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Vaříme malým dětem

Od fáze kaší až po rodinné stolování... Umožněte  dítěti 
co nejdříve experimentovat, ochutnávat, očichávat 
a  ohmatávat – tedy zkoumat stravu všemi smysly. 
Pomůže vám to předcházet problémům kolem jídla.

D. Reichel

www.grada.cz celobarevná kniha, 144 stran, 299 Kč299 Kč299 Kč299 Kč
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Karmelitánské 
nakladatelství    
a distribuce

f.kna.cz, b2b@kna.cz
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Vaše knihkupectví

www.uz.cz

Platné
právní
předpisy

Knižní velkoobchod
s nejširší nabídkou.

www.pemic.cz

Žijeme (s) knihami
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časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře

Vážení a milí čtenáři!

Na konci března si připomí-
náme 100. výročí narození 

Bohumila Hrabala (1914–1997); 
v tomto čísle Knižních novinek je 
slavnému spisovateli věnován Ka-
leidoskop na straně 28 i se soutěží 
pro čtenáře.

1. dubna slaví 85. narozeniny 
Milan Kundera. Na podzim vydal 
ve Francii žijící a francouzsky pí-
šící spisovatel nový, útlý román. 
Vydal ho nejprve v italském pře-

kladu a na jaře vychází román i ve Francii; jmenuje se Oslava bezvýznamnosti.
20. března proběhla opět akce Velký knižní čtvrtek. Vyšel např. další román 

Jo Nesbøa Červenka, nová sbírka povídek loňské nositelky Nobelovy ceny 
za literaturu Alice Munroové Drahý život nebo nový román Miloše Urbana 
Přišla z moře; a právě rozhovor s Milošem Urbanem nejen o jeho nové knize 
najdete na straně 6.

Novinkou v tomto čísle je žebříček audioknih. Nově ho s měsíční pravi-
delností začal zpracovávat tak jako týdenní žebříček nejprodávanějších knih 
a měsíční žebříček e-knih Svaz českých knihkupců a nakladatelů. V Knižních 
novinkách budeme žebříček audioknih střídat s žebříčkem e-knih. Všechny 
žebříčky najdete také na www.sckn.cz

Zvlášť chci upozornit především na kampaň Knihy bez DPH, jejímž cílem 
je odůvodnit veřejnosti, politikům i médiím, proč si knihy zaslouží nižší DPH. 
Připomínám, že DPH na knihy je u nás 15 %. Ve srovnání s dalšími členskými 
zeměmi Evropské unie jsou na tom hůř než Česko už jen Bulharsko (20 %) 
a Dánsko (25 %); v Dánsku ovšem funguje velkorysý podpůrný program v ob-
lasti knih. Ve Velké Británii a Irsku je DPH na knihy dokonce nulová; a např. 
v Německu je 7 %, ve Francii 5,5 %, v Itálii 4 %, v Polsku 5 %, v Rakousku 
i na Slovensku 10 %. Zatím alespoň ve středu 23. dubna, na Světový den knihy 
a autorských práv, si budete moci ve většině knihkupectví koupit knihy se sle-
vou právě 15 %. 19. března vyšla na internetu zpráva, že ministr financí Andrej 
Babiš nesouhlasí se zavedením jednotné sazby DPH na 17,5 % a že je pro 
zavedení třetí sazby, která by se vztahovala na léky, knihy a nenahraditelnou 
dětskou výživu. Babiš chce své návrhy projednat s koaličními partnery a zatím 
zřídil neformální pracovní skupiny, které mají přispět k naplnění cílů v daňo-
vé oblasti. Doufejme, že je tedy vše na dobré cestě a že kampaň Knihy bez 
DPH přispěje ke šťastnému konci. Vždyť knihy si nižší DPH opravdu zaslouží!

MILAN ŠILHAN

foto © Mirka Kudrnová

Výstava ruských ikon v Praze

Před nedávnem byla rozsáhlá výstava Cyrila a Metoděje v Anežském klášteře, kte-
rá měla připomenout 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu. A víceméně 

k témuž výročí připravilo Muzeum ruské ikony v Moskvě v roce 2013 velkou výstavu 
ikon, která byla letos převezena do Prahy a bude ve Strahovském klášteře přístupná 
až do 4. května. Výstava potvrzuje, že ikony patří ve výtvarném ruském umění k tomu 
nejlepšímu, co bylo v průběhu staletí vytvořeno. Má u nás název Na počátku bylo 
slovo…, což jsou slova uvádějící Evangelium podle sepsání svatého Jana, ale ne-
méně závažná jsou slova, která následují: „…a to Slovo bylo u Boha, a to slovo byl 
Bůh.“ Ano, ikony jsou nábožen-
ské obrazy, jejichž náměty jsou 
velmi omezené, hlavní jsou Bo-
horodičky a nejrůznější svatí, 
určení do chrámu, kde dopl-
ňují melodický chrámový zpěv. 
Možná že i tato výstava bude 
tím zpěvem obohacena. Ikony 
vznikaly už od středověku, nej-
známější malíř ikon byl Andrej 
Rublev, který žil ve 14. stole-
tí. Tak staré ikony byste ovšem 
na výstavě nenašli, je tu snad 
jen jedna ukázka ze středově-
ku, jinak většina byla vytvořena 
v 19. a 20. století. Na první laic-
ký pohled to divák nepozná, pro-
tože nejen náměty jsou stejné 
nebo podobné, ale i jejich ma-
lířský styl. Jen odborník zřejmě 
pozná, odkud jednotlivé ikony 
pocházejí a kdy vznikly, jejich 
autoři jsou jen vzácně známí, i když jich tu několik je. Většinou jsou to práce anonym-
ních malířů ikon, ale přece jen je třeba zdůraznit, že to nejsou jen pouhé kopie. Každá 
má svůj zvláštní půvab, určitou sugesci, neboť nepůsobí jen vizuálně, ale také a pře-
devším duchovně. Mají nás povznášet do nebeského světa, kde je mír a harmonie, 
do světa, který nás chrání před strázní pozemského života. Předpokládám, že nejen ti 
staří ikonopisci, ale i současní tvůrci ikon do nich vkládají i silnou víru ve Svatou Tro-
jici, proroky, je tu například Prorok svatý Gedeon z 15. století nebo Prorok svatý Áron 
z 19. století, ale také Trůnící Pantokrator, často se tu setkáme s apoštoly, Apoštol svatý 
Jan Evangelista s Prochorem, stejně jako s velkým množstvím ikon Cyrilů a Metodě-
jů. Je tu celá řada rozmanitých Bohorodiček, ale ty ruské nemají tak šťastný a líbezný 
úsměv na tváři jako ty naše, které se radují ze svého mateřství, ze svého Ježíška. Ruský 
Ježíšek také zpravidla není dítě, ale jen zmenšený dospělý. Dokonce ani Bohorodička 
Nečekaná radost z 19. století moc radostně nevypadá. Celý ten ruský nebeský svět 
jako by se pro něco rmoutil, a k tomu přispívají i ikony mučedníků a mučednic (ty jsou 
zvlášť v hojném počtu). Je třeba ještě dodat, že výstava je doplněna starými knihami 
a miniaturami ze starých letopisů, jedna dokonce znázorňuje skriptorium, kde písaři 
v 15. století přepisují knihy. A jsou tu i pomůcky, které se tehdy používaly, jako je starý 
kalamář, penál, kovové pouzdro na husí brk, posýpátko. Snad nejstarším svazkem je 
kniha evangelií z roku 1556. Tyto ručně psané a ilustrované knihy nezničil ani vynález 
knihtisku. Snad se výstava opravdu stane předmětem uměleckého zájmu a potěšení, 
i historickým a duchovním zážitkem, jak jí to přejí v katalogu její ruští tvůrci.

MILENA NYKLOVÁ

Pozvání na výstavu



JAN BAUCH
Autor: Peter Kováč, Rea Michalová 

Reprezentativní monografi e Jana Baucha.
Rozsahem jedinečná kniha obsahuje 

na 400 stránkách 300 vysoce 
kvalitních reprodukcí doplněných texty 

od PhDr. R. Michalové a PhDr. P. Kováče. 

Jedná se o nejrozsáhlejší monografi i, která 
byla tomuto významnému malíři dosud 

věnována a některá díla se zde dočkala vůbec 
první publikace. Vysoce kvalitní zpracování 

knihy z ní činí nejen krásnou ozdobu 
jakékoliv knihovny, ale také pěkný dárek, 
který potěší každého milovníka umění.

Galerie Art Praha
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Třináctá próza Miloše Urbana přišla z Anglie
Když se řekne Miloš Urban, zbystří asi milovníci temných, tak trochu hororově laděných příběhů, které mívají 
zvláštní zápletky a překvapivá finále. Namátkou: Lord Mord, Stín katedrály, Sedmikostelí, Boletus Arcanus, 
Santiniho jazyk. Někomu jeho zvláštní příběhy mohou přijít docela morbidní, ale pořád 
je asi lepší bát se na stránkách knihy nebo u filmu od Hitchcocka, než ve skutečnosti. 
A Hitchcock, mimochodem, patří k velkým autorovým inspiracím. S dosud vydanými 
dvanácti knihami, a onou třináctou na cestě ke čtenářům, se Miloš Urban každopádně 
řadí mezi plodné a úspěšné české spisovatele. Jeho zatím poslední román Přišla z moře 
(vydalo Argo) je ale možná v něčem jiný. V tomto případě se totiž příběh poprvé neo-
dehrává v Čechách, ale v Anglii, má v sobě víc z klasické detektivky, ač bez detektiva, 
a vroubit ho bude menší množství mrtvol, než je v současné próze běžné. Aspoň jak se 
uvádí v anotaci ke knize a jak slibuje i sám autor.

„Přišla z moře je vlastně pokus o detektivní, kriminální žánr 
z trošku neobvyklých pozic nebo východisek. Odehrává se 
v Anglii, měla by to být anglická krimi, ale psána česky 
a s českým protagonistou. Protože mi přijde, že většinou 
to špatně dopadne, když český autor píše česky z cizího 
atraktivního zápaďáckého prostředí z cizího úhlu pohledu. 
Tam se mi zdá, že to nikdy není příliš věrohodné. Anglii mám 
rád, je nějak ve mně hluboko, už z dětství, takže jsem se 
pokusil si ji přisvojit tradičním anglickým žánrem, aby se 
to odehrávalo tam, ale ten člověk, který se k tomu přimotá, 
je český a vypráví to česky,“ představuje svůj nejnovější 
román Miloš Urban.

Zmíněné místo podle všeho hraje v příběhu význam-
nou roli. Vy sám jste jako dítě v Anglii žil. Jak dlouho?
Byly to čtyři roky a ještě za starého režimu, takže to vlastně 
bylo u ideologického nepřítele. Nás jako děti to tolik nepo-
stihlo jako ty dospělé na ambasádě a asi to pro ně nebylo 
úplně záviděníhodné, přestože se dostali na západ a mohli tam dlouho pobývat. 
My jako děti jsme byli spíš jako vězni. Nemohli jsme sami nikam chodit a tak 
dále, nicméně dalo se jezdit na výlety. Přišla z moře se právě odehrává na jihu 
Anglie v Eastburn, což není asi příliš známé letovisko, rozhodně ne mezinárodně 
známé. Ony ty anglické pláže mají tu nevýhodu, že tam je studené moře, které 
není úplně krásně modré ani průzračné. Jenomže minulost taková být vždycky 
nemusí, a přesto ji máme rádi.

Příběh Přišla z moře začíná, když se jednoho dne objeví na pláži krás-
ná dívka oděná jenom v plavkách, která nemluví, nikoho nepoznává 
a na nic nereaguje. Kde se vzala inspirace k téhle zápletce? 
Je to ten známý případ, kdy se na anglickém pobřeží objevil mladý muž, nikdo 
nevěděl, kdo to je, on nekomunikoval nebo aspoň nemluvil a najednou se zjistilo, 
že krásně hraje na piano a že kreslí nějaké zvláštní obrázky. Všichni z toho byli 
paf a zvědaví na jeho totožnost a hlavně na jeho příběh. Jak se mu to vlastně 
přihodilo. Pak se ukázalo, že to celé je „fejk“ (podvod), že je to v podstatě hříčka 
mladého člověka, který neví, jak na sebe jinak upozornit než takhle, všechny 
zblbnul, ale vlastně ta premisa někoho tajemného, který se někde zjeví a vy 
nevíte proč a v jakém kontextu přichází, tak to mě na tom hrozně zajímalo a bylo 
mi líto, že to skončilo tak málo tajemně. 

V anotaci ke knize se také píše, že jde o odpověď 
na vysokou míru mrtvol v současném krimirománu. 
Když už je mrtvol příliš mnoho, tak to začne člověka otra-
vovat, aspoň mě tedy. Takže tohle je vlastně taková reakce 
na mé starší věci, ale hlavně na to, co je teď v kurzu. Sever-
ská detektivka, ale i anglická, kde se vraždí rodiny navzájem 
z jakýchsi sociálních důvodů, tohle mě rozčiluje, já si chci de-
tektivku užít. Tohle je můj návrat k tradiční detektivce v tom 
smyslu, že tam je jen jedna mrtvola a záhada kolem ní. Není 
tam ale detektiv, jen mladý člověk, který se k tomu přimotá. 

Když jsme u těch inspirací, co jste četl sám jako dítě?  
Já jsem dlouho nečetl. Teď mě to u mých dětí rozčiluje, 
ale jako dítě jsem k tomu měl vlastně daleko, protože mně 
vždycky vadily pohádky, vždycky nám byly nabízeny, nebo 
cpány, ale mě pohádky neuspokojovaly, ten svět mi přišel 
divný, zavinutý do sebe, jako by ani nepotřeboval čtenáře – 
ty postavy si vystačily bez něj. V londýnské knihovně jsem 

si půjčoval komiksy, detektivky pro děti s dětskými hrdiny a brzy nato knížky 
pro dospělé. První velká čtenářská zkušenost: anglicky psaná žánrová próza. 
Myslím, že ty moje knížky o tom taky trochu vypovídají.

Jaký je vůbec proces od nápadu ke knize? Vy píšete poměrně rychle, 
skoro každý rok… 
To bejvávalo…

Nebo aspoň každý druhý rok.
Druhý až třetí, teď jsou ty pauzy delší, už to nejde tak rychle. Taky si nemyslím, 
že je dobré hodně psát. A taky to chci dělat trochu jinak – jde mi o jednodu-
chost, o co nejjednodušší, nejčistší zápletky. Pokud píšete knížku, která má 
200–300 stránek, tak mi běžně stačí k napsání půl roku, ale potom dlouho trvá 
čtení po sobě samém, a – řekněme – autoredakce. Je hrozně náročná a ne-
smírně stresující. Když vidíte tu nedostatečnost, jak chcete něco vyjádřit a ono 
vám to nejde... Utrpení. Takže to potom trvá dlouho a u mě to je vždycky tak, 
že to pořád přepisuju, třeba i v korekturách. To mě pak má sazeč přímo v lásce.

Máte témata v šuplíku, píšete si nápady? Třeba na lístečky…
To pak je ale potřeba, aby z toho něco vyvstalo… Když si denně napíšete dvě tři 
poznámky, připadají vám úžasné a pak se na ně podíváte druhý den a říkáte si – 
jako co s tímhle se dá dělat? Nic! Těch nenapsaných knížek je za mnou asi tolik jako 
těch napsaných. Něco vymyslíte, ale nejde to uskutečnit, protože příběh se před 
vámi neotevře a nepozve dál. Zůstane to u pouhého nápadu, a to je na knihu málo.

A šance, že by nějaký nápad mohl přece jen časem uzrát?
To se může dít velmi dlouho. V knize Mrtvý holky je na konci povídka To strašný 
kouzlo podzimu, říká se o ní, že je nejděsivější ze všech… Tak tenhle příběh 
mi vyprávěl kamarád na vysoké škole před pětadvaceti lety. Že z toho jednou 
bude ultrahoror, jsem samozřejmě netušil.

SOŇA FRAŇKOVÁ (foto: Richard Klíčník)
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Pořadatel: Svaz českých knihkupců a nakladatelů spolu se všemi význam-
nými subjekty knižního trhu.
Knihy si nižší DPH zaslouží – kupte je 23. 4. 2014 o 15 % levněji.
Cíl kampaně: S nadějí jsme přijali snahu této vládní koalice zařadit knihy 
do nově vytvořené třetí, snížené sazby DPH. Jedná se proto o pozitivní kam-
paň s cílem odůvodnit veřejnosti, politikům i médiím, proč si knihy opravdu 
nižší DPH zaslouží. Zároveň je to příležitost otevřít i širší debatu o poslání 
knih a čtení v současném světě.

Osobní pozvání do knihkupectví od nás dostane každý poslanec, senátor 
i další ústavní činitelé a významné osobnosti.
Podoba kampaně: V drtivé většině knihkupectví bude 23. 4. 2014 sleva 
na všechny knihy ve výši 15 %. Tuto slevu poskytují sami obchodníci. K akci 
bude fungovat speciální web www.knihybezdph.cz a své stránky bude 
mít akce i na Facebooku. K dispozici pro příznivce budou vysvětlující letáky, 
placky, záložky do knih, tašky.

Čím je kampaň tak výjimečná? Mimo jiné také tím, že se na jejím pořádání 
shodli a účastní se jí téměř všichni – od velkých nakladatelských domů až 
po ty nejmenší, všechny distribuce, všechny knihkupecké řetězce a většina 
knihkupectví. Všichni si totiž myslíme, že: Knihy si nižší DPH zaslouží.
Propagace kampaně: Na organizaci a propagaci kampaně se složili sami 
nakladatelé a distributoři knih. Zároveň Svaz českých knihkupců a nakladatelů 
dostal od mnoha subjektů zvýhodněné ceny. Díky tomu bude kampaň oprav-
du vidět. Mediálním partnerem kampaně se stal Český rozhlas Radiožurnál. 
Objednané jsou plakáty ve vlacích, na nádražích, v metru… Plakáty budou 
také v knihkupectvích a knihovnách. O dalších formách propagace se jedná.

Plakáty ve vizuálu kampaně se objeví postupně již od 1. 4. 2014.

Média: Chceme médiím nabídnout zajímavá témata i osobnosti. Vždyť knižní 
branže je zřejmě vůbec nejpestřejší složkou jak ekonomiky, tak kultury. Díky 
knihám mohou své myšlenky a pocity sdělovat spisovatelé, vědci, myslite-
lé… Na vzniku knih se podílí mnoho dalších tvůrčích profesí: překladatelé, 
výtvarníci, grafici, redaktoři… Hlavními tvářemi kampaně by však měli být 
sami nakladatelé a knihkupci. 

Seznam knihkupců v kampani najdete na www.knihybezdph.cz
Nakladatelé a distributoři, kteří kampaň podpořili (stav k 24. 3. 2014): 
Agentura Krigl, Albatros Media, Alpress, Amenius, Argo, Artur, Atlantis, 
Axioma, B4U Publishing, Baobab, Brokenbooks, Cykloknihy, Dauphin, Doko-
řán, Doplněk, Doron, Egmont ČR, Emitos, Epocha, Euromedia Group, Flössler, 
Fortuna Libri, Fragment, Fraus, Galén, Garamond, Grada, Host, Infoa, Jan 
Melvil Publishing, JIRI MODELS, Jota, Junior, Kniha Zlín, Knihy Galatea, 
Leda, Lingea, Madal Bal, Management Press, Meander, Metafora, Mladá 
fronta, MLD Publishing, Moravská Bastei MOBA, Nakladatelský servis, Of-
tis, Oikoymenh, Oldag, Omnibooks, Paseka, Pavel Dobrovský – Beta, Pemic 
Books, Pierot, Portál, Práh, p3k, Rubico, Rybka Publishers, Sagit, Slovart, So-
ciologické nakladatelství (SLON), Start, Šalvar, Triton, van Aspen, Vyšehrad.
Podporovatelé: 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Obec překladatelů, Český 
PEN klub, Česká sekce IBBY.
Sponzorsky kampaň podpořily vytištěním materiálů tiskárny: Finidr s.r.o., 
PBtisk a.s. a Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
Moderní vizuál kampaně připravilo studio Heyduk, Musil & Strnad.
Za nonprofitní cenu poskytla plochy agentura Railreklam s. r.o.

(podle tiskové zprávy SČKN)
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Deníky Mistra a Markétky
Překladatelka Alena Morávková přeložila do češ-
tiny většinu děl ruského spisovatele a dramati-
ka Michaila Bulgakova (1891–1940), včetně 
slavných románů Mistr a Markétka a Bílá gar-
da, a napsala také jedinou českou monografii 
Křížová cesta Michaila Bulgakova (1996). Nej-
nověji přibyla k překladům z Bulgakovova díla 
kniha Deníky Mistra a Markétky (vydala Aca-
demia v edici Paměť), u níž je jako další autorka 
uvedena spisovatelova třetí manželka Jelena 
Bulgakovová (1893–1970). A rovnou uveďme, 
že je autorkou podstatné části knihy, neboť sám 
Bulgakov si deník psal jen v letech 1921–1925 (navíc jsou mezi zápisy dlouhé 
pauzy – deník se zachoval jen ve fragmentech); v knize o 570 stranách zabírá 
pouze padesát stran („Pod jařmem“). Deník byl Bulgakovovi zabaven v roce 1926 
spolu s novelou Psí srdce. Později Bulgakov pověřil Jelenu, aby vedla deník 
za něj. V knize má Jelenin deník název „Román je nutné dokončit“ (myšlen je 
samozřejmě román Mistr a Markétka); začíná v září 1933 a končí Bulgakovovou 
smrtí v březnu 1940 a má čtyři sta stran. Po Bulgakovových zápiscích na za-
čátku svazku následuje ještě článek Nejbližší perspektivy z listopadu 1919, 
v němž se autor ptá: „Co s námi bude dál?“ A pokračuje: „Nemůžeme tvořit. 
Máme před sebou těžký úkol – vybojovat si vlastní zemi.“ A píše o šílenství 
posledních dvou let, které „nás zahnalo na hrozivou cestu“. Jakoby Bulgakov 
tušil, co bude následovat, ačkoli skutečnost se ukázala ještě horší a temnější 
než jakékoli představy. Z jeho krátkého textu rozhodně žádná naděje či radost 
z revolučních změn neplane. Ve svém deníku píše Bulgakov opakovaně o hladu 
(„Žena a já hladovíme.“) i o tom, že nemá chuť psát. Pak o svém psaní a jeho 
kvalitách zase pochybuje. V lednu 1925 píše o zasněžené Moskvě, ale jakoby 
psal o „zabahněné“ době: „Všechno je nazadrhmo, jsme až po krk v bahně. 
Celá Moskva se topí v čvachtanici…“ Ještě před Jeleniným deníkem je zařa-
zen malý výbor z Bulgakovovy korespondence (1917–1939). Jelenin deník je 
trochu opatrný, nepíše v něm samozřejmě úplně otevřeně o všem, o pocitech, 

o těžkostech apod., přesto podává zajímavý obraz truchlivé doby třicátých let. 
V lednu 1936 např. zaznamenává známý skandál kolem moskevského uvedení 
Šostakovičovy opery Lady Macbeth Mcenského újezdu, která byla v Pravdě dr-
tivě odsouzena nepodepsaným článkem Chaos namísto hudby, prý samotným 
Stalinem. Jelena se ptá: „Chudák Šostakovič – jak mu teď bude?“ Nelehko, 
jako všem, jako Bulgakovovi. Deník je sice plný divadelních zkoušek a návštěv 
představení, ale pokud čteme mezi řádky, pak je jasné, že důležitější je to, co 
ze zápisků prosvítá a o čem se v nich nepíše. Určitá strohost Jelenina psaní 
je velmi působivá. Bulgakov pracuje na cizích i vlastních libretech, chce odejít 
z Velkého divadla a dokončit Mistra a Markétku. Naděje na otištění románu 
ale není žádná. Na jaře 1939 předčítá Bulgakov z románu přátelům a ti mají 
hádat, kdo je Woland. Jeden přítel napíše, že satan, Jelena, že je to ďábel. 
A všichni se nemohou dočkat pokračování… Od roku 1928 měl román osm 
verzí a dokončen byl těsně před autorovou smrtí. Časopisecky vyšel až v roce 
1967. Na konci deníku Jelena zaznamenává Bulgakovovo umírání; 10. března 
1940 zapíše: „16.39: Míša zemřel.“ Následují ještě zápisy o průběhu choroby 
M. Bulgakova. V knize je také fotografická příloha, bohatý poznámkový apa-
rát, překladatelčina předmluva i medailony Michaila a Jeleny Bulgakovových 
a jmenný rejstřík. Nepochybně jedna z nejzásadnějších knih, která u nás v po-
sledních měsících vyšla!

Verše Čechám Mariny Cvetajevové
„Plný a prostorný kraj. / Jediné hoře: / Češi 
nemají moře. / Zbylo pro Čechy moře // slz. 
Nepotřebují soli! / Zásobili se na věky! / Po tři 
sta letech nesvobody / dvacet let potěchy.“ 
Tak začíná cyklus básní Verše Čechám rus-
ké básnířky a esejistky Mariny Cvetajevové 
(1892–1941), který v překladu Jiřího Turka u nás 
poprvé v úplnosti vydala Národní knihovna ČR 
– Slovanská knihovna (a to souběžně i s rus-
kým textem). Cvetajevová prožila v Čechách tři 
roky a tři měsíce, v Praze a okolí žila od srpna 

Knižní tipy
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1922 do října 1925. Do Prahy přijela za svým manželem Sergejem Efronem, 
který zde studoval. Marině se zde narodil syn Georgij, její třetí dítě (první 
byla dcera Ariadna, druhá dcera zemřela za revolučního nedostatku potra-
vin). Napsala zde svá vrcholná díla, Poému hory a Poému konce. Hmotně ale 
rodina strádala a střídala levné byty, na Prahu a české prostředí či literaturu 
neměla Marina čas ani myšlenky. Z Prahy odjela do Paříže, kde pak od lis-
topadu 1938 do května 1939 vznikly Verše Čechám, které tvoří závěr jejího 
básnického díla. V červnu 1939 odjela Marina do Le Havru, aby tam nastou-
pila na parník plující do Ruska. Závěr Marinina života a skoro celé její rodiny 
byl tragický, jak v předmluvě k Veršům Čechám popisuje Vladimír Svatoň: 
„Již v září byla zatčena její dcera Ariadna a obviněna ze špionáže. V říjnu byl 
zatčen a rovněž obviněn ze špionáže její manžel, v roce 1941 byl zastřelen. 
V době, kdy německá vojska ohrožovala Moskvu, byla Marina Cvetajevová 
spolu se synem evakuována do tatarského městečka Jelabuga, kde nemohla 
nalézt prostředky k obživě a v zoufalé situaci spáchala sebevraždu. Syn Georgij 
se dostal do Taškentu a dokončil zde střední školu. Poté se vrátil do Moskvy 
a začal studovat Literární institut. V roce 1943 byl odveden do armády a rok 
nato zahynul za bojů v Bělorusku. Hrob nikoho z těchto mrtvých není znám.“ 
Přežila jen Ariadna, která pak pečovala o matčinu pozůstalost. V jedné básni 
z Veršů Čechám ostatně jakoby Marina předpovídala svůj osud: „Nepotřebuji 
ušní díry / ni větší oči k přežití. / Na tvůj šílený svět / mám jedinou odpověď: 
Nebytí.“ V Paříži se Marině také příliš dobře nedařilo, a tak na dávný pobyt 
v Čechách náhle vzpomínala jako na šťastné období. Současně ale do cyklu 
vedle vzpomínek vložila též ohlasy na aktuální dění. Tomu odpovídá i rozdělení 
cyklu na dvě části: Září (1938) odráží mnichovskou dohodu a obsazení Sudet, 
Březen (1939) pak vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Verše Čechám jsou 
nejen plné vzpomínek, pocitů zmaru nad ztrátou svobody Československa či 
strachu z blížící se války a z Hitlera, ale také plné naděje a víry v lepší časy 
a jakéhosi povzbuzení. Báseň Spáleniště je ovšem vizí války a zmaru: „Útočí 
na hrad Václavův / Jak požár sžírající trávu… // Rdousí, rdousí bez zachvění. 

/ A popel zasypává Prahu. // Ozvěte se, lidské kročeje! / …A město hlušší 
než Pompeje // žádné kroky, žádné zvuky nehostí… / Popraviště řve radostí!“ 
V básni Březen autorka varuje: „Odplaví i český déšť / všechny pražské křivdy. 
/ ,Vzpomeň, vzpomeň si, vůdče, / na Březnové idy!‘“ Snad nejpůsobivější je 
báseň začínající veršem „A oči v slzách!“, z níž jsem již citoval závěr, v němž 
jakoby si básnířka předpovídala svůj konec. Na jiném místě básně píše: „Odmí-
tám žít. / V blázinci nelidí / odmítám výt / s vlky, co nevidí.“ Pro Cvetajevovou 
typická, působivá zkratka, fragment, který ale vypoví víc než dlouhé básně… 
Do nevelkého cyklu vložila Cvetajevová i kus své duše. Český překlad Jiřího 
Turka nezůstal velké lyrické básnířce nic dlužen.

Výbor z tvorby Josefa Suchého
K loňskému dvojímu kulatému výročí básníka a pře-
kladatele Josefa Suchého (1923–2003) vyšel 
výbor z jeho tvorby s názvem Slzy věcí, který 
edičně připravil Jaroslav Med ve spolupráci s Iva-
nou Srbkovou, básníkovou dcerou (vydal Barrister 
& Principal). V anotaci knihy je Josef Suchý ozna-
čen za „básníka domova a smíru, venkovana tělem 
i duší, člověka, který rozdává světlo, autora bás-
ní hlubokého křesťansko-humanistického étosu, 
poezie tiché tonality, opravdovosti a čistoty“. Suchý je básníkem introvertním, 
úsporným, obracejícím se k základním životním hodnotám, jako je rodina, lás-
ka, domov, příroda či naděje. Nelehký životní osud se zrcadlí v básních plných 
smutku i tázání („Kde člověk? / Jsem hlad, jsem žízeň, jsem zoufalství.“); bás-
ník se však obrací k přírodě a k blízkým lidem, v nichž hledá svoji kotvu („Tak 
smutno – / Ano, stále nás něco opouští. / Tak smutno – / To ty nejjemnější ze 
všech ztrát. // Jen lesy, lesy dodnes mají onen dech, / ostatní se změnilo. / 
Šeptají bolestně, jak zároveň by krev jim tekla z úst.“). Je spjat s venkovským 
životem a jeho tradicemi, s rodným krajem Vysočiny; pocházel z rolnické ro-
diny. Josef Suchý časopisecky debutoval roku 1945 v Akordu, v roce 1947 se 
přiřadil ke skupině katolicky orientovaných básníků, která se vytvořila kolem 
Velikonočního almanachu; velký vliv na něho mělo zejména přátelství s Jakubem 
Demlem a Janem Zahradníčkem. V roce 1942 absolvoval klasické gymnázium 
v Brně, do konce války pak pracoval doma v zemědělství. Po válce vystudoval 
češtinu a filozofii na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1948 vydal první 
básnickou sbírku Žernov. Působil jako středoškolský učitel na Střední doprav-
ní škole ve Valticích. V roce 1949 byl zatčen za pomoc při ilegálním přechodu 
hranice a odsouzen za protistátní činnost na tři roky vězení; sbírka Žernov byla 
zkonfiskována. Po výkonu trestu byl v letech 1952–1954 ve vojenské službě 
u PTP. V letech 1955–1968 pracoval jako soustružník v těžkém průmyslu v Brně. 
V roce 1966 vydal na doporučení básníka Jana Skácela sbírku Jitřenka v uchu 
jehly; následovalo postupně dalších devět básnických sbírek (Ocúnová flétna, 
Okov, Ve znamení vah, Duhové kameny, Zelené souhvězdí a další), dva výbory, 
tři prozaické knihy (Eliášovo světlo, Dům u jitřního proutí a Šarlat na sněhu), 
dvě knihy pro mládež a překlady z němčiny a lužické srbštiny (k nejvýznam-
nějším překladům náleží Rilkovy Zápisky Malta Lauridse Brigga či přebásnění 
veršů v Brochových Náměsíčnících). Opět díky pomoci Jana Skácela pracoval 
v letech 1968–1983 jako redaktor v nakladatelství Blok v Brně. V roce 1990 
byl soudně rehabilitován. Zkonfiskovaná sbírka Žernov vyšla nově v roce 1998, 
tedy padesát let od prvního vydání. V básni Úděl Josef Suchý píše: „Křivolace 
/ štván z místa na místo – / se slunce do stínu – / s prostranství do tísně – / 
zároveň ovšem / vždy o stupeň níž –“ A v básni Černé paláce: „Čas od času 
hledáme východ. / Čas od času tlučeme na dveře, / zkoušíme pevnost zlido-
vělých stěn. / Je to marné. / Všechny východy jsou uzavřeny. / Všechny dveře 
jsou uzamčeny. / My vrženi pak byli sem, / právě když začalo se s pravidelným 
provozem.“ A pokračuje obrazem totalitní byrokracie, kanceláří, v nichž „klapou 
přesné počítací stroje, / tam se hodnotí, / jak neviditelně jsme ždímáni, / jak 
rdoušeni, jak lámáni, / jak napínáni na skřipec.“ Častým námětem Suchého 
básní je duše: „Ačkoli nohama se země dotýkám, / jdu vlastně duší. // To duše 
nese tělo na zádech / a časem vleče za sebou jak cár.“ Jako „básníka duše“ 
vnímá J. Suchého i jeho dcera (v rozhovoru, který je součástí knihy). K duši se 
Suchý obrací i v próze. A stále přítomná je naděje, i když je „mimo nás“: „Ja-
kási laskavost a moudrost, / jakási rovnováha hluboká / je mimo nás. // (…) 
// A všude jsou / dvě misky vah, / které se ustavičně vyvažují…“

MILAN ŠILHAN



Manfred Spitzer 
Digitální demence

Digitální média nás zbavují nutnosti vykoná-
vat duševní práci. To, co jsme dřív prováděli 
jednoduše pomocí rozumu, nyní obstarávají 
počítače, smartphony, organizéry a navigace. 
Výsledky výzkumu, které zmiňuje neurovědec 
Manfred Spitzer, jsou alarmující… V Německu 
i anglosaském světě vzbudila kniha mimořád-
ný ohlas.
344 s., váz., 339 Kč

Liselotte a Søren
Hammerovi 
Klub osamělých srdcí

Detektivní inspektor Simonsen se vrací do 
kodaňského oddělení vražd po zotavení 
z vážného infarktu. Je mu přidělen vcelku 
bezvýznamný případ, původně uzavřený 
jako nehoda... Třetí díl úspěšné série. 
408 s., váz., 329 Kč

Anne Gesthuysenová 
Jsme přece sestry

Tři sestry, tři životy, tři lásky — a portrét 
celého století. Čtivá a dojemná kniha o třech 
silných ženách je určena všem, kdo mají 
rádi rodinné příběhy. V Německu prodáno 
téměř 180 tisíc výtisků, v žebříčku bestsellerů 
týdeníku Spiegel se kniha držela téměř půl 
roku v první desítce.
384 s., váz., 299 Kč

Henning Mankell
Bílá lvice

V poklidném kraji jižního Švédska zmizí
Louisa Åkerblomová, realitní makléřka,
opora metodistické církve, manželka
a matka. Neexistuje žádné vysvětlení ani
motiv… Třetí případ komisaře Wallandera.
528 s., váz., 329 Kč

Jussi Adler-Olsen
Složka 64

Zneužívání, nátlak a týrání patřily ještě před 
čtyřiceti lety do každodenního života žen 
deportovaných na dánský ostrov Sprogø… 
Druhé, brožované vydání čtvrtého případu 
komisaře Mørcka z oddělení Q. 
544 s., brož., 229 Kč

Lars Kepler 
Písečný muž

Železniční most ve Stockholmu a na něm 
vychrtlý, silně podchlazený mladý muž.
V nemocnici vyjde najevo šokující fakt… 
Druhé, brožované vydání čtvrtého románu 
ze série s komisařem Joonou Linnou.
496 s., brož., 229 Kč
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pondělí 12. května v 18.00

Zlodějka knih
Drama / Válečný, USA / Německo, 2013, 
131 min.
Režie: Brian Percival. Hrají: Sophie Nélis
se, Geoffrey Rush. Předloha: Markus Zu
sak.
Válečné drama realizované podle stejno-
jmenného bestselleru je příběhem dívky 
Liesel, která se během druhé světové války 
dostane do pěstounské rodiny (E. Watson 
a oscarový G. Rush) ukrývající židovského 
uprchlíka. Nový dobrosrdečný otec naučí 
Liesel nejen číst, ale i  překonat krutou 
dobu pomocí síly slov. 

úterý 13. května v 18.00

12 let v řetězech
Drama / Životopisný, USA / Velká Británie, 
2013, 134 min.
Režie: Steve McQueen. Hrají: Chiwetel 
Ejiofor, Dwight Henry, Bryan Batt, Michael 
Fassbender, Brad Pitt. Předloha: Solomon 
Northup.
Životopisné drama oceňovaného britského 
režiséra S. McQueena (Hlad) pojednává 
o Solomonovi Northupovi, svobodném čer-
nochovi z  New Yorku. Odtud byl v  roce 
1841 unesen na plantáž v Lousianě, kde 
byl zotročen a dlouhých dvanáct let čekal 
na vysvobození.

středa 14. května v 18.00 

Ranhojič
Dobrodružný / Drama, Německo, 2013, 
150 min.
Režie: Philipp Stölzl. Hrají: Tom Payne, 

Ben Kingsley, Stellan Skarsgård, Olivier 
Martinez, Emma Rigby, Elyas M’Barek. 
Předloha: Noah Gordon.
Poutavý příběh podle románu Gordona No-
aha o neutuchající lidské touze po vědění  
a vzdělání a o uskutečňování šlechetného 
cíle, se odehrává v jedenáctém století. Hr-
dina filmu Robert Jeremy Cole si uvědomu-
je, že dostal od Boha dar vycítit v  lidech 
blízkost smrti. Rozhodne se naučit léčit 
nemocné. 

čtvrtek 15. května v 18.00 

Zachraňte pana Bankse
Komedie / Drama, USA / Velká Británie, 
2013, 125 min.
Režie: John Lee Hancock.  
Hrají: Tom Hanks, Emma Thompson.
V roce 1961 pozval Walt Disney autorku 
Mary Poppinsové P. L. Traversovou, aby  
osobně projednali filmová práva k její milo-
vané postavě. Příběh Zachraňte pana Bank-
se tak líčí vznik slavného filmu Mary Po-
ppins z  roku 1964 a opírá se o  herecké 
výkony Emmy Thompsonové a Toma Hankse.

pátek 16. května v 18.00

Pěna dní 
Drama / Fantasy, Francie / Belgie, 2013, 
131 min.
Režie: Michel Gondry. Hrají: Audrey Tau
tou, Romain Duris. Předloha: Boris Vian.
Pod adaptací románu B. Viana o čisté lás-
ce je podepsán francouzský tvůrce M. Gon
dry známý svými hravými fantaskními pří-
běhy. Ve městě, kde auta mají volant 
v kufru, lidé bruslí pozpátku a klavír míchá 
koktejly, žije idealistický a vynalézavý Colin 
(R. Duris), který jednoho dne potká svou 
osudovou lásku Chloé (A. Tautou).

Kino PonrePo
Bartolomějská 11, Praha 1
Tel.: 226 211 866, www.bioponrepo.cz

AmeRické sci-fi 50. let

pondělí 12. května v 17.30

Den, kdy se zastavila Země  
(the Day the earth stood still)
USA, 1951, 70 min., české titulky
Režie: Robert Wise. Hrají: Michael 
Rennie, Patricia Nealová, Hugh Marlowe.
Mimozemšťan Klaatu přistává na Zemi 
s varovným poselstvím, že pokud pozemš-
ťané nenastolí mír, budou jako hrozba ce-
lému vesmíru zničeni. Na scénickém de-
signu filmu, evokujícím strach ze studené 
války a zneužití atomových zbraní, spolu-
pracoval architekt Frank Lloyd Wright. Ne-
zvyklý hudební doprovod, kombinující kla-
sické nástroje s  elektronickými, složil 
Bernard Herrmann. 

úterý 13. května ve 20.00

Věc  
(the thing from Another World)
USA, 1951, 80 min., české tiulky
Režie: Howard Hawks – Christian Nyby. 
Hrají: Kenneth Tobey, Margaret Sheridano
vá, Dewey Martin.
Krátká povídka J. W. Campbella ml. Who 
Goes There? posloužila jako námět k  to-
muto filmu z roku 1951 (i k remaku Johna 
Carpentera z  roku 1982 s  Kurtem Ru-
ssellem v hlavní roli). Nad severním pólem 
se zřítí kosmická loď a zamrzne v  ledu. 
Pokus o  vyproštění lodi vědci přivolanou 
vojenskou posilou vede pouze k rozmraže-
ní „věci“. Ta, jako každý správný alien, 
nemá přátelské úmysly, i když o lidi se za-

jímá. Scénář napsal Hawks společně se 
zkušenou dvojicí Ben Hecht – Charles  
Lederer a natočil ho ve vlastní produkci ve 
spolurežii s Christianem Nybym.

čtvrtek 15. května v 17.30

Válka světů  
(the War of the Worlds)
USA, 1953, 76 min., české titulky
Režie: Byron Haskin. Hrají: Gene Barry, 
Ann Robinsonová, Les Tremayne.
První filmová adaptace scifi románu 
H. G. Wellse o destruktivní invazi mimozem
šťanů z Marsu na Zemi. Producent George 
Pal vyhradil většinu rozpočtu na – ve své 
době průkopnické – speciální efekty, využí-
vající trojrozměrných modelů a rozmani-
tých světelných technik za doprovodu 
zkreslených syntezátorových zvuků. Ze své-
bytné vizuální podoby snímku čerpali poz-
dější režiséři, jako např. Tim Burton, Roland 
Emmerich nebo Steven Spielberg.

mAďARský institut 
PrAhA
Rytířská 25–27, Praha 1
Tel.: 224 222 424
www.praga.balassiintezet.hu, www.kni.hu

čtvrtek 15. května v 18.00

emigrant
Drama, Maďarsko / Itálie, 2007, 108 min.
Režie: Györgyi Szalai a István Dárday. 
Hrají: Bács Ferenc, Gyöngyössy Katalin.
Projekce filmu o posledních letech dobro-
volné emigrace spisovatele Sándora Má-
raiho a jeho ženy natočeného podle jeho 
vlastních deníkových záznamů, které věrně 
zobrazují jeho barvitou mozaiku myšlenko-
vých pochodů.

Buchty A loutky
www.buchtyaloutky.cz/secure.php

stuDio  
ŠvAndovA divAdlA
Štefánikova 57, Praha 5
Rezervace vstupenek: 257 318 666
obchodni@svandovodivadlo.cz,  
www.svandovodivadlo.cz

23. dubna v 19.00

Čelisti Reloaded
Režie: R. Beran. Hrají: Buchty a loutky.
Podívejte se svému strachu do očí. Podle 
slavného filmu Stevena Spielberga o veliké 
rozzlobené rybě a odvážném plavčíkovi. 
3.  díl čtyřdílného cyklu inspirovaného 
americkými hororovými a scifi filmy. Pro 
dospělé.

28. dubna v 19.00

moucha Reloaded
Režie: R. Beran. Hrají: Buchty a loutky.
Úsporné až psychologické komorní drama 
o  proměně. Podle slavného hororového 
scifi Davida Cronenberga. Završení tetra-
logie znovu načtených filmových hitů, k je-
jich smůle znovu načtených loutkovým di-
vadlem. Pro dospělé. 

ČinoheRní kluB
Ve Smečkách 26, Praha 1
Rezervace vstupenek: 211 151 87
pokladna@cinoherniklub.cz, www.cinoherniklub.cz

19. dubna v 16.00  (seniorské představení)

f. mitterer: moje strašidlo
Režie: M. Čičvák. Hrají: B. Bohdanová  
a S. Zindulka.

Róza má důvod, proč si přeje, aby byl Zach 
mrtev. Doufá, že se tak svého tyrana zbaví. 
Jenže tyran se změní ve strašidlo. Jejich 
rozpory, jejich životní drama pokračuje 
v jiné formě.

DiVADlo 21
Záhřebská 468/21, Praha 2 – Vinohrady
Rezervace vstupenek: 222 512 922,  
774 512 922, rezervace@divadlod21.cz,  
www.divadlod21.cz

24. dubna v 19.30

G. orwell: 1984
Režie: P. Khek, P. Chmela. Hrají: L. Šolc,  
M. Dudek, S. Chmelová, H. Mathauserová, 
P. Pochop, M. Hodinářová.
Dávná fikce? Nebo realita dneška? Vstup-
te do světa, kde vládne Velký Bratr, a dou-
fejte, že v něm nezmizíte.

DiVADlo ABc
Vodičkova 28, Praha 1
Rezervace vstupenek: tel. 222 996 115
rezervace@mdp.cz, www.
MestskaDivadlaPrazska.cz

23. dubna a 10. května v 19.00

W. shakespeare: sen  
čarovné noci
Režie: P. Svojtka. Hrají: V. Gajerová,  
J. Schwarz, H. Bor, H. Hornáčková,  
D. Marková, V. Dvořák, R. Hájek a další.
Slavná Shakespearova hra v  novém pře-
kladu Jiřího Joska. Poetická komedie o roz-
marech lásky a noci plné divů, které se 
možná staly a možná pouze zdály.



DiVADlo nA ZáBRADlí 
Anenské náměstí 5, Praha 1
Rezervace vstupenek: 222 868 868, 
pokladna@nazabradli.cz
skype: divadlonazabradli, www.nazabradli.cz

15. května ve 21.00

martin Reiner: Básník.  
Román o ivanu Blatném
Křest knihy za účasti autora. Hosty budou 
herec Karel Dobrý a hudební skupina  
Bixley. Vstupné dobrovolné.

divAdlo  
PetRA BeZRuČe 
28. října 120, Ostrava 
Rezervace vstupenek: 596 618 363,  
605 268 799 • vstupenky@bezruci.cz,  
www.bezruci.cz

30. dubna v 18.30

G. orwell: 1984 
Režie: J. Mikulášek. Hrají: J. Vlas, S. Kru
panská, K. Krejčí, J. Vápeník, D. Urban,  
T. Dastlík, T. Vilišová a další.
Šokující scifi utopie, či temné obrazy 
z české minulosti? Jisté je, že Velký bratr tě 
stále sleduje!!! Dramatizace alegorického 
románu „1984“, děsivého příběhu o mani-
pulaci s lidskou myslí.

divAdlo trAMtárie 
Hynaisova 11, Olomouc
Rezervace vstupenek (pro mimoolomoucké 
diváky): 777 703 946  
info@divadlotramtarie.cz,  
www.divadlotramtarie.cz

6. května v 19. 30

k. Čapek, V. kracík: Válka s mloky
Režie: V. Kracik. Hrají: V. Johaník, J. Posní
ková, G. Veselá, M. Zahradníček, V. Lőflero
vá, J. Konopčík, P. Konvičková, D. Rybářová.
Slavný scifi román Karla Čapka. Jednoho 
dne se objevili mloci. A potom mloky obje-
vili lidé. Lidské osudy na pozadí globální 
katastrofy, za kterou si můžeme tak trošku 
sami.

14. května v 19.30

k. Čapek, V. kracík: RuR
Režie: V. Kracík. Hrají: M. Černý j.h.,  
B. Šebestíková, M. Zahradníček, V. Stojan, 
P. Labudová j.h., P. Konvičková, Z. Svo- 
bodník j.h., D. Rybářová a J. Konopčík.
Rossumovi univerzální roboti – R. U. R. 
Autorská divadelní adaptace slavné scifi 
Karla Čapka. Vědeckofantastické drama 
o konci jedné civilizace. Té naší.

DiVADlo V Dlouhé
Dlouhá 39, Praha 1
Rezervace vstupenek: 221 778 629, 
224 826 795, 605 010 774  
www.divadlovdlouhe.cz

22. dubna v 19.00

t. Prachett, s. Briggs:  
soudné sestry
Režie: H. Burešová. Hrají: M. Táborský,  
I. Svobodová, J. Pokorná, T. Turek, K. Sed
láčková-Oltová, N. Vicenová a další.
Nejlegračnější a nejpodivuhodnější fanta-
sy v  této i  jakékoli galaxii. Na Zeměploše 
se dějí nepředstavitelné věci. Kdo stojí 
mezi královstvím a zkázou? 
Vhodné od 10 let.

divAdlo violA 
Národní třída 7, Praha 1
Rezervace vstupenek: tel./fax: 224 220 844
www.divadloviola.cz

12. května ve 20.00

A. de saint exupéry: malý princ
Režie: L. Engelová. Hrají: D. Kolářová  
a T. Pavelka.
„Všichni dospělí byli nejdříve dětmi (ale 
málokdo se na to pamatuje).“ Čtení z Antoi 
nových dopisů s matkou a vyprávění z Ma-
lého prince. Pohádková alegorie o přátel-
ství, moudrosti, životě a smrti. 

horácKé divAdlo 
JihlAvA
Komenského 1359/22, Jihlava
Rezervace vstupenek: 567 161 014
prodej@hdj.cz, www.hdj.cz

2. května v 17.00

l. carroll: Alenka v říši  
za zrcadlem 
Režie: M. Junášek. Hrají: V. Čapková,  
O. Šípek, E. Keplerová, A. Bazgerová, 
M. Šindelář, J. Kundera a další.
Koho nezajímá „co se opravdu skrývá za 
zrcadlem“? Co když je tam úplně jiný svět 
než ten, ve kterém stojíme? Divadelní verze 
slavné Carrollovy „fantasy“ Alenka v  říši 
divů a Alenka v říši za zrcadlem.

mAsoPust – DiVADlení 
sPoleČnost 
eliAdovA KnihovnA 
DiVADlA nA ZáBRADlí
Anenské náměstí 5, Praha 1 
Rezervace vstupenek: 222 868 868, 
pokladna@nazabradli.cz
skype: divadlonazabradli, www.nazabradli.cz

10. května ve 21.00

f. langer: Andělé mezi námi
Režie: J. Frič. Hrají: I. Uhlířová, P. Beretová, 
J. Panzner, J. Meduna, R. Klučka, R. Fiala,  
L. Příkazký.
„Povím vám to a bude to něco, co neví žád-
ný na světě. Neměl bych to sice nikomu 
říkat, ale vy se to dnes už můžete dozvě-
dět.“ Posvátné tajemství, jež svět andělů 
i ten náš lidský, doprovází.

městské DiVADlo Zlín 
třída Tomáše Bati 4091/32, Zlín
Rezervace vstupenek: 577 636 207,  
737 227 856
prodej@divadlozlin.cz, www.divadlozlin.cz

16. dubna v 17.00 (Velký sál)

B. lane, e. y. harburg, f. saidy: 
Divotvorný hrnec
Režie: H. Mikolášková. Hrají: P. Králová/ 
M. Kalužíková, R. Král/M. Příkazký, v  roli 
vodníka Čochtana G. Řezníček/J. Leflík a 
další.
Voskovcova a Werichova adaptace známé-
ho muzikálu plná napínavých okamžiků, 
s pohádkovými bytostmi a řadou známých 
písniček.

17. dubna v 19.00 (Studio Z)

J. A. komenský: labyrint světa  
a ráj srdce
Režie: H. Mikolášková. Hrají: R. Šopík,  
T. Červinek, T. David, M. Příkazký, M. Vanču
rová a další.
Zpověď učitele národů v jazyce 21. století.

náRoDní DiVADlo 
BRno
Dvořákova 589/11, Brno
Rezervace vstupenek. +420 542 158 120
obchodni@ndbrno.cz, www.ndbrno.cz

11. dubna v 10.00 (v Mahenově divadle)

R. l. stevenson: ostrov pokladů 
Režie: Z. Mikotová. Hrají: J. Šafránek, 
M. Durnová, B. Výtisk, V. Krátký, P. Bláha, 
J. Pištěk, J. Grygar a další.
Dobrodružná plavba za hranice dětské 
fantazie pro všechny od osmi let. Odvážný 
chlapec Jim Hawkins objeví v  hostinci 
svých rodičů pozůstalost starého námořní-
ka a v ní mapu ostrova, na kterém má být 
ukrytý poklad slavného pirátského kapitá-
na Flinta. Není ovšem sám, kdo touží po 
tajemném bohatství.

náRoDní DiVADlo 
MorAvsKoslezsKé 
ostrAvA 
ul. Čs. legií 148/14, Ostrava
Rezervace: 596 276 203, 596 276 242 
predprodej@ndm.cz, www.ndm.cz

16. dubna a 15. května v 18. 30 
(v Divadle Jiřího Myrona)

W. shakespeare: sen noci 
svatojánské
Režie: P. Gábor. Hrají: T. Jirman, R. Klemen
sová, V. Lazorčáková, P. Lorencová, V. Čap
ka, I. Dejmal, A. Bilík, L. Bělašková a další.
Kouzelná alžbětinská komedie vám odhalí 
velká tajemství přírody i lidí.

24. dubna v 18. 30  
(v Divadle Jiřího Myrona)

W. shakespeare: macbeth 
Režie: R. Ballek. V titulní roli V. Polák.
Nejčernější tragédie alžbětinského drama-
tika. Hra, jejíž jméno se z pověrčivosti do-
konce nesmělo vyslovit na jevišti. Jako stín 
kráčí tento příběh staletími! A horkou vý-
zvou je i pro třetí tisíciletí.

ŠvAndovo divAdlo 
Štefánikova 57, Praha 5
Rezervace vstupenek: 257 318 666
obchodni@svandovodivadlo.cz  
www.svandovodivadlo.cz

28. dubna v 19.00

k. Čapek: krakatit 
Režie: D. Hrbek. Hrají: T. Pavelka, 
F. Čapka, S. Šárský, D. Punčochář, 
R. Jašków, K. Frejová, M. Krátká a další.
Svět na hraně snu a reality, snad na hraně 
života a smrti, vědomí a nevědomí. Proto je 
zde možné vše. Příběh člověka, který chtěl 
příliš mnoho. Horečnatý román poprvé na 
divadelním jevišti.

VýchoDoČeské 
DiVADlo PARDuBice 
U Divadla 50, Pardubice
Rezervace vstupenek: 466 616 432,  
466 616 402, www.vcd.cz 

15. dubna v 19.00

m. uhde, m. Štědroň: 
Balada pro banditu
Režie: M. Tarant. Hrají: J. Musil/T. Lněnič
ka, P. Tenorová a další.
Láska, zrada, svoboda! Velký baladický 
muzikál o osudu obávaného zbojníka Niko-
ly Šuhaje, muže velkého srdce a  živelné 
nespoutanosti.

ZáPADoČeské DiVADlo 
cheB 
Divadelní nám. 10, Cheb
Rezervace vstupenek: 354 432 522,  
354 430 041
obchodni@divadlocheb.cz, www.divadlocheb.cz

22. dubna v 17.00 a 23. dubna v 10.00

B. lane, e. y. harburg, f. saidy: 
Divotvorný hrnec
Režie: Z. Bartoš. Hrají: R. Bár, P. Křiváček, 
P. Janiššová, P. Vydarený, D. Toniková 
a další.
Slavná úprava světového muzikálu od Jiřího 
Voskovce a Jana Wericha, nesmrtelné hity, 
vodník Čochtan a zakopaný kouzelný hrnec 
plný zlata. Podívaná pro celou rodinu!

26. dubna v 19.00

P. markov, m. macourek, 
V. Vorlíček: Jak utopit dr. mráčka 
aneb konec vodníků v Čechách
Režie: Š. Dominik. Hrají: P. Janiššová, 
P. Vydarený, P. Marek, J. Šimčíková, 
K. Štěpánková a další.
Ve vlhkém pražském domě na břehu Vltavy 
žije posledních sedm českých vodníků. Di-
vadelní adaptace zdánlivě nepřenositelné-
ho legendárního filmu.

25. dubna v 10.00

W. shakespeare: 
sen čarovné noci
Režie: Z. Bartoš. Hrají: J. Jedlinský, V. Víto
vá, D. Toniková, K. Štěpánková, P. Janiššová, 
T. Kolomazník, P. Vydarený a další.
Koho všechno můžete potkat v  nočním 
lese: dva páry milenců na útěku, rozháda-
nou královnu víl s  králem elfů, snaživé 
ochotníky, kteří nacvičují komedii na vé-
vodskou svatbu, a potměšilého skřítka, 
který to všechno ještě víc zamotává.

11. května v 16.00

J. Janků, P. svojtka: Prokletí rodu 
Baskervillů aneb Pozor, zlý pes!
Režie: Š. Dominik. Hrají: M. Švarc, 
D. Beneš, J. Jedlinský a další.
Největší detektiv všech dob se vrací, aby 
vyřešil záhadu krvelačné bestie na basker-
villském panství. Nechybí při tom nezbytné 
rekvizity jako housle a lulka ani důmyslné 
převleky a především situační a slovní hu-
mor – jde totiž o dokonalou parodii!

ŽiŽkoVské DiVADlo 
JáRy cimRmAnA 
Štítného 5, Praha 3
Rezervace vstupenek: 222 780 396, 
222 781 860, www.zdjc.cz

29. dubna v 19.00

J. cimrman, l. smoljak, Z. svěrák: 
České nebe
Režie: L. Smoljak. Hrají: Z. Svěrák/M. Če
pelka, B. Penc/J .Weigel, P. Brukner/P. Rei
dinger, J. Hraběta/A. Krob, G. Rumlena/ 
R. Bárta.
Cimrmanův dramatický kšaft. Nebeská ko-
mise: Sv. Václav, Komenský, Praotec Čech, 
K. H. Borovský, Babička Boženy Němcové 
a Jan Hus, se musí rozhodnout, jaký zauj
me postoj k B. Smetanovi, K. Sabinovi, ale 
také k  českým vojákům, kteří dezertovali 
z rakouské armády k československým le-
giím.



Dvoudílný katalog navazuje na předchozí dílo autorky Collectio fratrum 
misericordiae Kukussiensis a shrnuje výzkum všech zbývajících hudeb-
ních sbírek milosrdných bratří, které se dochovaly v českých zemích. 
Jedná se o raritní prameny: zdá se, že kromě sbírky wroclawské a dvou 
malých sbírek, které pocházejí z konventů milosrdných bratří ve Štýrském 
Hradci a Vídni, se žádné podobné fondy na území někdejšího Rakouska-
-Uherska nedochovaly. S výjimkou kukské sbírky je však většina českých 
a moravských řádových hudebních fondů z konventů v Čechách (Praha, 
Nové Město nad Metují, Kuks), na Moravě (Valtice, Prostějov, Brno, Leto-
vice, Vizovice) a ve Slezsku (Těšín) neúplná.  
Vydání knihy finančně podpořila Grantová agentura ČR a Geoffrey Piper 
(MusicEnterprise, Luxembourg).
Národní knihovna ČR, Praha 2013, 1. vydání, 2 svazky, 828 stran, edice 
Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae a edice Artis musicae 
antiquioris catalogorum series, vol. VII/1, 2, cena 360 Kč
ISBN 978-80-7050-613-4

Hudební sbírka v knihovně Kinských, kterou spravuje Knihovna Národní-
ho muzea, byla poprvé podrobněji prozkoumána v roce 2010. Obsahuje 
přes 1000 jednotek hudebních dokumentů z konce 18. a první poloviny 
19. století, buď sdružených do obsáhlých vázaných konvolutů, nebo le-
žících volně ve složkách či samostatných listech. Sbírka vznikla patrně 
sloučením několika soukromých hudebních kolekcí členů knížecího rodu 
Kinských. Tematický katalog této sbírky zahrnuje hudební rukopisy a hu-
dební tisky s fotografickými ukázkami, je doplněn celkem osmi rejstříky 
a najdeme zde předmluvu v češtině a angličtině. Na vydání publikace se 
finančním příspěvkem podílela Nadace Český hudební fond.
Národní knihovna ČR, Praha 2013, 1. vydání, 384 stran, edice Catalo-
gus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae a edice Artis musicae 
antiquioris catalogorum series, vol. 8, cena 290 Kč
ISBN 978-80-7050-626-4

Objednávky publikací: 
NK ČR, Vydavatelské oddělení
Sodomkova 2 
102 00 Praha 10 
vydavatelstvi@nkp.cz

Národní knihovna
České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha 1

FRATRUM MISERICORDIAE 
ARTIS MUSICAE COLLECTIONES 

IN BOHEMIA ET MORAVIA 
RESERVATAE
Pars prima: BOHEMIA et MORAVIA I; 
Pars sekunda: MORAVIA II

CATALOGUS ARTIS MUSICAE IN 
BOHEMIA ET MORAVIA CULTAE

ARTIS MUSICAE ANTIQUIORIS 
CATALOGORUM SERIES, 
VOL. VII/1, VOL. VII/2

Sestavila Michaela Freemanová 

COLLECTIO OPERUM 
MUSICALIUM QUAE 
IN BIBLIOTHECA KINSKY 
ADSERVANTUR
CATALOGUS ARTIS MUSICAE IN BOHEMIA 
ET MORAVIA CULTAE

ARTIS MUSICAE ANTIQUIORIS 
CATALOGORUM SERIES VOL. VIII

Sestavila Eliška Bastlová

Samizdat – tvůrčí síla odporu 
14. března – 18. dubna

Výstava představuje samizdat jako společenský fenomén zasazený 
do souvislostí zejména sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. 

Návštěvník má příležitost seznámit se nejen s nejvýznamnějšími 
edicemi i časopisy a autory naší samizdatové literatury, ale i s různými 

způsoby techniky zápisu a rozmnožování děl. Část výstavy je také 
věnována různým formám stíhání disidentů státní mocí a represím za 

vydávání a šíření zakázané literatury.
Výstavu pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s knihovnou 

samizdatové literatury Libri prohibiti. 
Komentované prohlídky každé úterý od 16.30 hod.

Galerie Klementinum – Výstavní sál (vstup od Mariánského náměstí, 
vchod B2) 

Úterý – neděle:  10.30 – 18.00 hodin 

pruh spad.indd   34 17.3.2014   14:29:32

P R A G M A  V Y D Á V Á
Caspian Woods
ëÁBLÒV ADVOKÁT

Tato nekonvenãní kniha vám neposkytne návod,
jak se stát úspû‰n˘m a bohat˘m na první pokus.
Nabízí v‰ak pohled z druhé strany na v‰echny
moÏné pouãky a pravidla, která jste aÏ doteì ná-
sledovali. Autor vás vybízí nejen k jejich poru‰e-
ní, ale také k zamy‰lení nad skuteãn˘mi pfiíbûhy
tûch, ktefií sv˘m my‰lením a ãiny ‰li proti vût‰inû.
Mûjte odvahu jít proti proudu, jdûte opaãn˘m

smûrem neÏ zbytek a pov‰imnûte si pfiíleÏitostí, které ostatní mi-
nuli. Otevfiete knihu a najdûte sílu jít svou vlastní cestou.

Ruediger Dahlke
PSYCHOLOGIE PENùZ

Úspû‰n˘ autor knih, lékafi a psychoterapeut vydal
pro své ãtenáfie knihu, která jim pomÛÏe rozpo-
znat, a pfiípadnû zlep‰it jejich vztah k penûzÛm.
Sm˘‰líte o nich správnû? Co jste sl˘chali od rodi-
ãÛ? Je dûdictví opravdu v˘hra? Ruediger Dahlke
se kromû odpovûdí na tyto otázky vûnuje také zá-
konÛm rezonance a polarity, které s penûzi úzce
souvisí. Také vám poradí, jak˘ jste „penûÏní“ typ

a jak v˘hodnû investovat. Pfies svou útlost nabízí kniha velké mnoÏ-
ství pfiekvapujících a objevn˘ch pravd o vás a va‰ich financích.

V Hodkovičkách 2/20, 147 00 Praha 4
tel. 603 205 099, 241 768 565
pragma@pragma.cz, www.pragma.cz

VÍTA NEJEDLÉHO 15, 130 00 PRA HA 3 
TEL./FAX: 224 221 703
www.ivysehrad.cz

Carin Gerhardsen
SPI, DĚŤÁTKO, SPI
Hammarbyjská série 3
Komisař Sjöberg vyšetřuje brutální vraždu 
filipínské ženy a jejích dvou dětí. Na místě 
činu nenajde žádné stopy a tak musí pátrat 
hluboko do minulosti. Jaká je souvislost 
mezi vraždami a vzpomínkou starého muže 
na nákup sladkostí pro malé chlapce?
Váz., 248 s., 268 Kč

Kateřina Dufková
JAN ŠEMBERA ČERNOHORSKÝ 
Z BOSKOVIC / Moravský Petr Vok
Výrazná osobnost 2. pol. 16. st., stavitel 
zámku v Bučovicích, proslul zejména svým 
rozmarným životem. Autorka přináší 
komplexní pohled na vyššího šlechtice své 
doby, jenž zdaleka nebyl jen renesančním 
bonvivánem. 
Váz., 248 s., 298 Kč

Daniela Fischerová
PIKANTNÍ ASTROLOGIE
Oblíbená spisovatelka D. Fischerová využila 
svých zkušeností s astrologií a se svým 
důvtipem nám ukázala odvrácenou stranu 
hvězd. Více poznáte své přátele a pobavíte 
se na účet svých nepřátel. 
Ilustrace Irena Šafránková.
Váz., 128 s., 248 Kč

VY ŠE HRAD
1934  - 2014
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DUCHOVNÍ 
NAUKY

KŘESŤANSTVÍ
BERGOGLIO, Jorge Mario 
(papež František)
Opravdová moc je služba
Praha: Paulínky, 2014, 1. vyd., 
496 s., váz. 399 Kč
Antologie souhrnným způsobem před-
stavuje základní myšlenkové linie pa-
peže Františka. První tematický celek 
je tvořen texty věnovanými katechezi, 
druhý tvoří homilie a texty třetího od-
dílu se dotýkají dialogu církve se sou-
časným světem.
ISBN 978-80-7450-123-4

BERGOGLIO, Jorge Mario 
(papež František)
Zkaženost a hřích
Praha: Paulínky, 2014, 1. vyd., 
64 s., brož. 89 Kč
Rozsahem krátká etická úvaha je zalo-
žena především na evangeliu a na ig-
naciánské spiritualitě. Bergoglio 
poukazuje na rozdíl mezi hříchem či 
hříšností a zkažeností.
ISBN 978-80-7450-122-7

FERNÁNDEZ-CARVAJAL, F.
Rozmluvy s Bohem (4a). 
14.–18. týden v mezidobí
Ze špan. přel. P. Koutný, Praha: 
Paulínky, 2014, Rozmluvy s Bo-
hem, 1. vyd., 376 s., brož. 259 Kč
Další díl z ediční řady, která čtenářům 
poskytuje jednu z možností, jak se ob-
racet k Bohu Otci s důvěrou a v soula-
du s Písmem svatým a s živou tradi-
cí církve.
ISBN 978-80-7450-120-3

Heidelberský katechismus
Praha: Návrat domů, 2014, 1. vyd., 
112 s., brož. 140 Kč
Klasický reformační text v novém čes-
kém překladu.
ISBN 978-80-7255-302-0

CHUDKOVÁ, Jiřina
Být sám sebou
Praha: Unitaria – Náboženská 
společnost českých unitářů, 2014, 
2. vyd., 92 s., brož. 149 Kč
Výběr z duchovních promluv plzeňské 
unitářské kazatelky a někdejší peda-
gožky ZČU může být inspirací kaž-
dému, kdo se na své duchovní ces-
tě odmítá nechat svazovat dogmaty, 
nařízenými vzorci myšlení či jakýmkoli 
závazným učením.
ISBN 978-80-86105-71-0

MATKA TEREZA
Matka modlitby
Z ital. přel. M. Benetková, Pra-
ha: Paulínky, 2014, 2. vyd., 24 s., 
brož. 30 Kč
Výběr z modliteb Matky Terezy z Kal-
katy. Prostá slova proseb, díků a chval 
zrcadlí velké a pokorné srdce, radost 
ze služby druhým a dětskou důvěru 
v Boží blízkost.
ISBN 978-80-7450-125-8

PAPEŽ FRANTIŠEK
Dobrota a milosrdenství
Kostelní Vydří: Karmelitánské na-
kladatelství, 2014, 1. vyd., 16 s., 
brož. 26 Kč
Dobrota a něžnost: „Starat se nebo 
pečovat o někoho vyžaduje dobrotu, 
vyžaduje to naši něžnost... Starejme 

se jeden o druhého v rodině... Neboj-
me se projevit dobrotu a něžnost.“
ISBN 978-80-7195-782-9

PAPEŽ FRANTIŠEK
Modlitba na prstech jedné 
ruky
Kostelní Vydří: Karmelitánské na-
kladatelství, 2014, 1. vyd., 16 s., 
brož. 29 Kč
Modlitba je dech duše. Často se ne-
modlíme, protože si myslíme, že je to 
těžké, nebo že je těžké vzpomenout si 
na všechny, za které je třeba se mod-
lit. Tato pomůcka nám jednoduše při-
pomíná, za co se modlit.
ISBN 978-80-7195-770-6

WILMER, Heiner
To jsi můj Bůh? I kněz 
vystavuje svou víru otázkám
Z něm. přel. B. Lormanová, Pra-
ha: Paulínky, 2014, 1. vyd., 207 s., 
brož. 195 Kč
Autor bilancuje svých 30 let řeholního 
a kněžského života a klade si provoku-
jící otázky: Kdo je pro mne Ježíš? Ja-
ký smysl má moje životní volba tváří 
v tvář nenaplněným snům, samotě či 
vlastním chybám a utrpení?
ISBN 978-80-7450-121-0

SPIRITUALITA
GRÜN, Anselm
Vyhoření. Jak rozproudit 
vlastní energii
Z něm. přel. M. Jančaříková, Praha: 
Portál, 2014, 1. vyd., 168 s., váz. 249 Kč
Klasik spirituální literatury se tento-
krát věnuje problematice, jež provází 
lidi, kteří věnují často veškerou svou 
energii práci a výkonu a přitom zapo-
mínají kvalitně prožívat vlastní život.
ISBN 978-80-262-0587-6

EKONOMIKA

DANĚ
PILÁTOVÁ, Jana a kol.
Daňová evidence 2014. 
Komplexní řešení 
problematiky daňové 
evidence pro OSVČ
Olomouc: Anag, 2014, 10. aktual. 
vyd., 344 s., brož. 409 Kč
Přepracované vydání publikace reagu-
je na rekodifikaci soukromého práva. 
Nově jsou v publikaci řešena témata 
z nového občanského zákoníku ve vaz-
bě na daň z příjmů ad.
ISBN 978-80-7263-863-5

EKONOMIE
FIALOVÁ, Helena;  
AMBROŽOVÁ, Alena;  
JANDERA, Jan
Čísla a čáry v ekonomii
Praha: Vydavatelství A plus, 2013, 
1. vyd., 238 s., váz. 250 Kč
Stručné vysvětlení ekonomických po-
uček, zákonů a pravidel, hlavně však 
početní příklady a grafická zobrazení 
týkající se hlavních kapitol z mikro-
ekonomie a makroekonomie.
ISBN 978-80-87681-01-5

EKONOMIKA
BARTUŠKOVÁ, Hana;  
VRŇÁKOVÁ, Irena;  
FRANCOVÁ, Olga a kol.
Current Changes in the 
Economic Governance of 
the European Union
Praha: MAC, 2013, 1. vyd., 170 s., váz.

Odborná kniha v angličtině.
ISBN 978-80-86783-69-7  

BOLOTOV, Ilya;  ČAJKA, 
Radek;  GAJDUŠKOVÁ, 
Kateřina
Economic Development 
of the EU New Member 
States. The Impact of the 
Crisis and the Role of the 
Single European Currency
Praha: Vysoká škola ekonomic-
ká v Praze, Nakladatelství Oeco-
nomica, 2014, 1. vyd., 263 s., brož. 
450 Kč
Předmětem zkoumání knihy je ekono-
mický vývoj 12 nových členských zemí 
EU. V angličtině.
ISBN 978-80-245-1994-4

FIALOVÁ, Helena;  FIALA, Jan
Ekonomické chování. 
Díl I. Chování spotřebitelů 
a výrobců. Příběhy 
o lidech, firmách 
a hospodaření vlády
Praha: Vydavatelství A plus, 2013, 
1. vyd., 181 s., váz. 230 Kč
Kniha vysvětluje chování spotřebitelů 
a výrobců pomocí příběhů, které uve-
dou čtenáře do problematiky srozumi-
telným a laskavým způsobem.
ISBN 978-80-87681-00-8

FIALOVÁ, Helena;  FIALA, Jan
Ekonomický slovník 
s odborným výkladem 
česky a anglicky
Praha: Vydavatelství A plus, 2014, 
1. vyd., 318 s., váz. 360 Kč
Slovník má pomoci čtenáři rychle se 
orientovat v terminologii a pochopit 
zásadní význam jednotlivých eko-
nomických pojmů, navíc upozorňu-
je na vazby mezi souvisejícími hesly 
a bližší výklad v jiných heslech.
ISBN 978-80-87681-02-2

MANAGEMENT
TYLL, Ladislav
Podniková strategie
Praha: C. H. Beck, 2014, 1. vyd., 
304 s., brož. 650 Kč
Kniha nabízí pohled na možnosti dlou-
hodobého rozvoje firmy. Na příkladech 
z praxe je ukázáno, že to, co odlišuje 
dobré firmy od těch horších, je dlou-
hodobá strategie, která se zaměřuje 
především na inovace, internacionali-
zaci a spolupráci.
ISBN 978-80-7400-507-7

MARKETING
Jak vytvořit atraktivní 
obchodní název firmy, 
služby, produktu, značky. 
Tvorba názvu / obchodního 
jména krok za krokem
Praha: Zdeněk Bauer (NZB), 2014, 
1. vyd., 340 s., váz. 389 Kč
Kniha vás provede unikátním světem 
tvorby účinných obchodních názvů. 
Autoři publikace vysvětlují podstatu 
obchodního názvu, jeho smysl a dů-
ležitost a uvádějí inspirativní příběhy 
více než tří stovek úspěšných obchod-
ních názvů.
ISBN 978-80-904272-7-3

ŘEZNÍČEK, Josef;  
PROCHÁZKA, Tomáš
Obsahový marketing
Brno: Computer Press, 2014, 
1. vyd., 224 s., brož. 299 Kč
Kniha vás provede základy obsahové-
ho marketingu, pomůže vám sestavit 
vlastní obsahovou strategii a odhalí 

techniky efektivní organizace činnos-
tí v týmu. Ukáže vám také pokročilé 
techniky propagace obsahu a způsoby 
měření jeho úspěšnosti.
ISBN 978-80-251-4152-6

SBORNÍKY
PAVLÍK, Petr a kol.
New Challenges for 
Cooperation of European 
and Developing Countries
Praha: Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Nakladatelství Oecono-
mica, 2014, 1. vyd., 126 s., brož.
Sborník z mezinárodní konference. 
V angličtině.
ISBN 978-80-245-1993-7

ÚČETNICTVÍ
ÚZ č. 1019 České účetní 
standardy 2014. Úplné 
znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2014, 1. vyd., 240 s., 
brož. 97 Kč
Publikace obsahuje 47 Českých účet-
ních standardů: ČÚS pro podnikate-
le, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není 
podnikání a ČÚS pro některé vybrané 
účetní jednotky, které vedou účetnic-
tví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
ISBN 978-80-7488-045-2

SPOLEČENSKÉ 
VĚDY; OSVĚTA

ETNOGRAFIE
Etnografie. Improvizace 
v teorii a terénní praxi
Edit. T. Stöckelová, Y. Abu Ghosh, 
Praha: Sociologické nakladatel-
ství (SLON), 2014, Studijní texty, 
1. vyd., 250 s., váz. 290 Kč
Kniha představuje etnografii jako 
komplexní metodologicko-teoretický 
přístup ke skutečnosti.
ISBN 978-80-7419-148-0

ETNOLOGIE
JAKOUBEK, Marek
Vojvodovo: identity, 
tradice a výzkum
Brno: Centrum pro studium demo-
kracie a kultury, 2013, Etnologic-
ká řada, 1. vyd., 262 s., brož. 298 Kč
Hlavním tématem knihy je Vojvodovo, 
česká obec v severozápadním Bulhar-
sku, založená roku 1900 asi 20 evan-
gelickými rodinami z české vsi Svatá 
Helena v (dnes rumunské části) Baná-
tu, které Svatou Helenu opustily.
ISBN 978-80-7325-327-1

HISTORIE
HLAVAČKA, Milan a kol.
České země v 19. století. 
Proměny společnosti 
v moderní době
Praha: Historický ústav AV ČR, 
2014, 1. vyd., 480 s., váz. 546 Kč
Monografie nabízí syntetický pohled 
na dějiny českého 19. století. Nejedná 
se o „velké vyprávění“, nýbrž o kom-
pozici mnoha pohledů, které se vzá-
jemně prolínají a doplňují.
ISBN 978-80-7286-207-8

HLAVAČKA, Milan;  CIBULKA, 
Pavel a kol.
Chudinství a chudoba 
jako sociálně historický 
fenomén. Ambivalence 
dobových perspektiv, 

individuální a kolektivní 
strategie chudých 
a instrumentária řešení
Praha: Historický ústav AV ČR, 
2014, 1. vyd., 624 s., váz. 546 Kč
Publikace připomíná genezi problé-
mu chudinství v širších souvislostech 
a formou historických exkurzů upo-
zorňuje na modely řešení chudoby 
v minulosti.
ISBN 978-80-7286-225-2

HLAVAČKA, Milan;  KAŠE, Jiří;  
KUČERA, Jan P. a kol.
Velké dějiny zemí Koruny 
české, svazek XI.b. Období 
1792–1860
Praha: Paseka, 2014, 1. vyd., 
524 s., váz. 690 Kč
Počátky právního státu, tržního hospo-
dářství, občanské společnosti a ná-
rodní kultury v českých zemích.
ISBN 978-80-7432-348-5

NEJDL, Josef;  PROCHÁZKA, 
Zdeněk
Chodsko historické 
a současné / Chodenhand 
früher und jetzt / Chod 
Area Historical and 
Present
Překl. Z. Uhrová, M. Fišerová, Do-
mažlice: Nakladatelství České-
ho lesa, 2013, 1. vyd., 160 s., váz. 
315 Kč
Plnobarevná fotografická publikace 
mapuje historii i současnost Chod-
ska. Obsahuje na 300 fotograií a texty 
v češtině, němčině a angličtině.
ISBN 978-80-87316-39-9

HRY; NÁPADY; 
TVOŘIVOST
KIRCHNEROVÁ, Veronika;  
RUBEŠOVÁ, Radka
Hravé tvoření pro malá 
stvoření
Praha: Portál, 2014, 2. vyd., 128 s., 
váz. 225 Kč
Netradiční a přitom jednoduché vý-
tvarné tvoření, které zaujme jak rodi-
če a jejich malé děti, tak učitelky MŠ 
a vychovatelky školních družin.
ISBN 978-80-262-0631-6

KOHLOVÁ, Maryann
200 výtvarných činností. 
Náměty pro tvořivost dětí 
od 3 let
Z angl. přel. M. Polasková, Pra-
ha: Portál, 2013, 6. vyd., 272 s., 
váz. 329 Kč
Autorka v knize nabízí MŠ, kulturním 
institucím, rodičům a prarodičům pro-
jekt seznamování dětí od 3 do 6 let 
s výtvarnými technikami.
ISBN 978-80-262-0517-3

KULHÁNKOVÁ, Eva
Taneční hry s písničkami. 
Od 4 do 9 let
Ilustr. P. Koubská, Praha: Portál, 
2013, 2. vyd., 152 s., brož. 209 Kč
Jednoduché taneční hry přispívají 
ke kultivaci pohybu, rytmického cítě-
ní a spolupráci ve skupině. Autorka 
připravila zásobu pohybových variací 
na známé i méně známě lidové písně.
ISBN 978-80-262-0408-4

NEUMAN, Jan
Dobrodružné hry a cvičení 
v přírodě. Od 9 do 99 let
Ilustr. P. Ďoubalík, Praha: Portál, 
2014, 7. vyd., 328 s., váz. 319 Kč
Tradiční zásobu her učitelů a vedou-
cích obohatí kniha nejen o náměty 
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na hry, ale především o nový způsob 
motivování hráčů a hodnocení her.
ISBN 978-80-262-0628-6

NEUMAN, Jan;  
HERMOCHOVÁ, Soňa
Nejlepší hry do kapsy
Ilustr. P. Ďoubalík, J. Smolík, Pra-
ha: Portál, 2014, 1. vyd., 192 s., 
brož. 225 Kč
Kniha představuje výběr ze všech de-
síti dílů řady Hry do kapsy, které Por-
tál vydal v letech 2003 až 2005.
ISBN 978-80-262-0468-8

SLOUPOVÁ, Miroslava
Rok s krtkem. Náměty pro 
práci s předškolními dětmi
Ilustr. E. Plicková, Praha: Portál, 
2014, 2. vyd., 184 s., váz. 267 Kč
Princip učení hrou vyzdvihuje publika-
ce, která nabízí ve 23 kapitolách kon-
krétní a detailně připravené náměty 
pro práci s dětmi podle čtyř ročních 
období.
ISBN 978-80-262-0650-7

ZOUNKOVÁ, Daniela
Zlatý fond her III. Hry 
a programy připravené pro 
kurzy Prázdninové školy 
Lipnice
Praha: Portál, 2013, 2. vyd., 152 s., 
váz. 239 Kč
Kniha obsahuje asi 60 strukturova-
ných her, které se soustřeďují na roz-
voj osobnosti a vzájemných vztahů 
ve skupině.
ISBN 978-80-262-0394-0

KOMUNIKACE
HEIGL, Peter
Jak mluvit na veřejnosti. 
Rétorika
Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 
2014, 1. vyd., 96 s., brož. 160 Kč
V knize se dozvíme, na čem při ústním 
projevu záleží nejvíce, dostaneme ti-
py a naučíme se triky, které budeme 
moci ihned vyzkoušet. Vždyť mluvit je 
tak přirozené!
ISBN 978-80-7306-595-9

NAUMANN, Frank
Umění diplomatického 
jednání
Z něm. přel. L. Simonová, Praha: 
Portál, 2014, 3. vyd., 200 s., váz. 
267 Kč
Autor předkládá 20 pravidel diploma-
tického jednání, která mohou pomoci 
každému čtenáři, usilujícímu o zlep-
šení svých komunikačních dovednos-
tí, osvojit si umění diplomatického 
jednání.
ISBN 978-80-262-0637-8

ROSENBERG, Marshall B.
Nenásilná komunikace
Z angl. přel. N. Garcínová, Pra-
ha: Portál, 2013, 3. vyd., 224 s., 
váz. 299 Kč
Koncept NVC (Nonviolent Commu-
nication) – tedy koncept nenásilné 
komunikace – představuje ucele-
ný výcvik v komunikaci a je založen 
na naslouchání sobě i partnerovi, 
ochotě vnímat potřeby a pocity vlastní 
i druhého.
ISBN 978-80-262-0530-2

KULTURNÍ DĚJINY
CHLÁDEK, Stanislav
Rituální jeskyně starých 
Mayů. Cesta za tajemstvím 
mayských podsvětních 
mýtů
Praha: Academia, 2014, Umění, 
1. vyd., 426 s., váz. 795 Kč
Co pro Maye znamenají jeskyně a co 
v sobě ukrývají za tajemství? Co se 
v nich dělo a jakou roli hrály v may-

ském náboženství a mytologii? Na to 
se snaží odpovědět první souborná 
práce shrnující nedávné výsledky ar-
cheologického výzkumu.
ISBN 978-80-200-2330-8

LOGOPEDIE
CHARVÁTOVÁ KOPICOVÁ, 
Věra;  BOHÁČOVÁ, Šárka
ŠPL 6 – Logopedická 
cvičení. Logopedická 
cvičení I – M, P, B, V, F, C, 
S, Z, Č, Š, Ž
Ilustr. Š. Boháčová, Praha: Portál, 
2013, 5. vyd., 48 s., brož. 99 Kč
Kniha obsahuje i předlohy pro kopí-
rování. Logopedická cvičení – soubor 
první, obsahuje 22 pracovních listů 
k 11 hláskám. Některé listy a cviče-
ní jsou zaměřeny na hlásky artikulač-
ně jednoduché, jiné na artikulačně 
náročnější.
ISBN 978-80-262-0572-2

CHARVÁTOVÁ KOPICOVÁ, 
Věra;  BOHÁČOVÁ, Šárka
ŠPL 7 – Logopedická 
cvičení. Logopedická 
cvičení II – J, H, Ch, K, Ď, 
Ť, Ň, D, T, N, L, R, Ř
Ilustr. Š. Boháčová, Praha: Portál, 
2013, 5. vyd., 48 s., brož. 99 Kč
Druhý soubor napomáhá dětem před-
školního věku i malým školákům rozši-
řovat slovní zásobu, zlepšovat vyjad-
řovací obratnost a přispívá k rozvoji 
sluchového vnímaní, zrakové orienta-
ce, sluchové i zrakové paměti.
ISBN 978-80-262-0573-9

MOTIVAČNÍ 
PŘÍRUČKY
MAXWELL, John C.
Někdy vyhraješ, jindy se 
poučíš. Největší životní 
lekcí jsou prohry
Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 
2014, 1. vyd., 280 s., brož. 269 Kč
Autor vás ve 13 kapitolách naučí, jak 
přetavit životní prohry v důležité lek-
ce, jak překonat nesnáze a neztratit 
naději a díky nepříjemným zkušenos-
tem získat potřebný nadhled.
ISBN 978-80-7306-580-5

TAYLOROVÁ, Madisyn a kol.
Jak rozbít skleněný strop. 
Změňte strádání v hojnost
Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 
2014, 1. vyd., 216 s., brož. 249 Kč
Autoři popisují nejčernější okamži-
ky svého života a to, jak jim jejich 
přesvědčení a vnitřní síla pomohly ze 
zoufalé situace. Z textů vyplývá, že 
podivuhodné náhody a zázraky přichá-
zejí i v nejbeznadějnější chvíli.
ISBN 978-80-7306-583-6

PARTNERSKÉ 
VZTAHY
CORNEAU, Guy
Anatomie lásky. Vztahy 
otec-dcera, matka-syn 
a jejich vliv na budoucí 
partnerské vztahy
Z franc. přel. M. Camutaliová, 
Praha: Portál, 2013, 5. vyd., 248 s., 
váz. 375 Kč
Autor uvádí předpoklady pro vytvoře-
ní vztahu, který by bylo možno označit 
za šťastnou lásku. Nedostatky minu-
losti podle autora z velké části vy-
světlují současné problémy v partner-
ském vztahu.
ISBN 978-80-262-0402-2

KLIMEŠ, Jeroným
Partneři a rozchody
Praha: Portál, 2013, 3. vyd., 240 s., 
váz. 299 Kč

Kniha vychází vstříc lidem, kteří se 
nacházejí v nelehkém období roz-
chodu a vysvětluje, proč k rozchodu 
došlo, co se právě děje a co se prav-
děpodobně bude dít, na co je dobré 
se připravit.
ISBN 978-80-262-0575-3

PEDAGOGIKA; 
DIDAKTIKA
CLAYCOMBOVÁ, Patty
Školka plná zábavy. 
Kalendář tvořivých her pro 
předškolní děti
Ilustr. L. Greiggová. Z angl. přel. 
J. Bumbálek, Praha: Portál, 2013, 
5. vyd., 248 s., váz. 299 Kč
Kniha přináší pro 10 měsíců školního 
roku 10 tematických celků. U každé 
hry je uveden cíl, věk dětí, pro které je 
hra určena, seznam potřebného ma-
teriálu, pokyny pro přípravu, vlastní 
popis hry a další možnosti her na da-
né téma.
ISBN 978-80-262-0406-0

EMMERLINGOVÁ, Stanislava
Když dětem nejde čtení 
2. Čtení slov s uzavřenou 
slabikou
Ilustr. O. Ptáčková, Praha: Portál, 
2013, 4. vyd., 80 s., brož. 145 Kč
Pracovní listy umožní učitelům i rodi-
čům účinněji pomáhat dětem při jejich 
problémech se čtením. Děti se učí číst 
pomocí hry, využívá se i prožitku a ob-
razného přepisu.
ISBN 978-80-262-0524-1

FRANČÍKOVÁ, Renata;  
ŠTANCLOVÁ, Eva
ŠPL 15 – Rozvoj 
sluchového vnímání. 
Rozvoj sluchového 
vnímání, rozlišování 
hlásek, slabik a slov
Ilustr. R. Frančíková, Praha: Por-
tál, 2013, 2. vyd., 64 s., brož. 135 Kč
Pracovní sešit s předlohami ke kopí-
rování nabízí úkoly zaměřené na pro-
cvičování abecedy. Je určen zejmé-
na pro práci s dětmi v MŠ, ale také 
rodičům.
ISBN 978-80-262-0465-7

HANŠPACHOVÁ, Jana
Veselé hry s malými dětmi. 
Náměty k rozvoji smyslu 
pro humor dětí od 2 let
Ilustr. E. Vogelová, Praha: Portál, 
2013, 4. vyd., 168 s., brož. 197 Kč
Jako zdroj nápadů nabízí autorka ro-
dičům, prarodičům i učitelkám v MŠ 
soubor tradičních i nových her a hří-
ček povzbuzujících humor v rodině 
i v MŠ.
ISBN 978-80-262-0395-7

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra;  
ŽÁČKOVÁ, Hana
Reedukace specifických 
poruch učení u dětí
Praha: Portál, 2014, 2. vyd., 176 s., 
váz. 225 Kč
Kniha v 1. části charakterizuje jed-
notlivé poruchy z hlediska terminolo-
gie, příčin a projevů. Stěžejní, 2. část 
knihy se věnuje jednotlivým metodám 
reedukace SPU.
ISBN 978-80-262-0645-3

PETTY, Geoff
Moderní vyučování
Z angl. přel. J. Foltýn, Praha: Por-
tál, 2013, 6. rozšíř. a přeprac vyd., 
568 s., váz. 897 Kč
Základní příručka shrnuje psycholo-
gická východiska a moderní metody 
současné pedagogiky a didaktiky.
ISBN 978-80-262-0367-4

PILAŘOVÁ, Marie
ŠPL 5 – Grafomotorická 
cvičení. Grafomotorická 
cvičení
Ilustr. M. Pilařová, Praha: Portál, 
2013, 6. vyd., 64 s., brož. 109 Kč
Soubor zábavných grafomotorických 
cvičení pomůže dětem předškolního 
věku i malým školákům při zdokonalo-
vání jemné motoriky, smyslového vní-
mání, vytváření technických a grafic-
kých dovedností.
ISBN 978-80-262-0464-0

PRŮCHA, Jan
Moderní pedagogika
Praha: Portál, 2013, 5. aktual. 
a dopl. vyd., 488 s., váz. 597 Kč
Autor na řadě příkladů ukazuje, jaké 
otázky si dnes klade věda o edukaci, 
jakých prostředků používá k jejich ob-
jasnění a k jakým, často překvapivým, 
závěrům dochází.
ISBN 978-80-262-0456-5

PRŮCHA, Jan;  WALTEROVÁ, 
Eliška;  MAREŠ, Jiří
Pedagogický slovník
Praha: Portál, 2013, 7. aktual. 
a rozšíř. vyd., 400 s., váz. 615 Kč
Vývoj pedagogiky, pedagogické psy-
chologie a dalších vědních oborů, ale 
i systémové změny školství, školské 
politiky, státní správy a samosprá-
vy ve školství přináší nové odborné 
pojmy a mění obsah a pojetí termínů 
tradičních.
ISBN 978-80-262-0403-9

SINDELAROVÁ, Brigitte
Předcházíme poruchám 
učení. Soubor cvičení pro 
děti v předškolním roce 
a v první třídě
Z něm. přel. V. Pokorná, Praha: 
Portál, 2013, 5. vyd., 64 s., brož. 
187 Kč
Soubor cvičení a pracovních listů pro 
děti v předškolním roce a 1. roční-
ku ZŠ.
ISBN 978-80-262-0405-3

SITNÁ, Dagmar
Metody aktivního 
vyučování. Spolupráce 
žáků ve skupinách
Praha: Portál, 2013, 2. vyd., 152 s., 
váz. 217 Kč
Příkladem vhodných, efektivních 
a na žáka orientovaných vyučovacích 
metod jsou metody aktivního uče-
ní formou spolupráce žáků ve sku-
pinách.
ISBN 978-80-262-0404-6

SMOLÍKOVI, Klára a Jan;  
KOBLASOVÁ, Andrea
ŠPL 12 – Dopravní 
výchova. Dopravní 
výchova, Dej pozor, zajíci!
Praha: Portál, 2013, 2. vyd., 64 s., 
brož. 135 Kč
Aktuální téma dopravní výchovy je 
zpracováno hravou formou a postihu-
je situace, se kterými se děti mohou 
setkat v roli chodce, spolujezdce, cyk-
listy nebo cestujícího ve veřejných do-
pravních prostředcích.
ISBN 978-80-262-0574-6

VALENTA, Milan a kol.
Přehled speciální 
pedagogiky. Rámcové 
kompendium oboru
Praha: Portál, 2014, 1. vyd., 272 s., 
váz. 385 Kč
Praktická příručka provází čtenáře 
speciální pedagogikou, seznamuje 
s oborem jako takovým a provází jed-
notlivými dílčími obory.
ISBN 978-80-262-0602-6

PRÁVO
BARANCOVÁ, Helena
Teoretické problémy 
pracovného práva
Praha: Vydavatelství a naklada-
telství Aleš Čeněk, 2014, 1. vyd., 
416 s., váz. 490 Kč
Publikace ve slovenštině.
ISBN 978-80-7380-465-7

KOUDELKA, Ladislav
Lichva: trestný čin 
a společenský jev
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 
1. vyd., 276 s., brož. 520 Kč
Monografie spojuje pohled veřejno-
právní a soukromoprávní, opírá se 
o důkladnou teoretickou průpravu 
a zároveň v ní autor uplatňuje svůj 
praktický pohled soudce.
ISBN 978-80-7478-435-4

KRUPIČKOVÁ, L.;  TRUBAČ, O.
Zákon o Finanční správě 
České republiky. Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 
Komentáře, 1. vyd., 116 s., brož. 
399 Kč
Autoři se zaměřili nejen na rozděle-
ní a popis jednotlivých kompetencí 
uvnitř finanční správy, ale i na dopady 
zákona do každodenní praxe.
ISBN 978-80-7478-444-6

TICHÝ, Luboš
Obecná část občanského 
práva
Praha: C. H. Beck, 2014, 1. vyd., 
392 s., brož. 590 Kč
Cílem publikace je poznání základních 
pojmů soukromého práva, a to pomo-
cí podrobnějšího a úplnějšího výkladu, 
než nabízejí učebnice a komentáře. 
Komparativní přístup přináší srovnání 
teorie a praxe.
ISBN 978-80-7400-483-4

ÚZ č. 1012 Účetnictví 
obcí a krajů. Úplné znění 
předpisů
Ostrava: Sagit, 2014, 1. vyd., 432 s., 
brož. 175 Kč
Účetní předpisy pro vybrané účetní 
jednotky, zákon o účetnictví po rekodi-
fikační novele a jeho 4 vyhlášky, nový 
zákon o kontrole (kontrolní řád), zákon 
o přezkoumávání hospodaření územ-
ních samosprávních celků a dobrovol-
ných svazků obcí ad.
ISBN 978-80-7488-038-4

ÚZ č. 1017 Rozpočet 
a financování územních 
samosprávních celků. 
Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2014, 1. vyd., 352 s., 
brož. 145 Kč
Soubor 32 předpisů zahrnuje roz-
počtová pravidla státu a územních 
rozpočtů, vyhlášku o rozpočtové sklad-
bě, zákon o podpoře regionálního 
rozvoje, o rozpočtovém určení daní, 
o majetku státu aj.
ISBN 978-80-7488-043-8

ÚZ č. 1018 Účetnictví 
nevýdělečných organizací. 
Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2014, 1. vyd., 128 s., 
brož. 59 Kč
Publikace obsahuje úplné znění záko-
na o účetnictví po dalších novelách, 
které jednak reagují na rekodifikaci 
soukromého práva a současně přiná-
šejí také věcné a metodické změny, 
a další předpisy. Podle stavu k 17. 2. 
2014.
ISBN 978-80-7488-044-5

ÚZ č. 1020 Spotřební 
daně, líh, paliva. Úplné 
znění předpisů
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Ostrava: Sagit, 2014, 1. vyd., 224 s., 
brož. 87 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění 
všech zákonů, které byly novelizová-
ny k 1. 1. 2014 jednak v souvislos-
ti s novým o občanským zákoníkem 
(terminologické změny, nové instituty 
a principy), ale provedeny byly i další 
věcné změny.
ISBN 978-80-7488-046-9

ÚZ č. 1021 Autorské 
právo, průmyslová práva. 
Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2014, 1. vyd., 208 s., 
brož. 99 Kč
Kompletní soubor 37 předpisů v úpl-
ném znění včetně vybraných ustano-
vení souvisejících předpisů. Řada zá-
konů se měnila v souvislosti s rekodi-
fikací soukromého práva k 1. 1. 2014. 
Podle stavu k 24. 2. 2014.
ISBN 978-80-7488-047-6

ÚZ č. 1022 Zdravotní 
pojištění 2014. Úplné 
znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2014, 1. vyd., 192 s., 
brož. 89 Kč
Soubor 20 předpisů z oblasti veřejné-
ho zdravotního pojištění a zdravotních 
pojišťoven. Ke změnám došlo u zá-
kona o veřejném zdravotním pojiště-
ní, zákona o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění a u obou zákonů 
o pojišťovnách.
ISBN 978-80-7488-048-3

PŘÍRUČKY
PELÁNEK, Radek
Příručka instruktora 
zážitkových akcí
Ilustr. V. Kotrch, Praha: Portál, 
2013, 2. vyd., 208 s., váz. 277 Kč
Co jsou zážitkové akce a jaké mají cí-
le? Jak zorganizovat zážitkovou akci? 
Jak funguje instruktorský tým? Co je 
to dramaturgie akce? Jak dobře uvést 
pocitový program? Jak řídit diskuzi?
ISBN 978-80-262-0454-1

PSYCHOLOGIE
ČÍRTKOVÁ, Ludmila
Viktimologie pro forenzní 
praxi
Praha: Portál, 2014, 1. vyd., 160 s., 
váz. 299 Kč
Riziko stát se obětí trestného činu 
se týká nás všech. V roli oběti reagu-
jeme různě, i bagatelní delikt může 
člověka vážně emocionálně poško-
dit. Navíc zločin tak či onak pozna-
menává nejen přímou oběť, ale také 
její blízké.
ISBN 978-80-262-0582-1

DAHLKE, Ruediger
Princip stínu
Brno: CPress, 2014, 1. vyd., 208 s., 
brož. 469 Kč
Podle učení C. G. Junga je stínem na-
še podvědomí. Je to ta osobnost, jíž 
bychom nejraději nebyli, ale kterou se 
nakonec stát musíme, chceme-li být 
celiství. Svůj stín, tedy svou „temnou 
stránku“, prociťujeme velmi ambi-
valentně.
ISBN 978-80-264-0355-5

DEETJENS, Marie-Chantal
Citová závislost. Jak se 
z ní vymanit
Z franc. přel. A. Kozlíková, Pra-
ha: Portál, 2014, 1. vyd., 184 s., 
váz. 245 Kč
Citová závislost je velkým handica-
pem. Znamená, že člověk se přesta-
ne respektovat, věřit si, mít důvěru 
ve vztahy a žije jen pohledem toho 
druhého.
ISBN 978-80-262-0588-3

HAYESOVÁ, Nicky
Základy sociální 
psychologie
Z angl. přel. I. Štěpaníková, Pra-
ha: Portál, 2013, 7. vyd., 168 s., 
váz. 229 Kč
Přehledně, systematicky, ale čtivě 
napsaná učebnice shrnuje základní 
teorie a výzkumy jednoho z nejdůleži-
tějších oborů psychologie.
ISBN 978-80-262-0534-0

JUNG, Mathias
Malý princ v nás
Z něm. přel. P. Babka, Praha: 
Portál, 2013, 2. vyd., 120 s., brož. 
195 Kč
Autor se zamýšlí nad dramatickou 
dobou vzniku Saint-Exupéryho kni-
hy a uvažuje o strachu či úzkosti, bez 
nichž není lidského růstu. Témata Ma-
lého prince nabízí čtenáři jako mož-
nost k setkání s tématy jeho vlastního 
vnitřního světa.
ISBN 978-80-262-0529-6

KAST, Verena
Otcové-dcery, matky-
synové. Práce 
s rodičovskými komplexy 
jako cesta k vlastní 
identitě
Z něm. přel. P. Patočka, Praha: 
Portál, 2013, 2. vyd., 168 s., váz. 
267 Kč
Rodičovské komplexy mohou ve své 
pozitivní i negativní podobě ovlivňo-
vat, popř. znesnadňovat další psychic-
ký vývoj člověka směrem k jeho vlast-
ní identitě a výrazně ovlivňovat jeho 
budoucí partnerský život.
ISBN 978-80-262-0401-5

KELEMAN, Stanley
Anatomie emocí. Emoce 
a jejich vliv na lidské tělo
Ilustr. G. Randall. Z angl. přel. 
J. Lorenc, Praha: Portál, 2013, 
2. vyd., 216 s., váz. 319 Kč
Kniha je pokusem o propojení anato-
mie lidského těla s oblastí emocí.
ISBN 978-80-262-0455-8

KOPŘIVA, Karel
Lidský vztah jako 
součást profese. 
Psychoterapeutické 
kapitoly pro sociální, 
pedagogické 
a zdravotnické profese
Ilustr. A. Šimek, Praha: Portál, 
2013, 6. vyd., 152 s., brož. 199 Kč
Jak lépe chápat a rozvíjet lidský vztah 
ke klientům, jak se vyhnout hrozícím 
nebezpečím a kde nacházet a obno-
vovat psychickou energii pro službu 
druhým radí zkušený psychoterapeut 
a poradenský psycholog.
ISBN 978-80-262-0528-9

LÖFFLER, Constance;  
WAGNER, Beate;  
WOLFERSDORF, Manfred
Muži nepláčou? Deprese 
u mužů – Jak ji rozpoznat 
a léčit
Z něm. přel. L. Hradilová, Praha: 
Portál, 2014, 1. vyd., 176 s., váz. 
279 Kč
V obecném povědomí je deprese 
vnímána spíše jako ženská choroba. 
Přestože je dodnes u mužů diagnos-
tikována méně často, je její dopad 
na muže závažnější a muži si v jejím 
důsledku častěji berou život.
ISBN 978-80-262-0590-6

MOORE, Thomas
Kniha o duši. Pohled 
hlubinné psychologie 
a spirituálních tradic 
na problémy všedního 
života

Z angl. přel. J. Jandourek, Pra-
ha: Portál, 2013, 5. vyd., 304 s., 
váz. 315 Kč
Autor se nezaměřuje na ideu duše, 
ale na konkrétní způsoby, jak můžeme 
pečovat o duši v běhu všedního dne.
ISBN 978-80-262-0526-5

PETERKOVÁ, Michaela
Kurz duševní rovnováhy
Ilustr. L. Drobný, Praha: Portál, 
2014, 1. vyd., 120 s., váz. 265 Kč
Kniha seznamuje čtenáře s užitečnými 
psychologickými postupy k překonání 
úzkosti a stresu a zvládnutí náročných 
životních situací.
ISBN 978-80-262-0585-2

PREKOPOVÁ, Jiřina
Jen v lásce přežijeme
Z něm. přel. I. Macháčková, Pra-
ha: Portál, 2014, 1. vyd., 152 s., 
brož. 209 Kč
Autorka předkládá srozumitelné rady 
a úvahy, které vycházejí z přirozených 
zákonů, které jsou pro investici zva-
nou rodina klíčové: zájem o druhého, 
schopnost odpuštění, každodenní pro-
jevy zájmu.
ISBN 978-80-262-0589-0

PREKOPOVÁ, Jiřina
Pevné objetí. Cesta 
k vnitřní svobodě
Z něm. přel. D. Vrbová, Praha: 
Portál, 2013, 2. vyd., 200 s., váz. 
287 Kč
Terapie pevným objetím má svou vy-
pracovanou metodiku, jsou pevně sta-
noveny její hlavní kroky a principy.
ISBN 978-80-262-0531-9

RIEMANN, Fritz
Základní formy 
strachu. Typy lidské 
osobnosti, jejich vznik, 
charakteristiky a formy 
vztahů
Z něm. přel. E. Bosáková, Praha: 
Portál, 2013, 4. vyd., 200 s., váz. 
287 Kč
Popis doplňují četné kasuistiky, výklad 
vzniku a povahové zvláštnosti typů 
či formy interakcí jednotlivých typů 
s druhými lidmi.
ISBN 978-80-262-0400-8

RUPPERT, Franz
Trauma a rodinné 
konstelace. Duševní 
štěpení a jejich léčba
Z něm. přel. P. Babka, Praha: Por-
tál, 2014, 2. vyd., 240 s., váz. 365 Kč
Knihu ocení odborníci z oblasti psy-
chologie, psychoterapie, psychiatrie 
a dalších pomáhajících profesí i čte-
náři se zájmem o rodinné (systemické) 
konstelace.
ISBN 978-80-262-0640-8

RÁDCI PRO RODIČE
EYROVI, Linda a Richard
Jak naučit děti 
hodnotám. Poctivost, 
odvaha, mírumilovnost, 
sebedůvěra, sebekázeň, 
věrnost, spolehliv
Z angl. přel. L. Dvořák, Praha: Por-
tál, 2013, 3. vyd., 160 s., váz. 247 Kč
Kniha se soustředí na dvanáct hlav-
ních hodnot, které mohou být díky řa-
dě praktických impulsů, aktivit s dět-
mi, cvičením a příběhům včleněny 
do výchovy.
ISBN 978-80-262-0399-5

FERRERO, Bruno
Šťastní rodiče. Křesťanská 
výchova podle Dona Boska
Z ital. přel. L. Heryán, Praha: 
Portál, 2014, 2. vyd., 152 s., brož. 
187 Kč

V krátkých kapitolách se dozvídáme, 
jak by rodiče měli vést děti k vzájem-
né komunikaci, radosti ze hry a spor-
tu, střízlivému zacházení se sdělova-
cími prostředky, k rozumnému využití 
volného času.
ISBN 978-80-262-0635-4

FRIEL, John a Linda
Sedm největších 
rodičovských omylů
Z angl. přel. P. Le Roch, Praha: 
Portál, 2014, 1. vyd., 184 s., váz. 
299 Kč
Nestárnoucí kniha o výchově dětí se 
soustředí na sedm výchovných omy-
lů, kterých se rodiče v nejlepší vůli 
vychovat ze svých dětí samostatné 
a ohleduplné bytosti dopouštějí.
ISBN 978-80-262-0596-8

MATĚJČEK, Zdeněk
Co děti nejvíc potřebují
Praha: Portál, 2013, 6. vyd., 112 s., 
brož. 155 Kč
Poutavá, často velmi osobní a hluboká 
zamyšlení známého dětského psycho-
loga probírají potřeby dětí a úkoly ro-
dičů, vychovatelů a psychologů.
ISBN 978-80-262-0398-8

MATĚJČEK, Zdeněk
Co, kdy a jak ve výchově 
dětí. Kritické periody 
vývoje, těhotenství, 
první chvíle spolu, jak 
na školáky
Praha: Portál, 2013, 6. vyd., 144 s., 
váz. 215 Kč
Kritické periody vývoje, těhotenství, 
první chvíle spolu, jak na školáky, po-
cit méněcennosti, výchova k odpověd-
nosti, strach a úzkost dětí.
ISBN 978-80-262-0519-7

PREKOPOVÁ, Jiřina
Když dítě nechce spát
Ilustr. M. May. Z něm. přel. A. Si-
rovátková, Praha: Portál, 2013, 
3. vyd., 128 s., brož. 197 Kč
Známá dětská psycholožka přináší 
v knize užitečná doporučení, jak mo-
hou rodiče svým dětem trpícím nespa-
vostí zajistit klidný spánek.
ISBN 978-80-262-0525-8

PREKOPOVÁ, Jiřina;  
SCHWEIZEROVÁ, Christel
Neklidné dítě
Z něm. přel. A. Sirovátková, D. Vr-
bová, Praha: Portál, 2013, 3. vyd., 
160 s., brož. 235 Kč
Dvě třetiny českých rodičů se domní-
vají, že jejich děti jsou výrazně ne-
klidnější a nesoustředěnější než děti 
ostatní. Někdy to není jen subjektivní 
pocit plynoucí ze snížené tolerance 
přirozeného dětského temperamentu.
ISBN 978-80-262-0466-4

ROGGE, Jan-Uwe
Děti potřebují hranice. 
Nevíte si rady s drzostí 
dětí? Proč děti potřebují 
meze?
Z něm. přel. A. Sirovátková, Pra-
ha: Portál, 2013, 5. vyd., 136 s., 
brož. 165 Kč
Rodičům, vychovatelům i mnohým 
učitelům dodává autor svými návrhy 
na řešení odvahu důsledně jít ve vý-
chově cestou, která dětem dává pocit 
bezpečí a jistoty.
ISBN 978-80-262-0451-0

ROGGE, Jan-Uwe
Rodiče určují hranice. 
Autorita a partnerský vztah 
k dětem, jak přistupovat 
k chybám, vyvození 
důsledků

Z něm. přel. P. Babka, Praha: 
Portál, 2013, 3. vyd., 184 s., brož. 
255 Kč
Autor uvádí také případy ze své praxe, 
komentuje je, rozebírá možné přístupy 
rodičů a nabízí východiska.
ISBN 978-80-262-0533-3

WARNER, Penny;  KELLY, 
Paula
Sbohem, plínky! Nácvik 
na nočník bez pláče 
a stresu
Z angl. přel. M. Kopicová, Praha: 
Portál, 2014, 1. vyd., 120 s., brož. 
199 Kč
Snad každý rodič si dříve či později 
položí otázku, kdy a jak u dítěte začít 
s nácvikem na nočník. Různé názo-
ry mají prarodiče, učitelky ve školce 
nebo pediatr.
ISBN 978-80-262-0584-5

SBORNÍKY
Publikace z mezinárodní 
konference na téma 
„Zavádění modelu CAF 
v podmínkách SÚIP“
Opava: Státní úřad inspekce prá-
ce, 2014, 1. vyd., 104 s.
Publikace je sborníkem příspěv-
ků přednesených referujícími, kteří 
na konferenci reprezentovali různé 
instituce veřejné správy z ČR a ze 
Slovenska.
ISBN 978-80-86333-15-1

SOCIÁLNÍ PRÁCE
MATOUŠEK, Oldřich a kol.
Metody a řízení sociální 
práce
Praha: Portál, 2013, 3. aktual. 
a dopl. vyd., 400 s., váz. 579 Kč
Podrobně jsou probrány různé formy 
případové práce (poradenství, krizová 
intervence, mediace), práce se sku-
pinou (skupinová práce, streetwork), 
práce s dětmi a s rodinou i makro-
metody.
ISBN 978-80-262-0213-4

ZAKOUŘILOVÁ, Eva
Speciální techniky sociální 
terapie rodin
Praha: Portál, 2014, 1. vyd., 192 s., 
váz. 319 Kč
Nejčastěji používanou technikou při 
práci sociálního pracovníka s klientem 
bývá rozhovor. Kromě něj však může-
me používat i další, speciální techniky.
ISBN 978-80-262-0583-8

STUDIE
ČUŘÍN, Michal;  
BUBENÍČKOVÁ, Petra a kol.
Čtenářství v souvislostech
Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, 1. vyd., 
96 s., brož. 120 Kč
Cílem monografie je zmapovat stav 
čtenářských návyků u dětí, mládeže 
a vysokoškolských studentů a pojme-
novat nejpalčivější problémy souvise-
jící s touto oblastí, a to nejen ve škol-
ním prostředí, ale i v rodině.
ISBN 978-80-7405-327-6

IVANČÍK, Radoslav;  
KELEMEN, Miroslav
Bezpečnosť štátu 
a občana: Energetická 
bezpečnosť
Praha: Vydavatelství a naklada-
telství Aleš Čeněk, 2014, 1. vyd., 
178 s., brož. 190 Kč
Publikace ve slovenštině.
ISBN 978-80-7380-474-9

MAIER, Hans
Svět bez křesťanství – co 
by bylo jinak?
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Z něm. přel. J. Munzar, Brno: Cen-
trum pro studium demokracie 
a kultury, 2014, Politika a nábo-
ženství, 1. vyd., 151 s., brož. 198 Kč
Co přineslo křesťanství našemu světu, 
kultuře, politice, představám o nás 
samých? Známý německý autor v této 
knize zauvažoval nad stále se opaku-
jící otázkou, která znepokojuje lid-
skou mysl.
ISBN 978-80-7325-330-1

SKOVAJSA, Marek
Struktury významu. 
Kultura a jednání 
v současné sociální teorii
Praha: Sociologické nakladatel-
ství (SLON), 2014, Studie, 1. vyd., 
222 s., váz. 290 Kč
Kniha se zabývá otázkou relativní vá-
hy kultury v poměru k sociálně-struk-
turálním a materiálním podmínkám 
lidského života.
ISBN 978-80-7419-163-3

ŠEDIVÝ, Miroslav
Zrod německého 
nacionalismu
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., 210 s., brož.
Odborná publikace.
ISBN 978-80-261-0320-2

MATEMATICKÉ 
A PŘÍRODNÍ 
VĚDY

EVOLUCE
SVOBODA, Jiří A.
Předkové. Evoluce člověka
Úvod M. Macholán. Ilustr. P. Dvor-
ský. Fot. M. Frouz a kol., Praha: 
Academia, 2014, 1. vyd., 482 s., 
váz. 590 Kč
V čem je vývoj člověka jedinečný? Cí-
lem knihy je utřídit dosažené poznatky 
o lidské evoluci k datu druhého dese-
tiletí 21. století.
ISBN 978-80-200-2324-7

MATEMATIKA
POLSTER, Burkard
Q. E. D. Půvab 
matematického důkazu
Z angl. přel. L. Pick, Praha: Doko-
řán, 2014, Pergamen, 1. vyd., 64 s., 
váz. 198 Kč
Kniha seznamuje s nejkrásnějšími 
matematickými důkazy a základními 
principy důkazů vůbec. Zaměřuje se 
především na ty, které mají graficky 
zajímavou reprezentaci, to však šká-
lu úloh vůbec neomezuje jen na ge-
ometrii.
ISBN 978-80-7363-532-9

PŘÍRUČKY
ŘEZNÍČKOVÁ, Dana a kol.
Dovednosti žáků ve výuce 
biologie, geografie 
a chemie
Praha: Nakladatelství P3K, 2013, 
1. vyd., 288 s., brož. 130 Kč
Publikace je adresována komunitě od-
borníků zabývajících se problematikou 
všeobecného vzdělávání, zejména pak 
biologického, geografického a che-
mického oboru.
ISBN 978-80-87343-24-1  

STATISTIKA
HEBÁK, Petr a kol.
Statistické myšlení 
a nástroje analýzy dat
Praha: Informatorium, 2014, 
1. vyd., 880 s., váz. 990 Kč
Vstupní pojmy, klasifikace statistic-
kých metod, úvod do maticového po-

čtu, způsoby pořízení dat a hodnocení 
jejich kvality, kapitoly o počtu pravdě-
podobnosti, kovariančních a korelač-
ních maticích ad.
ISBN 978-80-7333-105-4

ZEMĚDĚLSTVÍ

CHOVATELSTVÍ
BUSCH, Leo
Výcvik psa na vodítku
Praha: Jan Vašut, 2014, 1. vyd., 
64 s., brož. 129 Kč
V každodenním životě se psem se bez 
vodítka neobejdete. Příručka pomů-
že každému psu i jeho pánovi zajistit 
uvolněné procházky v dobré náladě.
ISBN 978-80-7236-817-4

HIEMANN, Hildegard
Žako – papoušek šedý
Praha: Jan Vašut, 2014, 1. vyd., 
64 s., brož. 129 Kč
V příručce najdete všechno důležité 
o chovu, péči, krmení a zdraví afric-
kých papoušků žako. Řada praktických 
rad vám pomůže vybudovat si s ni-
mi nenásilnou, ale důslednou výcho-
vou hluboký vztah plný oboustranné 
důvěry.
ISBN 978-80-7236-822-8

ZAHRÁDKÁŘI
BLAHUŠOVÁ, Anita
Zahrádka v květináči – 
Pro váš balkón i okenní 
parapet
Praha: Smart Press, 2014, 1. vyd., 
180 s., váz. 399 Kč
Kniha vám poradí, na co si dát pozor, 
než začnete s pěstováním, pomůže 
vám vybrat správné nádoby, nářadí 
a také rostliny vhodné právě pro váš 
domov. Krok za krokem s vámi rostliny 
zasadí, zbývá už jen zvolit si ten pravý 
typ zahrádky.
ISBN 978-80-87049-70-9

TECHNICKÉ VĚDY

PROGRAMOVÁNÍ
LACKO, Ľuboslav
Vývoj aplikací pro 
Windows 8.1 a Windows 
Phone
Brno: Computer Press, 2014, 
1. vyd., 328 s., brož. 399 Kč
Využijte potenciál, který představu-
je nové rozhraní ve Windows 8 a 8.1, 
a naučte se vytvářet aplikace pro Mo-
dern UI. Autor vás provede vývojem 

aplikací pro systém Windows na po-
čítačích a tabletech i pro mobilní plat-
formu Windows Phone.
ISBN 978-80-251-3822-9

ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHIATRIE
PRAŠKO, Ján;  VYSKOČILOVÁ, 
Jana;  ADAMCOVÁ, Katarína 
a kol.
Agorafobie a panická 
porucha. Příčiny a způsoby 
léčby
Praha: Portál, 2014, 2. vyd., 208 s., 
váz. 289 Kč
Ve srozumitelně psané příručce se 
čtenáři dozvědí, jak mohou rozpoznat, 
zda oni sami nebo jejich příbuzní trpí 
agorafobií či panickou poruchou a co 
je jejich příčinou.
ISBN 978-80-262-0518-0

ZDRAVOTNICKÉ 
PŘÍRUČKY
PRAŠKO, Ján a kol.
Obsedantně-kompulzivní 
porucha a jak se jí bránit. 
Příručka pro klienta a jeho 
rodinu
Praha: Portál, 2014, 3. vyd., 120 s., 
brož. 197 Kč
Stručná a srozumitelná knížka shrnuje 
informace o tom, jak tuto poruchu roz-
poznat, jak ji léčí odborník, jak si mů-
že pacient pomoci sám a jak mu může 
pomoci jeho rodina. Text je doplněn 
řadou příběhů.
ISBN 978-80-262-0638-5

ŽIVOTOSPRÁVA
GÓRNICKA, Jadwiga
Posilování organismu
Praha: Jan Vašut, 2014, 1. vyd., 
96 s., brož. 149 Kč
Autorka v knížce radí, jak posílit orga-
nismus a jak se otužovat, doporučuje 
přírodní metody proti únavě a uvádí 
ověřené recepty, jak si rychle poradit 
s nachlazením a chřipkou.
ISBN 978-80-7236-829-7

WINTEROVÁ, Kateřina;  
RYBOVÁ, Linda
Vaříme podle Herbáře. 200 
receptů a rad pro zdraví 
a inspiraci
Praha: Česká televize – Edice ČT, 
2014, 1. vyd., 224 s., váz. 399 Kč
Moudrost našich babiček se vrací. 
Tato kniha vám nabídne nepřeberné 
množství rad, receptů a tipů, jak pra-
covat s bylinkami a jak je co nejlépe 
využít pro zdraví.
ISBN 978-80-7404-123-5  

UMĚNÍ; HUDBA

VÝTVARNÉ UMĚNÍ
ŠULA, Jan
Z palety českých 
výtvarných umělců
Ilustr. R. Steska, Ústí nad Orli-
cí: Oftis, 2014, 1. vyd., 280 s., váz. 
259 Kč
Kniha v jednotlivých profilech před-
stavuje téměř 50 českých výtvarných 
umělců – malířů, grafiků, sochařů, 
ilustrátorů a architektů, a to od 14. až 
po 20. století.
ISBN 978-80-7405-329-0

UČEBNICE  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ČESKÝ JAZYK

KRŮŽELOVÁ, Markéta
Máme rádi sloh. Zábavné 
náměty k rozvoji klíčových 
kompetencí při výuce 
slohu
Praha: Portál, 2014, 2. vyd., 128 s., 
brož. 197 Kč
Příručku přivítají všichni učitelé české-
ho jazyka na ZŠ a v nižších ročnících 
osmiletých gymnázií, kteří usilují o zá-
bavné, přínosné a pestré hodiny slohu.
ISBN 978-80-262-0647-7

STŘEDNÍ ŠKOLY

HISTORIE

BENEŠ, Zdeněk;  MÝTINOVÁ, 
Naďa
Dějiny středověku
Praha: Albra (SPL – Práce), 2014, 
1. vyd., 136 s., brož. 229 Kč
Středoškolská učebnice tvoří svazek 
nové ediční řady. Zahrnuje historic-
ké období českých i světových dějin 
ve vzájemném kontextu od zrození Ev-
ropy až po počátky novověku. Schva-
lovací doložka MŠMT.
ISBN 978-80-7361-092-0

PEDAGOGIKA; 
DIDAKTIKA
MUSIL, Roman
Pedagogika pro střední 
pedagogické školy
Praha: Informatorium, 2014, 
1. vyd., 288 s., brož. 340 Kč
Učivo obsahuje všechna učební téma-
ta RVP pro obor vzdělání Předškolní 
a mimoškolní pedagogika. Text je hes-
lovitý, strukturovaný tak, aby připo-
mínal sešit, ze kterého se student učí 
při opakování. Každý učební celek je 
doplněný myšlenkovou mapou.
ISBN 978-80-7333-107-8

PSYCHOLOGIE
ŘÍČAN, Pavel
Psychologie (příručka pro 
studenty)
Praha: Portál, 2013, 4. vyd., 304 s., 
váz. 385 Kč
Zkušený autor předkládá moderně di-
dakticky zpracovanou učebnici, která 
vychází z osnov výuky společenských 
věd na gymnáziích.
ISBN 978-80-262-0532-6

ÚČETNICTVÍ
MRKOSOVÁ, Jitka
Účetnictví 2014 – 
učebnice pro SŠ a VOŠ
Brno: Edika, 2014, 1. vyd., 304 s., 
brož. 229 Kč
Pomocí srozumitelného a podrobné-
ho výkladu se seznámíte se vším, co 
se týká účtování, a to v aktuálním 
znění od 1. 1. 2014. Umožníme vám 
získat potřebné znalosti pro vedení 
účetnictví.
ISBN 978-80-266-0423-5

SPORT 
A TĚLOVÝCHOVA

CVIČENÍ; 
POSILOVÁNÍ
RAMSAY, Craig
Strečink – anatomie. Váš 
ilustrovaný průvodce 
ke zvýšení pružnosti 
vašeho těla
Brno: CPress, 2014, 1. vyd., 160 s., 
váz. 399 Kč
Strečink nejsou jen cviky prováděné 
před „opravdovým“ cvičením, nýbrž 
nezbytný předpoklad pro získání zdra-
vého, pružného těla. Díky této knize 
plně pochopíte, jak fungují vaše svaly, 
neboť nahlédnete doslova pod lid-
skou kůži.
ISBN 978-80-264-0354-8

OLYMPIJSKÉ HRY
Soči 2014. XXII. zimní 
olympijské hry
Praha: Mladá fronta, 2014, 1. vyd., 
336 s., brož. 499 Kč
Oficiální publikace ČOV nabízí netra-
diční pohled na hry XXII. zimní olympi-
ády v Soči. Přináší snímky špičkových 
sportovních fotografů, kteří zazname-
nají nejenom úspěchy a zklamání čes-
kých reprezentantů, ale také zákulisí.
ISBN 978-80-204-3287-2

TURISTICKÉ 
PRŮVODCE
MÜLLER-WÖBCKE, Birgit
Merian live – Dubaj, 
Emiráty, Omán
Praha: Jan Vašut, 2014, 3. vyd., 
160 s., brož. 249 Kč
Exotické nákupy, dobrodružství v pí-
sečné poušti, koupání v Perském zá-
livu nebo v Indickém oceánu. Dubaj, 
Spojené arabské emiráty a Omán sjed-
nocují komfort s arabským duchem.
ISBN 978-80-7236-858-7

WAGNER, Bernd
Merian Live – Florida
Praha: Jan Vašut, 2014, 2. vyd., 
128 s., brož. 199 Kč
Florida, Sunshine State neboli Slu-
neční stát či Stát slunečního svitu, 
připomíná pestrý kaleidoskop: Ruch 
velkoměsta a vlídná pohostinnost se 
tu střídají se samotou v lůně přírody 
a s mořskými radovánkami.
ISBN 978-80-7236-859-4

JAZYKOVĚDA; 
LITERÁRNÍ VĚDY

JAZYKOVÉ 
PŘÍRUČKY
MISZTAL, Mariusz
Practise Your English – 
Tematická slovní zásoba
Praha: Fragment, 2014, Tests in 
English, 3. vyd., 352 s., váz. 249 Kč
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Postupte v angličtině na vyšší úroveň. 
Je načase doplnit slovní zásobu. Pro-
střednictvím testů, cvičení, křížovek či 
vtipů si rozšiřte obzory o zajímavé te-
matické okruhy a nové obraty.
ISBN 978-80-253-2090-7

POLEDŇÁKOVÁ, Anna
Srdcem v Bolívii. Con el 
corazón en Bolivia
Brno: Edika, 2014, 1. vyd., 128 s., 
brož. 169 Kč
Kniha je určena všem studentům špa-
nělštiny, kteří se kromě rozšíření jazy-
kových znalostí zajímají o poznávání 
vzdálených koutů světa.
ISBN 978-80-266-0403-7

JAZYKOVĚDA
PRAVDOVÁ, Markéta
Akademická příručka 
českého jazyka
Praha: Academia, 2014, Lingvisti-
ka, 1. vyd., 536 s., brož. 395 Kč
Internetovou jazykovou příručku ko-
lektivu autorů Ústavu pro jazyk český 
AV ČR využilo během prvních tří let 
od jejího zpřístupnění více než milion 
uživatelů. Její výkladová část nyní vy-
chází poprvé knižně.
ISBN 978-80-200-2327-8

KRÁSNÁ 
LITERATURA

AUTOBIOGRAFIE
ANTHONY, Lawrence;  
SPENCE, Graham
Můj život se slony. Učil 
jsem se o životě, respektu 
a svobodě od afrických 
slonů
Z angl. přel. E. Hauserová, České 
Budějovice: Dona, 2014, 1. vyd., 
296 s., váz. 349 Kč
Strhující příběh o stádu „nevyzpytatel-
ných“ afrických slonů, kterým autor pu-
blikace zachránil život. Přijal je do své 
rezervace a snažil se jim naslouchat. 
Skutečný příběh plný dobrodružství, 
napětí a dojemných okamžiků.
ISBN 978-80-7322-171-3

KALLENTOFT, Mons
Food Junkie — 
Posedlý jídlem. Příběh 
gastrozávisláka
Ze švéd. přel. M. Voslářová, Brno: 
Host, 2014, 1. vyd., 264 s., váz. 289 Kč
Autobiograficky laděný příběh na po-
mezí beletrie a literatury faktu o auto-
rově vášni číslo jedna (kromě psaní): 
jídle a gastronomii. V knize sleduje-
me autorovu nadšenou a posedlou 
honbu za nejzajímavějšími kulinářský-
mi zážitky.
ISBN 978-80-7491-029-6

BIOGRAFIE
TUČKOVÁ, Lucie
Suzanne Renaud. Petrkov 13
Praha: Paseka, 2014, 1. vyd., 
324 s., váz. 349 Kč
Kniha romanistky L. Tučkové předsta-
vuje život básnířky Suzanne Renaudo-
vé (1889–1964), jenž byl nedělitelně 
spjat s Petrkovem, domovem muže, 
za kterého se roku 1926 provdala 
v Grenoblu.
ISBN 978-80-7432-353-9

DETEKTIVKY; 
KRIMI
JAMESOVÁ, P. D.
Přicházím tě zabít
Z angl. přel. A. Rovenská, Praha: 
Motto, 2014, 1. vyd., 432 s., váz. 
269 Kč

Mistrné spojení klasické detektiv-
ky a hororu. Hlavní hrdinku, krásnou 
a bezcitnou herečku Clarissu Lisleo-
vou, dovádí k šílenství série anony-
mů – chce ji neznámý odesílatel jen 
vyděsit, chce zničit její kariéru, nebo jí 
skutečně usiluje o život?
ISBN 978-80-267-0045-6

JAMESOVÁ, P. D.
Vraždy v nakladatelství
Z angl. přel. A. Rovenská, Praha: 
Motto, 2014, 3. vyd., 458 s., váz. 
269 Kč
Ve starém londýnském nakladatel-
ství Perevell dojde k vraždě. Obětí je 
Gerard Etienne, nový ředitel podniku, 
kterému bezohledná ctižádost nadě-
lala mnoho nepřátel. Každý z nich má 
motiv i děravé alibi. Vraha musí odha-
lit Adam Dalgliesh.
ISBN 978-80-7246-641-2

SANDFORD, John
Nutná oběť
Z angl. přel. I. Palová, Praha: BB/art, 
2014, 1. vyd., 320 s., váz. 299 Kč
Jednoho brzkého rána otevře úspěš-
ný politický vyjednavač a manipulá-
tor dveře svým vrahům. Vzpamatuje 
se na podlaze jedoucího auta, kde 
bezvládně leží ve vlastní krvi. Detek-
tiv Davenport řeší jiný případ a vyšet-
řování ho zavede k tomuto zmizelé-
mu muži...
ISBN 978-80-7461-460-6

HISTORICKÉ 
ROMÁNY
GUILLOU, Jan
Stavitelé mostů
Ze švéd. přel. H. Matochová, Brno: 
Host, 2014, 1. vyd., 560 s., váz. 369 Kč
Tři bratři Lauritz, Oscar a Sverre jsou 
poté, co jejich otec a strýc zahynou 
v Severním moři, nuceni opustit ma-
lou pobřežní vesničku a vydělávat si 
na živobytí ve městě. Stanou se z nich 
učni tamějšího provazníka. První díl 
série Velké století.
ISBN 978-80-7294-856-7

JENSEN, Martin
Křivopřísežník
Z angl. přel. M. Cmíralová, Praha: 
Plus, 2014, 1. vyd., 240 s., váz. 299 Kč
Netypický historický román s detektiv-
ní zápletkou, v němž se barvitě zpříto-
mňují skutečné události z anglických 
dějin. Na pozadí příběhu zřetelně vy-
stupují rozdíly mezi životem v moder-
ně zjemnělé kultuře a šťavnatou suro-
vostí středověku.
ISBN 978-80-259-0150-2

WOHL, Louis de
Longinovo kopí
Kostelní Vydří: Karmelitánské na-
kladatelství, 2014, 1. vyd., 336 s., 
váz. 299 Kč
Román sahající od života v palácích 
Římské říše až po neklidné Judsko, 
kde střet lásky a zrady, pomsty a vý-
kupného sebedarování vrcholí Kristo-
vým ukřižováním.
ISBN 978-80-7195-697-6

KOMIKSY
AZZARELLO, Brian;  JONES, 
J. G.
Před Strážci: Komediant / 
Rorschach
Z angl. přel. V. Janiš, Praha: 
BB/art, 2014, 1. vyd., 256 s., váz. 
699 Kč, brož. 499 Kč
Morálka Edwarda Blaka je temná 
a rozporuplná, skoro jako jeho černý 
smysl pro humor. Ale přestože jsou 
morální zásady tohoto ctižádostivého 

muže pochybné, je jisté, že svou práci 
zastane, i když je špinavá.
ISBN 978-80-7461-459-0 (váz.), 
978-80-7461-458-3 (brož.)

FAWCETT, Rupert
Bez vodítka. Z tajností 
psího života
Z angl. přel. R. Podaný, Praha: Pase-
ka, 2014, 1. vyd., 160 s., brož. 199 Kč
Kniha s nadsázkou zobrazuje nejrůz-
nější zlomyslné kousky, kterými čtyř-
nozí miláčci všech ras, velikostí i cha-
rakterů zkoušejí naši trpělivost.
ISBN 978-80-7432-439-0

LIDOVÁ 
SLOVESNOST
VAŠKŮ, Zdeněk
Hold slunci, dešti, půdě 
a pluhu. Pranostikon
Praha: Academia, 2014, 1. vyd., 
1184 s., váz. 595 Kč
Jak vznikaly pranostiky a jaký byl je-
jich význam? Publikace obsahuje cca 
10 000 pranostik, navíc s vysvětlující-
mi komentáři, a pro hlubší pochope-
ní i nezbytnou kulisu jejich dobového 
hospodářského zázemí.
ISBN 978-80-200-2313-1

LITERATURA FAKTU
FRANCEK, Jindřich
Mordy a jiné zločiny. 100 
kriminálních případů
Praha: Paseka, 2014, 1. vyd., 
296 s., váz. 299 Kč
Kniha zpracovává na pozadí českých 
dějin populární formou pestrou šká-
lu slavných i méně známých zločinů 
od středověku až po současnost.
ISBN 978-80-7432-444-4

WILCOCK, David
Klíč zvaný synchronicita. 
Jak nám pomáhá skrytá 
inteligence
Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 
2014, 1. vyd., 488 s., váz. 449 Kč
Je náš život řízený skrytou inteligencí? 
Jaké je spojení dávného Říma a novo-
dobé Ameriky? Jak vypadá posmrtný 
život? Jak ovlivňuje tajný spolek nejbo-
hatších bankéřů ekonomický a politický 
vývoj světa? Je vesmír živý?
ISBN 978-80-7306-584-3

POEZIE
SVOBODA, Pavel
Soví kámen
Praha: Agentura Krigl, 2014, 
1. vyd., 100 s., brož. 147 Kč
Kniha je vstupenkou do světa moder-
ní poezie skloubené s tradičními prvky 
české lyriky. Rozsahem drobnější bás-
ně reprezentující průřez tvorby a zrání 
autora zde postupně přecházejí do mi-
niaturních eposů.
ISBN 978-80-86912-79-0

PŘÍBĚHY
LEVINE, Karen
Hanin kufřík. Příběh dívky, 
která se nevrátila
Z angl. přel. D. Makovičková, 
Praha: Portál, 2013, 2. vyd., 120 s., 
brož. 189 Kč
Příběh sourozenců Hanky a Jiřího Bra-
dyových, kteří se po deportaci rodi-
čů rázem octli sami v Novém Městě 
na Moravě. Ovšem po několika měsí-
cích i je – desetileté židovské děti od-
vezli do terezínského ghetta.
ISBN 978-80-262-0521-0

ROMANOVÁ, Ĺubomíra
Milosrdný spánek. Příběhy 
z anesteziologie

Ze sloven. přel. E. Rýznerová, 
Praha: Motto, 2014, 1. vyd., 208 s., 
váz. 229 Kč
Skutečné příběhy pacientů, kteří se 
ocitli na hranici mezi životem a smrtí. 
Lékařka Ľ. Romanová shromáždila v kni-
ze zajímavé, dojemné, smutné i vese-
lé příběhy pacientů, s nimiž se setkala 
za více než 20 let své práce na ARO.
ISBN 978-80-7246-589-7

VAŠÍČEK, Arnošt
Zajatci Ďáblova chřtánu
Praha: Česká televize – Edice ČT, 
2014, 1. vyd., 160 s., váz. 249 Kč
Ztracený chlapec, nebezpečný lupič, 
podivínský badatel, přitroublý po-
licista a jeskyně skrývající hrozivé 
tajemství. David a Klára si chtěli jen 
vyzvednout pár věcí z chaty rodičů. 
Netušili, že některým místům je lépe 
se vyhnout.
ISBN 978-80-7404-125-9  

ROMÁNY
BUKOWSKI, Charles
Na poště
Z angl. přel. B. Hýsek, Praha: Ar-
go, 2014, 2., zde a takto 1. vyd., 
204 s., váz. 259 Kč
Zcela první Bukowského román z ro-
ku 1971, v němž se poprvé v celé své 
kocovinové kráse představuje autorův 
neblaze proslulý antihrdina a alkoho-
lické alter ego Hank Chinaski. Vychází 
v novém překladu.
ISBN 978-80-257-1026-5

CONSTANTINE, Barbara
Človíček Tom
Z angl. přel. Š. Belisová, Praha: 
Motto, 2014, 1. vyd., 168 s., váz. 
229 Kč
Příběh splněného snu. Tomovi je je-
denáct, bydlí v karavanu a je většinu 
času sám. Jeho matka Joss je velmi 
mladá, chce se bavit a často odjíž-
dí s momentálním přítelem na cesty. 
Tom se tedy musí o sebe postarat.
ISBN 978-80-7246-742-6

TŘEŠTÍKOVÁ, Radka
Dobře mi tak
Ilustr. L. Geislerová, Praha: Motto, 
2014, 1. vyd., 224 s., brož. 199 Kč
Příběh o tom, že náprava chyb je k ni-
čemu, když v životě děláme další. Se-
bestředný a bezohledný malíř Boris se 
rozvádí se svou ženou Vanesou a stě-
huje se ze společného bytu ke svému 
kamarádovi Viktorovi...
ISBN 978-80-7246-726-6

VYHLÍDKA, Vratislav
Henry Porter a Pohled 
na svět skrz dno půllitru
Ilustr. M. Peichl, Ústí nad Orli-
cí: Oftis, 2014, 1. vyd., 208 s., brož. 
176 Kč
Antiutopický román je zasazen do pro-
středí vesnických postaviček, které se 
potýkají s problémem dnešního Čecha 
a nahlížejí na něj z úhlu pohledu ztros-
kotanců. Hlavním hrdinou je traktori-
sta Henry.
ISBN 978-80-7405-199-9

ROMÁNY PRO 
ŽENY
SCANLAN, Patricia
Město dívek
Z angl. přel. L. Nová, Praha: BB/
art, 2014, 3. vyd., 312 s., váz. 299 Kč
Devlin: Půvabná, finančně zajištěná, 
ale záhy zneužitá křehká blondýnka. 
Caroline: Tlustá, ledabyle oblékaná 
a zakřiknutá dívka podléhá obavám, 
že navždy zůstane starou pannou. 
Maggie: Ohnivá a energická sexy ru-
sovláska...
ISBN 978-80-7461-468-2

SCANLAN, Patricia
Město žen
Z angl. přel. L. Nová, Praha: BB/
art, 2014, 3. vyd., 360 s., váz. 299 Kč
Devlin je dobrovolný workoholik, aby 
tak zaplnila prázdnotu v citové oblasti. 
Caroline nepije jen proto, že prodělala 
léčbu. Maggie by chtěla být alespoň 
trochu bohém, ale děti, péče o do-
mácnost a pragmatický manžel na kr-
ku to nedovolují...
ISBN 978-80-7461-469-9

SCANLAN, Patricia
Město života
Z angl. přel. L. Nová, Praha: BB/
art, 2014, 3. vyd., 352 s., váz. 299 Kč
Příběh tří žen, které žijí s vědomím 
neotřesitelné jistoty vzájemného přá-
telství. Mají k sobě neobyčejně blízko 
a nejednou prokázaly, že si dokáží být 
velkou oporou.
ISBN 978-80-7461-470-5

ŠPAČKOVÁ, Lenka
Když láska schází...
Praha: Jan Vašut, 2014, 1. vyd., 
238 s., váz. 249 Kč
Silvie by toho chtěla moc. Silviin ži-
vot je vlastně jedna velká katastrofa. 
Naštěstí jí nechybí humor a v kritic-
kých chvílích i potřebný nadhled, díky 
nimž se dá i život, v němž schází lás-
ka, přežít…
ISBN 978-80-7236-883-9

THRILLERY
CLANCY, Tom;  GREANEY, 
Mark
Cílená hrozba
Z angl. přel. J. Špalek, Praha: BB/
art, 2014, 1. vyd., 504 s., váz. 399 Kč
Spojené státy se ze dne na den ocitají 
na pokraji válečného konfliktu. Agre-
sorem není nikdo menší než komu-
nistická Čína. Dokáže někdo zastavit 
kybernetické útoky na nejdůležitější 
strategické cíle na území USA?
ISBN 978-80-7461-463-7

VZPOMÍNKY
BÁRTÍK, František
Vzpomínky chovance 
Jaroslava Vojtěcha 
a historie táborů nucené 
práce
Praha: Academia, 2014, Historie, 
1. vyd., 256 s., váz. 355 Kč
Kniha zachycuje příběh mladíka, 
který se v roce 1949 pokusil ilegál-
ně překročit státní hranice. Namís-
to „svobodného světa“ ho čekaly 2 
roky v různých táborech nucené práce 
a služba u PTP.
ISBN 978-80-200-2328-5

STEINOVÁ, Dagmar
Co zbylo v paměti
Praha: Academia, 2014, Paměť, 
1. vyd., 134 s., váz. 225 Kč
Málokdo má za sebou tak pestrý ži-
vot jako překladatelka a tlumočni-
ce D. Steinová. V 16 letech odešla 
v březnu 1939 sama z okupovaného 
Československa do Velké Británie, 
kde 5 let žila a studovala.
ISBN 978-80-200-2337-7

LITERATURA PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ

DETEKTIVNÍ 
PŘÍBĚHY
SCHEFFLER, Ursel
Detektiv Klubko – 
Tajemství žlutého kufru
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Z něm. přel. D. Steidlová, Pra-
ha: Fragment, 2014, 2. vyd., 108 s., 
brož. 179 Kč
Zapoj se s detektivem Klubkem do pá-
trání a vyřeš záhadu zmizelého kufru 
s klenoty. Pomocí lupy se i z tebe sta-
ne detektiv. Na konci každého příbě-
hu si vyzkoušej, jestli jsi stejně bystrý 
jako detektiv Klubko.
ISBN 978-80-253-1995-6

DOBRODRUŽSTVÍ
CARRIGEROVÁ, Gail
Etiketa & špionáž
Z angl. přel. P. Kubešová, Praha: 
CooBoo, 2014, 1. vyd., 288 s., váz. 
269 Kč
Čtrnáctiletá Sofronie dává svojí ma-
mince pořádně zabrat. Víc než správ-
né vychování ji zajímá rozebírání hodi-
nek a šplhání po stromech a její rodi-
na nemůže než doufat, že nikdy nikdo 
neuvidí, jak dělá pukrle...
ISBN 978-80-7447-506-1

FIŠEROVÁ, Ilona
Na orlích křídlech
Ilustr. P. Morkes, Praha: Albatros, 
2014, 1. vyd., 112 s., brož. 199 Kč
Tomáš a jeho kamarádi zbožňují land-
kiting, jízdu na prkně za tažným dra-
kem. S kamarády si říkají Bratrstvo 
orlích křídel, snad jako by tušili, že je 
jejich záliba přivede na stopu pašerá-
ků vzácného ptactva.
ISBN 978-80-00-03468-3

HUNTEROVÁ, Erin
Zákon smečky (1) – Mrtvé 
město
Z angl. přel. M. Kopicová, Pra-
ha: Albatros, 2014, 1. vyd., 216 s., 
brož. 199 Kč
Zvířecí sága o statečné a nezdolné 
smečce psů, z nichž každý pes je jiné 
rasy, jiné povahy, přesto jsou svá-
záni společným poutem přátelství. 
Všechno, co znali, se ocitlo v troskách 
po zemětřesení – Velkém Zavrčení...
ISBN 978-80-00-03462-1

LAMPARD, Frank
Frankův kouzelný fotbal 4 
– Frankie a mumie
Brno: CPress, 2014, 1. vyd., 104 s., 
brož. 189 Kč
Frankie a jeho tým milují fotbal. 
S kouzelným fotbalovým míčem hrají 
proti týmům, které si dříve neuměli 
ani představit. Ale když jsou přene-
seni do starodávného Egypta, čeká je 
tam překvapení. Dokážou porazit tým 
strašidelné mumie?
ISBN 978-80-264-0389-0

STONE, Jeff
Pět bojovníků – Had
Z angl. přel. Z. Dušek, Praha: 
Fragment, 2014, 2. vyd., 200 s., 
brož. 149 Kč
Legendy čínských bojových umě-
ní. Po zničení čínského kláštera jsou 
ukradeny vzácné svitky s moudrostí 
starých mistrů. Pět mladých mnichů, 
kteří útok přežili, se chce pomstít...
ISBN 978-80-253-1994-9

KOMIKSY
SCHULZ, Charles
Šťastný Snoopy. Sebrané 
stripy Peanuts I
Z angl. přel. M. Jareš, Praha: 
Plus, 2014, 1. vyd., 64 s., brož. 
99 Kč
V sešitu předkládáme malým i velkým 
čtenářům dobrodružství věčně hlado-
vého bígla Snoopyho a jeho přátel, 
která se udála v roce 1965.
ISBN 978-80-259-0232-5

POEZIE
MALÝ, Radek
Moře slané vody
Ilustr. P. Čech, Praha: Albatros, 
2014, 1. vyd., 40 s., váz. 249 Kč
V nové knize veršů se R. Malý věnuje 
tajemstvím moře, jeho krutosti, nád-
heře i velkoleposti. Jeho verše jako 
v případě minulé sbírky doslova pod-
kreslil, dotvořil a ozdobil malíř a ilust-
rátor P. Čech.
ISBN 978-80-00-03467-6

POHÁDKY
MIKULKA, Alois
Kosmopohádky
Ilustr. A. Mikulka, Praha: Alba-
tros, 2014, 2. vyd., 48 s., váz. 199 Kč
Humorné nonsensové pohádky o dvou 
kosmonautech a o tom, co všechno se 
dá na cestách velikánským vesmírem 
vidět. Kostková planeta, kde mají mís-
to kružítka čtveřítko, není ani zdaleka 
to nejzajímavější.
ISBN 978-80-00-03465-2

RESCHOVÁ, Stanislava
O vlkovi se sklerózou 
a jiné pohádky
Ilustr. B. Zichová, Praha: Mladá 
fronta, 2014, 1. vyd., 128 s., váz. 
249 Kč
Holčička, která místo tatínka řídí kos-
mickou raketu, dívka jménem Paříž, 
která si nakonec vezme vodníka, po-
pletený strážník, který si říká Kolum-
bus Rex a nevyřeší případ krádeže 
šperků, žížala, která jde do školy mís-
to Dorotky...
ISBN 978-80-204-3095-3

SLABÝ, Zdeněk Karel
Nedokončené pohádky
Ilustr. A. Born, Praha: Portál, 2013, 
3. vyd., 136 s., váz. 259 Kč
Soubor pohádek s otevřeným koncem 
inspiruje fantazii dětí, probouzí jejich 
představivost a zároveň schopnost je-
jich slovního vyjádření.
ISBN 978-80-262-0397-1

ŠPINLER, Antonín
Pod Suchým vrchem. 
Pohádky z Podorlicka
Ilustr. J. Kremláček, Ústí nad Or-
licí: Oftis, 2014, 2. vyd., 96 s., váz. 
179 Kč
Pohádková knížka známého autora 
Orlických hor, kde se odehrávají děje 
všech uvedených pohádkových pří-
běhů. Netančí za májových nocí víly 
na Mechové louce? Bydlí v nejhlubší 
tůní starý vodník?
ISBN 978-80-7405-330-6

TARAGEL, Dušan;  DANGLÁR, 
Jozef Gertli
Pohádky pro neposlušné 
děti a jejich starostlivé 
rodiče
Ilustr. J. G. Danglár. Ze sloven. 
přel. M. Zelinský, Brno: Host, 
2014, 1. vyd., 184 s., váz. 299 Kč
Legendární slovenský bestseller, kte-
rý má tisíce nadšených fanoušků, ale 
také stejně mnoho odpůrců, vychází 
v novém českém překladu a s novými 
doplněnými ilustracemi.
ISBN 978-80-7491-068-5

POPULÁRNĚ 
NAUČNÁ
KÖNIGSMARKOVÁ, Andrea
Jedna, dva – Deutsch 
ist da! Jedna, dva – 
Tschechisch ist da!
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., 44 s., brož.
Kniha českých a německých říkánek 
a písniček.
ISBN 978-80-261-0338-7

PRO DĚTI
Angry birds. Fakt hustá 
zábava
Brno: CPress, 2014, 1. vyd., 80 s., 
brož. 199 Kč
Kryjte se! Reptáci jsou hodně, hodně 
rozzlobení. Není divu, když za ocasním 
peřím mají armádu vepřisluhovačů 
chamtivého císaře Ovara I., kteří jsou 
posedlí po jejich vejcích.
ISBN 978-80-264-0356-2

Angry birds – Nejlepší 
ptákoviny. Omalovánky 
a hrátky s prasátky a ptáky
Brno: CPress, 2014, 1. vyd., 96 s., 
brož. 149 Kč
Pojď si hrát s oblíbenými Reptáky a lou-
peživými prasaty zcela novým způso-
bem – pomocí této knížky plné omalo-
vánek a hrátek zasadíš drtivý úder dlou-
hé chvíli a užiješ si spoustu legrace.
ISBN 978-80-264-0357-9

BREZINA, Thomas
Přízrak na stadionu
Ilustr. J. Birck. Z něm. přel. 
M. Škultéty, Praha: Albatros, 2014, 
1. vyd., 144 s., brož. 189 Kč
Chobotnice si dopřála malý spokoje-
ný úsměv. Brzy dosáhne svého cíle. Až 
bude čin dokonán, krycí jméno zmizí 
a o něm už nepadne nikde ani zmínka. 
Plán se zdál být dokonalý...
ISBN 978-80-00-03460-7

BULLOVÁ, Jane
Zvířátka levou zadní. Jak 
uplést a ušít roztomilá 
zvířátka krok za krokem
Z angl. přel. J. Kordíková, Praha: 
Mladá fronta, 2014, 1. vyd., 79 s., 
váz. 239 Kč
V této knize najdete řadu srozumitel-
ných a přehledných návodů na výro-
bu nejrůznějších roztomilých zvířátek. 
Stačí jen trocha trpělivosti, zručnos-
ti a malá pomoc rodičů a váš domácí 
zvěřinec se začne rychle rozšiřovat.
ISBN 978-80-204-3081-6

DESMARTEAUOVÁ, Claudine
Gustíkovy patálie
Ilustr. C. Desmarteauová. Z franc. 
přel. A. a E. Lukavští, Praha: Mla-
dá fronta, 2014, 1. vyd., 152 s., váz. 
249 Kč
Autorka humorné knížky otevřeně 
vzdává hold kultovní sérii o malém 
Mikulášovi i jejím tvůrcům. Navazu-
je na tradici, aniž by se však snažila 
ji okopírovat. Vzniká tak originální, 
novodobý „mikulášovský“ hrdina, de-
setiletý Gustík.
ISBN 978-80-204-2970-4

DRIJVEROVÁ, Martina
Zlobilky
Ilustr. M. Vydrová, Praha: Al-
batros, 2014, 2. vyd., 80 s., brož. 
169 Kč
Byly jednou holčičky a ty moc a moc 
zlobily. Jedna si pořád vymýšlela, že ji 
něco kousne, druhá se nechtěla mýt, 
jiná stále na někoho neslušně ukazo-
vala. Další se toulaly, bály se a byly 
strašné nepořádnice...
ISBN 978-80-00-03472-0

GRUDINOVÁ BERTOLINIOVÁ, 
Paola;  RIBBONSOVÁ, Lizzie
Bible ke křtu
Kostelní Vydří: Karmelitánské na-
kladatelství, 2014, 1. vyd., 144 s., 
brož. 199 Kč
Obrázková Bible spojuje v jedno bib-
lické příběhy, první modlitby, rodinný 
rodokmen i pokroky, které dítě udělá 
v prvních letech svého života. Kníž-
ka je vhodná pro první seznámení 
s Písmem.
ISBN 978-80-7195-730-0

MACOUREK, Miloš;  BORN, 
Adolf
Žofka ředitelkou zoo
Ilustr. A. Born, Praha: Albatros, 
2014, 3. vyd., 152 s., váz. 229 Kč
Další veselé příběhy podnikavé opičky 
Žofky Orangutanové a jejích kama-
rádů. Tentokrát se jí podaří odhalit 
zloděje, vychová malá lvíčata, přiveze 
do zoo mládě Yettiho a dokonce od-
mítne lákavou nabídku k sňatku.
ISBN 978-80-00-03464-5

Prasátko Pigy a jeho 
kouzelný svět
Praha: Fragment, 2014, 1. vyd., 
64 s., váz. 229 Kč
Kouzelné vyprávění o prasátku Pigym 
a jeho kamarádech. Vydejte se s Pi-
gym na pohádkové putování za nej-
lepším malířem map, zajícem Anto-
nínem. Cestou poznáte Pigyho zvířecí 
kamarády.
ISBN 978-80-253-2125-6

SUCHÁ, Romana
Rozpustilé básničky pro 
malé dětské ručičky. 30 
jednoduchých říkanek 
s procvičováním prstíků
Ilustr. V. Hegerová, Praha: Portál, 
2014, 2. vyd., 72 s., váz. 195 Kč
Knížka obsahuje 30 originálních říka-
nek doprovázených jednoduchými po-
hybovými hříčkami.
ISBN 978-80-262-0630-9

TICHÁ, Alena;  RAKOVÁ, 
Milena
Zpíváme a hrajeme si 
s nejmenšími + CD. 
Od narození do 8 let
Praha: Portál, 2014, 3. vyd., 168 s., 
váz. 285 Kč
Kniha přináší náměty, jak pomocí her 
a zábavných činností učit děti od nej-
útlejšího věku vnímat zvuky a rytmus 
a naslouchat hudbě.
ISBN 978-80-262-0629-3

PRO DÍVKY
BREZINA, Thomas
Klukům vstup zakázán! – 
Ségra, prober se!
Z něm. přel. M. Škultéty, Praha: 
Fragment, 2014, 2. vyd., 144 s., 
brož. 149 Kč
To je tedy pohroma! Zdá se, že velké-
mu přátelství mezi Lissi a Tinkou defi-
nitivně odzvonilo. Tinka se totiž zami-
lovala a Lissi to považuje za největší 
zradu pod sluncem.
ISBN 978-80-253-2115-7

COOPEROVÁ, Rose
Drby z dívčích záchodů. 
Blogtastický román pro 
všechny holky
Z angl. přel. V. Volhejnová, Praha: 
Mladá fronta, 2014, 1. vyd., 208 s., 
váz. 259 Kč
Sofia Beckerová není zrovna nejob-
líbenější holka na Middlebrookské 
střední, a dost ji to trápí. Proto má 
také spadeno na Miu St. Claire, kte-
rá představuje pravý opak – boha-
tá, oblíbená dívka, obklopená kama-
rádkami.
ISBN 978-80-204-2908-7

HAGMAROVÁ, Pia
Milla 2: Zrada
Ze švéd. přel. L. Robovská, Pra-
ha: Albatros, 2014, 1. vyd., 144 s., 
brož. 199 Kč
Milla sice dostala koně, ale ještě si 
na to tak docela nezvykla, a navíc 
vlastně neví, jestli má radost, nebo 
ne. Zorro je sice roztomilý poník, ale 
na Millu je moc malý, takže ho může 
leda vodit na procházku jako psíka.
ISBN 978-80-00-03466-9

MOVSESSIAN, Shushann
Dospívání dívek
Z angl. přel. H. Loupová, Praha: 
Portál, 2013, 2. vyd., 128 s., váz. 
249 Kč
Na stránkách této knížky, doplněné 
mnoha barevnými obrázky, najdou 
mladé čtenářky první informace o pu-
bertě a o všem, co k ní patří.
ISBN 978-80-262-0452-7

WESTHOFFOVÁ, Angie
Amélie v Paříži
Z angl. přel. E. Dubcová, Praha: 
CooBoo, 2014, 1. vyd., 144 s., váz. 
199 Kč
Když se objeví možnost strávit celý 
rok v romantické Paříži na výměnném 
pobytu, patnáctiletá Sina ani na oka-
mžik nezaváhá. Taky kdo by si nechal 
ujít takovou příležitost?
ISBN 978-80-7447-509-2

PRO ZAČÍNAJÍCÍ 
ČTENÁŘE
EISLEROVÁ, Jana
Gulliverovy cesty – pro 
děti
Ilustr. A. Šplíchal, Praha: Frag-
ment, 2014, První čtení s pouče-
ním, 2. vyd., 48 s., váz. 129 Kč
Jmenuji se Lemuel Gulliver. Říkají 
o mně, že jsem odvážný cestovatel... 
Zavedu tě do nevídaných krajů. Třeba 
do země Liliputu, kde žijí lidé malí ja-
ko prst, nebo do Brobdingnagu, který 
zase obývají obři, či do země Moud-
rých koní.
ISBN 978-80-253-2184-3

NOVÁKOVÁ, Iva
Čtu a vím o čem. Pracovní 
sešit k rozvíjení čtení 
s porozuměním
Ilustr. I. Nováková, Praha: Portál, 
2014, 1. vyd., 64 s., brož. 149 Kč
Nový soubor krátkých a zábavných po-
vídek, které jsou doprovázeny množ-
stvím různých úkolů a otázek připomí-
najících motivy z pročteného textu.
ISBN 978-80-262-0586-9

SCI-FI; FANTASY
HLAVÁČKOVÁ, Kristina
Dračí oči – Čarodějka
Praha: Fragment, 2014, 1. vyd., 
392 s., váz. 299 Kč
Učit se tančit, vyšívat a jak být hez-
ká? To není nic pro princeznu Elenu. 
Chce bojovat po boku bratrů a proží-
vat velká dobrodružství. Ani se nena-
děje a její sen se začne stávat sku-
tečností...
ISBN 978-80-253-1985-7

HOUCKOVÁ, Colleen
Tygrův osud
Z angl. přel. K. Medková, J. Hory-
nová, Praha: CooBoo, 2014, 1. vyd., 
432 s., váz. 389 Kč
Kelsey a její tygři splnili už tři úkoly 
bohyně Durgy a zbývá jim naplnit jen 
poslední, závěrečné proroctví, aby ko-
nečně zlomili kletbu. Jejich další pouť 
vede na Andamanské ostrovy, kde 
mají získat poslední Duržin dar...
ISBN 978-80-7447-436-1

KROLUPPEROVÁ, Daniela
Zmizelá škola
Ilustr. E. Sýkorová-Pekárková, 
Praha: Albatros, 2014, 1. vyd., 
52 s., váz. 199 Kč
Ondra chodí do školy už skoro celý 
rok, ale pořád si na ni nemůže zvyk-
nout. Když se tak jednou Ondra loudá 
na vyučování, napadne ho, jak by 
bylo úžasné, kdyby škola jednoduše 
zmizela...
ISBN 978-80-00-03463-8
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OLIVEROVÁ, Lauren
Panika
Z angl. přel. R. Bičíková, Praha: 
CooBoo, 2014, 1. vyd., 312 s., váz. 
299 Kč
Panika začala jako spousta věcí v Car-
pu, nudném malém městečku upro-
střed ničeho – protože bylo léto a ne-
bylo co dělat. O co v téhle hře jde? Je 
to prosté. Nemít strach...
ISBN 978-80-7447-510-8

VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA
MACHOLDOVÁ, Taťjana;  
RYŠAVÝ, Martin
Výtvarné práce 
s pohádkami. 52 
jednoduchých návodů 
s krátkými pohádkami
Ilustr. T. Macholdová, Praha: Por-
tál, 2013, 2. vyd., 120 s., váz. 229 Kč
Kniha obsahuje 52 výtvarných nápadů 
– na každý týden v roce jeden – do-
provázených krátkými pohádkami pro 
završení hezkého pocitu z vyrobené-
ho dílka.
ISBN 978-80-262-0396-4

VONDROVÁ, Petra
Výtvarné náměty pro 
čtvero ročních období. Pro 
děti ve věku od 4 do 10 let
Praha: Portál, 2013, 3. vyd., 160 s., 
váz. 227 Kč
Konkrétní náměty pro výtvarnou práci 
s dětmi, včetně motivační části v po-
době hry, konkrétní literární ukázky, 
písničky apod.
ISBN 978-80-262-0407-7

ZPĚVNÍKY
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk;  
TICHÁ, Alena
Lidové písničky a hry 
s nimi. Zpěvník pro děti 
od 3 let
Ilustr. K. Korbářová, Praha: Portál, 
2013, 4. vyd., 152 s., váz. 225 Kč
Soubor známých lidových písniček 
doplněný stručnými návody ke hrám 
a náměty, jak téma písničky rozvíjet.
ISBN 978-80-262-0527-2

VYSOKOŠKOLSKÁ 
SKRIPTA;  
UČEBNICE

DIVADLO
Art of Place, Creation from 
Space
Edit. T. Žižka, R. Schmelzová, Pra-
ha: AMU, 2014, 1. vyd., 198 s., brož.
Studie v angličtině.
ISBN 978-80-7331-298-5

JAZYKOVÉ 
PŘÍRUČKY
ADAMCOVÁ, Eva;  
HAMAROVÁ, Jitka;  
PROKOPOVÁ, Helena
English for Electrical 
Engineers. Book 5
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., CD
Publikace na CD.
ISBN 978-80-261-0296-0

ADAMCOVÁ, Eva;  
HAMAROVÁ, Jitka;  
PROKOPOVÁ, Helena
English for Electrical 
Engineers. Book 6
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., CD
Publikace na CD.
ISBN 978-80-261-0297-7

DVOŘÁKOVÁ, Kateřina;  
KOVÁŘOVÁ, Dominika;  
MASLOWSKI, Nicolas
Francouzština v diplomacii 
a mezinárodních vztazích. 
Le Francais de la 
diplomatie et des relations 
internationales
Praha: Vysoká škola ekonomic-
ká v Praze, Nakladatelství Oeco-
nomica, 2014, 1. vyd., 164 s., brož. 
235 Kč
Skriptum je koncipováno primárně 
pro kurz francouzština v mezinárod-
ních studiích I a II, ale může zaujmout 
všechny studenty bakalářského i ma-
gisterského studia v oboru mezinárod-
ních vztahů a diplomacie.
ISBN 978-80-245-2008-7

FORMÁNKOVÁ, Eva;  
KAHOUNOVÁ, Eva;  MEGGER, 
Nicole
Němčina pro zdravotnické 
profese
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., CD
Publikace na CD.
ISBN 978-80-261-0294-6

FORMÁNKOVÁ, Eva;  
KAHOUNOVÁ, Eva;  MEGGER, 
Nicole
Němčina pro zdravotnické 
profese. Kniha 2
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., CD
Publikace na CD.
ISBN 978-80-261-0295-3

FORMÁNKOVÁ, Eva;  
MEGGER, Nicole
Němčina pro zdravotní 
sestry a porodní asistentky
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., CD
Publikace na CD.
ISBN 978-80-261-0309-7

ONDRÁKOVÁ, Jana
Zur Morphologie 
des Deutschen unter 
Berücksichtigung des 
Tschechischen
Hradec Králové: Gaudeamus, 
2014, 1. vyd., 276 s., brož. 193 Kč
Skriptum PdF UHK.
ISBN 978-80-7435-319-2

SVOBODOVÁ, Hana;  
ŠABACKÝ, Luboš
Němčina pro techniky
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., CD
Publikace na CD.
ISBN 978-80-261-0292-2

SÝKOROVÁ, Kateřina
Němčina pro právníky
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., CD
Publikace na CD.
ISBN 978-80-261-0308-0

VÁVRA, Zdeněk
Němčina pro životní 
prostředí
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., CD
Publikace na CD.
ISBN 978-80-261-0291-5

ŽIVNÁ, Martina;  JANSOVÁ, 
Markéta;  LUKAVSKÁ, Daniela
English for Mechanical 
Engineers. Book 3
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., CD
Publikace na CD.
ISBN 978-80-261-0310-3

ŽIVNÁ, Martina;  JANSOVÁ, 
Markéta;  LUKAVSKÁ, Daniela
English for Mechanical 
Engineers. Book 4
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., CD
Publikace na CD.
ISBN 978-80-261-0311-0

PERSONALISTIKA
VOJTOVIČ, Sergej a kol.
Personálny manažment 
v organizácii
Praha: Vydavatelství a naklada-
telství Aleš Čeněk, 2014, 1. vyd., 
352 s., brož. 450 Kč
Učebnice ve slovenštině.
ISBN 978-80-7380-483-1

PRÁVO
JANEČEK, Jan
Právo 3. Studijní text
Hradec Králové: Gaudeamus, 
2014, 1. vyd., 113 s., brož. 103 Kč
Publikace podává základní přehled 
právní úpravy vybraných otázek sou-
visejících s využíváním informačních 
technologií. Je určena především stu-
dentům oborů zaměřených na IT.
ISBN 978-80-7435-382-6

PŘÍRUČKY
LEICHTOVÁ, Magda
Současné Rusko. Pracovní 
listy
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., 92 s., brož.
Pracovní listy slouží jako materiál, po-
mocí kterého je možné získat základ-
ní přehled o současném Rusku, jako 
podpůrná kostra pro výuku.
ISBN 978-80-261-0047-8

SBORNÍKY
MIŠTEROVÁ, Ivona;  
SKOPEČKOVÁ, Eva a kol.
A Search for Identity
Plzeň: Západočeská univerzita, 
2013, 1. vyd., 232 s., brož.
Sborník v angličtině.
ISBN 978-80-261-0312-7

UMĚNÍ
KNOWtilus. Ponor do vědy 
skrze umění
Edit. T. Žižka, R. Schmelzová, Pra-
ha: AMU, 2014, 1. vyd., 216 s., brož.
KNOWtilus je společný projekt VŠE 
v Praze a AMU v Praze, který se za-
měřuje na využití vědy a techniky jako 
inspiračního zdroje pro uměleckou 
tvorbu a rozvoj krativního průmyslu.
ISBN 978-80-7331-290-9

VODOHOSPODÁŘ-
STVÍ; ODPADNÍ 
VODY
HON, Zdeněk
Základy toxikologie pro 
obor vodního hospodářství
České Budějovice: Vysoká škola 
evropských a regionálních studií, 
2014, 1. vyd., 135 s., brož.
Publikace je zpracována v rámci pro-
jektu: „Podpora dalšího vzdělává-
ní pracovníků vodního hospodářství 
v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, 
který realizuje Výzkumné centrum 
VŠRS, o.p.s.
ISBN 978-80-87472-56-9

KAŇKA, Jiří
Provozování a bezpečnost 
stok a čistíren odpadních 
vod

České Budějovice: Vysoká škola 
evropských a regionálních studií, 
2014, 1. vyd., 111 s., brož.
Publikace je zpracována v rámci pro-
jektu: „Podpora dalšího vzdělává-
ní pracovníků vodního hospodářství 
v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, 
který realizuje Výzkumné centrum 
VŠRS, o.p.s.
ISBN 978-80-87472-52-1

KAVAN, Štěpán;  BALOUN, Jiří
Řízení záchranných prací 
při povodních a z hlediska 
vodohospodářských 
zařízení
České Budějovice: Vysoká škola 
evropských a regionálních studií, 
2014, 1. vyd., 115 s., brož.
Publikace je zpracována v rámci pro-
jektu: „Podpora dalšího vzdělává-
ní pracovníků vodního hospodářství 
v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, 
který realizuje Výzkumné centrum 
VŠRS, o.p.s.
ISBN 978-80-87472-55-2

KAVAN, Štěpán;  KROČOVÁ, 
Šárka
Likvidace havarijního 
znečištění povrchových 
a podzemních vod
České Budějovice: Vysoká škola 
evropských a regionálních studií, 
2014, 1. vyd., 103 s., brož.
Publikace je zpracována v rámci pro-
jektu: „Podpora dalšího vzdělává-
ní pracovníků vodního hospodářství 
v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, 
který realizuje Výzkumné centrum 
VŠRS, o.p.s.
ISBN 978-80-87472-54-5

KUBEŠ, Jiří
Provozování a bezpečnost 
zdrojů, úpraven a rozvodů 
pitné vody
České Budějovice: Vysoká škola 
evropských a regionálních studií, 
2014, 1. vyd., 103 s., brož.
Publikace je zpracována v rámci pro-
jektu: „Podpora dalšího vzdělává-
ní pracovníků vodního hospodářství 
v Jihočeském kraji“, registrační číslo 

projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, 
který realizuje Výzkumné centrum 
VŠRS, o.p.s.
ISBN 978-80-87472-49-1

PUDIL, Jiří
Provozování a bezpečnost 
hydrotechnických 
staveb na vodních tocích 
a nádržích
České Budějovice: Vysoká škola 
evropských a regionálních studií, 
2014, 1. vyd., 111 s., brož.
Publikace je zpracována v rámci pro-
jektu: „Podpora dalšího vzdělává-
ní pracovníků vodního hospodářství 
v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, 
který realizuje Výzkumné centrum 
VŠRS, o.p.s.
ISBN 978-80-87472-53-8

ŠÍR, Miloslav
Základy technických 
znalostí ve vodním 
hospodářství
České Budějovice: Vysoká škola 
evropských a regionálních studií, 
2014, 1. vyd., 143 s., brož.
Publikace je zpracována v rámci pro-
jektu: „Podpora dalšího vzdělává-
ní pracovníků vodního hospodářství 
v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, 
který realizuje Výzkumné centrum 
VŠRS, o.p.s.
ISBN 978-80-87472-50-7

ŠÍR, Miloslav;  ROHLÍK, 
Vladimír;  PUDIL, Jiří a kol.
Právní předpisy 
a technické normy 
ve vodním hospodářství
České Budějovice: Vysoká škola 
evropských a regionálních studií, 
2014, 1. vyd., 111 s., brož.
Publikace je zpracována v rámci pro-
jektu: „Podpora dalšího vzdělává-
ní pracovníků vodního hospodářství 
v Jihočeském kraji“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, 
který realizuje Výzkumné centrum 
VŠRS, o.p.s.
ISBN 978-80-87472-51-4

Tituly v bibliografii Knižních novinek  
jsou čerpány z internetové databáze 

Databáze poskytuje nejaktuálnější informace 
o vycházející knižní produkci. Do tištěné verze 

jsou zařazovány tituly těch nakladatelů, kteří se 
SČKN podepsali smlouvu o plnění nabídkové 

povinnosti vůči knihovnám.



Významný vliv na ráz osídlování krajiny připa-
dal obchodním stezkám z jihu, které procháze-
ly pomezním hvozdem a přes hřebeny a sedla 
hor. Stezky se řídily profilací terénu a vedly 
po nejlepších možných úsecích krajiny. Mnohé 
byly na stejném místě od pravěku, protože šlo 
o  logický směr. Kolem nich se od nejstarších 
časů soustřeďovalo nejhustší osídlení. Platilo to 
samozřejmě i ve středověku. Právě existence 
obchodních cest vedla k zakládání tržních osad 
a k rychlému růstu jejich prosperity.
Určitě nejvýznamnější byla Pasovská, či podle 
svého užitku Zlatá stezka, o níž se nejstarší pí-
semná zpráva dochovala již z počátku 11. stole-
tí. Její původ je ovšem mnohem starší a byla 
jednou z nejživějších obchodních tepen už 
v době železné. Vedla z oblasti Salcburku a Pa-
sova, kde se od pravěku těžila sůl (tzv. Solná 
komora). Právě dovoz soli byl zřejmě jedním 
z důvodů hustého osídlení jižních Čech Kelty 
(podle naleziště Hallstadt v Solné komoře se 
nejstarší fáze keltské civilizace nazývá halštat-
ská).
Zlatá stezka vedla z Pasova přes Freyung, Stráž-
ný, Volary a Libínské Sedlo do Prachatic. Pro-
tože vedla přes horský terén, sůl se obvykle ne-
dopravovala na vozech, ale na hřbetech souma-
rů, jejichž karavany směřovaly po frekventované 
Zlaté stezce sem i tam (odtud název Soumarský 
most). Teprve v Prachaticích se obvykle překlá-
dala na vozy a kupci pokračovali do Netolic 
a přes Vodňany a Protivín do Písku a odtud dál 
do Prahy. Privilegia na obchod solí měli od nej-

starších časů prachatičtí měšťané, ale o zisky 
z toho obchodu usilovali rovněž Netoličtí, což 
vedlo v průběhu celého 15. a 16. století k mnoha 
soudním sporům mezi oběma městy.
Další obchodní stezka se nazývala Linecká, ale 
sloužila spíše k dopravě obilí a jiného zboží, soli 
jen zřídka (neboť rakouští obchodníci dodržo-
vali většinou dohody s prachatickými). Linecká 
stezka byla navíc delší než Zlatá, nevedla totiž 
přímým směrem, ale bylo po ní možno jezdit 
s  plně naloženými kupeckými vozy. Vedla 
z Lince přes Cáhlov na Studánky a údolím Vl-
tavy přes Vyšší Brod do Českého Krumlova, kde 
řeku opouštěla a sedlem přes kopce pokračova-
la do Boletic, Chvalšin, Lhenic a Netolic. Ved-
lejší větví byla stezka z bavorského Waldkirche-
nu přes Plechý a Horní Planou do Českého 
Krumlova, které se říkalo Hornoplánská.
Od časů posledních přemyslovských králů zís-
kalo na významu spojení východní části Šuma-
vy s oblastí kolem Novohradských hor, kudy 
vedla jedna z cest na Vídeň (a také do Raabsu, 
oblíbeného sídla krále Přemysla Otakara II.). 
Kaplická stezka vedla z  Horního Dvořiště 
do  Kaplice a  dál přes Velešín a  Doudleby 
do Českých Budějovic (vyhýbala se tedy území 
ovládanému Vítkovci a ve 13. století měla tedy 
význam i politický). V Doudlebech bylo možno 
z této cesty odbočit na stezku Vitorazskou, která 
vedla přes Trhové Sviny, Žár a Nové Hrady 
na Vitoraz (Weitra, hrad pánů z Kuenringu, 
odkud pocházela i Anežka Palceřík, matka čtyř 
nemanželských dětí krále Přemysla Otakara II.) 
a dál do Světlé (Zwettl). Přímá cesta do Raabsu 
vedla po Gmündenské stezce ze Stráže nad Ne-
žárkou nebo Jindřichova Hradce přes Novou 
Bystřici a Staré Město pod Landštejnem.

Vlastimil Vondruška
ŽIVOT STARÉ ŠUMAVY

Autor  popisuje osídlení hor od pravěku 
až do počátků 20. století a prostřednictvím 

příběhů a citací z dobových pramenů 
představuje rolníky, dřevaře,  skláře, 

pastýře, pašeráky a lupiče. Seznámíme se 
s architekturou, oděvy, zvyky i způsoby 

obživy. Unikátní dobové fotografie.
Váz., 256 s., 298 Kč

www.ivysehrad.cz
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Ta nejlepší noční můra…
Tim Burton
Můra noční, předvánoční
Přeložil Richard Podaný, 278 Kč

Seznamte se s Jackem Skelingtonem, pánem Halloween-
ska! Po více než dvaceti letech od prvního vydání vychází 
také u nás legendární Můra noční, předvánoční kultov-
ního režiséra Tima Burtona. Bizarní královstvíčko, kte-
rému Jack vládne, se každoročně stará o „hladký“ chod 
Halloweenu. Ale co dělat, když jedinečný večer skončí? 
Když Jack objeví Vánoční město, dostane fantastický ná-
pad, jak zahnat nudu: letos ušetří Santovi práci. Ale může 
vzejít něco dobrého z toho, když si slavný červený oblek 
natáhne kostlivý hubeňour? To se dočtete v Můře noční, 
předvánoční.

První díl bestselerové trilogie 
nejúspěšnější skandinávské autorky
Leena Lehtoainen
Bodyguardka
Přeložila Lenka Fárová, 298 Kč

Bodyguardka Hilja Ilveskerová se svému řemeslu naučila 
v New Yorku a pracuje pro finskou podnikatelku, která pod-
niká v ruských realitách. Ženy se ale těžko snášejí, Hilja po 
jedné hádce odmítne pro podnikatelku dál pracovat. Poté 
ji někdo omámí drogami, a když se Hilja probudí, zjistí, že 
její bývalá klientka je po smrti. Vina padá na její hlavu a jí 
nezbývá, než dokázat svou nevinu. A tak pátrá po vrahovi na 
vlastní pěst, zatímco ji pro-
následuje policie a evident-
ně i někdo, kdo od policie 
není. Thriller finské autorky 
se dočkal obrovského mezi-
národního úspěchu a má dvě 
pokračování.

Nejzásadnější text české fantastiky
vychází v jediném svazku!

František Novotný
Valhala
798 Kč
Velkolepá sága Františka Novotného  fascinujícím způsobem 
propojuje svět dávné severské mytologie s reáliemi obou svě-
tových válek minulého století. Původně parodicky zamýšlený 
text se v průběhu jednoho desetiletí proměnil v komplexní 
trilogii, která nadchla čtenáře i kritiky jak svou pro české au-
tory neobvyklou epičností, tak i strhujícími akčními dějový-
mi zvraty, stejně jako hloubkou vhledu do možných českých 
dějin. Dnes již ikonické souboje víceplošných letadel s draky, 

temná nacistická magie, dob-
rodružství v Praze povýšené 
na hlavní město císařství a de-
sítky postmoderních odkazů 
na světovou literaturu i sku-
tečné osoby a  události jsou 
proto zpět v luxusním vydá-
ní, ve kterém si budete moci 
vychutnat tento výjimečný 
a  výjimečně dobře napsaný 
příběh.

Literární klasika
Irvine Welsh
Trainspotting

Přeložil Ondřej Formánek, 348 Kč

Welshův Trainspotting je mozaikou epizod, soustředěnou 
kolem řady postav, jež nedokázaly nebo nechtěly následovat 
životní styl svých rodičů a mentorů a raději zvolili život na 
okraji, jehož středobodem se staly drogy. Autor bez mora-
lizování popisuje, jak jeho postavy s drogou žijí, zkoušejí 
s ní bojovat, poddávají se jí i jak poznávají, že ani tahle 
vzpoura proti „normálnímu“ životu je neuspokojuje. Čtenář 
v Trainspottingu najde všech-
ny charakteristické znaky 
Welshova psaní: groteskní 
humor, autentický jazyk, 
temné i surové scény, důvěr-
nou znalost „rubové strany“ 
Edinburghu.
Kniha vychází v zásadně 
revidovaném a opraveném 
překladu Ondřeje Formán-
ka.

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

Vychází ve spolupráci
s nakladatelstvím Triton.
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424 stran 639 Kč 
kroužková vazba  obj. kód 2380

608 stran 499 Kč 
brožovaná  obj. kód 2383

184 stran 289 Kč 
brožovaná  obj. kód 2889

344 stran 409 Kč 
brožovaná  obj. kód 2572

160 stran 259 Kč 
brožovaná  obj. kód 2886

328 stran 379 Kč 
brožovaná  obj. kód 2576

176 stran 269 Kč 
brožovaná  obj. kód 2892

144 stran 199 Kč 
brožovaná  obj. kód 2895

168 stran  279 Kč 
brožovaná  obj. kód 2893



KLASICKÁ DÍLA PSYCHOLOGIE 
V NOVÉ EDICI

obchod.portal.cz

Tituly, které nesmí chybět v knihovně žádného psychologa a studenta psychologie.

O psychologii bytí
Hierarchie lidských potřeb - nejčastěji
citovaná teorie v oblasti lidské motivace

Strach ze svobody
Lidská svoboda - otevření možností, nebo
cesta do úzkosti z osamění a izolace?

Způsob bytí
Klíčová témata humanistické 
psychologie z pohledu jejího zakladatele

Vychází v dubnu

Vychází 13. 3.

Vychází v dubnu
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Česká klasika v originálním provedení
Sdílejte ten úžasný pocit radosti, hrdosti na krásu českého jazyka, na naše 
literární dějiny.

Knihy moderního člověka

NOVINKY

Alois Jirásek
Staré pověsti české
 
199 Kč  
ISBN 978-80-7391-506-3
93 x 150 mm, 400 stran

AAlois
Star

199 
ISBN 
93 x 

Jaroslav Hašek
Můj obchod se psy 
a jiné povídky
 
199 Kč  
ISBN 978-80-7391-505-6
93 x 150 mm, 376 stran

Jaro
Můj 
a jin

199 
ISBN 
93 x 

Jakub Arbes
Zázračná madona, 
Ukřižovaná, 
Newtonův mozek 

199 Kč  
ISBN 978-80-7391-460-8
93 x 150 mm, 400 stran

Jaaku
Zázr
Ukři
New

199 
ISBN 
93 x 

Karel Čapek
Hordubal, Povětroň,
Obyčejný život 

199 Kč  
ISBN 978-80-7391-459-2
93 x 150 mm, 432 stran

KKare
Hord
Obyč

199 
ISBN 
93 x 

Jak nahrávat svoje skladby a umisťovat 
je na internet
V této knize se dočtete, jak nahrávat hudbu, jak ji umístit na web a jak 
dosáhnout toho, aby ji poslouchal a aby o ní mluvil každý, kdo má 
k internetu přístup. A to aniž byste si museli pořizovat drahé studi-
ové vybavení nebo se kvůli podpisu konkrétní smlouvy museli vzdát 
svých práv ve prospěch hudebních společností. Text napsali zkušení 
odborníci, zabývá se od úplných základů vybavením a dovednostmi, 
potřebnými k domácímu na-
hrávání; nemusíte si najímat 
zvukaře, producenta ani stu-
dio. Obsahuje rady, moudrost 
a znalosti, které vám pomohou 
vést kapelu a díky nimž bude 
vaše hudba slyšet.

399 Kč
ISBN 978-80-7391-504-9
145 x 195 mm, 192 stran

www.slovart.cz

Nirvana
Kompletní 
ilustrovaná 
monogra� e
Roku 1991 obrátila Nirvana svým 
hitem „Smells Like Teen Spirit“ svět 
hudby bezděčně vzhůru nohama. 
V  té době ovládali program MTV 
a popové žebříčky Michael Jackson 
a  nudná hairmetalová seskupení, takže Nirvana představovala tolik 
potřebný návrat k punkem ovlivněnému rocku. Dva a půl roku po vy-
dání „Teen Spirit“ spáchal frontman kapely 27letý Kurt Cobain se-
bevraždu a  tím všechno skončilo. Fanoušci však jeho hudbu i názory 
udržují při životě dál. V rukách držíte vůbec první ucelenou obrazovou 
monogra� i Nirvany. Podrobný popis bouřlivých dějin kapely doplňují 
snímky z pódia i ze zákulisí, letáčky, singly, vstupenky na koncerty, pla-
káty a další memorabilia. Nechybí ani recenze desek, popis hudebních 
nástrojů a další zajímavosti. Autory textu knihy jsou uznávaní spisova-
telé a novináři Charles R. Cross, Gillian G. Gaarová, Bob Gendron, Todd 
Martens, Mark Yarm, Jim DeRogatis, Alan di Perna, Greg Kot a Andrew 
Earles. Prvotřídními fotogra� emi do publikace přispěli Charles Peter-
son, Kevin Estrada, Jay Blakesberg, Ed Sirrs, Ian Tilton a Steve Double.
Cena 799 Kč,  ISBN  978-80-7391-820-0

Dokonalý steak
Pokud si rádi pochutnáte na  doko-
nalém šťavnatém steaku, podáva-
ném se zlatavými hranolky a  do-
mácí bearnskou omáčkou či s bílým 
pečivem, které výborně saje šťávu, 
je tahle kniha pro vás kulinárním 
pokladem. Najdete zde 25 slavných 
receptů, například na  hovězí We-
llington nebo carpaccio podávané 
v  baru Harry‘s. Jistě vás zaujmou 
také informace o  zvířatech, z  nichž 
maso na  steaky pochází, a  o  bou-
rání masa na  jatkách. Určitě oceníte i  triky na  kuchyňskou úpravu 
masa – autor je získal při mnoha rozhovorech s chovateli či řezníky 
a  renomovanými šéfkuchaři ve  slavných restauracích v  New Yorku, 
Paříži a v Belgii.
Cena 399 Kč, ISBN 978-80-7391-802-6

Jan Pavel II.
Papež, který změnil dějiny
Dvacáté století představovalo 
pro muže církve, kteří seděli 
na  papežském stolci, velkou vý-
zvu. Následovníci svatého Petra 
se museli vypořádat s neslýcha-
nými hospodářskými krizemi, 
zhroucením starých říší, revolu-
cemi, genocidami, nukleárními 
hrozbami, „neviditelnými“ gue-
rillovými válkami a  novými ná-
boženskými střety. V  roce 1978 
pak přišla velká změna. Nikdo 
tenkrát nepředpokládal, že neznámý duchovní, o němž se dlouho vě-
dělo jen o málo víc, než že je prvním neitalským papežem za pět set let, 
zcela změní tvář katolické církve, a dokonce dá nový směr dějinám jako 
nikdo před ním. Tento výjimečný polský papež, mírumilovný, avšak ne-
ústupný, přispěl k zhroucení sovětského impéria a východního bloku, 
setkal se se svými „protivníky“ od Jásira Arafata po Fidela Castra a jako 
první osvědčil dostatek odvahy a pokory, aby nejen připustil omyly ka-
tolické církve v dobách dávných i zcela nedávných, ale také aby za ně 
prosil o odpuštění nejen Boha, ale i lidstvo.
Cena 399 Kč,  ISBN 978-80-7391-838-5

Jak grilovat
Dotisk zcela vyprodané knihy v men-
ším formátu a za výrazně nižší cenu! 
„Nepochybně nejzajímavější, vyčer-
pávající a  dobře promyšlená kniha 
o grilování vůbec…“.
Kniha pomůže řešit otázky, se kte-
rými jste se jistě setkali při grilová-
ní, ale nevěděli jste, na koho se ob-
rátit, aby vám poradil. Povede vás 
na každém kroku pečením na ote-
vřeném ohni: od  výběru a  koupi 
grilu až po bezpečné zapálení ohně 
a jeho používání na přímé a nepřímé grilování a uzení. Přehled základ-
ních jídel a jejich úprav, které by měl každý umět na grilu připravit; per-
fektní kuřecí prsa; ryby, které se nelepí na mřížku grilu; jemné šťavnaté 
kotlety i náročnější jídla, která z vás udělají hvězdu pikniku a rožni.
Cena 299 Kč, ISBN: 978-80-7391-406-6
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Kosmetika
Stacy Malkanová
Olovo ve rtěnkách? 1,4-dioxan v dětských mýd-
lech? Uhelný dehet v šamponech? Je to vůbec 
možné?! Roku 2000 Centra pro kontrolu a pre-
venci nemocí v USA oznámila, že těla amerických 
žen obsahují vysoké hladiny ftalátů způsobujících 
vrozené vady a neplodnost. Podezření, že tyto 
látky pocházejí z kosmetických přípravků, vedlo 
k velmi zneklidňujícím objevům… 
Kniha popisuje složitou cestu aktivistek bo-

jujících proti rakovině prsu a ochránkyň životního prostředí, které navštívily 
představitele největších mezinárodních kosmetických společností a položily jim 
několik nepohodlných otázek. Například:
•  Proč mávají růžovou stužkou a zviditelňují se na trhu jako lídři boje proti rakovině 

prsu, když jejich výrobky obsahují chemické hormonální disruptory, jež mohou 
přispívat k rozvoji právě tohoto onemocnění?

•  Proč si zvolili za cílovou skupinu ženy a muže v plodném věku a přitom používají 
chemické látky způsobující neplodnost a vrozené vady?

Kosmetické společnosti jim sice zavíraly dveře před nosem, mýtus o kráse se však 
začal bortit a toxická tajemství spolu s paradoxy kosmetického průmyslu vycházela 
na povrch. Kniha však přináší i dobré zprávy: přestože nadnárodní kosmetické firmy 
stále bojují za právo používat nebezpečné chemikálie, vědci pracují na bezpečnějších, 
netoxických technologiích a podnikatelé budují společnosti podporující zdraví, 
spravedlnost a politickou, společenskou a ekonomickou sílu jednotlivce. 

248 stran, brožovaná, 289 Kč

Hanns  
a Rudolf
Hon na velitele 
Auschwitzu
Thomas Harding 
(přeložil Václav Petr)
Po skončení 2. světové války byl ustanoven 
britský První tým pro vyšetřování válečných 
zločinů, jehož úkolem bylo vystopovat a do-
padnout pachatele zvěrstev z řad význačných 

nacistů. Nadporučík a později kapitán Hanns Alexander, pocházející z úspěšné rodiny 
německých Židů, která ve 30. letech minulého století musela před nacisty uprchnout 
z Berlína do Londýna (Hanns Alexander byl bratrem babičky Thomase Hardinga, 
autora této knihy), se stal jedním z hlavních britských vyšetřovatelů, zatímco Rudolf 
Höss, bývalý německý rolník a voják, který za 2. světové války působil v SS, velel 
koncentračnímu táboru Auschwitz a dohlížel na fyzickou likvidaci nejméně milionu 
mužů, žen a dětí, se ocitl v pozici jeho kořisti, jíž se zpočátku dařilo unikat. 

Thomas Harding v knize poprvé odhaluje fascinující podrobnosti ze života obou 
mužů a z dopadení Rudolfa Hösse. Přibližuje středoevropská bojiště 1. světové 
války, bohémský život v Berlíně 20. let, hrůzy nacistických koncentračních táborů za  
2. světové války i soudní proces proti hlavním představitelům nacistického Německa 
před mezinárodním vojenským tribunálem v Bergen-Belsenu a Norimberku. Strhujícím 
způsobem vypráví osudy dvou německých mužů, jejichž životní cesty se protnuly.

320 stran, vázaná, 329 Kč
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Praha osudová
Britský spisovatel Philip Kerr (1956) je mj. au-
torem série detektivních thrillerů, jejichž hlavní 
postavou je komisař berlínské kriminálky Bernie 
Günther; romány se odehrávají v době Výmarské 
republiky, za druhé světové války a za studené 
války. Autor dosud vydal devět románů z této 
série; první vyšel v roce 1989 (Krvavé diamanty) 
a odehrává se v roce 1936. Spolu s dalšími dvě-
ma romány (Bledý vrah z roku 1990 a Německé 
rekviem z roku 1991), které se odehrávají v roce 
1938, resp. 1947–48, tvoří volnou trilogii „Temný 
Berlín“ (česky vydal na přelomu tisíciletí BB/art). 
V roce 2006 pak Kerr na trilogii volně navázal 
prvním z dalších prozatím šesti románů, které se odehrávají různě v rozme-
zí let 1941–1954 (s flashbacky až do začátku 30. let). Pátý z těchto románů, 
Praha osudová z roku 2011, vyšel na sklonku loňského roku v Argu (přeložil 
Martin Škapa). Odehrává v letech 1941–1942 z velké části v Praze a okolí. 
Fiktivní postava Günthera (který je i vypravěčem románu) a fiktivní událos-
ti se tu prolínají s těmi skutečnými, jakož i s reálnými postavami, zejména 
s Heydrichem, a to krátce po jeho nástupu do funkce zastupujícího říšského 
protektora a příjezdu do Prahy. První třetina románu se ale odehrává v Berlíně, 
kde Günther začne v září 1941 vyšetřovat vraždu zahraničního dělníka a poté 
smrt zatím neznámého muže, kterou tak trochu sám zavinil. Když totiž jednou 
v noci viděl hádku onoho muže s atraktivní ženou, domníval se, že ji muž chce 
znásilnit a zasáhl; muž ale utekl a ráno bylo jeho mrtvé tělo nalezeno v neda-
lekém parku, protože při útěku ho srazil taxík, jak se později ukáže. Günther 
gentlemansky doprovodí ohroženou ženu – Arianne Tauberovou – domů a brzy 
nato se mezi nimi rozvine románek. Navíc se ukáže, že vražda cizince a smrt 
onoho násilníka spolu souvisí. Krátce poté je ale Günther odvelen do Prahy, 
aby se stal osobním strážcem Heydricha. Arianne vezme na prvních pár dní 

s sebou, ubytuje ji v hotelu a sám se hlásí v Dolním zámku v Panenských Bře-
žanech, kde se Heydrich zabydluje. Není mu zcela jasné, proč ho sem Hey-
drich povolal. Brzy je však zavražděn jeden z jeho pobočníků (typická záhada 
zamčeného pokoje), a tak se komisař chopí vyšetřování, jímž ho pověří sám 
Heydrich s tím, že podezřelí jsou všichni, kteří ten víkend pobývali na zámku 
na jeho pozvání. A podezřelý může být klidně i sám zlověstný a nevyzpytatelný 
Heydrich. Günther zpočátku netuší, že spolu všechno nějak souvisí: obě berlín-
ská úmrtí, jeho vyšetřování na zámku, pátrání gestapa po českých teroristech 
a po špionech. A čtenář má navíc jakési tušení, podporované Güntherovými 
počátečními náznaky, že Arianne je do všeho také nějak zapletená. Detektivka 
se pomalu mění na špionážní thriller a nikdo si nemůže být jist ničím, dokon-
ce ani Heydrich ne. Ostatně román začíná prologem z června 1942, v němž 
Günther doprovází mrtvého Heydricha z Prahy do Berlína… Nutno říct, že 
Günther není žádný nacista, ale vynikající kriminalista, který už dávno ztratil 
mladou manželku, žije osaměle a nenávidí nacistický režim i válku, Hitlera, 
Himmlera i Heydricha, a který si prožil velké trauma na východní frontě, kde 
byl přinucen podílet se na vyvražďování židovských obyvatel Ukrajiny a Bělo-
ruska. Nejednou uvažuje o sebevraždě a okouzlení Arianne je pro něj jakousi 
aspoň přechodnou možností, jak zapomenout. Navíc vraždy a zločiny se dějí 
i za války, a to teď nemám na mysli zločiny válečné. I když ty, které v románu 
vyšetřuje neohrožený Günther, s válkou nakonec bezprostředně souvisejí. Gün-
ther si nebere servítky, nebojí se generálů, klade nepříjemné otázky, protože 
vlastně nemá co ztratit; smrt by pro něj možná byla i vysvobozením. Oč méně 
mu záleží na budoucnosti, o to více se může věnovat své práci. Jako vypravěč 
je sarkastický a kritický k nacistům, k válce i k sobě; zaznívá tu i sebeironický 
tón. Autorovi se daří budovat napětí i zasadit fiktivní zápletku do skutečných 
událostí. Celkem působivé je i vylíčení atmosféry Prahy po Heydrichově příjez-
du a zajímavý je i popis jeho života na zámku v Panenských Břežanech, který 
je bohužel stále nepřístupný veřejnosti a navíc ve značně špatném stavu, jak 
autor konstatuje i v závěrečné poznámce.

MILAN ŠILHAN
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Motto je předznamenání. Visačka na dveřích 
před vstupem do prostoru textu. Má čtená-
ře naladit, napnout, případně zmást. Bohumil 
Hrabal (1914–1997) opatřoval svá díla motty 
často. Čerpal z literatury, filozofie, folkloru, 
někdy i z obyčejného lístku z čistírny. Texty 
a motta tvoří u Hrabala zvláštní magnetické 
pole. Pojďme si některá z nich připomenout.
 
Pábitelé „Některé skvrny nelze vyčistit bez poru-
šení podstaty látky.“ (lísteček z chemické čistírny)

Mrtvomat „Dotýkati se sv. Kříže prsty smočenými 
ve svěcené vodě není dovoleno, jelikož kov tím trpí.“ 
(nápis v kostele sv. Václava)

Pražské pavlačové anekdoty „Ze tří anekdot lze 
vytvořit obraz člověka.“ (Friedrich Nietzsche)

Morytáty a legendy „Když jseš férovej, chcípneš 
jak bojar.“ (Miťánek Meisner)

Bohumil Hrabal uvádí... „Je pravda denní a prav-
da noční. Pravda nemocných a pravda zdravých. 
Pravda dětí a pravda dospělých. Pravda mužů a prav-
da žen. Pravda živých a pravda umírajících. Pravda 
milujících a pravda nenávidících. Pravda šťastných 
a pravda nešťastných...“ (Jakub Deml)

Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet 
„Mlékárna by mohla prodávat i za tmy. Začít sama 
žít je víc než narození. Je možno chápat nevíru jako 
nerozlišující pozornost. Ostatně, inzeruji dům, ve kte-
rém nechci bydlet.“ (Viola Fischerová)

Taneční hodiny pro starší a pokročilé 
„Vítězství se sestává jen z bití.“ (Ladislav 
Klíma)

Něžný barbar „Kterak filozofovati kladi-
vem“ (Friedrich Nietzsche)

Příliš hlučná samota „Jedině slunce má 
právo na své skvrny.“ (Johann Wolfgang 
Goethe)

Harlekýnovy milióny „Dítě staví figurky, 
aby je pak smetlo.“ (Gomperz)

Postřižiny „Paní Bovaryová jsem já.“ (Gus-
tav Flaubert)

Bohumil Hrabal uvádí... „Je pravda dí-
vek a pravda matek a pravda vdov a prav-
da rozvedených a pravda kněze a pravda 
selky a pravda hraběnky a pravda kočího 
a pravda švadleny a pravda uměleckého 
knihaře...“  (Jakub Deml)

Život bez smokingu „Na vaně krále 
Čing-Čanga byla vyřezána tato slova: 
Každého dne se úplně obnovuj a dělej to 
vždy znovu a znovu.“ (čínská moudrost)

Svatby v domě „...; základy vzlétly 
do výše, vrcholy klesly nejníže.“ (Ladi-
slav Klíma)

Vita nuova „Co má viset, to se neutopí, 
byť i voda přes šibenice běžela.“ (lidová 
říkanka) 

Proluky „Groteska je absolutní komi-
ka.“ (Charles Baudelaire)

Bohumil Hrabal uvádí... „Je prav-
da studenta, který zabil malého kluka 
a hodil do řeky, a pravda pětačtyřice-
tileté nemocné, nervózní, arogantní 
hospodyně, která svého chlebodár-
ce považuje za zouvák, a pravda psa 
a pravda kafky a pravda lilie a pravda 
vody, prasete, Tomáše Bati, českoslo-
venských biskupů a Lacrimae Christi.“ 
(Jakub Deml) 

Židovský svícen „Žádná bouře není 
horší nežli úplné bezvětří a žádný druh 
nepřátel nebezpečnější nežli býti bez 
nepřátel.“ (sv. Ignác z Loyoly)

Růžový kavalír „Člověk se nemůže 
odstřihnout od své epochy.“ (G. W. F. 
Hegel, anebo Jacob Böhme?)

Ponorné říčky „Chybné výkony jsou 
půvabem apoštolských textů.“ (anonym)

Kdo jsem „Z kteréhokoli konce o Bo-
humila Hrabala zavadíš, je problema-
tický, staví tě před otázku, rodí spornost 
a nedorozumění, tropí nesnáz, a je to 
nesnáz tím nesnázovitější, že ji způso-
bil nevědomky a nevolky, nechtěl ji způ-
sobit, nechce být problematický, málo-
kdo se v literatuře podává tak upřímně, 
nelíčeně a nesporně, takový, jaký je.“ 
(Václav Černý)

Bohumil Hrabal: Motta

Jedním z inspiračních zdrojů tex-
tové montáže Toto město je 

ve společné péči obyvatel (1967) se 
pro Bohumila Hrabala stala kniha Die 
Mysterien der Schachkunst, „orien-
tální mystérium šachových a přece 
lidských osudů“. Desková hra šachy či 
šach představovala původně střetnutí 
dvou nepřátelských armád, v němž ví-
tězí ten, komu se podaří zneškodnit 
protivníkova krále (šach-mat znamená 
v perštině „panovník je přemožen“). 

Postupem času však pod tahy hracích kamenů – král, dáma, věže, střelci, jezdci, 
pěšci – začaly probublávat mnohovýznamové symboly a metafory, jež vzrušovaly 
najmě umělce. Viz: obětování dámy, útok na královské křídlo, tah pěšcem, dáma 

v obklíčení, rošáda, královský gambit, dáma ctí barvu apod. Krom této symbo-
listní textury je tu ovšem ještě slangová mluva šachistů, která má o poznání 
prozaičtější sémantiku. „Kobyla“, „koňadra“ či „hajtra“ není nic jiného než sošná 
figura jezdce. „Vidle“ značí taktický prvek, kdy napadnete více soupeřových figur 
najednou. Přeskupení krále a věže, spějící k rošádě, nazývají šachisté „rochnu-
tím“ či přímo „chrochtnutím“. Dvoutahový „mat bláznů“ je podobně promptní 
jako „šustrmat“, „šustrák“ neboli „ševcovský mat“. Při „dušeném matu“ matí 
(sic!) jezdec a matovanému králi znemožňují únik vlastní figury, jež ho de facto 
dusí. Zcela bez poezie je pak využití šachového pojmosloví ve všedním provozu. 
„Šachovat“, „vyšachovat“, případně „dělat v tom šachy“ značí přesuny, vyha-
zovy, zkrátka zmatek nad zmatek dle hesla lumpenproletariátu „Šachy, hokej, 
panika – to je naše taktika!“ Jedině výraz „být na tahu“ došel v životní realitě 
slibného přepodstatnění. Neboť jak praví patafyzik Fernando Arrabal: „Šachy 
nejsou jako život, šachy jsou život.“

Soutěž pro čtenáře:
Jak se jmenoval zpravodaj Společnosti Bohumila Hrabala, který vycházel v letech 1989–1995?

 a) Pepinoviny b) Hrabaliana c) Haňťa Press

Pokud znáte správnou odpověď, zašlete nám ji na adresu redakce (SČKN, Knižní novinky, P.O.Box 177, 110 01 Praha 1) 
nebo na e-mail (knizni.novinky@volny.cz) nejpozději do 14. dubna 2014. Tři vylosovaní výherci obdrží knižní odměnu.

Lovcovy zápisky:  „Král se může skrýt a mat nemůže krýt.“ 

Stránku připravil JAN NEJEDLÝ
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Chceš uspet v dnešní
mediální spolecnosti?

Studuj na naší vysoké škole programy
Mediální tvorba Literární tvorba, ,
nebo se přihlas na některý z mediálně 
či umělecky zaměřených kurzů.

Po studiu v L. A. můžeš pracovat jako dramaturg, 
publicista, editor, mediální analytik, kreativec, 
moderátor, producent, mluvčí, překladatel, textař, 
redaktor, nakladatel, spisovatel, producent, ...

tel.: +420 226 539 741
info@art-campus.cz
www.art-campus.cz

Dny otevřených dveří:

24. 4. 2014
15. 5. 2014
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Nejprodávanější knihy
v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období od 10. 3. do 16. 3. 2014

B e l e t r i e
1. Robert Galbraith Volání kukačky Plus
2. Evžen Boček Poslední aristokratka Druhé město
3. Erik Axel Sund Vraní dívka Knižní klub – Euromedia Group
4. Dan Brown Inferno Argo
5. Evžen Boček Aristokratka ve varu Druhé město
6. Umberto Eco Jméno růže Argo
7. Petra Hůlová Macocha Torst
8. Jonas Jonnason Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Panteon
9. Markus Zusak Zlodějka knih Argo
10. Nora Roberts Dům na útesu Alpress

P o p u l á r n ě  n a u č n á
1. Akademická příručka českého jazyka Academia
2. Nový občanský zákoník 2014 – Rekodifikace Sagit
3. Obchodní korporace – Rekodifikace Sagit
4. Zákoník práce – Rekodifikace Sagit
5. Apetit – Sýry BURDA Media 2000
6. J. Hlavačka a kol. Velké dějiny zemí Koruny české XI.b Paseka
7. Antónia Mačingová Zhubněte jednou provždy Ota
8. Kateřina Winterová, Linda Rybová Vaříme podle Herbáře Edice České televize
9. Nový občanský zákoník pro každého DonauMedia
10. Hana Marková Daňové zákony 2014 Grada Publishing

P r o  d ě t i  a  m l á d e ž
1. Nicolas Vanier Bella a Sebastián Albatros
2. Jeff Kinney Deník malého poseroutky Albatros
3. Jeff Kinney Můj (nový!) vlastní deník malého poseroutky CooBoo
4. Lenka Eckertová Hustej Internet Petr Prchal
5. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 2 – Roderick je king CooBoo
6. Matt Groening Bart Simpson – Průvodce životem Jota
7. Angry Birds – Fakt hustá zábava Computer Press
8. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 6 – Ponorková nemoc CooBoo
9. LEGO – příběh Computer Press
10. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 5 – Ošklivá pravda CooBoo

Děkujeme všem, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Jeho výsledky budou ještě zajímavější a přesvědčivější, když se na jeho přípravě budou podílet 
další knihkupci. Data zpracovává a na spolupráci s vámi se těší sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz 
Aktuální žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete každý týden na www.sckn.cz

1. Dan Brown Inferno (čte M. Táborský) Tympanum
2. Jaroslav Foglar Rychlé šípy (čte více interpretů) Supraphon
3. Robert James Waller Madisonské mosty (čte Z. Adamovská a L. Županič) Audiostory
4. Jay Elliot, William Z. Simon Cesta Steva Jobse (čte P. Rímský) ADK Prague
5. Angličtina do ucha – 1. Eddica
6. Winston Groom Forrest Gump (čte J. Hartl) Kristián
7. Angličtina do ucha – 2. Eddica
8. J. R. R. Tolkien Hobit (čte V. Kudla) Tympanum
9. Jo Nesbø Netopýr (čte H. Čermák) OneHotBook
10. Walter Isaacson Steve Jobs (čte M. Stránský) Práh

Audioknihy – Top 10 – únor 2014
Údaje o počtu po síti „stažených“ audioknih poskytly firmy: Alza, Kosmas, Audiotéka



Češi sepsali své dějiny
největší dokončený knižní projekt české historiografie / kompletní dějiny Českých zemí  

od počátků až do roku 1945 / 15 dílů v 19 svazcích, 13 628 stran, 2819 obrázků, 161 map
nominace Magnesia Litera za nakladatelský čin / www.velkedejiny.cz
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249,-

199,-

autorizovaná biografie

15. dubna 
Josef somr 

slaví 80 let

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.


