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Vydejte se s námi na nezapomenutelnou cestu kolem světa! Spatříte gejzíry na Islandu, karavany
v egyptské poušti a mayská města
v Mexiku. V Anglii si zahrajete kriket, v Indii zacvičíte jógu a v Číně
ochutnáte stoletá vejce. Kniha je
světovým bestsellerem — byla přeložena do 23 jazyků a bylo vydáno
přes dva a půl milionu výtisků.
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Rybářská vesnice někde na konci
světa. Jezero, které vysychá a zlověstně obnažuje břehy. Muži mají
vodku, ženy starosti a děti si škrábou ekzémy. Co má Nami? Nami
nemá nic, jen život před sebou…
Příběh ze současnosti starý jako
lidstvo samo. Román od autorky
knih Mrtvý muž či Celý den se nic
nestane.

369
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ROBERT M. GATES
SLUŽBA. PAMĚTI MINISTRA
OBRANY VE VÁLCE

DALE RUSSAKOFFOVÁ
VÝHRA. KDO (A CO)
OVLÁDÁ AMERICKÉ ŠKOLY?

Otevřený a nesmlouvavý pohled
do zákulisí amerického vojenského angažmá v Iráku a Afghánistánu. Gates dohlížel na kontroverzní posilování americké
vojenské přítomnosti v obou
zemích. V knize komentuje také
dění v Sýrii, Íránu, Izraeli či
v Severní Koreji.

Facebookový miliardář Mark
Zuckerberg věnoval upadajícím
školám v Newarku sto milionů
dolarů. Avšak z toho, co se zprvu
zdálo jako skutečná výhra, průběžně těžili snad všichni — kromě
newarských dětí. Kniha je fascinujícím popisem zákulisních tahanic,
které provázely pokus zlepšit úroveň veřejných škol v Newarku.
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JAUME COPONS
AGUS A PŘÍŠERKY.
ZACHRAŇME NAUTILUS!

MICHAL PŘIBÁŇ
VŠECHNO JE JENOM
DVAKRÁT

MICHAEL HJORTH,
HANS ROSENFELDT
POSLEDNÍ ZKOUŠKA

ALBERTO MANGUEL
CESTOVATEL, VĚŽ A ČERV.
ČTENÁŘ JAKO METAFORA

Druhý díl bláznivě ztřeštěné série
o příšerkách a o klukovi, kterému
noví kamarádi převrátili život naruby. Když už si myslel, že si na
tu neposednou bandu zvykl a že
už se jim budou všechny průšvihy
vyhýbat, objevil se nový problém.
Zlý doktor Pučál. Zábavná knížka plná obrázků a komiksových
bublin pro děti od 8 let, kterým
se do čtení zatím moc nechtělo.

I když se vydáte po vlastních
stopách, sami sebe nenajdete. Román o návratech a neshledáních
není jen další reflexí normalizačního období; postihuje i postupné zrání generace aktérů listopadových událostí. Román Všechno
je jenom dvakrát je prozaickým
debutem brněnského literárního
historika.

Sebastian Bergman čelí dosud
nejnebezpečnějšímu protivníkovi: nesmírně inteligentnímu
sériovému vrahovi se zvláštním
posláním. Kdo šlápne vedle jako
první? Pátý díl celosvětově proslulé série o policejním psychologovi a sebestředném sukničkáři
Bergmanovi. Prodáno více než tři
miliony výtisků, knihy vycházejí
ve čtyřiatřiceti zemích.

Knihu světa čteme v různých
rolích. Můžeme být cestovateli,
kteří putují stránkami na cestě
k osvícení. Můžeme být samotáři
a čtením se uzavírat do své slonovinové věže. Nebo můžeme knihy
hltat, nevnímat jejich moudrost
a jen se cpát nespočetnými slovy…
Od autora úspěšných titulů Dějiny čtení, Čtení obrazů či Knihovna
v noci.
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Města, která utvářela
starOvěkÝ svět

Foto © SAF

Vážení a milí čtenáři!
Nikdo asi přesně nespočítá, kolik je v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tvrzí, zřícenin, hradů, zámků a zámečků, nemluvě
o aristokratických palácích ve městech
(především v Praze, Brně či Olomouci). Naše země jsou na ně velmi bohaté
a řadu z nich lze běžně navštívit a obdivovat jejich krásy zvenku, stejně jako si
prohlédnout často nádherně vyzdobené
a zařízené interiéry plné cenných uměleckých děl a předmětů. Některé stavby jsou ve výborném stavu, zrekonstruované,
jiné opravami procházejí, některé jsou ale bohužel i ve stavu špatném či dokonce žalostném a veřejnosti nepřístupné. Mnoho staveb spravuje Národní památkový ústav,
jiné jsou v majetku církví, měst či krajů a také soukromých osob či firem; řada památek
byla po roce 1990 vrácena v restitucích potomkům původních majitelů. Osobně mám
hrady a zámky rád od dětství a docela dost jsem jich už navštívil. Kromě Pražského hradu, který je kategorií sám o sobě, patří k mým nejoblíbenějším hrady Pernštejn a Kost,
hrad a zámek Český Krumlov a zámky Lednice, Žleby, Hrádek u Nechanic, Slavkov
u Brna, Buchlovice, Kroměříž, Hluboká nad Vltavou, Litomyšl a nedaleké Nové Hrady, Ploskovice, Častolovice, Opočno, Náchod, Slatiňany či Kynžvart. Ostatně moje
první pracoviště bylo kdysi také na zámku – v Pardubicích, kde sídlí Východočeské
muzeum a Východočeská galerie. Nikdy si při návštěvě nějakého hradu nebo zámku
nezapomenu koupit leporelo či nějakou brožurku nebo větší publikaci. A rád mám
i velké knihy či encyklopedie o hradech a zámcích. Na mapování našich hradních
a zámeckých objektů se v nedávných letech specializovalo především nakladatelství
Libri, které vydalo velké a krásné publikace Ilustrovaná encyklopedie českých hradů,
Ilustrovaná encyklopedie českých zámků a Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí a menší publikace Encyklopedie českých hradů či Hrady a zámky
na Moravě a ve Slezsku a jiné. V Knižním klubu vyšly velké obrazové Dějiny hradů
a tvrzí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a Dějiny zámků v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku autorů Petra Davida a Vladimíra Soukupa. Nakladatelství Lidové noviny
vydalo v nedávné době dvě krásné knihy o zámeckých sídlech s mnoha fotografiemi:
Aristokratická sídla v českých zemích 1780–1914 Jiřího Kuthana a Zámecké interiéry
Evy Lukášové. Academia vydala průvodce Pražské zámky, zámečky a usedlosti, Hrady, zámky a tvrze Jihočeského kraje a Hrady, zámky a tvrze západních Čech. Bohužel již dlouho vyprodaná je kniha Pražské paláce V. Ledvinky, B. Mráze a V. Vlnase
(Akropolis). A koupit se dá ještě celá řada dalších průvodců a publikací o našich hradech a zámcích různého rozsahu či o pověstech kolem nich.
MILAN ŠILHAN

„Města, která hrála klíčovou roli v dějinách starověku,
byla v mnoha ohledech velmi odlišná od měst, která
známe dnes, stejně jako se nám svět starověku může
zdát neskutečně vzdálený tomu, ve kterém nyní žijeme,“
píše v úvodu ke knize Města, která utvářela starověký
svět její editor John Julius Norwich (vydal Vyšehrad).
„V každém případě jim však vděčíme za mnoho. Tato
města totiž položila základy současného života: zrodila
se v nich literatura, divadlo, malířství, sochařství a architektura. A jejich obyvatelé poprvé zakusili, jak svízelné
může být soužití velkého počtu lidí na malém prostoru a postupně, po mnoho pokolení, nashromáždili vědomosti a zkušenosti, které dnes považujeme za samozřejmé.“
Kniha představuje slovem i obrazem (a obrazový doprovod je vskutku velice bohatý)
čtyřicet měst Blízkého východu, Afriky, Evropy, Asie i obou Amerik. Některá z těchto měst známe všichni, Tróju, Babylón, Jeruzalém, Kartágo, Alexandrii, Athény, Řím,
Pompeje či Trevír, jiná jsou přece jen známá méně (nebo o nich více vědí jen odborníci a hlubší zájemci o tuto problematiku), takže kniha bude pro mnohé čtenáře jistě
i objevná. Je to taková krásná cesta kolem světa v dávných dobách, cesta do stále přitažlivé minulosti. Mnohá ta města zanikla, zbyly z nich jen trosky nebo archeologická
naleziště; jiná vzkvétají dodnes, ale samozřejmě během staletí změnila svoji podobu.
O to více je to cesta poučná a fascinující. Dodejme ještě, že vedle editora se na knize
podílelo dalších třicet autorů, jejichž stručné medailonky najdeme v závěru publikace.
Když se podíváme do mapy, uvědomíme si – jak nás editor upozorňuje dále
v úvodu –, že mnoho měst uvedených v knize se nacházelo u Středozemního moře
(Řím, Pompeje, Paestum, Akragás, Athény, Knóssos, Kartágo, Alexandrie aj.); „…toto
moře snad bylo vytvořeno záměrně s cílem sloužit jako kolébka různých kultur. (…)
Středozemní moře omývá tři ze šesti světových kontinentů a jeho podnebí je jedno
z nejmírnějších na světě. Není tedy divu, že se zde zrodily tři z nejpozoruhodnějších
starověkých civilizací a že bylo svědkem zrodu nebo rozkvětu tří z nejvýznamnějších
náboženství světa.“ Kniha začíná na Blízkém východě. Většina měst už je dnes
opuštěná (Uruk, Uru, Babylón, Trója, Persepolis, Pergamon, Petra a Palmýra), živoucí je pouze Jeruzalém. Za nejstarší město je považován Uruk: na počátku 3. tisíciletí
př. Kr. měl třicet až padesát tisíc obyvatel. Právě Uruk je oslaven v jednom z nejstarších
literárních děl, v Eposu o Gilgamešovi. Baštou Chetitské říše byla Chattuša. Trója stále
přitahuje lidskou imaginaci. Babylón byl nejpůsobivějším městem své doby. Ninive
bylo městem paláců a chrámů asyrských králů. Srdcem Perské říše bylo Persepolis.
Petra je architektonickým zázrakem, skalním městem. Starověký Egypt reprezentují
Memfis, Théby a Alexandrie, fénickým a římským městem bylo Kartágo, kde žila královna Dido, již miloval a opustil Aeneas; o Kartágu psal Flaubert v románu Salambo.
Kapitola o Evropě začíná městy Knóssos na Krétě a Mykény v Řecku – obě zažívala
největší rozmach ve 2. tisíciletí př. Kr. Athény jsou kolébkou demokracie, Paestum
se nachází 80 km jihovýchodně od Neapole, Řím byl hlavním městem říše, která se
rozprostírala od Lamanšského průlivu po Asuán, Pompeje byly roku 79 po Kr. zničeny výbuchem sopky Vesuv. Z Řecka a dnešní Itálie se pak přesuneme do Provance, kde se dochoval amfiteátr v Nîmes a akvadukt dnes známý jako Pont du Gard.
Trevír v dnešním Německu byl císařskou rezidencí, „kde se po velkou část 4. století
nacházel dvůr vládců západní poloviny římské říše“. V kapitole o Asii nás čeká pět
měst: Mohendžodaro, Lin-c’, Sien-jang, Pátaliputra a Anurádhapura. Zcela jiný svět
objevíme v Americe: „Americké národy se ve starověku vydaly vlastní cestou, protože
nebyly ve styku s ostatními kontinenty. V Mexiku, Guatemale a Peru neměli koně ani
zvířata, která by mohla nosit břemena (kromě mimořádně nevýkonných lam), měřítka
ani závaží. Nevynalezli ani oblouk, což znamenalo, že bez možnosti klenby nemohli
stavět do výšky. Chtěli-li vztyčit své chrámy do působivé velikosti, mohli jen postavit
mohutnou mohylu nebo pyramidu a ozdobit jejich vrchol.“ Kniha nesleduje běh dějin,
klade si za cíl „putovat po zeměkouli a sledovat, jak bezpočet rozmanitých civilizací
vzniklo a rozvíjelo se, pokoušelo se žít v pospolitosti a tvořilo tak svět starověku – stejně
jako svět starověku utvářel ten náš“.
MILAN ŠILHAN
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rozhovor

rozhovor s Olgou Ströbingerovou

Nakladatelství MOBA slaví 25 let!
Nakladatelství MOBA letos slaví 25. výročí existence. Svou produkcí se zařadilo do desítky největších nakladatelství
u nás a pravidelně se účastní knižních veletrhů. Náš časopis s nakladatelstvím MOBA již několik let spolupracuje a vždy
je to velmi příjemná a perfektní spolupráce. Během září se nám podařilo připravit rozhovor s ředitelkou nakladatelství,
paní Olgou Ströbingerovou.
druhá věc. Autory samozřejmě neodmítáme, trvá
často dlouho, než rukopis projde pečlivým sítem.
Všeobecně platí, že se snažíme pracovat s každým
rukopisem.
Prozradíte prosím čtenářům svého nejoblíbenějšího autora či knižní titul?
Prozradím a velmi ráda. Miluji severské detektivky
a obzvlášť Arnaldura Indridasona. Jeho brilantní,
vtipné a nervy drásající příběhy mě vždy dostanou.
K mým oblíbeným patří i historické romány a krimi
pana doktora Vondrušky, zaručují příjemný relax
a na mé dovolené nikdy nechybí.
Na co se čtenáři mohou těšit letos na podzim a na
Vánoce?
Musím vzpomenout a doporučit příběh Hrdinové ve člunu od D. J. Browna. Kniha se dočkala
sedmadvaceti vydání a držela se 118 týdnů na
žebříčcích New York Times. Určitě doporučuji již

Paní ředitelko, nakladatelství MOBA vzniklo v roce
1991, v době hospodářské transformace, můžete
prosím vzpomenout, jaké byly začátky?
S odstupem času si vybavuji jen ty příjemné,
někdy až zábavné situace, kdy se podařilo trefit
TOP titul a prodat ohromující náklad, o kterém
se dnes ani nesní. K takovým titulům patřil např.
seriálový Doktor z hor, titul, kterému se někteří
distributoři ohromně smáli a odmítli vůbec vzít
jej do distribuce. Již tenkrát ale pan Dobrovský st.
předvedl svoji prozíravost, vzal celý (obrovský)
náklad a profitovaly jsme obě strany. To víte, že
byly i neveselé stránky – neplatiči, podvodníci,
falešní odběratelé apod. Chválabohu to vše už
máme za sebou.

Titul Jsou světla, která nevidíme Anthonyho
Doerra, oceněný Pulitzerovou cenou, zaznamenal na knižním trhu velký úspěch, čím si to
vysvětlujete?
Opravdu, titul Jsou světla, která nevidíme byla
dobrá volba. Už dlouho jsem se nesetkala
s románem, který okouzlil tolik čtenářů. Brilantně
vystavěný příběh svědčí o Doerrově obdivuhodném talentu. „Světla“, jak zkráceně titul nazývám, je krásný, odvážný a neobvykle příjemný
román, který nesmí chybět v žádné knihovničce.
Jako vánoční dárek vřele doporučuji. Anthony
Doerr – to nejsou jen „Světla“, ale neméně působivý je jeho titul Zeď vzpomínek a chystaná kniha
Sběratel mušlí.

Patříte mezi velká nakladatelství a počet vašich
čtenářů stále roste. Kolik knih vydáte ročně?
Od roku 1991 MOBA vydala přes 6500 tištěných
titulů, což by, pro ilustraci, průměrný čtenář nestihl přečíst za celý svůj život. Knihy vydáváme
v mnoha edicích zaměřených tak, aby si z naší
nabídky vybral opravdu každý. Z těch stěžejních
jsou to edice Historické romány a krimi, Severská
krimi, Původní česká detektivka a Romány pro
ženy.

Někdy se stane, že očekávaný titul nepřinese „kýžené ovoce“, naopak nějaký titul se na trhu dobře
uchytí. Podle čeho vybíráte?
Každý titul, který vybereme k vydání, je podroben
pečlivému zvažování na redakční radě, kde se vyjadřujeme nejen k literární kvalitě, ale také k jeho
„komerčnímu potenciálu“. U každého vybraného
titulu jsme v konečné fázi přesvědčeni, že tento
daný – vybraný je ten pravý. Bez této víry by to
ani nešlo. Že se úmysl někdy mine účinkem, je již
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zmiňovaného A. Doerra a jeho Sběratele mušlí.
Mezi podzimní a vánoční tipy patří titul Vlastimila
Vondrušky Breviář pozitivní anarchie, Kobra od
Deona Meyera a samozřejmě další Vondruškova
historická krimi Nitranská brána smrti. Určitě
jsem něco zapomněla, ale stačí sledovat naše
stránky.
MARTINA HOSTOMSKÁ

knižní tipy

Padesátá léta na americkém Jihu
v první osobě. Odehrává se zhruba dvacet let po známém příběhu – Jana Luisa už
má šestadvacet let a žije v New Yorku. Vrací se ovšem na návštěvu do svého rodného
Maycombu, kde stále žije (a obhajuje) její starý otec; bratr Jem bohužel velmi mladý
zemřel, je tu však Janin snoubenec Henry, který převzal jeho místo v právnické firmě. Jana Luisa si připomíná různé situace ze svého dobrodružného dětství, které by
klidně mohly být součástí Jako zabít ptáčka: jsou tu všelijaké hrátky s rodinným kamarádem Dillem, ale také humorně-tragické zážitky z doby, kdy se v jedenácti letech
domnívala, že je po polibku spolužáka určitě těhotná a s hrůzou očekávala každou
chvíli narození dítěte, či bizarní příhoda s prsními vycpávkami, které si pořídila na
Jemův maturitní ples. Zároveň je tu ale současná situace padesátých let, a ta už není
nijak úsměvná – celý Maycomb teď hledí na černochy s ještě větším odporem než dříve a snaží se jim zamezovat v zasahování do veřejného života, protože by chtěli příliš,
třeba se, nedej Bože, vzdělávat společně s bílými nebo jiné nemyslitelné věci. Snoubenec Henry a dokonce i otec Atikus jsou v těchto tendencích také namočení, což
znamená pro Janu Luisu obrovský otřes a strašlivé zklamání… Pro českého čtenáře
nebude kniha natolik šokující jako pro Američany, protože jim nezboří žádnou jejich
modlu, ani jim nebudou úplně jasné všechny historické souvislosti, z kterých vyplývá,
že rasismus byl na jihu USA v padesátých letech svým způsobem ještě horší než ve
třicátých letech. Nabídne mu ovšem spoustu témat k uvažování, která mohou přes
všechny odlišnosti rezonovat i v našich podmínkách (chtěli bychom například, aby
nás soudili romští či třeba vietnamští právníci – nebo aby takoví lidé seděli v samosprávě?), a k tomu také porci humoru a jazykovou vytříbenost.
Jen ještě poznámku k českému vydání, které v překladu Jany Hejné vyšlo v Mladé Frontě. Na konci najdeme poznámky a vysvětlivky – zřejmě nedopatřením ale
vypadly stránky, na které odkazují, takže se čtenář musí sám složitě orientovat v tom,
k čemu která poznámka patří. Tato věc by se určitě měla v případném dalším vydání doladit. A asi by stálo za to vybavit tak mimořádnou knihu také fundovaným
doslovem, což je dříve běžná tradice, která se bohužel v posledních letech ztrácí.
MARTINA OPLATKOVÁ

V loňském roce vzbudila ve Spojených státech obrovský poprask
kniha Postav hlídku od autorky Harper Lee (1926–2016). Stala se
tu nejen nejprodávanější knihou roku, ale také předmětem velikých
očekávání a následně značných kontroverzí. Proč právě tato kniha?
Pro odpověď musíme sáhnout k předchozí (a jediné dosavadní)
knize autorky, Jako zabít ptáčka z roku 1959. A říci českým čtenářům, že v anglosaských zemích se jedná o klasiku, jednu z těch knížek, které najdeme
na seznamech školní četby a které se pravidelně umísťují na prvních příčkách žebříčků o nejoblíbenější knihu vůbec. (Pozoruhodné, že toto všechno se událo ještě za
života autorky.) V českých zemích není kniha – ani stejnojmenný film z roku 1962,
za který získal herec Gregory Peck Oscara – nijak zvlášť známá, v posledních letech
se ale dočkala hned několika vydání. Vypráví o životě v malém jižanském městečku
Maycomb v polovině třicátých let, kdy stále přetrvávají předsudky vůči hojné černošské populaci – a líčí jej očima osmileté holčičky, dcery právníka Atika Finche, který
právě jednoho černého muže neprávem obviněného ze znásilnění obhajuje. Proces,
který malá Jana Luisa zvaná Čipera (v originále Scout) sleduje z galerie, tvoří jednu
linii; druhou je odhalování tajemství záhadného souseda Radleyho zvaného Bubu,
které dívka podniká se starším bratrem Jemem. Při pohledu na rok narození autorky
není žádným překvapením, že zde částečně zpracovala své vzpomínky na dětství,
které prožívala na obdobném místě jako dcera advokáta. Kniha byla vždy ceněna
nejen pro kultivovaný jazyk, ale také pro odmítnutí rasových stereotypů, jehož symbolem byl právě Atikus Finch, nesmírně čestný a neúplatný člověk, stojící vždy na
straně práva a utlačovaných.
Právě zde nacházíme kořen oné kontroverze, která v USA vypukla. V Postav
hlídku totiž nacházíme poněkud jiného pana Finche. Nejprve něco ke vzniku knihy
– Harper Lee po svém nejslavnějším díle jinou knížku nenapsala, tuto ale prý vytvořila ještě předtím a nikdy ji neplánovala vydat. K jejímu objevení došlo až nedávno
a spisovatelka, údajně už slepá a hluchá, dovolila nedlouho před svou smrtí její publikaci. Postav hlídku je opět jazykově výtečná, i když už tentokrát není vyprávěna

Cestovatel, věž a červ
před světem do své věže se objevuje (a bývá terčem posměchu) už od dob antiky.
Ale až v roce 1837 použil tento termín patrně poprvé bez negativního zabarvení
francouzský kritik Sainte-Beuve, aby „vykreslil slonovinovou věž jako knihomolovu svatyni, místo, kde může intelektuál v klidu pracovat“. Zajímavá je kapitola
o Hamletovi, vnímaném jako nerozhodný, váhající a pasivní člověk, který „nevyměnil slova za činy, nevydal se z bezpečí své slonovinové věže do veřejného prostoru“.
Shakespeare tak prostřednictvím své nejslavnější dramatické postavy konceptem
slonovinové věže opovrhuje. Dnes, v době rychlosti a stručnosti a jisté povrchnosti,
je navíc takový čtenář ve věži vnímán jako pomalý, neefektivní a zastaralý. Opakem
je podle Manguela čtení elektronické, které „čtenáře motivuje k přeskakování od
jednoho krátkého úryvku ke druhému“ a jež tedy více vyhovuje dnešní době. Knihomol, červ, žrout knih „je kromě jiného všežravý čtenář, který si hromadění knih
plete se získáváním vědomostí a který si události vylíčené v knihách nakonec začne
plést s událostmi skutečného světa“ a „navzdory tomu, kolik knih zhltá, zůstává hlupákem“. Knihomol nabral postupně samé negativní konotace a přenesly se i na knihu samotnou. Nebezpečně propadli knihám třeba don Quijot nebo Emma Bovaryová; pletou si romány se životem, příběhy s realitou. Přesto i při takovém čtení
můžeme objevit, že „v každé obyčejné knize je někde ukryto pět nebo šest slov, kvůli
kterým bylo ve skutečnosti napsáno všechno ostatní,“ jak píše Chesterton. Manguel
ani jednu roli čtenáře úplně nevyzdvihuje ani nezatracuje. Ostatně když to vezmu
podle sebe (a bude to asi platit i pro řadu dalších čtenářů), záleží spíše na konkrétní
knize, jaký způsob jejího čtení zvolíme. A tak jsme někdy cestovatelé, někdy se s knihou zavřeme do pomyslné věže jako únik před světem a do příběhu a jindy knihu
jen zhltneme jako červ. „Jsme čtoucí bytosti, vstřebáváme slova, jsme utvářeni slovy,
víme, že slova jsou naším prostředkem bytí ve světě, a právě prostřednictvím slov
objevujeme naši realitu i sami sebe.“
MILAN ŠILHAN

Nakladatelství Host vydalo již čtvrtou knihu spisovatele, překladatele a editora Alberta Manguela (1948). Po Dějinách čtení,
Knihovně v noci a Čtení obrazů je to útlý esejistický titul Cestovatel, věž a červ – Čtenář jako metafora (přeložili Lucie Chlumská
a Ondřej Hanus). Manguel rozlišuje tři základní role, v nichž
čteme knihu světa, protože vnímáme „svět tak, jako by se skládal
z příběhů“ a protože „svět je jako kniha, kterou máme číst“. „Svět jako kniha se
připojuje k životu jako cestě, a čtenář je tudíž vnímán jako cestovatel, který prochází
stránkami knihy. Někdy se však cestovatel s krajinou a jejími obyvateli nezdržuje,
nýbrž jen kráčí takříkajíc od útočiště k útočišti. Tehdy je čtení omezeno na prostor,
kde se čtenář od světa odpoutává, namísto aby v něm žil.“ Metafora slonovinové
věže tak může získat i „negativní konotace nečinnosti a nezájmu o společenské otázky, a tedy se stává opakem čtenáře-cestovatele“. Někdy se ale čtenář změní v červa,
knihomola (ne knihomila), který „hltá knihy nikoli proto, aby těžil z poznání, které
obsahují (a ze života, jejž vyobrazují), nýbrž jen proto, aby se přecpal slovy, v čemž
se zrcadlí dílo Smrti. Čtenář je proto vystaven posměchu za to, že je červ, myš nebo
krysa, zkrátka stvoření, pro nějž knihy (a život) nejsou potravou, nýbrž pouhým
plnivem.“ Na řadě příkladů pak Manguel ilustruje tento trojí přístup ke čtení a opět
z jeho textu vysvítá jeho láska ke čtení a ke knihám, jak jsme je mohli poznat v jeho
úchvatných Dějinách čtení a Knihovně v noci. Žít podle autora „znamená cestovat
knihou světa; a číst, procházet knihou, znamená žít, cestovat světem jako takovým“.
„Prožitek čtení a prožitek cestování životem se zrcadlí v sobě navzájem.“ – „Kniha je
svět, jímž můžeme cestovat, protože svět je kniha, kterou můžeme číst.“ Informace
se dnes na nás valí ze všech stran, hlavně na síti; podle Manguela bychom se proto
měli znovu naučit číst pomalu, poctivě a pečlivě, „cestovat proto, abychom se mohli
vracet domů s tím, co jsme si přečetli.“ Dnes tak známé slovní spojení „slonovinová
věž“ není ani zdaleka tak staré, jak bychom si mohli myslet, i když čtenář uzavřený
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Biografie bez příkras
věru nereprezentativní detaily muzikantova života, které nenaleznete na stránkách encyklopedií ani v oficiálních tiskových materiálech,
max. decentně skrývané, Paul Scott popsal velmi otevřeně a nikoli
s cílem kytaristu poškodit, ale s hlubokou znalostí, pochopením
a respektem. Eric Clapton prostě takový je a nic to nezmění na jeho
hvězdném postavení. Jeho protipólem je totiž i úplné dno jeho života a chování. Zaměření knihy se nikdy nepřeklopí na muzikologickou studii či odborný
analytický rozbor. Jen si v této souvislosti myslím, že by v několika případech měli být
čeští editoři knihy ostražitější, protože se jim tam občas vloudily zbytečné lapsy typu, že
„zvoleným americkým prezidentem byl Jack Kennedy“ namísto Johna (s. 138), i kdyby to
bylo uvedeno v originálu... Kniha stále zůstává na vybrané čtivé parketě i o těch zákoutích
Claptonova života, kterými se jistě nemůže chlubit, ale patří k celistvosti jeho osobnosti,
uměleckému promlouvání. Některé pasáže překvapivě rezonují se žhavou současností
a ukazují například, že zvláště otázka arabské imigrace doutná v Británii už dlouhá desetiletí (např. s. 156–157).
Nakladatelství 65. pole, které dlouhodobě a soustavně přináší českému čtenáři
zajímavou překladovou muzikologickou literaturu, ani v daném případě nesáhlo vedle.
Střídmý obrazový doprovod přináší neefektní, ale o to více ilustrativní fotografický materiál (kupř. dlouho utajovanou dceru Ruth, která se narodila po krátkém románku během
nahrávání jedné desky). Kniha odkrývá tajnou komnatu života Erica Claptona. I když s až
brutální objektivitou nic neskrývá, od poslechu kytaristy a jeho díla vás rozhodně neodradí,
ať už ho milujete nebo je vám lhostejný. Poskytne vám ale věrohodnou sondu o pozadí jeho
tvorby i podnětech k jejímu vzniku. Shodou okolností přede dvěma lety přineslo na český
knižní trh i podobnou zajímavou sondu o životě George Harrisona, Ericova dlouholetého
souputníka, s nímž se přátelil a spolupracoval už od doby The Beatles. Český překlad biografie Erica Claptona Motherless Child rozhodně stojí za přečtení.

JAROSLAV CÍSAŘ

Trojí uvedení do Síně slávy rock’n’rollu, osmnáct cen Grammy, mj. člen legendárních
The Yardbirds, doprovodné kapely Johna Mayalla a Cream, pověst jednoho z nejlepších bluesových kytaristů světa, dětství bez matky a bez pocitu záchytného bodu,
láska k ženě George Harrisona Pattie Boydové i sebezničující drogová závislost – to
vše je vizitka Erica Claptona a jeho více než padesátiletého působení na hudební scéně
a také na scéně života. Bez laciného bulvárního pozlátka, syrově a věcně to popsal v biografii Eric Clapton – „Motherless Child“ britský publicista a rovněž jeho dlouholetý
fanoušek Paul Scott (přeložila Bianca Bellová, vydalo 65. Pole).
Spousta muzikantů, a to především těch z místa jeho vzniku v deltě řeky Mississippi
i jejich fascinovaných bělošských následovníků, blues skutečně žila, do blues ukrývala své
emoce, zde nacházela své východisko, domov i úkryt. To je i případ Erica Claptona. I pro
tohoto talentovaného muzikanta se stalo konstantou, místem, odkud vycházel a kam se
vždy pokorně vracel. Drogy a bohémský život ho téměř zahubily. Dokázal však vystoupat
na hudební Olymp, získat si uznání odborníků a obdiv milionů fanoušků na celém světě
a ještě k tomu získat výrazný vliv na vývoj rockové hudby přelomu 60. a 70. let minulého
století. Často nesnesitelný a nekomunikativní muzikant schytával rány osudu jako málokdo. Když konečně nalezl sílu, aby i on sám aktivně přispěl ke vzniku rodinného pouta,
jeho čtyřletý syn Conor tragicky zahynul pádem z okna mrakodrapu. Svůj bol kytarista
vyzpíval v písni Tears In Heaven. Stejně tak jeho milostný vztah k pozdější ženě Pattie,
plný karambolů a kocovin, zhmotnil v nádherné písni Layla s využitím staré perské poezie.
Tohle je samo o sobě lákavé a nabízí se k povrchnímu černobílému popisu. Paul Scott
tomu nepodlehl. Snaží se dostat muzikantovi pod kůži, nalézt pohnutky jeho jednání.
Lidé kolem Erica jsou pravidelně zklamáváni jeho bezcitným jednáním, ženy a milenky
jsou doslova konzumovány jako přesnídávky, pouhé předkrmy. Muzikant cítí, že droga
nad ním vítězí, jeho výkony na jevišti mnohdy upadají, dlouhodobé lidské a muzikantské
přátelství s Broukem Georgem Harrisonem dostává trhliny. Jeho nejbližší okolí se mu
několikrát bezvýsledně snaží pomoci a z téhle bezvýchodné situace ho vytrhnout. Tyhle
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26. Podzimní knižní veletrh
knize o umučeném faráři Josefu Toufarovi Krok do tmavé noci a mnoho dalších. Na otázku
v mottu ovšem existuje i podstatně kratší odpověď: Domov je tam, kde jsou knihy.
K veletrhu už tradičně patří soutěže a předávání cen. Kraj Vysočina, Město Havlíčkův
Brod a Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. udělí ceny za nejkrásnější knihy veletrhu, Česká astronomická společnost udělí cenu Littera Astronomica za literární popularizace astronomie.
A vylosovaní návštěvníci dostanou ceny při opakovaném losování vstupenek: kolekce knih
z knihkupectví Kanzelsberger a několika dalších nakladatelů, nevinný zájezd do Maďarska
od cestovní kanceláře M Tour, vinné ceny z Francie od firmy Pozdní sběr, vstupenky do
nejkrásnějšího zámku Vysočiny ve Světlé nad Sázavou aj.
K veletrhu patří také výstavy (Karel IV., Broučci Jana Karafiáta a Jiřího Trnky, minivýstavka Šárky Satrapové a navíc jedna Neviditelná výstava) a dokonce i rockový koncert
skupiny Krausberry.
Nejvýznamnějším odborným programem veletrhu bude již 26. celostátní knihovnický akviziční seminář a dále setkání s bohemisty – překladateli české literatury
z několika evropských zemí, jehož se letos zúčastní i pět studentů české literatury z ukrajinského Užhorodu.
26. Podzimní knižní veletrh se bude konat v pátek 14. a v sobotu 15. října v Kulturním
domě Ostrov, Na Ostrově 28 v Havlíčkově Brodě. V pátek je otevřeno od 10 do 19, v sobotu od 9 do 17 hodin. Dvoudenní slosovatelná vstupenka s mnoha kupony na výhodné
slevy u stánků stojí 60 Kč (při předložení kuponu loňské vstupenky pouhých 10 Kč) a platí
nejen na veletrh, ale ve dva veletržní dny i do Galerie výtvarného umění a Muzea Vysočiny
v Havlíčkově Brodě.
Celý program sledujte na: http://veletrh.hejkal.cz/doprovodny-program/

26. Podzimní knižní veletrh se bude konat 14. a 15. října 2016 v Havlíčkově Brodě. Ke
dni uzávěrky bylo přihlášeno 163 vystavovatelů. Podle velkého zájmu se dá předpokládat,
že jejich počet se ještě o něco zvýší.
V doprovodném programu vystoupí při čteních, besedách a autogramiádách neuvěřitelných téměř 150 spisovatelů, překladatelů, ilustrátorů a dalších zajímavých lidí ze
světa knih. Návštěvníci (jichž by mělo být více než 16 000) se dočkají jak svých oblíbených
hvězd, tradičních hostů veletrhu (Zdeněk Svěrák, Michal Viewegh, Martin Hilský, Ivan
Kraus, Václav Klaus, Ivan Klíma, Jiří Grygar, Václav Větvička aj.), tak letos poprvé několika
píšících a kreslících celebrit (přijede populární Halina Pawlowská, herečky a blogerky Marika Šoposká a Berenika Kohoutová či malíř, básník a písničkář Jiří Slíva), mnoha skvělých
českých spisovatelek (Bianca Bellová, Sára Vybíralová, Eva Tvrdá, Dora Kaprálová, Irena
Obermannová, Dora Čechova, Markéta Harasimová, Olga Walló, Jana Richterová, Radka
Třeštíková aj.) a spisovatelů (Michal Šanda, Jiří Dědeček, Martin Reiner, dlouho očekávaný
Miloš Urban, Tomáš Míka, David Zábranský, Michal Přibáň, Jiří Hájíček a mnoho dalších).
Překladovou literaturu zastoupí severská fantasy (Bengt Pohjanen s knihou Faravidova
říše), jediný česky píšící rumunský básník Mircea Dan Duta a srbský spisovatel a překladatel
Vladan Matic.
Mnoho programů vychází z motta letošního veletrhu, jímž jsou úvodní slova české
hymny: Kde domov můj? Kde je náš domov, a jaký je? Na to odpoví autoři v pořadech
a knihách, věnovaných moderní české historii. Například Luděk Navara a Miroslav Kasáček v knize o tragických událostech v Babicích A přece budu blízko, Josef Mlejnek v knize
rozhovorů Volyň tam v dáli, Jiří Padevět v kruté knize Krvavé léto, Aleš Palán v napínavé
detektivce Ratajský les, vycházející ze skutečného příběhu 50. let, Miloš Doležal v už druhé
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KNIZNÍ PREDLOHA FILMU

TIMA BURTONA

také jako

e-knihy
audiokniha
již brzy

audiokniha
již brzy

www.jota.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
PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM

ZBLÁZNILA SES?

A PROTO SKÁČU

RUSKÉ KOLO

Legendární divadlo z odvrácené strany

Jana Franče Jirásková

Vnitřní svět třináctiletého chlapce s autismem

Charles Cumming

Zdeněk Svěrák a kol.

Je rozvedená, je jí přes čtyřicet a čeká dítě
s partnerem o generaci mladším. Dalo by
se to ustát lépe, kdyby doma už neměla
čtyři děti od dětského věku do dospělosti.
Sama dalšího potomka rozhodně chce,
ale ne všichni v okolí vnímají její situaci
stejně pozitivně. Každodenní kolotoč
vytížené ženy se střídá
se snově fantazijními
pasážemi, v nichž se
hrdinka vypořádává
s problematickým
vztahem k vlastní matce.

Naoki Higašida

Thomas Kell, agent britské tajné služby,
je poslední měsíce bez práce. Pak se z úst
bývalé nadřízené Amelie dozví o smrti
svého kolegy a vynikajícího špiona Paula
Wallingera, s nímž se nad Tureckem za
nevyjasněných okolností zřítilo letadlo. Kell
odjíždí do Turecka, aby záhadnou smrt
svého kolegy vyšetřil,
a dostává se tak do
labyrintu špionských
intrik a kamufláží,
plného bezprostředního
ohrožení života.

Paseka, 249 Kč

Paseka, Pasparta, 229 Kč

Vyšehrad, 298 Kč

HRDINOVÉ VE ČLUNU

MĚSTA, KTERÁ UTVÁŘELA
STAROVĚKÝ SVĚT

ZMIZELÁ PRAHA
VLTAVA A JEJÍ BŘEHY 2.DÍL

Unikátní knížka, která vychází při příležitosti
padesáti let Divadla Járy Cimrmana,
přibližuje obrazem i textem neznámou tvář
nejslavnějšího českého divadelního souboru.
Zdeněk Svěrák bilancuje jeho historii
formou soukromého dopisu Ladislavu
Smoljakovi a každý člen divadla přidal
svou nejživější
vzpomínku. Svazek
obsahuje DVD se
záznamy raritních
vystoupení.

Paseka, 329 Kč

JAK TO VIDÍ ŠICHTAŘOVÁ

aneb co nám neřekli o imigraci, důchodech
a naší budoucnosti

Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová
Ty nejzásadnější texty posledních let
o společnosti, politice i ekonomice v podání
Markéty Šichtařové. Autorka několika
bestsellerů, publicistka, nositelka ceny
čtenářů Magnesia Litera,
známá ekonomka
a popularizátorka světa
peněz s přispěním svého
manžela Vladimíra
Pikory ve své nové knize
rozcupovává mýty, které
se na nás valí z médií.
NF Distribuce, 299 Kč

Daniel James Brown

Mladý spisovatel, básník a bloger
z Japonska trpí tak silnou formou
autismu, že nedokáže mluvit. Jeho vidění
světa je však neuvěřitelně bohaté, citlivé
a inteligentní. Dokázal to v bestselleru
A proto skáču, který ve svých třinácti
„sepsal“ za zcela
mimořádných okolností.
Metodou ukazování
znaků na papírové
matrici odpověděl na
osmapadesát otázek,
jež mu ostatní často
kladou.

Nikdo nečekal, že by posádka osmiveslice,
složená ze synů dřevorubců, dělníků
a farmářů ze zapadlých městeček,
mohla porazit elitní týmy prominentů
z východního pobřeží a Velké Británie,
a přesto to dokázali. Navzdory velmi
skromným poměrům
se dokázali vypracovat
a nakonec šokovali celý
svět, když porazili i tým
Německa, který vesloval
pro Adolfa Hitlera na
olympijských hrách
v roce 1936 v Berlíně.

John Julius Norwich (ed.)

Od Petrské čtvrti po vodě do Troje

Babylón, Memfis, Trója, Jeruzalém,
Atény, Pompeje, Kartágo… měst, která
se nesmazatelně zapsala do dějin lidstva,
je dlouhá řada, a každé z nich má svůj
jedinečný příběh a charakter. V knize,
ke které britský
historik, spisovatel
a dokumentarista přizval
třicítku renomovaných
archeologů a odborníků
na starověké dějiny, je
představeno celkem
čtyřicet měst.

Kateřina Bečková

MOBA, 399 Kč

Vyšehrad, 598 Kč

Paseka, 360 Kč

Řeka Vltava sloužila jako zdroj energie,
dopravní cesta či výrobna ledu a tomu
odpovídalo i její využití. Druhý díl mapuje
Petrskou čtvrť, Karlín s Rohanským
ostrovem, Maniny
s tématem přeložení
koryta řeky, Karlínský,
Libeňský a Holešovický
přístav a plavební
průplav mezi Trojou
a Bubenčí.

Vybírejte z více než 40 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz

ROSTE ME
S KNIHOU

Duhová džusová očista
Dr. Ginger Southall

(5807)

Kniha od Dr. Ginger Southallové,
která je v Americe známá jako
„Dr. Ginger“ ukáže čtenářům,
jak „pití duhy“ – červené, oranžové, žluté, zelené, modré, indigo a ﬁalové čerstvé, organické
šťávy pomůže při hubnutí, proti
stárnutí. Díky tomuto programu
se dá zhubnou za 7 dnů až 7 kg.
Odhalí mylné představy o detoxikaci a naučí, jak se vyhnout chybám při odšťavňování.
192 stran, brožovaná 329 Kč

Holka s mixérem
Tess Masters

(5805)

Na svém populárním blogu
receptů nabízí Tess Masters
– pod přezdívkou Blender Girl
(Holka s mixérem) – recepty
složené z jednoduchých surovin, které si každý může rychle
připravit v mixéru. V této své
první kuchařce nabízí Tess 100
různých receptů (všechny
bezlepkové a veganské) a spoléhá na přirozené chutě. Mnoho
z nich je také raw, bez ořechů,
sóji a cukru.
224 stran, brožovaná 349 Kč

KAMPAtbŇ
y knih

Míchané saláty ve sklenic

če
na podporu

Karin Stöttinger

Salát jako předkrm, hlavní chod
nebo sladké překvapení. Ideální
jídlo s sebou – jednoduché
a chutné. Představa stejně tak
jednoduchá jako geniální: salát,
vrstvu po vrstvě naskládaný
do sklenice, na něj vynikající
dresink bezprostředně před
podáváním, krátce protřepat,
hotovo! A nemusí být vždy
jen ze zeleniny, může být také
s masem či rybami nebo jako
sladké překvapení.

Ě LÉ
P RO D OS P

informace

(5817)

• novinky

P R O D ĚT I

těže
nížky • sou
zajímavé k

156 stran, brožovaná 299 Kč

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

Kampaň realizována
za finanční podpory

www.facebook.com/rostemesknihou

585 757 411
www.anag.cz

Celý sortiment již vydaných knih
nakladatelství ANAG najdete ve všech dobrých
knihkupectvích po celé ČR.

ANCH BOOKS

Štěrboholská
VYŠEHRAD Vy44 še102hrad00–Praexhapedice,
10 I tel.: 271 961 380
O B J E D N ÁV K Y:

NAKLADATELSTVÍ ■ PUBLISHERS LTD.

www.ivysehrad.cz

I e-mail: distribuce@ivysehrad.cz I

Chalíl Džibrán
HLEDÁNÍ
Diář 2017

Wendy Kennedy

Inspirativní dárek pro každého, kdo ocení
moudrého průvodce nadcházejícím rokem,
přináší na každý týden motivující myšlenky
Chalíla Džibrána, autora Proroka. 100 barevných
ilustrací Jiřiny Lockerové. Najdeme v něm plánovací kalendář, lunární kalendář, přehled státních
svátků a jmenin, prostor pro poznámky aj.
Flexo, 272 s., 299 Kč

Tom Kenyon

Charles Cunning
RUSKÉ KOLO
Špionážní thriller
s agentem britské
tajné služby
Thomasem Kellem, kterého známe již z Cizí
země, o realitě složitých a brutálních her zpravodajských služeb. Autor, bývalý spolupracovník
MI6, tentokrát Kella posílá do Turecka, kde má
zjistit, kdo je pro západní informační služby tím
tolik nebezpečným krtkem.
Váz., 360 s., 298 Kč

Lucie Malá, David Peřan
PRVNÍ POMOC PRO VŠECHNY SITUACE
V souladu s evropskými doporučeními 2015

experiment
z pohledu Hathorů a Plejáďanů deváté dimenze

Příručka od zkušených záchranářů
srozumitelně seznamuje s novými
zásadami první pomoci, informuje
o postupech telefonicky asistované
první pomoci a také přiblíží, jak by
mohla postupovat posádka
záchranné služby po příjezdu
na místo. Vhodná do každé
domácnosti i každého auta.
Váz., 184 s., 268 Kč

ANCH BOOKS

Velký

NOVINKA
Wendy Kennedy & Tom Kenyon

VELK Ý EXPERIMENT
z pohledu Hathorů a Plejáďanů deváté dimenze
Země představuje pozoruhodný experiment, kde je uložen genetický materiál z tisíců světů. Společně s tímto genetickým materiálem zde bylo zanecháno veškeré
emoční kódování a zkušenosti těchto planet a druhů, které
jsou základem pro Velký experiment. Existují další časové osy, v nichž tento experiment nebyl úspěšný. Ale vy,
vaše verze, s níž vedeme tuto konverzaci, je úspěšná,
a proto procházíte procesem vzestupu.
Informace, které v této knize sdílíme, považujeme za nejvhodnější vibrační shodu pro stav, v němž se právě teď nacházíte.
Zatímco poskytujeme informace, vždycky se díváme na vibrační úroveň většiny těch, u nichž předpokládáme, že text
budou číst. Děláme to proto, abychom vám poskytli verzi pravdy, jež vám nejlépe poslouží k získání přístupu k vašemu nejvyššímu potenciálu.
Jsme opravdu nadšení, že se pouštíte na tuto cestu! Toto okno
v čase oplývá úžasným potenciálem, jenž je limitován pouze
vaší představivostí. Největší výzvou pro vás bude zbavit se
zábran způsobených vašimi hodnoceními a přesvědčeními.
Vězte, že je možné cokoliv. A o tom všem je vzestup.
Jakmile zjistíte, že navzdory všemu „negativnímu“, hrám či
manipulacím – jste to vy, kdo je tvůrcem bytí, můžete změnit
svou verzi reality. A pokud vás bude dost, kdo se rozhodnou
pro jinou verzi skutečnosti, pak se vytvoří zcela nová časová
osa, kterou následují změny v současných událostech. A to
všechno vede k úplně novému světu.
Takže – zbývá udělat pouze jednu věc: Sněte svůj nejkrásnější
sen!

distribuce: Kosmas

www.anch-books.eu

Oběť případu Babice
JAN BULA 1920-1952

František Kolouch
váz.,
310 s.,
399 Kč

V červenci 1951 zazněly ve škole v Babicích
výstřely. Zemřeli tři funkcionáři MNV. Třebaže
již druhý den byli pachatelé dopadeni, využil
komunistický režim událost jako záminku pro
likvidaci dalších „nepohodlných“ osob. Rozpoutal
tak jednu z největších represivních akcí v dějinách
Československa.

Koukej, mami!
Františka Böhmová
brož.,
140 s.,
199 Kč

Krátké úsměvné příběhy jsou cenným svědectvím
toho, jak můžeme prožívat i nepatrný okamžik
svého života jako neopakovatelnou chvíli, jako
obdarování, povzbuzení nebo potěšení.

Y-Bible

BIBLE KATOLICKÉ CÍRKVE PRO MLÁDEŽ

brož.,
431 s.,
590 Kč

Y-Bible sice nenahradí kompletní Bibli a její
studium, ale může být vynikající pomůckou pro
dospívající a mladé křesťany, pro katolíky, kteří
sice léta chodí do kostela, ale nejsou zvyklí sami
si číst v Bibli, pro konvertity i odrodilce, kteří se
po létech vracejí k životu s Bohem a s církví.

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

bibliografie
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duchovní
nauk y

společenské
vědy; osvěta

k ř esťanst ví

e nc yk lo pe d i e

ARTHUROVÁ, Kay;
VEREENOVI, Bob a Diane
Život naplněný chválou. Studium
Bible – šest 40minutových lekcí

BUBEN, Milan
Encyklopedie řádů, kongregací
a řeholních společností katolické
církve v českých zemích IV.
1. svazek

Z angl. přel. K. Limrová, Praha: KMS,
2016, 1. vyd., 86 s., brož. 109 Kč
Kniha obsahuje materiály vhodné
ke studiu jednotlivců i skupinek
(bez domácích úkolů). Cílem
studia je inspirovat čtenáře
k přemýšlení a přinášet do života
proměnu.
ISBN 978-80-87904-55-8

HERYÁN, Ladislav
Exotem na této zemi. O Božím
milosrdenství mezi námi

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 144 s.,
váz. 199 Kč
Kniha známého salesiánského kněze
a pedagoga, „pastýře undergroundu“, je putováním po stopách Božího
milosrdenství na této zemi.
ISBN 978-80-262-1099-3

YOUCAT – Bible

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 434 s.,
váz. 590 Kč
Máte ve svých rukou něco božského – knihu jako oheň! Knihu, skrze
niž mluví Bůh. Bible tu není od
toho, aby se postavila na polici, ale
abyste ji měli v rukou, abyste si v ní
často četli. Každý den, sami nebo
společně...
ISBN 978-80-7195-819-2

ZÜRRLEIN, Wolfgang
Novéna s bl. Engelmarem Unzeitigem, „andělem z Dachau“
Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 2. vyd., 40 s.,
brož. 49 Kč
Novéna.
ISBN 978-80-7195-930-4

ekonomika
dan ě
ŠIROKÝ, Jan
Základy daňové teorie s praktickými příklady

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
2. aktual. vyd., 128 s., váz. 220 Kč
Kniha pokrývá všechny důležité
oblasti daňové teorie – nezbytný
stručný přehled historie, daňové
pojmy, daňovou incidenci, efektivnost a spravedlnost, teorii
přímých a nepřímých daní a teorii
mezinárodního zdanění.
ISBN 978-80-7552-315-0

e ko n om i e
KRAMEŠ, Jaroslav
Ekonomie jako předmět vysokoškolské výuky v českých zemích
v XIII. a XIX. století
Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 160 s., brož. 279 Kč
Monografie představuje vývojové proměny výuky ekonomie
v českých zemích od zavedení
ekonomie mezi učební obory
na vysokých školách do konce
19. století.
ISBN 978-80-7261-435-6

Praha: Libri, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 250 Kč
Kongregace a řeholní společnosti
(lazaristi, oratoriáni, společnost Srdce
Ježíšova, redemptoristé, saleziáni, těšitelé, bartolomiti, eucharistini, pallotini,
obláti, verbisti, kalasantini, školští bratři, petrini, ivaniti, mariáni ad.).
ISBN 978-80-7277-545-3

esote r i k a
CALLEMAN, Carl Johan
Globální mysl a počátek
civilizace

Ze švéd. přel. M. Šubrt, Olomouc:
Fontána, 2016, 1. vyd., 288 s., brož.
368 Kč
Nový pohled na původ lidstva ve
světle mayského kalendáře. Je
možné, aby vědomí v našem mozku
vznikalo v globální mysli, která lidské
vědomí vývojově přetváří podle předem daného kosmického plánu?
ISBN 978-80-7336-833-3

VIRTUE, Doreen; VIRTUE,
Charles
Poselství andělů. O smyslu života, vztazích, zdraví a životních
rozhodnutích
Z angl. přel. J. Novotná, Praha:
Pragma, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 168 Kč
Vaši strážní andělé vám neustále předávají svá poselství, často prostřednictvím znamení. V této knize vás autoři
naučí, jak porozumět znamením, která
jsou neustále kolem vás.
ISBN 978-80-7349-182-6

fi lozo fi e
BUBER, Martin
Já a Ty

Z něm. přel. J. Navrátil, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 128 s., váz. 229 Kč
Nejslavnější kniha M. Bubera z roku
1923 je jedinečným příspěvkem
k filozofii dialogu. Buber zde rozlišuje
dvě základní nastavení, jež charakterizuje výrazy „Já–Ty“ a „Já–Ono“. Dílo
v češtině vychází poprvé ve finální
podobě z roku 1962.
ISBN 978-80-262-1093-1

h isto r i e
FUKALA, Radek
Sen o odplatě. Dramata třicetileté války

Praha: Epocha, 2016, 2. revid. vyd.,
392 s., váz. 359 Kč
S krutým průběhem třicetileté války,
s velkými postavami neustále se přelévajících válečných střetnutí, nadějemi a s osudy českých, moravských
a slezských emigrantů nás seznamuje
nově pojaté barvité líčení neuskutečněného snu o odplatě.
ISBN 978-80-7557-013-0

MENDELOVÁ, Jaroslava
Libri Civitatis V. Knihy měšťanských práv na Novém Městě
pražském 1518–1581

z n o v i n e k k 2 6 . 9. 2 0 16 19 8 t i t u l ů

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 512 s., váz. 400 Kč
Obsahem svazku je regestář zápisů o přijímání nových měšťanů, resp. o udělení
a přijetí měšťanského práva, které jsou
obsaženy v nejstarších knihách měšťanských práv Nového Města pražského.
ISBN 978-80-87271-36-0

MENDELOVÁ, Jaroslava
Libri Civitatis VI. Knihy měšťanských práv na Novém Městě
pražském 1582–1657

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 864 s., váz. 500 Kč
Šestý svazek ediční řady Libri Civitatis
navazuje na předcházející svazek pátý
a zpřístupňuje knihy měšťanských práv
na Novém Městě pražském, tentokrát
z dlouhého rozmezí mezi lety 1582–1657.
ISBN 978-80-87271-60-5

Města, která utvářela starověký
svět

Edit. J. J. Norwich. Z angl. přel.
J. Šimonová a kol., Praha: Vyšehrad,
2016, 1. vyd., 240 s., váz. 598 Kč
Babylón, Memfis, Trója, Jeruzalém,
Atény, Pompeje, Kartágo… Bohatě
ilustrovaná kniha přináší historii
celkem 40 měst ze všech kontinentů,
včetně měst v nedávné době poničených vinou válečných konfliktů
a náboženského extremismu.
ISBN 978-80-7429-694-9

RYNEŠ, Václav
Zápas o národní a středoevropskou federaci. Fr. Palacký, Fr. L.
Rieger a český federalismus
v Rakouském císařství

Brno: Knihař, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 190 Kč
Politologická a historická úvaha
o vzniku českého národního sjednocení
a koncepce federalizace Rakouského
císařství v 19. století. Představuje hlavní
nositele myšlenky českého federalismu
Fr. Palackého a Fr. L. Riegera.
ISBN 978-80-86292-91-5

k ale n dář e
DŽIBRÁN, Chalíl
Hledání. Diář 2017

Ilustr. J. Lockerová, Praha: Vyšehrad,
2016, 1. vyd., 96 s., 299 Kč
Diář přináší na každý týden podnětné
a motivující myšlenky jednoho
z nejoblíbenějších a nejslavnějších
arabských spisovatelů, malíře, filosofa a mystika Ch. Džibrána.
ISBN 978-80-7429-760-1

komun i k ace
LANCASTER, Simon
Na co lidé slyší

Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 248 s., brož. 369 Kč
Praktická příručka jazyka velkých
vůdců. Význam řečnického umění
znali a studovali už staří Řekové.
Poznatky současné neurovědy ve
spojení s principy starými tisíce let
posouvají toto studium a jeho praktické využití na novou úroveň.
ISBN 978-80-7261-436-3

motivačn í
př í ručk y
ČERNÝ, Michal
Jak učit sám sebe s myšlenkovými mapami, kreativními
technikami a online nástroji
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Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 176 s.,
brož. 249 Kč
Vzdělávání není činnost, která má
končit za školními dveřmi. Naopak
možnost osobního rozvoje, studia
toho, co je pro člověka skutečně
zajímavé a důležité, často začíná
až tehdy, kdy má čas a možnost organizovat si učení se po svém.
ISBN 978-80-265-0519-8

HILL, Napoleon
Pozitivním myšlením k úspěchu.
Objevujte tajemství, které vám
umožní naplnit své sny

Z angl. přel. K. Kučerová, Praha:
Pragma, 2016, 1. vyd., 272 s., váz. 160 Kč
Kniha, která vám na příkladech ze života ukáže, že lze dosáhnout jakýchkoli
cílů, pokud jste přesvědčení, že jsou
dosažitelné a že máte sami schopnosti,
potřebné k jejich dosažení.
ISBN 978-80-7205-375-9

CHASKALSON, Michael
Mindfulness za 8 týdnů.
Revoluční plán pro čistou mysl
a zklidnění životního tempa

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 288 s.,
brož. 369 Kč
Mindfulness mění životy. Zmírňuje
stres a úzkosti a přináší radost
a plnost prožitku do každého
okamžiku. Nabije vás novou energií
do života a odvahou čelit jakýmkoli
překážkám.
ISBN 978-80-265-0517-4

McIVER, Meredith; TRUMP,
Donald J.
Mysli jako miliardář. Všechno
o úspěchu, obchodu s nemovitostmi a o životě

Z angl. přel. V. Bayer, Praha: Pragma,
2016, 1. vyd., 248 s., váz. 280 Kč
Nestačí jen chtít. Musíte vědět,
co pro to udělat. Realitní magnát
D. Trump vám ukáže, jak myslí miliardář, jaký mít přístup k penězům, ke
své kariéře a k životu. Také vás naučí,
jak působit na lidi.
ISBN 978-80-7205-201-1

oso bn osti
SVOBODA, Rudolf
Nebroušený diamant. Třetí
českobudějovický biskup Josef
Ondřej Lindauer

Praha: Vyšehrad, 2016, 1. vyd.,
144 s., brož. 198 Kč
Publikace je věnována životu a dílu
J. O. Lindauera (1784–1850), který byl
v letech 1846–1850 třetím českobudějovickým biskupem. Navazuje tak na
řadu odborných monografií a studií
věnovaných jeho předchůdcům.
ISBN 978-80-7429-703-8

par tn e r sk é
v z tahy
ONDRÁČKOVI, Lubomír
a Věra
Lov, nebo zjevení? Jak najít
životního partnera

Praha: KMS, 2016, 2. dopl. vyd.,
75 s., brož. 79 Kč
Přestože křesťané věří, že se o ně
Bůh postará, mívají kolem vstupu do
manželství spoustu otázek: Dá mi
Bůh partnera? Jak to bude prakticky
probíhat? Jak poznám, že je to ten
pravý? Nebudu muset dlouho čekat?
Co když zůstanu sám/sama?
ISBN 978-80-87904-56-5

pe dag og i k a;
d idak ti k a
OTEVŘELOVÁ, Hana
Školní zralost a připravenost

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 144 s.,
váz. 215 Kč
Kniha je průvodcem všem pedagogům mateřských škol, kteří chtějí
předškoláky, s nimiž pracují, připravit
na školu co nejlépe. Nabízí také
pomoc a podporu dětem před zahájením školní docházky.
ISBN 978-80-262-1092-4

pr ávo
ELISCHER, David
Darování a jeho podoby v novém
soukromém právu
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 240 s., váz. 370 Kč
Publikace se podrobně věnuje institutu darování, který byl dotčen
rekodifikací civilního práva.
ISBN 978-80-7552-298-6

HRNČIŘÍK, Vít
Předběžná opatření v civilním
řízení

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
272 s., váz. 490 Kč
Publikace nabízí systematický pohled
na předběžná opatření podle OSŘ
a ZŘS. Je jedinou českou monografií
zpracovávající toto živě diskutované
a vysoce prakticky relevantní téma.
ISBN 978-80-7400-622-7

POLIŠENSKÁ, Petra;
HARABALOVÁ, Marie;
PEREJDOVÁ, Alžbeta
Musíš znát... Obchodní právo

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 136 s., brož. 195 Kč
Praktická studijní pomůcka poskytuje
čtenáři přehled nejdůležitější judikatury obchodního práva za období let
2009 až 2015.
ISBN 978-80-7552-347-1

POLIŠENSKÁ, Petra;
HARABALOVÁ, Marie;
PEREJDOVÁ, Alžbeta
Musíš znát... Právo cenných
papírů

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 112 s., brož. 195 Kč
Praktická studijní pomůcka poskytuje
čtenáři přehled nejdůležitější judikatury práva cenných papírů za období
let 2002 až 2015.
ISBN 978-80-7552-350-1

průvo d ce
Kostel sv. Klimenta na Levém
Hradci

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 2. vyd., 64 s.,
brož. 73 Kč
Průvodce.
ISBN 978-80-7195-901-4

psych o lo g i e
BROWN, Brené
Co tě nezabije, to tě posílí. Jak
zranitelnost utváří náš život a jak
ji využít ve svůj prospěch
Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 240 s., brož. 369 Kč
Autorka ukazuje, jak důležité je pojmenovat myšlenky, obavy a pocity,
jež zakoušíme, a jak nám to pomáhá
přijmout příběh svého života, in-

bibliografie
terpretovat ho, vyrovnat se s tím, co
nás potkalo, a nalézt tak hlubší smysl
svého života, moudrost a naději.
ISBN 978-80-7261-441-7

HELLER, Laurence;
LAPIERRE, Aline
Uzdravení vývojového traumatu

Z angl. přel. L. Těšnovská, Olomouc:
Fontána, 2016, 1. vyd., 352 s.,
brož. 388 Kč
Autoři nabízejí srozumitelné techniky
a postupy pro všechny z nás, kdo se
snažíme lépe pochopit své základní
vnitřní konflikty. Kniha napomáhá
emočnímu zrání a psychologickému
a duchovnímu růstu.
ISBN 978-80-7336-836-4

KIECHLE, Stefan
Umět se rozhodnout

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 72 s.,
brož. 119 Kč
Rozhodovat se musíme neustále,
v malých i velkých věcech. Jak se ale
rozhodovat správně? A čemu vlastně
říkáme „správné“ rozhodnutí? Existují nějaké metody nebo „techniky“
rozhodování? Jak hledat kritéria pro
moudré rozhodování?
ISBN 978-80-7195-869-7

KINDL-BEILFUSS, Carmen
Umění ptát se. V koučování,
poradenství a systemické terapii

Z něm. přel. L. Hradilová, Praha:
Portál, 2016, 2. vyd., 272 s., váz.
Kniha je určena pro psychoterapeuty
(zejména v systemické terapii), poradenské psychology, kouče, studenty psychologie, lidi se zájmem o sebezměnu
a bude inspirativní i pro lidi, kteří vedou
rozhovory v jakémkoli kontextu.
ISBN 978-80-262-1150-1

OSHO
Rebel

Z angl. přel. P. Kaas, Praha: Pragma,
2016, 1. vyd., 232 s., brož. 180 Kč
Rebel respektuje svoji vlastní nezávislost a právě tak respektuje nezávislost
kohokoli jiného. Uznává svoji vlastní
jedinečnost stejně jako jedinečnost
celého vesmíru. Celý vesmír je jeho
chrámem.
ISBN 978-80-7349-494-0

SUCHOMELOVÁ, Věra
Senioři a spiritualita. Duchovní
potřeby v každodenním životě

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
304 s., váz. 295 Kč
Komu knihu doporučit? Pravděpodobně po ní v první řadě sáhnou
odborníci, kteří z titulu své profese
pracují se seniory – sociální pracovníci, duchovní všech denominací, psychologové, lékaři, zdravotní sestry,
ošetřovatelé, pečovatelé apod.
ISBN 978-80-7255-361-7

stu d i e
ZYGAR, Michail
Všichni muži Kremlu. Stručná
historie současného Ruska

Z ruš. přel. L. Dvořák, Příbram:
Pistorius & Olšanská, 2016, 1. vyd.,
416 s., váz. 369 Kč
Jak je vybudována dnešní ruská státní
moc? Je V. Putin opravdu neomezeným vládcem současného Ruska,
anebo mu vládne spíše jakýsi „kolektivní Putin“ či „nové politbyro“? Jak
dlouho bude trvat putinismus?
ISBN 978-80-87855-64-5

matematické
a přírodní vědy
anatom i e
NETTER, Frank H.
Netterův anatomický atlas
člověka

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 632 s.,
váz. 2299 Kč
Atlas obsahuje 531 barevných anatomických tabulí, každá kapitola je
doplněna i tabulkami svalů. Názorné
ilustrace téměř posunují tuto knihu
od učebnice anatomie k uměleckému dílu.
ISBN 978-80-264-1176-5

sbo r n í k y
Cosmology on Small Scales
2016. Local Hubble Expansion
and Selected Controversies in
Cosmology

Edit. M. Křížek, Y. V. Dumin, Praha:
Matematický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 224 s., brož.
Sborník obsahuje příspěvky odborníků z různých oborů, od planetologie po vývoj galaxií. Konferenci
pořádal Matematický ústav Akademie věd ČR v Praze od 21. do
24. 9. 2016.
ISBN 978-80-85823-66-0

technické vědy
d ig itáln í
fotog r afi e
FAULKNER, Andrew;
CHAVEZ, Conrad
Adobe Photoshop CC. Oficiální
výukový kurz

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
384 s., brož. 690 Kč
Kniha pokrývá všechna významná
témata: základní úpravy fotografií,
efekty, maskování, náročné výběry,
použití inteligentních nástrojů, barevné transformace atd. Přiložené
DVD obsahuje pracovní soubory ke
všem výukovým lekcím.
ISBN 978-80-251-4741-2

př í ručk y
World of Tanks. Příručka velitele
Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
224 s., váz. 399 Kč
Hra World of Tanks se stala světovým fenoménem a stále se těší
obrovské oblibě. S touto oficiální
příčkou budete porážet nepřátele,
ať jste právě nasedli do svého
prvního Lechttraktoru nebo se
zrovna prokousali až k tankům
desáté úrovně.
ISBN 978-80-251-4707-8

ručn í pr áce
SVOBODOVÁ, Jana
Nejkrásnější nápady z přírodních
materiálů
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 104 s.,
váz. 269 Kč
Pojďte zažít radost naplno, nechte
se inspirovat přírodou a tvořit
z přírodních materiálů. V knize najdete nenáročné výrobky pro každé
roční období, se kterými vykouzlíte
úsměv nejen na dětské tváři.
ISBN 978-80-264-1195-6

z n o v i n e k k 2 6 . 9. 2 0 16 19 8 t i t u l ů
voj e nsk á
tech n i k a
LAPÁČEK, Petr
Vojenské a válečné vlaky

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 144 s.,
váz. 329 Kč
V publikaci autor poutavou formou
přibližuje historii a vývoj železnice ve
válečných dobách, od prvopočátků
přes 1. a 2. světovou válku a období
protektorátu, až do doby poválečné.
ISBN 978-80-264-1193-2

zbr an ě
ZABŁOCKI, Wojciech
Šavle světa

Z pol. přel. I. Kroupa, Praha: Elka
Press, 2016, Ars Dimicatoria, 1. vyd.,
448 s., váz. 449 Kč
Kniha se věnuje šavlím mnoha států
a národů. Kromě pojednání o výsledcích
vlastního dlouholetého zkoumání autor
představuje i rekonstrukci techniky ovládání různých typů šavlí. Kniha je bohatě
ilustrována autorovými kresbami.
ISBN 978-80-87057-27-8

zdravotnic tví
alte r nativn í
m e d icí na
STORL, Wolf-Dieter
Pradávná medicína – Kořeny
medicíny z dávné minulosti

Z něm. přel. I. Kraus, Olomouc:
Fontána, 2016, 1. vyd., 232 s.,
váz. 368 Kč
Naše západní medicína nepramení
z teorie učených lékařů a lékárníků, její kořeny sahají až do dávné
minulosti. Tyto znalosti sesbírali lovci
a sběrači starší doby kamenné, kočující pastevci a první usedlí rolníci.
ISBN 978-80-7336-828-9

k l asick á
m e d icí na
HOUBA, Robert; ZEMEN,
Jiří; BARTÁKOVÁ, Věra
Rukověť zubního lékaře. Pacient
se zdravotním rizikem

Praha: Havlíček Brain Team, 2016,
2. dopl. a uprav. vyd., 252 s., váz. 310 Kč
Setkání s pacientem trpícím závažným
celkovým onemocněním se pravděpodobně nevyhne žádný zubní lékař. Je
tedy prozíravé seznámit se se zdravotními riziky a možnými komplikacemi, které se mohou při ošetřování
nemocných pacientů vyskytnout.
ISBN 978-80-87109-64-9

HUMLOVÁ, Zuzana a kol.
Imunopatologické stavy
v kazuistikách

Praha: Mladá fronta, 2016, Aeskulap,
1. vyd., 216 s., váz. 370 Kč
Kniha je určena nejenom alergologům
a imunologům, kteří každodenně řeší
problematiku pacientů s těmito diagnózami, ale i pro lékaře ostatních interních
oborů, neurology, nefrology, gastroenterology a praktické lékaře.
ISBN 978-80-204-4124-9

PŘÍHODOVÁ, Iva;
DOSTÁLOVÁ, Simona a kol.
Spánková medicína v kazuistikách
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Praha: Mladá fronta, 2016, Aeskulap,
1. vyd., 176 s., váz. 370 Kč
Kniha umožňuje praktickou orientaci
v diagnostice a léčbě jednotlivých
spánkových poruch u dospělých
a u dětí, a to prostřednictvím oblíbených a žádaných kazuistik. Bohatě
dokumentováno názornými schématy, grafy, tabulkami a obrázky.
ISBN 978-80-204-4024-2

kuchař k y
STÖTTINGER, Karin
Míchané saláty ve sklenici

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 156 s.,
brož. 299 Kč
Rychlé a zdravé jídlo, ať už jste
kdekoliv! Salát jako předkrm, hlavní
chod nebo sladké překvapení. Ideální
jídlo s sebou – jednoduché, chutné,
rafinované.
ISBN 978-80-7554-031-7

psych iatr i e
HONZÁK, Radkin
Úzkostný pacient

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 180 s.,
brož. 250 Kč
Pocity úzkosti a strachu nás doprovázejí celým životem, někdy
však mohou nabýt podoby nemoci.
Chorobné úzkostné stavy se vyskytují
v populaci mnohem častěji, než lékaři
předpokládají.
ISBN 978-80-7262-367-9

zdravotnické
př í ručk y
VOKURKA, Samuel a kol.
Ošetřovatelské problémy
a základy hemoterapie

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 140 s.,
brož. 150 Kč
Kniha je určena především zdravotním sestrám, které pečují o hematologicko-onkologické pacienty, ale
je nesporně užitečnou pomůckou
pro všechny zdravotníky účastnící se
ošetřovatelského procesu i v jiných
oborech.
ISBN 978-80-7262-299-3

umění; hudba
d ivad lo
OSLZLÝ, Petr
Am a Ea. Klauniáda Boleslava
Polívky v Divadle na provázku
(1973)

Brno: JAMU, 2015, 1. vyd., 308 s.,
brož. 160 Kč
Publikace pojmenovává východiska
herecké a autorské tvorby B. Polívky,
zasazuje jeho autorské inscenace do
kontextu celkové dramaturgické koncepce Divadla na provázku a pokouší
se rekonstruovat proces tvorby
klauniády Am a Ea.
ISBN 978-80-7460-091-3

SVĚRÁK, Zdeněk a kol.
Půlstoletí s Cimrmanem. Legendární divadlo z odvrácené strany
Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 329 Kč
Unikátní knížka, která vychází při
příležitosti 50 let Divadla Járy Cimrmana, přibližuje obrazem i textem
neznámou tvář nejslavnějšího českého divadelního souboru.
ISBN 978-80-7432-724-7

foto g r afi e
ŠTREIT, Jindřich
(Ne)známé fotografie 1978–1989
(Un)known Photographs
1978–1989

Olomouc: Fontána, 2016, 1. vyd.,
168 s., váz. 298 Kč
Kniha vychází k životnímu jubileu
jednoho z nejvýznamnějších českých
fotografů, který svou celoživotní tvorbu zaměřil dokumentaci venkovského života v období skomírajícího
komunismu.
ISBN 978-80-7336-832-6

v ý t var n é
um ě n í
DAVENPORT, Jane
Kreslete a malujte – Krásné tváře
Brno: Zoner Software, 2016, 1. vyd.,
136 s., váz. 308 Kč
Inspirující kniha o tom, jak za pomoci různých typů výtvarných médií
vytvořit okouzlující portréty ve stylu
ilustrací módních návrhářů.
ISBN 978-80-7413-336-7

učebnice
základní školy
česk ý ja z yk
NASTOUPILOVÁ, Dita
Čítanka – Velká psací písmena

Ilustr. M. Vydrová, Praha: Fragment,
2016, 1. vyd., 48 s., brož. 79 Kč
Bohatě ilustrovaná pracovní čítanka
pro nácvik čtení genetickou metodou
je koncipována především jako doplňkový učební materiál. Obsahuje
smysluplné a pro děti atraktivní texty,
které lze využívat již od první fáze
nácviku čtení.
ISBN 978-80-253-2863-7

NASTOUPILOVÁ, Dita
Čtení podle obrázků

Ilustr. M. Vydrová, Praha: Fragment,
2016, 1. vyd., 36 s., brož. 99 Kč
Bohatě ilustrovaný pracovní sešit
pro rozvoj komunikační a slohové
výchovy při výuce českého jazyka
a literatury. Vyprávění podle
obrázkových příběhů obohacuje
slovní zásobu, prohlubuje vzájemnou komunikaci a pozitivně
ovlivňuje oblast osobnostně
sociální.
ISBN 978-80-253-2864-4

NASTOUPILOVÁ, Dita
Deník malého čtenáře

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
brož. 69 Kč
Deník je koncipován jako doplňkový
výukový materiál k rozvoji čtenářské gramotnosti. Je určen žákům
1. a 2. ročníku ZŠ a je rozdělen do tří
základních částí: Co jsem četl/a já,
Co jsme četli my – ve škole a Co jsme
četli my – doma.
ISBN 978-80-253-2873-6

NASTOUPILOVÁ, Dita
Písanka malého spisovatele

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
brož. 69 Kč
Doplňkový materiál k výuce psaní.
Už od 1. třídy mohou děti o psaní
uvažovat jinak. Nemusí pro ně
představovat jen prostý záznam
slov a vět. Pokud je správně za-

bibliografie
ujmeme, psaní se může stát zajímavou tvůrčí činností.
ISBN 978-80-253-2879-8

NASTOUPILOVÁ, Dita
Písmenkový svět

z n o v i n e k k 2 6 . 9. 2 0 16 19 8 t i t u l ů
mechanika – statika řeší komplexně
v celém rozsahu i obsahu, v některých částech jde i nad rámec RVP,
a to pro práci s nadanými žáky.
ISBN 978-80-7333-122-1

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 99 Kč
Písmenkový svět je koncipován
jako doplňkový výukový materiál
k nácviku jednotlivých písmen
s využitím genetické metody čtení
pro žáky 1. ročníku ZŠ. Součástí je
metodická příručka pro učitele, ve
které najdou stručnou charakteristiku metody.
ISBN 978-80-253-2880-4

střední školy
e le k tro tech n i k a
BLAHOVEC, Antonín
Elektrotechnika I

Praha: Informatorium, 2016, 6. vyd.,
192 s., brož. 245 Kč
Učebnice se zabývá problematikou
proudového, elektrostatického
a magnetického pole s praktickými
aplikacemi. Je doplněna řešenými
příklady. Určeno středním školám
zaměřeným na elektrotechniku
a příbuzné obory.
ISBN 978-80-7333-123-8

krásná
literatura
autobiografie
FAZAL, Naeem;
MURRAYOVÁ, Kitti
Byl jsem muslimem

spor t
a tělov ýchova
spo r tovn í
př í ručk y
Vzdělávání badmintonových
trenérů – Trenérská příručka.
Úroveň 1

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
256 s., brož. 349 Kč
Kniha je překladem certifikované
mezinárodní učebnice Světové badmintonové federace (BWF) pro hráče
a trenéry. Popisuje detailně všechny
stránky sportovní přípravy, zahrnuje
jak trénink dětí, tak dospělých.
ISBN 978-80-204-3640-5

jazykověda;
literární vědy
ja z ykové
př í ručk y

BLAHOVEC, Antonín
Elektrotechnika II

Praha: Informatorium, 2016, 6. vyd.,
156 s., brož. 215 Kč
Učebnice se zabývá řešením elektrických obvodů střídavého proudu
harmonického průběhu. Většinu
řešených příkladů doprovázejí grafy,
schémata a fázorové diagramy, které
jsou důležité pro pochopení látky.
ISBN 978-80-7333-124-5

Gramatika v obrázcích –
Němčina

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
320 s., brož. 349 Kč
Patříte k těm, kteří preferují vizuální
vnímání a mají takzvanou fotografickou
paměť? Pro vás a všechny ostatní, které
už nebaví staré nezáživné metody
a chtějí se učit moderně a efektivně, je
tato unikátní učebnice gramatiky.
ISBN 978-80-253-2867-5

MELICAN, Brian
Gramatika v obrázcích –
Angličtina

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
320 s., brož. 349 Kč
Patříte k těm, kteří preferují vizuální
vnímání a mají takzvanou fotografickou
paměť? Pro vás a všechny ostatní, které
už nebaví staré nezáživné metody
a chtějí se učit moderně a efektivně, je
tato unikátní učebnice gramatiky.
ISBN 978-80-253-2874-3

strojírenství;
stroj e
ŠÁMAL, Oldřich
Technická mechanika – Statika

Praha: Informatorium, 2016, 1. vyd.,
128 s., brož. 295 Kč
Učebnice je určena pro žáky SPŠ
strojnických a maturitním oborům
SOU se strojním zaměřením.
Problematiku danou v předmětu

se krajinopisné umění rodí a kdy na
poli romantismu, realismu a raného
modernismu dosahuje svého největšího rozmachu.
ISBN 978-80-7363-745-3
(Dokořán), 978-80-7464-830-4
(Ostravská univerzita)

lite r ár n í
h isto r i e
TOMÁŠEK, Martin
Krajiny tvořené slovy.
K topologii české literatury
devatenáctého století

Fot. R. Polášek, Praha: Dokořán,
Ostrava: Ostravská univerzita, 2016,
1. vyd., 376 s., váz. 399 Kč
Ve zkoumání vztahu člověka
k prostoru se tato kniha zaměřuje
především na krajinu 19. století, kdy

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 180 s.,
brož. 259 Kč
Naeem byl zbožný pákistánský muslim, jemuž se Kristus zjevil tak, že se
tomu nemohl vzepřít. Jeho příběh je
navzdory veškerému neporozumění,
které jeho obrácení ke křesťanství
vyvolalo mezi jeho nejbližšími, příběhem naděje.
ISBN 978-80-7195-874-1

HEINZ, Marek; SMUTNÝ,
Roman
Marek Heinz: útočník s uměleckou duší

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 299 Kč
Třicetinásobný český fotbalový reprezentant M. Heinz se v knize ohlíží za
svou různorodou kariérou a poutavě
vypráví příběh, ve kterém nechybí
velké úspěchy ani strmé pády. Jeho
fotbalová cesta byla bezesporu obdivuhodná.
ISBN 978-80-7505-402-9

HEMINGWAY, Mariel
Neviditelná dívka

Z angl. přel. K. Pietrasová, Praha:
Portál, 2016, 1. vyd., 104 s., váz. 199 Kč
Vnučka slavného spisovatele napsala
působivou knihu o tom, jaké to je
vyrůstat s vědomím, že vaši rodiče
trpí depresemi a jsou závislí na lécích,
sestra je duševně nemocná a dědeček
několik měsíců před vaším narozením
spáchal sebevraždu.
ISBN 978-80-262-1091-7

HIGAŠIDA, Naoki
A proto skáču. Vnitřní svět třináctiletého chlapce s autismem

Z japon. přel. A. Křivánková, Praha:
Paseka, 2016, 1. vyd., 172 s.,
brož. 229 Kč
Mladý spisovatel, básník a bloger
z Japonska trpí tak silnou formou
autismu, že nedokáže mluvit. Jeho
vidění světa je však neuvěřitelně bohaté, citlivé a inteligentní. Dokázal to
v bestselleru A proto skáču.
ISBN 978-80-7432-711-7

McIVER, Meredith; TRUMP,
Donald J.
Zbohatněte jako já

Z angl. přel. M. Váňa, Praha: Pragma,
2016, 1. vyd., 252 s., váz. 260 Kč
Titán v oboru nemovitostí, autor
bestsellerů a televizní showman
D. Trump odhaluje podnikatelské
moudrosti v této otevřené knize plné
tajemství svého úspěchu.
ISBN 978-80-7205-168-7

SULLENBERGER, Chesley;
ZASLOW, Jeffrey
Sully: Zázrak na řece Hudson
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Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 384 s.,
váz. 389 Kč
Měl to být rutinní let, jenže se do
motoru dostalo hejno ptáků. Nebýt
zkušeného kapitána Sullyho, dopadlo
by vše tragicky. Provedl obtížný
manévr a přistál na řece Hudson,
uprostřed New Yorku. Na riskantní
přistání měl jen 3 minuty.
ISBN 978-80-7505-414-2

biog r afi e
CÍLEK, Roman
Skorzeny. Život na hraně

Praha: Epocha, 2016, 2. rozšíř. vyd.,
184 s., váz. 175 Kč
Elitního příslušníka SS, Hitlerova
osobního oblíbence a specialistu
na nejtajnější operace nazval velitel
spojeneckých armád generál Dwight
D. Eisenhower „nejnebezpečnějším
mužem Evropy“.
ISBN 978-80-7557-011-6

COOKE, John Byrne
Na cestě s Janis Joplin

Z angl. přel. G. Zbavitelová, Praha:
65. pole, 2016, Klobouk dolů, 1. vyd.,
408 s., váz. 448 Kč
Obsáhlá životopisná kniha o fenomenální americké zpěvačce, divokých
60. letech a hudbě, se kterou dobyla
svět. J. B. Cooke pomáhal Janis Joplin
jako road manager a filmař – a také
všechno zaznamenal pro budoucí
pokolení.
ISBN 978-80-87506-79-0

KOLOUCH, František
Oběť případu Babice. Jan Bula
1920–1952

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 316 s.,
váz. 399 Kč
V kontextu atmosféry 50. let nám
autor představuje životní příběh mladého kněze Jana Buly, jednoho z nevinně popravených v kauze Babice.
ISBN 978-80-7195-858-1

MILLNER, T. J.
Jaromír Jágr: cesta za snem

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 160 s.,
váz. 249 Kč
Nechte si vyprávět neuvěřitelný příběh
kladenského rodáka o tom, jak pod
stromeček dostal svoje první brusle, jak
se učil bruslit na rybníku, jak se sžíval
s Amerikou a jak se propracoval mezi
špičky hokejového světa.
ISBN 978-80-7505-413-5

STIMAMIGLIO, Stefano
Otec dětí ulice

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 168 s.,
brož. 259 Kč
Kniha vypráví o jezuitském knězi
Georgu Sporschillovi (nar. 1946 v Rakousku), který zasvětil svůj život službě opuštěným dětem a nejchudším
rodinám, nejprve ve Vídni, posléze
v Rumunsku, v Moldávii a Bulharsku.
ISBN 978-80-7195-847-5

VANIER, Jean;
WHITNEY-BROWNOVÁ,
Carolyn
Krása lidskosti

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 299 Kč
V roce 2015 probleskla tiskem
zpráva, že Templetonovu cenu
získal Jean Vanier, zakladatel komunity Archa. V knize předkládá-

me jeho životopisný portrét, spolu
s výběrem těch nejlepších textů
z jeho knih.
ISBN 978-80-7195-885-7

cesto pisy
Bedekr – Rakousko

Praha: Česká televize – Edice ČT,
2016, 1. vyd., 176 s., brož. 269 Kč
Průvodce Rakouskem, vycházející z magazínu České televize, je
koncipován ve formátu zábavného,
ale i poznávacího a provokativního
cestopisu.
ISBN 978-80-7448-059-1

FUČÍK, Ivan
Francie s českou příchutí

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 168 s.,
brož. 299 Kč
Známý televizní tvůrce I. Fučík
vás svým jedinečným vypravěčským stylem provede jednotlivými
francouzskými regiony. Vydáte se
po stopách význačných českých
osobností a historických událostí
spojených s naší zemí.
ISBN 978-80-264-1188-8

d ete k tivk y;
k r im i
CARTER, Chris
Já jsem smrt

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 320 s., váz. 299 Kč
Roberta Huntera a jeho parťáka
Carlose Garciu čeká vyšetřování
případu dvacetileté ženy, jejíž
mrvolu údajně našel náhodný
kolemjdoucí na trávníku poblíž
losangeleského letiště. Vrah ji naaranžoval do pozice přípomínající
hvězdu.
ISBN 978-80-7507-600-7

DEAVER, Jeffery
Prázdné křeslo

Z angl. přel. J. Kobělka, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 456 s., brož.
229 Kč
Věhlasný tělesně postižený kriminalista Lincoln Rhyme přijíždí se svou
věrnou spolupracovnicí a milenkou
Amélií Sachsovou do Severní Karolíny, aby se zde podrobil vysoce
riskantní operaci, která by mu mohla
navrátit hybnost...
ISBN 978-80-7498-160-9

ECKHARDT, Klaus
Omamná chuť anýzu. Případy
Jaka Anatolise

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 249 Kč
V malé kanceláři Agia Galini se nudí
soukromý detektiv Jak Anatolis, ve
volném čase popíjí kořalku a tráví čas
s přáteli. Jeho lelkování má skončit ve
chvíli, kdy je na kopci nad městečkem
nalezeno tělo...
ISBN 978-80-7388-770-4

JAREŠ, Vítězslav
Vor v zakone. Hlava mafie

Brno: Moba, 2016, 1. vyd., 384 s.,
váz. 299 Kč
V Praze se schyluje k válce mezi
znepřátelenými skupinami ruskojazyčné mafie. Důstojník kapitán
Karel Krol z Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu přitom
přijde o kolegu a dlouholetého
kamaráda...
ISBN 978-80-243-7185-6

bibliografie
RAMPICHOVÁ, Zuzana
Ve znamení zvěrokruhu

Brno: Moba, 2016, Původní česká detektivka, 1. vyd., 256 s., váz. 249 Kč
Po smrti manželky začíná dobrodruh
Alex nový život a v brdských lesích
zakládá teambuildingovou agenturu.
Poté, co při outdoorových cvičeních
vyjdou najevo mnohé neshody mezi
kolegy, je jeden z účastníků semináře
nalezen zastřelený.
ISBN 978-80-243-7178-8

ROBERTSOVÁ, Nora
Sladká pomsta

Praha: Motto, 2016, 2. vyd., 464 s.,
váz. 399 Kč
Adrianne, dcera vyhlášené hollywoodské krasavice a slavného arabského šejka, žije pozoruhodný dvojí
život. Všichni ji znají jako princeznu,
lehkomyslnou dívku. Nikdo netuší,
že právě ona je Stín, největší zloděj
současnosti...
ISBN 978-80-267-0685-4

h isto r ick é
rom ány
QUINNOVÁ, C. S.
Lovec zločinců

Z angl. přel. A. Otáhal, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 344 s., váz. 299 Kč
Klíč, vrah a tajemství… Čarodějnice
vaří lektvary, hazardní hráči míchají
karty a alchymisté předstírají zázraky… Píše se rok 1665 a v Londýně
řádí černá smrt – mor. Ulicemi
navíc kráčí vrah v masce morového
doktora…
ISBN 978-80-7507-624-3

ROMANA, Muriel
Marco Polo 2 – Za velkou zdí

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 299 Kč
V 2. díle románové trilogie se Marco
Polo vydává do Číny, aby se stal
vyslancem na dvoře Kublajchána.
Čínský vládce si ho záhy oblíbí. Jako
jeho host a diplomat cestuje po
všech provinciích a poznává zvyky
středověké Číny.
ISBN 978-80-7529-209-4

h umo r
BOSMAN, Pavel
Co to tu děláš, bratře zajíci?
Bajky o církvi

Praha: KMS, 2016, 1. vyd., 47 s.,
brož. 89 Kč
Třetí sbírka humoru od chebského
kreslíře nabízí soubor komiksových
anekdot o „lesní církvi“ – tedy na
první pohled o různých zvířatech. Zároveň jde o alegorii, která křesťanům
nastavuje zrcadlo a laskavým humorem vede k zamyšlení.
ISBN 978-80-87904-60-2

kom i k sy
FISCH, Sholly; BRIZUELA,
Dario
Scooby-Doo: Týmovka 1

Z angl. přel. P. Zenkl, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 128 s., brož. 299 Kč
Poté, co byl ve městě zpozorován
Man-Bat, po něm začíná pátrat
Scooby-Doo s detektivním týmem
Záhady s.r.o. Záhy zjistí, že nejsou
jediní, kdo se o netvora zajímá – po
jeho stopách se vydali i Batman
s Robinem...
ISBN 978-80-7507-602-1

HURWITZ, Gregg; MALEEV,
Alex; PONTICELLI, Alberto a kol.
Batman: Temný rytíř 4: Proměny
Z angl. přel. M. D. Antonín, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 176 s., váz. 599
Kč, brož. 399 Kč
Basil Karlo byl nejžádanějším
hollywoodským hercem, dokud jej
látka, která mu k tomu dopomáhala,
neproměnila v netvora měnícího svůj
tvar. Jeho nové zločinné řádění ale
probíhá jinak než podle obvyklého
vzorce, což zmate i Batmana.
ISBN 978-80-7507-598-7 (váz.),
978-80-7507-597-0 (brož.)

ŠOREL, Václav
Tvrz

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 299 Kč
Komiksový seriál Tvrz vycházel v časopise ABC v letech 1980–1981 s kultovními ilustracemi F. Kobíka. Název
odkazuje k tvrzi v jihočeské Lásenici,
dříve Hlásenici, která byla vypálena
a srovnána se zemí bezprostředně
před bitvou u Lipan.
ISBN 978-80-7505-415-9

lite r atur a
fak tu
DOLEŽAL, Miloš
Vzdorovali zlu. P. Josef Toufar
a Jan Zahradníček, dva příběhy
českého 20. století

Praha: Martin Dostoupil, 2016,
1. vyd., 108 s., brož. 150 Kč
Dva nenápadní muži pocházející
z Vysočiny. První: sedlácky ramenatý
venkovský kněz Josef Toufar. Druhý:
subtilní a křehký básník a intelektuál
Jan Zahradníček. Pravděpodobně
se osobně nikdy nepotkali, ale byli si
v mnohém blízcí.
ISBN 978-80-904280-7-2

GABZDYL, Pavel
Neuvěřitelné Brno

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 88 s.,
váz. 399 Kč
Brno je neuvěřitelné město. Víme,
že tu žili trilobiti, dinosauři i šavlozubí tygři. Na brněnském nebi se
objevovaly ohromné komety a přes
den tu mnohokrát zčernalo Slunce.
Věřte nebo ne, ale právě takové
příběhy jsou vepsané do brněnských
ulic i kopců.
ISBN 978-80-264-1185-7

HAMPTON, Dan
Hunter Killers

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 448 s.,
váz. 399 Kč
Rok 1965, Vietnam, vrcholící Studená válka. Sověti vyvinuli unikátní
protiletadlový systém, proti kterému
Američané byli naprosto bezradní.
Jak moc smrtící bude další útok?
Pentagon věděl, že na nebezpečnou
hrozbu musí odpovědět. Rychle.
ISBN 978-80-264-1196-3

HARDEN, Blaine
Útěk ze Severní Koreje

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 312 s.,
váz. 349 Kč
Pravdivý příběh o tyranovi, který
vybudoval Severní Koreu a mladém
pilotovi, který mu vzdoroval. Autor
vypráví strhující příběh o vzestupu
Kim Ir-sena k moci a o mladém severokorejském stíhači, který se odvážil
postavit se mu na odpor.
ISBN 978-80-264-1182-6

z n o v i n e k k 2 6 . 9. 2 0 16 19 8 t i t u l ů
NAVARA, Luděk; KASÁČEK,
Miroslav
A přece budu blízko. Život a mučednická smrt kněží Jana Buly
a Václava Drboly od Babic
Brno: Host, 2016, 1. vyd., 216 s.,
váz. 299 Kč
Je 30. dubna 1951. Pro mladého
kněze Jana Bulu si do Rokytnice na
Třebíčsku přijíždí tajná policie. Čeká
ho mučení, zmanipulovaný soud,
poprava. Stejný osud stihne i Václava
Drbolu, kněze z nedalekých Babic...
ISBN 978-80-7491-772-1

TANNER, Rob
5000 : 1 – Leicester City: Premier League vzhůru nohama

Z angl. přel. P. Dufek, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 272 s., váz. 299 Kč
Neuvěřitelná cesta Leicesteru City
k titulu v Premier League – stal se
fotbalovým mistrem proti papírovým
předpokladům. V srpnu 2015 sázkové
kanceláře stanovily kurz 5000 : 1, že
Leicester vyhraje Premier League...
ISBN 978-80-7507-626-7

po e z i e
DANĚK, Václav
Stance pro Einsteina

Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd., 50 s.,
brož. 90 Kč
Sto let od vzniku Einsteinovy
obecné teorie relativity evokuje
nová básnická sbírka V. Daňka.
Stance pro Einsteina jsou autorovým rozhovorem s velkým
myslitelem, směřují k němu a jeho
myšlenkám, současně mají však
velký zobecňující přesah.
ISBN 978-80-7304-197-7

poví d k y
HUI-KJONG UN
Krása mnou pohrdá

Z korej. přel. P. Ben Ari, Praha: Argo,
2016, SSP, 1. vyd., 204 s., váz. 249 Kč
V každé ze šesti povídek korejské
autorky se setkáváme s jednou
postavou, pokaždé jinak sužovanou
společenskými neduhy moderního
světa. Protagonisté čelí absurditě
jejich matoucích, osamělých životů,
aniž nalézají správné odpovědi.
ISBN 978-80-257-1842-1

próz a
BÖHMOVÁ, Františka
Koukej, mami!

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 140 s.,
brož. 199 Kč
První hodina po prázdninách, děti
vzorně připravené, jen Eliška, Lukášek a Vašík chybí. „Kde jsou?“ ptám
se Kubíka. „No, ujel jim autobus...“
odpověděl váhavě. „První hodina
a hned čtvrthodinové zpoždění!“ pomyslela jsem si rozladěně...
ISBN 978-80-7195-938-0

př í bě hy
MELICHAR, René
Proč mají ženy vždycky pravdu

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 259 Kč
Třetí kniha kameramana, střihače,
blogera a autora R. Melichara volně
navazuje na jeho první knihu K čemu
ženy mají muže a druhou Když žena
muže kárá.
ISBN 978-80-7243-890-7
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publicisti k a
KLAUS, Václav ml.
Pondělní komentáře aneb
Pravda psaná s láskou

Předml. P. Nárožný, Praha: Fortuna
Libri, 2016, 1. vyd., 256 s., brož.
249 Kč
Každý týden, již více než 2 roky, píše
V. Klaus ml. své břitké komentáře na
novinky.cz. Netýkají se jenom školství, ale především nestárnou v čase.
Není to „pěna dní“.
ISBN 978-80-7546-054-7

rom anti k a
ANDRÉE, Michaela
Chci snít s tebou

Z něm. přel. H. Smolaková, Brno:
Moba, 2016, Dětská sestra Angelika,
2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Dětská sestra Angelika je vždy
tam, kde je jí třeba – ať už se jedná
o nešťastnou lásku lékaře k sestře
Inge, nebo o splnění životního snu
nové dětské lékařky vybudovat keramickou dílnu…
ISBN 978-80-243-7315-7

BIRKNER-MAHLEROVÁ,
Frieda
Malá čarodějka

Z něm. přel. L. Lacinová, Brno:
Moba, 2016, FBM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Krásná a něžná Julietta je nešťastná,
její dny v roli vychovatelky vyplňuje
jen ponížení a osamělost. Vše se však
změní, když obdrží dopis od své příbuzné tety Lizzy, aby jí přijela pomáhat na sídlo Ebersbach. Tato nabídka
jí změní celý život.
ISBN 978-80-243-7321-8

BRANDENBURGOVÁ,
Barbara
Sejdeme se na radnici

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Šlechtické romance,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Když se Gabriela Harbichová
poprvé rozhlížela v onom velkém,
prázdném domě, zdál se jí pustý
a neútulný. Tento tísnivý dojem však
vzápětí vystřídal pocit radosti, že
právě ona, mladá architektka, dostala příležitost vytvořit z něj pohodlné
a krásné sídlo…
ISBN 978-80-243-7320-1

COURTHS-MAHLEROVÁ,
Hedwiga
Ty a nikdo jiný

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2016, HCM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Lia von Reinach žila po boku svého
strýce klidně, dokud jí starý pán
nedomluvil sňatek s Heinrichem von
Lankwitz. Ne že by Lia necítila ke
svému novému manželovi lásku, jen
věděla, že z jeho strany se jedná čistě
o sňatek z rozumu.
ISBN 978-80-243-7316-4

DARIUSOVÁ, Nicola
Jediný svědek

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2016, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Hluchoněmá Kateřina jako jediná
viděla, jak byl unesen její nejlepší
kamarád. Její oči vyprávěly o té
nešťastné události – ale nikdo jí nerozuměl…
ISBN 978-80-243-7337-9

Poslední šance na štěstí

Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno:
Moba, 2016, Dr. Stefan Frank,
2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Román o dojemné romanci na Waldnerově klinice.
ISBN 978-80-243-7334-8

VARYOVÁ, Charlotty
To štěstí má tisíc pih

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2016, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Tamara pokrčila nosík a všechny ty
zlaté tečičky se roztančily. Už zase
nějaká husa, pomyslela si. Co si ty
dámy vlastně myslí? Že se některá
stane mou novou maminkou? Že ale
ten taťka vůbec nedomyslí, jak si svou
novou maminku představuji...
ISBN 978-80-243-7318-8

VELDEN, Irene von
Večery u krbu

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Zlatá růže, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Hrabě Albrecht von Stetten, zámecký
pán z Rabenhorstu, má nepřítele na
život a na smrt: svého bývalého zločinného správce Herberta Fendlera,
který v rodině von Stetten z pomsty
a z touhy po majetku ještě po letech
budí strach a hrůzu.
ISBN 978-80-243-7332-4

rom ány
BOURDIN, Francoise
Clařino tajemství

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 392 s.,
váz. 329 Kč
Jedné noci v červenci 1945 probudí
Claru Morvanovou výstřel, který má
za následek smrt jejího staršího syna
Édouarda. Clara tuší, co se tu stalo,
ale rozhodne se, že důležitější než
pravda je chránit živé...
ISBN 978-80-267-0681-6

DE JONGOVÁ, Dela
Pole je tento svět

Z nizozem. přel. M. de Bruin
Hüblová, Příbram: Pistorius &
Olšanská, 2016, 1. vyd., 216 s.,
váz. 249 Kč
Severoafrický přístav Tanger, 1941.
Mezinárodní demilitarizovaná zóna
je přestupní stanicí na útěku před
nacismem zuřícím v Evropě. Spolu
s uprchlíky z nejrůznějších zemí se
zde ocitá také mladý nizozemský pár
vedený jinými motivy.
ISBN 978-80-87855-60-7

GIROD DE L‘AIN, Alix
Věčné mládí

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 264 s.,
váz. 249 Kč
Mládí je jako virus, který napadá
současnou společnost. Být mladý se
vyžaduje v profesi i v soukromí. Když
Alice zjistí, že s manželem začínají vypadat jako „přátelé rodičů“ za jejího
dětství, vyděsí se a okamžitě nastolí
omlazovací kúru.
ISBN 978-80-267-0682-3

HORÁKOVÁ, Naďa
Tajemství Anny z Lampersdorfu

Brno: Moba, 2016, 1. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč
Anna z Lampersdorfu sní svůj věčný
sen již několik staletí, ukrytá v hrobce
kdesi na Hodonínsku. V jedné ze starých pověstí z místních kronik se říká,
že ten, kdo ji nalezne, získá nesmírné

bibliografie
bohatství. Podaří se odhalit Annino
tajemství?
ISBN 978-80-243-7184-9

ROLLINS, James
Oltář ztraceného ráje

Z angl. přel. K. Kučerová, Praha: BB/art,
2016, 2. vyd., 360 s., váz. 349 Kč
Po pádu Bagdádu narazí dva iráčtí
chlapci na ozbrojené muže rabující v městské zoologické zahradě.
Stavidla se otevřela a stovky exotických ptáků, savců a hadů se pašují
do západních zemí. Jenomže tento
zločin skrývá ještě hlubší tajemství...
ISBN 978-80-7507-625-0

TARTTOVÁ, Donna
Malý kamarád

Z angl. přel. L. Johnová, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 576 s., váz. 398 Kč
V městečku Alexandrie ve státě Mississippi dojde k tragédii – devítiletý
Robin Cleve je nalezen oběšený na
stromě na zahradě před domem
svých rodičů. O 11 let později se do
pátrání na vlastní pěst pouští chlapcova mladší sestra Harrieta...
ISBN 978-80-257-1845-2

TAYLOR, Kathryn
Panství Daringham Hall – návrat
Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, 1. vyd., 256 s., váz. 279 Kč
Může to Benovi skutečně udělat?
Kate ví, že se její láska vrátila na
Daringham Hall jen kvůli ní. Den
za dnem však musí přihlížet, jak se
veškeré Benovy pokusy o záchranu
statku a panského domu míjejí
úspěchem...
ISBN 978-80-243-7180-1

sci - fi;
fantasy
Divoké karty II. Trumfová esa

Edit. G. R. R. Martin. Z angl. přel. D.
Orlando, R. Podaný, M. Žáček, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 304 s., váz. 298 Kč
Příběhy z antologie se odehrávají v 80. letech, ale jsou to 80. léta
zároveň podobná i nepodobná těm
našim. Mimozemská bytost zvaná Roj
se po staletích vesmírného putování
blíží k Zemi. Střet soupeřících frakcí
je na spadnutí...
ISBN 978-80-257-1654-0

MOSTECKÝ, Jaroslav
Prokletí přízračných hřebců

Praha: Epocha, 2016, 2. revid. vyd.,
552 s., váz. 399 Kč
Ušatí hadi a jejich vyznavači utrpěli
zdrcující a notně krvavou porážku. Zatímco jejich nesvaté mrtvoly tlejí v doupětech, před kterými se kdysi třáslo celé
Irsko, Helgi Troll a Leif, dědic dánského
trůnu, se snaží najít své milované...
ISBN 978-80-7557-015-4

THURNER, Michael Marcus
Psychiálští verbíři

Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba,
2016, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Pozemšťan s maskou – Alaska Saedelaere opět hledá smysl své existence.
ISBN 978-80-243-7331-7

spisy
SEIFERT, Jaroslav
Dílo J. Seiferta 15. – Všecky
krásy světa. Co všechno zavál
sníh – Dodatky

z n o v i n e k k 2 6 . 9. 2 0 16 19 8 t i t u l ů
Edit. M. Jirásková, Praha: Akropolis,
2016, Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 15,
1. vyd., 720 s., váz. 499 Kč
O svých memoárových textech básník
říkával, že nepíše paměti, ale vzpomínky rozdrobené „do malých příhod
a příběhů, většinou rozmarných, ale
i teskných a pochmurných“. Jejich záběr
je velmi široký.
ISBN 978-80-7470-116-0

svě tová
k l asi k a
MAUPASSANT, Guy de
Miláček

Praha: Garamond, 2016, zde 1. vyd.,
344 s., brož. 79 Kč
Román nás přivádí do Paříže konce
19. století, kde se Georges Duroy
snaží přežít na svém ubohém platu
úředníka, dokud díky příteli z vojny
nedostane místo v malých novinách.
Brzy se mu tak podaří proniknout do
vyšší společnosti.
ISBN 978-80-7407-303-8

weste r ny
HAYES, Rex
Stopa vede ke zlatu

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Patřil k Pinkertonům, nejslavnější
detektivní agentuře Spojených států.
Stopy jednoho vraha ho zavedly
do Nugget City, zlatokopeckého
města v Nevadě. Bylo to tam drsné.
Ničemové mu usilovali o život a byl
terčem několika útoků...
ISBN 978-80-243-7314-0

KIRBY, John
Muž, který stíhal Loca

th r i lle ry

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
„Zabiják indiánů“ – takto se začalo
přezdívat kapitánu McTearovi. Pro
své zkušenosti je povolán k jednotce, která má potlačit povstání
v zemi Apačů. Po dvaceti letech se
tak setkává s Locem – vrahem své
manželky a dcerky…
ISBN 978-80-243-7323-2

CUMMING, Charles
Ruské kolo

LANE, Lex
Říkali mu Puma

Z angl. přel. P. Kolmačka, Praha: Vyšehrad, 2016, Detektivky a thrillery,
1. vyd., 360 s., váz. 298 Kč
Agent britské tajné služby Thomas
Kell se dozví o smrti svého kolegy
a vynikajícího špiona Paula Wallingera, s nímž se nad Tureckem
za nevyjasněných okolností zřítilo
letadlo. Kell odjíždí do Turecka, aby
záhadnou smrt vyšetřil.
ISBN 978-80-7429-565-2

GRANT, Andrew
Odplata

Z angl. přel. O. Duha, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 320 s., váz. 299 Kč
David Trevellyan je agent zpravodajské služby britského vojenského
námořnictva. Jednoho večera ho
upoutá schoulená postava zastřeleného bezdomovce v ústí malé
uličky. Trevellyan k ní zamíří – a dorazí policejní auto. Někdo na něho
nastražil past...
ISBN 978-80-7507-596-3

PRESTON, Douglas; CHILD,
Lincoln
Relikviář

Z angl. přel. J. Žerávek, Praha: BB/
art, 2016, 3. vyd., 392 s., váz. 349 Kč
Kniha navazuje na román Relikvie.
Děj se odehrává o 18 měsíců později v New Yorku. Znovu se objevují
záhadné vraždy. Způsob provedení
připomene všem, kdo se zúčastnili
boje s Mbwunem, události v Muzeu
dějin přírody.
ISBN 978-80-7507-623-6

v zpom í n k y
PUJMANOVÁ, Olga; JÍNOVÁ, Stanislava (Aša)
Osobnost v pozadí. Jan Jína ve
vzpomínkách a v korespondenci

Praha: Academia, 2016, Paměť,
1. vyd., 446 s., váz. 395 Kč
Publikace edituje dva svým rozsahem
i literárním charakterem různé
memoárové rukopisy, vzájemně
provázané vzpomínkami na osobnost
J. Jíny (1890–1962), předního diplomata meziválečného Československa.
ISBN 978-80-200-2602-6

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Jeden brutální muž si pro své temné
plány najal smečku vlků v lidské
podobě. Ta horda pracovala rychle,
tvrdě a bez zábran...
ISBN 978-80-243-7333-1

SCOTT, William
Ve službách Union Pacific

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, Rodokaps, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Železniční tábor v Dalhartu připomínal divoké hnízdo. Společně s Joem
Madisonem jsme zde nastolili pořádek. Nemohli jsme ovšem ve městě
zůstat trvale...
ISBN 978-80-243-7335-5

UNGER, G. F.
Divoká osada

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož.
Železnice nezadržitelným tempem
postupovala přes americký kontinent. Města u ní vznikala a vzápětí
zase zanikala. A soutěžení mezi
společnostmi Central Pacific a Union
Pacific neznalo mezí...
ISBN 978-80-243-7336-2

UNGER, G. F.
Muži k pronajmutí

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Slunce nad Laramie pražilo. Waco
Turpin seděl na bedně před hlavní
budovou obchodní společnosti, opíral se širokými rameny o zeď domu
a vyřezával nožem kus dřeva. Jeho
bystrým indiánským očím však nic
neuniklo...
ISBN 978-80-243-7322-5

UNGER, G. F.
Setkání v Amity

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2016, GFU – nejlepší westerny, 1. vyd., 80 s., brož.
Jsou to staří kamarádi. Bok po boku
bojovali v krvavé válce a drží spolu za
všech okolností. Nejsou ale všichni – již
dávno se s nimi rozešel Cap Hunter
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a vydal se vlastní cestou. Když se po
letech znovu sešli v Amity, nikoho to
nepotěšilo.
ISBN 978-80-243-7324-9

UNGER, G. F.
Sokol z Wyomingu

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
V Laramie byla právě půlnoc, když
ji Ted Jones uviděl poprvé. Její hlas
utkvěl v paměti všem, kdo ho zaslechli, a její skrytě vyzývavé pohyby
na pódiu velké tančírny prozrazovaly,
že v ní žhne jen stěží zkrocený žár...
ISBN 978-80-243-7317-1

literatura pro
děti a mládež
d ete k tivn í
př í b ě hy
BREZINA, Thomas
Klub Tygrů – Přízrak černého
obra

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
136 s., váz. 179 Kč
Nový případ pro tebe a Klub Tygrů!
Vezmi lupu a zapoj se do pátrání.
Biggi, Luk a Patrik zavítají tentokrát
do exotické Dubaje. Na výletu do
pouště zastihne Biggi písečná bouře
a nedaleko staré pevnosti se jí zjeví
obrovský přízrak černého obra.
ISBN 978-80-253-2865-1

Detektivní kancelář Leo & Leo –
Náladová Lóra

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
136 s., váz. 199 Kč
Druhý případ pro tebe a detektivní
kancelář Leo & Leo! Profesor, nejnebezpečnější zločinec na světě, unikl.
Jeho plán zná pouze Lóra, mluvící
papoušek královské tajné služby. Ale
ta vrtošivě mlčí...
ISBN 978-80-253-2866-8

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
192 s., brož. 299 Kč
Phoenix vždycky toužila poznat svět
za neprostupnými hradbami vesnice.
Jednoho dne sebere odvahu porušit
všechna známá pravidla a vydá se na
výpravu do lesa. Jenže výlet se úplně
nepovede a jejího brášku pokouše
zombie...
ISBN 978-80-251-4708-5

ŠVANDRLÍK, Miloslav
Sek a Zula

Ilustr. J. Winter-Neprakta, Praha:
Epocha, 2016, 2. oprav. vyd., 144 s.,
váz. 199 Kč
Oblíbené komiksové příběhy neandrtálských dětí Seka a Zuly, brontosaura Punti a tygra Drápka se po mnoha
letech vracejí na knižní pulty pro
pobavení a poučení další generace
malých čtenářů.
ISBN 978-80-7557-009-3

ŠVANDRLÍK, Miloslav
Nové příběhy Seka a Zuly

Praha: Epocha, 2016, 2. vyd., 80 s.,
váz. 199 Kč
Řada nových dobrodružných příhod
se sourozenci Sekem a Zulou, brontosaurem Punťou a jejich přáteli krávou
Filomenou, pterodaktylem Inocencem, veleplžem Lumírem, medvědem
Archibaldem, hyenou, hlavonožcem,
pračmeláky a dalšími zvířaty.
ISBN 978-80-7557-024-6

ŠVANDRLÍK, Miloslav
Přátelé z pravěku

Praha: Epocha, 2016, 2. vyd., 80 s.,
váz. 199 Kč
Třetí výběr pravěkých příběhů, z nichž
všechny vycházejí knižně poprvé.
V tomto dalším komiksovém svazku
naleznou čtenáři příběhy brontosaura
Punti, ryboještěra Bonifáce, čolka
Radúze a žáby Mahuleny, krokodýla
Kryšpína a řady dalších.
ISBN 978-80-7557-025-3

le po r e l a

SMITH, Jim
Barry Trappney a případ
zmačkaný krabičky

ČERNÍK, Michal
Lev a jeho kamarádi

h o ro ry

ČERNÍK, Michal
Pes a jeho kamarádi

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 240 s.,
váz. 199 Kč
Na Barryho čeká detektivní pátrání.
Ale to by nebyl Barry, aby si s tím vším
neporadil! Barry je neprávem obviněn
z toho, že vypil kamarádovi limonádu,
a bude muset využít všechen svůj
důvtip, aby očistil svou pověst...
ISBN 978-80-00-04311-1

PRELLER, James; BRUNO,
Iacopo
Hororové příběhy 2: Křič! Křič!
Křič!

Z angl. přel. Z. Hofmann, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 112 s., váz. 199 Kč
Seznamte se Samantou Carverovou,
obyčejnou holkou s neobyčejným
lístkem v kapse. Ten lístek ji pošle
i s novým přítelem Andym na velice
zvláštní jízdu – takovou, že oba budou
křičet a chtít ještě. Hororová kniha je určena čtenářům od 9 do 13 let.
ISBN 978-80-7507-594-9

kom i k sy
MILLER, Megan
Zlaté jablko: Neoficiální megakomiks ze světa Minecraftu

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 8 s.,
149 Kč
Prostorové leporelo pro nejmenší
děti. Bavte se a poznávejte svět
zvířat. Ožijí vám před očima! Krátké
vtipné básničky seznámí nejmenší
čtenáře se zvířátky jak domácími, tak
i těmi exotickými.
ISBN 978-80-00-04199-5

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 8 s.,
149 Kč
Prostorové leporelo pro nejmenší
děti. Bavte se a poznávejte svět
zvířat. Ožijí vám před očima! Krátké
vtipné básničky seznámí nejmenší
čtenáře se zvířátky jak domácími, tak
i těmi exotickými.
ISBN 978-80-00-04201-5

ČERNÍK, Michal
Tygr a jeho kamarádi

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 8 s.,
149 Kč
Prostorové leporelo pro nejmenší děti.
Bavte se a poznávejte svět zvířat. Ožijí
vám před očima! Vstupte do království
zvířat! Krátké vtipné básničky seznámí
nejmenší čtenáře se zvířátky jak domácími, tak i těmi exotickými.
ISBN 978-80-00-04198-8

bibliografie
ČERNÍK, Michal
Želva a její kamarádi

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 8 s.,
149 Kč
Prostorové leporelo pro nejmenší děti.
Bavte se a poznávejte svět zvířat. Ožijí
vám před očima! Vstupte do království
zvířat! Krátké vtipné básničky seznámí
nejmenší čtenáře se zvířátky jak domácími, tak i těmi exotickými.
ISBN 978-80-00-04200-8

KUBÍČEK, Jiří
Sedm statečných – Povodeň

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
10 s., 99 Kč
Bagr Jakub, jeřáb Bohouš a jejich
pět kamarádů míří do akce! Přišla
veliká bouřka a jindy poklidná říčka
v malebné vesnici Kameničky se vylila
z břehů. Leporelo o sedmi statečných
auťácích a strojích, které neohroženě
vyráží lidem na pomoc!
ISBN 978-80-253-2868-2

KUBÍČEK, Jiří
Sedm statečných – Požár

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
10 s., 99 Kč
Hasičské auto Cyril, cisterna Fanča
a jejich pět kamarádů jedou do
akce! Ze špatně uhašeného ohýnku
přeskočila jiskra, a začal hořet les.
Leporelo o sedmi statečných auťácích
a strojích, které neohroženě vyráží
lidem na pomoc!
ISBN 978-80-253-2869-9

po hád k y
RŮŽIČKA, Oldřich
Pohádky o princeznách – Dětské
divadélko s loutkami

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 20 s.,
váz. 299 Kč
Žily byly tři půvabné dívky – pracovitá
Popelka, ospalá Růženka a trochu
bledá Sněhurka. Tři různé princezny, tři
různé příběhy a jeden šťastný konec se
svatebním závojem a milujícím princem.
ISBN 978-80-00-04234-3

RŮŽIČKA, Oldřich
Pohádky o vlkovi – Dětské
divadélko s loutkami

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 20 s.,
váz. 299 Kč
Kdo by neznal Červenou karkulku,
Neposlušná kůzlátka a Tři malá prasátka?! Kdo by neznal zlého mlsného
vlka?! Upřímně, není se čemu divit…!
Vždyť tyhle vlčí pohádky si vyprávějí
děti z celého světa.
ISBN 978-80-00-04235-0

WILLIAMS, Margery
Králíček Sameťáček

Ilustr. W. Nicholson. Z angl. přel.
M. Joujová, Praha: Pragma, 2016,
1. vyd., 86 s., váz. 120 Kč
Králíček Sameťáček je nestárnoucím
příběhem o přátelství, lásce, smíření
a upřímnosti. Když svět ztrácí půdu
pod nohama, klasická pohádka nám
připomene, na čem opravdu záleží.
ISBN 978-80-7349-069-0

po pul ár n ě
naučná
KADLEC, František
Praha lucemburská v obrazech

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 28 s.,
váz. 239 Kč
Encyklopedie o lucemburské Praze.
ISBN 978-80-00-04450-7

MRÁZEK, Petr
Příběh elektřiny. Jak Honzík
zjistil, proč svítí žárovka

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 40 s.,
váz. 169 Kč
Honzík tráví prázdniny na vesnici
u prarodičů, kteří mají čas a ochotu
upozorňovat ho na zajímavosti v okolí a vyrážet s ním na výlety, kde narazí
na spoustu neobvyklých věcí, které
stojí za to prozkoumat.
ISBN 978-80-266-1015-1

SAAN, Anita van
365 experimentů na každý den

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
256 s., brož. 299 Kč
365 napínavých experimentů pro
zvídavé děti (i rodiče)! Poznejte, jak
věci fungují, a nechte se překvapit tím,
co všechno je možné. Všechny experimenty jsou vysvětleny srozumitelně,
krok za krokem. Zvládnete je snadno.
ISBN 978-80-253-2872-9

Savci

Praha: Fragment, 2016, 2. vyd., 56 s.,
váz. 199 Kč
Objevuj s námi pestrou říši savců!
Procestuj svět a odhal, která místa
na zeměkouli obývají. Přečti si, kolik
mláďat rodí a jak o ně pečují. Zjisti, jak
si obstarávají potravu a jak loví. Otestuj
své vědomosti v hrách a kvízech.
ISBN 978-80-253-2741-8

pro dě ti
BOEHMEOVÁ, Julia
Leo a Luky – Nejlepší kamarádi

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 179 Kč
Lenčina maminka právě zdědila
domek na venkově. A protože začaly
prázdniny, hned se tam obě společně
vypraví. Jaké je jejich překvapení,
když zjistí, že kromě domečku vlastní
také louku a krásného oslíka Lea.
ISBN 978-80-253-2878-1

BOUCHEROVÁ, Francoize
Kniha o rodičích – Co jsou
vlastně zač?

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
112 s., brož. 189 Kč
Naprosto originální kniha, díky které
zjistíš, že i když tě rodiče strašně
štvou, má to svůj důvod. Mají tě
totiž rádi, a jediné, co jim na srdci
leží, je tvoje nekonečné štěstí. Fakt,
nekecáme!
ISBN 978-80-253-2877-4

Ella, malé slůňátko – Ella má míč

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 24 s.,
váz. 169 Kč
Ella souhlasí, že nahradí zraněného
člena fotbalového týmu. Fotbal ale
nikdy před tím nehrála! Díky tréninku
a velké pomoci Frankieho a svého
kouzelného klobouku se ale stane
cenným členem týmu.
ISBN 978-80-264-1194-9

FORDOVI, Melanie, Annie
a Steven
Jak přežít, když se rodiče
rozvádějí

Z angl. přel. P. Diestlerová, Praha:
Portál, 2016, 1. vyd., 80 s., váz. 199 Kč
Sourozenci Melanie, Annie a Steven
Fordovi zažili to, co zažívá mnoho
dětí – jejich rodiče se rozvedli. Ve
své knize popisují, čím si prošli, co se
naučili zvládnout a jak vnímali to, že
se jejich rodiče rozešli.
ISBN 978-80-262-1108-2

z n o v i n e k k 2 6 . 9. 2 0 16 19 8 t i t u l ů
GEHM, Franziska; HARVEY,
Franziska
Soptíci prdí o život!

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 179 Kč
Slyšeli jste o prdících bytostech, které
bydlí v sopkách a mají na svědomí
to neustálé pobublávání a výbuchy?
Ne? Pak je ten nejvyšší čas se s nimi
seznámit! Plamína a Krato jsou malí
soptíci, kteří žijí v údolí plném sopek.
ISBN 978-80-253-2881-1

HRABÁLKOVÁ, Monika
Tvoření pro děti. Cesta kolem světa
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
104 s., brož. 229 Kč
Vydejte se s námi na cestu kolem světa
a vyrobte si dárky a dekorace s vůní
dálek! Stříháním, barvením, lepením,
šitím a spoustou dalších postupů
vyrábí krásné věci, ve kterých se odráží
kultura a historie země, ve které žijí.
ISBN 978-80-253-2871-2

LEGO® Friends – Skvělý den na
čerstvém vzduchu

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
32 s., brož. 199 Kč
Holky z party Friends rozhodně vědí,
co je to zábava! Postav si s nimi svůj
vlastní LEGO® Friends kolotoč, přečti si
o nehodě, která se stala Mie, když byla
na procházce s pejskem, a pak se připoj k průzkumu zábavního parku.
ISBN 978-80-251-4816-7

NESBITOVÁ, Edith
Pět dětí a skřítek

Praha: Albatros, 2016, 2. vyd., 248 s.,
váz. 299 Kč
Antea, Jana, Robert a Cyril se přestěhovali na venkov. Chodili si společně
hrát do starého pískového lomu.
A co tam nečekaně při jedné z výprav
našly? Z díry na ně vykouklo cosi
hnědého a huňatého a tlustého...
ISBN 978-80-00-04415-6

Pátrání pro princezny – Sbírej
zlaté klíče ke královskému
pokladu

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 24 s.,
váz. 179 Kč
Trénuj svoji pozornost a postřeh
a pomoz princeznám Dianě a Sofii
najít 12 zlatých klíčů! V krásných obrázcích, které tě zavedou do mnoha
zákoutí královského zámku, je ukryta
více než tisícovka dalších věcí, které
bude potřeba najít a odhalit.
ISBN 978-80-253-2805-7

POLÁČEK, Karel
Bylo nás pět

Ilustr. H. Zmatlíková, Praha: Albatros,
2016, Knihovna pro děti 21. století,
28. vyd., 304 s., váz. 199 Kč
Nestárnoucí příběh Péti Bajzy a jeho
klukovské party. Půvabná vyprávění
o dobrodružstvích pěti nezbedných
chlapců z malého českého městečka,
psaná formou dětského deníku kupeckého synka Petra Bajzy.
ISBN 978-80-00-04409-5

RUŠAR, Daniel
Vlk a tma

Ilustr. L. Točeková, Praha: Paseka,
2016, 1. vyd., 32 s., váz. 199 Kč
Jednoduchý příběh o běžné emoci
ukazuje dětem, jak přijmout strach ze
tmy a jak jej lze postupně překonat,
např. přeříkáváním vlastní formulky.
Knížka je určena dětem od 3 let a lze
ji využít i jako první čtení.
ISBN 978-80-7432-719-3
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ŠŤASTNÁ, Kateřina
Misionářka lásky. Vyprávění
o Matce Tereze

Praha: Paulínky, 2016, 1. vyd., 56 s.,
brož. 149 Kč
Vyprávění o životě Matky Terezy pro
děti s úkoly pro malé posluchače
a čtenáře. Bohatě ilustrováno.
ISBN 978-80-7450-226-2

pro m l ád e ž
SELUCKÝ, Oldřich
Bratr Dominik

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 400 s.,
váz. 399 Kč
Už čtvrtým rokem probíhá v jihofrancouzském kraji rytířů a trubadúrů
křížová výprava proti albigenským.
Pan Bertrand je zraněn v rozhodující
bitvě u Muretu. Jeho syn Jan vede
tou dobou v Paříži veselý studentský
život. Rychle se musí vrátit domů...
ISBN 978-80-7195-787-4

SMITHOVÁ, Keri
Dodělej tuhle knihu

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 208 s.,
brož. 229 Kč
Zničit knihu už umíš díky Destrukčnímu deníku. Teď je načase být znovu
kreativní! Autorka našla jednou
v parku podivně rozházené papíry,
pokusila se je seřadit a vyřešit tak
záhadu, kterou v nich objevila. Nyní
podobný úkol čeká na tebe.
ISBN 978-80-7544-175-1

pro n e jm e nší
WILLIAMSONOVÁ, Karen;
BARNARDOVÁ, Lucy
Noe a jiné příběhy

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016, 1. vyd., 12 s., 199 Kč
Biblické příběhy s pohyblivými obrázky pro nejmenší čtenáře.
ISBN 978-80-7195-892-5

WILLIAMSONOVÁ, Karen;
BARNARDOVÁ, Lucy
Ztracená ovečka a jiné příběhy

pro ško l ák y
BRÁZDOVÁ, Andrea
Deskové hry. Procvičujeme
matematiku 1. a 2. třídy ZŠ

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 10 s.,
229 Kč
Kdo získá bájný poklad faraonů
střežený mumií? Kdo se stane vládcem Fantazie? Komu připadnou čarovné předměty samotných řeckých
bohů? Pojďme si společně s dětmi
zahrát a jen tak mimochodem procvičit počítání.
ISBN 978-80-266-1014-4

MRÁZKOVÁ, Eva
Kočky předly, kocouři jedli, koťata motala. Procvičování shody
přísudku s podmětem

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 88 s.,
brož. 189 Kč
Zábavná cvičebnice pomáhá dětem
zvládnout velmi obtížné učivo, s nímž
se setkávají ke konci 1. stupně – shodu přísudku s podmětem. V knize
nechybí ani souhrnné opakování
celého učiva.
ISBN 978-80-266-1006-9

př í bě hy
SHARPE, Luke
Billy Super – Král vynálezců

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
144 s., váz. 199 Kč
Billy Super je nejslavnější kluk na
škole a vlastně i na celém světě! Jeho
vynález unimíč má obrovský úspěch
a mizí z pultů. A protože chce Billy
pomoct prorazit i ostatním vynálezcům, vyhlásí online soutěž. Nápady
se jen hrnou.
ISBN 978-80-253-2862-0

sci - fi;
fantasy
ADAMSOVÁ, Georgie;
BOLAMOVÁ, Emily
Tři malé čarodějky

pro
př e dško l ák y

Z angl. přel. V. Matysová, Praha:
BB/art, 2016, 2. vyd., 96 s., váz. 249 Kč
Vítejte v nepředvídatelném světě
Kouzelného lesa! Ve světě, kde se
hrnky a talířky samy myjí a ponožky
samy uklízejí. Kde najdete mluvící
rozcestník, zpívající kalendář a kuchařskou knihu, která má svůj vlastní
názor...
ISBN 978-80-7507-633-5

NOVOTNÁ, Ivana
Deskové hry pro předškoláky

BADDIEL, David
Ovladač lidí

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016, 1. vyd., 12 s., 199 Kč
Biblické příběhy s pohyblivými obrázky pro nejmenší čtenáře.
ISBN 978-80-7195-891-8

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 10 s.,
229 Kč
Prostřednictvím knihy si budoucí
školáci procvičí zábavnou formou ty
schopnosti a dovednosti, které jsou
důležité pro jejich úspěšný vstup do
základní školy. Kniha je koncipována jako soubor 4 herních plánků, je
určena pro 2 až 4 hráče.
ISBN 978-80-266-1009-0

WOLDOVÁ, Gunilla
Ema Naopak

Praha: Albatros, 2016, 2. vyd., 48 s.,
váz. 199 Kč
Ema je skoro pořád veselá. Ale někdy
se vzteká, je protivná a má špatnou
náladu. To se potom změní v Emu
Naopak. Co všechno tahle Ema
provádí? Ledacos! Obrázková knížka
pro děti předškolního věku.
ISBN 978-80-00-04411-8

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 360 s.,
váz. 299 Kč
Jaké by to bylo, mít stejné
schopnosti jako váš oblíbený počítačový hrdina? Představte si, že
se vám dostane do ruky kouzelný
videoherní ovladač!
ISBN 978-80-00-04414-9

BREZINA, Thomas
Všechna moje strašidla –
Strašení na jedničku

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
196 s., váz. 279 Kč
Když strašidla dostanou spalničky,
je to opravdu mazec. Jsou totiž potom ještě děsivější! Max má opravdu neobvyklé kamarády. Přátelí se
totiž s opravdickými strašidly, která
bydlí v opuštěném strašidelném
zámku.
ISBN 978-80-253-2870-5

bibliografie
CASSOVÁ, Kiera
Šťastně až na věky

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 368 s.,
váz. 299 Kč
Kniha povídek ze světa Selekce. Než
se America přihlásila do Selekce, jiná
žena musela projít touto soutěží,
aby se stala královnou. Aspen nikdy
nevěřil, že se vymaní z chudoby,
která provázela všechny příslušníky
jeho kasty...
ISBN 978-80-7544-174-4

CASTLE, J. R.
Dračí rytíři (2): Stínový drak

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 112 s.,
váz. 199 Kč
Zlý generál Vayn, který svrhl císaře
a dračí rytíře spoutal v jejich lidské
podobě, stále panuje na Alariských
ostrovech. Dvanáctiletý korunní princ
Quinn, dívka Thea a osvobozený
Ohnivý drak Ignus společně putují po
ostrově Keris...
ISBN 978-80-00-04410-1

LEGO® NEXO KNIGHTS™ –
Souboj knih

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
32 s., brož. 199 Kč
Tentokrát se dozvíš, jak to dopadne,
když Kniha příšer okusí Knihu podvodů, kdo jsou záhadní fotografové,
kteří přišli nafotit pózy samolibého
Lance, a také to, proč je nebezpečné,
když Kniha příšer na cestě do Nosohlenova v jednom kuse kýchá.
ISBN 978-80-251-4701-6

LEGO® Star Wars™ – Mocní
díky Síle

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
32 s., brož. 229 Kč
Uvnitř knihy najdeš spoustu smělých
hrdinů, nebezpečných padouchů
a skvělých dobrodružství z daleké
galaxie. Vyzkoušej si aktivity, přečti
zábavný komiks a postav si suprovou
minifigurku vojáka – Rebela.
ISBN 978-80-251-4814-3

LEGO® Star Wars™ – Síla rytířů
Jedi

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
32 s., brož. 249 Kč
Bojovat proti temné straně Síly
není žádná legrace. Většinou. Rytí-

z n o v i n e k k 2 6 . 9. 2 0 16 19 8 t i t u l ů
ři Jedi občas dostávají pořádně
zabrat, i přesto jsou to ale hodně
zábavní chlapíci. Přidej se k nim,
řeš úkoly, hádanky a hlavolamy,
přečti si příběh, hraj si se samolepkami.
ISBN 978-80-251-4815-0

MAGAZINER, Lauren
Horší než čarodějnice jsou už
jenom králíci

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
216 s., váz. 229 Kč
Rupert bydlí ve městě, kde se to
čarodějnicemi jen hemží. I když mu
všichni zakazují, aby se k nim přibližoval, nemůže si pomoct. Prostě ho
fascinují! Když pak narazí na inzerát,
že se hledá čarodějnický učeň, neváhá, a okamžitě odpoví.
ISBN 978-80-253-2876-7

MEYER, Kai
Stránky světa

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 392 s.,
váz. 299 Kč
Furia Salamandra Faerfaxová žije ve
světě knih. Sídlo její rodiny v sobě
ukrývá nekonečnou knihovnu. Do
jejích hlubin se Furia vydává pátrat
po jednom velmi speciálním svazku:
své vlastní dušeknize. S ním ovládne
sílu a magii slov.
ISBN 978-80-7544-173-7

MORGAN, Winter
Kostlivci vrací úder

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
120 s., brož. 149 Kč
V pátém pokračování minecraftího
dobrodružství zažije Steve další perné
chvilky. Zrovna když se se svými kamarády snaží zabezpečit vlastní úrodu
před nepřátelskými moby, navštíví je
Georgia s prosbou o pomoc.
ISBN 978-80-251-4703-0

PATTERSON, James
Můj brácha robot – Roboti se
zbláznili!

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 320 s.,
váz. 269 Kč
Pokračování světového bestselleru.
Sammy Hayes-Rodriguez žije v domě
plném robotů. Nejraději má Éčka,
robota, který chodí do školy místo
Sammyho nemocné sestry. Jenže

jednoho dne se Éčko zblázní a ostatní
roboti spolu s ním...
ISBN 978-80-00-04403-3

SCHWABOVÁ, Victoria
Můj anděl strážný: Druhá šance

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 168 s.,
váz. 199 Kč
Aria je ta nejlepší kamarádka na světě, je totiž anděl strážný. Tentokrát
přijde Aria za Caroline Masonovou,
kterou spolužačky šikanují. Aria hned
pozná, že Caroline něco trápí...
ISBN 978-80-00-04413-2

THORPEOVÁ, Kiki
Víly Nevíly: Legenda o mlžných
koních

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 229 Kč
Na Hvězdnou roklinku se snesla
hustá mlha. Přinesla s sebou mlžné
koně, se kterými přišlo i další dobrodružství. Katka nasedne na jednoho
z koní, zmizí v mlze a dívky mají
najednou strach z toho, co praví stará
legenda...
ISBN 978-80-264-1037-9

hudebniny
SUK, Josef
Meditace na staročeský chorál
„Svatý Václave“ op. 35a pro
smyčcové kvarteto. Kapesní
partitura

Edit. Z. Nouza, Praha: Bärenreiter
Praha, 2016, TP 583, 1. vyd., 20 s.,
brož. 145 Kč
Vznik Meditace souvisí s vypuknutím 1. světové války. České kvarteto,
jehož byl Suk sekundistou, muselo
zahajovat své koncerty rakouskou
hymnou. Z podnětu F. Pečírky se
Suk rozhodl „vyvážit“ tuto povinnost
skladbou inspirovanou staročeskou
duchovní písní Svatý Václave.
ISMN 979-0-2601-0780-9

SUK, Josef
Meditace na staročeský chorál
„Svatý Václave“ op. 35a pro
smyčcové kvarteto. Hlasy

Edit. Z. Nouza, Praha: Bärenreiter
Praha, 2016, BA 9583, 1. vyd., 16 s.,
brož. 155 Kč

Verze Sukovy Meditace pro smyčcové kvarteto byla poprvé provedena
27. 9. 1914, verze pro smyčcový
orchestr 22. 11. 1914 v Praze.
ISMN 979-0-2601-0781-6

SUK, Josef
Meditace na staročeský chorál
„Svatý Václave“ op. 35a pro
smyčcový orchestr. Partitura

Edit. Z. Nouza, Praha: Bärenreiter
Praha, 2016, BA 9584, 1. vyd., 16 s.,
brož. 229 Kč
První urtextové vydání Sukovy Meditace připravil muzikolog Z. Nouza
ve dvou partiturách – orchestrální
a komorní – k nimž vycházejí i odpovídající sady partů.
ISMN 979-0-2601-0782-3

VAŇHAL, Jan Křtitel
Koncert C dur pro violu a orchestr. Klavírní výtah, vl, pft

Předml. P. Schmidt. Edit. V. Blažek,
Praha: Bärenreiter Praha, 2016, BA
10531, 1. vyd., 44 s., brož. 205 Kč
Vaňhalův koncert jako celek vykazuje
četné stylistické znaky vídeňského
klasicismu, ale nepostrádá ani názvuky Vaňhalových českých hudebních
kořenů. Koncert vychází v klavírním
výtahu V. Blažka.
ISMN 979-0-2601-0797-7

ja z ykové
uče bn ice
STARÝ KOŘÁNOVÁ, Ilona
Film Czech. Survival Czech
Course for Students of Film and
Photography
Praha: AMU, 2016, 3. vyd., 139 s.,
brož. 186 Kč
Učebnice je určena studentům filmu
a fotografie, kteří chtějí dosáhnout
jazykové úrovně A1. Soubor prakticky orientovaných lekcí pomáhá
zvládnout nejběžnější komunikační
situace a zároveň si osvojit základní
slovní zásobu oboru.
ISBN 978-80-7331-393-7

př í ručk y
TOMÁNEK, Alois
Podoby loutky

Praha: AMU, 2016, 6. vyd., 230 s.,
brož. 239 Kč
Kniha vás zasvětí do tajemství výroby
a konstrukce loutek. Najdete zde
přehledný popis typologie, anatomie,
konstrukce a technologie loutky, dozvíte se o použití popisovaných typů
v konkrétních představeních českých
loutkových divadel.
ISBN 978-80-7331-388-3

vysokoškolská
skripta; učebnice
hud ba
SYROVÝ, Václav; GUŠTAR,
Milan
Malý slovník základních pojmů
z hudební akustiky a hudební
elektroniky
Praha: AMU, 2016, 3. vyd., 121 s.,
brož. 119 Kč
Hudebně akustická hesla obsahují verbální vysvětlení nejzákladnějších pojmů a jevů z této
oblasti. Hesla z hudební elektroniky jsou orientována především
na elektronické hudební nástroje
ve smyslu jejich historického
a funkčního zařazení.
ISBN 978-80-7331-383-8

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

Deníky Ondřeje Sekory
a veselým obrázkům to celé ani nijak zvlášť nepřipomíná válku a období, za kterého deník vznikl.
Zápisy jsou vedeny bez zbytečných emocí, střízlivě,
a dokonce i s vtipem (i když se mluví třeba o žaludečních potížích apod.). Jak byste například řekli, že
se v táboře nazývalo uprdnutí? Inu – v tom případě
se říkalo, že někdo „zamával pugétem“ nebo „ztratil
chlebenku“. Zatímco špatným zprávám se říkalo „latrína“. Sekora bral zkrátka
věci sportovně a s humorem. Humor je totiž tou zbraní, která v podobných případech jediná platí. Která znejistí ty, kdo nad vámi mají moc. Přirozeně si děláte
legraci a zlo tak dostává jinou tvář. Sekora si svým psaním i kreslením dělá legraci
ze zoufalé situace i z nemožnosti ji změnit. Největší obranou se pak zdá právě humor a z trýznivé situace je náhle groteska. Najednou se zdá, jako kdyby v táboře
nebylo nic důležitějšího než výroba saní a jaká legrace to je, když vám dozorčí
rabují došlý balík. Sekora takto píše a kreslí i o zničujícím pracovním nasazení,
o stravě, která se často skládala třeba z tuřínu atd. Velmi zajímavý je pak určitě
obrazový doprovod v příloze.
SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ

Ilustrátora a spisovatele Ondřeje Sekoru, jednoho z našich nejznámějších autorů knih pro děti, známe jako „otce“ slavného Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka,
ale jinak o něm vlastně mnoho nevíme. To možná konečně trochu napraví kniha,
kterou vydalo nakladatelství Albatros na základě Sekorových deníků, které si psal
na sklonku války v období své internace v pracovních táborech, a jež navíc vůbec poprvé vycházejí knižně. Stalo se tak díky dědičce Janě Kolar, která deníky
poskytla vydavateli ke zveřejnění. Deníky Ondřeje Sekory 1944–1945 obsahují
každodenní poznámky z daného období a samozřejmě také ilustrace, přičemž
psaná i kreslená forma na sebe navazují a podporují se. Ovšem abychom knihou mohli s chutí listovat, nejdříve je nutné ji rozřezat. Tento vtipný detail má
čtenáře přenést do dob první republiky, kdy byl tento způsob běžný a kteréžto
časy má onen úkon připomenout. Až listy rozřežete, teprve potom se dostanete
k samotné knize a hlavně jejímu obrazovému doprovodu. První záznam z psaného deníku je z 16. 10. 1944, celá Sekorova internace přitom trvala krátce – do
2. 4. 1945. Do pracovního tábora se dostal v podstatě až na poslední chvíli,
a to jen proto, že jeho manželka byla židovka. Nejprve to byl tábor Klein Stein,
poté Osterode a práce v kamenolomu… Všude tam Sekora pořád psal a hlavně
kreslil. Ve svých záznamech popisuje každodenní život a vlastně díky stylu psaní
19
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Kolik tváří mají pražské zločiny, záhady a tajemství?
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POCTA HRDINŮM

KNIHA O HRDINSTVÍ I ZRADĚ
Autentické osudy parašutistů
z první vlny seskoků

15. 9. 2016 11:55:06

Pe rc en ta ge
An th ro po id
Si lve r A

D O S KO Č I Š T Ě
Zi nc

Bi os co p

Jak byli na svoji misi připraveni, kdo jim v protektorátu
pomáhal, jak se jim dařilo shánět základní potraviny, s kým
se chodili bavit a jak se jim vůbec dařilo zůstat v utajení?
Co zažívali mladí muži, když z úst jejich anglického velitele
konečně zazněl dlouho očekávaný jasný povel:
„Your dropping zone will be in the Czechoslovakia!“
Nečekají vás žádná suchá fakta, ale dramaticky
převyprávěné příběhy, které se snaží oživit dojmy
a prožitky hrdinů, kteří už nám je nikdy sami neřeknou.

Si lve r B

Ou t Di st an ce

P R O T E K T O R ÁT
Ti n

JI TK A NE RA DO VÁ

Bi vo ua c

Int ra ns iti ve
St ee l

Be nja mi n

Wolf ra m

Osudy parašutistů doprovázejí jejich portrétní fotografie,
z nichž některé jsou publikované poprvé.
www.jalna.cz
www.kosmas.cz

VYCHÁZÍ K 75. VÝROČÍ PRVNÍHO SESKOKU
4. ŘÍJNA 1941, FRANTIŠEK PAVELKA, VÝSADEK PERCENTAGE

naKlaDatelství tRiton

Encyklopedie soběstačnosti
– Rodinná zahrada
Eva Hauserová (ed.)
Kniha nabízí základní rady a tipy pro zahradníky samozásobitele a pro malé domácí hospodářství. Důležité informace tu najde každý, kdo si chce začít pěstovat vlastní jídlo
a navrhnout si zahrádku tak, aby všechno rostlo a plodilo
v „bio“ režimu, ekologickým a udržitelným způsobem, zdravě
a v souladu s přírodou. I na malé zahrádce můžeme uzavírat
koloběhy zdrojů a odpadů, vystačit s minimem fosilních paliv
a čerpat přitom ze znalostí a zkušeností předchozích generací.
Jde o první díl třídílné série encyklopedických příruček;
druhý díl bude pojednávat o hospodaření na rozsáhlejších
pozemcích a třetí o lidském společenství a ekologickém
stavitelství.
344 str., váz., 299 Kč
Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: distribuce2@triton-books.cz, www.tridistri.cz

NOVINKA NAKLADATELSTVÍ

DOKOŘÁN
e-shop: www.dokoran.cz

Jeremy Clarkson (* 1960) je svérázný britský novinář a moderátor nejsledovanějšího motoristického
seriálu Top Gear. Je velkým individualistou s vyhraněnými názory na politiku a společnost, své
články a knihy píše stylem „co na srdci, to na jazyku“. Jazyk má přitom pěkně nabroušený a srdce
mu bije hodně napravo.

Jeremy Clarkson
Svět podle Clarksona
Překlad Aleš Drobek, vázaná s přebalem, 248 stran, 298 Kč

Jeremyho Clarksona neznají snad jedině „ekomentálové
se svraštělýma nohama, kteří v reflexní vestě pojídají
v dešti pod keřem brokolici“, abychom použili jeho výrazivo. Může za to fenomenální úspěch jeho motoristického pořadu Top Gear, který v letech 1988–2015 sledovaly doslova stovky milionů lidí po celém světě, a také
jeho automobilové sloupky ze Sunday Times, jež knižně vycházejí i u nás. Lahůdkou jsou však také jeho společenské sloupky ze stejných novin. Vychutnejte si smršť
jedovatých komentářů ke všem potrhlým projevům naší
civilizace, od stavařských přileb na hlavách politiků přes
ochranu práv ledních medvědů až po problémy s teroristy i s Putinem, k jejichž řešení dostaneme i návod.
V tomto výboru přinášíme nejčerstvější sloupky za roky
2013–2015. Nejenže se při tom skvěle pobavíte, hrozí
vám i změna postoje prakticky ke všemu, co hýbe dnešním světem: Clarksonovy zdánlivě absurdní zkratky
a šokující úhly pohledu vám otevřou oči i v případech,
kdy jste si mysleli, že naprosto přesně víte, jak to je.
DOPORUČUJEME DALŠÍ TITULY AUTORA:

4. DOTISK
vyšlo jako e-kniha

1. dotisk
vyšlo jako e-kniha

2. vydání, 2. DOTISK

vyšlo jako e-kniha

Nakladatelství Dokořán, s.r.o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5, tel: 257 320 803, fax: 257 320 805, e-mail: dokoran@dokoran.cz

o jedné statečné
ženě a jejím
útěKu z vězení...
a o milostných
dobrodružstvích
jednoho muže...

Kniha představuje spojení Kulturní historie,
literatury faKtu a esejisticKy pojatých příběhů
s románovými prvKy. autor předestírá pojem
restaurace jaKo sociologicKý fenomén doby,
Který ilustruje zajímavými příběhy
z gastronomicKého prostředí, v nichž
vystupuje napříKlad émile zola,
joseph roth, edward hopper
nebo george orwell.
důKladná historicKá
práce popisuje
proces osídlování
bývalých sudet.

PROSTOR

Kvalitní Knihy se obejdou i bez čtenářů

žebříček

nejprodávanější knihy

tiŠtěNé kNihY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 5. 9. až 11. 9. 2016

beletrie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zdeněk Svěrák a kol. Půlstoletí s cimrmanem Paseka
Vlastimil Vondruška Jáchymovští démoni Moba
Lars Kepler Playground Host
Radka Třeštíková Bábovky Motto
Naoki Higašida a proto skáču Paseka
Milan Kundera život je jinde Atlantis
Sophie Hannah zavřená truhla Knižní klub – Euromedia Group
Václav Klaus ml. Pondělní komentáře aneb Pravda psaná s láskou Fortuna Libri
Miloš Zeman, Radim Panenka, Jiří Ovčáček tato země je naše Olympia
Paula Hawkins dívka ve vlaku Ikar – Euromedia Group

populárně naučná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tomáš Kosačík Břicháč tom & lucie Tomáš Kosačík
Henry Kissinger uspořádání světa Prostor
J. J. Norwich (ed.) Města, která utvářela starověký svět Vyšehrad
český jazyk – přehled středoškolského učiva Výuka
Ohnivý kuře – 80 originálních receptů z oblíbeného gastronomického seriálu Ikar – Euromedia Group
Boris Johnson faktor churchill Kniha Zlín
rio 2016 – letní olympijské hry Mladá fronta
cvičení při bolestech zad Triton
Ladislav Heryán exotem na této zemi Portál
Zdeněk Kučera staré mapy naší země Rubico

pro děti a mládež
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rudolf Lukeš, Michal Černík tygr a jeho kamarádi Albatros
Thomas Brezina všechna moje strašidla 2 Fragment
Gunilla Woldová ema Naopak Albatros
Jonny Duddle Piráti a mořská obluda REBO International CZ
Keri Smithová destrukční deník CooBoo
Pro chytré hlavičky REBO International CZ
Jonny Duddle Piráti odvedle REBO International CZ
Rudolf Lukeš, Michal Černík Pes a jeho kamarádi Albatros
Kai Meyer stránky světa CooBoo
Roald Dahl Obr dobr Knižní klub – Euromedia Group

Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

audiO kNihY

srpen 2016 Údaje o počtu po síti „stažených“ audio knih poskytly firmy: alza.cz, kosmas.cz, audioteka.cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jonas Jonasson zabiják anders a jeho přátelé (čte M. Stránský) Panteon
Boris Johnson faktor churchill (čte V. Dyk) Audioteka
Bernard Minier kruh (čte J. Žák) XYZ
Sun-c umění války (čte P. Rímský) B4U Publishing
Bernard Minier Mráz (čte J. Žák) XYZ
David Michie dalajlamova kočka a síla meditace (čte I. Jirešová) Synergie Publishing
Paula Hawkins dívka ve vlaku (čtou P. Špalková a T. Bebarová) OneHootBook
Frederick Forsyth seznam smrti (čte J. Hyhlík) Tympanum
Ruth Ware všude kolem černý les (čte S. Postlerová) Audioteka
Andrzej Sapkowski krev elfů (čte M. Finger) Tympanum
30

Příběhy o statečných dětech,
které překonaly silná traumata

Dětský psychiatr Bruce Perry měl v terapii děti, které zažily nepředstavitelné hrůzy: přežily genocidu,
byly svědky násilných činů, dospělí je zavírali do skříní či klecí, byly obě�mi násilí v rodině. Perry vypráví jejich příběhy a mluví o traumatech, která utrpěly, i o tom, jak se z nich dokázaly zotavit.

obchod.portal.cz

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná, 192 stran, 299 Kč

vázaná, 192 stran, 299 Kč

brožovaná, 172 stran, 249 Kč

brožovaná, 200 stran, 199 Kč

vázaná, 264 stran, 299 Kč

vázaná, 224 stran, 299 Kč

brožovaná, 188 stran, 182 Kč

vázaná, 94 stran, 129 Kč

brožovaná, 108 stran, 119 Kč

vázaná, 64 stran, 99 Kč

brožovaná, 188 stran, 182 Kč

vázaná, 288 stran, 169 Kč

vázaná, 226 stran, 280 Kč

brožovaná, 74 stran, 199 Kč

brožovaná, 108 stran, 119 Kč

vázaná, 224 stran, 149 Kč

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

