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EDICE AAA V NOVÉM

Foto © SAF

Vážení a milí čtenáři!
Říká se, že změna je život, a ačkoli patřím spíše k lidem, kteří změny nemají
příliš rádi a nesou je dost těžce, ani já
se jim nevyhnu… Dnešní číslo Knižních
novinek 24-25/2017 je nejen poslední
v tomto roce, ale i poslední, pod kterým jsem podepsán jako šéfredaktor
a zpracovatel bibliografie. Po dvanácti
letech spolupráce se Svazem českých
knihkupců a nakladatelů a po deseti
letech ve funkci šéfredaktora Knižních novinek nastal čas na změnu. Od příštího
roku se časopisu ujme moje nástupkyně Jana Marxtová; bibliografii bude zpracovávat Cecílie Jansová.
Když jsem se Knižních novinek ujímal (od č. 3/2008), nenapadlo mě, že
s nimi strávím rovných deset let! Uteklo to jako voda (jak se také říká – a je to
bohužel pravda, čas letí neskutečně rychle a čím jsme starší, tím to platí víc, což
jistě znáte i vy) a bylo to hezkých deset let, nejednou i těžkých (ekonomická krize,
kdy časopisu hrozil zánik), náročných (změna grafiky a různé další změny, jednání
s inzerenty, distributory či tiskárnami), deset let psaní editorialů (každý rok dvacet, takže jsem jich napsal dvě stovky!), deset let plných desítek či spíše stovek
knih, o kterých jsem psal, a dalších textů či rozhovorů, tisíce editovaných titulů
v bibliografii a v databázi České knihy, deset let práce s tím, co mám nejraději a co
je mi nejbližší, totiž s knihami a literaturou. A není větší štěstí, než když je koníček
vaším zaměstnáním. Od doby, kdy se knihy staly mojí vášní a já jsem se stal velkým
čtenářem, jsem často s nadsázkou říkal, že by mě za to čtení měl někdo „platit“.
A vidíte, ono se mi to nakonec v podstatě splnilo, protože čtení knih bylo velkou
částí mojí práce pro časopis Knižní novinky.
Knihy jistě zůstanou mojí vášní i nadále a určitě se kolem nich nějak budu
„motat“ dál, ovšem již asi jinak než vedením časopisu o knihách. Co mě za těch
deset let nejvíc potěšilo? Že knihy tady stále jsou (a teď mám na mysli ty klasické,
papírové, že je neporazily e-knihy ani nic jiného). Že knihy pořád vycházejí. Že se
pořád čte. A pořád se píše. A věřím, že tomu tak bude i do budoucna. Protože jsou
mezi námi pořád vášniví čtenáři (a já se k nim s hrdostí počítám), pro které je číst
stejně důležité jako dýchat, pít, jíst, spát či milovat. Pořád na nás čekají hromady
nepřečtených knih! Přeji vám tedy hodně času na čtení a spoustu krásných knih
a Knižním novinkám, mým milým kolegyním a kolegům a mým nástupkyním, aby
se jim dařilo co nejlépe!
Klidný advent, radostné Vánoce a šťastný nový rok!
MILAN ŠILHAN

Ke stálicím v produkci nakladatelství Argo patří již od roku 1994 edice angloamerických autorů AAA. Každý, kdo má rád a sleduje anglicky psanou literaturu,
nemůže tuto edici minout. Vycházejí v ní autoři z USA, Velké Británie, Kanady či
Austrálie, slavní i méně známí, díla, která získala či byla nominována na prestižní
literární ceny, bestsellery, romány i povídkové sbírky. Vůbec prvním svazkem edice byl slavný román Jacka Kerouaca Na cestě. Některým autorům zde vyšlo více
svazků (Chaim Potok, Tom Robbins, Ken Kesey, Yann Martel či Louise Welshová);
nejpočetněji je zastoupen deseti romány Cormac McCarthy. Z dalších slavných
jmen jsou zde zastoupeni např. Thomas Pynchon, John Irving, Margaret Atwoodová, Woody Allen, Michael Ondaatje, Michael Chabon, Peter Carey, Leonard
Cohen, William Trevor, Angela Carterová, Ali Smithová,
Don DeLillo či E. L. Doctorow. V roce 2009 vyšel jubilejní
stý svazek, román Nicka Cavea Smrt Zajdy Munroa.
V letošním roce prošla edice výraznou vnější proměnou – jiné jsou obálky i sazba a místo vazby vázané s přebalem mají knihy flexovazbu; navíc se na obálce objevují
i jména překladatelů. Prvním takovým svazkem v nové
podobě byl v červnu vydaný Výkřik techniky Thomase
Pynchona (přeložil Martin Svoboda). Zatím poslední
autorův román z roku 2013 je paranoidním labyrintem
odkrývajícím s úšklebkem pozadí 11. září 2001. Hlavní
hrdinka Maxine Tarnowová, forenzní auditorka, začne
rozkrývat podezřelé finanční toky v internetové firmě
hashslingrz. V nové podobě vyšel v edici AAA celkově již
potřetí také slavný román Jerzyho Kosinského Nabarvené
ptáče (přeložila Ivana Jílovcová-Fieldová), autobiografický
příběh líčící osud opuštěného polského chlapce, který
prožil druhou světovou válku na zaostalém venkově kdesi
v prostoru východního Polska či Ukrajiny. Působivý román
z roku 1965 (česky poprvé 1995), plný krutých obrazů,
má kontroverzní pověst, stejně jako jeho autor, americký
spisovatel polského původu, obviněný z plagiátorství.
O Nabarveném ptáčeti je u nás v poslední době hodně slyšet v souvislosti s jeho filmovou verzí, kterou natáčí režisér
a scenárista Václav Marhoul, jenž dlouho usiloval o filmová
práva, což se mu nakonec podařilo (premiéra je plánována
na rok 2019). Jako svazek č. 129 vyšel v edici AAA román
Zázrační hoši Michaela Chabona (přeložil Petr Eliáš),
který patří k nejlepším dílům amerického spisovatele,
který se proslavil především dílem Úžasná dobrodružství
Kavaliera a Claye (Pulitzerova cena 2001). Zázrační hoši
(1995) jsou jeho druhým románem a česky vycházejí poprvé. V roce 2000 byl román zfilmován režisérem Curtisem
Hansonem; hlavní role vytvořili Michael Douglas, Tobey
Maguire, Robert Downey Jr. a Frances McDormandová.
Bob Dylan získal za píseň k tomuto filmu (Things Have
Changed) Oscara a Zlatý glóbus. Hrdina románu Grady
Tripp se potýká s rozepsaným obrovitým románem a hledá
cestu ven z tvůrčí krize podobně, jako se to stalo Chabonovi
samotnému. Dílo je však plné humorných a absurdních
situací hraničících s groteskou a čtenáře výborně pobaví.
Naopak vážnější a pochmurnější je zatím poslední román
letošního nositele Nobelovy ceny za literaturu Kazua Ishigura Pohřbený obr (přeložila Lenka Sobotová), který vyšel jako 130. svazek edice AAA. Britský spisovatel
japonského původu, proslavený hlavně románem Soumrak dne (Man Booker Prize
1989), skvěle zfilmovaným Jamesem Ivorym, zasadil své dílo z roku 2015 do počátků raného středověku, kdy se Británie, kterou dávno opustili Římané, nezadržitelně
mění v trosky. Příběh s prvky fantasy vypráví o cestě starých manželů za synem, o obrech a dračici, kterou je nutno zabít, a o „mlze zapomnění“, která zasahuje lidstvo.
MILAN ŠILHAN
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Nikos Kazantzakis

Bratrovrazi

Vázaná, 256 stran, 289,- Kč
Ačkoli Kazantzakisův román
Bratrovrazi patří k jeho méně známým dílům, zralostí,
významem, a hlavně nadčasovostí se vyrovná těm ostatním. Autor, v hloubi duše pacifista, přibližuje čtenáři střet
znepřátelených stran za ob
čanské války v Řecku (1946
až 1949) z jiného úhlu pohle
du, přičemž užívá neobvyklé
literární prostředky. Uprostřed
událostí stojí bezelstný, lid
sky přirozený, nezávislý kněz,
který se snaží nalézt odpo
věď na otázku, na čí straně je
právo. Vyvíjí obrovské úsilí
usmířit obě strany a zastavit
zbytečné krveprolití. Vede nekonečný dialog s Bohem a zároveň se dovolává
jeho pomoci. Marně. Poté, co v jeho farnosti dojde k nevyhnutelné tragédii,
za niž cítí osobní vinu, zoufalý odchází do světa s posláním hlásat mír a usmí
ření mezi lidmi...

SVĚTOVÝ
BESTSELLER
NOVÁ KNIHA
ROBERTA BRYNDZY

Michal Ajvaz – Ivan
M. Havel

Pokoje u moře
Brožovaná, 268 stran, cena: 279,Spisovatel a filosof Michal Ajvaz spo
lu s kybernetikem Ivanem M. Havlem
se formou volného dialogu zabývají
rozličnými tématy na pomezí nejen
jejich, ale i mnoha dalších oborů.
Svérázným a ničím nespoutaným způ
sobem zkoumají lidskou tělesnost,
rozmanitost a vrstevnatost tvarů, povahu, vznik a zánik struktur a proce
sů v přírodě i v lidském světě. Repliky
dialogu jsou rozčleněny do tematic
kých kapitol, které čtenáři usnadní
orientaci ve spleti mnoha vzájemně
se prolínajících témat.

Rainer Maria Rilke

Elegie z Duina /
Sonety Orfeovi
Brožovaná, 112 stran, cena 139,Při psaní Elegií si Rilke vytkl snad ten vů
bec nevyšší možný cíl: v deseti elegicko
-hymnických zpěvech se snažil pojmout
celý kosmos lidské existence, se všemi jeho
protiklady a kontrasty, celé universum
lidského bytí, v němž život a smrt tvoří
nedělitelnou jednotu. Prakticky paralelně
s Elegiemi, napsal Rilke také své Sonety
Orfeovi. Oba cykly vycházejí ze společné
myšlenkové linie a vzájemně se doplňují:
jestliže Elegie z Duina v sobě snoubí světlé i zcela temné složky lidské
existence, pak Sonety Orfeovi tvoří jejich projasněný pozitivní protějšek.
Tradičně jsou Elegie a Sonety vnímány jako nerozlučný pár, bývají tak čas
to publikovány, sám autor v jednom ze svých dopisů uvádí, že pocházejí
takzvaně „z jednoho vrhu“. V českém překladu však společně – navíc pře
loženy jedním překladatelem – vycházejí poprvé.

některá tajemství
mají zůstat
navždy skryta…

Kupujte na www.cosmopolis.cz nebo u svého knihkupce

knižní tipy

KNIHA SMÍCHU A ZAPOMNĚNÍ
o Tamině, a ve chvíli, kdy Tamina odchází ze scény, je to román pro Taminu. Ona je
hlavní postavou i hlavním posluchačem a všechny ostatní příběhy jsou variací jejího
příběhu a sbíhají se v jejím životě jako v zrcadle. / Je to román o smíchu a o zapomnění, o zapomnění a o Praze, o Praze a o andělích.“ Hrdinčino zvláštní jméno,
upomínající na Paminu a prince Tamina z Mozartovy a Schikanederovy Kouzelné
flétny, zvolil Kundera úmyslně: „…dávám jí jméno, které žádná žena nikdy nenosila.“
Tamina emigrovala z Prahy, přišla o manžela, dělá servírku, a aby se ubránila zapomnění na krásné manželství, touží po dopisech, které si s manželem psali, ale které
zůstaly ve staré vlasti u tchyně. To Mirek v prvním díle chce získat zpět dopisy, které
si psal s nehezkou milenkou, naopak aby je zničil a tak na milenku zapomněl, „vymazal“ ji ze svého života. A tomuto zapomnění se vysmívají andělé nebo ďáblové…
Lehkost některých příběhů, upomínajících na Směšné lásky, kontrastuje s tíhou
existenciálních témat a předznamenává tak následující Nesnesitelnou lehkost bytí.
A provázanost vyprávění a úvah i provázanost nikoli dějová, ale motivická a tematická, zase na Nesmrtelnost. Zapadá to jako poslední chybějící střípek do mozaiky
Kunderova česky psaného díla.
MILAN ŠILHAN

Konečně máme u nás kompletně dostupné česky psané
dílo Milana Kundery (1929) v autorizovaných vydáních!
Devítisvazková kunderovská řada nakladatelství Atlantis,
vycházející od roku 1991, tak nyní obsahuje šest románů,
knihu povídek a dvě divadelní hry. Vedle toho vyšlo zatím
sedm sešitů esejů přeložených autorem z francouzštiny.
Po loňském vydání románu Život je jinde vyšla letos Kniha smíchu a zapomnění, poslední z Kunderových česky
psaných děl, které v Česku dosud nevyšlo. Román byl
dokončen ve Francii v roce 1978 (Kundera tam odešel
v roce 1975), poprvé vyšel ve francouzském překladu v roce 1979 a česky poprvé
v Sixty-Eight Publishers v Torontu roku 1981. Mnohé polemiky se vedly nad tímto
románem, který je rozdělen do sedmi dílů a skládá se ze šesti samostatných příběhů (postavě Taminy jsou věnovány díly dva). Přímo v románu k této zvláštní formě
Kundera píše: „Celá tato kniha je román ve formě variací. Jednotlivé oddíly následují
po sobě jako jednotlivé úseky cesty, která vede dovnitř tématu, dovnitř myšlenky,
dovnitř jedné jediné situace, jejíž pochopení se mi ztrácí v nedohlednu. / Je to román

100 × TGM
že je to veleříše, která „je ve skutečnosti bohem na hliněných nohou“ a že „jeho
základ, podstata, je v barbarském primitivismu“. „Rusko je, čím Evropa byla,“ napsal. „Sovětské Rusko je dům, zbudovaný z papíru, slepeného krví.“ Stále aktuální
jsou také tyto výroky: „Stojím za svým míněním, které budu hájit ze všech svých sil,
a očekávám od vás, že budete hájit mou svobodu také vy, neboť v mojí svobodě
spočívá vaše svoboda, ve vaší svobodě svoboda moje.“ – „Kritika není negace.“
– „Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“ – „Máme dvě
veleobce, které překážejí normálnímu vývoji demokracie: Kocourkov a Hulvátov.“
– „Budu se na vás dívat, jak to vedete,“ zněla poslední věta z Masarykova abdikačního projevu (1935). Za mnohé Masaryk vděčil své americké manželce Charlottě:
„Bez ní bych nebyl, co jsem, a nebyl bych udělal, co jsem udělal.“ Je známo, že
Masaryk byl knihomol: knihy byly všude, doma, na Hradě, v Lánech; „podle dodatečných odhadů šlo zhruba o 170 000 knih. Byla to největší soukromá knihovna
v republice,“ píše Kosatík. O čtení Masaryk řekl: „Kdo čte, ten myslí. A kdo myslí,
vzchopí se i k činům. Aspoň ten, kdo myslí dobře a silně.“
MILAN ŠILHAN

S pozoruhodným konceptem, jak seznámit čtenáře
s myšlením T. G. Masaryka, přišel Pavel Kosatík (1962)
v knize 100 x TGM (vydal Knižní klub v edici Universum).
Vybral sto citátů z Masarykových spisů či proslovů a vysvětluje stručně, jak to TGM myslel a co to znamená, za
jakých okolností myšlenku napsal či proslovil; a protože
myšlenky vznikají vždy za jistých historických i životních
okolností, dozvíme se mnohé nejen o Masarykově myšlení, ale i jeho životě. Některé Masarykovy výroky doslova zlidověly, třeba „Nebát se a nekrást.“ nebo „Demokracie je diskuse.“ Některé jsou nadčasové a stále platné, až z toho i dnes mrazí:
„Jak mám žít – to je hlavní životní otázka.“ – „Základní lež komunismu je, že každý
má chtít, co má soused, a každý má být, co je druhý.“ – „Komunismus je možný, ale
jen mezi bratry, v rodině nebo náboženské a v přátelské obci; může být udržen jen
opravdovou láskou.“ Masaryk komunismus pečlivě studoval a často před ním varoval. Byl také velkým znalcem Ruska, napsal o něm trilogii Rusko a Evropa, říkal,

O DUŠEVNÍCH NEMOCECH OTEVŘENĚ A PŘÍSTUPNĚ
ztratil ze zřetele náležitou odbornost. Zůstává i postava dr. Portsteina. Autor se v jedné
kapitole, pojednávající o vědomí a nevědomí, vydává i do historie, do Vídně roku
1937, aby uvedl některé historické souvislosti mající přímý vztah k tématu (a seznámil
čtenáře i s osobnostmi S. Freuda, C. G. Junga a dalšími); jinak jsou všechny příběhy ze
současnosti. Jsou podány stejnou formou jako v knize první. Obě knihy však lze číst nezávisle na sobě. Druhá kniha přibližuje posttraumatickou stresovou poruchu, mozkové
mrtvice a cévně podmíněné demence, poruchy s bludy, nutkavé a impulzivní poruchy,
hypnózu, touhu po smrti a (ne)přijetí sexuální orientace a nádory v mozku. Autorovi
se skutečně daří pojednat o složité oblasti velmi přístupně a zároveň otevřeně. Knihy
se dobře čtou, a to nejen příběhy pacientů a postižených, ale i psychiatrický výklad
a doporučený postup k léčení. A co témat obě knihy nabízejí! Např. v jednom příběhu
se od pokusu o sebevraždu a touhy po smrti dostaneme až k problematice sexuální orientace a jejího přijetí či nepřijetí. Knihy jsou určeny nejširší veřejnosti, všem zájemcům
o psychiatrii a psychologii, zdravotníkům, psychologům, studentům, nebo těm, kteří
vědí, že nemocí duše trpí někdo jim blízký a oni této oblasti příliš nerozumí, neznají ji.
Neboť porozumění je potřebné a už to může někdy pomoci. A podobné knihy, které
složitou a tak trochu i tajemnou oblast osvětlují způsobem přístupným i laikům, jsou
vždycky užitečné.
MILAN ŠILHAN

Psycholog, psychiatr a psychoterapeut Miroslav Orel vydal
před dvěma lety v nakladatelství Portál knihu Na Freuda já
nemám čas, doktore, v níž zpřístupnil populárně-naučnou
formou zajímavou, pestrou a složitou oblast duševních
nemocí, oblast, která „přitahuje i odpuzuje, budí zájem
a zvědavost i obavy a strach“. Každou kapitolu uvádí krátkým příběhem koncipovaným tak, aby si čtenář udělal co
nejjasnější obrázek o podobě konkrétní duševní nemoci.
„Představuje jeden příklad, jednu z možných variant průběhu,“ upozorňuje autor, protože „stejná duševní porucha nemusí mít u různých lidí vůbec totožnou podobu“. Příběhy spojuje postava dr. Portsteina, psychiatra a psychoterapeuta. Po úvodním příběhu následuje pohled psychiatrie.
Tématem knihy byly mánie, těžká deprese, bolest ze ztráty blízkých, demence Alzheimerova typu, paranoidní schizofrenie, delirium tremens a závislosti, panická ataka,
obsedantně-kompulzivní porucha, poruchy osobnosti a sadomasochismus. Poslední
tři kapitoly se věnovaly obecněji tomu, kde se nemoci duše berou, kdo a jak vyšetřuje
nemocnou duši a jak se takové nemoci léčí. Letos M. Orel na tuto knihu navázal volným
pokračováním A co řeknete teď, doktore? Ve stejném duchu seznamuje s dalšími duševními poruchami, a to co nejzajímavějším a nejilustrativnějším způsobem, aniž by
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PŮVAB VŠEDNÍHO DNE
Průvodce Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního
dne autorky Marcely Vondráčkové doprovází stejnojmennou výstavu, která veřejnosti poprvé přibližuje v celé šíři
Norbert Grund
žánrovou tvorbu jednoho z nejvýznamnějších představitelů
rokoka v Čechách. Národní galerie v Praze pořádá výstavu
v paláci Kinských od 1. prosince 2017 do 18. března 2018 při
příležitosti 300. výročí narození a 250. výročí úmrtí umělce.
Publikace v základních obrysech reflektuje Grundovo dílo, nastiňuje jeho
východiska a naznačuje vývojovou chronologii jeho umělecké produkce. Také zaměřuje pozornost na Grundův mimořádně široký námětový i stylistický rejstřík.
Samostatná kapitola je věnována sběratelství Grundových děl a jejich grafickým
listům z ruky Jana Jiřího Balzera. Grundova malba se vyznačuje spontánním rukopisem a prosvětleným koloritem, zahrnuje s výjimkou zátiší všechny malířské
druhy. Motivicky i stylisticky čerpá z nejrůznějších zdrojů. Podněty z holandské
a vlámské žánrové malby, impulzy z italského krajinářství i vzory francouzských
galantních slavností malíř převedl a přetvořil do idylické, hravé polohy. Uměl evokovat atmosféru, lehce začlenit figury do kompozic svých obrazů, využít rozlehlosti a hloubky prostoru k překvapivému celkovému vyjádření.
Norbert Grund se umělecky vyškolil u svého otce Christiana Grunda, poté
se odebral na cesty. Pravděpodobný je jeho pobyt ve Vídni; působení v Německu
a Itálii není prameny podloženo. Do Prahy se vrátil nejpozději roku 1751, kdy
se oženil s Ludmilou Illingerovou. Až do své smrti působil na Malé Straně jako
člen tamního malířského cechu. Spolehlivé časové zařazení jeho děl je velmi obtížné, ne-li nemožné. Stanovení přesnější linie Grundovy tvorby ztěžuje kromě
absence datovaných děl také jejich velký počet, geografické rozptýlení, střídání
různých malířských poloh a opakované umělcovy návraty ke stejnému námětu.

Grund nejspíše pracoval pro
volný trh a na bezprostřední
objednávku asi jen ojediněle.
Jeho díla byla oblíbená zejména
mezi příslušníky středního stavu.
Dalšími zákazníky byli také výkonní umělci nebo umělečtí řemeslníci a Grundovy obrazy se
nacházely rovněž v klášterních
a aristokratických sbírkách. Základem dnešní početné kolekce
děl Norberta Grunda v Národní galerii v Praze byl velkorysý dar Josefa Karla Eduarda
Hosera Obrazárně Společnosti
vlasteneckých přátel umění.
Norbert Grund: Dáma na houpačce – Galantní scéna I
(Národní galerie v Praze)
Průvodce akcentuje zvláště
Grundovu žánrovou malbu jako
význačnou kapitolu jeho tvorby, v níž prokázal i svou zkušenost v zachycování postav. Rovněž jeho díla konfrontuje s obrazy, z nichž mohl čerpat inspiraci, a přináší
možnost porovnat je se soudobou středoevropskou kabinetní produkcí. Ukázky
uměleckého řemesla, které byly zachyceny v Grundových malbách, ilustrují rokokovou kulturu. Průvodce výstavou Norberta Grunda je spolehlivým pomocníkem
na cestě k poznání světa plného tajemství, oplývajícího radostí z krásy i rafinovanosti
detailů, který ztvárnil na svých obrazech a jenž přináší individuální potěšení.
IVAN HARTMANN

DROBNIČKY Z PRAHY

PŘÍBĚH BERLÍN

Do sbírky pragensií přibyla nová, velmi pěkná knížka nazvaná Drobničky z Prahy (vydala Olympia). Napsal ji známý
knihkupec, moderátor, propagátor literatury a spisovatel
Vráťa Ebr (1942), autor více než padesáti knih, a mnoha
krásnými kresbami ji doplnila Zdeňka Rambousková
(1965). Autoři nás slovem a ilustracemi provázejí známými
pražskými památkami, ulicemi i náměstími, ale i místy méně
známými, k tomu se přidávají zmínky o mnoha osobnostech
s Prahou spojených a vedle zajímavostí se může čtenář i pobavit různými znalostními kvízy. O atmosféře Prahy pak vypovídají i verše básníků, které pan Ebr do
knížky vybral, třeba Jaroslava Seiferta či Vítězslava Nezvala. Název knížky je snad
až příliš skromný (ovšem zní hezky), protože o drobničky rozhodně nejde, je zde
tolik zajímavostí, informací a příběhů, že se čtenáři Praha objeví v novém světle. Všechno to bohatství památek, dějinných událostí a lidských osudů ukazuje
město živé a proměnlivé, fascinující, krásné i magické. Od ojedinělého panoráma Hradčan s Karlovým mostem přes Loretu ke Strahovskému klášteru s nádhernými knihovními sály, romantickou Kampu a Malou Stranu až na Petřín se
Zoubkovým pomníkem obětem komunistického režimu, který V. Ebr považuje za
nešťastný. Projdeme se Letnou, Smíchovem i Hlubočepy, zavítáme do Holešovic
i Dejvic, rozhlédneme se po Staroměstském i Václavském náměstí. Dozvíme se
o Stavovském a Národním divadle i Rudolfinu, ale i o matějské pouti a Výstavišti.
Nechybí Vinohrady, ani Karlovo náměstí s Faustovým domem a jeho nevšední historií. Přečteme si, kdy Praha zažila nejničivější nálet (14. února 1945), i co byla
legendární Unionka a její bohémská společnost. Dozvíme se o Betlémské kapli, Týnském chrámu, Ungeltu, paláci Kinských i o největších varhanách v Praze
(jsou v kostele sv. Jakuba). Samozřejmě nechybí Franz Kafka, Bohumil Hrabal,
Jan Werich, Bedřich Smetana a další slavní Pražané. Autor nás vezme i na Žižkov
a na Vyšehrad a poví nám o kněžně Libuši, která tam nikdy nesídlila. 1100 let stará
pražská historie je zkrátka nesmírně bohatá a zajímavá!
(miš)

V Berlíně jsem byl zatím dvakrát, ale nejednou jsem už přemýšlel, čím je toto nepříliš hezké a dějinami těžce zkoušené
město tak fascinující. Možná právě těmi neuvěřitelnými
proměnami, kterými muselo projít, ať už jako hlavní město
pruského království a poté sjednoceného Německa, jako sídlo třetí říše a centrum Hitlerovy moci, jako válkou zničené,
vybombardované a zdevastované město, jako město rozdělené zdí na Východní a Západní Berlín, jako hlavní město
znovusjednoceného Německa, či jako největší staveniště Evropy. Především však asi
jako metropole s podmanivou atmosférou a energií, bohatou kulturní a uměleckou
nabídkou, zajímavou i ošklivou architekturou, jako místo, kde to žije a dýchá historií
a proměnlivostí. Ale na druhé straně si ponechává také své tajemství a ne každému
se v Berlíně zalíbí. Jenomže „na něm prostě něco je“, jak píše Veronika Jonášová,
která je se svým manželem Martinem Jonášem spoluautorkou knihy Příběh Berlín
(vydala Mladá fronta). Sama přiznává: „Berlín pro mě nebyla láska na první pohled,
ale zato je to láska na celý život.“ Na rozdíl od manžela, který, když se stal zpravodajem České televize v Německu, tak už Berlín dobře znal, měl ho rád a těšil se tam.
Roky prožité v Berlíně se staly inspirací pro knížku, která není průvodcem po městě,
ani jeho dějinami, ale právě příběhem. A do příběhu, či spíše příběhů Berlína se
prolíná i osobní příběh manželské a autorské dvojice, jejich poznávání města, jejich
zážitky a postřehy, ale i tipy pro návštěvníky. Čtivá reportážní kniha nabízí bohatou
škálu informací i inspiraci pro nevšední zážitky a návštěvu míst, které běžný turista
spíše míjí. A i ta turisticky exponovaná místa autoři přibližují tak, že je náhle vidíme
jinýma očima, protože je za tím právě nějaký příběh. Kniha se nevyhýbá aktuálním
tématům, jako jsou uprchlická krize, národnostní pestrost obyvatel Berlína, věčné
rekonstrukce a stavby, politika s Angelou Merkelovou včele (popis kancléřky z pera
Martina Jonáše stojí za to!) atd. Taková kniha se samozřejmě neobejde bez fotografií
– a tady je jich hodně, moc pěkných a spíše nevšedních, které obrazem vyprávějí
další příběhy. A nechybí ani kapitoly o místech mimo Berlín.
(miš)

Půvab všedního dne 1717 1767
The Charm of the Everyday
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TETÍN SVATÉ LUDMILY

SBĚRNÁ KNIHA

Tetín, vdovské sídlo kněžny Ludmily, kde byla pozdější světice
15. září roku 921 zavražděna, patří k významným místům české
historie. Ludmila zde vychovávala svého vnuka Václava, budoucího českého knížete, a s Tetínem jsou spjaty počátky christianizace Čech a nástup rodu Přemyslovců k moci. Tetín, dnes
obec s necelými devíti sty obyvateli, ležící u Berouna na skále
nad řekou Berounkou, je místo s hlubokou spiritualitou a geniem loci, „místo, které hovoří“. Obyvatele přitahovalo už v době
kamenné a není to jen místo kulturní, křesťanské a mystické,
ale i místo s živou přítomností, která sem přitahuje návštěvníky nejen z Čech. Až nyní se
ale Tetín dočkal první větší monografie. Vydalo ji nakladatelství Dokořán a vypravilo ji
vskutku velkoryse a bohatě jak po stránce obsahové, tak grafické a ilustrační. Široký kolektiv autorů vedli geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy Václav Cílek, informatik a fotograf Martin Majer a historička umění a designu Radoslava Schmelzová, která se zabývá současným uměním s přesahem ke krajině a kulturnímu dědictví. Autorkou
ilustrací je Renáta Fučíková. Název i podtitul monografie – Tetín svaté Ludmily – Místo,
dějiny a spiritualita – přesně vystihují její zaměření. Autoři popisují přírodní bohatství
místa, několik tisíc let osídlení tetínské ostrožny a další místní památky. Zejména se však
soustřeďují na postavu kněžny Ludmily, jejíž umučení přivádí na Tetín již po staletí tisíce
poutníků včetně českých králů, arcibiskupů či básníků. Na Tetíně sídlil také Václav Hájek
z Libočan, který zde psal svoji Kroniku českou. „Kniha není jenom souborem dříve publikovaných údajů,“ píšou autoři v úvodu, „ale přináší i nové poznatky, jako je například
význam polohy Tetína na severojižní cestě mezi Lužnicí a Ohří – možná mezi Bavorskem
a Saskem – která překvapivě vede na Libušín, a jejíž další větev protíná Kazín.“ Tetín je zasazen do rámce dějin střední Evropy, bohatá je i pravěká historie místa, které je kouzelné,
až magické, a které podle Václava Cílka ještě neřeklo své poslední slovo.
(miš)

Čtyři roky vznikal knižní rozhovor Pavla Kosatíka (1962) se
známou dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou (1949) nazvaný Sběrná kniha (vydala Paseka). Není to ale ani zdaleka
tak dlouho, jako vznikají její sběrné dokumenty; režisérka je
průběžně, s pauzami, natáčí dlouhá léta, nikdy dopředu neví,
jak se příběh sledované postavy či postav vyvine a jak (a kdy)
skončí; výsledek je však vždy překvapivý a pozoruhodný a diváci
u nás i ve světě za to Třeštíkovou právem oceňují. Jaká je ale ona
sama? Jaký byl její život? Jaké jsou její vlastní „manželské etudy“
s Michaelem Třeštíkem, dramaturgem, spisovatelem a znalcem
a sběratelem umění? Co ji formovalo? Jak natáčí své filmy? A co prozradí o jejich vzniku
a jejich hrdinech? Na to vše a mnohé další se Pavel Kosatík ptá poučeně a zasvěceně a Helena Třeštíková velmi otevřeně a upřímně na vše odpovídá, i na kratičkou kapitolu svého
působení ve funkci ministryně kultury ve vládě Mirka Topolánka v lednu 2007. Vypráví
o svém dětství, rodičích a studiích na FAMU i prvních dokumentech a o své unikátní metodě časosběrného dokumentu. O tom, že si od roku 1961 píše deník, jen pro sebe. O mimořádných filmových zážitcích z mládí (Vláčilova Holubice a Chytilové Strop a Pytel blech).
O potížích s financováním svých projektů. O tom, kdy netočí: „Netočím, když si to ten
druhý nepřeje.“ O tom, že nikoho nechce ztrapňovat a jak jí postavy jejích filmů zasahují
do života či ona do jejich. O reakcích diváků, známých i kritiků. Jak je definován časosběrný
dokument? „…film, který se natáčí v rozmezí více měsíců či let, přičemž tato dlouhá doba
vzniku je od samého začátku tvůrčím záměrem, součástí plánu zachytit vývoj a proměny filmového tématu v čase.“ Podrobně se kniha věnuje Manželským etudám, tedy největšímu
filmařskému projektu Heleny Třeštíkové, ale i dalším známým filmům, jako jsou Kašpar,
Soukromý vesmír, René, Marcela, Katka, Mallory, Zkáza krásou či Strnadovi. Nechybí
filmografie, přehled ocenění, rejstřík a bohatá obrazová dokumentace.
(miš)

MĚJ MĚ RÁD/A

PANE, VY JSTE REŽISÉR!

Nakladatelka, redaktorka, překladatelka, spisovatelka a ředitelka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě Markéta Hejkalová (1960) napsala osm románů (např. Slepičí lásky,
Kouzelník z Pekingu či Důkazy jejího života) a také životopis
finského spisovatele Miky Waltariho, jehož několik knih přeložila. Letos vydala nový román Měj mě rád/a (nakladatelství
Hejkal), který patrně můžeme označit za její nejambicióznější
a prozatím vrcholné dílo. Má téměř čtyři sta stran a odehrává
se v dlouhém časovém období, zahrne více než století, začíná
v roce 1902 a končí v roce 2017. Především však nabízí pestrou, čtivou, zajímavou i napínavou směs lidských osudů a příběhů a mnoho postav,
jejichž životy se tu více, tu méně prolnou, zasahují jeden do druhého a ovlivňují jej. Také
pochopitelně odrážejí dobu, neklidné dvacáté století a počátek století jednadvacátého;
velká historie zasahuje do malých lidských životů, někdy pozitivně, spíše však osudově
a negativně. Z množství postav jistě zaujmou dvě skutečné: jednou je Lina Heydrichová,
vdova po Reinhardu Heydrichovi, jejíž život by vydal na samostatný román (v pozdějším
životě se vdala do Finska, a tak autorka vnese do románu i své oblíbené Finsko, kde působila jako konzulka a kulturní atašé – a navíc z finštiny překládá); druhou je nechvalně
známý komunistický prokurátor Karel Čížek. Za nejdůležitější však sama autorka považuje dvě postavy fiktivní, Johanku a Terezu. Krátké kapitoly rychle postupují v čase
vpřed a střídají postavy i prostředí, až to připomíná jakýsi bouřlivý, zrychlující se vír: vír
životů, lidí a doby, které se míchají dohromady a přinášejí nečekané situace a zvraty. Děj
se kromě Čech a Finska odehrává také třeba v Bosně, kam se za mužem vydává právě
Tereza, a to z Vídně, v době po první světové válce. Učitelka Johanka je provdána za spisovatele Václava Pikla, píše i další postava, Božena Čížková (pod pseudonymem Fringilla), i Finka Anni Swanová a její manžel Otto Manninen. Právě jejich syn Mauno si později
vezme Linu Heydrichovou a Leena Manninenová pak o ní napíše knihu. Syn Karla Čížka
odhaluje minulost otce a pak vnuk minulost svého dědečka…
(miš)

Ať už si o režisérovi Václavu Vorlíčkovi (1930) myslíme cokoli,
je nesporné, že u řady jeho nejlepších filmů se dobře bavíme
dodnes (Kdo chce zabít Jessii?, Pane, vy jste vdova!, Dívka na
koštěti, Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách,
Což takhle dát si špenát), že oblíbená a krásná filmová pohádka
Tři oříšky pro Popelku patří neodmyslitelně k Vánocům nejen
u nás, ale i v Německu či Norsku, že rádi máme i jeho další pěkné
pohádky (Jak se budí princezny, Princ a Večernice), že úspěch
měly oblíbené seriály Létající Čestmír a Křeček v noční košili;
ale především, snad nebudu daleko od pravdy, když jeho (a spoluscenáristy Miloše Macourka) seriál Arabela označím za téměř geniální – to byl fenomén pro celou jednu nebo
dvě generace (včetně mě: když se vysílala poprvé na Vánoce 1980, bylo mi sedm let) a je
jím asi dodnes. Leccos se Vorlíčkovi samozřejmě také nepovedlo, např. „vinařská trilogie“
(Bouřlivé víno, Zralé víno, Mladé víno), další pohádky natočené po roce 1990 (Kouzelný
měšec, Pták Ohnivák, Jezerní královna, Král sokolů), pokračování Arabely a Dívky na
koštěti či novácký seriál On je žena!, ale tak už to bývá. O jeho působení na Barrandově
a mezi filmaři v době normalizace se také povídají nepěkné věci, ale v tom jistě není sám.
Pokud se chcete o jeho režisérské kariéře, filmech a seriálech, hercích a natáčení dozvědět něco víc, máte nyní příležitost díky knize, kterou s Václavem Vorlíčkem
sepsal Petr Macek; s odkazem na slavnou komedii, kterou sám Vorlíček považuje za
svůj nejoblíbenější, nejlepší a nejdotaženější film, knihu nazvali Pane, vy jste režisér!
(vydal Ikar – Euromedia Group). O komedii Pane, vy jste vdova! Vorlíček říká: „…
tady jsme s Milošem Macourkem dosáhli téměř na sto procent záměru, který jsme
se snažili dodržovat ve všech scénářích, a to mít každou scénu něčím vtipnou nebo
zajímavou.“ V živém vyprávění přibližuje režisér práci (a nejednou i problémy) s herci
a s obsazením, vymýšlení triků v dobách bez počítačů a digitálních úprav či málo známý příběh s neuskutečněným americkým remakem komedie Kdo chce zabít Jessii?,
který chtěl natočit jeden americký producent.
(miš)
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Belmondo
žiVot Ve fotografiích

Víc než jen
autoBiografie.
VypráVění
o Výjimečném
a šťastném
žiVotě.

autoBiografie

V této osoBité
VzpomínkoVé knize
Belmondo VypráVí
o sVém šťastném
dětstVí, o úporném
Boji, který Vedl
za sVůj sen stát
se hercem. o sVé
žiVotní Vášni – Boxu,
rychlých autech,
ztřeštěnostech
a kaskadérských
kouscích. o sVých
žiVotních partnerkách a láskách,
o miloVané rodině,
o spolupráci
s Velikány filmu.

Slepičí polévka pro duši

Anča a Pepík 4

Jack Canﬁeld, Mark Victor Hansen
a Amy Newmarková

Lucie Lomová

Opravdová láska: 101 dojemných
i humorných příběhů o lásce a milování

Již čtvrté pokračování sebraných příběhů královny českého komiksu Lucie
Lomové.

Všichni máme rádi příběhy o lásce.
O prvním setkání, zamilovanosti,
o manželství... o loučení. Některé vás
pobaví, jiné dojmou k slzám. Všechny však zahřejí u srdce a možná i povzbudí ty, co jsou nyní sami.

Čtvrtý svazek Sebraných myšek zahrnuje příběhy z let 1996 – 1998. Zavede
nás do domovského Ušína, vynese nás
do oblak v balónu, ale také až do předpeklí, kam se myšky vydají zachraňovat
zesnulého rytíře Medarda.

299 Kč

299 Kč

Sára a toulavý dědeček

Ireniny děti

Josef Kejha, Miloslav Huptych

Tilar J. Mazzeo

Rozverné pohádky o dědovi Honzovi, šamanském kouzelníkovi, a jeho
vnučce Sáře

Nevšední příběh hrdinky, která
z varšavského ghetta zachránila
2500 dětí

Plné fantazie, dobrodružství, vtipu,
ale i moderních předmětů obklopujících dnešní děti. Takové jsou pohádky Josefa Kejhy vybavené úžasnými barevnými kolážemi Miroslava
Huptycha.

Irena Sendlerová bývá srovnávána
s Oskarem Schindlerem, protože zachránila dva a půl tisíce dětí z varšavského ghetta. Svým vzorem a odvahou
uměla strhnout ostatní a spolu s nimi
pak dokázat neuvěřitelné věci.

349 Kč

349 Kč

Vánoční tipy z nakladatelství
Ferdinand Leffler
Žijte ve své zahradě
Svěží a veskrze současný pohled na zahradu
jako na přátelské místo, kde se vám bude
dobře žít a kde budete trávit příjemné chvíle se
svými blízkými. Kniha vás provede
od prvotních úvah a plánování přes ukázky
realizovaných zahrad až k praktickým radám
a tipům.
Průvodcem na cestě k vysněné zahradě je
Ferdinand Leffler, úspěšný a známý zahradní
architekt, autor mnoha oceněných projektů
a realizací v České republice i v zahraničí, tvář
televizního pořadu Ferdinandovy zahrady
a majitel ateliéru Flera.

599 Kč

Liou Cch‘-sin
Temný les
Druhý díl trilogie Vzpomínka
na Zemi. Obranné plány před
mimozemskou invazí jsou
v ohrožení. OSN proto pověří
tři uznávané stratégy a jednoho
druhořadého sociologa úkolem,
který může hrát zásadní roli při
obraně Země.

399 Kč

Petra Soukupová
Nejlepší pro všechny

Fredrik Backman
Medvědín

Jak můžeme vědět, co je pro
ostatní nejlepší, když sami být
šťastní neumíme? Autorka
bravurně zachycuje bezmoc
dětského hrdiny ve světě
dospělých i bezmoc dospělých
vůči svým vlastním představám
o štěstí.

Hokejový tým má šanci splnit
sny celého Medvědína. Jenže
během zapíjení semifinálového
vítězství se cosi stane. Najednou
je všechno jinak, jako vlny po
rybníce se celým městem začnou
šířit obvinění.

329 Kč

349 Kč

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ TIPY Z NAKLADATELSTVÍ PRIMUS
Rostislav Černý / NADECHNUTÍ
Půvabná knížka Nadechnutí je první knihou, která představuje dílo textaře, básníka, spisovatele a překladatele Rostislava
Černého. Jejím cílem je přiblížit muže, který zanechal výraznou
stopu v našem světě hudebním, ale byl také básníkem, jehož
dílo dokáže otevírat duše svých čtenářů. Jde o knihu, která
může oslovit, dotknout se – a v případě Rosti Černého i pobavit svým humorem prakticky všechny generace. Autorkou
projektu je herečka a publicistka Tereza Pokorná, která knihu
také navrhla a připravila k tisku. Graficky ji zpracoval fotograf
a grafik Jaroslav Fišer, který je současně autorem ilustrací ve
sbírce uvedených.
Přílohou publikace je CD s hity Rostislava Černého z 60. let.
Knížka vychází k nedožitým autorovým 80. narozeninám.
Brož., 112, str., 279 Kč

Jarmila Marešová
... aneb KDYBY NEBYLO KARLA MAREŠE
Kniha vychází k nedožitým 90. narozeninám Karla Mareše,
hud. skladatele, scénáristy, divadelního režiséra a choreografa.
Složil na 300 písní, z nichž vzešly hity, které se hrají dodnes.
Skládal hudbu k filmům a TV inscenacím jako Hoří, má panenko nebo k oblíbené trilogii o rodině Homolkových. Pro showbusiness objevil osobnosti jako jsou Karel Gott, Marta Kubišová,
Yvonne Přenosilová, Josef Laufer, Eva Olmerová, stál také
u zrodu skupiny Olympic.
Knihu sestavila manželka Jarmila z Marešových vzpomínek na
jeho dětství, mládí i profesní a rodinný život a uzavírají ji její
osobní vzpomínky. Text doplňuje bohatá fotografická příloha
a vzpomínky přátel a kolegů.
Součástí knihy je CD s největšími hity Karla Mareše, včetně legendárního Olivera Twista.
Brož., 168 str., 279 Kč
Vydání obou publikací podpořil Ochranný svaz autorský
v rámci svého programu Partnerství OSA.

Pavel Vrba
MEDVĚDÍ KNÍŽKA
Knížka veršů básníka a textaře Pavla
Vrby s krásnými a vtipnými obrázky
výtvarníka a ilustrátora Jiřího Slívy je
určená především větším dětem.
Autor v ní rozmlouvá o tom, co nás v životě obklopuje a potkává, se dvěma
zvědavými a zvídavými medvíďaty jménem Sami a Dami. A tak se medvídci
dozvědí např. něco o dospělosti, fantazii, měsíčních skvrnách nebo i nahotě...
Vždyť medvídci jsou také dětmi
a hledají svět otázkami
Také se bojí - když se setmí
a pláčou když jsou dlouho sami
Pevná vazba, 48 str., 249 Kč

Věra Kadlecová

PANENKA

Čtivá výpověď
o síle lásky
a devastujícím
účinku drogy.
Panenka, to není jen oslovení
milované bytosti, panenka je
i hračka k pobavení.
Novinářka Beata a zlomená
Eva se setkávají v léčebně,
kde Beata naslouchá
životnímu příběhu Evy. Kdysi krásná žena, které i přes
péči o rodinu se dvěma dětmi v životě stále něco chybělo,
se nechala svést přitažlivým mužem a vyslyšela jeho
přání, aby společně vybudovali exkluzivní hotel. Světácký
milenec ale Evu postupně zatahuje do nečistých obchodů
i náklonnosti ke kokainu.
Láska, drogy, postupný rozklad osobnosti a marné volání
o pomoc, o tom všem je tato kniha, napsaná s výtečnou
znalostí lidské psychologie.

http://harlequinnaruby.cz/
EAN: 978-80-88088-37-0, vazba V2, počet stran 284,
doporučená cena: 250 Kč

George Lucas

Zdeněk Lukeš, Pavel Hroch

George Lucas

Praha na prahu moderny

Strhující kniha o stvořiteli Star Wars a jejich
zákulisí. Zábavná biografie, na kterou fanoušci
a nadšenci tak dlouho čekali, představuje Lucase
jako vizionáře i panovníka popkulturního impéria.

Autoři populární série Praha moderní přicházejí
s velkým průvodcem pražskou architekturou
mezi lety 1850 a 1900. Výpravná publikace
obsahuje 160 hesel a 372 fotografií.

Nicolai Lilin

Sedm životů

Spy Story Love Story

František Podstatzký-Lichtenstein prožil dobrodružství,
které by vydalo na několik životů. Pracoval na
vinici i rýžových polích, stal se honcem ovcí vysoko
v horách pod Andami, živil se jako taxikář…

Čtyřicátník Aljoša je zkušený nájemný vrah,
který chce porušit staré pravidlo: Láska do světa
zabijáků nepatří… Vrací se mistr silných příběhů,
který nadchl románem Sibiřská výchova.
přeložila Helena Lergetporer

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

Vladimír Votýpka

Nakladatelství ALFA-OMEGA

PhDr. Věra Martinková, CSc., Horní� 203, 251 70 Dobřejovice
Knihy koupíte u dobrých knihkupců,
na www.alfa-omega-cz.com, alfa-omega@volny.cz, tel. 603 576 291 ad.

Ladislav Boško: Čertova vyhlídka

Ladislav Koliáš: Epigramy stále s námi

Historický a trochu košilatý román moravského autora, jehož koníčkem se stalo shromažďování místních pověstí a historicky podložených událostí spojených s Jesenickem. Ze získaného materiálu vytvořil velmi čtivý a poutavý příběh.

Drobná knížka JUDr. L. Koliáše upoutá všechny čtenáře, kteří mají
smysl pro humor, nadsázku či hrátky s jazykem. I v této knížce se naplno projevuje autorovo krédo: „Totální absence humoru činí život
nemožným.“ (Colette)

Formát A5, 1. vyd., pevná barevná laminovaná vazba, 298 stran, ilustrace
Zdena Hušková; doporučená cena 390,- Kč

Formát A6, poloměkká vazba V2, barevná laminovaná obálka, 48 stran, ilustrace Jiří Faltus; doporučená cena 90,- Kč

Pavel Hrňa: Zubní ordinace s vyhlídkou

Růžena Bauerová: Kočičí příběhy

Vzpomínková, z velké části autobiografická próza stomatologa v důchodovém věku, který se pomalu loučí se svým milovaným povoláním a zároveň posláním.

Inspirací byla autorce vnoučata. Místo knížek plných násilí, stříleček
a cizích jmen chtěla napsat takovou knížku, která by byla plná obyčejných radostí, která by potěšila dětskou duši a po přečtení kapitoly
blízkým člověkem by dítě usínalo s úsměvem na tváři.

Formát A5, V2, 1. vyd., barevná laminovaná obálka, 130 stran, ilustrace Petra Jiroutková; doporučená cena 190,- Kč

Formát A5, pevná vazba V8, barevná laminovaná obálka a knížka plná
barevných ilustrací Petry Jiroutkouvé. 72 stran; doporučená cena 230,- Kč

Marcela Neužilová: Hlubinné ponory

Tomáš Toman: Anděl

Hlubinné ponory jsou čtyři milostné povídky: Ponorka hlubinné
něhy, Přece ho klofla?, Ve zmatcích a Rozverná realita. Autorkou je
oblíbená autorka především duchovněji zaměřených knih.

Pátá próza Tomáše Tomana – oblíbeného autora, který se přes své
mládí již dokázal v literatuře prosadit – přináší příběh Josefa Svobody, který po bezmála třech letech strávených ve vězení přichází do
malé krkonošské obce a snaží se tu začít nový život.

Formát A5, V2, 1. vyd., barevná laminovaná obálka, 64 stran, ilustrace Věra
Martinková; doporučená cena 150,- Kč

Zdeněk Salava: Podkova pro štěstí
Veselé, hravé a vtipné verše určené dospělým, ale i starším dětem,
zpříjemní čtenáři chvíle pohody. Básně čerpají podněty z autorových
vzpomínek na dětství, i ze současného světa, který nás obklopuje
dnes. Humor veršů podtrhne i vtipné užívání jmen a neologismů.
Formát 10 x 21 cm, vazba V1, 36 stran, vložený podepsaný grafický list. Ilustrovala Věra Martinková a Jiří Faltus; doporučená cena 115,- Kč

Almanach nakladatelství ALFA-OMEGA na rok 2017

… a pouze kapek pár

Představíme v něm 35 současných autorů – básníků, prozaiků, ilustrátorů, fotografů i 25 stálých dětských „modelů“ našeho nakladatelství.
V každém medailonu je biografie a bibliografie autora, jeho foto i ukázka z díla. Editorem knihy je nakladatelka PhDr. Věra Martinková, CSc.
Formát A5, V2, barevná laminovaná obálka, uvnitř kombinace s barevnými
stranami, 80 stran; doporučená cena 180,- Kč, s podpisy většiny autorů 195,- Kč

Formát A5, pevná vazba V8, 1. vyd., barevná laminovaná obálka, 88 stran,
ilustrace: fota; doporučená cena 195,- Kč

Pavla Červeňáková:

Citáty a přísloví pro naši duši
Autorka sama o sobě píše: „Touto knihou bych chtěla čtenáře pohladit po duši.“ Držme tedy autorce pěsti, aby do světa literatury vstoupila tou správnou nohou a vybrala to, co se nám čtenářům bude líbit,
co nás potěší.
Formát 10 x 21 cm, vazba V1, 28 stran, vložený podepsaný grafický list. Ilustrovala Věra Martinková; doporučená cena 115,- Kč

Eduard Dvořák: Zrcadla chvil
Drobná básnická sbírka již zavedeného autora kvalitní poezie nám
přináší litanické verše, jež nás vedou k zamyšlení nad životem – který je někdy šťastný, jindy však náročný a obtížný k nepřečkání. Čtenářsky náročné verše nás vtáhnou do svého světa.
Formát 10 x 21 cm, vazba V1, 24 stran, podepsaný dvoubarevný grafický list.
Ilustrovala Věra Martinková; doporučená cena 115,- Kč

BO.-žena: Žena a Růže

Libuše Marková: Vyznání životu a lásce

Tato útlá sbírka básní je výsledkem autorčina ponoření se do sféry,
ve které slyší básně, ale též ukázkou zamýšlení se nad nadrealitou
lidského Bytí, vycházejícího z její dlouholeté příslušnosti ke Starému
mystickému Řádu Růže a Kříže.

Básnická prvotina autorky starší generace – i přes autorčin nepříznivý životní osud, k němuž se staví s pokorou – je vyznáním a přitakáním životu a lásce. Věří v pozitivní hodnoty a vzdává hold především
Slunci a Lásce.

Formát 10 x 21 cm, V1, 36 stran, 1. vydání, barevná obálka a podepsaný barevný grafický list; Ilustrace Alena Klímová a Věra Martinková; doporučená
cena 115,- Kč

Formát A5, vazba V2, barevná polotuhá laminovaná obálka, 48 stran, ilustrovala Věra Martinková; doporučená cena 120,- Kč

Zdeněk Salava:

Monika Fedorišínová: Arcana: Zpověď upíra

Útlá básnická sbírka rozmarných, hravých, vtipných a veselých básniček pro potěšení čtenářům – a to nejen těm dětským.

Příběh ze života mladé statečné ženy a upíra. Přestože je to autorčina
prvotina, jistě bude pro své čtenáře přitažlivá – a to jiným, netradičním pojetím upírského námětu, živostí vypravování i řadou řetězících se překvapivých událostí i jejich point.

Veselé básničky pro pejsky i páníčky
Formát 10 x 21 cm, V1, 36 stran, barevná obálka, podepsaný vložený grafický list, ilustrace Věra Martinková; doporučená cena 115,- Kč

Formát A5, pevná vazba V8, barevná laminovaná obálka, 142 strany. Ilustrovala Věra Martinková; doporučená cena 270,- Kč

Monika Kopčilová Mešková:

Pavlína Kiesslingová: Anděl s vůní jehličí

Románový příběh je autorčinou oficiálně vydanou prvotinou. Kniha
je věnována všem boubelkám, které se nebojí naplno žít. Kniha s * –
nevhodná pro děti a mladistvé.

Kniha navazuje na autorčinu prvotinu Láska je slepá, která vypráví,
jak ne každý první pohled ženy na muže může být pravdivý, a hlavně – že není pravidlo, že gentleman v obleku s růží v ruce se chová
galantně a slušně i za prahem domova.

Románek pro Baculku

Formát A5, pevná vazba V8, barevná laminovaná obálka, 112 stran, ilustrace Petra Jiroutková. Doporučená cena 220,- Kč

Formát A5, pevná vazba V8, barevná laminovaná obálka, 108 stran, ilustrace – fota Jan Hájek, Pavlína Kiesslingová a její archiv; doporučená cena
210,- Kč

Marcela Kleinerová:

Věra Martinková:

Básnická prvotina Marcely Kleinerové nás okouzlí svými intimními,
nezřídka milostnými lyrickými verši – jak poetickými, tak humorně,
či civilně laděnými. Citlivě zachycují svět a život ženy středních let.
Verše jsou vyzrálé, hutné, pravdivé…
Formát A5, pevná vazba V8, barevná laminovaná obálka, bohatě ilustrováno, 4 barevné ilustrace uvnitř knihy. 86 stran. Ilustrovala Věra Martinková;
doporučená cena 230,- Kč

(Populárně-naučná a odborná
literatura)
Formát – zmenšená A4, vazba V2
– barevná laminovaná obálka, 1:
200 str., 210,- Kč, 2: 180 str., 260,Kč; 3: 180 str., 260,- Kč; dotisky
oblíbené knihy

Prapodivný svět ženy středních let

Tvůrčí psaní 1, 2, 3

NEJLEPŠÍ DÁREK JE KNIHA

Žádejte u svého knihkupce.

Jistě se zeptáte: „Proč bych neměl tuto knihu brát do rukou?“
Je její titul jen promyšlenou reklamní strategii?
Sotva. Možná nevíte, že dvě knihy Jana van Helsinga byli kvůli jejich
brizantním obsahům v Německu a Švýcarsku zakázáné. Masmédiá
dodnes veřejnost varují před jeho myšlenkami; a mluví o „nejnebezpečnějším německém autorovi faktografické literatury“.

Věříte na náhody? Myslíte si, že je náhoda,
když několik stovek elitních rodin vlastní větší
majetek než zbytek lidstva? Je náhoda, že se
tito lidé spolu pravidelně scházejí bez veřejnosti? Vědí snad tyto osoby o penězích něco,
co není známo zbytku lidstva? Nejedná se o
náhodu, nýbrž o speciální vědění týkající se
za-cházení s penězi a úspěchem, které je
masám upíráno. Existuje „recept na úspěch“?
Ano, existuje! Pouze musíme umět rozpoznat
Jan van Helsing zde otřásá základy světonázoru – tentokrát vašeho!
Svou publikaci nazval Ruce pryč od této knihy! A myslel to opravdu
vážně. Když si ji přečtěte, nebude pro vás snadné žít dál jak dosud.
Nyní si snad ještě můžete myslet: „O tom mi přece nikdo nic neřekl.
Odkud jsem to měl vědet?“Nebo vás napadne, že sám či sama nic
nezměníte.
Ale přečtěte-li si tuto knížku, změníte postoj. Pokud vás však tajemné a nepoznané nezajímá, nikdy jste nezatoužili po vnitřním
a vnějším bohatství, nezamýšleli jste se nad vlastním úspěchem
a nezáleží vám ani na zdraví, bude lépe, když dobře míněnou radu
autora poslechnete, a knihy se vícekrát nedotknete.
Máte-li však pocit, že se světem, v němž žijeme, není něco v pořádku, zajímáte se o jeho poslední tajemství a toužíte-li se to dozvědět
přímo od života — je to VAŠE kniha! Nemůžete si však stěžovat, že
jsme vás nevarovali. Jan van Helsing tu mluví o věcech a událostech,
které vám otevřou možnosti nabýt moc nad vlastním životem a sílu,
o niž se můžete podělit s ostatními. Avšak kdo má moc, má i velkou
odpovědnost.

ANCH BOOKS

Jsou dvě možnosti: Chcete aby žil nadále život vás, nebo teď nastal
okamžik vzít osud do vlastních rukou?

určité mechanismy...

ISBN 978-3-9814301-1-0

SPOLEČNOST 2015
Christoph Fasching chaneluje Archanděla Gabriela
Jsme zaplaveni informacemi a předpověďmi o přechodu Země a lidstva na vyšší
úroveň vědomí. Christoph Fasching s podporou bytosti, kterou v našem kulturním
okruhu známe pod jménem Archadněl Gabriel, podrobně skicuje proces přechodu do
Zlatého věku.

RUCE PRYČ

nevíte, že dvě knihy autora byli v Neměcku

Ve třetí části příběhu o pozemském chlapci Pedrovi a jeho kosmickém příteli
a ve Švýcarsku kvůli jejich brizantním obsaAmim se kromě Vinky a Krata objevují také další postavy, které společně
hům dobrodružství
zakázané. – podaří se Pedrovi a Vince
rozehrávají nová a napínavá
kniha
zabývá
záhadnými
přírodními
žít společně na některé Tato
z planet?
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si poradí
Krato
se svou vesmírnou
samotou? A jak je to sjevy
Amiho
(ne)vměšováním
do milostných vztahů?
a rolí
„tajných společenstev“
ve světě.
Jan van Helsing
Kniha je plná dojemných,
ale takése
akčních
scén, se
za které
by se nemusel
Jestliže
zajímáte
o poslední
tajemství
aniaJames
Bond,
mladý pozemšťan
Především
tohotostydět
světa
toužíte
senatož
je dozvědět
přímo Pedro.
od života
– je však
to VAŠE
nabízí představu ideálního soužití všech vesmírných bytostí, které mohou
kniha!dosáhnout klidu, míru a vrcholu duchovního rozvoje, jestliže se ztotožní
s univerzálním principem všehomíra – Bohem–Láskou.

MATRIX
ENERGETICS
O chvíli později jsme viděli,
jak se kosmická
loď vzdaluje a vzdaluje.
Dr.k obzoru,
Richard
Nemizela do výšky, ale směrem
až seBartlett
změnila ve žlutý bod, který byl
stále menší a menší. Dojetím se nám stáhlo hrdlo, ale na druhé straně jsme
V roce 1997 se dr. Richardu Bartlettovi
byli velmi spokojení, protože nám čtyřem začínal nový život plný příslibů
podařil bylo
objev:
sespatřili
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bodů
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těle nebo v auře a vyvolal u něj spontánní změny. Svou metodu nazval Matrix
energetics. Záhy zmizelo vadné držení
těla, uvolnila se emoční blokace a pacienti se cítili odlehčení a plní energie.

SEDNI SI A NEDĚLEJ NIC
Kniha uvolnění

CESTA CÍSAŘOVNY
Christine Li, Ulja Krautwald

Li Č’-Čchang

Manuál úspěšné ženy

Proč nejsme nikdy spokojení? Proč trpíme stresem a napětím? Proč sníme
o tom, že budeme krásnější, mladší či chytřejší? Co je to štěstí? Na všechny tyto otázky má Li Č’-Čchang jednoduchou odpověď:
„Sedni si a nedělej nic.“

Li Č’-Čchang učí lehkosti bytí a uvolněnosti.
Cviky vycházejí z tisíciletých technik slavných mistrů. Mistr Li je pokračovatelem tohoto kdysi tajného umění
své rodiny ve dvacáté první generaci. Naučíte se vědomě cítit, „myslet břichem“ a „ukládat štěstí“.

Před více než 1 000 lety se konkubíně
Wu Zhao podařil pohádkový vzestup
na císařský trůn a stala se nejmocnější
ženou staré Číny. Cestu k němu si proklestila svou chytrostí, díky svému erotickému vyzařování i tajným strategiím
čínského válečnického umění. Jejím důvěrným průvodcem byl mág a lékař Sun
Simiao, strážce prastarých tajemství ženské moudrosti a moci. Tato
kniha je o tom, co Sun Simiao císařovnu naučil a jak mohou i dnešní
ženy kráčet „cestou císařovny“.

NÁVRAT DUŠE
Alberto Villoldo

Kerstin Simoné
THOVT – PROJEKT LIDSTVO
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ˇ
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Dábel
je taky jenom čcčˇlovek

Hans Rath
čˇ
s knízetem
pekel
jsou samé problémy
A Bůh pravil: Musíme
si promluvit !

„Ďábel, který se nejprve musí převléknout za ďábla, aby lidi přesvědčil, že je
skutečně ďábel, má podle mého názoru
značné problémy s identitou,“ prohlásím. „Možná dokonce rozvinutou krizi
identity.“
Auerbach se zasměje, ovšem poněkud
zdrženlivě.
„A proč bych měl mít krizi identity?“
„To netuším. Ke klasickým důvodům
patří změna povolání nebo změna náboženství či světonázoru.“
„Děláte si legraci?“ táže se Auerbach.
„Já jsem ďábel! Nemůžu změnit ani povolání, ani náboženství, ani světonázor.“
„A proč ne?“ vyzvídám.
„Jak si to představujete, Jakobe? Mám
si otevřít obchod s pleteným zbožím
a ve volném čase předčítat sirotkům
pohádky, nebo co?“
„Chtěl byste si otevřít obchod s pleteným zbožím?“ zajímám se.
„Ne! Jistěže ne!“ zvolá Auerbach.
„Jsem satan! Kníže pekel! Žádný zatracený prodejce pleteného zboží!“

Psychoterapeuta Jakoba Jakobiho
navštíví nezvaný host. Chlapík se jmenuje Anton Auerbach a nepřeje si nic
menšího než koupit Jakobovu duši.
Ta má totiž od chvíle, co se Jakob
setkal s Bohem, mimořádnou cenu.
Pro koho? Pochopitelně pro ďábla.
Nikým jiným totiž Auerbach podle
svého tvrzení není.

ANCH BOOKS

Rozčilený Jakob odmítá na prodej
duše byť jen pomyslet a „Toniho“
nebere vážně. Jenomže domnělý
ďábel má v rukávu nejedno eso.
Jakobův život se den po dni mění
v učiněné peklo. Teď by se mu
opravdu hodila boží pomoc…

Hans Rath

Jakob Jakobi je psychoterapeut, ale s
vlastním životem si neví příliš rady. V práci
se mu nedaří, manželka ho opustila… a navrch mu její nový přítel, bývalý boxer, rozbil nos. Na pohotovosti se Jakob setkává
s Abelem Baumannem, Zdá se, že Abel trpí
podivnou poruchou osobnosti – sám sebe
totiž považuje za Boha. A hledá terapeuta.Jakoba jeho nový, sympatický pacient,
který se může pochlubit celou řadou nejrůznějších talentů, okouzluje
a fascinuje. Brzy si však už vůbec není jistý, s kým má vlastně tu čest
– a kdo z nich dvou ve skutečnosti pomáhá komu. Zábavný román
978-3-945803-13-4

V prvním dílu mluví Thovt o mimozemských aktivitách ve vesmíru a o posunech, které se nyní odehrávají. Věnuje se i našemu každodennímu životu
a jednoduchou řečí odhaluje moudrost,
která byla v minulosti výsadou jen přísně
tajných učení. Můžete si přečíst o mimozemském životě, o podstatě času či změnách magnetického pole
Země, o postupném zvyšování frekvencí lidského těla, anebo o budoucím vývoji na naší Zemi.
Hans Rath

čˇ
Dábel

ĎÁBEL JE TAKY JENOM ČLOVĚK
Hans Rath
© Alexander Hörbe

ˇ

Kerstin Simoné tlumočí ve svých knihách Thovtova poselství.

Tento krát navštívi Jakoba Jakobiho chlapík
který se jmenuje Anton Auerbach, a nepřeje
si nic menšího, než koupit Jakobovu duši.
Ta má totiž od chvíle, co se Jakob setkal
s Bohem, pro ďábla mimořádnou cenu.
Nikým jiným totiž Auerbach podle svého
tvrzení není. Rozčilený Jakob odmítá na
prodej duše byť jen pomyslet a „Toniho“ neRomán
bere vážně. Jenomže domnělý ďábel má
v rukávu nejedno eso. Jakobův život se den po dni mění v učiněné
peklo. Teď by se mu opravdu hodila boží pomoc...

je taky jenom
čˇ
čˇ
clovek
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Psycholog a lékařský antropolog dr. Alberto
Villoldo ukazuje, jak lze vstoupit do bezčasé přítomnosti, uzdravovat události, které
nastaly v minulosti, a tím změnit svůj osud.
V knize poskytuje způsoby, jak léčit sama
sebe a své blízké s využitím praktik dávních
amerických šamanů. V knize jsou popisy
jak má člověk postupovat, aby znovuzískal
svou duši a vrátil se na cestu svého skutečného předurčení. Každý může být svým vlastním šamanem. Během
několika sezení můžete dosáhnout výsledků, které u psychoterapeutické léčby trvají celé roky.

Narodil jsem se ve Straelenu v Severním Porýní. Obyvatelé tohoto regionu se živí zemědělstvím a zahradničením. Kdo se nehodí ani
na jedno, musí na gymnázium.
Po maturitě jsem studoval filozofii, germanistiku
a psychologii v Bonnu, což podle Úřadu práce
představuje solidní základ, aby se člověk jednou mohl živit jako pomocník při žních. Pracoval jsem jako čerpadlář, stavební dělník, jevištní
technik, později jako divadelní kritik a analyzoval jsem scénáře.
Když mi v polovině 90. let nabídli místo v novinovém nakladatelství působícím v Německu,
Česku a Maďarsku, vyměnil jsem už splacené
lacláče zemědělského pomocníka za oblek
s proužkem a začal pracovat ve středním managementu.
Krátce před svými čtyřicátinami jsem toho měl
dost. Rozhodl jsem se zkusit štěstí v Berlíně jako
autor na volné noze. Tam žiju dodnes se svou
ženou Michaelou Wiebusch a synem Mattim.
Hans Rath

Enrique B

KNIHA ZA MILION!
Jan Van Helsing
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vnitřní civilizace
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s tím, co je uvnitř: a to zase souvisí s láskou. A právě láska je vůdčím
principem vyspělejších světů, než je ten náš. Láska je základem soudržnosti
– a to je veličina, jíž se na planetě Zemi zásadně nedostává. Proto obyvatelé
na vyspělejších planetách vnímají život z postoje „my“, zatímco u nás je
důležité pouze „já“, ať jsou to osoby nebo nejrůznější skupiny, ať už se tato já
nazývají země, provincie,RUCE
vesnice, PRYČ
sportovníOD
mužstva,
církve
nebo obchodní
TÉTO
KNIHY!
podniky. Nikdo s nikým nespolupracuje, naopak naším přirozeným postojem
Jan Van Helsing
je sobectví. Od něj se odvíjí i náš způsob života, jenž je poháněný starým
a krutým motorem této civilizace,
slavnou
soutěživostí,
kterábych
neznamená
nic tuto
Jistě se
zeptáte:
„Proč
neměl
a nic míň
než !pravěký zákon džungle, jenž je vyjádřen uhlazenými slovy.
ODvícTÉTO
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knihu brát do rukou? Je její titul jen proVyvinuté světy však již nežijí v takovémto pravěku. V nich se nesoutěží,
reklamní strategii?“ Sotva. Možná
v nich se spolupracuje amyšlenou
sdílí.
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Norbert
Grund

Národní
galerie
v Praze
1717
vydává
1767
průvodce Půvab všedního dne
k výstavě The Charm of the Everyday
Enrique Barrios se narodil v roce 1945 v Santiagu de Chile. Dětství prožil ve Venezuele,
dospívání pak v Chile. Často cestoval a žil
v deseti dalších zemích. Po osmi letech pobytu v Brazílii se roku 2014 usadil ve Španělsku,
což nebylo poprvé, a zanechal všech veřejných
činností.

Ami3

Dílo Enriquea Barriose je zvláštní i tím, že bylo
oceněno ve dvou oblastech, jež jsou za běžných
okolností ve vzájemném rozporu: akademické
a náboženské. Ministerstvo vzdělávání Chile
prohlásilo sérii jeho knih o „Amim“ za didaktický materiál. Kromě toho se mu dostalo uznání od rozličných organizací nejrůznějších zemí.
Obdržel i cenu APA (=Psychoanalytického
sdružení Argentiny) za knihu El Maravilloso
Universo de la Magia (=Zázračný svět magie).
Dostalo se mu pochvaly i od papeže Jana Pavla II., přestože jeho první dílo Chlapec z hvězd
je bez dogmat a představuje duchovní filosofii
založenou jen na prosté lásce. To však bylo
v naprosté shodě s nápadem zmíněného papeže
na vytvoření Civilizace lásky.
Díla Enriquea Barriose jsou zatím přeložena do
dvanácti jazyků a další přibývají.

Norbert Grund
Půvab všedního dne 1717 1767
The Charm of the Everyday

NOVINKA

Publikaci zakoupíte u svých knihkupců
nebo na e-shopu NG:
http://www.ngprague.cz/e-shop

TŘETÍ ČÁST Z ŘADY PŘÍBĚHŮ O AMIM
Problém je v tom, že to hmotné je pouze to vnější, kdežto
štěstí úzce souvisí s tím, co je uvnitř: a to zase souvisí s láskou. A právě láska je vůdčím principem vyspělejších světů,
než je ten náš. Láska je základem soudržnosti – a to je veličina, jíž se na planetě Zemi zásadně nedostává. Proto obyvatelé na vyspělejších planetách vnímají život z postoje „my“,
zatímco u nás je důležité pouze „já“, ať jsou to osoby nebo
nejrůznější skupiny, ať už se tato já nazývají země, provincie, vesnice, sportovní mužstva, církve nebo obchodní podniky. Nikdo s nikým nespolupracuje, naopak naším přirozeným postojem je sobectví. Od něj se odvíjí i náš způsob
života, jenž je poháněný starým a krutým motorem této civilizace, slavnou soutěživostí, která neznamená nic víc a nic
míň než pravěký zákon džungle, jenž je vyjádřen uhlazený
i slovy. Vyvinuté světy však již nežijí v takovémto pravěku.
V nich se nesoutěží, v nich se spolupracuje a sdílí.
Ve třetí části příběhu o pozemském chlapci Pedrovi
jeho kosmickém příteli Amim se kromě Vinky a Krata objevují také další postavy, které společně rozehrávají nová
a napínavá dobrodružství – podaří se Pedrovi a Vince žít
společně na některé z planet? Jak si poradí Krato se svou
vesmírnou samotou? A jak je to s Amiho (ne)vměšováním
do milostných vztahů? Kniha je plná dojemných, ale také
akčních scén, za jejichž úspěšné vyřešení by se nemusel
stydět ani James Bond, natož mladý pozemšťan Pedro.
Především však nabízí představu ideálního soužití všech
vesmírných bytostí, které mohou dosáhnout klidu, míru
a vrcholu duchovního rozvoje, jestliže se ztotožní s univerzálním principem všehomíra – Bohem–Láskou.

PŘEDCHOZÍ ČÁSTI:
AMI chlapec z hvězd
AMI se vrací

www.anch-books.eu

OBJEDNACÍ LÍSTEK
PRO ROK 2018
Vážení přátelé, čtenáři, knihkupci, knihovníci a nakladatelé!
Pro ty z vás, kteří chcete mít jistotu, že vám žádné číslo Knižních novinek neunikne,
jsme i pro další rok připravili nabídku na zasílání časopisu poštou. Cena jednoho
výtisku je 2 Kč + 17 Kč (poštovné a balné). Při zasílání většího počtu výtisků na jednu
adresu je výše poštovného závislá na váze zásilky. V roce 2018 vyjde 20 čísel Knižních
novinek. Cena celého ročníku je 380 Kč.
Objednávky zasílejte na adresu:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
nebo na e-mail: sckn@sckn.cz

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM KNIŽNÍ NOVINKY 2018:
jméno a příjmení: .............................................................................................................
firma: .................................................................................................................................
IČO: .........................................................

DIČ: ..........................................................

Adresa: .....................................................................................

PSČ: .......................

tel./fax: .....................................................

e-mail: ......................................................

podpis: ....................................................

datum: .....................................................

budu platit:

 fakturou

 složenkou (typ A)

celý ročník ...............................................

počet výtisků ............................................

od čísla ....................................................

počet výtisků ............................................

Děti v českých školách
raDu většinou nenajDou!
osvícená paní učitelka je Dar!
Mgr. Markéta Dočekalová je autorkou dvou románů, mnoha televizních
scénářů, a šesti učebnic. Tvůrčí psaní učí nejen ve svých vlastních
kurzech, ale také na českých vysokých školách. Na svět tak díky její
snaze přišlo již více než sedmdesát knížek, většinou prvotin.
jste autorkou moderních učebnic tvůrčího psaní. t
teď jste poprvé
napsala takovou publikaci pro děti. proč?
Protože se na mne obracelo mnoho rodičů s prosbou, jestli bych mohla napsat nějakého knižního rádce
pro děti, které rády píšou. Říkali, že nemohou na trhu nic takového najít. Do škol chodím poměrně
často na besedy, a tak vím, že mnoho dětí psaní skutečně zajímá. Píšou si blogy na internetu, mají
své vlastní webové stránky nebo různé deníčky. Tak jsem se rozhodla, že se do rádce pro děti pustím.
jak jsou na tom vůbec české školy se slohem a psaním? nemohou děti najít radu právě ve škole?
Obecně v porovnání se zahraničím naše děti ve školách velice málo píšou. A když už píšou, často
narážím na to, že mnozí učitelé nedokážou odlišit formu od obsahu. Když jim vadí obsah, tak často
dají dítěti ze slohu špatnou známku přesto, že po slohové stránce je text napsaný skvěle. Stačí,
když má dítě názory, které učitele pobuřují. Někdy má dítě štěstí na osvícenou paní učitelku. To je
samozřejmě výhra. Jinak mám spíš zkušenost, že učitelé nevědí, jak sloh zajímavě učit a mívají potíže
i s jeho literárním hodnocením. Není divu, nikdo jim k tomu nikdy žádné informace vlastně nedal.
S rozpoznáváním talentů je to pak ještě horší.
Měli by rodiče dítě v psaní podporovat? není to jen takové „vymýšlení si“?
Je to krásné „vymýšlení“. Psaní v dětech rozvíjí nejen fantazii, ale také slovní zásobu, představivost,
komunikační schopnosti a hledání originálních a neotřelých řešení. Také je vede k vytrvalosti
a pevné vůli, protože dokončit knihu, i když jen do šuplíku, to je pro dítě v každém případě úspěšně
završený projekt. Tak rozhodně podporovat! Koupí takové publikace, jako je „Vyprávěj příběhy!“,
může vše odstartovat.
Celý rozhovor s autorkou a lektorkou tvůrčího psaní, Mgr. Markétou Dočekalovou, si můžete přečíst na
www.mamtalent.cz

NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
tel.: 224 818 757
Zofia Kossaková
www.paulinky.cz
ÚMLUVA

Příběh o Abrahámovi
Historický román s biblickou tematikou zachycuje Abraháma jako hlavní postavu. Patriarcha je zde popsán jako
člověk z masa a kostí, se všemi pochybnostmi a starostmi.
Román byl napsán pod dojmem válečných zážitků z vězení
a koncentračního tábora a měl být pomocí pro ty, kdo jsou
pronásledováni.
Váz., 464 s., 365 Kč
Představujeme vám cyklus historických románů pro dospívající
čtenářky, který reflektuje otázky víry i lidskosti napříč staletími.
Sophie de Mullenheim

PODEPSÁNA CHARLOTTE

Co se stane, když Emílie, která žije v Lyonu na sklonku 19. století,
najde v pokoji balíček dopisů, pod nimiž je podepsána Charlotte,
dívka žijící za Francouzské revoluce?
Brož., 270 s., 279 Kč

vyprávěj příběhy!
(rádce mladého spisovatele)
177 x 224 mm, 72 stran
ISBN: 978-80-906506-1-9
t
tvůrčí
psaní pro každého 1
137 x 206 mm, 376 stran
ISBN: 978-80-906506-0-2
Zakoupíte v každém dobrém knihkupectví
nebo s osobním věnováním autorky
na www.marketa-docekalova.cz

Jak si Pán Bůh postavil betlém
Enrique Monasterio

Poetické dílo osloví spíše dospělé čtenáře,
vnímavé pro duchovní hodnoty v hávu krásné
literatury.

váz., 112 s., 289 Kč

Lovil smrt, našel život

NOVÝ ZAČÁTEK VYHOŘELÉHO REPORTÉRA V SARAJEVU

Franco di Mare

Roku 1992 natáčí válečný zpravodaj dramatické
konflikty v obleženém Sarajevu. Napadne
ho bláznivá myšlenka, že by mohl adoptovat
malé děvčátko, které přežilo bombardování
sirotčince...

brož., 224 s., 349 Kč

KDE JSI, ÉLISABETH?

V druhém dílu pokračuje napínavý příběh pátráním po adresátce
dopisů. Podaří se Emílii a její kamarádce nalézt Élisabeth? Příběh
zavede čtenáře dokonce až do Severní Ameriky!
Brož., 271 s., 289 Kč
NA DVOŘE ALEXANDROVĚ

Ve třetím dílu se sestry konečně setkají, ale jen na krátký čas, neboť
je třeba postarat se o malou Marii, jejíž život je ohrožen. Příběh
tentokrát zavede čtenáře až do Ruska na carský dvůr. Z Ruska pochází i Dimitrij, s nímž se potkává Emílie se svou přítelkyní. Ten
doplňuje další kamínek do mozaiky vztahů, které propojují minulost se současností.
Brož., 240 s., 249 Kč

Děti píší Bohu
Eric Marshall
Stuart Hample

3. VYDÁNÍ

Autory této knihy jsou skutečně děti. Obracejí
se k Bohu tak bezprostředně, jak to my dospělí
většinou již nedovedeme.

brož., 104 s., 149 Kč

objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz
telefon: 384 420 295 | pro knihkupce: http://f.kna.cz/
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Escrivá de Balaguer, Josemaría
Svatý růženec

Brno: Axis – spolek pro dobrou literaturu, 2017, 1. vyd., 128 s., brož. 125 Kč
Svatý růženec, poprvé vydaný v roce
1934, se skládá ze série úvah o každém
z patnácti tajemství svatého růžence
(radostná, bolestná a slavná). Kniha
obsahuje také texty k tajemstvím světla.
ISBN 978-80-88037-15-6

Osho
Přijď a následuj mne. Promluvy
nad sútrami z evangelií

Olomouc: Fontána, 2017, 1. vyd.,
280 s., brož.
Jsou věci, které nelze vyjádřit přímo.
Jsou tak živé a tak zásadní, že musíte
chodit kolem nich. Jsou jako elektrické
dráty, nemůžete se jich dotknout přímo, je to nebezpečné. Proto Ježíš tak
často promlouvá v podobenstvích.
ISBN 978-80-7336-904-0

Osho
Žádná voda, žádná luna. Rozjímání nad zenovými příbehy

Olomouc: Fontána, 2017, 1. vyd.,
318 s., brož.
Zahoďte vědro s vodou – s vaším egem,
s vaší myslí, s vašimi iluzemi. Nechte
ho, ať se rozpadne: voda zmizí, odraz
luny zmizí – žádná voda, žádná luna,
prázdnota v ruce... A to je osvícení.
ISBN 978-80-7336-900-2

Powers, Sarah
Jóga vhledu

Olomouc: Fontána, 2017, 1. vyd.,
200 s., váz.
Uznávaná učitelka jógy a meditace
S. Powers je známá a oblíbená pro
svůj unikátní přístup, v němž propojuje tradiční jógu s meridiány čínské
medicíny a s buddhistickou meditací.
ISBN 978-80-7336-899-9

Wivel, Klaus
Poslední večeře. Současná situace křesťanů v arabských zemích

Autorka úspěšných knih Život českých panovníků a Život v českých
zemích ve středověku se tentokrát
zaměřila na novější dějiny. Na dobu
císaře Františka Josefa I., který vládl
v letech 1848 až 1916, dnes vzpomínáme s nostalgií.
ISBN 978-80-7584-010-3

Maur, Eduard
Země – paměť – lidé

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 508 s., váz.
Soubor studií vybraných z díla
předního českého historika E. Maura,
jenž od roku 1962 působí na FF UK
a od roku 2003 zároveň na Univerzitě
Pardubice, je důkazem o neobvyklém
rozpětí jeho zájmů.
ISBN 978-80-7422-490-4

Pavlíček, Tomáš W.
Výchova kněží v Čechách a jejich
role v náboženské kultuře
(1848–1914)

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
560 s., váz.
Autor si klade otázku, jak spolu souvisejí náboženské a sociální změny. Ve
své knize zvolil jako předmět výzkumu tři pojmy – náboženské praktiky,
náboženské změny a povolání
duchovního.
ISBN 978-80-200-2771-9

Stárek Čuňas, František;
Kudrna, Ladislav
Kapela. Pozadí operace, která
stvořila Chartu 77

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
412 s., brož.
Na počátku procesu s undergroundem stála celostátní akce „Kapela“,
která si za „snadný“ cíl zvolila „vlasatce“, resp. „závadové“ bigbeatové
skupiny.
ISBN 978-80-200-2757-3

motivačn í
př í ručk y

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 200 s., brož.
Blízký východ – kolébka křesťanství.
A také bašta islámu a v poslední době
islamismu. Kolik křesťanů za posledních
deset let muselo prchnout z arabských
zemí? Jaké jsou jejich osudy?
ISBN 978-80-7364-065-1

Gawdat, Mo
Algoritmus štěstí

ekonomika

Christian, Brian;
Griffiths, Tom
Algoritmy pro život

Dvořák, Drahoslav;
Mareček, Martin
Project Portfolio Management

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
248 s., brož. 399 Kč
Pracujete v týmu, nebo dokonce tým
řídíte? Chcete zlepšit řízení projektů,
aby jejich zdárný průběh neohrožovalo nevhodné vedení týmu?
ISBN 978-80-251-4893-8

společenské vědy;
osvěta
h isto r i e
Kneblová, Hana
Život v českých zemích za
Františka Josefa I.

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 259 Kč

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 1. vyd., 392 s., brož. 329 Kč
Štěstí můžeme mít, pokud se pro ně
rozhodneme. Staňte se projektantem
svého štěstí podle jeho vzorce.
ISBN 978-80-7306-948-3

Brno: Jan Melvil Publishing, 2017,
1. vyd., 400 s., brož. 399 Kč
Jakkoli to zní překvapivě, v běžném
životě neustále řešíme obdobu nejtěžších problémů, jimiž se zabývají
informatici. Od počítačů neočekáváme váhání, neefektivitu ani lítost nad
špatným rozhodnutím – proč to tedy
nevyužít i v životě.
ISBN 978-80-7555-037-8

Pressfield, Steven
Válka umění

Brno: Jan Melvil Publishing, 2017,
1. vyd., 232 s., brož. 329 Kč
S. Pressfield vyhlásil Odporu válku
a ve své přísné, strohé a zároveň
zábavné knize vás naučí, jak tohoto
nepřítele porazit a rozbít tak bloky,
které dusí vaši tvořivost. Po přečtení
Války umění o sobě mnohé pochopíte...
ISBN 978-80-7555-035-4
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Snězte tu žábu!

Olomouc: Anag, 2017, 2. vyd., 144 s.,
brož. 220 Kč
Tato kniha z oblasti time managementu přináší zcela nový pohled
na efektivní využití času pomocí 21
jednoduchých pravidel, která používají úspěšní lidé po celém světě.
ISBN 978-80-7554-099-7

oso bn osti
Kubíčková, Petra; Glonek,
Jiří; Krušinský, Rostislav
a kol.
Eduard Hölzel 1817–1885

Olomouc: Vědecká knihovna
v Olomouci, 2017, 1. vyd., 131 s.,
brož. 210 Kč
E. Hölzel přispěl ke kulturnímu
dědictví českých zemí i střední
Evropy řadou odborných publikací
a učebnic, ale také jako vydavatel
novin, především olomouckého listu
Die Neue Zeit.
ISBN 978-80-7053-317-8

po liti k a
Kořan, Michal
Aktéři a tvorba české zahraniční
politiky

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, 1. vyd., 416 s.,
brož. 348 Kč
Kniha poskytuje ojediněle rozsáhlý
vhled do způsobu vytváření a implementace české zahraniční politiky.
Každá kapitola je doplněna případovými studiemi.
ISBN 978-80-7325-420-9

pr ag e nsie
Hroch, Pavel; Lukeš, Zdeněk
Praha na prahu moderny
Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 256 s.
Na úspěšné čtyři svazky architektonických průvodců Praha moderní
navazují autoři knihou věnovanou
pražské architektuře 2. poloviny
19. století.
ISBN 978-80-7432-844-2

pr ávo
Ctibor, Jiří; Horáčková, Iva
Franchising

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., brož. 320 Kč
Franchising jako metoda podnikání
se v České republice úspěšně rozvíjí,
přesto se franchising drží na okraji
zájmu právní vědy a české právo jej
jako pojem ani neupravuje.
ISBN 978-80-7552-661-8

Chalupa, Ivan; Reiterman,
David; Grinc, Jan
Obchodní korporace – Veřejná
obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost
s ručením omezeným. Základy
soukromého práva VII

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
256 s., brož. 390 Kč
Publikace představuje učebnici práva
osobních obchodních společností
a společnosti s ručením omezeným
a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou
epizodu základů soukromého práva.
ISBN 978-80-7400-674-6

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR,
svazek 80 (vč. CD)
Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
736 s., váz. 810 Kč

21

Sbírka obsahuje v chronologickém
pořadí všechny přijaté nálezy
a vybraná usnesení Ústavního
soudu ČR.
ISBN 978-80-7400-657-9

Schenková, Kateřina;
Lasák, Jan a kol.
Compliance v podnikové praxi

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
480 s., brož. 790 Kč
Pojem compliance se v poslední době
pevně ukotvil v českém právním
prostředí. Publikace nabízí čtenářům
praktický pohled na problematiku
compliance v ČR.
ISBN 978-80-7400-668-5

Tichý, Luboš
CISG – Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
Komentář
Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
440 s., váz. 990 Kč
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je právním
nástrojem zavazujícím v současné
době 85 států, který má stále více
příznivců, uživatelů a též komentátorů.
ISBN 978-80-7400-649-4

ÚZ č. 1218 Ochrana spotřebitele. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 240 s.,
brož. 99 Kč
Soubor zákonů a dalších právních
předpisů v aktuálním znění. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí předpisy. Všechny změny jsou
v textech zvýrazněny tučně, odkazy
na související předpisy jsou plně
citovány.
ISBN 978-80-7488-250-0

ÚZ č. 1219 Doprava, přeprava.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., brož.
149 Kč
Soubor 19 předpisů rozdělených do
4 kapitol: silniční doprava, pozemní
komunikace, veřejná přeprava cestujících, dráhy. Poslední změny všech
předpisů jsou vyznačeny tučným
písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
ISBN 978-80-7488-251-7

psych o log ie
Hawkins, David R.
Vzestup po úrovních vědomí

Praha: Pravda.Je, 2017, 1. vyd.,
248 s., brož.
Kniha pojednává o projevech ega
a z toho vznikajících omezení, přináší
podrobné vysvětlení a rady jak je překonat a zdůrazňuje důležitost lidské
vůle na cestě sebepoznání.
ISBN 978-80-906979-0-4

socio log ie
Jíchová, Jana;
Ouředníček, Martin
Sociální prostředí Prahy: město
na prahu 21. století
Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
252 s., brož.
Kolekce textů vychází především
z empirické práce se statistickými
daty a jejich vizualizace formou
grafických a kartografických prvků.
V úvodu jsou diskutovány současné
trendy urbánních studií v kontextu
výzkumu Prahy.
ISBN 978-80-200-2729-0

stud ie
Tydlitátová, Věra
Židé v Putinově stínu. Antisemitismus v české prokremelské
propagandě

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 571 s., brož. 349 Kč
Monografie analyzuje ruský a proruský antisemitismus v postpravdivé éře
druhé dekády 21. století.
ISBN 978-80-261-0703-3

věštby;
h o rosko py
Snář

Praha: Fortuna Libri, 2017, 1. vyd.,
356 s., váz. 299 Kč
Storchův největší obrázkový egyptsko-perský a chaldejský Snář,
planetář, bylinář a 1000letý kalendář
vyšel na konci 19. století, tedy před
více než 100 lety.
ISBN 978-80-7546-135-3

žur nalisti k a
Urbániková, Marina;
Volek, Jaromír
Čeští novináři v komparativní
perspektivě. Hybridní, virtuální
a mizející žurnalisté v post-transformační fázi
Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
388 s., brož.
Monografie hledá příčiny krize
novinářské profese v euroamerickém
kontextu. Analýza se soustřeďuje
nejen na příčiny ztráty důvěryhodnosti českých novinářů, ale dotýká se celého procesu jejich profesní
socializace.
ISBN 978-80-200-2699-6

matematické
a přírodní vědy
bio log i e
Komárek, Stanislav
Stručné dějiny biologie

Praha: Academia, 2017, 1. vyd., váz.
250 Kč
Kniha, která zahrnuje dějiny biologie
od prvopočátků do objevení struktury DNA (1953), může svou stručností
a přehledností zaujmout nejen
biology z profese, ale i všechny zainteresované laiky z řad vzdělanějšího
čtenářstva.
ISBN 978-80-200-2737-5

technické vědy
Od Laurinky k Jaguaru

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz. 699 Kč
Někomu se vůně benzinu ihned spojí
s představou automobilu. Někoho
neponechá v klidu nablýskaný vůz
ladných tvarů a s někým cloumá už
pouhý charakteristický zvuk určitých
aut.
ISBN 978-80-7267-632-3

Welling, Luke;
Thomson, Laura
Mistrovství – PHP a MySQL

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
800 s., váz. 1190 Kč
Naučte se vytvářet interaktivní
webové aplikace od těch nejjedno-

bibliografie
dušších formulářů až po komplexní
projekty.
ISBN 978-80-251-4892-1

Žitniak, Ján
Microsoft Office 2016 – Podrobná uživatelská příručka

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
528 s., brož. 490 Kč
Pracujete s aplikacemi Microsoft
Office v profesním či osobním životě?
Začínáte, nebo se již řadíte k pokročilým uživatelům a chcete zvýšit svou
produktivitu?
ISBN 978-80-251-4891-4

zdravotnic tví
kuchař k y
Bartošovská, Gabriela
Recepty dětem

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 176 s.,
váz. 299 Kč
Vařte jídla pro děti tak, aby chutnala
i vám, a ušetřete tak spoustu drahocenného času.
ISBN 978-80-264-1740-8

Borowiec, Pavel;
Titzlová, Marcela
Kniha o pivu. Jak pivo poznávat,
ochutnávat a párovat s jídlem
Praha: Smart Press, 2017, 1. vyd.,
240 s., váz. 399 Kč
S Knihou o pivu poznáte nové
a často nečekané tváře tradičního
nápoje. Více než dvacet receptů
dále ukáže široké možnosti piva při
úpravě masa, pečení chleba, grilování a přípravě jak rychlých párty
jídel, tak polévek nebo sladkých
dezertů.
ISBN 978-80-87049-96-9

Menky, Monika
Můj život bez lepku

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz. 399 Kč
Kniha, která je nejen osobním
vyznáním známé food bloggerky
Moniky Menky, ale také přehlídkou
60 úžasných bezlepkových receptů
doplněných nádhernými profesionálními fotografiemi.
ISBN 978-80-264-1709-5
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Kniha pro muže, který zatím nemá
s vařením mnoho zkušeností (nebo
vůbec žádné), ale který se do něj neváhá pustit. Ideální dárek pro partnera,
kamaráda, bratra, tatínka, dědečka!
ISBN 978-80-87049-98-3

Svobodová, Marie B.
Kuchařská škola Marie B.
Svobodové

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 416 s.,
váz. 499 Kč
Kuchařská škola M. B. Svobodové se
vymyká obvyklé produkci kuchařek,
není pouhým souborem receptů.
ISBN 978-80-7505-853-9

Škoda, Martin
Škoda nevařit – Kuchařka plná
hudby

Praha: Smart Press, 2017, 2. vyd.,
224 s., váz. 399 Kč
Kuchařku napsal M. Škoda v 17 letech
pro své vrstevníky. Kniha je plná skvělých receptů, fotografií, rad a tipů, k nimž
se Martin postupem času vlastními zkušenostmi dopracoval, a také hudby.
ISBN 978-80-87049-99-0

zdravotnictví
Strusková, Olga;
Novotná, Jarmila
Metoda Ludmily Mojžíšové od
A do Z

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 264 s.,
brož. 269 Kč
Rehabilitační metoda Ludmily Mojžíšové
nestárne! I dnes pomáhá tento soubor
deseti cviků (plus dvou pro muže) nejen
při odstranění chronických bolestí pohybového aparátu, ale i na cestě k přirozenému početí vysněného potomka.
ISBN 978-80-7505-855-3

životospr áva
Ho, Cassey
Atraktivní tělo po celý rok – POP
pilates průvodce hubnutím,
čistým stravováním a radostným
životem po celý rok

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 256 s.,
brož. 379 Kč
Mezinárodně uznávaná fitness instruktorka Cassey Ho je známá svými
vynikajícími tréninkovými videi, která
již sdílely milióny uživatelů. Vede
svůj vlastní fitness kanál pro ženy na
YouTube – Blogilates.
ISBN 978-80-7554-098-0

Chia, Mantak; Wei, William U.
Čchi kung pro zdravou prostatu
a pohlavní svěžest

Kazdová, Lucie
Bez lepku – sladké i slané
recepty

Praha: Smart Press, 2017, 1. vyd.,
176 s., váz. 349 Kč
Vaření a pečení bez lepku má svá
úskalí – bezlepkové těsto se totiž
chová úplně jinak než klasické.
Autorka knihy to ale pojala jako
výzvu a založila úspěšnou specializovanou Bezlepkovou cukrárnu.
Koláče, dorty, zákusky, vánoční
cukroví, houstičky, pizza, quiche,
chléb.
ISBN 978-80-87049-80-8

Tram, Long; Nguyen, Thuy
Víc než jen vietnamská kuchařka

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 128 s.,
váz. 299 Kč
Uvařte si vietnamské speciality přímo
u vás doma. Autoři, kteří vás povedou krok za krokem, jsou z těch nejpovolanějších – jedná se totiž o představitele druhé generace Vietnamců
žijících v Česku.
ISBN 978-80-264-1650-0

Winterová, Kateřina;
Rybová, Linda
Vaříme podle Herbáře 5

Praha: Edice ČT, 2017, 1. vyd., 240 s.,
váz. 399 Kč
Pátý díl knihy Vaříme podle Herbáře
symbolicky uzavírá sérii kulinářských
bestsellerů z českých bylin. K. Winterová v ní s L. Rybovou představuje
další lahůdky z pořadu Herbáře.
ISBN 978-80-7404-239-3

v ý t var n é
um ě n í
Grygarová, Jana Laštovičková
Naučte se malovat: Olejomalba 2
Brno: Zoner Press, 2017, 1. vyd.,
200 s., váz. 399 Kč
Chcete se naučit malovat olejem, ale
nemůžete tomu věnovat celé dny?
Vyzkoušejte „rychlou“ olejomalbu, techniku olejomalby mokrý do
mokrého.
ISBN 978-80-7413-357-2

Přibylová, Růžena
Vánoce – Vaříme a pečeme
tradičně i neobvykle

Praha: Fortuna Libri, 2017, 1. vyd.,
176 s., váz. 149 Kč
Co se peklo a jedlo před Vánoci, co na
Štědrý den, Boží hod a co na Štěpána?
V dnešní uspěchané době se rádi na
chvíli zastavíme a ohlédneme zpět do
historie, dokonce i v kuchyni.
ISBN 978-80-7546-136-0

umění; hudba

Olomouc: Fontána, 2017, 1. vyd.,
192 s., brož.
Příručka pro obnovení zdraví mužských pohlavních orgánů a udržování
kvalitního sexuálního života do vysokého věku. Cenná sestava cviků pro
každodenní praxi a praktické instrukce
doplněné důležitými informacemi.
ISBN 978-80-7336-903-3

Zemanová, Hanka
BioAbecedář Hanky Zemanové

Praha: Smart Press, 2017, 2. aktual.
vyd., 432 s., váz. 699 Kč
BioAbecedář je přehledný a kompletní
průvodce světem zdravých potravin,
nazývaný „biobible“. Nové vydání je
kompletně aktualizované a zohledňuje
rozšiřující se sortiment biopotravin i aktuální poznatky z oblasti zdravé výživy.
ISBN 978-80-88244-00-4

Hunter, Garry
Světový street art

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 128 s.,
váz. 690 Kč
Street art je fenoménem, který si
postupně získává pevné místo mezi
uměleckými směry. Není třeba chodit
za ním do galerií – je přístupný každému, kdo prochází městy s otevřenýma očima.
ISBN 978-80-264-1702-6

sport
a tělov ýchova
Barca: oficiální ilustrovaná historie FC Barcelona. FC Barcelona
– víc než klub
Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz. 499 Kč
Barçu ve světě proslavili legendární
hráči, kouzelná fotbalová filozofie
a to, že je víc než klub. Oficiální publikace zachycuje stoletý odkaz klubu,
zaznamenává historii a triumfy.
ISBN 978-80-7505-743-3

Stephens, Mark
Jóga – sestavování lekcí. Příručka instruktora jógy

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 416 s.,
brož. 590 Kč
Kompletní průvodce plánováním
a sestavováním úspěšných lekcí jógy
obsahuje více než 2 000 fotografií
a 67 modelových jógových sestav
pro široké rozpětí cvičících – pro
začátečníky, středně pokročilé
i pokročilé.
ISBN 978-80-264-1646-3

Obůrková, Eva
Zimní výlety s dětmi

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 299 Kč
Rádi byste s dětmi v zimě něco
podnikali, ale nic kromě lyžování
a procházky vás nenapadá?
ISBN 978-80-264-1724-8

jazykověda;
literární vědy
ja z ykové
uče bn ice
a př í ručk y
Veroňková, Jitka a kol.
Čeština pro cizince A1
a A2. Učebnice a cvičebnice

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 584 +
187 s., brož. 690 Kč
Učebnice i cvičebnice jsou jedinečné
tím, že obsahují komplexní látku
pro nácvik češtiny pro začátečníky

Zemanová, Veronika
Kuchařka pro mého muže

Praha: Smart Press, 2017, 2. vyd.,
184 s., váz. 399 Kč
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(úroveň A1 a A2). Jsou vhodné pro
všechny národnosti, pro univerzity,
jazykové školy a intenzivní kurzy
češtiny pro cizince.
ISBN 978-80-266-1187-5

lite r atur a
Čeňková, Jana; Osvaldová,
Barbora
Česká publicistika mezi dvěma
světovými válkami

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
204 s., brož.
Kniha se zaměřuje na významné
publicistické žánry (např. komentář,
úvodník, fejeton, sloupek, reportáž,
recenze) a sleduje i literární časopisy
té doby. Představuje celou řadu výrazných kulturních osobností.
ISBN 978-80-200-2754-2

krásná literatura
anto log i e
...a pouze kapek pár. Almanach
nakladatelství Alfa-Omega na
rok 2017

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017,
1. vyd., 80 s., 180 Kč
Pátý z řady almanachů, které Alfa
-Omega pravidelně vydává od roku
2000. Představí se v něm 35 současných autorů – básníků, prozaiků,
ilustrátorů, fotografů i 25 stálých
dětských modelů nakladatelství.
ISBN 978-80-7389-190-9

autobiografie;
vzpomínky
Engelová, Lída
Sto růží v bidetu

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz.
Průvodce humornými vzpomínkami
jedné z prvních českých režisérek po
padesáti letech jejího života v divadle,
v rozhlase a na divadelních cestách
od Londýna po Sankt Petěrburg.
ISBN 978-80-7252-703-8

Wichterle, Otto
Vzpomínky

Praha: Academia, 2017, 3. vyd.,
324 s., váz.
Vlastní životopis Otto Wichterla je
věcně a střízlivě zachycená historie
českého chemika, světově známého
vynálezce silonu a měkkých kontaktních čoček.
ISBN 978-80-200-2769-6

biog r afi e
Macho, Milan
Fotbalový poklad Messi

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 264 s.,
váz. 269 Kč
Hluboká sonda do života fotbalové
hvězdy. Messiho hra je plná kouzel
s míčem a nádherných gólů. Jeho
dramatický životní příběh však nemá
daleko k řeckému dramatu.
ISBN 978-80-7505-858-4

Norman, Philip
Paul McCartney: biografie

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 680 s.,
váz. 699 Kč
Jediná oficiální biografie hudebníka,
zpěváka, skladatele a bývalého člena
kapely The Beatles!
ISBN 978-80-7505-900-0

bibliografie
Smutný, Roman
Gabriela Koukalová: miss biatlon
Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 249 Kč
Pozoruhodný příběh Češky, která
dobývá svět. Gabriela Koukalová je
populární nejen proto, že je sympatická, krásná a úspěšná, ale hlavně
proto, že je velká bojovnice.
ISBN 978-80-7505-851-5

česk á
a svě tová
k l a si k a
Allan Poe, Edgar
Pád domu Usherů a další
povídky. The Fall of the House of
Usher and other Tales
Praha: Garamond, 2017, 1. vyd.,
300 s., brož.
Dvojjazyčné vydání obsahuje povídky Pád domu Usherů, Ukradený
dopis, Zlatý skarabeus a Pád do
Maelstromu.
ISBN 978-80-7407-377-9

Dumas, Alexandre
Tři mušketýři

Praha: Brio, 2017, 1. vyd., 624 s.,
váz. 599 Kč
Slavný román o cti a zradě, lásce
a nenávisti, a především o přátelství
a odvaze se odehrává ve Francii
v roce 1625, kdy zemi vládne Ludvík
XIII. Vydání románu v nezkrácené
podobě, spolu s ilustracemi A. Borna.
ISBN 978-80-7529-456-2

Poe, Edgar Allan
Jáma a kyvadlo a jiné povídky

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 416 s.,
váz. 499 Kč
Sugestivní vyprávění o obsedantních vášních a závislostech, hrůze
z předčasného pohřbu, o ponurém
domě, jenž se i s posledními potomky
šlechtického rodu pomalu rozpadá,
o vězni, který je odsouzen ke krutému trestu smrti...
ISBN 978-80-7505-859-1

deníky
Roubíčková, Eva
Terezínský deník (1941–45)

Praha: P3K, 2017, 1. vyd., 192 s., váz.
Deníkové záznamy z terezínského
ghetta. Texty popisují „běžný“ život
v ghettu, rostoucí strádání, transporty na východ, zachycují i propagandistickou akci uspořádanou pro
delegaci Mezinárodního červeného
kříže v létě 1944.
ISBN 978-80-87343-67-8

divadelní hry
Čapek, Karel
Loupežník

Praha: Artur, 2017, 1. vyd., 100 s.,
brož. 189 Kč
Komedie o třech dějstvích.
ISBN 978-80-7483-070-9

Jarry, Alfred
Ubu králem, Ubu spoutaný

Praha: Artur, 2017, 1. vyd., 144 s.,
brož. 210 Kč
Divadelní hra Alfreda Jarryho Ubu
králem, je považovaná za předchůdce
absurdního dramatu, dada a surrealismu. Vznikla v roce 1885 jako studentská recese na gymnáziu v Rennes.
ISBN 978-80-7483-062-4

z n o v i n e k k 4 . 12 . 2 0 17 19 1 t i t u l ů
ese j e; úvahy
Němec, Václav
Hradní pan Brouček a jiná
monstra

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2017,
1. vyd., 192 s., brož.
Kniha představuje průkopnický
příspěvek k novému oboru – české
politické monstrologii. Zabývá se
studiem a klasifikací monster, která
se v uplynulých letech objevovala na
naší politické (ob)scéně a v našem
veřejném životě.
ISBN 978-80-87506-93-6

kom i k sy
Daniel, Tony S.
Batman Detective Comics 1:
Tváře smrti

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 176 s.,
brož.
Batman se střetne se svým nejděsivějším protivníkem. Z Arkhamovy
léčebny zmizí Joker a z hrozných
stop, jež po sobě zanechal, nedokáže
ani Batman vyčíst, k čemu vlastně
došlo. V celém Gotham City se dějí
prapodivné, hrozné věci...
ISBN 978-80-7507-743-1

Gibbons, Dave; Moore, Alan
Watchmen – Strážci

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 448 s.,
váz. 990 Kč
„Quis custodiet ipsos custodes?“ ptali
se už latiníci. Kdo střeží ty, kdož střeží
nás? Je těžké dohlédnout na ty, kteří
mají moc, i když jsou to normální lidé
– a co teprve když mají schopnosti,
o kterých se nám ani nesnilo.
ISBN 978-80-7507-735-6

lite r atu r a
fak tu
Dosoudil, Tomáš
Smrt ve žluté mlze

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 136 s.,
váz.
Už odedávna docházelo k pokusům
o válečné využití chemických látek.
Ale skutečná chemická válka se zrodila až při legendárním chlorovém
útoku, který podnikli Němci za 1. světové války u belgické obce Yprés
22. 4. 1915.
ISBN 978-80-7557-082-6

Dvořák, Jan;
Hradilek, Adam;
Formánek, Jaroslav
Čechoslováci v Gulagu

Praha: Edice ČT, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
Kniha se věnuje téměř neznámé
historii represí vůči občanům Československa a Čechům žijícím na území
Sovětského svazu ve 20. až 50. letech
minulého století.
ISBN 978-80-7404-235-5

Posnerová, Patricia
Lékárník z Osvětimi. Nevyřčený
příběh Victora Capesia

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 369 Kč
Odhalte příběh Victora Capesia,
hlavního lékárníka největšího nacistického tábora smrti v Osvětimi.
Autorka odkrývá Capesiovo kruté
jednání a následný útěk před spravedlností, popisuje jeho nalezení a obvinění po 20 letech od skončení války.
ISBN 978-80-265-0676-8

Vašák, Jaroslav
První republika u stolu

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 490 Kč
První republice bylo vyměřeno jen
krátkých dvacet let. Její kultura se
promítala nejen do uměleckých děl
či architektury, ale i do věcí na první
pohled přízemnějších: módy, etikety
či stolování.
ISBN 978-80-264-1711-8

po e z ie
Fischerová, Sylva
Světový orloj

Brno: Druhé město, 2017, 1. vyd.,
90 s., brož.
Nová básnická sbírka S. Fischerové
není knihou na jedno přečtení.
A není ani další položkou v řadě
titulů s názvem „Básníci na cestách“,
jak by se mohlo zdát z jejího názvu.
Jedná se o sumu životní i básnické
zkušenosti.
ISBN 978-80-7227-399-7

Novotný, František
Tichá vůně slov

Praha: Radioservis, 2017, 1. vyd.,
156 s., brož. 259 Kč
Každý básník by si přál, aby jeho
tvorba zasáhla tak početné publikum,
jako se to daří F. Novotnému. Nová
sbírka veršů a esejistických textů.
Obálku a ilustrace vytvořil grafik J.
Anderle.
ISBN 978-80-87530-90-0

Žáček, Jiří
Život je boj

Praha: Šulc – Švarc, 2017, 1. vyd.,
160 s., váz. 320 Kč
Své známé bajky, skorobajky, vzdorobajky a minibajky ze světa zvířat i odjinud J. Žáček ještě zdvojnásobil, aby
čtenářům názorně ukázal, že komické
i hořké pravdy, poezie i přízemnost,
moudrost i pýcha, láska i nenávist,
humor i hloupost se nemění.
ISBN 978-80-7244-409-0

po pul ár n ě
naučná
Ležák, Zdeněk
Tři králové

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 128 s.,
váz.
Tři vojenští důstojníci, dva prošli československými legiemi, třetí byl příliš
mladý, aby se k nim stihl přidat. Zato
patřil k výjimečným střelcům a odvahy měl na rozdávání. Tři králové
– Josef Balabán, Josef Mašín a Václav
Morávek.
ISBN 978-80-257-2321-0

próz a
Abnett, Dan
Ravenor

Frenštát pod Radhoštěm: Polaris,
2017, 1. vyd., 352 s., brož. 339 Kč
Strhující příběh inkvizitora Gideona
Ravenora a jeho týmu vražedně
výkonných operativců, kteří se
snažící rozkrýt všechny články
nekalého obchodu s nebezpečnou
drogou.
ISBN 978-80-7332-373-8

Beck, Haylen
Byly tady, a už nejsou

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., váz.
349 Kč
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Audra v sobě konečně našla dost
odvahy, aby utekla od násilnického
manžela.
ISBN 978-80-7498-252-1

Brennerová, Jamie
Věčné léto

Praha: Fortuna Libri, 2017, 1. vyd.,
368 s., váz. 349 Kč
Marin Bishopová hrála celý život
podle pravidel a vyplácelo se jí to: má
přitažlivého snoubence, slibně nastartovanou kariéru v prestižní právnické
firmě na Manhattanu a získala si obdiv
otce, o který tvrdě bojovala.
ISBN 978-80-7546-128-5

Coleman, Rowan
Léto plné neskutečných věcí

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., váz.
349 Kč
Před třiceti lety se Lunině matce stala
děsivá věc. Natolik děsivá, že si ji
nechala celý život pro sebe. Pravda
vyšla najevo až nyní, po její smrti.
ISBN 978-80-7498-248-4

Češka, Stanislav
Případ podezřelého arcibiskupa.
Zločiny na Velké Moravě (9.díl)

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 280 s., váz.
Na podzim roku 880 se z Říma vrací
poselstvo, v jehož čele stojí arcibiskup Metoděj a kníže Slavomír. Metoděj v Římě zcela obhájil svoji činnost
v rámci církve...
ISBN 978-80-243-7649-3

Douglas-Home, Mark
Vešla do moře

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 344 s.,
váz. 349 Kč
Je to už dvacet šet let, co Megan
Batesová v odlehlé vsi u skotského
pobřeží vešla do moře a nadobro
zmizela.
ISBN 978-80-259-0753-5

Ellmer, Arndt
Clateaux časů

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Na lidmi osídlených planetách
Mléčné dráhy se píše rok 1345 nového galaktického letopočtu – což odpovídá roku 4932 letopočtu starého.
V Mléčné dráze se usadila první vlna
kosmických lodí a stanic terminální
kolony TRAITOR.
ISBN 978-80-243-8004-9

Énard, Mathias
Ulice zlodějů

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 344 s.,
váz. 349 Kč
Ulice zlodějů je výjimečný román.
Na příběhu marockého chlapce Lachdara nám Mathias Énard odhaluje
krutou současnost na obou březích
Středozemního moře.
ISBN 978-80-7473-621-6

Everett, Jack
Malcolm a jeho boj

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Malcolm Robertson byl otřesen. Jeho
matku zabili při přepadení. Jeho otec
propadl whisky a byl jen stínem sebesama. A ranč vyhořel. Tak si návrat na
domovské pastviny nepředstavoval.
ISBN 978-80-243-8006-3

Finch, Paul
Klub zabijáků

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., váz.
349 Kč

Že po někom jdeš, ještě zdaleka neznamená, že on nejde po tobě.
ISBN 978-80-7498-226-2

Flynn, Vince; Mills, Kyle
Příkaz zabít

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Mitch Rapp je zvyklý vyhrávat, ale…
Agent CIA Mitch Rapp míří do Pákistánu, aby čelil smrtelné hrozbě,
na kterou možná není připravený.
Dokonce se zdá, že konečně narazil
na rovnocenného soupeře.
ISBN 978-80-7507-711-0

Freiová, Kristýna
Galilejec

Praha: Fortuna Libri, 2017, 1. vyd.,
208 s., váz. 229 Kč
Kdo byl ve skutečnosti Ježíš? Byl
opravdu takový, jak nám jej Bible
předkládá? Mladá česká autorka
K. Freiová, absolventka Literární
akademie, ve své prvotině líčí příběh
Galilejce Ješuy, který odložil svou
nesmrtelnost...
ISBN 978-80-7546-130-8

Hardenová, Helena
Příliš mnoho nevěst

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 280 s.,
váz. 259 Kč
Napřed svatba, potom rozvod. Nebo
obráceně? Ovšem před svatbou
je nutno se řádně rozloučit se svobodou. Ženich s kamarády a nevěsta
s nejlepšími přítelkyněmi. Začíná
dámská předsvatební jízda, na kterou
jede i Polyxena Berková.
ISBN 978-80-243-7644-8

Hladká, Jitka; Hladký, Marek
Causa Mortis

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 208 s.,
váz.
Kriminální příběh s prvky hororu
objevuje pro českou literaturu dosud
neznámé prostředí. Ústav soudního lékařství kdesi v Praze. Ponuře
důstojná budova, kam už po celá
dlouhá desetiletí vede poslední cesta
těch, které zastihla smrt.
ISBN 978-80-7557-078-9

Hofmann, Jilliane
Osudné rozhodnutí

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 384 s.,
váz. 369 Kč
Faith Saundersová žije navenek
klidným životem mladé matky
a manželky úspěšného právníka.
Jedné bouřlivé noci uprostřed floridských třtinových polí se však stane
něco, co jí převrátí život naruby.
ISBN 978-80-267-0978-7

Chaneyová, JoAnn
Co nevíš

Praha: Fortuna Libri, 2017, 1. vyd.,
352 s., váz. 349 Kč
Před sedmi lety se detektivům Paulu
Hoskinsovi a jeho kolegovi Ralphu
Lorenovi podařilo vyřešit jeden
z největších případů sériových vražd
v zemi za posledních 10 let. V suterénu domu Jackyho Seevera vykopali
31 těl.
ISBN 978-80-7546-124-7

Child, Lincoln
Úplněk vlka

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 248 s.,
váz. 299 Kč
Vraždy, které v odlehlé pustině
Adirondackého pohoří rozbouřily
poklidný život místních lidí, nesou
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znaky čehosi nelidského. Oběti jsou
zmasakrované k nepoznání, roztrhané, pokousané a ponechané na
nepřístupných místech.
ISBN 978-80-7507-713-4

mocný boss a ruský politik Rakov,
ho ale vydírá. Navenek bezcitný
Aljoša se ocitá před těžkou volbou...
ISBN 978-80-7432-848-0

Jaap, Robben
Birk

Liu, Ken
Ctnosti králů

Praha: Vyšehrad, 2017, 1. vyd.,
176 s., váz.
Skvělý román o smutku a samotě
začíná smrtí Birka Hammermanna,
který umírá ve vlnách chladného
moře, když zachraňuje tonoucího
syna Mikaela, jenž se navzdory všem
zákazům rodičů vrhá za fotbalovým
míčem.
ISBN 978-80-7429-894-3

Jamesová, P. D.
Černá věž

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Adam Dalgliesh jede navštívit svého
dávného přítele do domova s pečovatelskou službou v Dorsetu.
ISBN 978-80-267-0977-0

Jamesová, P. D.
Zahalte jí tvář

Praha: Motto, 2017, 3. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
V sídle Martingale žije rodina Maxieových. Paní domu přijala jako pomocnou sílu do kuchyně svobodnou
matku Sally Juppovou, kterou ovšem
téměř nikdo nemá rád. Druhý den
ráno najdou Sally v jejím pokoji
mrtvou...
ISBN 978-80-267-0959-6

Kirby, John
Hondo Jackson

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 623 s.,
váz. 399 Kč
První kniha fantasy série Dynastie
Pampelišek. Císař Mapidéré sjednotil
sedm království Dary pod jednu
vlajku. Nyní však leží na smrtelné
posteli a poddaní jsou vyčerpaní
císařovými velikášskými stavebními
projekty...
ISBN 978-80-7577-100-1

Loukotková, Jarmila
Křik neviditelných pávů

Brno: Jota, 2017, 616 s., váz.
Poutavý román autorky historických
fresek. Tentokrát si za hrdinu zvolila
autorka opět autentickou historickou
osobnost, římského vojevůdce Atilia
Regula. Děj se odehrává v době první
války mezi Římem a Karthágem.
ISBN 978-80-7565-248-5

McGuire, Ian
Severní vody

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 288 s.,
váz. 329 Kč
Velrybářská loď pluje do Arktidy —
nikoli však za velrybami. Mladý Ir
Patrick Sumner se během velkého
indického povstání v roce 1857 zúčastnil jako vojenský felčar obléhání
Dillí. Minulost ho stále pronásleduje...
ISBN 978-80-7577-169-8

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Bankovní loupež v Prescottu. Brutální
bandité zastřelili bankéře a jeho
pokladníka a unikli s kořistí ve výši
120 tisíc dolarů. Laurie Sanburnová,
dcera umírajícího bankéře, slyšela
jeho poslední slova: „Přiveď Honda
Jacksona...“
ISBN 978-80-243-8013-1

Nebezpečná kráska

Krausová, Karin
Prachy paní Schwarzové

Nesvadbová, Barbara
Borůvky

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 232 s.,
brož. 249 Kč
Kdo by netoužil být bohatý a patřit
do „lepší“ společnosti? Karolína
o takovém životě sní za bankovní
přepážkou. Nic jiného než snít jí
nezbývá, protože svůj plat dává skoro celý mámě. A pak se jí naskytne
příležitost…
ISBN 978-80-267-0958-9

Kundera, Milan
Kniha smíchu a zapomnění

Brno: Atlantis, 2017, 2. autor. vyd.,
260 s., váz. 352 Kč
„Celá tato kniha je román ve formě
variací. Jednotlivé oddíly následují
po sobě jako jednotlivé úseky cesty,
která vede dovnitř tématu, dovnitř
myšlenky, dovnitř jedné jediné
situace, jejíž pochopení se mi ztrácí
v nedohlednu.“
ISBN 978-80-7108-367-2

Lilin, Nicolai
Spy Story Love Story

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 248 s.,
váz.
Čtyřicátník Aljoša je zkušený nájemný vrah, který by rád odešel
do důchodu. Jeho zaměstnavatel,

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Začalo to kyticí nádherně vonících
růží lososové barvy, které byly doručeny doktoru Frankovi. Růže – květiny lásky! Dlouhé hodiny si lámal lékař
hlavu, kdo mu mohl tuto kytici poslat,
a pak stanula před ním...
ISBN 978-80-243-8007-0

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 249 Kč
Fejetony a povídky B. Nesvadbové
poutavě, často sarkasticky, někdy
s nadhledem, ale vždy s krystalickou
upřímností vypráví o ženském světě.
ISBN 978-80-267-0976-3

Niedl, František
Království meče

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Wolfram Katzinger z Olšové,
někdejší johanita, jehož jediným
majetkem je jeho meč, vynikající kůň,
statečnost a umění boje, stojí věrně
ve službách krále Jana. Beneš z Vřesova pokračuje dál ve stavbě svého
hrádku Vřesova.
ISBN 978-80-243-7657-8

Ólafsdóttir, Audur Ava
Listopadoví motýli

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 360 s.,
váz. 299 Kč
Mladá, čerstvě opuštěná islandská
překladatelka z jedenácti jazyků
vyrazí na cestu na východ ostrova –
chce najít vhodné místo pro chatu
vyhranou v loterii.
ISBN 978-80-259-0752-8
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O‘Learyová, Cassandra
Letuška

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 312 s.,
brož. 289 Kč
Jako dítě snila o tom být mořskou
pannou. A když za dramatických
okolností opustila rodný Dublin
a naskytla se jí možnost pracovat jako
letuška, neváhala ani minutu.
ISBN 978-80-7505-854-6

Philippsová, Uta
Ovanutí něžností

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Setkali se nad mraky a bylo to, jako
by se spojili andělé s Amorem. Proč
by jinak Katja von Parthenau cítila
v tom jediném okamžiku tolik štěstí?
ISBN 978-80-243-8014-8

Probudí se po havárii z kómatu a nepamatuje si vůbec nic,
posledních několik let jako by
neexistovalo. Neví, že už je jí sedmadvacet, svého přítele Frajera nepoznává, ale on ji zahrnuje drahými
dárky a luxusem.
ISBN 978-80-267-0957-2

Scull, Luke
Ostří mrtvého muže

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 455 s., váz.
Bývalá povstalkyně Sasha a její druh
Davarus Cole bojují ve Městě věží za
udržení míru mezi Magelordy soupeřícími o nadvládu...
ISBN 978-80-7577-173-5

Shattuck, Jessica
Prozření

Praha: Talpress, 2017, 2. vyd., 275 s.,
brož. 228 Kč
Druhé vydání 3. dílu ze Zeměplošského cyklu, nejlegračnější a nejpodivuhodnější fantasy v této i jakékoliv
jiné Galaxii.
ISBN 978-80-7197-388-1

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., 400 s.,
váz. 349 Kč
Na troskách nacistického Německa
se Marianna von Lingenfelsová
snaží splnit slib, který dala svému
muži, popravenému za spoluúčast
při atentátu na Hitlera: nalézt a zachránit manželky a děti ostatních
spiklenců.
ISBN 978-80-7498-244-6

Ravatnová, Agnes
53. týden

Sinclair, John
Její znovuzrození

Pratchett, Terry
Čaroprávnost

Brno: Doplněk, 2017, 1. vyd., 200 s.
Blíží se Vánoce a středoškolský učitel
Georg Ulveset se na ně vůbec netěší.
Kolegové, žáci i přátelé mu neustále
připomínají, že toho se svým životem
zatím moc neudělal a že už to nejspíš
ani nestihne napravit.
ISBN 978-80-7239-334-3

Roberts, Nora
Veřejná tajemství

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 456 s.,
váz. 349 Kč
Malou Emmu si do svého krásného
domu odvede otec, úspěšný rockový
zpěvák, kterého zatím znala jen z fotek.
ISBN 978-80-267-0980-0

Robertson, Frank C.
Čertův chlapík

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Dlouhé šípy svištěly ze zalesněných
pahorků na okraji vysočiny Ozark do
údolí Krocaní nohy. V jihozápadním
Arkansasu. Světlo půlměsíce nestačilo k tomu, aby se dalo zjistit, kde
jsou útočníci.
ISBN 978-80-243-8008-7

Rojalsová, Marta
Ta druhá

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 350 s.,
váz. 329 Kč
Výjimečný román o tajemství,
vztazích a nutnosti zapomínat.
ISBN 978-80-7577-148-3

Sandow, Daniela
Kněžna s nejsmutnějšíma očima

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Jednoho zimního dne stojí Jenny von
Tergast nechápavě u hrobu svého
muže, který zeřiel při tragické nehodě
ještě předtím, než přišlo na svět jejich
první dítě. Jenny si přiloží obě dlaně
na obrovské břicho.
ISBN 978-80-243-8005-6

Sasková, Lucia
Napravená

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 360 s.,
váz. 369 Kč
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Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 44 Kč
Přišla chvíle, kdy lidé překonali svůj
nevýslovný strach ze služebníků
pekla. Polapili a přemohli mága
Abandura. Stalo se to velmi dávno,
před staletími. On ze světa sice
zmizel, zůstaly ale jeho služebnice –
čarodějky.
ISBN 978-80-243-8011-7

Skřipský, Marek
Válka inspektora Rádla

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 288 s.,
váz.
Světovou válku zažívá bývalý zpravodajec Jan Rádl už podruhé. Tentokrát
do ní nezasahuje v legionářské
uniformě, ale coby příslušník domácího i zahraničního odboje.
ISBN 978-80-243-7641-7

Stehlíková, Petra
Faja

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 450 s., váz.
Návrat do temného světa, kde se
na pravdu a naději už téměř zapomnělo. Ilan vstoupila do nížin,
které jsou pro ni světem naprosto
odlišným od toho sklenařského.
Přátelství s kapitánem pětadvacítky
je stále nové...
ISBN 978-80-7577-176-6

Stephenson, Neal
Zmatení

Praha: Talpress, 2017, 1. vyd., 912 s.,
váz. 699 Kč
Druhý díl trilogie Barokní cyklus
se otevírá v roce 1689 a zastihuje
oba své hlavní protagonisty, Elizu,
bývalou odalisku ze sultánova
paláce, nyní hraběnku z Qwghlmu,
a dobrodruha Jacka Shaftoea, krále
vagabundů...
ISBN 978-80-7197-658-5

Sternová, Nora
Nerozlučná dvojice

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Chladný březnový vítr profukoval
ulicemi města. Roland Biegler se
doslova zavrtal do své prošívané

větrovky. Ruce v kapsách zaťal v pěst.
Zase nic, bouřilo to za jeho čelem. Již
zase bylo místo, o které se ucházel,
obsazené...
ISBN 978-80-243-8010-0

Třeštík, Michael
Jen aby, řekla moje žena

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 199 Kč
Postřehy plné suchého humoru
a sebeironie.
ISBN 978-80-267-0981-7

Třeštíková, Radka
To prší moře

Praha: Motto, 2017, 2. vyd., 384 s.,
váz. 329 Kč
Napínavé psychologické drama
jedné zdánlivě obyčejné rodiny,
ve kterém autorka umožní čtenáři
nahlédnout do křehkých duší, osudů
a životů, které jsou tak podobné
těm, co žijeme.
ISBN 978-80-267-1006-6

Unger, G. F.
Sám proti všem

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Vykutálel se z postele, opatrně se
narovnal a protáhl, trochu se prošel
po pokoji a potom se zastavil před
zrcadlem, které viselo na zdi za
mycím stolem. Pozorně se prohlížel.
Ano, jizvy na jeho hrudníku byly teď
zahojené...
ISBN 978-80-243-8009-4

Unger, G. F.
Ztracená pevnost

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Byl chladný den na horní Missouri.
Kirby Clayborne slyšel napřed údery
seker dřevařského oddílu z lesa na
břehu. Když projel kolem ohybu
řeky, uviděl na břehu ležet parní
loď. U saní na dřevo potkal seržanta
Mikea O’Briena...
ISBN 978-80-243-8012-4

Uras, Michael
Šťastný život mezi řádky

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 280 s.,
váz. 349 Kč
Dá se najít štěstí v knihách? Alex si
vybral dost neobvyklé povolání: je
biblioterapeut a nemocné duše léčí
literaturou.
ISBN 978-80-7505-857-7

Wiggs, Susan
Strom života

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz. 299 Kč
Annie Rushová má dokonalý život
– ale v jediném okamžiku o všechno
přijde.
ISBN 978-80-267-0979-4

Wilson, Carter
Chlapec v lese

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Tommy Devereaux. Dnes úspěšný
spisovatel. Jeho knihy se prodávají
po milionech. Má opravdu obrovský
dům, milující ženu, dvě děti…
ISBN 978-80-7505-852-2

Wyndham, John
Kukly

Praha: Plus, 2017, 2. vyd., 264 s.,
váz. 299 Kč
Před mnoha lety Zemi postihlo
Utrpení. Malá komunita ve vesnici
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Waknuk na ostrově Labrador jej bere
jako boží trest a snaží se ze svého
života důsledně vymýtit vše, co se
nějakým způsobem vymyká normálu,
božímu obrazu...
ISBN 978-80-259-0731-3

Lidová říkadla, bajky, autorovy
vzpomínky na dětství strávené
v malebné středočeské vesničce
Hrusice, které doplňují verše J.
Seiferta a F. Hrubína.
ISBN 978-80-00-04910-6

pro ženy, Tartuffe, Misantrop, Lakomec, Zdravý nemocný) a přidává
navíc díla dvou slavných Moliérových
současníků J. Racina (Faidra) a P.
Corneille (Cid).
ISBN 978-80-7429-898-1

Zhřívalová, Petra
Sex, víno a cigarety

Šotolová, Alena
Snídal drak bramborák.
Pohádkové básničky pro kluky
i holčičky

Munroe, Randall
Velký vysvětlovač. Složité věci
popsané jednoduchými slovy

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 324 s.,
váz. 289 Kč
Leona studuje třetí ročník
antropologie v Praze a vypadá to,
že kromě studia pro ni není nic
důležité...
ISBN 978-80-7505-856-0

rozh ovo ry
Novotná, Jitka
Stříbrný vítr. 15 rozhovorů se
zajímavými muži

Praha: Radioservis, 2017, 1. vyd.,
178 s., váz. 259 Kč
Patnáct rozhovorů s významnými
osobnostmi současné české
umělecké a vědecké scény.
V. Hudeček, R. Křesťan, P. Weigl,
M. Hilský, M. Hein, M. Štědroň,
M. Velčovský aj.
ISBN 978-80-87530-87-0

literatura pro
děti a mládež
kom i k sy
Štěpánek, Jan
Velká kniha komiksů Jana
Štěpánka

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 590 Kč
Potěšte se listováním nejoblíbenějšími komiksy J. Štěpánka: Ostrov
pokladů, Bezhlavý jezdec, Prečo,
Cesta kolem světa za 80 dní, Vetřelci,
Strašidlo cantervillské, Poslední vůle,
Hadí rod, Akce Darwin, Výkupné za
rudého náčelníka ad.
ISBN 978-80-266-1196-7

Telgemeierová, Raina
Duchové

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz.
Catrina se s rodinou stěhuje na
pobřeží Severní Kalifornie a není
zrovna nadšená, že musí opustit
svoje kamarády a zázemí. Jenže její
sestra Maya trpí vážnou nemocí,
proti níž působí vlhký, slaný vítr,
vanoucí od moře.
ISBN 978-80-7432-868-8

Telgemeierová, Raina
Úsměv

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz.
Raina je obyčejná holka s obyčejnými
problémy. Tedy do okamžiku, kdy následkem pádu přijde o přední zuby!
V případě dospívající teenagerky
se chybějící chrup rovná naprosté
tragédii.
ISBN 978-80-7432-884-8

po e z i e
Seifert, Jaroslav; Hrubín,
František; Lada, Josef
Josef Lada dětem

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 369 Kč
Hřejivá dárková knížka, kterou věnoval milovaný malíř všem dětem.

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
48 s., váz.
Nejznámější a nejoblíbenější pohádky vypráví autorka ve verších, které svým laděním připomenou klasika
české poezie pro děti – F. Hrubína.
Veršované pohádky jsou vhodné
k předčítání i pro první samostatné
čtení.
ISBN 978-80-204-4418-9

Šoubová, Anežka
Básničky z máminy kapsičky

Praha: Agentura Krigl, 2017, 1. vyd.,
76 s., váz. 176 Kč
Básničky se svou myšlenkou
v kratičkém příběhu dovedeném
k pointě s lehkou hravostí
přirozeně poučí o věcech,
zvířátkách a situacích, s kterými
se běžně potkáváme, zároveň
rozvíjí dětskou fantazii a nechávají
pohádkově zasnít.
ISBN 978-80-88104-30-8

po pul ár n ě
naučná
Bestardová, Aina
Co se skrývá v našem těle

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 24 s.,
299 Kč
Zajímá tě, jak vypadá lidské tělo
uvnitř? Podívej se přes jednu ze tří
barevných lup a uvidíš, co jinak zůstává očím skryto. Každá lupa odhalí
jiné tajemství. Neobyčejná knížka,
v níž autorka použila techniku RGB
ilustrace.
ISBN 978-80-7577-216-9

Buckingham, Caz; Pinningtonová, Andrea
Ptáci našich lesů
Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 24 s.,
dětské skládanky a leporela, 349 Kč
Knížka vám pomůže naučit se
rozeznávat jednotlivé ptáky podle
zvuků, které vydávají, a navíc se
tu ledasco zajímavého o nich také
dočtete.
ISBN 978-80-266-1128-8

Černá, Iva; Jebavá, Kateřina
Týna a kocour Mikeš staví
zdravý a krásný dům

Brno: Edika, 2017, 2. vyd., 22 s., váz.
269 Kč
Knížka potěší technicky zaměřené
děti, které chtějí nahlédnout pod
pod povrch věcí. Týna a její kocour
se rozhodli postavit si dům. Ale ne
ledajaký! Chtějí žít v krásném domě
zdravým způsobem.
ISBN 978-80-266-1164-6

Fučíková, Renáta
Moliére & Pierre Corneille, Jean
Racine. Největší dramatici.
7 převyprávěných her v historických souvislostech

Praha: Vyšehrad, 2017, 1. vyd.,
192 s., váz.
R. Fučíková převyprávěla pět nejznámějších Moliérových komedií (Škola

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 64 s., váz.
Do rukou se vám dostává kniha,
kde autor co nejjednoduššími slovy
popsal i velmi složité stroje, zařízení,
události, jevy a procesy takovým
způsobem a takovými výrazy, aby to
pochopily i celkem malé děti.
ISBN 978-80-7252-717-5

Svět dinosaurů

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 32 s.,
váz.
S knížkou Svět dinosaurů se můžeš bavit dlouhé hodiny. Můžeš
hledat spoustu postav a předmětů
z pravěkého světa a plnit zajímavé
úkoly. Pokus se v knížce objevit
všechno, co patří do Světa dinosaurů.
ISBN 978-80-7267-592-0

pro d ěti
Biermannová, Ingrid; Dvořáková, Lucie
Andělé na vánoční pouti.
Adventní kalendář s vystřihovánkami pro děti od tří do osmi let
Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 24 s., brož.
Existuje mnoho symbolů, které patří
k vánočnímu a předvánočnímu času,
bez nichž si už neumíme tuto dobu
představit. Adventní věnec, vánoční
stromek, svíce nebo zvonek jsou takové symboly, s nimiž má každé dítě
spojen nějaký význam.
ISBN 978-80-7195-335-7

Burdová, Anna
Bětka a Vojtíšek – Jak se těšili
na Ježíška

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 229 Kč
Bětka a Vojtíšek se nemohou dočkat. Brzy začnou Vánoce! Vojtíšek
má ale velkou starost. Nebude
Ježíškovi vadit, že mu dopis s prosbou o dárky nenapsal sám? A kdo
je tajemná Barbora, která se ohání
metličkou?
ISBN 978-80-253-3395-2

Butlerová, Dori Hillestad
Strašidelná knihovna – Duch za
oponou

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
128 s., váz. 149 Kč
Kaz není obyčejný kluk, je to duch.
Klárka zas není obyčejná holka – na
rozdíl od ostatních lidí totiž dokáže
vidět duchy. Jejich detektivní kancelář
je proto jako stvořená pro řešení
zapeklitých záhad! Třetí případ je
zavede do Klárčiny školy.
ISBN 978-80-253-3397-6

Castle, J. R.
Dračí rytíři 3 – Bouřkový drak

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 128 s.,
váz. 199 Kč
Odrostli jste Beast Questu? Vstupte
do světa Dračích rytířů a putujte společně s korunním princem
Quinnem a odvážnou dívkou Theou
po Alariských ostrovech, které ovládá
zlý generál Vayn.
ISBN 978-80-00-04827-7
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Císlerová, Patricie;
Ptáčková, Jindřiška
Ufonek Uluru a Vylízaná
kebule

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 299 Kč
Ufonek Uluru a Vylízaná Kebule –
dva mimozemšťané, vysazení na
planetu Zemi, kteří by snad ani
nemohli být rozdílnější. Jeden koná
dobro, druhý přesný opak.
ISBN 978-80-7584-005-9

Čechura, Rudolf;
Šalamoun, Jiří
Maxipes Fík

Praha: Albatros, 2017, 4. vyd., 80 s.,
váz. 199 Kč
Holčička Ája dostala od rodičů
malinké roztomilé štěňátko. Dali
mu jméno Rek, jenomže Ája neuměla vyslovit R a začala mu říkat
Fek, z čehož pak vzniklo definitivní
pojmenování pejska – Fík. Štěňátko
rostlo a rostlo...
ISBN 978-80-00-04830-7

Doskočilová, Hana
Krtek a jaro

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 12 s.,
dětské skládanky a leporela, 79 Kč
Krtek je rád, že zimu dobře přečkal,
a těší se na jarní sluníčko.
ISBN 978-80-00-04862-8

Drijverová, Martina
Kouzelná zvířátka

Praha: Artur, 2017, 2. vyd., 72 s.,
váz. 198 Kč
Pohádky o zvířátkách, ty mají děti
moc rády. Ta z našich příběhů znají
čarovná kouzla. A že zvířátka dovedou pomoci lidem, kteří je mají rádi,
o tom vypráví naše pohádky. Ilustrace H. Zmatlíkové.
ISBN 978-80-7483-071-6

El-Nawabová, Dina
Dostaňte mě ven!

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
208 s., váz. 249 Kč
Po zpackaném pokusu uvízl Tobiáš
v těle chemikářky Doutnákové, což
odstartovalo následující katastrofy:
má na sobě její trapné hadry, musí
čelit šíleným žákům 9. A a odolávat
romantickým náletům kolegy Matušky.
ISBN 978-80-253-3394-5

Hoňková, Iva
Andělská pohádka pro malé
čertíky

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 12 s.,
dětské skládanky a leporela, 99 Kč
Vánoce jsou za dveřmi a andělíček
Lucinka má plné ruce práce. Les je
totiž plný hladových zvířátek, která
čekají na to, až jim přinese nějaké
dobroty.
ISBN 978-80-253-3461-4

Hoňková, Iva
Čertovská pohádka pro malé
andílky

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 12 s.,
dětské skládanky a leporela, 99 Kč
Čertík Toník ještě nikdy nevytáhl
kopyta z pekla. Svět lidí znal jen
z vyprávění starých čertů, kteří tam
chodili pro hříšné duše.
ISBN 978-80-253-3462-1

Horst, Jorn Lier
Záhada maltézských hodin

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 229 Kč

Cecílie, Leo, Une a pes Egon
tentokrát pátrají po vzácných
maltézských hodinách. Spolu
s drahocennými šperky a zlatem
byly ukradeny z luxusního norského
zlatnictví.
ISBN 978-80-7473-612-4

Johnson, Pete
Mí praštění rodiče

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
240 s., váz.
Když se rodiče zeptali Louise na
rady, jak být in, nic si z toho nedělal.
Zpočátku to byla totiž docela sranda.
To bylo ale předtím, než se jeho táta
objevil u školy oblečenej jako drsnej
rapper...
ISBN 978-80-204-4587-2

Kelly, Mary
Příběhy se šťastným koncem –
Zasněžená červenka

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
128 s., váz. 149 Kč
Evan s Hanou najdou ve sněhu
promrzlou červenku. Chytila se do
pasti a nemůže se hýbat. Hned zavolají na pomoc zvířecí záchranáře.
Podaří se jim ptáčka vyprostit včas?
Stále totiž velmi hustě chumelí a sněhu přibývá…
ISBN 978-80-253-3396-9

Kubátová, Marie
Bubáci z Krakonošova

Praha: Artur, 2017, 2. vyd., 80 s.,
váz. 220 Kč
Pohádky z království Krakonošova,
kde se někdy i trošku straší. Další
půvabná vyprávění oblíbené
autorky doprovázejí ilustrace
H. Zmatlíkové.
ISBN 978-80-7483-073-0

Littmanová, Sarah Darer
Za sedmero mrakodrapy

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
176 s., váz. 229 Kč
Seznamte se osobně s Rosie, dcerou Sněhurky a prince Krasoně.
Asi byste čekali, že s takovým
rodokmenem nebude pro Rosie
žádný problém sehnat si doprovod
na školní ples.
ISBN 978-80-253-3463-8

Pospíšilová, Zuzana
Do třetice

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 116 s.,
váz. 249 Kč
Říká se do třetice všeho dobrého…
Trojka je totiž v pohádkovém
světě magické číslo. Vzpomeňte
na tři zlaté vlasy děda Vševěda,
tři sudičky, tři úkoly, které musí
princ splnit, aby získal vytouženou
princeznu…
ISBN 978-80-00-04819-2

Ptáčník, Karel; Grus, Jiří
Naše parta

Praha: Albatros, 2017, 2. vyd., 392 s.,
váz. 349 Kč
Prázdniny party kluků z Prahy vypadají na první pohled obyčejně. Dva
měsíce s rodiči na chatě u jezera
nezní nijak zvlášť lákavě a jistě si
dovedete představit něco mnohem
zábavnějšího.
ISBN 978-80-00-04831-4

Riordan, Rick
Apollónův pád – Temné
proroctví

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
392 s., váz. 399 Kč

bibliografie
Apollón dál trčí v kůži Lestera
Papadopoulose. Z jeho
nadpřirozených schopností
mu nezbyla ani jedna a tělo
nemotorného teenagera, ve kterém
se nachází, je jen pro zlost. Cesta
za dalším Orákulem vede na
Středozápad!
ISBN 978-80-253-3393-8

Rowlingová, J. K.
Harry Potter a Ohnivý pohár

Praha: Albatros, 2017, 9. vyd., 784 s.,
váz. 449 Kč
V Bradavicích se bude konat Turnaj
tří kouzelníků. Zúčastnit se ho smí
jen studenti, kterým už bylo sedmnáct let, a tak Harry Potter zatím
alespoň sní o tom, že turnaj jednou
vyhraje.
ISBN 978-80-00-04828-4

Russellová, Rachel Renée
Deník mimoňky 11: Příběhy
nesnášený spolužačky

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
288 s., váz.
Nikki Maxwellová má vážně pech. Ze
všech škol, kam ji mohli přidělit na
studentský výměnný týden, se ji rozhodli poslat zrovna na Mezinárodní
akademii Hampton Hills, novou školu
její zapřísáhlé rivalky MacKenzie
Hollisterové.
ISBN 978-80-204-4335-9

Russellová, Rachel Renée
Maxovy trable. Zamčený ve
školní skříňce

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
320 s., váz.
Co byste udělali, kdyby si na vás
ve škole zasedl starší a mnohem
větší kluk? Postěžovali byste si
rodičům? Jenže právě tohle Max
udělat nemůže, protože při první
zmínce o šikaně by ho ze školy
zase vzali...
ISBN 978-80-204-4475-2

Růžička, Oldřich
Příběh letadla

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 32 s.,
váz. 199 Kč
Člověk od nepaměti zasněně hledí
na oblohu a pozoruje ptáky. Touží se
jim vyrovnat a pozorovat svět z výšky.
Nebýt ovšem odvážlivců, kteří to
zkusili, možná by lidé ptákům záviděli
dodnes.
ISBN 978-80-00-04759-1

Simonová, Francesca
Darebák David a duchové

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 199 Kč
Vítejte u Davidova ujetého i úžasného, darebného i důvtipného populárně–naučného průvodce vším,
co jste kdy chtěli vědět o DUCHÁCH.
Věděli jste, že duchové jsou přízraky
lidí, co umřeli, a vracejí se strašit na
místa, která opustili?
ISBN 978-80-7507-675-5

Skálová, Pavla
Malostranská psí zima

Praha: Albatros, 2017, 2. vyd., 72 s.,
váz. 269 Kč
Jmenuji se Fanča a jsem stará,
moudrá psice mopsice. Jsme tři
holky, dvě mopsí a jedna kočičí –
perská kočka, a všechny žijeme
s Naší ve starém domě u řeky, kde
se říká „na náplavce“, blízko ještě
staršího mostu.
ISBN 978-80-00-04829-1

Svět princezen

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 32 s.,
váz.
S touto kouzelnou knížkou se
můžeš bavit dlouhé hodiny. Můžeš
hledat spoustu předmětů a postav
z neuvěřitelného světa princezen
a plnit zajímavé úkoly. A kromě
toho si můžeš s pomocí samolepek
vytvořit vlastní pohádkové scény.
ISBN 978-80-7267-594-4

Svět víl a skřítků

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 32 s.,
váz.
S knížkou Svět víl a skřítků se můžeš bavit dlouhé hodiny. Čeká tě
spousta věcí, postav a situací z neuvěřitelného světa víl, které můžeš
hledat a nacházet. Bav se a užívej
si svět víl, skřítků, jednorožců
a kentaurů!
ISBN 978-80-7267-595-1

Valentová, Veronika
Karlík Nezbedník

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 104 s.,
váz. 249 Kč
Originálně ilustrované příběhy
o neposlušné holčičce Sofince a svéhlavém klukovi Karlíkovi jsou určeny
zejména dětem předškolního věku,
které se do dobrodružných veselých
situací vžijí a s jejich hrdiny se snadno
ztotožní.
ISBN 978-80-266-1193-6

Welford, Ross
Co nedělat, když jste neviditelní
Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
352 s., váz. 299 Kč
Ethel už na akné vyzkoušela leccos.
Marně. Když se jí dostane pod ruku
podivná čínská medicína, která
slibuje zaručený účinek, hned po
ní skočí.
ISBN 978-80-253-3464-5

Zlatá kniha říkadel

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 249 Kč
V této krásné zlaté knize pro nejmenší i jejich rodiče najdete stará
česká říkadla, která důvěrně znají
už generace našich babiček, ale
také veršovánky nové, jež se k vám
dostávají poprvé.
ISBN 978-80-7505-901-7

pro m l áde ž
Abidiová, Heike
Dancing girls. Šarlota na to
kápne

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
104 s., váz.
Šarlota je na vrcholu blaha, když
může stepovat, až se otřásá podlaha.
A závěrečného tanečního workshopu
týden před prázdninami už se nemůže dočkat. Ostatní dívky však stepu
příliš nefandí.
ISBN 978-80-204-4428-8

z n o v i n e k k 4 . 12 . 2 0 17 19 1 t i t u l ů
Mead, Richelle
Třpytný dvůr 2 – Půlnoční klenot
Praha: Domino, 2017, 1. vyd., 422 s.,
váz. 319 Kč
Ve druhém dílu série Třpytný dvůr
poodhaluje Richelle Mead svět temných intrik na pozadí dokonalosti,
krásy a bohatství...
ISBN 978-80-7498-246-0

Straffi, Iginio
Regal Academy – Velkolepá
slavnost (2)

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 199 Kč
V Královské akademii má začít velkolepá Slavnost mláďátek, při které
každý student obdrží svého zvířecího
pomocníka. Rose se nemůže dočkat,
až získá své zvířátko. Pak ale zjistí, že
je to malá myška Gigi.
ISBN 978-80-7544-425-7

Wilsonová, Jacqueline
Narozeniny

Praha: BB art, 2017, 2. vyd., 112 s.,
váz. 199 Kč
Daisy chodí do nové školy. Většina
spolužaček se k ní chová hezky, až
na namyšlenou Carmen, která ráda
poroučí druhým. Udržet si ji na své
straně jako kamarádku je pěkná
fuška, ale pořád je to lepší, než ji mít
jako úhlavního nepřítele.
ISBN 978-80-7507-740-0

ZEP
Titeuf. Vítej v pubertě!

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
48 s., váz.
Když na nás padne puberta, tak
se celí vytáhnem a všude nám
začnou vyrážet beďary a chlupy…
Nohy se nám prodlouží, pinďour
se zvětší a testocosi nám vytéká
z uší… A to táta říkal, že mám bejt
v klidu?
ISBN 978-80-204-4212-3

hudebniny
Češková, Olga
Pěvecká výchova

Edit. I. Cividini, Praha: Bärenreiter
Praha, 2017, TP 442, 1. vyd., 148 s.,
brož. 295 Kč
Nové urtextové vydání houslového
koncertu A. Dvořáka, které vyšlo
letos na jaře (partitura, sólový part,
klavírní výtah, orchestrální party),
doplňuje nyní studijní partitura (dříve nazývaná též kapesní
partitura).
ISMN 979-0-2601-0769-4

Kopecký, Pavel
Základy elektronického zvuku
a jeho kreativní zpracování

Praha: AMU, 2017, 1. vyd., brož.
249 Kč
Kniha pojednává o principech tvorby
elektronického zvuku a možnostech
jeho využití ve zvukové tvorbě autonomní i audiovizuální.
ISBN 978-80-7331-431-6

Martinů, Bohuslav
Smyčcový kvartet č. 4,
H 256. Smyčcový kvartet č. 5,
H 268. Smyčcový kvartet č. 6,
H 312. Concerto da camera
(Smyčcový kvartet č. 7), H 314.
BMCE, svazek IV/3/2, velká
partitura v plátěné vazbě
Edit. a předml. A. Březina, Praha:
Bärenreiter Praha, 2017, BA 10576,
1. vyd., 268 s., brož. 5200 Kč
V rámci komorní řady BMCE
vycházejí Martinů vrcholné
smyčcové kvartety č. 4–7, které
autor komponoval v letech
1934–47 v Paříži a ve Spojených
státech.
ISMN 979-0-2601-0836-3

vysokoškolská
skripta; učebnice
Fryjaufová, Eva
Jak uspět na vysoké škole

Praha: AMU, 2017, 1. vyd., brož.
79 Kč
Skripta pro výuku zpěvu adeptů
herectví. Dokonalá technika, která zachová zdravý hlas, je pro uměleckou
kariéru nezbytností.
ISBN 978-80-7331-436-1

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
128 s., brož. 129 Kč
Dostat se na VŠ je pouze polovina
úspěchu, po kterém přicházejí léta
dřiny. Mnoho studentů se na takové
dlouhé cestě ztratí. Tato kniha jim
pomůže překlenout nástrahy, které
na cestě k titulu čekají.
ISBN 978-80-251-1216-8

Martinek, Libor; Gamrat,
Małgorzata
Literatura i muzyka. Wprowadzenie do problematyki

Opava: Literature & Sciences, 2017,
2. rozšíř. vyd., 124 s., brož. 100 Kč
Druhé, rozšířené vydání studijní
příručky je napsáno v polském
jazyce a určeno pro výuku polských
vysokoškolských studentů v rámci
interdisciplinárních vztahů literatury
a hudby.
ISBN 978-80-905781-1-1

Pevná, Jana
Vybrané kapitoly z finančního
řízení firmy

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 152 s., brož. 297 Kč
Publikace se zabývá problematikou
firemních financí a jejich řízení.
Seznamuje se základními pojmy
a principy moderního finančního
řízení. Publikace také seznamuje
s metodickými postupy využívanými
ve finanční analýze.
ISBN 978-80-245-2225-8

Svobodová, Hana;
Mejdrech, Vlastimil
Provozní management – příklady
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 3. vyd., 98 s., brož. 137 Kč
Sbírka příkladů z Provozního
managementu je především určena pro studenty stejnojmenného
předmětu (Provozní managament).
Přináší 75 příkladů, které prakticky
rozšiřují teoretické základy tohoto
předmětu.
ISBN 978-80-245-2227-2

Šoljaková, Libuše;
Fibírová, Jana;
Wagner, Jaroslav
Manažerské účetnictví I.
Případové studie a příklady ( pro
kurzy 1MU305 a 1MU211)

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 3. přeprac. vyd., 258 s., brož.
200 Kč
Publikace by měla studentům ukázat
na příkladech a případových studiích
možnosti využití nástrojů a metod nákladového a manažerského účetnictví
a umožnit lepší pochopení jednotlivých souvislostí.
ISBN 978-80-245-2226-5

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

Cch‘-Sin, Liou
Temný les

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 600 s.,
váz. 399 Kč
Dlouho utajovaná pravda o chystané mimozemské invazi, k níž má
dojít za čtyři sta let, byla konečně
odhalena a Země se vzpamatovává
ze šoku. Zrádci a kolaboranti byli
sice rozprášeni, na Zemi však působí sofony, subatomární vyzvědači
Trisolaranů...
ISBN 978-80-7577-172-8

Dvořák, Antonín
Koncert a moll pro housle a orchestr op. 53. Kapesní partitura

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Informace z redakce
Vážení čtenáři,
časopis Knižní novinky najdete
v elektronické verzi také na webových stránkách:
www.sckn.cz/knizni-novinky
a na Facebooku: www.facebook.com/KN.casopis
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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.

Čtení pod stromeček

doucí
á mise ve
n
n
ra
h
c
á
Z
světim!
jménem O
la
k
e
p
o
d

Pátý díl oblíbené série, ve které
to srší humorem i originálními
nápady.

Mladý poutník se
vydá pěšky
probádat Kavkaz
. Očekává
nenáročný výlet,
situace se
mu ale brzy vym
kne
z nohou.

Nejlepší britská dětská kniha
roku 2017, která v prestižních
literárních soutěžích porazila
!
i Harryho Pottera a prokleté dítě

Ze života za ka
merou. Bez fi
ltrů.
Bez scénáře.
O všem.

www.albatrosmedia.cz

hygge vánoce

STINGL MILOSLAV.
BIOGRAFIE CESTOVATELSKÉ LEGENDY
Neuvěřitelný životní příběh cestovatele
a indiánského náčelníka Miloslava Stingla
v dárkovém boxu s bonusy.

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže,
který poznal celý svět.

TAKÉ JAKO

HYGGE
E-KNIHA
Pokud chcete být ve svém
životě šťastní, musíte ho mít!
To pravé HYGGE s modrobílou obálkou!

TESLA – GÉNIUS,
KTERÝ ZKROTIL ELEKTŘINU
Vizionářský vynálezce,
excentrický génius a rebel i outsider
Životní příběh Nikoly Tesly,
doplněný bohatou obrazovou přílohou.

Z HOVNA BIČ
Chvilka „příšerné“ poezie
a životní filozofie s autorem
kultovního Mládí v hajzlu.

TAKÉ JAKO

E-KNIHA

RETRO ČS 3
Jak jsme (ne)cestovali za reálného socialismu.
Jedinečná obrazová publikace
o československém retrosvětě!

VŽDY VÝHODNĚJI NA

WWW.JOTA.CZ

VYŠEHRAD

SPOL. VÍTA NEJEDLÉHO 15, 130 00 PRA HA 3
S R.O. TEL./FAX: 224 221 703
NAKLADATELSTVÍ ■ PUBLISHERS LTD. info@ivysehrad.cz I www.ivysehrad.cz
John Hart
ŽELEZNÝ DŮM

Johna Harta, dvojnásobného nositele
prestižní Ceny Edgara Allana Poea, již
znají naši čtenáři díky thrilleru Tíha nenávisti. Oba příběhy se odehrávají v Se
návisti
verní Karolíně.
Nový thriller Železný dům je pojmenován
podle sirotčince, který dřív sloužil jako
ústav pro choromyslné zločince a vyšinu
té vojáky. Nyní tu žijí děti, obklopené neci
neci
telností a lhostejností dospělých, vydané
napospas šikaně. Neduživý Julian přežívá
jen díky odolnějšímu bratrovi Michaelovi,
který ho bezvýhradně brání. Oba bratři se za dramatických situací
setkávají po třiadvaceti letech a stejně jako kdysi musí silnější bojo
vat za záchranu slabšího. A vydat se na místo, před nímž celý život
utíkali – do Železného domu. Váz., 416 s., 368 Kč

Adrian McKinty
MRAZIVÁ HLUBINA
Neklidný Belfast se stává kulisou suro
vých zločinů, které se pokouší vyřešit
seržant Sean Duffy. Ve městě panuje ne
důvěra mezi obyvatelstvem a policií i všu
dypřítomný strach z bombových útoků.
Čtenářsky vítanou protiváhou k dusivé,
leč mistrovsky navozené atmosféře je hu
mor a místy až chandlerovsky štiplavý
sarkasmus mladého policisty Duffyho.
Váz., 336 s., 298 Kč

Jaap Robben
BIRK
Skvělý román o smutku a samotě začíná
smrtí Birka Hammermanna, který umí
rá ve vlnách chladného moře, když za
chraňuje tonoucího syna Mikaela, jenž
se navzdory zákazu rodičů vrhá za fot
balovým míčem. Mikael tyto okolnos
ti zatají a dospívá nejenom s pocitem
viny, ale hlavně příliš rychle – jeho mat
mat
ka Dora totiž nedokáže ztrátu milova
ného muže psychicky vstřebat. Autor se
vydal na úspěšnou výpravu do intimity,
která čtenáře může přivést do rozpaků.
Birk je klenotem současné světové prózy. Robbenův jazyk pro
jasňuje bezútěšné situace a intimní momenty oslabených duší.
Váz., 208 s., 248 Kč

Ben Kane
ŠTVANICE NA ORLY
Volné pokračování historického románu
Orlové ve válce o bitvě v Teutoburském
lese se odehrává v roce 14, kdy Římané
utrpěli největší porážku od germánských
kmenů. Při této bitvě přišli také o tři dra
hocenné symboly legií – zlaté orly. Cen
turion Tullus s hrstkou svých legionářů se
znovu vrací na místo činu, aby se pomstili
Germánům a získali orly zpět. Podaří se
Tullovi a jeho druhům přežít kruté boje
s germánskými kmeny a vrátí římské legii
její chloubu?
Váz., 352 s., 348 Kč

Amor Towles
PRAVIDLA ZDVOŘILOSTI
Čtenáři i kritikou oslavovaný román dává
vzpomenout na to nejlepší z děl F. Scotta
Fitzgeralda. Odehrává se na Manhatta
nu roku 1938. S houževnatou a odhod
lanou hlavní hrdinkou Katey se dostá
váme do elegantního světa newyorské
smetánky. Omamná jízda mezi swingo
vými kluby, koktejly a luxusními restaura
cemi má však tragické následky. Towlesův
román odkrývá nejen lesk a bídu „lepší
společnosti“, ale také očima Katey oživu
je svět, který ženám nedával příliš šancí
na seberealizaci a úspěch. Váz., 352 s., 348 Kč

Francis Spufford
ZLATÝ VRCH
Rok 1746. Do New Yorku, tehdy malé
ho obchodního přístavu se sedmi tisíci
obyvateli přijíždí mladý angličan Richard
Smith se směnkou na závratnou částku
1000 liber ve zlatě. Ve městě se nic neutají
a zpráva o bohatém cizinci se rozšíří rych
lostí blesku. Přichází Smith jako podvod
ník, tajný posel, či jako prodloužená ruka
francouzského krále? Strhující román
oceněný třemi literárními cenami barvi
barvi
tě popisuje tehdejší New York, jeho ráz,
atmosféru i obyvatele – směsici anglic
kých a holandských přistěhovalců, otroků, kolonistů i indiánů s jejich
tradicemi, rozdílnými povahami a také dravostí. Váz., 320 s., 328 Kč

Renáta Fučíková
MOLIÈRE &
7 převyprávěných her
v historických souvislostech

Po velkém úspěchu výpravné knihy
Shakespeare přichází R. Fučíková s dru
hým svazkem z ediční řady Největší dramatici. V této bohatě ilustrované knize
matici
přibližuje sedm slavných francouzských
divadelních her sepsaných v 17. století.
Pět Molièrových her podává autorka jako
rozverný komiks, zbylé hry Pierra Corne
illea a Jeana Racina vypravuje. V historic
kých textech, které jednotlivá dramata
doplňují, se před čtenářem odvíjejí nejen
dějiny Francie, ale dozvíme se i o výtvar
ném, hudebním i divadelním umění, architektuře, módě, kuchařském
umění a zábavě v té době. Váz., 192 s., 398 Kč

Stuart Clark
HLEDÁNÍ DRUHÉ ZEMĚ
Roku 1995 byla objevena planeta obíha
jící jinou hvězdu než naše Slunce. Tento
objev dokazoval, že Země a další nebes
ká tělesa v naší sluneční soustavě nejsou
ve vesmíru osamělá. S. Clark provádí čte
náře napříč kosmem plným mrazivých
plání, zvolna rotujících glóbů a ohnivých
vulkánů až k těm planetám, jež snad
mohou – a možná i mohly – vytvořit pod
mínky pro vznik života. Nalezení dvojčete
naší Země se dnes jeví doslova na dosah.
Váz., 208 s., 298 Kč

Literatura s názorem
31. říjen, to není jen Halloween a předvečer svátku Všech svatých,
ale také DEN REFORMACE.
Den, kdy Martin Luther údajně spustil reformaci, když na dveře kostela
ve Wittenbergu veřejně vyvěsil svých 95 tezí proti odpustkům.
U příležitosti oslav 500. výročí této významné události vydáváme
dvě knihy, které byste neměli přehlédnout.
ZÁPAD A JEHO VÍRA. 9,5 teze k dopadům reformace (Váz., 144 s.,
248 Kč) Tomáše Petráčka přináší kritické zamyšlení nad souvislostmi a vývojem re
formace, ale především nad problematickými změnami v myšlení a postojích, k nimž
pod vlivem rozdělení křesťanství došlo v obou konfesních táborech a které pociťuje
me dodnes. Knihu doprovází samostatná studie religionisty a teologa Karla Skalické
ho spolu s předmluvou biskupa Václava Malého.

Druhý svazek, nazvaný prostě, ale i troufale MARTIN LUTHER . Výbor z díla (Váz., 360 s., 348 Kč), přináší antologii celkem dvaa
dvaa
dvaceti kratších, avšak důležitých textů reformátora od jeho autorských počátků až po jeho stáří. Výbor doplňuje obsáhlá studie Martina
Wernische, která jednotlivé texty zasazuje do historického i tematického kontextu.

Martin Veselovský, Tomáš Holub
BISKUP NA SNOWBOARDU
Rozhovor Martina Veselovského, redak
tora, moderátora, spoluzakladatele inter
inter
netové televize DVTV a držitele několika
Novinářských cen, Ceny Karla Havlíčka
Borovského a Ceny Ferdinanda Peroutky
s Tomášem Holubem, prvním vojenským
kaplanem, účastníkem mezinárodních
mírových misí IFOR/SFOR v bývalé Jugo
slávii, vyjednávačem církevních restitucí
a současným plzeňským biskupem, nejen
o aktuálních otázkách církve, ale i o jeho
osobním životě.
Váz., 128 s., 248 Kč

Bruno z Querfurtu
ŽIVOT SVATÉHO VOJTĚCHA
Legenda, kterou napsal Bruno z Querfur
tu, Vojtěchův mladší současník a arcibis
kup, patří mezi zásadní památky našich
nejranějších dějin. Legenda vyniká svými
literárními kvalitami, ale také autentičnos
tí a originalitou, nebojí se překračovat
úzce vymezené žánrové hranice a svého
hrdinu zcela neidealizuje. Přináší také
zajímavé pohledy na politickou situaci
v tehdejší říši za vlády otonské dynastie.
Nové latinskočeské vydání doprovází
zasvěcený historický komentář českého
archeologa a historika Jiřího Slámy. Váz., 128 s., 248 Kč

Angelika Berlejung
NÁBOŽENSKÉ DĚJINY
STAROVĚKÉHO IZRAELE
V úvodním oddíle nalezneme přehled
pramenů a základní metodologii disci
plín, které se zabývají starověkým Izra
elem a jeho posvátnými knihami, ale též
hmotnými památkami, nápisy či výtvar
ným uměním. Druhá část přináší na zá
kladě těchto pramenů podrobný přehled
starověkých dějin a náboženství na úze
mí Palestiny a přilehlých oblastí. Jednou
z vůdčích linií knihy je jejich zasazení
do kontextu dějin velkých starověkých říší – Egypta, Babylonie, Per
sie i říše Alexandra Velikého a jeho diadochů.
Váz., 312 s., 348 Kč

Radkin Honzák
PSYCHOSOMATICKÁ
PRVOUKA
V knize o vztahu lidského těla a duše se
významný český psychiatr věnuje celému
spektru témat: emocím, léčbě bolesti,
nejnovějším studiím o „útrobním mozku“,
o účincích spánku, o komunikaci mezi lé
kařem a pacientem a dalším. MUDr. Hon
zák v knížce, která je určena jak laické, tak
i odborné veřejnosti, se snaží ukázat, jak
jsou pro léčení nemocí důležité i faktory
sociální a psychologické.
Váz., 336 s., 348 Kč

Loretta Napoleoni
OBCHODNÍCI S LIDMI
Jak džihádisté a ISIS
proměnili únosy a pašování
uprchlíků v miliardový byznys

Mezi břehy Středozemního moře probí
há rafinovaná a skrytá obchodní výměna.
Autorka sleduje počátky džihádistické
džihádistické
ho byznysu ve formě pašování kokainu
ze západní Afriky, únosů cizinců v ob
lasti subsaharské Afriky a poté organi
zovaného obchodu s uprchlíky. Zbožím
jsou uprchlíci ze zbídačelých zemí Afriky
a Asie, obchodníky jsou džihádisté, kteří těží z této destabilizace.
Váz., 224 s., 298 Kč

Michal Macháček
GUSTÁV HUSÁK
Husákův životopis z pera historika Micha
la Macháčka sleduje dlouhou kariéru po
sledního prezidenta komunistického Čes
koslovenska. Kniha vychází z výzkumu
dosud neznámých pramenů z českých,
slovenských a ruských archivů i materiá
lů ze soukromého archivu. Autor sleduje
Husákovo působení za války, i za Sloven
ského národního povstání a v prvních
poválečných letech, kdy se poprvé dostal
do vrcholné politiky. Následoval ale strmý
pád a mnohaleté věznění. Po úspěšné rehabilitaci se postupně vrátil
na mocenské výsluní. Jde o první ucelenou husákovskou monografií
nejen v české historiografické produkci.
Váz., 632 s., 598 Kč

Napište si
Ježíškovi o:
Zuzana Pospíšilová

Vánoční hvězda
a splněná přání
Ida z dětského domova touží po
rodičích. Andělovi zase po děťátku.
Najdou se před Vánocemi?

Timo Parvela

Ella ve škole
Humoristická knížka o prvňačce Elle,
jejích kamarádech a společných
bláznivých nápadech.
Olga Zemanová

O kouzelném
semínku
Objevte nad nádhernými ilustracemi
svět fantazie vašeho dítěte. Tvořte
spolu příběh!
Frida Nilsson

Vránova neobyčejná
dobrodružství
Vtipný příběh o malé Ebbě a ptáku
Vránovi, kteří se vydali stopem po Norsku
hledat Vránovy ztracené rodiče.

Martin Bedřich

Po stopách baroka
v Čechách
Objevte nad vtipnými ilustracemi
a bohatým textem krásy české
historie, umění a doby.
Carl G. Jung

Člověk a jeho
symboly
Poslední kniha C. G. Junga napsaná
pro laické čtenáře. Bohatý obrazový
materiál a čtivý text pomůže
porozumět symbolům i snům.
Angelika Pintířová

Padá mi to z nebe
Česká „sestra v akci“ vypráví
o životě mezi divadlem, médii
a pasťákem i o tom, jaké to je pečovat
o prezidenta.

Richard Rohr

Očekávání Vánoc
Kniha známého duchovního autora
nabízí zamyšlení pro každý den
adventu.

Peter Teuschel

Tajemství předků
Do našich genů se zapisují i prožitky
minulých generací! Jak poznat
a vypořádat se s rodinnými tabu či
traumaty a jak z rodiny čerpat.

obchod.portal.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
SVĚTLO V RÁNĚ

GUSTÁV HUSÁK

Milan Ohnisko

Michal Macháček

Ohnisko má smysl pro detail a ví, že jako za
prchavostí skrývá se věčnost, za detailem celý svět.
Má k němu úctu. Je to úcta k ubývání, skoré sporosti,
zániku. Až chvějivá bázeň. Jemnocit vzbuzující
melancholii. Kouzlo dětství, jinošství. Plnost vůní,
pohledu, času. Sny a intuitivní sugestivní vzpomínky
na život a jiné životy. Tajemství. Mystérium. Obraz
na obálce má manýristickou kompozici; fascinace
životem na dřeň, zvýrazněná groteskností.

Nová Husákova biografie z pera historika Michala
Macháčka sleduje dlouhou kariéru posledního
prezidenta komunistického Československa
od samých počátků, zaměřuje se na Husákův
původ a rodinné zázemí, mládí, studia a vstup do
Komunistické strany Československa, jeho působení
za války a za Slovenského národního povstání,
v poválečné politice, jeho odsouzení v procesu se
slovenskými „buržoazními nacionalisty“, úspěšně
završené úsilí o rehabilitaci a postupný návrat na
mocenské výsluní.

Druhé město, 199 Kč

Vyšehrad, 598 Kč

MISE HAITI

Pět měsíců českého chirurga
s Lékaři bez hranic
Tomáš Šebek

ZEN ŽEN
Obrazový průvodce životem moderní ženy
Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

V lednu 2010 zasáhlo Haiti ničivé zemětřesení, které
připravilo o život statisíce lidí a postihlo miliony
obyvatel této nádherné karibské země. Mezinárodní
humanitární organizace Lékaři bez hranic zasahovala
na místě již od prvních hodin a během pěti měsíců po
katastrofě ošetřila téměř 200 tisíc pacientů a provedla
více než 11 tisíc operací. Při vší úctě k této organizaci
a vážnosti situace není tento příběh výčtem suchých
a většinou tragických faktů.

Komiksový seriál Lely Geislerové vychází knižně
a ve formátu, který se v kabelce ani plátěné tašce
neztratí. Kniha o tom, jaké to je, být dcerou,
mámou, kamarádkou, manželkou nebo milenkou.
Rozchody, filozofování nad vínem, milostné trapasy,
zlobivé děti, nemožní partneři, cynické matky, a ještě
trocha vína… Autorčin nadhled, humor a cit pro
psychologický detail však důvěrně známé situace
povyšují na zábavné etudy z nekonečného seriálu
mezilidských vztahů.

Mladá fronta, 279 Kč

Labyrint, Paseka, 299 Kč

AFRIKA NA ZABITÍ
aneb ,evrycink is oukej‘
Tomáš Kovářík, Lenka Stránská
„Všichni v Africe si myslí, že má každý běloch mezi
půlkami zlatou kreditku,“ uvádí autor, podnikatel
a současně bratr známé módní návrhářky v jedné
osobě Tomáš Kovářík. Jak dopadly jeho plány
na dobývání zlata v Ghaně a Beninu? Jak se žije
v typické africké středostavovské rodině, která vám
na půl roku poskytne ubytování? Jak vypadá cesta
džunglí v noci, při které musíte plavat v řece plné
krokodýlů? Jaké okolnosti provází jednání s radou
starších, která uděluje povolení k těžebním právům?
AOS Publishing, 299 Kč

HURÁ NA ŠUMAVU
Průvodce pro děti i rodiče
Petr Mazný
Netradiční šumavský průvodce je určený především
pro malé návštěvníky tohoto pohoří. Vysvětluje,
jak vznikla Šumava, proč se tak jmenuje, jaká tam
žijí zvířata, ale hlavně přináší tipy na výpravy na
nejzajímavější místa, které zvládnou i děti. Kniha je
bohatě ilustrována.

Starý most, 299 Kč

HELLO RUBY
Dobrodružné programování
Linda Liukas

PRAHA EROTICKÁ

Radim Kopáč, Josef Schwarz
Publikace představuje slovem a obrazem sto
vybraných míst hlavního města v souvislosti
s erotickým, obecněji sexuálním životem Pražanů
zejména ve 20. století. Prochází jednotlivé městské
čtvrti s důrazem na architektonické prvky a sochy
ve veřejném prostoru, na lokality, kde žili nebo
provozovali svoji živnost vydavatelé a autoři erotické
literatury, ale i malíři, fotografové, filmaři, herci
a zpěváci, případně různí popularizátoři, osvětáři
a sběratelé, u nichž se objevovaly erotické motivy.
Academia, 445 Kč

VÍKEND S PANEM DARCYM

Victoria Connellyová

Katherine, uznávaná profesorka literatury na
Oxfordské univerzitě, se netají svou láskou ke
knihám Jane Austenové. Má však i jednu tajnou
vášeň – miluje čtení tak trochu lechtivých románů
z regentského období, které se k jejímu postavení
moc nehodí. S jejich autorkou, Lornou Warwickovou,
vede Katherine bohatou korespondenci a těší se, že
se s ní konečně bude moci osobně setkat – během
konference věnované Jane Austenové, na kterou je
pozvaná.
Sofa Book, 298 Kč

DUCHOVÉ

Raina Telgemeierová

Poznejte Ruby — holčičku s velkou představivostí.
V Rubyině světě je vše možné. Jakmile se Ruby
vydá na své dobrodružství, děti se pomocí příběhu
seznámí se základy programování. Díky cvičení
v každé kapitole se dětští programátoři mohou těšit
na to, až popustí uzdu své fantazie a pustí se do díla.
Děti díky knize HELLO RUBY porozumí a vstřebají
základy počítačové logiky tak, že budou moci stejně
snadno tvůrčím způsobem vytvářet programy, jako
když si hrají se stavebnicí nebo s LEGO kostičkami.

Catrina se s rodinou stěhuje na pobřeží Severní
Kalifornie a není nadšená, že musí opustit svoje
kamarády a zázemí. Jenže její sestra Maya trpí
vážnou nemocí, proti níž působí vlhký, slaný vítr,
vanoucí od moře. A léčivé účinky prý nejsou to
jediné, co vítr do městečka Bahía de Luna přináší.
Sestry ze všech stran slyší, že tu žijí duchové. Říkají
obyvatelé města pravdu, nebo jen straší nové
sousedy? Zatímco Maya se nemůže dočkat, až
nějakého ducha potká, Catrina s nimi nechce mít nic
společného.

Dynastie, 349 Kč

Paseka, 348 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz
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naKladatelství trIton
1453: Pád Konstantinopole –
zrod Istanbulu
2., rozšířené vydání

Petr Štěpánek
Kniha líčí nejen samotný pád Konstantinopole
v roce 1453, ale také situaci, která mu předcházela, a události, jež následovaly po ztečení
zdánlivě nedobytných hradeb Města. Poutavý
popis navazujících dějů zachycuje období
do smrti Mehmeda II., přičemž autor se
snaží vzít v potaz i jejich interpretaci ze strany samotných Turků. Vše je tak zachyceno
v širším historickém kontextu, jenž provázel
složitý proces vznikání Osmanské říše a její
identity. Pro tu bylo dobytí Konstantinopole
naprosto klíčové. Kupodivu to však nebyl cíl, ke
kterému by Osmanská říše neomylně směřovala od samého počátku. Nicméně přinejmenším
od jisté chvíle Mehmed II. pochopil, že
ovládnutí Konstantinopole představuje nepominutelný mezník na cestě k dosažení
nesmrtelné velikosti říše i jeho samotného.
328 str., váz., 399 Kč

Slavné pohádky s oponou
Kniha s malým divadélkem
Miloš Kratochvíl
ilustrovala Markéta Vydrová
Snad každý kluk a holčička si někdy přeje stát se pohádkovým hrdinou. V téhle knížce na vás čeká celé pohádkové království! Vydejte
se do světa nejznámějších českých pohádek. Je jen na vás, jestli se
stanete Dlouhým nebo Bystrozrakým, princem Bajajou, nebo jestli se
vám líbí spíš Rozum či Štěstí.
V interaktivní knize najdete také zábavné vystřihovánky, návody, jak
si vytvořit postavičky do
minidivadélka, návod
na vyrobení jevišťátka
a další prima nápady.
Rodiče i děti tak můžou
společně tvořit, hrát si
a vůbec se vydovádět.
64 stran,
skrytá kroužková
vazba, 199 Kč

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: obchod@triton-books.cz, www.tridistri.cz

nakladatelství triton
Láska přichází po špičkách
Kniha první

Janette Okeová
Těhotná novomanželka Marty přijíždí se svým manželem na Divoký západ. Její
muž však při nehodě umírá a Marty v bezvýchodné situaci dostává od místního farmáře Clarka nabídku k formálnímu sňatku. Výměnou za přístřeší, jídlo
a ochranu pro sebe i nenarozené dítě se má starat o Clarkovu dvouletou dcerku
Missii, které umřela maminka. V Marty
se zpočátku všechno bouří. Nedokáže si
představit soužití s úplně cizím mužem
a jeho dítětem. Nezvládá domácí práce,
neumí vařit a nedokáže plnit ani základní povinnosti farmářovy ženy. Upřímná
snaha, sousedská pomoc a solidarita a také neochvějná víra v Boží lásku
a podporu ji však přenesou přes všechny překážky, a do „obchodního“ vztahu
s Clarkem začíná zvolna vstupovat cit,
který už Marty považovala za mrtvý
a navždy ztracený. Dokáže však udělat
poslední krok k nové lásce?
192 str., brož., 199 Kč

Kryštofovy
nebetyčné
maléry
Markéta
Zahradníková
Anděl Kryštof je strážce učedník
druhé třídy. Jednou z něj vyroste anděl strážný, jenže v tom
je právě ta potíž. Neví se, kdy to
„jednou“ bude. Podle Kryštofa
nejlíp hned. Nemůže se dočkat,
až se mu jeho svěřenec – kluk
se stejným jménem – konečně narodí. Všechno má totiž svůj čas, což
v nebi platí dvojnásob. V nebi je vůbec spousta věcí jinak než dole na
zemi. Naštěstí je tu Kryštof, který nám to všechno stihne objasnit, zatímco lítá z maléru do maléru. Nejspíš budete vejrat, zírat nebo čubrnět,
protože má pro vás ty nejžhavější nebeské novinky. Zkrátka pokud ještě
nemáte vlastní nebe, doporučuji navštívit to Kryštofovo ve veselých
příbězích o trampotách jednoho malého raubíře, který je shodou okolností budoucí anděl strážný. Na místě je však varování – toto vyprávění
nemá uspávat, ale probouzet.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.
Autorčinou prvotinou je knižní rohovor se Zbigniewem Czendlikem nazvaný Postel, hospoda, kostel.
273 str., váz., 298 Kč

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: obchod@triton-books.cz, www.tridistri.cz
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KNIHA MĚSÍCE

Bláznivé zážitky jedné ztřeštěné holky
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.

kaleidoskop

soutěž pro čtenáře

VÝPISKY Z ČETBY: FERDINAND PEROUTKA
Spisovatelé „Dříve psávali spisovatelé z toho důvodu,
že měli světu co říci; nyní, jak se zdá, píší spisovatelé
většinou z toho důvodu, z něhož černoch prostrkuje si
nosem kroužek: aby ozdobili svou vlastní osobnost.“
Kritici „Někteří mladí kritikové, hlavně takoví, kteří by se
naučili spíše chodit po provaze než jasně psát, získali si
kariéru zuřivým nepřátelstvím k realismu. Prostá pravda
je ta, že nikdy neměli dosti duševních sil, aby mohli být
realisty.“
Kupte knihu „Mezi tištěnými manifesty a provoláními,
jimiž oplývají zejména komunismus a vánoční doba,
nacházíte nyní obvyklé prosincové provolání: Chcete-li
způsobit radost svým milým, položte jim pod stromek
českou knihu!“

Seifert „Pan Seifert ve své nové knize není o nic více marxistický než fialka, nevyjadřuje více sociálních hodnot než
kytara a není více revoluční než zamilovaný novomanžel.“
Nezval „Čtete-li Nezvalovy básně, máte týž dojem umělosti,
jako díváte-li se na rokokové obrazy. Celá příroda se zdá
být poprášena pudrem, každý strom vsazen do kořenáče,
potok zřídlem limonády, palmy z papíru a slunce a hvězdy
pouhé lampy na obloze, jedna silnější, druhá slabší.“
Vančura „Jako když nervózní člověk večer třikrát se jde
přesvědčit, že zamkl dveře, pětkrát jde se nervózní Vančura přesvědčit ke každé větě, že ji napsal umělecky.“
Poláček „Zjev Poláčkův vyznačuje se dokonalou nesouvislostí se všemi literárními směry a není v něm možno
nalézti žádný jiný ism mimo jakýsi poláčkism.“
Devětsil „Vrozenému romantismu této skupiny jeví se
bolševik čímsi právě tak přitažlivě neskutečným jako
Jack Divočina, a Lenin tu má stejné dekorativní hodnoty
jako hlídač na opuštěném majáku.“
Céline „Célinovu knihu Smrt na úvěr nemůžete číst
v neopatrně krátké vzdálenosti od oběda. Deset tisíc
prodaných Cest do hlubin noci v češtině – co to znamená jiného, než že jsme si kladli za čest být při tom,
když v Paříži něco zasmrdělo?“
Przybyszewsky „Z jeho knih se ozývá nejprázdnější
rachot. Taková literatura nemá pro člověka mnohem
větší cenu než černé neštovice.“

Literární kritika „Chci-li psát o české literární kritice, je
mi jako člověku, který po letech potká svou první lásku
a shledá, že se z ní stala obtloustlá, zpohodlnělá panička.
Kdybychom chtěli být upřímní, dohodli bychom se brzy,
že z naší literární kritiky vyprchal oheň a že její ruka, kterou jsme v dobách svého mládí viděli třímati meč, točí
nyní mírně vytrvale mlýnek na kávu.“
Komunismus „Jednou se budou historikové snažit
rozluštit tu hádanku, jak bylo možno, že v naší době
někteří lidé právě z touhy po svobodě se přidávali ke
komunismu, k tomuto nejvypracovanějšímu systému
nesvobody, kde dozor vlády nad člověkem byl vyvinut
v podlost. To je jako kdyby někdo spěchal se ohřát na
severní točnu.“
Použité zdroje: F. Peroutka: Sluší-li se býti realistou (Mladá
fronta 1993), Úděl svobody (Academia 1995).

LOVCOVY ZÁPISKY: „KDO NEČŮRÁ S NÁMI, ČŮRÁ PROTI NÁM!“
Když jsem přijel po sametové revoluci do Plzně, upoutal
mě nedaleko nádraží obchodní dům RIO. Tři velká písmena na průčelí budovy vypadala tak světácky, až jsem měl
pocit, že mě nevítá provinční městečko piva a vošouchů,
nýbrž Rio de Janeiro, a pod mostem že nebublá Radbuza či Mže, ale nejmíň Rio Grande. Když jsem se však
zadíval na omšelý obchoďák pozorně, došlo mi, že nejde
o žádnou novostavbu, ale o starý socialistický PRIOR,
z něhož porevoluční šikuldové sundali první a poslední
písmeno, čímž se hákem přenesli z jedné epochy do
druhé. V mé hlavě však chybějící litery stále blikaly, neboť

slova v sobě nesou paměťovou stopu, i když je ohýbáte
a šidíte. Minulý režim se v tom vyžíval. Komunisti chtěli
ovládnout zem totálně včetně jazyka. Měnili názvy měst,
ulic, pozdravy i oslovení. Občas jim však něco uniklo.
Třeba zdravotní sestra. Pamětník v tom názvu zaslechl
ozvěnu řádových sester, které se staraly o nemocné dříve
a jež bolševik toužil vyhladit z povrchu zemského. Anebo
slovo důstojník. Za vlády soudruhů z něj zcela vyprchala původní prvorepubliková důstojnost, kterou byste
socialistickému lampasákovi obecně zvanému „guma“
jistě nepřisuzovali. Přísně ateistický režim se ztrapňoval
i svými slogany vyloupenými z Bible. Oblíbená výhrůžka
rudých předáků „Kdo není s námi, je proti nám!“ ve
skutečnosti parafrázuje Ježíšova slova: „Kdož není se
mnou, proti mně jest!“ A oblíbený novinový titulek „Kdo
seje vítr, sklízí bouři“, jímž byli dehonestováni odpůrci
režimu, nevděčí za svůj vznik pisálkům z Rudého práva,
nýbrž starozákonnímu proroku Ozeášovi. A co naopak
zanechali rudí bratři v jazyce naší dnešní době kapitalismu? Třeba právě slovo kapitalismus. Socialisté jím
začali řinčet někdy na konci 19. století označujíce takto
prohnilý systém, který chtěli zbourat. Dodnes má kapitalismus negativní auru; uvnitř tohoto slova je vyvrtaná
nora plná nakřečkovaného kapitálu a dělnických mozolů
45

z krepáku přišpendlených na nástěnku. Je to verbální
služebník jejich ideologie, jejich myšlení, které jsme si nechali vpravit pod kůži. To, že jsme nedokázali naši dobu
pojmenovat po svém, nás usvědčuje ze stále trvající shrbenosti před minulostí. Jazyk neoblafnete. A RIO místo
PRIOR to nevytrhne.
Stránku připravil JAN NEJEDLÝ

Soutěžní otázka
Jak se jmenoval časopis, jehož byl Ferdinand
Peroutka šéfredaktorem?
a) Tribuna
b) Přítomnost
c) Dnešek
Pokud znáte správnou odpověď, zašlete nám
ji na adresu redakce: SČKN, Knižní novinky,
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, nebo na
e-mail: knizni.novinky@sckn.cz nejpozději
do 5. ledna 2018. Tři vylosovaní výherci obdrží knižní odměnu.

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 13. 11. až 19. 11. 2017

beletrie
1. Miroslav Macek Saturnin se vrací XYZ
2. Daniel Cole Hadrový panák Knižní klub – Euromedia Group
3. Jean-Paul Belmondo Mých tisíc životů Práh
4. Milan Kundera Kniha smíchu a zapomnění Atlantis
5. Jaroslav Kmenta Boss Babiš JKM
6. Halina Pawlowská Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci Motto
7. Robert Bryndza Temné hlubiny Grada Publishing
8. Jeffery Deaver Poslední hodina Domino
9. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
10. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon

populárně naučná
1. Jan Hnízdil Příběhy obyčejného uzdravení Nakladatelství Lidové noviny
2. Zdeněk Pohlreich Kulinárium Sevruga
3. Erik Tabery Opuštěná společnost Paseka
4. Roman Vaněk Kuře: Jednoduše & dokonale Prakul
5. Žofie Kanyzová Lunární kalendář Krásné paní 2018 Krásná paní
6. Ladislav Špaček Etiketa Mladá fronta
7. I. Toušlová, M. Podhorský, J. Maršál Toulavá kamera 25 Freytag & Berndt
8. M. Zeman, R. Panenka, J. Ovčáček Dokážeme si vládnout sami Olympia
9. kol. Jíme zdravě s Fitrecepty II Fitrecepty
10. Meik Wiking Hygge Jota

pro děti a mládež
1. Jo Nesbø Zachrání doktor Proktor Vánoce? Kniha Zlín
2. Mary Kelly Příběhy se šťastným koncem – Zasněžená červenka Fragment
3. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 11 – Všechna sláva… CooBoo
4. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
5. Jan Budař Princ Mamánek XYZ
6. Jeff Kinney Deník malého poseroutky Albatros
7. kol. Vtipy pro děti CPress
8. Tereza Vostradovská Hravouka Běžíliška
9. Josef Kožíšek Polámal se mraveneček B4U Publishing
10. Anne Suessová Co se děje o Vánocích 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

AUDIOKNIHY

Říjen 2017 Údaje o počtu po síti „stažených“ audioknih poskytly firmy: alza.cz, kosmas.cz, audioteka.cz
1. Jaroslav Kmenta Boss Babiš (čte P. Kubes) Bookmedia / Audioteka
2. Radka Třeštíková Bábovky (čte S. Babčáková) Motto
3. Ashlee Vance Elon Musk (čte F. Švarc) OneHotBook
4. Don Miguel Ruiz Čtyři dohody (čte J. Dušek) Tympanum
5. Jo Nesbø Syn (čte P. Kubes) OneHotBook
6. Ivana Chřibková Suchý hadr na dně mořském (čte V. Hybnerová) Bookmedia / Audioteka
7. Ruth Ware Žena z kajuty č. 10 (čte S. Postlerová) Bookmedia / Audioteka
8. Robin S. Sharma Mnich, který prodal své ferrari (čte J. Dvořák) Rybka Publishers
9. Sue Kaufmanová Deník americké manželky (čte S. Postlerová) Bookmedia / Audioteka
10. František Kotleta Poločas rozpadu (čte B. Kapitančik) Epocha
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Kupujte na www.grada.cz

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná | 344 stran | 349 Kč

vázaná | 138 stran | 999 Kč

vázaná | 224 stran | 299 Kč

vázaná | 424 stran | 599 Kč

vázaná | 576 stran | 499 Kč

flexo vazba | 232 stran | 299 Kč

vázaná | 128 stran | 249 Kč

brožovaná | 160 stran | 282 Kč

vázaná | 168 stran | 169 Kč

komplet - kniha, stolní kalendář, CD | 499 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.

