vím,
že v Soho řádí vrah, který má
nadpřirozené schopnosti a jedině
naše jednotka je schopna ho
zastavit… Pokračování jedné
z nejlepších městských fantasy
podledního desetiletí.
ISBN 978-80-257-1746-2

BEATTY, Robert
Serafina a černý plášť

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 100 s.,
brož. 129 Kč
Pocvičte si gramatiku na
křížovkách, doplňovačkách,
osmisměrkách…
ISBN 978-80-266-0947-6

Z angl. přel. J. Jašová, Praha:
CooBoo, 2016, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Serafina vždy poslouchala svého
tatínka a toulala se pouze po
pozemcích usedlosti Biltmore.
Ale i tam – v temných chodbách
obrovského domu – bylo vždy
co objevovat, jen si musela dávat
pozor na to, aby nebyla spatřena.
ISBN 978-80-7544-089-1

HUMMEL , Sandra
Kapitán Koumák. Čeština,
matematika, prvouka

BL ASKOVÁ , Jess
Strážkyně krystalů:
Ohnivý Fénix

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 80 s.,
brož. 199 Kč
Uč se a procvičuj s kapitánem
pirátů Koumákem! Staneš se

Ilustr. C. Hulmeová, Brno: CPress,
2016, 1. vyd., 80 s., váz. 149 Kč
Eva nemá tušení, proč je zrovna
ona vrhána do neznámých světů

Ilustr. P. Pino, Brno: CPress, 2016,
1. vyd., 128 s., váz. 199 Kč
Kale a jeho přátelé musejí najít
třetí semínko, aby zachránili
Mlžný les. Jenže když se Kale
vypraví do dračích stájí na
svém hradě, zjistí, že Murda
spolu s bratrancem Doupákem
Mondraga unesli!
ISBN 978-80-264-1024-9

CHAINANI, Soman
Škola dobra a zla – Poslední
navěky

Z angl. přel. M. Stárková, Praha:
CooBoo, 2016, 1. vyd., 504 s.,
váz. 349 Kč
Sofie a Agáta si myslely, že nastal
konec jejich příběhu, když se
jejich cesty rozešly. Agáta se po
boji s Krutopřísnou schovává
s Tedrosem v Gavaldonu a Sofie
žije se Školníkem v jeho věži…
ISBN 978-80-7544-103-4

L ARSSONOVÁ , Asa;
KORSELLOVÁ , Ingela
PAX – Sluhové zla

Ilustr. H. Jonsson. Ze švéd. přel.
M. Voslářová, Brno: Host, 2016,
PAX, 1. vyd., 200 s., váz. 249 Kč
Pátý díl série PAX pro mladé čtenáře.
Hranice magického světa je tenká
jako hedvábný papír… Je prosinec,
obyvatelé Mariefredu se uprostřed
předvánočního shonu chystají na
oslavu svátku svaté Lucie…
ISBN 978-80-7491-515-4

MERCEROVÁ , Sienna
Moje ségra je upír 6 –
Láska kouše

Z angl. přel. J. Kalina, Praha:
CooBoo, 2016, 1. vyd., 200 s.,
brož. 189 Kč
Dvojčata se vydávají na cestu do
Transylvánie. Olivia je opravdu
nervózní, protože se má poprvé
setkat se svojí upírskou rodinou –
v sázce je hodně. Ještě horší
je však to, že bude pryč i na
Valentýna…
ISBN 978-80-7544-110-2

THOMSON, Jamie
Vesmírný kapitán 1 – Na
opačný konec galaxie

Z angl. přel. V. Volhejnová,
Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 300 s.,
váz. 298 Kč
Harryho Greena unesou v den
jeho 14. narozenin mimozemšťané,
a když se vzbudí na jejich
kosmické lodi, zjistí, že všichni
mimozemšťané jsou fuč.
ISBN 978-80-257-1727-1

v ý t var ná
v ých ova
HOŇKOVÁ , Iva
Veselé pastelky kuklinky
Zuzinky

Praha: Agentura Krigl, 2016,
1. vyd., 44 s., brož. 99 Kč
Pracovní sešit je rozdělen do čtyř
kapitol podle ročních období.
Obrázky jsou rozkreslené ve
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HOROVÁ , Alexandra
Malujeme jinak

z pě vn í k y
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk;
TICHÁ , Alena
Lidové písničky a hry s nimi.
Zpěvník pro děti od 3 let

Ilustr. K. Korbářová, Praha: Portál,
2016, 5. vyd., 152 s., brož. 225 Kč
Soubor známých lidových písniček
doplněný stručnými návody ke
hrám a náměty, jak téma písničky
rozvíjet.
ISBN 978-80-262-1070-2

ZÍMA , Jan
Zpíváme si o zvířátkách

Praha: Vyšehrad, 2016, 1. vyd.,
48 s., váz. 298 Kč
Muzikant J. Zíma přichází s další
knížkou veselých písniček pro malé
i větší děti. Součástí knihy je CD
s písněmi nazpívanými dětskými
hlasy.
ISBN 978-80-7429-624-6

hudebniny
DUŠEK , František Xaver
Souborné vydání sonát
pro klavír, sv. I

Edit. V. Spurný, Praha: Bärenreiter
Praha, 2016, BA 11513, 1. vyd.,
84 s., brož. 330 Kč
Souborné vydání sonát pro klavír
F. X. Duška přináší ve dvou svazcích
22 sonát, z nichž mnohé byly dosud
dostupné jen prostřednictvím
rukopisů nebo starých tisků.
Obsahem 1. svazku je 10 sonát,
které byly za Duškova života vydány
v nakladatelství Breitkopf.
ISMN 979-0-2601-0762-5

DVOŘ ÁK, Antonín
Klavírní trio B dur op. 21

Předml. D. Beveridge, Praha:
Bärenreiter Praha, 2016, 5. vyd.,
100 s., brož. 335 Kč
Trio B dur op. 21 je prvním ze čtyř
dochovaných Dvořákových trií
pro housle, violoncello a klavír.
Dvořák jej zkomponoval v roce
1875. Violoncellový part byl
nově vysázen a pasáže zapsané
v houslovém klíči byly převedeny
do klíče tenorového.
ISMN 979-0-2601-0729-8

z pě vn í k y
KUŘÍMSKÝ, Viktor;
PROCHÁZKA , Michal
Zpěvník lidových písní ze
Ždánicka

Boskovice: Albert, 2015, 1. vyd.,
288 s., brož. 180 Kč
Více než 250 písniček (jednoduché
notové zápisy s texty písní) z oblasti
na pomezí Kyjovska, Dolňácka
a Hanáckého Slovácka sestavených
vedoucím ždánického mužského
sboru na základě vlastní praktické
zkušenosti z práce se sborem.
ISBN 978-80-7326-260-0

vysokoškolská
skripta; učebnice
e ko n om i e
HOLMAN, Robert
Ekonomie

Praha: C. H. Beck, 2016, 6. aktual.
vyd., 720 s., váz. 990 Kč
Kniha obsahuje základní kurz
ekonomie, určený zejména pro
bakalářský stupeň studia na
VŠ. Šesté vydání přináší úpravu
některých kapitol a dodatků
a aktualizuje data a reálie české
ekonomiky.
ISBN 978-80-7400-278-6

fi lm
STUFKENS, André
Joris Ivens. Filmař světa

Z nizozem. přel. I. Honsová, Praha:
AMU, 2016, 1. vyd., 518 s., váz.
429 Kč
Kniha se chronologicky věnuje
20 Ivensovým dokumentům,
jež nahlíží v širokém dobovém
kontextu a ve vzájemné prová
zanosti.
ISBN 978-80-7331-381-4

h ud ba
KRÁLOVÁ , Eva
Hudobné aktivity a kvalita
života dieťaťa

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 236 s., brož.
Tématem učebnice je využití
hudebních aktivit se záměrem zvýšit
kvalitu života dítěte.
ISBN 978-80-244-4589-2

ja z ykově da
ULIČNÝ, Oldřich a kol.
Preliminária k moderní
mluvnici češtiny

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 390 s., brož.
Kniha obsahuje oddíly Česká
komunikace a stylistika dnes, Nově
o češtině v dějinách a v kontaktech,
Česká morfologie a syntax
v moderní mluvnici, O české
fonetice a pravopisu.
ISBN 978-80-244-4667-7

m anag e m e nt
FOTR, Jiří; HÁJEK , Jiří;
VRBOVÁ , Lucie
Počítačová podpora
manažerského rozhodování

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství
Oeconomica, 2016, 1. vyd., 192 s.,
brož. 302 Kč
Učební text představuje průvodce
čtyřmi počítačovými programy
podporujícími především
manažerské rozhodování za
rizika.
ISBN 978-80-245-2135-0

m ate m ati k a
Matematický klokan 2015

Edit. J. Hátle, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2016, 1. vyd., 60 s.,
brož.
Každoroční sborník Přírodovědecké
fakulty UP v Olomouci.
Neprodejné.
ISBN 978-80-244-4870-1

bibliografie
pe dag o g i k a;
d idak ti k a
ADÁMKOVÁ TURZOVÁ ,
Magdalena; FILIPOVÁ ,
Petra
Učit umění – učitel a žák
v labyrintu současného umění
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 184 s., brož.
Publikace se zabývá výukou
současného umění na SŠ. Knihu
doplňuje oddíl věnovaný novým
médiím v umění.
ISBN 978-80-244-4849-7

FINKOVÁ , Dita;
PASTIERIKOVÁ , Lucia a kol.
Metodika tvorby učebních
textů DVPP pro inkluzivní
vzdělávání
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 50 s., brož.
Publikace přináší ucelený přehled
o tom, jak vytvořit učební texty.
ISBN 978-80-244-4736-0

JUREČKOVÁ , Veronika
Výuka dějin umění a rozvoj
percepčních, verbálních
a hodnotících dovedností
studentů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 136 s., brož.
Publikace z projektu. Neprodejná.
ISBN 978-80-244-4637-0

KLIMEŠOVÁ , Iva
Play‑way: přístup k porozumění
a podpoře dětské hry: Sešit
lektora
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 140 s., brož.
Publikace hrazená z projektu
Volunteers in Play.
ISBN 978-80-244-4012-5

KLIMEŠOVÁ , Iva
Play‑way: Přístup k porozumění
a podpoře dětské hry: Sešit
účastníka
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 90 s., brož.
Publikace hrazená z projektu
Volunteers in Play.
ISBN 978-80-244-4051-4

MACHOWSKÁ , Veronika;
PASTIERIKOVÁ , Lucia;
FINKOVÁ , Dita a kol.
Metodika tvorby kurikul
a realizace kurzů DVPP
zaměřených na inkluzivní
vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 270 s., brož.
Publikace si klade za cíl seznámit
instituce realizující programy
a kurzy z oblasti dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků zaměřených
na oblast inkluzivního vzdělávání
s problematikou tvorby specifických
pravidel pro tvorbu kurikul.
ISBN 978-80-244-4720-9

pr ávo
GRMELOVÁ , Nicole
Vybrané kapitoly z evropského
obchodního práva

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství
Oeconomica, 2016, 1. vyd., 150 s.,
brož. 380 Kč
Publikace je určena zejména
posluchačům magisterských
studijních oborů, kteří měli možnost
se v rámci bakalářského studia
seznámit s principy fungování
jednotného vnitřního trhu.
ISBN 978-80-245-2118-3

psych o lo g i e
ŠMAHAJ, Jan
Význam motivace v pojetí
osobnosti

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 72 s., brož.
Kniha nabízí přehled vybraných
současných teorií stejně jako
historicky významných pohledů
na procesy a význam motivace
v lidském životě.
ISBN 978-80-244-4790-2

sbo r n í k y
Lengua, cultura y literatura en
el contexto espacial y temporal

Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 252 s., brož.
Sborník příspěvků.
ISBN 978-80-7435-616-2

z n o v i n e k k 9. 5 . 2 0 16 4 8 6 t i t u l ů
Lingue, culture, letterature tra
geografia e storia

Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 282 s., brož.
Sborník příspěvků.
ISBN 978-80-7435-618-6

MVVTP 2016. 21. mezinárodní
konference Modernizace vysokoškolské výuky technických
předmětů

Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., CD
Sborník z vědecké konference.
ISBN 978-80-7435-641-4

Profesionalita v ošetřovatelství II. Sborník příspěvků
z konference

Edit. Z. Mikšová, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2016, 1. vyd., 240 s., CD
Neprodejný sborník z konference.
ISBN 978-80-244-4862-6

Přírodovědný klokan
2014/2015

Edit. J. Hátle, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2016, 1. vyd., 24 s.,
brož.
Každoroční sborník Přírodovědecké
fakulty UP v Olomouci. Neprodejné.
ISBN 978-80-244-4871-8

Sborník abstrakt – Olomoucké
hematologické dny 2015
Edit. E. Faber, Olomouc:
Univerzita Palackého, 2016,
1. vyd., 88 s., brož.
Sborník abstrakt. Neprodejné.
ISBN 978-80-244-4697-4

Tanec a balet v Čechách, Čechy
v tanci a baletu
Edit. H. Kazárová, Praha: AMU,
2016, 1. vyd., 111 s., brož. 189 Kč
Sborník přináší většinu příspěvků,
které zazněly na stejnojmenné
konferenci, konané 30. 11. 2012
na počest životního jubilea B. Brod
ské, dlouholeté profesorky dějin
tance a baletu na pražské AMU.
ISBN 978-80-7331-371-5

The EU Enlargement Policy.
Possibilities and Frontiers

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství

Oeconomica, 2015, 1. vyd., 80 s.,
brož.
Sborník v angličtině.
ISBN 978-80-245-2127-5

statisti k a
MAREK , Lukáš
Prostorové a vícerozměrné
statistické analýzy
epidemiologických dat

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 170 s., brož.
Monografie se zabývá tématem
hodnocení zdravotnických dat
s využitím metod geografie
a geoinformatiky.
ISBN 978-80-244-4820-6

stud i e
RYBNÍČKOVÁ , Alena;
CHLUP, Radek; PEHAL
MARTIN A KOL .
Happening. Mezi záměrem
a hrou

Praha: AMU, 2015, 1. vyd., 209 s.,
brož. 249 Kč
K čemu jsou politické happeningy?
Mohou něco doopravdy změnit?
Jak přistupovat k jejich organizaci?
Zbylo v současn ém politickém
happeningu ještě něco z toho
původního, klasického? Jak
působí na postoj samotných
organizátorů?
ISBN 978-80-7331-377-7

zdravotnictví
KLUGAR, Miloslav
Systematická review ve
zdravotnictví

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 116 s., brož.
Publikace přináší čtenářům
vysvětlení toho, co jsou a co
nejsou systematická review. Klade
důraz na výzkumný základ tvorby
systematických review.
ISBN 978-80-244-4785-8

KŘUPKA , Michal a kol.
Současné možnosti
imunologické intervence

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 148 s., brož.
Neprodejná publikace.
ISBN 978-80-244-4850-3

MAREČKOVÁ , Jana
Evidence‑Based Healthcare

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 94 s., brož.
Publikace je hrazena z OPVK.
Neprodejné.
ISBN 978-80-244-4784-1

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

v ýro čn í
z pr áv y
Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2014
Edit. M. Mergl, Plzeň: Západočeská
univerzita, 2016, 1. vyd., 83 s.,
brož.
Výroční zpráva.
ISBN 978-80-261-0530-5

Výroční zpráva PdF UP
za rok 2014

Edit. H. Marešová, Olomouc:
Univerzita Palackého, 2016, 1. vyd.,
56 s., brož.
Neprodejná výroční zpráva.
ISBN 978-80-244-4786-5

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

Láska v Paříži
K máji patří láska, romantika a Paříž. Pokud si chcete uvedené
dopřát aspoň na stránkách knihy, pak doporučuji sáhnout po
románu Láska v Paříži od Nicolase Barreaua (vydala MOBA
v překladu Evy Osinové). Možná už se vám to někdy stalo –
četli jste knihu a autor všechno popisoval tak sugestivně, že jste
zatoužili být právě tam, v knize. Na onom popisovaném místě,
procházet se stejnými místy jako hrdina, posadit se do kavárny
přesně tak jako jeho hrdina. Mně se chtělo být právě v téhle
knize a není se co divit. Jen si představte jarní Paříž a Latinskou
čtvrť… Paříž je zkrátka pro spisovatele už od dob Hemingwaye
vděčné a neodolatelné téma, a což teprve pro spisovatele milostných románů – ovšem
ne každému se podaří vše skloubit ideálně a hlavně čtivě dohromady. A tím myslím jaro,
lásku, krásnou neznámou, kavárničky, mosty na Seině a jednoho zamilovaného, v tomto
případě majitele kina. Nicolas Barreau (1980), na Sorbonně vystudovaný historik a romanista, zatím vydal čtyři knihy. Ale hlavně je to Pařížan tělem i duší, což zjistíte už z toho,
jak láskyplně své město popisuje – a rozhodně není nic dlužen romantické představě,
kterou každý o Paříži má, naopak jí nadšeně vychází vstříc. Jeho Paříž je plná posezení

v kavárnách (čtenáře zde třebas vezme do Café Flore), procházek uličkami oblíbené
Latinské čtvrti apod.; jeho zamilovaní hrdinové jsou buď galeristé (Najdeš mě na konci
světa; česky vydal Albatros – Plus, 2010), majitelé maličkých obchůdků s pohlednicemi
(Paříž je vždycky dobrý nápad), majitelé restaurací (Ingredience lásky) nebo malých kin,
tak jako Alain, hrdina příběhu Láska v Paříži. Ten je provozovatelem a majitelem malého
artového kina „Cinéma Paradis“, který se ve svém podniku, místo popcornu nebo cocacoly, snaží nabízet návštěvníkům trochu romantiky a nostalgie; každou středu tak třeba
pouští starší zamilované filmy (seznam je k dispozici na konci knihy). Jednoho dne se při
té příležitosti seznámí s krásnou dívkou v červeném kabátku, do které se vášnivě zamiluje. Dívka, zdá se, jeho náklonnost opětuje, ale shodou okolností se cosi pokazí a Alainovi
se nedaří nejen se s ní znovu sejít, ale vůbec ji najít; zatím se o jeho podnik začnou zajímat
filmaři, kteří v něm natočí několik scén z chystaného filmu. Alain se tak spřátelí jak s režisérem (jehož předobrazem byl nejspíš Woody Allen – v knize se jmenuje Allen Wood),
tak i s herečkou hlavní role a ti dva mu nakonec pomohou nejen najít, ale i zjistit, kdo
je jeho krásná neznámá... Láska v Paříži je zkrátka čtivě napsaný romantický milostný
román, takže od něj můžete čekat přesně to, čím má být a čím také beze zbytku je.
SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ
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Hans Selye
STRES ŽIVOTA
Jak překonat škodlivý účinek stresu a jak
využít stres jako vlastní výhodu

Stres definovaný jako míra opotřebení způsobeného životem je nový pojem v oblasti
duševního a fyzického zdraví. Dr. Hans Selye,
který byl za svůj výzkum nominován na Nobelovu cenu, vysvětluje,jak bojovat s fyzickým i
duševním stresem, jak se vypořádat se stresem
každodenního života a jak nám fyzické změny pomáhají přizpůsobit se široké škále situací.

Dariusz Kortko – Judyta Watoła
RELIGA
Životní příběh nejslavnějšího kardiochirurga
v době Solidarnośći

Profesor Zbigniew Religa. Muž, který v roce
1987 provedl první úspěšnou transplantaci srdce v Polsku. Nevěřící, ale pro své pacienty "svatý".
Toto je kniha o svatém, který hodně pije, kouří,
kleje, bývá nespravedlivý, ale zároveň je bezprostřední, upřímný a veselý. A nesnesl by, kdyby
mu někdo stavěl pomník ze samých ctností.
Možná nebyl svatým, ale velikánem byl určitě.

Noragh Jones
SÍLA KRKAVCE A MOUDROST HADA

Spiritualita keltských žen a stará keltská poezie
Autorka popisuje prostřednictvím zpěvů, rituálů
a tradic udržovaných ženami staletý rytmus práce, života a umírání. Neshody a stres v moderní
společnosti nevyřešíme tak, že budeme i ve svých
životech vědomě usilovat o dosažení dávného a
hlubokého porozumění, které bylo pro tyto ženy
charakteristické. Jejich pohostinnost, družnost a
každodenní oslava všedních činností nás mohou v
naší moderní společnosti mnohému naučit.

Nakladatelství PRAGMA, V Hodkovičkách 2/20, 147 00 Praha 4
tel. 603 205 099, 241 768 565, pragma@pragma.cz, www.pragma.cz

Nakladatelství BRÁNA
d op or u č uje :

Richard Dübell

BRÁNA VĚČNOSTI
Rok 1250. Císař Fridrich II. je mrtvý,
Svatá říše římská plná zmatku.
Jen jeden člověk zná poslední císařovo
tajemství. Je to katar Rogers de Bezers,
který se pouští po stopě tajemství,
které navždy změní jeho život.

Marcela Mlynářová

Život
hob b y
jako

Život je barvitý a nevypočitatelný.
Deset lidí zažije jednu událost, dva v ní
budou vidět tragédii, čtyři věc běžného
života, jednoho dokonce pohorší
a zbývající k popukání pobaví.

NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU SVĚT KNIHY U STÁNKU L002
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V. Peška – J. Milfajt
NOVÉ POVÍDÁNÍ
O PEJSKOVI A KOČIČCE

Luke Pearson
HILDA

Gavriel Savit
ANNA A VLAŠTOVČÍ MUŽ

Oleg Chlevňuk
STALIN

Velké dobrodružství malé
rozumbrady

Oblíbení hrdinové v příhodách
ze současnosti

Pro milovníky Malého prince
a Zlodějky knih

Kde se vzala v člověku
taková zvrácenost?

Protože je chytrá a zvídavá, dokáže Hilda
vidět to, co ostatní nevidí nebo vidět
nechtějí – trolly, obry, trpaslíky… Vítejte ve
světě severské mytologie, drobných dětských
strachů i velkých vítězství. Hilda je komiks,
který se právem stal klasikou 21. století.

Nové povídání vás přesvědčí, že pejsek
s kočičkou nezestárli ani po bezmála
devadesáti letech od svého vzniku. V poctě
Čapkovu originálu se oblíbení hrdinové
učí tančit, jdou do kina, stonají,
sportují a nacházejí nové kamarády.

Rok 1939. Annina otce zatkne gestapo
a sedmiletá dívka se náhle ocitá na světě
sama. Pak se ale setká s tajemným mužem,
který rozumí vlaštovčí řeči a dokáže si
poradit s nepřátelskými vojáky i s celou
řadou dalších problémů.

Badatel Chlevňuk zná sovětské archivy snad
nejlépe ze všech a rukama mu prošly stovky
neznámých pramenů, dopisů, vzpomínek
a deníků. Vznikl aktuální portrét diktátora,
který řeší nespočet otazníků a přichází
s řadou nových skutečností.

Přeložila Martina Knápková
80 stran, 299 Kč

112 stran, 249 Kč

Přeložila Věra Klásková
208 stran, 249 Kč

Přeložila Zlata Kufnerová
432 stran, 449 Kč

paseka

www.paseka.cz

facebook.com/pasekanakladatelstvi

Dennis Lehane
POD ROUŠKOU NOCI

Lyndsay Fayeová
PRACH A STÍN

Peter Ackroyd
HAWKSMOOR

Salman Rushdie
DVA ROKY, OSM MĚSÍCŮ
A OSMADVACET NOCÍ

Světoznámý autor předloh
k filmům Tajemná řeka
a Prokletý ostrov

Zpráva dr. Watsona o vraždách
Jacka Rozparovače

Temný román pro příznivce
Eca i Fayeové

Nespoutaný příběh
od moderního klasika

Román, v němž se rovným dílem zabíjí
i cituje z evangelia. Lahůdka nejen pro
čtenáře moderní drsné školy, ale i pro
všechny ty, kdo nepochybují, že v rukou
mistra se i gangsterka stává velkou
literaturou.

Jedině výstřední detektiv Sherlock
Holmes se může postavit Jacku
Rozparovači a rozluštit jeho tajemství.
Ani v nejčernějším snu by ho však
nenapadlo, že při svém pátrání bude
muset bojovat s podezřením, že
Rozparovač je – on sám.

Detektiv Nicholas Hawksmoor vyšetřuje
záhadnou sérii brutálních vražd dětí,
k nimž dochází u kostelů, které v Londýně
18. století postavil architekt Nicholas Dyer.
Střídavě hororový, fantasmagorický i lyrický
román patří k těm, z jejichž kouzla není
lehké se vymanit.

New York zasáhne katastrofální bouře
a převrátí naruby město i život jeho
obyvatel. Je to začátek vlny podivna, která
změní tvář planety a promění ji v bojiště
nadpřirozených sil. Během následujícího
tisíce a jedné noci se v zápase o všechno
utká světlo a temnota.

Přeložil David Petrů
424 stran, 329 Kč

Přeložil Michal Prokop
328 stran, 299 Kč

Přeložila Johana Labanczová
296 stran, 299 Kč

Přeložila Barbora Punge Puchalská
300 stran, 349 Kč

NABÍDKA MASARYKOVY UNIVERZITY
Světový bestseller oceněný
Pulitzerovou cenou!

Dary Ducha Svatého
Papež František
brož.
21 s.
59 Kč

Vědecký thriller o zhoubném bujení překvapuje čtenáře na celém světě svým strhujícím
tempem a hluboce lidským vyzněním. Jeho
autor Siddharta Mukherjee, lékař, vědec a oceňovaný spisovatel, se na nádorové onemocnění
dívá s precizností buněčného biologa, s nadhledem historika a se zaujetím životopisce. Výsledkem je úžasně poutavá kronika nemoci, s níž
lidé žijí a umírají více než pět tisíc let.

Sedm podnětných katechezí papeže Františka,
které zazněly postupně při generálních audiencích
roku 2014 v Římě. Knížka je určena nejen novým
biřmovancům, ale všem, kdo chtějí hlouběji poznat
Ducha Svatého.

Babičko, máme tě rádi
Eduard Martin
brož.
152 s.
159 Kč

Oblíbený mistr krátké povídky opět skládá hlubokou
poklonu babičkám a přivádí nás k zamyšlení nad
tím, jakým úžasným darem pro nás jsou. Knížka
doplňuje volnou trilogii, k níž patří také Babičky
jsou nejmoudřejší a Babičky a andělé.

Lék na únavu ze života
1. DOTISK

Anselm Grün

brož.
120 s.
159 Kč

Známý benediktinský mnich popisuje různé druhy
únavy, věnuje se tomuto jevu z nejrůznějších stran,
ptá se po jeho příčinách a navrhuje možnosti, jak
s únavou zacházet.

Vázaná kniha, 520 stran
Běžná cena 580 Kč

Osvědčená učebnice nyní
za výhodnou cenu!
Osvědčená a didakticky propracovaná
učebnice poskytuje srozumitelný úvod do
studia genetiky v celé její šíři. České vydání
navíc obsahuje nový překlad Mendelovy
objevné práce z roku 1866 Pokusy s hybridy
rostlin.

Vázaná kniha, 894 stran
Původní cena 1 895 Kč
Nyní v prodeji za 1 495 Kč
V online knihkupectví Munipress nabízíme tyto i další knihy za zvýhodněné ceny.

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

Srdečně Vás zveme k návštěvě
našeho stánku č. P101 na veletrhu

Svět knihy Praha 2016
12. – 15. 5. 2016

Výstaviště Praha Holešovice

VELETRŽNÍ SLEVA 20 %
•
VÝPRODEJ
•
KŘEST NOVÉ MAPY
•
KAŽDÝ DEN SOUTĚŽ O VĚCNÉ CENY
www.kartografie.cz

Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19, 602 00 Brno
www.muni.cz/press • www.munipress.muni.cz • munipress@press.muni.cz

N O V I N K Y V E VA Š E M K N I H K U P E C T V Í
DO TMY
Anna Bolavá

Magnesia Litera 2016
za prózu

P.S.
Aňa Geislerová

Magnesia Litera 2016
- Kosmas cena čtenářů

ANNA A VLAŠTOVČÍ MUŽ
Gavriel Savit

Příběh osamělé ženy, která většinu života zasvětila sběru, sušení a odevzdávání léčivých rostlin,
má od počátku nádech apokalypsy. Děj se
posouvá kupředu pomocí
detailně propracovaného
„plánu sběru“. Rafinovaný
styl nás kapitolu po kapitole vtahuje hlouběji: hlouběji
do staré půdy, hlouběji do
prokletí sběru bylin.

Deníkové zápisky herečky Ani Geislerové zachycují všední život i záblesky střeženého soukromí.
V pěti letech, jejichž datace není úplně jistá, se
mísí humor s melancholií,
zamilování s rozchody
a naprostá upřímnost
s potřebou nic nevyzradit.
Autorka se svým osobitým
stylem často dotýká základních věcí, jako je rodina,
láska nebo dětství, a zve
čtenáře, aby se na cestu
vydal s ní.

Sedmiletá Anna, se poté, co otce zatkne gestapo, ocitá na světě sama. Setká s tajemným mužem, který rozumí vlaštovčí řeči a dokáže si poradit s nepřátelskými vojáky
i s celou řadou problémů.
Začíná dobrodružství, ve
kterém mezi Annou a jejím
ochráncem vznikne těsné
pouto, zatímco společně
putují válkou rozvrácenou
zemí a vzájemně si dodávají sílu. Nebezpečí však číhá
na každém kroku.

Odeon, 259 Kč

Ikar, 299 Kč

Paseka, 249 Kč

MIMOŘÁDNÝ ŽIVOT
FRANKA DERRICKA, 81 LET

MUŽI V OFFSIDU

SARAJEVSKÁ PRINCEZNA

Karel Poláček

Edo Jaganjac

Frankovi je jednaosmdesát a právě ho přejela
dodávka. Tato nehoda, která mu způsobila pár
zlomenin, se ukáže být tím
nejlepším, co ho mohlo
potkat! Pečovatelka Kelly
Christmasová udělá pořádný vítr nejen v potravinách,
ale i v jeho životě. Kelly
za ním bude docházet tři
měsíce. A ještě netuší, že
Frank má v plánu její návštěvy co nejvíc prodloužit.

Humorný obraz českého fotbalového obecenstva z doby před 2. světovou válkou. Autor
zachytil hráčskou hantýrku a ovzduší klubového
prostředí. Komický příběh
dvou žižkovských fanoušků, krejčího Emanuela Habáska a jeho syna Emana,
a dalšího velkého obdivovatele fotbalového sportu,
židovského obchodníka
s oděvy Richarda Načeradce a celé jeho rozvětvené
rodiny.

V létě 1993 celý svět sledoval osud děvčátka,
které BBC pojmenovalo „Sarajevská princezna“.
Pětiletá Irma byla těžce zraněna během bombardování Sarajeva. Byla převezeno do nemocnice a dostala se do rukou chirurga,
Edy Jaganjace, který bojoval
o jeho přežití. Nejostřejší
bitvu ale svedl s neochotou
nezainteresovaných, někdy
až zlomyslných byrokratů
a mezinárodních úředníků,
takzvaných mírových sil.

Moba, 245 Kč

Maťa, 228 Kč

Galerie Gema, 310 Kč

J. B. Morrison

HILDA

PES, KOCOUR A SIROTEK

POKRAČOVATEL RODU

Luke Pearson

Renáta Fučíková, František Kalenda

Alexander Münninghoff

Modrovlasá holčička Hilda žije se svou maminkou
na samotě v domku na úpatí magické hornaté
krajiny. Protože je chytrá a zvídavá, dokáže vnímat
to, co ostatní nevidí nebo
vidět nechtějí – trolly, obry,
trpaslíky. Vítejte ve světě severské mytologie, drobných
dětských strachů i velkých
vítězství. Hilda je komiks,
v jehož půvabných barvách
a výjevech se s rozkoší ztratíte a který se právem stal
klasikou 21. století.

Sirotek Martin musí prchnout daleko na Východ,
do tehdejší Konstantinopole, kde má strýce.
Strastiplná výprava, na níž se k chlapci a jeho
psovi přidají dcera loupeživého vladyky, její
kocour a rytíř Samuel, je protkána krvelačnými
úklady, černou magií a také humorem odrážejícím skutečnost, že Martin
rozumí řeči zvířat. Dobrodružný román mladého
autora poutavě ukazuje,
že „temný“ středověk
nebyl zdaleka černobílý.

Rodinná kronika oceněná prestižní cenou Libris
v kategorii nejlepší historická kniha roku 2015
líčí strhujícím způsobem historii tří generací
Münninghoffů, která se
klene přes druhou půli dvacátého století. Na pozadí
velkých evropských dějin se
odehrává rodinné drama,
jež je plodem dějinných
zvratů zmítajících Evropou.

Paseka, 299 Kč

Meander, Vyšehrad
368 Kč

Mladá fronta, 279 Kč

ZÁTOPEK

NOVÝ CAR:

PUTIN A PUTINISMUS

...když nemůžeš, tak přidej!

Vzestup a vláda Vladimira Putina

Walter Laqueur

Jaromír 99 a Jan Novák

Steven Lee Myers

„Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí
chlapce od mužů,“ říkal Emil Zátopek.
Největší úspěchy tohoto
legendárního sportovce
i jeho seznámení s celoživotní láskou Danou
můžeme znovu prožít díky
libretu Jana Nováka
a vizuálně opojnému
provedení Jaromíra 99.

„Nový car je strhujícím a nesmírně podrobným
životopisem Vladimira Putina, v němž Myers
zevrubným, až shakespearovským způsobem
vysvětluje, proč Putin jedná
právě tak, jak jedná.“
Barvitý obraz muže, který
se z řadového agenta KGB
vyšvihl až na vrchol vládní
pyramidy – stal se ruským
prezidentem.

Nová kniha proslulého historika Waltera Laqueura, který se ruským tématem zabývá už několik
desetiletí, hledá odpovědi na otázku, jak lze
vnímat prezidenta Putina
a fenomén putinismu, který nabývá na čím dál větší
síle. Věnuje se především
myšlenkovým a politickým
zdrojům z posledních dvou
století i z doby středověku, které současný ruský
vůdce a lidé u moci vybírají
a akcentují.

Argo, 398 Kč

Argo, 498 Kč

Prostor, 347 Kč

Vybírejte z více než 40 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz

NOVINKY Z VYDAVATELSTVÍ CYKLOKNIHY
Françoise a Claude Hervé

KOLEM SVĚTA NA KOLE
čtrnáctiletá odysea v sedlech bicyklů aneb ani narození dcery nepřerušilo cestu
Pevná vazba, 256 stran, 349 Kč
Delší dobu vyprodaná kniha, která zaznamenala díky sympatickým Francouzům velký úspěch, se dočkala druhého vydání. Je rozšířené, má dvojnásobné
množství obrázků z cesty a na závěr přibyla ještě jedna kapitola. Jsou v ní
vzpomenuty jejich dvě návštěvy České republiky, které se uskutečnily v letech
2011 a 2013 a odpovědi na otázky, které při čtení jejich knihy mohly vyvstat.
Také se dozvíte, jak tyto francouzské cestovatelské legendy žijí nyní, co dělají
a jak se má jejich dnes už dospělá dcera Manon.
Cesta kolem světa, kterou Françoise a Claude Hervéovi na kolech podnikli,
stále patří k výjimečným cestovatelským počinům. Za 14 let ujeli více než
150 000 kilometrů a navštívili 66 zemí pěti kontinentů. Mimořádné bylo
hlavně to, že se jim během cesty narodila dcerka Manon, s níž pokračovali
v putování od jejich šesti týdnů věku až do šesti let, kdy musela do školy.

Jiří Grygar a Jan Neruda

KNIHY A HVĚZDY + PÍSNĚ KOSMICKÉ
souborné vydání vychází k 80. narozeninám Jiřího Grygara
Pevná vazba, 144 stran, 279 Kč
Souborné vydání dvou knih, pod nimiž jsou podepsáni dva velikáni české literatury –
Jiří Grygar a Jan Neruda. O Dr. Grygarovi je známo, že je astronomem a astrofyzikem,
ale co má s tématikou hvězd společného Jan Neruda? Kupodivu hodně. Navíc Jiří Grygar si tentokrát od svého oblíbeného tématu tak trochu odpočine. Vyznává se totiž ze
svého vztahu ke knihám. A ne k ledajakým. Představuje knihy, které ho během života
něčím zaujaly, ovlivnily a které pro něho měly zásadní význam.
A proč jsou součástí Písně kosmické od Jana Nerudy? Málokdo ví, že Jan Neruda
měl ke hvězdám a k astronomii velice blízko. Dokonce se zapsal jako mimořádný
posluchač astronomie na Univerzitu Karlovu, takže měl solidní znalosti v tomto
oboru, a v jeho verších není ani z dnešního pohledu žádná odborná chyba. Navíc
je to nadčasová sbírka krásných básní, kterou by měl znát každý Čech.

CYKLOKNIHY s.r.o., Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
Tel.: 777 77 21 28, e-mail: redakce@cykloknihy.cz, www.cykloknihy.cz

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ
(SLON) A. Miltová & J. Ryba
Dva nové tituly od SLONa
Jakub Grygar: Děvušky a cigarety. O hranicích,
migraci a moci
Kniha je studií drobného přeshraničního obchodu
v polsko-běloruském pohraničí ovlivněného rozšiřováním Schengenského prostoru k východní vnější
hranici Evropské unie. Na základě svého dlouhodobého etnografického výzkumu mezi drobnými
přeshraničními obchodníky (děvuškami), trhovci
a celníky autor zprostředkovává vhled do fungování jednoho ze
segmentů globálního obchodu.
256 stran, doporučená cena 340 Kč. Ediční řada Studie.
ISBN 978-80-7419-234-0
Petr Lupač: Za hranice digitální propasti:
nerovnost v informační společnosti
Kniha představuje současný stav výzkumu digitální
propasti, tj. výzkumu vedeného otázkou, zda jsou
neuživatelé Internetu nebo ti, kdo neumí Internet
dobře používat, v současné společnosti znevýhodněni či zda jim hrozí riziko sociálního vyloučení.
260 stran, doporučená cena 399 Kč. Ediční řada Studie.
ISBN 978-80-7419-231-9
SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON)
Jilská 1, 110 00 Praha 1
Objednávky:
Tel.: 222 220 025, e-mail: slon@slon-knihy.cz
Vyžádejte si zasílání informací o novinkách e-mailem!
Podrobné informace o vydaných
a připravovaných titulech: www.slon-knihy.cz

Slon-inzerce-105x149-Knizni-novinky.indd 1
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Srdečně zveme na stánek L110
nakladatelství Dokořán na veletrhu Svět knihy 2016
12.–15. května 2016 na pražském Výstavišti

Čtvrtek 12. května 16:00
Autogramiáda Margo Rejmer
Stánek Polského institutu v Praze
Bukurešť jako esence moderních rumunských dějin: mladá
polská spisovatelka a reportérka Margo Rejmer představí nový
český překlad úspěšné knihy Bukurešť: Prach a krev o rumunské
duši, traumatech i smyslu pro humor.

Čtvrtek 12. května 17:00
Zraněná města: Margo Rejmer a Kateřina Tučková
Komorní sál (pravé křídlo)
Bukurešť z reportážní knihy polské autorky Margo Rejmer a Brno
z románové prvotiny Kateřiny Tučkové jsou města, jejichž obyvatele
a prostor těžce poznamenaly dějiny 20. století. Zraněná města
v sobě skrývají mnoho děsivých a fascinujících příběhů.

Pátek 13. května 14:00
Autogramiáda Václava Cílka
a Renáty Fučíkové
Stánek nakladatelství Dokořán L110
Známý geolog a popularizátor vědy Václav
Cílek podepisuje své knihy o krajině a vztahu
mezi přírodou a civilizací. Společně s výtvarnicí Renátou Fučíkovou uvede i nejnovější
publikaci Střední Brdy — hory uprostřed
Čech, na níž se oba autorsky podíleli.

Máme pro Vás připraveny nejen knihy z naší produkce, ale také
•
•
•

veletržní slevy a rabaty;
ke každému nákupu hodnotnou knižní prémii;
široký výběr starších titulů za symbolické ceny.

Nakladatelství Dokořán, s.r.o.
Holečkova 9
150 00 Praha 5
e-mail: dokoran@dokoran.cz
www.dokoran.cz

499 Kč

Zveme Vás na Knižní veletrh Svět
knihy Praha 2016 na stánek L001.
Čekají Vás nové tituly, četní hosté
a zajímavé slevy. Více informací
naleznete na stránkách
www.iolympia.cz nebo na
www.olympiaforum.cz

249 Kč

249 Kč

349 Kč

429 Kč

249 Kč

Tento kupon je platný pouze pro nákup publikací Nakladatelství Olympia a spolku Klub literatura Praha.
Platí ve dnech 12.-15.5.2016, pouze na stánku Nakladatelství Olympia, s.r.o.

Vzestupy a pády Karla IV – Jiří Bílek
Karel IV., římský císař a český král, od jehož narození uplyne
v květnu 700 let, byl jedním z největších panovníků evropského středověku. Jaký ale byl ve skutečnosti? Vytoužený
syn, z kterého měl jeho otec takový strach, že ho poslal do
daleké Paříže, kde vyrůstal. Český král, milovník rytířských
turnajů, manžel čtyř žen a otec několika synů a dcer, římský
císař, zakladatel pražské univerzity. Ale také ješitný panovník
přesvědčený o své vyvolenosti a jedinečnosti. Věřil, že vše
a každého lze koupit a nejednou sáhl i k podvodu, současně
byl až bigotním katolíkem s dlaní dokořán otevřenou církvi.
Svému nástupci zanechával nejen jedno z nejmocnějších evropských království, ale také zemi s řadou problémů, které
byly důsledkem jeho vlády. — Cena 339 Kč

259 Kč

NOVINKY
Z VYDAVATELSTVÍ VÍKEND
Střípek nebe – Jarmila Dědková
Anička by mohla být holka jako každá jiná. Je veselá a optimistická, hraje na klavír a zpívá, má plno kamarádů – a přesto se liší od jiných čtrnáctiletých děvčat.
Prodělala několik operací. Jiná by to už vzdala. O to víc, že ani poslední operace
nepřinesla kýžený výsledek. Znovu zatne zuby nebo už hodí flintu do žita? Pomůže jí Dominik, který se sám pere se životem? — Cena 269 Kč

Podivná vražda na knížecím dvorci – Jiří Bílek

Bílé stopy – Emelie Schepp

Je počátek listopadu roku 1035 a na knížecím dvorci v Lysé je zavražděn kníže Jaromír.
Mnich Remigius, který býval sekretářem pražských biskupů, se pouští do pátrání po
vrahovi knížete Jaromíra…
Cena 289 Kč

Norrköping svírá tuhá bílá zima, blíží se Vánoce. V rychlíku z Kodaně do Stockholmu najde průvodčí vlaku mrtvou dívku. Pitva ukáže, že dívka v břiše pašovala drogy a zemřela
na předávkování. Policie postupuje ve vyšetřování krůček po krůčku. Kdo stojí v pozadí
drogových obchodů, jejichž nitky vedou až do nejvyšších pater policie a státu? — Bílé
stopy je druhá kniha ze série krimithrillerů o prokurátorce Janě Berzeliusové.
Cena 299 Kč

Temnoústí 2 – Zamořená strana světa – Shane Hegarty

Staré pražské vraždy – Milan Vodňanský

Skvěle rozehraný příběh pro milovníky fantasy literatury Temnoústí pokračuje druhým
dílem. — Příšery zvané Legendi vtrhli do našeho světa. Hranice mezi světem lidí
a příšer je tak tenká, že se zrůdy mohou dostávat do světa lidí. A pak přicházejí ke
slovu lovci Legendů. Finn bude brzy čelit děsivému světu. Vydá se tam, kam ještě
před ním žádný lovec Legendů nevstoupil. Nebo tam nevstoupil tak, aby se vrátil
i s původním množstvím končetin na původních místech… — Cena 299 Kč

Skutečné krimipřípady
Cena 99 Kč

Války čarodějek – Sibéal Pouder

Kriminální příběhy ze staré Šumavy 2 – Vladimír Šindelář

Čarodějnice se na téhle planetě vyskytují, co si kdo pamatuje. Vaří odporné
lektvary v kotlících a poletují na košťatech. Rozhodně je to jen část pravdy.
Pokud hledáte celou pravdu, leží hodně hluboko. Až pod odpadním potrubím…
Hluboko, přehluboko pod vodovodním potrubím se nalézá svět, ve kterém žijí
čarodějky... — Cena 269 Kč

Šumava dnes slouží mnohým z nás hlavně jako místo pro krásnou dovolenou,
ale v minulosti zde život nebyl snadný. Dokládají to i staré soudní spisy, dodnes
uložené v mnoha archivech. Podívejme se na některé smutné šumavské příběhy,
které napsal sám život.
Cena 269 Kč

Kdo políbí Terezu – Barbora Robošová

Toulky Beskydami – Richard Sobotka

Holkám, které by chtěly kluka, se kterým by se dalo skvěle chlubit.
Čtrnáctiletá Tereza svým atraktivním vzhledem připomíná exotickou krásku.
Když se o prázdninách nečekaně kolem ní začne motat naprosto úžasný kluk na
čtyřkolce, je nadšená. Ale nepřinese jí spíše jenom zklamání a spoustu problémů? — Cena 259 Kč

Putování po známých i méně známých památkách a zajímavostech.
Cena 259 Kč

advojka.cz

& a2larm.cz
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NAKLADATELSTVÍ TRITON

Slzy raného dětství
Aletha Solterová
Cítíte se pláčem a záchvaty vzteku
svého dítěte zaskočeni? Nevíte, jak
se k němu postavit, nemáte k jeho
řešení potřebnou trpělivost nebo vás
rozčiluje? Máte problém zorientovat
se v záplavě rad, které si navzájem
protiřečí?
Tato kniha vám dodá potřebnou
sebedůvěru a pomůže vám zůstat
s dítětem i během náročnějších okam
žiků v citovém spojení. Slzy raného
dětství popisují nový způsob zacházení
s dětským pláčem od okamžiku naro
zení až do osmi let. Tento ohledu
plný a revoluční přístup má mnoho výhod, mezi něž patří například
následující: pomáhá dětem prospat celou noc; předchází kázeňským
problémům; pomáhá dětem udržet déle pozornost; redukuje agresivi
tu a hyperaktivitu; pomáhá dětem vyrovnat se s traumatem.
216, brož., 279 Kč

Psychologie malých dětí
Jak vztahy podporují vývoj dětí
od narození do dvou let
Lynne Murrayová
Kniha o dlouhodobém výzkumu psy
chologie malých dětí pro odborníky
i rodiče poukazuje na to, jak závažné
jsou rané vztahy pro emoční, sociální
a kognitivní vývoj. Úspěšně spojuje
pozorovací metody při výzkumu
vývoje dětí s psychoanalytickým po
zorováním nemluvněte. Fotografie
dokumentují dlouhodobá sledování
citového rozvoje dětí v rodině a odh
alují jejich jedinečnou schopnost
komunikovat s okolím. Je na nich
patrná touha dětí po spolupráci, ra
dost z interakcí a sdíleného objevo
vání světa.
Publikace přináší významné sdělení, že dobrá citová vazba a sociál
ní interakce mezi rodiči a dítětem jsou základem úspěšného kog
nitivního vývoje a že kvalitní raná péče je podmíněna dostatečnou
délkou rodičovské dovolené a bezpečným vztahem malých dětí se
zaměstnanci jeslí.
296 str., váz., 399 Kč

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, email: distribuce2@tritonbooks.cz, www.tridistri.cz

nakladatelství

ANCH BOOKS

Michael Morris
CO neSMÍTE VĚDĚT ! - 2. Díl

Michael Morris
CO neSMÍTE VĚDĚT !

Jaké jsou plány tajné světovlády?

Celý západní svět patří jen několila
rodinám. A nyní chtějí zbytek!

V bestselleru Co nesmíte vědět, vydaném v roce 2011, Michael Morris
názorně a srozumitelně vysvětlil, jak
malá skupinka bankéřů sahá prostřednictvím hospodářských a měnových válek po totálním ovládnutí
světa. V tomto druhém díle se zaměřil na politické a vojenské aspekty
nového světového řádu.
USA dominovaly světu více než sto
let, jejich hvězda však již zapadá.
Mocipáni v pozadí se tomu ale zarytě brání a na mnoha místech Země inscenují konflikty. Odkud ale pochází
jejich destruktivní vliv na EU? Malá skupina vůdců je zodpovědná nejen
za války v Afghánistánu, v Iráku a v Sýrii, nýbrž také za konflikt na Ukrajině
i za takzvané Arabské jaro. Afrika se stejně jako Blízký a Střední východ
propadá do řízeného a stále většího chaosu, jenž nyní „přeskakuje“ i na
Evropu. A teroristické útoky v Evropě byly pouhým začátkem! V Evropě
i v USA jsou již vyzbrojovány policejní, četnické a vojenské jednotky, aby
byly připraveny brutálně potlačit dlouho připravované občanské války.
V knize se dozvíte, jak je tomu ve skutečnosti s NATO, s celosvětovým terorismem, s konfliktem na Ukrajině i s válkou proti Rusku. Kdo doopravdy
stojí za „antiputinovskou“ propagandou Západu, která by už brzy mohla
mít pro nás všechny destruktivní následky? Jakou roli v tom hraje Saúdská Arábie a proč jsou evropští špičkoví politici v této hře jen bezzubými
loutkami? Dočtete se skutečnosti o smlouvách TTIP a CETA i o dohodách,
jež hrozí kulturně a ekonomicky zničit Evropu, a pochopíte, jak závažné
důsledky by mohly přinést každému z nás.
Po této hutné mase výbušných a zdrcujících informací by mohl leckterý
čtenář začít propadat beznaději. Michael Morris však píše o těchto složitých faktech a komplexních souvislostech jednoduše a ukazuje také cestu, jak se osvobodit ze spárů tajné světovlády a znovu učinit Evropu i svět
místem míru a empatie.

vychází 30.5.

Autor vysvětluje jednoduchým a srozumitelným stylem fungování bankovního a finančního systému, jak a proč vzniká inflace a jak
se ji dá zabránit.Jmenovitě píše o lidech
v pozadí, kdo vlastně včetně politiků a medii řídí náš svět. Odhaluje i propletení aktuálních firem nejmocnějších bankéřských
rodin planety. Napínavá, probouzející a top
aktuální kniha!

Michael Morris
A jde se na to!
vytvořme novy svět!
My jsme ti,
na koho už celé věky čekáme!
Všechno v nás a kolem nás je v procesu zásadních změn, ať už to chceme nebo ne.
Stále více lidí si uvědomuje, že naše moderní společnost a její systémy hospodaření
jsou na konci přirozené lhůty své trvanlivosti. Staré struktury pomalu ztrácí půdu pod
nohama. Jenže co má člověk dělat, aby
udržel krok se světem, který se mění čím dál prudčeji? Cožpak ti, kdo jsou
na Zemi u moci, nejsou dnes až příliš mocní? Nejsou snad jejich kontrolní
struktury všudypřítomné, než aby se s tím vůbec dalo ještě něco dělat?
V knize, již právě držíte v rukou, píše autor o možnostech, jak se můžeme vyhrabat z tohoto bahna, v němž jsme uvázli. Jako v přímém přenosu
můžete v knize sledovat proces duševní revoluce na Zemi. A každý z nás
k tomu může přispět svým zdánlivě malým, ale nevyhnutelným dílem. Jdete do toho? V knize množství impulzů pro tvorbu nové reality.

Kerstin Simoné:
Thovt, Projekt lidstvo
Thovt, brány Atlantidy
Thovt na každý den
Thovt, chrám moudrosti

Jan van Helsing
Tajné společnosti
Válka svobodných zednářů

(karty)

Kerstin Simoné tlumočí ve svých
knihách Thovtova poselství.
V prvním dílu mluví Thovt
o mimozemských aktivitách ve
vesmíru a o posunech, které
se nyní odehrávají. Věnuje se
i našemu každodennímu životu
a jednoduchou řečí odhaluje
moudrost, která byla v minulosti
výsadou jen přísně tajných učení. Můžete si přečíst o mimozemském životě, o podstatě času či změnách
magnetického pole Země, o postupném zvyšování frekvencí lidského těla,
anebo o budoucím vývoji na naší Zemi.
Ve druhém díle připomíná, že mnozí nyní na Zemi žijící lidé jsou někdejšími obyvateli Atlantidy. Jsme zde v této době proto, abychom společně
se Zemí dokončili dílo vzestupu. Předává metody, jak se vysvobodit ze
zažitých vzorců společenského chování a jak si vytvořit opravdový vztah
k sobě i ke svému okolí. Nezanedbatelnou součástí tohoto procesu je vyvážení vlastních vnitřních disharmonií a vyléčení fyzického těla.
V třetí knize, Thovt na každý den, učí efektivním cvičením, která zvyšují
vibrace a umožňují stát se opravdovým mistrem materie. S lehkostí a jednoduše vám ukáže, jak se otevřít novým úhlům pohledů, jak se mentálně
přesměrovat nebo a přizpůsobit své vibrace novým frekvencím Země.

distribuce: Kosmas s.r.o.

a balamutí tak řadové občany.

Věříte, že na světě existuje tajné spiknutí
několika lidí? Jste otevření myšlence, že
několik málo mocných organizací ovlivňuje
dějiny lidstva? Na toto téma už byl napsán
bezpočet knih, a přece je většina lidí nebere příliš vážně. Spisovatelé jako Jan van
Helsing jsou označováni za konspirační teoretiky, kteří vidí strašidla tam, kde nejsou,

Janu von Helsingovi se podařilo dostat do kontaktu s aktivním, vysoce
postaveným svobodným zednářem a přimět ho k interview. V něm detailně
popisuje skryté působení celosvětového tajného společenství – vše se
tedy dozvíte z první ruky! Tento zasvěcený muž mimo jiné informuje o tom:
-co představuje nový světový řád, kdy byl založen a jak je koncipován
- proč se mají lidem implantovat mikročipy
- proč se má v budoucnu masivně snížit počet lidí
- že člověk nepochází z opice
- jakou roli hrají Ježíš a ilumináti
- že skutečně existují hadí lidé
- jaká jsou zednářská znamení
- jak působí duchovní síly a jak je lze využívat
- jakou roli v rámci zednářského společenství zastávají templářští rytíři
- jak lze ovládat lidi pomocí morfogenetických polí
- proč většina německých zednářů hájí národní zájmy a proč jsou
v mnoha lóžích nežádoucí určité náboženské skupiny
- že se zednáři bouří a mezi některými panuje přímo válka
Toto není kniha pro slabé nátury!

www.anch-books.eu

Srdečně vás zveme
na veletrh Svět knihy
v pražském
Průmyslovém paláci.
Od čtvrtka 12. do neděle 15. května
nás a naše knihy, v češtině i ty cizojazyčné,
najdete v levém křídle na stánku č. L003.
Těšíme se na vás!
Informace o autogramiádách (možná nejen)
Roberta Vana a Pavlíny Berzsiové
najdete na našem Slovart.cz

…nechte se unášet našimi příběhy!

TOP titul měsíce
VLASTIMIL VONDRUŠKA — HUSITSKÁ EPOPEJ IV
již v prodeji:

ZA ČASŮ BEZVLÁDÍ
Čtvrtý díl začíná těsně po smrti císaře Zikmunda.
Na trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský.
Ten však záhy také umírá a v zemi se znovu
rozhoří domácí válka, kterou proti sobě vede
šlechta podporovaná městy. Již třetí generace
rodu Prokopů prožívá své drobné soukromé
starosti, ale podílí se také na dramatických
zemských událostech. Vyprávění nás zanese do
Prahy, Písku, Plzně, na Tábor i do dalších měst…

vázáno, 439 Kč

Anthony Doerr
Zeď vzpomínek

Michael Robotham
Amnézie

Ti, kteří si oblíbili jedinečný styl autora knihy
Jsou světla, která nevidíme, jistě nebudou
zklamáni ani tentokrát. Prostřednictvím svých
fascinujících příběhů a postav, které nám již po
přečtení několika stránek připadají jako naši staří
známí, zavádí Doerr čtenáře na různá místa naší
planety, od Litvy až po Čínu, klade znepokojivé
otázky a připomíná nám dar naší paměti,
nesmírné bohatství našeho světa, krásu, křehkost
i zázračnost našich vlastních životů.

299 Kč

Jedné studené londýnské noci je z Temže vytažen
detektiv Vincent Ruiz. V noze má kulku a v paměti
mu zeje obří propast. Nevzpomíná si ani
na střelbu, ani na to, jak se ocitl v řece.
Jediným vodítkem je fotografie nalezená v jeho
kapse. Je na ní Mickey Carlyleová, sedmiletá
dívka, pohřešovaná už celé tři roky… Co když
to ale policie celé špatně pochopila? Ruizovou
jedinou nadějí, jak celou záhadu vyřešit, je vydat
se po svých vlastních stopách a rozpomenout se,
co se tu noc vlastně stalo. Pomoci mu může jediný
muž — psycholog Joe O’Loughlin.

369 Kč

Jennifer Harper
Tajemství čínského
léčitelství

Nakladatelství MOBA

Na rozdíl od západní medicíny preferuje tradiční
čínská medicína při léčení člověka celostní pojetí.
Autorka představuje tuto metodu a pomáhá
čtenáři, aby se naučil porozumět vlastnímu tělu,
aby rychleji a lépe rozpoznal symptomy nemoci.
Učí přitom ovládání teorie pěti prvků a rovněž
umění mírného a přirozeného uzdravování…

329 Kč

J. B. Morrison
Mimořádný život
Franka Derricka, 81 let
Frankovi je 81 a právě začal žít!
Zvlhlé sušenky, scvrklé brambory, zásoba konzerv.
Tak vypadala Frankova lednice, než k němu
nastoupila pečovatelka Kelly. A udělala pořádný
vítr nejen v potravinách, ale i v jeho životě.
Takže nakonec nehoda, která mu způsobila pár
zlomenin na těle, bylo to nejlepší, co ho mohlo
potkat! A Frankovi se rodí v hlavě plán…

299 Kč

Těšíme se na Vás!
SVĚT KNIHY PRAHA 2016
22. mezinárodní knižní veletrh
a literární festival
12. – 15. května 2016
Výstaviště Praha-Holešovice
VELETRŽNÍ CENY!

SIROTCINEC
SLECNY PEREGRINOVÉ
KNIHA TRETÍ

KNIHOVNA DUSÍ
RANSOM RIGGS

JEDINÝ MILENEC,
KTERÉHO SI MŮŽETE
VZÍTDO POSTELE,
ANIŽ BY TO TOMU
VAŠEMU VADILO

FILMOVÁ
ADAPTACE
REZIE

TIM BURTON
V KINECH

OD

29. ZÁRÍ

ZDRAVĚJŠÍ,
KRÁSNĚJŠÍ
A ŠTÍHLEJŠÍ
V DESETI DNECH
… A BEZ PŠENICE!

imrvér
PAYNE e

audiokniha
novinka

také jako

e-knihy

Nakladatelství JOTA vás srdečně zve na SVĚT KNIHY 2016
Výstaviště Praha-Holešovice
12.–15. května 2016
levé křídlo, stánek L 302

20% veletržní sleva na všechny tituly
Setkejte se osobně s našimi autory!

Přijďte si také pro
nový ediční plán

čtvrtek 12. 5.
Eva Taková – 14.30, Foyer

pátek 13. 5.
Zuzana Beranová, Lucie Drbohlavová, Petr Slavík – 16.00, Literární sál
Jørn Lier Horst – 11.00, Velký sál; 17.00, Literární sál
Vlasta Čiháková Noshiro – Ocenění KALF, 16.00, sál Rosteme s knihou
Michal Petrov – Český bestseller, 17.17, Velký sál
sobota 14. 5.
Miloslav Stingl, Adam Chroust – 11.00, Literární sál

www.jota.cz

Jak se
krok za
krokem
vyrovnat
se svými
komplikovanými
emocemi
a vypěstovat
si zdravý
vztah
k jídlu?

Formát:
šitá brož
s klopami,
16×23 cm
Počet stran:
248 stran

249 Kč

Jennifer Taitzová

NAKRMTE SVÉ EMOCE
a zhubněte jednou provždy

Kniha neradí CO nebo JAK byste měli jíst – nabízí odborně
podložený návod, jak zvládat emoce a nutkavé potřeby.
Ukazuje, jak si užívat každý okamžik života,
a,
pomáhá pochopit vlastní pocity a úspěšněě
se vyrovnat se stresem.

„Je to nový
pohled
na starý
problém
naší
existence.
Co je
nejdůležitější,
donutí vás
přemýšlet.“
– Donnall
Thomas,
držitel
Nobelovy ceny
za fyziologii
a lékařství

„Tato kniha
je napsaná
pozorným
a starostlivým
praktikem,
a měli by
si ji přečíst
všichni, kdo
mají děti
a chtějí
o ně pečovat
s láskou
a porozuměním.“
– Richard
Krugman,
profesor
pediatrie
na University
of Colorado

Formát:
šitá brož
s klopami,
16×23 cm
Počet stran:
192 stran

199 Kč

Kim Oates

DVACET RAD RODIČŮM
aneb Praktický návod, jak bez
větších karambolů vychovat své děti

Realistický, praktický a střízlivý pohled na řešení mnoha běžných
starostí, kt
které trápí rodiče při výchově dětí od dvou do deseti let.
Zkušený
Zkuše pediatr nabízí rady, jak řešit běžné problémy,
vysvětluje,proč
vys
je potřeba chápat a respektovat
dětské
d
pocity, a nabízí návod, jak demaskovat
špatná doporučení a rodičovské mýty.

Formát:
šitá brož
s klopami,
13,4×20,3 cm
Počet stran:
224 stran

Formát:
šitá brož,
21×21 cm
Počet stran:
128 stran

269 Kč

139 Kč

Robert Lanza, Bob Berman

Mariana Divá

BIOCENTRISMUS

Život a vědomí jako klíče k pochopení
skutečné povahy vesmíru
Moderní věda zatím nedokázala odpovědět na základní otázky naší
existence. Autoři nabízejí svou odpověď v podobě biocentrismu. Ve své
argumentaci důsledně vycházejí z poznatků moderní vědy – zejména
kosmologie, astronomie, kvantové fyziky, teorie relativity a biologie.
Stručně a srozumitelně pojednávají o teoriích, jako je velký třesk,
inteligentní plán, nekonečnost světů, kodaňská interpretace
kvantových jevů, Einsteinova relativita atd.

NAKRESLI...
•
•

přes sto námětů na kreslení, od jednoduchých až po záludné
(zkuste nakreslit vítr!)
pro děti, rodiče s dětmi, dospělé / pro začínající i zkušené
umělce / jako arteterapie pro jednotlivce i skupiny

Skvělý inspirativní skicák, který vás určitě pobaví
a vyprovokuje fantazii každého, kdo vezme
tužku do ruky a pustí se do kreslení.

352 stran
brožovaná

449 Kč
obj. kód 5644

584 stran
brožovaná

559 Kč
obj. kód 5676

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

knižní tipy

Příběh knihovníka z města budoucnosti
systému. Nachází tu mimo jiné slepeckou knihovnu, klášter, lázně, pěstírnu konopí
(které bylo před pár lety zlegalizováno), lunapark, ale navštíví třeba i svérázný veřejný dům, kde si kromě skutečných slečen může vyzkoušet i sexuální sblížení s virtuální
ženou, vytvořenou přesně podle jeho zvláštním čidlem zaznamenaných podvědomých představ. V tomhle světě se vyskytují robotičtí sluhové, v pokoji se na zdech
nastavují projekce libovolných míst (vzpomínáte na Bradburyho telestěny?) a všudypřítomná služba zvaná Muzíg vám kdekoli automaticky pustí hudbu, na kterou vás
právě ohodnotí. Leccos je ale v tomhle městě znepokojující – proč s ním třeba nikdy
nejedná přímo zřizovatel pan Kůn, ale vždy jen jeho krásná manželka Elizabeta? Proč
začíná mít potíže pokaždé, když se z prostoru města vzdálí, a jak se zdá, někdo má
dokonce zájem na jeho likvidaci? Proč mu není na mnohé z jeho otázek odpovídáno?
A pak při jednom ze svých nemnoha výletů narazí na záhadnou krasavici s podivným
jménem Leoronow, do které se osudově zamiluje, a jak se zdá, city jsou vzájemné…
Snad čtenáři neprozradíme příliš, když řekneme, že v Urbo Kune se, jak se ukazuje,
prolínají dva světy, náš a ten paralelní, a nejen Mikulášova tajemná kráska pochází od
„těch druhých“, kteří jsou, a vlastně nejsou mimozemšťany…
Čtenáře jistě zaujme, jak často si Urban ve své knize pohrává se známými názvy a jmény. První hříčka, která je nasnadě, samozřejmě souvisí se jménem knihy
– „Urbo Kune“ znamená v esperantu Společné město, a spisovatel si tu vyhraje jak
se souvislostí prvního slova se svým příjmením (hrdina se „stává naturalizovaným
Urbanem“), tak s druhou částí, která je v knize odvozována od tajuplného pana
Kůna. Následují nejrůznější hrátky s místními jmény i se jmény knih a spisovatelů, na
které narážíme v souvislosti s Mikulášovou prací – vedle skutečných názvů tu máme
namátkou třeba město „Chladno“, spisovatele „Shakingspeara“, „Girolama Eca“,
Salingerovi je ponecháno původní jméno, zato jeho kniha se jmenuje „Kdo chrápe
v žitě“ atd. Snad to má samotné asociovat jakýsi paralelní svět, ve kterém bychom
měli místo Šumavy „Šumavín“, ale spíše jsou to jen jednoduché a snadno rozluštitelné hříčky, které mají čtenáře pobavit. Popová zpěvačka s rockovou minulostí Anděla
Tscherná, která i v šedesáti letech vyhrává všechny ankety popularity, je potom asociací tak jasnou, že její předobraz netřeba zmiňovat. (A dá se celkem dobře tipovat,
že v tomto bude asi Urbanova předpověď budoucnosti přesná…) A to vše by se dalo
říci o celé knize – myšlenka univerzálního města budoucnosti i paralelních světů je
tu pojednána jednoduše, srozumitelně, místy vtipně, ale nijak objevně ani více do
hloubky. Urbo Kune tak potěší hlavně milovníky Urbana, kteří tu dostanou svůj tradiční svět v trochu jiné podobě, stejně jako spisovatelův spolehlivý, vždy kultivovaný
jazyk. Mnoho navíc než variaci na již vyzkoušené, natož nějaké zajímavé myšlenky
spojené s paralelními světy, ovšem nenabídne.
MARTINA OPLATKOVÁ

Spisovatel Miloš Urban (1967) patří mezi nejuznávanější
a také nejplodnější české prozaiky střední generace. V jeho
nejznámějších knihách Sedmikostelí či Stín katedrály se
rozehrávají, zpravidla v pražských kulisách, mysteriózní
příběhy plné záhadných jevů, odkazující k tajemstvím dob
dávno minulých. Ve své nejnovější knize s názvem Urbo
Kune s podtitulem Paralelní román se ovšem pouští do hájemství science fiction (vydalo Argo). Za knihou tentokrát
stojí širší projekt „membránového města“, vize, se kterou
přišel architekt Petr Hájek – společně se svými studenty vytvořil koncept samostatně fungujícího města budoucnosti, které by vzniklo v opuštěném lomu za pražskou
Zbraslaví. (Podrobné nákresy tohoto města tvoří obrazový doprovod knížky.)
Čtenáři, kteří znají aspoň některou z Urbanových předchozích knih, si tu budou připadat jako doma, natolik jsou postavy i kulisy obdobné těm, se kterými se
už opakovaně setkali. Hlavní hrdina je trochu nepraktický snílek, milovník minulosti, nepříliš zkušený v životě i milostných vztazích, přemýšlivý a vážný. Dostává se k jakési tajuplné organizaci, která jej chce využít pro své neznámé úmysly,
a postupně do této společnosti proniká a odhaluje její cíle. A do toho jedna, nebo
ještě lépe několik osudových žen, krasavic, které v sobě nesou podivná, někdy
až zlověstná tajemství, ale zároveň možná nabídnou hrdinovi i skutečnou lásku,
pokud se o ni zaslouží. Vlastně ani tolik nezáleží na tom, že nyní se má jednat
o sci-fi, rozvržení se velice podobá tomu, co už jsme vícekrát četli. Tentokrát je
ovšem děj dosti řídký – kniha se totiž soustředí veskrze na popisování vzhledu
a mechanismů, na kterých „město budoucnosti“ funguje, aniž by to příběh nějak
zvlášť posouvalo, a důležité věci se objevují až v poslední části románu.
Příběh se odehrává v blízké, přesně neurčené a zřejmě úmyslně trochu rozklížené budoucnosti – některé z časových údajů ukazují na dobu asi za pětadvacet let,
jiné jen za deset. Víme, že naše země se v této době stala součástí „Eurosvěta“, ve
kterém se platí „eurokorunami“, ale řada věcí tu funguje stále postaru. Hlavní hrdina
Mikuláš Jelen, šestatřicetiletý majitel antikvariátu v Praze na Starém Městě, poznamenaný zvláštní fyzickou anomálií, dostává od svého dávného spolužáka nabídku
spravovat nově zřizovanou knihovnu právě v Urbo Kune, které už bylo nějaký čas
předtím postaveno ve zbraslavském lomu. Původně mělo být hlavním městem Eurosvěta, jak si představoval jeho zakladatel, bohatý mecenáš Zikmund Kůn, ovšem po
ztroskotání této myšlenky se snaží přilákat obyvatele i zaměstnance jinak. Je totiž do
velké míry prázdné a nevyužívané – jak Mikuláš, přilákaný vidinou vysokého platu,
záhy zjišťuje. Přesto se s vervou pouští do zařizování knihovny a zároveň poznává
fungování jednotlivých „slotů“, tedy membránovitých součástí složitého městského

Rozděleni železnou oponou
z archivu ministerstva vnitra, tedy z hlediska estébáckého. Přiloženy jsou i příběhy
dětí. Všichni jsou už mrtví. Přesto se mi zdá zvláštní, že tu je minimálně řečeno něco
o důsledcích jejich postojů v životě společnosti i rodiny. Zato je tu rozveden v celé
šíři jejich životní příběh a osud a jen minimálně je přihlíženo k jejich literární tvorbě,
hlavně u Jiřího Gruši, který navíc zůstal v zahraničí nedobrovolně, když po povolené
cestě do Ameriky ho nepustili zpátky do Československa. Ale jako jediný udělal po
roce 1989 i politickou kariéru, když se stal ministrem a posléze i diplomatem, byl
velvyslancem a měl velkou zásluhu na podepsání německo-československé smlouvy.
A kromě románů napsal také několik knih politických esejů. Kniha Rozděleni železnou oponou je vlastně jakousi koláží, v níž se skládá celková mozaika života jednotlivců v kontextu a souvislostech doby, i když ty by mohly být podrobnější. Texty jsou
doplněny spoustou fotografií. Kromě Jiřího Gruši psal také Pavel Landovský, ovšem
divadelní a rozhlasové hry. Když jsem kdysi dělala s Pavlem Landovským rozhovor
(a bylo to v době, kdy se Činoherní klub opravoval a hrálo se v Kobylisích v divadle
salesiánů), řekl mi, až si to všechno přečtete a taky se podíváte do divadla, tak se
mnou přijďte udělat rozhovor. Což se také stalo. Vždycky jsem si myslela, že je to
velmi lehkovážný člověk, ale tohle mě vyvedlo z omylu.
MILENA NYKLOVÁ

Původně to byl rozhlasový seriál rozhovorů s těmi, kdo žili
v Československu, ale jejichž příbuzní nebo přátelé odešli
za komunistického režimu, tedy po roce 1948, do zahraničí.
Buď proto, že jim scházela svoboda, nebo možnost normálního života, kdy člověk může odjet a zase se vrátit, aniž by
měl strach, že bude zavřen nebo pronásledován. Stalo se
ovšem ve stovkách nebo tisících případů, že ti, kteří odešli,
se vrátit nemohli beze strachu, že budou vězněni nebo jinak
trestáni. To bylo příčinou, že některé rodiny se nevystěhovaly celé a neměly ani možnost dostat své blízké k sobě, ačkoliv existovala smlouva
o scelování rodin. Například Ferdinand Peroutka dostal svou Slávku přes hranice.
Rozhlasoví tvůrci rozhovorů s těmito protagonisty dostali nápad, že rozhovory převedou do písemné podoby, a tak vyšla knížka pod stejným názvem: Rozděleni železnou oponou, kde jsou jako autoři uvedení Ivana Denčevová a Michal Stehlík s kolektivem (vydal Radioservis). Na titulní straně je symbolický ostnatý drát, na obálce
je šest fotografií těch, o nichž kniha vypráví. Jsou to Pavel Landovský, Jiří Gruša,
Sláva Volný, Jiří Němec, Zdeněk Mlynář a Otta Bednářová. Jejich medailony jsou pokaždé složené z několika materiálů – biografických, rodinných, společenských a také
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kaleidoskop

soutěž pro čtenáře

Výpisky z četby: Caitlin Moranová
Anatomie „Průřez ženským rozmnožovacím
ústrojím vypadá složitě
a nerealisticky, asi jako
jedna z těch drahých
klecí pro křečky se
spoustou tunelů.“
Přeměna „Přeměně mého těla z něčeho, co
neumí o moc víc než vyměšovat a skládat puzzle, na kouzelný obchodní dům, který bude jednoho
dne vydávat miminka, mi bere téměř všechen čas.“
Novorozenec „Po šesti týdnech péče o novorozence s kolikou jsem byla tak hotová, že bych s radostí
střelila poslední pandu na planetě mezi oči, kdyby
to na šedesát vteřin utišilo pláč mého děcka.“
Děti „Pravda je taková, že na celém světě není větší
potěšení než ležet v posteli se svými dětmi, přehodit přes ně při škádlení nohu, jako byste je chtěli
rozmáčknout, a neúprosně říct: Seš hovínko!“
Prsa „Pokud máte aspoň trochu ucházející prsa
v aspoň trochu ucházející podprsence, nesejde
tolik na tom, že zbytek vašeho těla vypadá jako
kus nákypu, který spadl dítěti na podlahu a pustila
se do něj kočka – všichni se budou dívat na prsa
v podprsence. Podprsenko, jak já tě mám ráda. Jsi
jako textilní ekvivalent kečupu – všechno je s tebou
výborné.“
Prsa II „Kdyby měla být moje prsa po kojení filmovou postavou, hrála by židovskou dívenku, jež při
pronásledování bandou nacistů upadne a volá: Pokračujte beze mě! Prožila jsem dobrý život!“

Spodní prádlo „Když bývaly ženy zahalené v prádle
sahajícím od brady až po paty, nad britským impériem nikdy nezapadalo slunce. Teď, když si průměrná
Britka může sbalit týdenní zásobu kalhotek do krabičky od sirek, ovládáme jen o málo větší panství
než Rychtářství Jersey a ostrov Man.“
Kabelka „Abych byla upřímná, nejvíc by se mi asi
zamlouvala kabelka z velké vydlabané brambory.
Pořádná brambora s pevnými, koženými uchy.
V době krize bych mohla kabelku upéct a sníst
a přežila bych zimu. Takhle uvažuje můj lid.“
Tloušťka „Ve svých tlustých letech jsem neměla lidské
tvary. Byla jsem stokilový trojúhelník bez krku a s nohama, co vypadaly jako obrácené trojúhelníky.“

a Adrian Edmonson přetáhnou plynaře dvaačtyřicetkrát pánvičkou po hlavě. Moc jsem se od vás
naučila.“
Naděje „Bez ohledu na to, kolik příšerných, skličujících a znervózňujících událostí se může stát, pořád tu jsou knihovny. A déšť dopadající na hladinu
moře. A měsíc. A láska.“
Jazz „Když potřebuješ v nějaké situaci zabodovat,
mluv o jazzu. Lidi tím zmateš.“
Použité zdroje: Caitlin Moranová: Jak být ženou (Host
2012), Morantologie (Host 2014), Jak stvořit dívku (Host
2016); vše přeložila Petra Jelínková.

Budoucnost „Budoucnost
k nám domů chodí jen
tehdy, když je na káry.
Musíme se budoucnosti přichytit na
kabát jako bodláky
a nechat se na jejím
hřbetě odvézt z našeho krcálku až do
Londýna. Za slávou,
bohatstvím a na večírky, kam patříme.
Zatím se to nepovedlo.
Budoucnost se nakonec vždycky zvedla a vyšla ze dveří bez nás.“
Poděkování „Tímto bych ráda poděkovala za scénu ze
seriálu Bottom, v níž Rick Mayall

Lovcovy zápisky: „Holce, se kterou chodím“
Toto šalamounské věnování nechal vetknout na
úvod své novely Čerň a stříbro Ital Paolo Giordano. Podobně si počínal i švédský básník Tomas
Tranströmer, jehož svazek milostné poezie uvozuje
dedikace – „Věnováno Jí“. Ono je totiž knižní věnování něco jako tetování, špatně se bere zpátky.
A zvláště ženy jsou na to háklivé. Když chtěl Petr
Stančík připsat knihu pohádek svým dcerkám,
raději zvolil formulaci: „S láskou a podle abecedy – Anežce a Elišce“. Většina dedikací je opravdu
určena rodinnému kruhu. Nejčastější znění („Manželce, bez níž by tato kniha nevznikla“) jistý finský
humorista otočil („Manželce, navzdory níž vznikla
tato kniha“), ale možná šlo jen o humor. Vždyť
jindy tento šprýmař tradiční dedikaci „Mé rodině“
doslova zamečel: „Méééé! – rodině“. Krom přízně
věnují autoři svá díla také vlasti či Bohu, tedy vyjma
prokletého básníka Karla Šebka, jenž svou báseň

věnoval ďáblu, načež rozchod se společností dovršil dedikací: „Šebek Šebkovi“. Básníci vůbec patří
mezi nejpilnější dedikátory, snad aby si jejich verše
přečetl aspoň ten, komu byly připsány. Pokud mu
ovšem dedikace nebyla ukradena, jak se to stávalo
za komunistů, kdy cenzoři u nových vydání sbírek
bardů vypouštěli věnování nepohodlným osobám
typu Jana Zahradníčka. Jiní v této době jaksi okrádali sami sebe. Jeden národní umělec, co roku 1968
odvážně připsal své dílo Alexandru Dubčekovi, věnoval po okupaci další opus patnáctému, tedy normalizačnímu sjezdu KSČ. A to se říká, že největší
cynik české literatury byl Jaroslav Hašek. A přitom
ten v otázce dedikací jen zavedl pořádek. Viz jeho
ceník: „Milému příteli věnuji“ 50 Kč, „Na památku
věrného přátelství“ 200 Kč a „Nejdražšímu příteli
na památku nejvěrnějšího přátelství“ s vlastnoručním podpisem tuší psaným, který se ani po letech
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nerozmaže, pouze 500 Kč. Inu, dobré účty dělají
dobré přátele.
Stránku připravil JAN NEJEDLÝ

Soutěžní otázka
Jak zní správný název románu, který napsal finský
humorista Arto Paasilinna?
a) Stará dáma hraje jazz
b) Stará dáma vaří jed
c) Stará dáma jede
Pokud znáte správnou odpověď, zašlete nám ji na
adresu redakce: SČKN, Knižní novinky, Drtinova
557/10, 150 00 Praha 5, nebo na e-mail: knizni.
novinky@volny.cz nejpozději do 31. května 2016.
Tři vylosovaní výherci obdrží knižní odměnu.

žebříček

nejprodávanější knihy

		TIŠTĚNÉ knihy

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 18. 4. až 24. 4. 2016

			 b e l e t r i e
		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
		 8.
		 9.
10.

Aňa Geislerová P.S. Ikar – Euromedia Group
Jan Novák, Jaromír 99 Zátopek ...když nemůžeš, tak přidej! Argo / Paseka
Ransom Riggs Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší Jota
Wilbur Smith, Giles Kristian Zlatý lev Alpress
Paula Hawkins Dívka ve vlaku Ikar – Euromedia Group
Marie Doležalová Kafe a cigárko Domino
Haruki Murakami Hon na ovci Odeon – Euromedia Group
Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
Dmitry Glukhovsky Metro 2035 Knižní klub – Euromedia Group
Anna Bolavá Do tmy Odeon – Euromedia Group

			 p o p u l á r n ě n a u č n á
		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
		 8.
		 9.
10.

Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
Tomáš Kosačík Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma Tomáš Kosačík
Marie Kondo Zázračný úklid Knižní klub – Euromedia Group
Karel Nešpor Kudy do pohody Portál
Apetit Jaro – Svěží jídla ze sezonních surovin BURDA Media 2000
Markéta Pravdová (ed.) Čeština nově od A do Ž Academia
Jarmila Klímová, Michaela Fialová Proč a jak psychosomatika funguje? Progressive consulting
Jan Hajšman Brdy opět otevřené – průvodce Starý most
Václav Minář Autoškola 2016 – Moderní učebnice a testové otázky Grada Publishing
V. Cílek, P. Mudra, Z. Sůvová a kol. Střední Brdy – hory uprostřed Čech Dokořán

			 p r o d ě t i a m l á d e ž
		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
		 8.
		 9.
10.

Daniel Gogo Štrauch Gogo – kluk z internetu Tatran
Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
Já, JůTuber 2 CooBoo
Sarah J. Maasová Dědička ohně CooBoo
Já, JůTuber CooBoo
John Flanagan Hraničářův učeň Egmont ČR
Luke Pearson Hilda Paseka
Renáta Fučíková Karel IV. – ilustrovaný život a doba Práh
Rotraut Susanne Bernerová Jaro Paseka
Ledové království – Nejkrásnější kolekce příběhů Egmont ČR

 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

E-KNIHY

		 Duben 2016 Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, alza.cz, databook.cz)
		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
		 8.
		 9.
10.

Stephen Williams Dívka, která si říkala Tuesday Domino
Marie Doležalová Kafe a cigárko Domino
Robert Galbraith Ve službách zla Plus
Fredrik Backman Tady byla Britt-Marie Host
Chris Carter Zloba BB/art
Jussi Adler-Olssen Nesmírný Host
Ransom Riggs Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší Jota
Jeffery Deaver Zapadákov Domino
Jo Nesbø Syn Kniha Zlín
Jiří Pavlovský Kladivo na démony Epocha
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Zábavně Po stopách Karla IV.
PÁT E K

13. 5. 2016 v 11 hod. / Literární kavárna

Knihu Po stopách Karla IV. plnou faktů, hádanek, úkolů, rébusů a ilustrací
představí autorka Lenka Pecharová.

Karel Nešpor – autogramiáda
S O B OTA 14. 5. 2016 v 17 hod. / stánek Portálu L 603
Smícholog a přední český odborník v oblasti závislostí MUDr. Karel Nešpor
představí svou novou knihu Kudy do pohody.

Herkules a strašidla – kočičí příběh
Alžběty Dvořákové
S O B OTA 14. 5. 2016 v 11 hod. / sál Rosteme s knihou
Výtvarná soutěž o nejpůsobivější strašidlo nebo nejkouzelnějšího kočičího
ducha doprovázená autorským čtením z dětské knihy Herkules a strašidla.

Gorila a já – scénické čtení Lukáše Hejlíka
S O B OTA 14. 5. 2016 ve 14 hod. / Autorský sál
Lukáš Hejlík v projektu LiStOVáNí zdramatizoval knížku
Fridy Nilsson Gorila a já. Zveme vás na premiéru.
Představíme další novinku autorky Piráti z ledového moře.

Soutěž o knihu o Karlovi IV.
S O B OTA 14. 5. 2016 v 17 hod. / Literární kavárna
Myslíte, že znáte Karla IV.? Přijďte a přesvědčte se v naší kvízové zábavné
soutěži. Vylosovaný soutěžící vyhrává knihu Po stopách Karla IV.

12. – 15. května 2016

Výstaviště Praha – Holešovice

Svět knihy Praha, Výstaviště Praha – Holešovice
sk2016.svetknihy.cz

www.portal.cz

Foto: Portál, archiv autorů

Portál na Světu knihy

Pozvánka

na slavnostní vyhlášení

ČESKÝ BESTSELLER
za rok 2015
a společnou

auTogRamiádu
autorů nominovaných titulů

Kdy: 13. května 2016, 17:17 hod.
Kde: Velký sál Průmyslového paláce,
v rámci veletrhu Svět knihy

www.cesky-bestseller.cz

