DOPORUČUJEme

Václav Cílek: Archeus pozemský
neboli fragment radostné vědy o trpaslících

2. p o l o l e t í
Vázaná s přebalem, ilustrace Kurt Gebauer, fotografie Václav Cílek, asi 250 stran, asi 298 Kč, ISBN 978-80-7363-290-8

Základem knihy je dlouhá stať
o trpaslících, jejich druzích,
národohospodářském významu a obecně o záležitostech
ukrytých v zemi, ať již se
jedná o základní věštebnou
symetrii, etruské podsvětní
bohy či obyčejné permoníky.
Text je dále doplněn příbuznými esejemi o ostré hranici stínu, Sokratově vězení
a současných ekonomických
a klimatických změnách. Tyto
záležitosti jsou hodnoceny
převážně z hlediska převozníka trpaslíků, který si klade otázku, kam tento malý národ odešel.

John D. Barrow: Vesmírné snění.
Dějiny vědy v obrazech

2. p o l o l e t í
(Anglický orig.: Cosmic Imagery)
Překlad Jan Novotný, vázaná s přebalem, 608 stran, celobarevná, formát 160 x 230, asi 800 Kč, ISBN 978-80-7363-291-5

Britský fyzik a kosmolog John Barrow je autorem 18 knih určených většinou
širšímu okruhu čtenářů. Vesmírné snění je však v jeho díle něčím naprosto
novým a neočekávaným. Autor tuto knihu věnuje úloze, kterou měly pro
vývoj vědy a pro její vliv na kulturu a civilizaci obrazy. Nejde ovšem jen
o díla s převládajícím uměleckým záměrem, ale i o mapy, grafy, vědecké ilustrace, fotografie, záznamy experimentů, číselná schémata. Kniha podává
panorama dějin lidského poznání od antiky až po dnešek, jehož největší
úspěchy a zvraty byly obvykle nejlépe vystiženy a zapsaly se do lidské paměti
v podobě obrazu. Autor – jak je u něho obvyklé – i zde plně projevuje svou
vědeckou erudici a schopnost podávat nesnadnou problematiku s vtipem
a elegancí. Podstatnou složkou díla jsou samotné obrazy, které přinášejí
čtenáři nevšední estetický zážitek.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.
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Populárně naučná řada Aliter vydávaná ve spolupráci s nakladatelstvím
Argo je koncipována jako „edice moderních myšlenek“, a to jak výběrem
témat, tak jejich zpracováním. Přináší originální pohledy a moderní témata, často u nás zatím nezpracovaná či neznámá, která zpřístupňuje čtivou
a srozumitelnou formou. Formát 130 x 200 mm, vázané s přebalem.

George Friedman: Příštích sto let.
Předpověď pro jednadvacáté století

1. p o l o l e t í
(Anglický orig.: The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century)
Překlad Jana Odehnalová, 324 stran, 365 Kč, ISBN 978-80-7363-287-8

Zakladatel soukromé zpravodajské agentury Strategic Forecasting předpovídá celosvětový politický
vývoj pro 21. století.
Autor ve svých prognózách vychází z mnoha čitelných současných trendů, geopolitických zájmů
významných států, jejich silných stránek i slabin,
a dovádí je do logických důsledků. Poutavě a přístupně extrapoluje politický, sociální i kulturní
vývoj současných i budoucích světových mocností a předpovídá, že přesun mocenských center
a s ním spojený úpadek americké nadvlády jsou v nadcházejícím století
nevyhnutelnou věcí. Vyhneme se přitom rozpoutání celosvětové války?

Ian Stewart: Kabinet matematických kuriozit profesora Stewarta
2.

pololetí

Nudila vás ve škole matematika? To asi protože byla nudná! Ian Stewart, jeden z nejznámějších žijících matematiků, si kvůli tomu ve čtrnácti začal vést
matematický zápisník. Snášel do něj vše poutavé a zábavné o matematice,
co našel, ale co se nevyučovalo. Nakonec zaplnil šest sešitů – a právě z nich
vybral příklady do této knihy. Objevte i vy báječnou celoživotní sbírku her,
hádanek, příběhů, vtipů a perliček, podivných prvků matematické kultury,
módních výrazů, karetních triků a návodů. Třeba jak dostat třešni z koktejlové sklenice, nebo jak si vydělat peníze důkazem samozřejmostí – a co
jsou Velká Fermatova věta, Poincarého domněnka, teorie chaosu, fraktály, Penroseovo dláždění a skutečný důvod, proč nelze dělit nulou. Kabinet
předkládá problémy a hlavolamy ostřílenému fanouškovi i dobrodružnému nováčkovi, čímž zaručuje podněty, poučení, zábavu a překvapení.

2

ř ada a l i t er

George A. Akerlof a Robert J. Shiller: Živočišné pudy.

Ř A D A A L I TE R

(Anglický orig.: Professor Stewart‘s Cabinet of Mathematical Curiosities)
Překlad Zdeněk Urban, asi 300 stran, asi 350 Kč, ISBN 978-80-7363-292-2

P opu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace

Jak lidská psychologie ovlivňuje ekonomiku

2. p o l o l e t í
(Anglický orig.: Animal Spirits. How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism)
Překlad Stanislav Pavlíček, asi 256 stran, asi 300 Kč, ISBN 978-80-7363-299-1

Ekonomické dění neurčují jen racionální lidské motivy, měřitelné proměnné či matematicky vyjádřitelné vztahy, v ekonomice působí též mocné
psychologické síly, které duchovní otec této teorie John Maynard Keynes
nazval animal spirits – živočišné pudy. Hlavními z nich jsou důvěra, spravedlnost, nepoctivost se zlou vůlí, peněžní iluze a zostřené vnímání příběhů.
Tyto pudy srozumitelně objasňují, jak fungují takové jevy jako hospodářské
krize, nezaměstnanost, míra úspor, výkyvy cen akcií či nemovitostí a chudoba menšin. Oba autoři patří do první stovky nejvýznamnějších světových
ekonomů současnosti, George Akerlof je nositelem Nobelovy ceny za ekonomii (2000, s J. Stiglitzem a M. Spencem), Robert Shiller je profesorem
ekonomie Yaleově univerzitě a autorem několika bestsellerů (např. Irrational
Exuberance, česky Investiční horečka, 2010, a The Subprime Solution). Podle
autorů jsou živočišné pudy jednou z hlavních příčin současné krize, k jejímuž řešení je nutná aktivnější úloha státu.

Simon Singh: Velká Fermatova věta.
Dramatická historie řešení největšího matematického problému. 3. vydání

(Anglický orig.: Fermat‘s Last Theorem)
2. p o l o l e t í
Překlad Luboš Pick, Jiří Rákosník a Mirko Rokyta, vázaná, 288 stran, 298 Kč,
ISBN 978-80-7363-315-8

Kniha líčí téměř 350 let úsilí matematiků celého
světa o nalezení důkazu Velké Fermatovy věty, kterou vyslovil francouzský matematik 17. stol. Pierre
de Fermat. Na okraji překladu Diofantovy Aritmetiky si poznamenal, že rovnice x n + y n = z n nemá
řešení v množině přirozených čísel (N) pro n >2
a že zná důkaz tohoto tvrzení, ale nevešel by se
mu na okraj knihy. Kniha je strhujícím vyprávěním o příběhu této věty, který se prolíná celými
dějinami matematiky a dotýká se všech oblastí teorie čísel. Sama věta je
pro matematiku poměrně bezvýznamná, nicméně matematikové jsou podobni horolezcům, kteří zdolávají horské velikány jen proto, protože tam
jsou. Fermatovu větu „pokořil“ až britský matematik Andrew Wiles v roce
1994.

TITULY V ŘADĚ ALITER NA SKLADĚ VIZ S. 22
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Naomi Kleinová: Šoková doktrína

ŘADA ZIP

Podobně jako Aliter přináší tato ediční řada originální pohledy na současná témata, proniká však hlouběji k jejich podstatě a nabízí podrobnější
vhled do dané problematiky. Knihy této řady se vyznačují propracovanou
a dynamickou grafickou úpravou s množstvím ilustrací, fotografií a grafů.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo, formát 160 x 230 mm, vázané s přebalem.

Michio Kaku: Fyzika nemožného
(Anglický orig.: Physics of the Impossible)
Překlad Petr Liebl, 292 stran, 399 Kč, ISBN 978-80-7363-262-5

1.

pololetí

Ještě před sto lety si byli vědci jisti, že věci, které dnes
člověk běžně používá – laser, televize či atomová bomba – jsou fyzikálně neuskutečnitelné. Michio Kaku ve
své knize zkoumá, nakolik už věda pokročila a nakolik
jsme se přiblížili realizaci technologií, jež zatím fungují
jen ve science-fiction. Ukazuje, jak lze optiky a elektromagnetismu využít k simulaci neviditelnosti; jak zdokonalená magnetické rezonance umožní číst lidské
myšlenky; jak by mohly supravodiče, nanotechnologie a elektrické pole pomoci vyslat za hranice zemské
atmosféry nikoli raketu, ale výtah, o kterém snil A. C.
Clarke.

Mario Livio: Je Bůh matematik?

(Anglický orig.: Is God a Mathematician?)
Překlad Petr Holčák, 256 stran, asi 399 Kč, ISBN 978-80-7363-282-3

(Anglický orig.: The Shock Doctrine)
Překlad Pavel Kaas, asi 600 stran, asi 600 Kč, ISBN 978-80-7363-264-9

ř ada Z I P

2.

pololetí

Válka v Iráku, tsunami na Cejlonu, zátopy v New Orleans… těchto a podobných neštěstí umí dobře využít typ podnikání, který Kleinová nazývá
„kalamitním kapitalismem“. Zatímco se postižení vzpamatovávají z otřesu,
nadnárodní kapitál se už usídluje na zpustošeném území, a tam, kde před
katastrofou byla veřejná zařízení, rychle rostou hotely, kanceláře a nákupní
střediska v soukromých rukou. Obvyklé demokratické mechanismy přicházejí zkrátka, protože v krizové situaci je přece třeba sáhnout k mimořádným, rychlejším prostředkům. Stejně jako ve své předchozí knize Bez loga
(2005) dokládá autorka tyto skutečnosti velkým množstvím statistických
dat, faktů, rozhovorů s účastníky událostí i výsledky vlastních výzkumů.

Keth Ball: Podivuhodné křivky, počítání králíků a jiná
matematická dobrodružství
(Anglický orig.: Strange Curves, Counting Rabbits and Other Mathematical Explorations)
Překlad Jaroslav Drahoš, asi 250 stran, asi 350 Kč, ISBN 978-80-7363-289-2)

1.

pololetí

Řídí se svět matematikou, která do něj byla předem vložena a my ji jenom
objevujeme, nebo si matematiku vytvořili lidé jako jeden z nástrojů k poznávání světa? Jinak řečeno: je matematika dílem Boha či přírody, pevně
vetkaným do struktury vesmíru, jak říkají následovníci Platóna, anebo pouhým lidským výtvorem? Toto prastaré dilema zkoumá ve své nové knize Je
Bůh matematik? astrofyzik a popularizátor vědy Mario Livio. Ve snaze dobrat se odpovědi nás přístupnou formou provádí světem matematického
myšlení od Pythagora přes největší postavy dějin matematiky a fyziky až po
dnešek. Ukazuje přitom, jak matematika se svými zarážejícími otázkami
a důvtipnými odpověďmi neustále prohlubuje naše poznání světa a vesmíru. Česky vyšly Liviovy knihy Zlatý řez (2006) a Neřešitelná rovnice (2008).

4
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2.

pololetí

Autor rozebírá deset tématických okruhů z matematiky, s níž se denně setkáváme. Postupuje od snadného a samozřejmého zadání, posléze však
dospívá ke vcelku důstojné matematice hodné specialisty – z mnoha závěrů
se poučí i zdatný matematik. Pestrý výběr látky pokrývá řadu přitažlivých
oborů, jako je např. kódování, překvapivý způsob výpočtu obsahu plošných obrazců (Pickova věta), Malá Fermatova věta a desetinné zlomky,
fraktální křivky (např. takové, které pokrývají celý čtverec), pravděpodobnost, že dva jevy nastanou současně a tzv. normální pravděpodobnostní
rozdělení, Stirlingův vzorec pro vyjádření faktoriálů přirozených čísel nebo
úloha, jak co nejrychleji a nejpohodlněji objevit lehčí minci. Kniha zaujme
nejen ty, kteří občas rádi řeší hádanky a záhady; bude dobrou průvodkyní
a obohacením i pro čtenáře, kteří mají o matematiku soustavnější zájem.

TITULY V ŘADĚ ZIP NA SKLADĚ VIZ S. 28
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Ř A D A Z LO M

Populárně naučná řada Zlom přináší výběr ze světových bestsellerů. Knihy
se zabývají aktuální problematikou zejména z oblasti společenských věd
(sociologie, psychologie, ekonomie, atd.). Jsou psány čtivým, srozumitelným jazykem, s mnoha konkrétními příklady a jsou určeny pro širokou veřejnost. Formát 135 x 205 mm, vázané s přebalem.

Jonah Lehrer: Jak se rozhodujeme

(Anglický orig.: How we decide)
1. p o l o l e t í
Překlad Jan Klíma, vázaná s přebalem, 328 stran, 350 Kč, ISBN 978-80-7363-281-6

Máme se řídit instinktem, nebo racionální analýzou? Odpověď, jak vysvětluje Lehrer ve své chytré
a čtivě napsané knize, záleží na situaci. Vědět, jaká
metoda přemýšlení funguje v jakém případě, je nejen velmi užitečné, ale také vzrušující. Autor nás zavede na nejrůznější místa a nechá nás vyslechnout
celou řadu příběhů. Dozvíme se, jak fluktuace několika dopaminových neuronů zachránila americkou bitevní loď za války v Perském zálivu i jak zvýšená aktivita jedné konkrétní oblasti mozku pomohla
vyvolat hypoteční krizi. Představí nám vědce, kteří
pomocí zobrazovacích metod studují, jak se lidé rozhodují při investování
a při výběru politických kandidátů. Dozvíme se, jak lze s pomocí těchto nových poznatků zlepšit televizní show, lékařskou péči, vojenské zpravodajství
nebo výkony ve fotbalové lize.

P opu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace

ř ada z l o m

Steven D. Levitt a Stephen J. Dubner: Superfreakonomics – skrytá ekonomie všeho.

O globálním ochlazování, vlasteneckých prostitutkách a o tom, proč by si sebevražední atentátníci měli koupit životní pojistku
(Anglický orig.: Superfreakonomics. Global Cooling, Patriotic Prostitutes, and Why Suicide Bombers Should Buy Life
Insurance)
Překlad Petr Holčák, asi 300 stran, asi 300 Kč

Po čtyřech letech od vydání veleúspěšného titulu Freakonomics (česky
Špekonomie) se ekonom Steve Levitt a žurnalista Stephen Dubner vrátili
navazující knihou Skrytá ekonomie všeho (Superfreakonomics). Autoři se v ní
nespokojují originální aplikací mikroekonomicko-psychologické analýzy
na řadu dalších aktuálních nebo nedávných jevů a událostí, ale míří dál.
Ukazují, jak lze některé zásadní problémy světa včetně například globálního oteplování eliminovat bez vynaložení obrovských nákladů jednoduše
tím, že se spolehneme na tvůrčí myšlení a inovační schopnosti lidí. Autoři
svým důrazem na kreativnost nabízejí zásadně optimistický pohled na svět
a na řadě příkladů dokládají, že pesimistické nálady šířené médii, aktivisty
i učenci o neodvratném směřování lidstva a planety do záhuby jsou téměř
vždy mylné.

TITULY V ŘADĚ ZLOM NA SKLADĚ VIZ S.32

Sharon Moalem: Jak funguje sex.

S kým flirtujeme, proč se líbáme a co z toho mají naše děti

(Anglický orig.: How sex works)
1. p o l o l e t í
Překlad Petra Mondscheinová, vázaná s přebalem, asi 300 stran, asi 298 Kč,
ISBN 978-80-7363-393-9

Zaskočilo vás někdy vaše tělo nebo city? Tato kniha
vám pomůže pochopit, jak a proč k tomu došlo. Autor sleduje sexuální chování od prehistorie k dnešku
a různé příklady si vypůjčuje i u ostatních živočišných
druhů, aby co nejpřesněji vystihl roli, kterou plní sex
v lidském životě dnes. Od popisu sexuálního ústrojí
a jeho funkce se dostává až k fascinujícím biochemickým procesům, které ovlivňují sexuální přitažlivost.
Nabízí nevšední poznatky o antikoncepci, plodnosti,
homosexualitě, orgasmu a mnoha dalších aspektech sexuálního života moderního člověka. Ty nám mohou zodpovědět na širokou škálu otázek, třebas
zda může užívání hormonální antikoncepce ovlivnit, jaký partner si vás vybere, nebo kdy jsou ženy nejnáchylnější k nevěře.
6
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ŘADA BOD

Řada Bod přináší odbornou literaturu se zaměřením zejména na akademické publikum a poučené zájemce. Formát 140 x 205 mm, brožované
(vesměs s klopami) nebo vázané.

Karel Stibral, Ondřej Dadejík, Vlastimil Zuska: Česká estetika přírody ve
středoevropském kontextu
Brožovaná s klopami, 320 stran, 350 Kč, ISBN 978-80-7363-247-2 1.

pololetí

P opu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace

ř ada bod

Michal Kubát: Politická opozice v teorii
a středoevropské praxi (vybrané otázky)
Vázaná, 200 stran, 225 Kč, ISBN 978-80-7363-285-4

1.

pololetí

Publikace je systematickým zpracováním důležitého
fenoménu moderní politiky, kterým je politická opozice, a to jak z hlediska teorie politiky, tak i vzhledem
k politické praxi. Klade si za cíl analýzu problematiky
ve smyslu rozvinutí a modifikování existujících teorií,
přičemž ambicí práce je doplňovat existující teorii
vlastními analytickými postřehy, nejednou polemické
povahy. Text dále aplikuje analyzované teorie na politickou praxi zemí střední Evropy. Autor představuje
nejdůležitější existující přístupy a koncepce politické opozice a zaplňuje tak informační mezeru, která
v české politické vědě existuje.

Moderní estetika zahrnuje do svého zkoumání nejen postmoderní kulturu, ale v rostoucí míře i krajinu a přírodu. Tato publikace přibližuje myšlení
některých českých estetiků a přírodovědců, kteří se
zabývali estetickými jevy. Kniha je rozdělena na část
věnovanou filozofické estetice, kde jsou představeni známí (např. Otokar Hostinský, Jan Mukařovský)
i méně známí (František Tomáš Bratránek, František Matouš Klácel) čeští estetici, a část přírodovědeckou, která je věnována biologizující estetice od Josefa Velenovského po
současné české následovníky Adolfa Portmanna (např. Stanislav Komárek,
Zdeněk Neubauer).

Kniha je stručným a čtivým úvodem do disciplíny zvané kulturní historie.
Definuje kulturní historii, seznamuje s jejím předmětem, vznikem, metodami, klíčovými tématy a otázkami, hlavními představiteli a díly, a to v celosvětovém měřítku.

Pavel Frouz: Sbíráme mince.

Kryštof Kozák: Měkký podbřišek navěky?

Praktická příručka nejen pro začínající sběratele.
Brožovaná s klopami, 216 stran, 100 černobílých ilustrací, 250 Kč,
ISBN 978-80-7363-089-8

1.

pololetí

Prakticky zaměřená příručka přináší základní informace o sbírání mincí a o všem, co s mincemi a platidly obecně souvisí. V jednotlivých kapitolách popisuje historii peněz (včetně detailního přehledu jejich
vývoje na našem území), přináší základní informace
o vědě s nimi spojené, numismatice, tipy, co a jak
sbírat, rady, jak mince popisovat, jak určovat jejich
zachovalost či jakým způsobem je ukládat atd. Pro
poučenější zájemce jsou přínosné zejména pasáže
o čištění mincí či praktické přílohy (např. aktuální
měny světa), doplněné i o přílohy elektronické, volně ke stažení z autorových stránek. Přestože těžiště publikace spočívá v mincích, autor si krátce
všímá i bankovek a sběratelského materiálu, který se mincím blíží (medaile,
žetony, hrací známky atd.).

8

Peter Burke: Co je kulturní historie?

(Anglický orig.: What is Cultural History)
Překlad Stanislav Pavlíček, vázaná s přebalem, asi 200 stran, asi 225 Kč, ISBN 978-80-7363-302-8

Důsledky asymetrie mezi Spojenými státy a Mexikem
Brožovaná s klopami, asi 200 stran, asi 200 Kč, ISBN 978-80-7363-295-3

2.

pololetí

2.

pololetí

2.

pololetí

Publikace se zaměřuje se na aktuální problémy, které vznikají na hranicích
mezi Spojenými státy a Mexikem v důsledku přetrvávající asymetrie mezi
oběma zeměmi.

Marek Bankowicz: Státní převrat

(Polský orig.: Zamach stanu)
Překlad Michal Kubát, brožovaná s klopami, asi 200 stran, asi 225 Kč, ISBN 978-80-7363-294-6

Autor analyzuje v politické praxi sice častý, avšak v politické teorii téměř
nezpracovaný fenomén státního převratu jakožto specifického prostředku
získávání státní moci.

TITULY V ŘADĚ BOD NA SKLADĚ VIZ S. 34
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ř ada perga m e n

ŘADA PNK

Ř A D A PE R G A M E N

PNK = „Politicky nekorektní“ knihovnička. V této ediční řadě vydáváme knihy na
aktuální společenská témata, která jsou z veřejného prostoru vytěsňována politicky korektními „normalizátory“. Formát 130 x 200 mm, vázané s přebalem.

Kratičké, výtvarně zaměřené ochutnávky velkých témat se špetkou mystiky
a radosti z čiré spekulace – tak by se dala charakterizovat nová řada populárně naučných knih pro radost i poučení. Atraktivní grafické zpracování
a půvabné ilustrace dělají z těchto knížek ideální dárky pro sběratele a milovníky krásných knih. Formát 140 x 170 mm, vázané bez přebalu.

Thomas E. Woods jr.: Krach.

Příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen zhoršují

(Anglický orig.: Meltdown. A Free-Market Look at Why the Stock Market Collapsed,
the Economy Tanked, and Government Bailouts Will Make Things Worse)
Předmluva Josef Šíma, překlad Aleš Drobek, vázaná s přebalem, 224 stran, 279 Kč,
ISBN 978-80-7363-273-1.
1. p o l o l e t í

Kniha provede laického čtenáře v několika krátkých
kapitolách celou řadou témat, která v našich odborných i veřejných debatách dlouho chyběla. Vysvětlují
se zde mimo jiné základní principy fungování bankovnictví, podstata inflace a rakouská teorie hospodářského cyklu, najdeme tu i přesvědčivý a racionální
vysvětlení, jak jsme se dostali tam, kde dnes jsme.
TITULY V ŘADĚ PNK NA SKLADĚ VIZ S. 36

ŘADA PRŮVODCE PRO KAŽDÉHO

Řada Průvodce pro každého vychází z úspěšné edice Very Short Introduction, kterou už mnoho let vydává nakladatelství Oxford University Press. Čtenářům
se v rámci této řady dostává čtivě, současně však seriózně a inteligentně
napsaných úvodů do celé řady oborů. Formát 110 x 185 mm, vázané s přebalem.

Penelope Wilsonová: Hieroglyfy

(Anglický orig: Hieroglyphs: A Very Short Introduction)
1. p o l o l e t í
Překlad Hana Vymazalová, 188 stran, 20 ilustrací, 250 Kč, ISBN 978-80-7363-163-5

Hieroglyfy byly pro staré Egypťany mnohem více než
písmem. Jednalo se o všudypřítomnou a všemohoucí
sílu pro sdělování zpráv, používaly se po dobu tří tisíc
let staroegyptské kultury. Hieroglyfy byly monumentálním uměním, způsobem, jak se mohl jednotlivec
identifikovat s egyptskou civilizací, nástrojem pro komunikaci s bohy i cestou k nesmrtelnosti. Fascinace
hieroglyfy je dodnes velice silná a tato kniha odhaluje
celou řadu dosud opomíjených oblastí.

Geoff Stray: Kalendář Mayů a dalších starých civilizací
(Anglický orig.: The Mayan and Other Ancient Calendars)
Překlad Petr Holčák, 64 stran, 198 Kč, ISBN 978-80-7363-296-0

1.

pololetí

Geoff Stray se výzkumem mayských kalendářů usilovně zabývá již několik
desetiletí a publikoval na toto téma řadu knih. V této knížce objasňuje rozdíly mezi různými typy kalendářů starověkých civilizací, pro něž bylo studium nebeských cyklů životně důležitým pilířem poznání a osvojení světa.
Mayské lunární kalendáře byly na svou dobu mimořádně přesné a dokázaly předpovídat dráhu Venuše a zatmění Slunce několik set let do budoucna.
Čtenáři na konci knížky s povděkem zjistí, proč podle Mayů skončí současná epocha posledním měsícem roku 2012. Jak autor nepřetržitým bádáním od počátku 80. let zjistil, od toho roku už bude všechno jinak...

Phoebe Mc Naugtonová: Perspektiva a jiné optické
klamy
(Anglický orig.: Perspective and Other Optical Illusions)
Překlad Petr Holčák, 64 stran, 198 Kč, ISBN 978-80-7363-297-7

2.

pololetí

Vypadá to, co je od nás dál, vždy jako menší? Nevidíme někdy zcela zřetelně něco, co tam ve skutečnosti není? Je vůbec možné pomocí zraku získat
přímý a pravdivý obraz skutečnosti? Takové otázky před nás klade anglická průmyslová designérka, grafička a malířka Phoebe McNaughonová.
Její půvabná knížka nás provádí historií vizuálního zobrazování skutečnosti
a dějinami perspektivy ve výtvarném umění od starověku přes renesanci až
po moderní dobu.

Připravujeme:
Daud Sutton: Platónská a archimédovská tělesa
TITULY V ŘADĚ PERGAMEN NA SKLADĚ VIZ S. 36

TITULY V ŘADĚ PPK NA SKLADĚ VIZ S. 35
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POP U L Á R N Ě N A U Č N É M I M O Ř A D Y

Vojtěch Novotný: Papuánské
(polo)pravdy.
Druhé, rozšířené vydání

1.
Vázaná s přebalem, 232 stran, ilustrace Benson Avea Bego, 265 Kč,
ISBN 978-80-7363-279-3

pololetí

Největší tropický ostrov světa, Nová Guinea, je stále
ještě pokryt téměř nedotčenými tropickými pralesy
a osídlen tradičními kmenovými společnostmi, které
hovoří více než tisícem jazyků. Nad výsledky nečekaných kombinací preindustriálních a postmoderních
dějů v této zemi lze často jen žasnout. Není proto divu,
že autor, který od prvního vydání své úspěšné knihy Papuánské (polo)pravdy prožil na tomto exotickém ostrově
dalších pět let, měl co dodat. Nové vydání je o polovinu delší a o nic méně pravdivé než to původní. Lze na ně tedy pohlížet i jako na
úplně novou knihu, ke které je ta původní zdarma přibalena.

Petr Zídek: Příběh herečky.

Dělnická prokurátorka Ludmila Brožová a její svět
Vázaná s přebalem, 264 stran, asi 40 ilustrací, 298 Kč,
ISBN 978-80-7363-259-5

1.

pololetí

Kniha je historickou reportáží o životě dělnické prokurátorky Ludmily Brožové-Polednové zasazenou do
kontextu vývoje justice 40.–70. let, který dodnes nebyl
historicky zpracován. Životopis se nezaměřuje jen na
proces s Miladou Horákovou, ale věnuje se tomu, co
mu předcházelo, a především desítkám dalších, dnes
zcela zapomenutých politických procesů, u nichž Brožová-Polednová asistovala. Závěrečné kapitoly popisují vyšetřování a stíhání bývalé prokurátorky v kontextu
podobných kauz. Knihu doplňují fotografie z archivu
i od pamětníků a faksimile klíčových dokumentů.

Václav G. Cílek st.: Svahilské pobřeží
Vázaná s přebalem, 256 stran, 80 ilustrací, barevná příloha, 298 Kč,
ISBN 978-80-7363-275-5
1.

pololetí

Václav G. Cílek starší strávil v Africe jako geolog celkem dvanáct let, a to od doby krátce po dekolonizaci
až do poloviny osmdesátých let. Pracoval na ložiscích, která se v posledních letech stala legendárními – těžiště jeho práce spočívalo v prospekci pobřežních písků tvořených zrny titanových minerálů. Jedno
z míst, které zkoumal, se stalo největším světovým
ložiskem černých písků, které je několikanásobně významnější než všechna rudná ložiska ČR dohromady.
12
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Kniha není běžným cestopisem, není ani cestopisem memoárovým. Prezentuje východní Afriku a svahilské pobřeží jako důležitý zdroj nerostných
surovin, které byly a do budoucna budou základem ekonomického vývoje
a sociálního rozkvětu této dosud opomíjené oblasti. Autor na černý kontinent pohlíží novýma očima, popisuje to, co lidem Afriky připadalo běžné
i co jim unikalo, ohromné oblasti se starodávnou kulturou, i ony skryté
poklady nerostných surovin.

Ladislav Kovář ml.: Praktický houbař
Brožovaná s klopami, 176 stran, 14 ilustrací, 225 Kč,
ISBN 978-80-7363-298-4

1.

pololetí

Knížka o houbách a houbařích si neklade za cíl vyčerpat veškeré poznatky o krásných a podivuhodných organiSmech, jakými houby bezesporu jsou,
rovněž není jejím účelem suplovat výpravné obrazové atlasy hub. Přináší informace, poznatky a praktické rady od milovníka hub a vášnivého houbaře,
který chodí do lesa více než 45 let. Kromě základních
pojmů z mykologie najdete v knize především praktické rady: jak, kdy a kde houby hledat, jak je rozpoznávat, jak se vyvarovat otravy apod. Podstatná
část knihy je věnována zpracování hub a jejich využití
v kuchyni – najdete zde celou řadu houbových receptů. Stranou nezůstaly
ani otázky houbařské etiky a ekologické aspekty života hub v přírodě.

Jeremy Clarkson: Vím, že máš duši.
Stroje, které milujeme

(Anglický orig.: I know you got a soul)
1. p o l o l e t í
Překlad Milena Turner, vázaná s přebalem, asi 300 stran, 30 ilustrací, asi 300 Kč,
ISBN 978-80-7363-250-2

Pořad BBC o motorismu Top Gear vysílaný již několik let i v České republice má na celém světě podle
odhadů asi 350 milionů diváků. K jeho mimořádné
popularitě přispívá i hlavní moderátor Jeremy Clarkson. Tuto knihu začal psát, aby se vyznal ze své lásky
k automobilům a aby zjistil, co lidi k nejrůznějším
strojům tolik přitahuje. Zjistil, že všechny pozoruhodné automobily, lodě, letadla, vznášedla, ponorky, raketoplány a další technické výtvory mají jedno společné. Za každým
z nich totiž stojí nějaký vizionářský inženýr či nadšený konstruktér, který
svému stroji vdechl „duši“ – a je to právě ona, co nás k těmto strojům
poutá. Jakoby mimochodem se také dozvíme, kde se nejlíp schovat v případě nukleární války či kdo by vyhrál v souboji Supermana, Jamese Bonda
a Terminátora.
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Stanislav Komárek: Listy v lahvích
Vázaná s přebalem, asi 200 stran, asi 300 Kč, ISBN 978-80-7363-300-4

2.

Don Norman: Design pro každý den
pololetí

Tento svazek obsahuje sloupky z let 2007–2009, otištěné převážně v Lidových a Hospodářských novinách. Autor sám o nich říká: „Sloupek je útvar
krátkodechý, v typickém případě se druhého dne i s celým listem smačká a hodí do koše. Vždycky jsem se snažil, možná marně, aby obsahovaly
i něco jiného než obvyklé radosti čtenářů novin: líčení hlouposti mocných
a chyb, které udělali. I při souborné redakci nelze odstranit skutečnost, že
každý ze sloupků je jako dopis v láhvi: je jaksi do sebe uzavřený a je určen
k samostatnému čtení odděleně od jiných. Proto se témata rozmanitým
způsobem dotýkají, překrývají a proplétají a rovněž jejich rozdělení do jednotlivých bloků je arbitrární a lze je provést pouze nahrubo.“

Vojen Ložek: Po stopách pravěkých dějů
Vázaná s přebalem, asi 250 stran, 100 ilustrací, asi 300 Kč, ISBN 978-80-7363-301-1

2.

P opu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace

pololetí

Náš přední a světově proslulý badatel, malakolog Vojen Ložek se v této
knize zabývá doklady, které máme z nejmladší geologické minulosti, a možnostmi jejich poznání a výkladu. Nejprve ukazuje, jaké odkazy minulosti nacházíme při studiu určitých prvků přírody, poté probírá pojmy biodiverzita
a geodiverzita z pohledu jejich vztahů a zabývá se charakteristikami ekofenoménů v krajině. Jedním z hlavních témat je otázka, jaký význam má rozmanitost neživé přírody na pestrost života. Kromě rozboru svědectví, jaké nám
podávají půdy, říční nivy a mokřady a jejich vývoj či opomíjené svahoviny
věnuje velkou pozornost i středoevropskému bezlesí – v šesti kapitolách autor sleduje historii lesa a bezlesí v kvartéru, dokladům jejich rozšíření, vývoji,
rozšíření přirozeného bezlesí v ČR a SR a jeho osudy v dnešní době. V závěrečných úvahách pak autor charakterizuje historii zásahů člověka do přírody
a krajiny a dovozuje, jaké poučení z minulosti máme pro dnešek.

(Anglický orig.: The Design of Everyday Things)
Překlad Aleš Drobek, asi 250 stran, 60 ilustrací, asi 350 Kč, ISBN 978-80-7363-314-1

m i m o ř ad y

2.

pololetí

V jádru akademická analýza předností a nedostatků průmyslového designu Dona Normana je natolik čtivá a srozumitelná, že se v ní spousta lidí
„poznává“. Ti, kdo mají pravidelně problémy s ovládáním složitých domácích spotřebičů či jiných výrobků, se v knize dozví, že chyba není v nich,
nýbrž ve špatném designu. A ti, kdo tyto výrobky navrhují a vyrábějí, se zase
dozví, čeho by se měli vyvarovat. Autor se postupně stal jedním z předních
odborníků na design a problematiku interakce lidského faktoru s okolním
prostředím. Knížka obsahuje kromě názorných příkladů a poučných příběhů také spoustu obrázků, náčrtů, diagramů a fotografií zachycující nejvýraznější exempláře špatného i kvalitního designu.

Marek Pečenka, Bohuslav Litera: Dějiny Ruska v datech
Vázaná, asi 350 stran, 50 ilustrací, tabulek a map, asi 350 Kč, ISBN 978-80-86569-14-7

2.

p o lo l e t í

Stručné a přehledné dějiny Ruska od Kyjevské Rusi po současnost. Autoři kladou důraz zejména na politické dějiny, stranou však nezůstává ani
oblast kultury a hospodářství. Vlastní chronologie jednotlivých období je
vždy doplněna úvodním shrnutím, tabulkami a krátkými medailony věnovanými důležitým či zajímavým tématům. Vhodná příručka pro zájemce
o dějiny regionu.

POPULÁRNĚ NAUČNÉ A ODBORNÉ PUBLIKACE MIMO ŘADY
NA SKLADĚ VIZ S. 37

Christian Norberg-Schulz: Genius loci.
Krajina, prostředí, architektura

Překlad Petr Kratochvíl a Pavel Halík, vázaná s přebalem, formát 220 x 240 mm, asi 220 stran, 350 ilustrací a fotografií,
asi 500 Kč, ISBN 978-80-7363-303-5
2. p o l o l e t í

Christian Norberg-Schulz, světově proslulý norský historik a teoretik architektury, ve své nejznámější knize s úctyhodným fotografickým doprovodem
poodhaluje podmínky a příčiny umístění, vzniku i podob měst na základě
analýzy celého systému okolností, které staletý vývoj městského organismu
provázejí. Nevyhýbá se přitom ani filozofickým a etickým otázkám, které
jsou s městy jako lidskými sídlišti spjaty. Svá teoretická východiska dokazuje na analýze tří rozdílných měst: Říma, Prahy a Chartúmu. Zavádí klasifikaci krajin, architektury a měst – Řím je prototypem města klasického, Praha romantického a Chartúm kosmického. Kniha byla přeložena do mnoha
jazyků a stále vychází po celém světě – v češtině vyšla v roce 1994 a náklad
je dávno beznadějně rozebrán. Nové vydání doplňuje aktualizovaný doslov
Petra Kratochvíla a předmluva Václava Cílka.
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William Blake: Tygře, tygře

POE Z I E A B ELET R I E

Překlad Zdeněk Hron, ilustrace Vojtěch Domlátil, asi 80 stran, 135 Kč, ISBN 978-80-7363-306-6

ŘADA MOCCA

Řadu poezie Mocca reprezentuje metafora „malá, ale silná káva“. Knížky
v této edici jsou výraznou ochutnávkou z děl českých i světových básníků.
Nabízejí širšímu publiku kvalitní poezii v atraktivním provedení a za příznivou cenu. Formát 105 x 140 mm, vázané s přebalem.

Guillaume Apollinaire: Zlá je naděje (Z Alkoholů)

1.

Překlad Petr Kopta, asi 80 stran, asi 135 Kč, ISBN 978-80-7363-305-9

pololetí

V achátech svatovítských zříš zděšen své vlastní rysy
Na smrt jsi smuten byl v ten den kdy sebe v nich objevil jsi
Podoben Lazaru kterého světlo drtí
Pozpátku točí se ručičky hodin v židovské čtvrti
A ty couváš ve vlastním životě pomalu

Ilustrace Saša Švolíková a autor, asi 80 stran, asi 135 Kč, ISBN 978-80-7363-304-2		

pololetí

Tygře, tygře planoucí,
Lesem černým za noci,
Čí ruka nesmrtelná
Stvořila krásu tak děsivou?
V díle ryzího romantika Williama Blakea (1757–1827) se prolíná tvorba básníka, mystika a vizionáře s tvorbou malíře a především kreslíře a grafika. Hlavním zdrojem jeho inspirace je Bible a velkým tématem svár dobra a zla: zatímco dobro je nečinnost poslušná rozumu, zlo je činností tryskající ze síly.
KNIHY V ŘADĚ MOCCA NA SKLADĚ VIZ S. 40

Básnická sbírka Gillauma Apollinaira Alkoholy (1913) se stala mezníkem ve
vývoji francouzské poezie a vytyčila cestu modernímu umění, které vycházelo z nové skutečnosti a z nových životních pocitů na přelomu 19. a 20.
století. Apollinaire ve svých básních spojil tradici francouzských šansonů,
německých romantických písní a okultní inspirace. Náš výběr obsahuje
i snad nejznámější autorovu báseň Pásmo, která ovlivnila celou řadu umělců, u nás např. J. Wolkera, V. Nezvala či K. Biebla.

Karel Hlaváček: Ticho touhou znavené

2.

Ř A D A N E V I D I TEL N Á K N I H O V N A

Nultým svazkem této nové edice a pomyslnou branou k dalším titulům
byla kniha Václava Cílka Borgesův svět.
Neviditelná knihovna obsahuje knihy, které píší dobří spisovatelé pro
dobré čtenáře. Spojuje je radost z dobře vyprávěného příběhu či zajímavě
pojaté myšlenky. Jsou imaginativní a probouzejí touhu po dobrodružství
a poznání. Nerozdělují, ale spojují. Mají v sobě něco z věčnosti. Podobají se zapomenutému městu v poušti, odkud s nákladem koření, drahých
kamenů a vzácných slov přicházejí neznámé karavany... Formát 145 x 180
mm, vázané s přebalem, bohatě ilustrované.

Joseph Conrad: Srdce temnoty
1.

pololetí

Hrál kdosi na hoboj, a hrál již kolik dní,
hrál vždycky na večer touž píseň mollovou
a ani nerozžal si oheň pobřežní,
neb všecky ohně, prý, tu zhasnou, uplovou.
Karel Hlaváček je jedním z nejvýraznějších představitelů symbolismu a dekadence. Jeho melodická poezie odráží básníkovu rozervanou duši i pocit
konce století – fin de siècle. V našem výboru najdete básně plné výjimečných, nevšedních pocitů a představ, jemných nálad, nočních neurčitých
a pohádkových krajin bez pevných obrysů a plných fantazie.

(Anglický orig.: Heart of Darkness)
Překlad Jan Zábrana, ilustrace Blanka Dvořáková, asi 120 stran, asi 250 Kč, ISBN 978-80-7363-307-3

2.

pololetí

Anglický kapitán Marlow se vydá na dramatickou pouť parníkem proti proudu řeky Kongo do samého středu Afriky, aby vyhledal přednostu
Kurtze, o něhož má obchodní společnost vážné obavy. Skutečně ho najde
v krajně zbědovaném stavu, otřeseného, zděšeného a na pokraji šílenství.
Zpáteční cestu Kurtz nepřežije. Když se Marlow setká s Kurtzovou snoubenkou, zapře jí jeho skutečná poslední slova a tvrdí, že pronesl pouze její
jméno. Co vlastně umírající přednosta řekl a proč? Hypnotizující příběh dá
čtenáři zapomenout na celý vnější svět...
Srdce temnoty je dobrodružným i filozofickým pohledem do otrokářské Afriky 19. století – příběh o věčném sváru dobra a zla, který je aktuální v každé
době. Podmanivými malbami ho ilustrovala výtvarnice Blanka Dvořáková.
KNIHY V ŘADĚ NEVIDITELNÁ KNIHOVNA NA SKLADĚ VIZ
S. 43
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N ETOP Ý R

MIMO ŘADY

V edici Netopýr představujeme nejživější prózy českých i světových autorů.
Jsou to díla, k nimž se čtenáři neustále vrací a o nichž je možné donekonečna debatovat nad půllitrem piva, sklenkou vína i miskou kandovaného zázvoru. Formát 130 × 160 mm, vázané s přebalem, originálně ilustrované.

Hana Prošková: Smrt programátora

Jerzy Kosinski: Byl jsem při tom
(anglický orig.: Being There)
Překlad Jan Jirák, ilustrace Vojtěch Domlátil, 144 stran, 245 Kč,
ISBN 978-80-7363-280-9

1.

pololetí

Světoznámý příběh duševně a citově retardovaného
Zahradníka, který až do zralého věku nepoznal skutečný svět jinak než z televize. Po smrti svého dobrodince je do něj sice vržen rovnýma nohama, šťastnou
náhodou se však dostane ihned do nejvyšších kruhů,
kde každou jeho prostoduchou myšlenku díky obyčejnému nepochopení interpretují jako geniální ekonomický či politický vhled. A protože ve velkém světě
médií, politiky a byznysu není nikdo připraven na člověka, který neprosazuje ničí zájmy (ani ty svoje), stává se z něj nečekaně hvězda, okolo které
všichni krouží a každý si do ní promítá své vlastní přání a touhy. Kouzelně
jednoduchá a strhujícím způsobem podaná alegorie naší společnosti. Roli
Zahradníka nezapomenutelně ztvárnil Peter Sellers ve stejnojmenném filmu z roku 1979, který byl vyznamenán mnoha cenami.

Howard Phillips Lovecraft: Vyděděnec a jiné povídky
Překlad Linda Bartošková, Zdeněk Lyčka a Ondřej Neff, ilustrace Blanka Dvořáková, asi 144 stran, 245 Kč,
ISBN 978-80-7363-313-4
2.

pololetí

Howard Phillips Lovecraft je znám především jako autor hororů, v jeho
díle se však mísí mnohem víc: snová poetika, přehlídka tvorů na rozhraní
mezi lidským, zvířecím a nadpřirozeným světem, cynický náhled na svět,
okouzlení krásou i suchý humor. Vybrané povídky, včetně nejznámějšího
Lovecraftova textu Volání Cthulhu, dokládají autorovu představu, že svět
není takový, jak se na pohled jeví. Za stěnou spánku, ve zdech mansardy,
ve městě s podivnou pověstí nebo pod hladinou moře, všude se mohou
skrývat věci nečekané – a poměrně znepokojivé. Co se ale přihodí těm, kdo
se budou snažit odkrýt dosud skryté?

Připravujeme:
Francis Scott Fitzgerald: Poslední polibek
Ota Pavel: Povídky
Jakub Arbes: Svatý Xaverius
KNIHY V ŘADĚ NETOPÝR NA SKLADĚ VIZ S. 43
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Vázaná s přebalem, 228 stran, 265 Kč, ISBN 978-80-7363-288-5

1.

pololetí

Hana Prošková proslula jako autorka svérázných detektivních příběhů, které řeší značně netypická dvojice: policejní detektiv Vašátko a jeho přítel Horác.
Vašátko je ostřílený, přísně racionální a věčně nerudný profesionál. Snad proto reaguje tak nevrle, když
se k nějakému případu připlete jeho přítel Horác,
malíř, jenž je věčně s nervy na huntě a jehož labilní
zjev jako by přitahoval záhady a až nadpřirozeně nevysvětlitelné jevy. Vašátkova důkladnost a Horácova
intuice však vedou vždy ke stejnému odhalení: nejzáhadnějším úkazem je lidská bytost.

Luciano De Crescenzo: Příběhy starší
řecké filozofie.
Pythagoras, Herakleitos a ti druzí

1.

polo-

letí

(Italský orig.: Storia della filosofia greca. I presocratici)
Překlad Iva Papírníková, vázaná s přebalem, 224 stran, 250 Kč, ISBN 978-80-7363132-1

Již třetí kniha Luciana De Crescenza se věnuje nejznámějším postavám klasické filozofie. Tentokrát
nám představuje presokratiky – myslitele z doby před
Sokratem. Jako živí před námi defilují Thales, matematik Pythagoras, temný Herakleitos, Parmenides,
Anaximandros a mnoho dalších, a jejich představy,
myšlenkové pochody i životopisné peripetie nám autor líčí srozumitelně a s humorem. Podobně jako Příběhy řecké filozofie. Sokrates a ti druzí a Příběhy středověké filozofie kniha určitě zaujme jak ty, kteří
o filozofii moc nevědí, tak zasvěcence, kteří se jí zabývají a dokáží se jí stejně
jako De Crescenzo dobře bavit.

Jaroslava Kočová: Mistr Džošu
a broskvový sad

Překlad Jaroslava Kočová a Václav Cílek, ilustrace Jaroslava Kočová, vázaná
s přebalem, 140 stran, 250 Kč, ISBN 978-80-7363-251-9
1. p o l o l e t í

Mistr Džošu a broskvový sad je sbírka komiksových
minipříběhů, nakreslených na základě knihy „zenových říkadel, básniček a překážek“ Mrtvá kočka,
kterou uspořádal Václav Cílek. Autorka však do
obrazové podoby zpracovala kromě klasických
japonských zenových koanů i další příběhy, jako
je např. „Doslov k Básni o prameni Broskvových
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Mi m o ř ad y

be l e t rie

květů“, jednu z nejčastěji zmiňovaných pasáží celé rané čínské literatury.
Důležité není jen to, co je nakresleno, ale také to, co nakresleno není –
i proto můžete knížku jen tak prolistovat, nebo ji číst polovinu života.

John Maddox Roberts: SPQR VII. Tribunova kletba
(Anglický orig.: SPQR VII: The Tribune´s curse)
Překlad Petra Pachlová, vázaná s přebalem, 240 stran, asi 300 Kč, ISBN 978-80-7363-308-0

1.

pololetí

Píše se rok 699 od založení Říma (55 př. Kr.) a Decius Caecilius Metellus
se uchází o úřad edila. Je šťastný, že se vrátil domů do Říma z daleké Galie, kde Caesar vede krutou a nekonečnou válku, štěstí mu však kalí obava,
že Římu hrozí další válka – Krassus se chystá na tažení proti Parthům, láká
ho jejich bohatství. Válku sice senát neschválí, ale to Krassa nezastaví a tak
v den, kdy vyráží i se svým vojskem z Říma, pronese jeho největší odpůrce
tribun Ateius Kapito před celým shromážděným davem prastarou a strašlivou kletbu. Kletba vyděsí nejenom samotného Krassa a všechny přítomné
občany, ale i ty nejvýznačnější Římany,kteří proto pověří Decia, známého
detektivními schopnostmi, aby zjistil, kde se Ateius kletbě naučil. Decius se
tedy snaží proniknout do tajů kultů a magie, a když je Ateius zanedlouho
zavražděn, dostává ještě obtížnější a nebezpečnější úkol – najít jeho vraha...

Edward Gorey: Octárna a jiné příběhy

(Anglický orig.: The Vinegar Works and Other Stories)
2. p o l o l e t í
Překlad Jaroslava Kočová, ilustrace Edward Gorey, vázaná s přebalem, formát 190 x 200 mm, asi 120 stran, asi 250 Kč,
ISBN 978-80-7363-309-7

be l e t rie

K N I H Y V Y D Á V A NÉ V E S P O L U P R Á C I
S  N A K L A D A T E L S T V ÍM
J A R O S L A V A J I S K R O V Á – MÁ J

K N I H Y V Y D Á V A N É V E S POL U P R Á C I
S N A K L A D A TEL S T V Í M J A R O S L A V A J I S K R O V Á – M Á J

Krzysztof Varga: Guláš z turula

(Polský orig.: Gulasz z turula)
Překlad Pavel Peč, vázaná s přebalem, asi 220 stran, asi 250 Kč, ISBN 978-80-7363-310-3

2.

pololetí

Nezvyklá kniha, která popisem kulinárních tradic postihuje maďarský temperament (ba dokonce duši), osvětluje historii a vnitřní dynamiku maďarského
národa, jeho výjimečnost, touhy, averzi či národní mýty. Průvodce po kulinární tradici je tak zároveň průvodcem historií a uměním – zvláště literárním a filmovým. V jistém smyslu kniha připomíná Gottland Mariusze Szczygła – svým
způsobem jde také o literární cestu do nitra jiného národa, o fascinaci jeho
odlišností. Vargova fascinace má však trochu odlišné zdroje, vzhledem k autorovým kořenům jde totiž o fascinaci vlastně nevyhnutelnou. Je mnohem niternější a vnímavější k někomu „jinému“ v sobě. Jde o Polákovu výpravu do hlubin
Maďara. A titulní guláš z mytického ptáka, maďarského národního symbolu
se stává cestou do hlubin mytického „cizího“ mezi národy střední Evropy.

Johannes Urzidil: Tamhle jde Kafka
(Německý orig.: Da geht Kafka)
Překlad Jana Zoubková, asi 220 stran, asi 250 Kč, ISBN 978-80-7363-311-0

2.

pololetí

Kreslené příběhy Edwarda Goreye (1925–2000) mají mnoho poloh. Dítě
je může číst jako trochu podivný komiks, dospělý jako vycizelovaný „gotický“ příběh, vytříbený čtenář v nich najde vrcholnou surrealistickou poetiku.
Octárna a jiné příběhy navazuje na předchozí výběr Goreových komiksů Kuriózní lenoška (2008). Opět nabízí čtenářům čtyři půvabné „viktoriánské komiksy“ z dílny amerického spisovatele a ilustrátora, který se stal klasikem
tohoto žánru a ovlivnil celé generace autorů.

Kniha vzpomínek a esejů pražského rodáka, který patřil k pražskému literárnímu kruhu stejně jako Kafka, jehož velice obdivoval a znal důvěrně také osobně. Kniha patří vedle knih Maxe Broda k nejdůležitějším (auto)biografickým
svědectvím o Kafkovi z prostředí pražských německy píšících spisovatelů. Přivádí nás do Prahy dvacátých let a názorně líčí nabitou tvůrčí atmosféru, v níž
se pohybovali tehdejší velikáni literatury a výtvarného umění. Urzidil byl člověk
pronikavé mysli a originálního ducha a proto velmi záhy rozeznal velký význam
Franze Kafky. Jeho osobní znalost mu umožnila nejen korigovat vznikající kafkovské mýty (či se o to aspoň pokusit), ale zároveň také upozornit na některé
aspekty jeho próz, jež v té době ještě nebyly doceněny.

Henry David Thoreau: Chůze

Pavlína a Petr Kourovi: České Vánoce 1918–2008

(Anglický orig.: Walking)
Překlad Jaroslava Kočová, ilustrace Lucie Sýkorová, asi 80 stran, asi 165 Kč

2.

pololetí

Chůze existuje od počátku, stejně jako divoká příroda, do níž se Thoreau
při svých procházkách vrací. Tráví chůzí denně několik hodin, vyhýbá se
civilizaci a ve své eseji doslova uctívá kult chůze, apeluje na své současníky
i na nás, abychom se stali jeho bratry řeholníky, chodci. Je s podivem, že
již tehdy – Chůzi napsal v roce 1861 – kolem sebe spatřuje problémy, s jakými se potýkáme dnes: lidé se vzdalují přírodě, upřednostňují pohodlí za
každou cenu. Nadto Thoreau hovoří o krajině, o jejím utváření člověkem
a naopak, o utváření člověka krajinou. Hovoří o cestách v doslovném i přeneseném významu. Vznáší mnoho otázek, a na řadu z nich také odpovídá.

KNIHY PRO ZÁBAVU A K ZAMYŠLENÍ NA SKLADĚ VIZ S. 44
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Vázaná s přebalem, asi 250 stran, 100 ilustrací, asi 300 Kč, ISBN 978-80-7363-252-6

2.

pololetí

Kniha popisuje, jak lidé prožívali vánoční svátky v době První republiky,
za protektorátu, během druhé světové války v exilu i v koncentračních táborech, ve stalinistických padesátých letech, v uvolněnějších letech šedesátých, za normalizace, v revolučním roce 1989 i v letech následujících.
Autoři čtenářům přibližují, jak se Vánoce slavily na Pražském hradě a v Lánech za éry jednotlivých prezidentů i jak je prožívali obyčejní lidé. Zaměřili
se na typické dobové vánoční dárky a ozdoby i na fenomény spjaté vždy jen
s konkrétním obdobím. Kniha vznikla na základě rozsáhlého archivního výzkumu a rozhovorů s pamětníky. Její součástí je obrazová příloha ilustrující
dobovými fotografiemi a obrázky text.
KNIHY VYDÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELS T VÍM
JAROSLAVA JISKROVÁ–MÁJ VIZ S. 47
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David Bodanis: Neviditelná síla.
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Stephen Hawking: Stručná historie času
204 stran, 249 Kč

Jaká je povaha prostoru a času? Kde se vzal vesmír a kam
směřuje? Mohl se na jeho vzniku podílet Bůh? Dá se cestovat časem? Co se stane astronautovi v černé díře? Na
takové otázky se pokouší co nejsrozumitelněji odpovědět
britský matematik a teoretický fyzik Stephen Hawking.

Svět elektřiny
264 stran, 298 Kč

Autor ve své knize zábavnou formou vysvětluje podstatu elektřiny. Vypráví příběhy jednotlivých vynálezců
od objevu telegrafu přes životní osudy Alexandra Grahama Bella, Thomase Edisona, Michaela Faradaye až
po Alana Turinga.

George Johnson: Až na konec vesmíru.
Jak Henrietta Leavittová a Edwin Hubble bilionkrát
zvětšili vesmír
168 stran, 228 Kč

Keith Devlin: Jazyk matematiky.
Jak zviditelnit neviditelné
344 stran, 110 obr., 350 Kč

Devlin ve své knize podává přehledný obraz současné
matematiky, jejího historického vývoje a zároveň vyzdvihuje její základní rysy, jimiž je jednoduchost, přesnost, elegance, ale také často opomíjená estetická působivost intelektuální, vizuální a akustická.

Jack Goldsmith, Tim Wu:
Kdo řídí internet.
Iluze o světě bez hranic
272 stran, 298 Kč

Technologičtí i sociální vizionáři ještě nedávno předpokládali, že internet změní stávající uspořádání společnosti, založené na teritoriálních principech. Ve skutečnosti se však tyhle vize nenaplnily, iluze světa bez
hranic se ukázala být falešná...

John Gray: Kacířství.

Eseje proti pokroku a jiným iluzím
224 stran, 288 Kč

Anglický filozof a politolog John Gray pokračuje ve vytříbeném, přitom však velmi břitkém, až nelítostném
odhalování klamné iluze lidstva, která se nazývá víra
v pokrok. Eseje byly původně psané pro londýnský týdeník New Statesman jako komentáře světového dění
na prahu 21. století.
22

Kniha nás provede od prvních pokusů o určení vzdálenosti Slunce a Měsíce, které podnikli antičtí astronomové, až k teoriím moderních velikánů tohoto vědního
oboru, jako byl Edwin Hubble.

George Johnson: Zkratka napříč časem.
Cesta ke kvantovému počítači
236 stran, 60 obr., 269 Kč

Autor v knize zasvěceně a přitom zcela srozumitelně objasňuje teoretickou koncepci kvantového počítání, jeho
základní algoritmy i první pokusy tuto fascinující myšlenku prakticky realizovat.

Michio Kaku a Jennifer Thompsonová:
Dále než Einstein.
Hledání teorie vesmíru
256 stran, 298 Kč

Fyzikové už dlouho rozpracovávají tzv. teorii strun.
Vznik, vývoj, půvab i úskalí této teorie srozumitelně vysvětluje Michio Kaku, známý fyzik a popularizátor vědy,
ve spolupráci s novinářkou Jennifer Thompsonovou.
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Michio Kaku: Einsteinův vesmír.

Jak vize Alberta Einsteina změnily naše chápání prostoru
a času
2. vydání
196 stran, 269 Kč

Díky této knize pochopíme nejen hlavní fyzikální představy, jež Einsteina přivedly k velkolepým objevům, ale
dozvíme se též řadu zajímavostí z jeho osobního života.

popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

Robert Palmer: Opravdové blues
304 stran, 348 Kč

V Palmerově knize se setkáme s hrdiny dřevního blues i jejich následovníky, sledujeme příběh hudby skrze osudy jejích legendárních protagonistů Roberta
Johnsona, Muddy Waterse, Sonny Boye Williamsona,
Johna Lee Hookera, B. B. Kinga, Howlin Wolfa, Ika
Turnera a mnoha dalších.

Jan Kosek: Člověk je (ne)tvor
společenský

Martin Rees: Náš neobyčejný vesmír

Proč se lidé chovají, jak se chovají? Proč si tak často
působí smutek a bolest? A jak se vlastně chováme my
sami? Čeho všeho jsme schopni? Do jaké míry je člověk
společenský netvor?

Co bylo před velkým třeskem? Mohou existovat také
jiné vesmíry? Odpovědi na podobné otázky hledá
přední astrofyzik Martin Rees. Shrnuje nejzajímavější
poznatky z dnešní astronomie a kosmologie.

254 stran, 279 Kč

ř ada a l i t er

200 stran, 8 stran obr. přílohy, 18 obr., 225 Kč

Simon Singh: Kniha kódů a šifer.
Stephen Law: Filozofická gymnastika.
25 krátkých myšlenkových dobrodružství
344 stran, 80 ilustrací, 299 Kč

Pro řadu lidí je filozofie synonymem sousloví vznešená
nuda, filozofie v podání Stephena Lawa je ale především uměním klást dobré otázky.

David Leavitt: Muž, který věděl příliš
mnoho.
Alan Turing a první počítač
272 stran, 298 Kč

David Leavitt podává příběh Alana Turinga s vnímavostí
romanopisce, přibližuje nám jak jeho dílo a význam, tak
jeho otevřenou a mnohdy excentrickou osobnost.
24

Tajná komunikace od starého Egypta po kvantovou
kryptografii.
2. vydání
384 stran, 180 ilustrací a tabulek, 388 Kč

Téma tajemných kódů a šifer - „nekonečný souboj
mezi tvůrci a luštiteli“ - láká lidi od nejstarších dob.
Singhova kniha mapuje historii šifrování i současný
stav kryptologie a podrobně zpracovává klíčová a nejzajímavější témata.

Lauren Slaterová: Pandořina skříňka.
Největší psychologické experimenty 20. století
304 stran, 349 Kč

Kniha americké psycholožky seznamuje českého čtenáře
se zásadními psychologickými experimenty 20. století.
Slaterová má nesporný literární talent, dokáže zaujmout
a její často až napínavá kniha v nás vyvolává otázku, čeho
všeho je člověk schopen – v dobrém i ve zlém.
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popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

ř ada a l i t er

popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

Ian Stewart: Jak rozkrájet dort

Martin Uhlíř: Jak jsme se stali lidmi

256 stran, 20 ilustrací, 298 Kč

Jaký je původ morálky jako systému hodnot založeného na rozlišování dobra a zla? Kdy se poprvé objevil
jazyk? Kde a kdy se vynořil anatomicky moderní člověk? Kdo byli neandrtálci a proč vyhynuli? To jsou jen
některé otázky, na něž kniha hledá odpovědi.

a další matematické záhady

Autor se dvaceti kapitolách zabývá nejrůznějšími tématy od teorie grafů, pravděpodobnosti a logiky až
po topologii a kvazikrystaly – a opět nám dokazuje,
jak je matematika neuvěřitelně zábavná.

ř ada a l i t er
ř ada dva n á c t

320 stran, 30 ilustrací, 298 Kč

Ian Stewart: Odsud až do nekonečna.
Průvodce moderní matematikou
368 stran, 30 ilustrací, 349 Kč

Zájemce o matematiku má jen málokdy možnost dočíst se o výzkumech méně než sto let starých. Stewart
takovou příležitost nabízí a poutavě vysvětluje podstatné myšlenky nejnovějších trendů a objevů. Např.
Wilesův důkaz Velké Fermatovy věty, větu o čtyřech
barvách, vývoj teorie uzlů, teorii chaosu atd.

ŘADA DVANÁCT

Tom Holland: Rubikon.

Triumf a tragédie římské republiky
408 stran, 24 stran přílohy, 9 map, 399 Kč

Římané jsou nám vzdáleni dva tisíce let, ale jejich ambice a touhy, sebeobětování a masakry, všední život,
zábava i politika jako by se zrcadlily v naší moderní
společnosti. My všichni jsme římskými dědici.

Peter Ward, Donald Brownlee: Život
a smrt planety Země
264 stran, 14 obr., 298 Kč

Poutavý životopis naší planety jako vesmírného tělesa, ale zároveň i portrét vzniku a vývoje života. Kniha
je i sugestivním pohledem do vzdálené budoucnosti
Země, založeným na analýzách mladého vědního oboru astrobiologie.

Tom Holland: Perský oheň.
Alan Weisman: Svět bez nás
410 stran, 359 Kč

Zajímalo by vás, co by se stalo, kdyby ze dne na den
z naší zeměkoule zmizeli lidé? Tento myšlenkový experiment se stal bestsellerem New York Times a byl označen
za nejlepší populárně-vědeckou publikaci roku 2007.
26

První světová velmoc a boj o Západ
416 stran, 20 fotografií, 14 map, 499 Kč

Východ a Západ se spolu poprvé utkaly před 2 500
lety. Počátkem 5. století př. n. l. se jistá globální supervelmoc rozhodla přimět dva státy, které vnímala
jako teroristické, k poctivosti a pořádku. Onou supervelmocí byla Persie.
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popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

ř ada zip

ŘADA ZIP

John D. Barrow: Nové teorie všeho.
Hledání nejhlubšího vysvětlení
272 stran, 30 ilustrací, 399 Kč

Po 17 letech od vydání Teorií všeho se autor vrátil ke
své knize, která po českém vydání v roce 1996 vzbudila hodně pozornosti i u nás, aby ji doplnil o nové
objevy a perspektivy.

popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

ř ada Z I P

Tony Hey, Patrick Walters:
Nový kvantový vesmír
430 stran, 499 Kč

Poutavý a zasvěcený úvod do asi nejvlivnější fyzikální teorie 20. století i současnosti je určen zejména
laikům a je založen na příkladech z každodenního
života.

Michio Kaku: Hyperprostor.
Paul Davies: Kosmický jackpot.

Proč je náš vesmír přesně to pravé místo pro život?

328 stran, 40 ilustrací, 399 Kč

304 stran, 399 Kč

Hyperprostor nás seznamuje s historií čtvrtého rozměru, přibližuje strunovou teorii, předkládá nejnovější vědecké poznatky a klade si i otázky o možnostech života v paralelních vesmírech.

Matila C. Ghyka: Zlaté číslo.

Michio Kaku: Paralelní světy.

416 stran, 488 Kč

368 stran, 80 ilustrací, 499 Kč

Klíčovým tématem této knihy je nepochopitelná vhodnost vesmíru pro život. Nejprve autor vyloží základní
pojmy moderní fyziky a kosmologie a poté popíše teorii multiverza včetně argumentů pro a proti.

Jak pythagorovské rytmy a obřady ovlivnily vývoj západní civilizace
Matila Ghyka se snaží prokázat, že existuje estetika
založená na vědeckém základě. Zdůrazňuje privilegované postavení zlatého řezu natolik, že mýtus o něm
nastoluje s konečnou platností.

Putování vesmírem, vyššími dimenzemi a budoucností
kosmu
Známý fyzik a zkušený popularizátor vědy Michio
Kaku vykresluje ve své nejnovější knize fascinující
a pozoruhodný obraz vesmíru, jak jej předkládá moderní fyzika na počátku 21. století.

Misha Glenny: McMafie.

Naomi Kleinová: Bez loga

384 stran, 16 stran příloh, 499 Kč

Rozsáhlá a exaktními statistickými údaji podpořená
studie o podobách moderního marketingu. Kniha
překvapí zejména odhalením skutečného rozměru
a dosahu obchodních a reklamních praktik, kterým
jsme dnes a denně vystaveni.

Zločin bez hranic

Globální propojení světa podle Glennyho umožňuje
nejen ekonomickou a kulturní spolupráci zemí a lidí,
ale otevírá také brány pro expanzi zločineckých sítí.
28

Vědecká odysea paralelními vesmíry, zakřiveným prostorem a desátým rozměrem

536 stran, 548 Kč
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popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

ř ada zip

popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

Mario Livio: Neřešitelná rovnice.

Simon Singh: Velký třesk.

Americký astrofyzik Mario Livio přichází s novým příspěvkem ke vztahu matematiky, vědy a umění. V centru jeho zájmu je tentokrát fenomén symetrie. Jazykem
symetrie v matematice je teorie grup, která vznikla
z nejméně pravděpodobného zdroje – rovnice, která
nemá řešení.

412 stran, 110 ilustrací a tabulek, 399 Kč

Matematika a jazyk symetrií
328 stran, 399 Kč

Mario Livio: Zlatý řez.

Příběh fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě
256 stran, 150 ilustrací, 399 Kč

Co mají společného půvabné uspořádání okvětních
lístků růže, slavný obraz Salvadora Dalího Poslední
večeře, nádherné spirálovité skořápky měkkýšů a rozmnožování králíků? Jen stěží uvěříme, že tyto na první
pohled naprosto nesourodé jevy se skutečně točí kolem jediného geometrického poměru.

ř ada Z I P

Nejdůležitější vědecký objev všech dob a proč o něm
musíte vědět
Albert Einstein kdysi řekl: „Nejnepochopitelnější na
vesmíru je to, že se dá pochopit.“ A spolu s ním Simon Singh věří, že na porozumění fyzikální podstatě
vesmíru nemusí být člověk génius jako byl Einstein.

Lee Smolin: Fyzika v potížích.

Vzestup teorie strun, úpadek vědecké metody a co bude
dál
384 stran, 498 Kč

Autor představuje pět klíčových problémů současné
fyziky a líčí, jakých pokroků vědci dosáhli i do jakých
slepých uliček se dostali.

Ian Stewart: Hraje bůh kostky?
Nová matematika chaosu
432 stran, 498 Kč

Wally Olins: O značkách
256 stran, 389 Kč

Názorná a věcná kniha je určena jak laikům, tak marketingovým pracovníkům, kteří tak mohou konfrontovat své zkušenosti s názory jednoho z největších odborníků na danou problematiku.

Možná že i ve vesmíru, v němž vládne zákonitost
a pořádek, je přesto místo na božskou hru v kostky.
Stewart ve své knize odhaluje vesmír, ve kterém není
nic takové, jak se zdá, a komplikovaná matematika
chaosu je díky jasnému a důmyslnému výkladu přístupná a zábavná.

Simon Schama: Krajina a paměť
704 stran, 300 ilustrací, bar. příloha, 898 Kč

Schamova kniha je syntetickým dílem, v němž se prolíná západní historie, filozofie a mytologie s autorovými osobními postřehy a dojmy a které se nesnaží
o nic menšího, než postihnout smysl našeho života.
30
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popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

ř ada zL O M

Ř A D A Z LO M

popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

ř ada z l o m

Malcolm Gladwell: Mimo řadu.
Anatomie úspěchu

Eric Abrahamson, David H. Freedman:
Báječný chaos.
Skrytý půvab nepořádku
312 stran, 350 Kč

256 stran, 298 Kč

Gladwellova kniha vypráví o tom, proč někteří lidé
v životě uspějí, proslaví se a zbohatnou, zatímco jiní,
třeba stejně inteligentní, snaživí a pracovití, nikoli.

Tato kniha odkrývá všechny oblasti, kde nepořádek
může triumfovat nad pořádkem, a pomáhá čtenáři
odhadnout správnou míru nepořádku v jakémkoli
systému.

Malcolm Gladwell: Mžik.
Ori a Rom Brafmanovi: Houpačka
192 stran, 250 Kč

Proč je často tak složité prodat zlevněné kvalitní zboží nebo ukončit nefungující vztah? Myslíte-li si, že
uvažujete racionálně, pak vás tato kniha může přesvědčit o opaku.

Dan Gilbert: Škobrtnout o štěstí.
Jak se chytá zlatá muška

336 stran, 298 Kč

Autor v knize naznačuje, jak moc jsme ovlivněni
a často zrazováni naší vlastní myslí a jak nám mohou
hranice představivosti stát v cestě za opravdovým
štěstím.

Malcolm Gladwell: Bod zlomu.
O malých příčinách s velkými následky

256 stran, 298 Kč
V knize nabité pozoruhodnými výsledky psychologických a sociologických výzkumů autor vysvětluje, proč
jsou některé nápady a myšlenky nakažlivé, a přibližuje typy lidí, díky nímž se mohou rozšířit rychlostí
sociální epidemie.
32

Jak myslet bez přemýšlení
248 stran, 298 Kč

Americký novinář Malcolm Gladwell zkoumá momenty našeho instinktivního rozhodování. Ukazuje,
že není důležité mít co nejvíce informací, ale vybrat
si ty podstatné.

Sharon Moalem: Zdraví zabíjí.
Proč potřebujeme nemoci
256 stran, 298 Kč

Zdraví zabíjí je kniha plná překvapivých a zcela nových
pohledů nejen na nemoci a jejich příčiny, ale také na
obecný vztah člověka a prostředí, které ho obklopuje.

Mary Roachová: Jak si žijí nebožtíci.
Využití lidských ostatků ve vědeckém výzkumu
296 stran, 298 Kč

S respektem k hloubce smutku a bolesti ze ztrát blízkých je smrt poučná, zajímavá, nevšední událost, kterou by bylo škoda propást.
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popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

ř ada bod

ř ada B O D
Petr Blažek
a Michal Kubálek
(eds.): Kolektivizace venkova
v Československu 1948-1960
a středoevropské
souvislosti

Philipp Ther:
Národní divadlo
v kontextu evropských operních
dějin. Od založení do
první světové války

Miroslav Jelen:
Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku

Roland Barthes:
Sade, Fourier,
Loyola

ř ada B O D
ř ada pr ů vodce
pro každ é ho

Norman G. Finkelstein: Průmysl
Holocaustu.
Úvahy o zneužívání
židovského utrpení

Miroslav Novák,
Miloš Brunclík
(eds.): Postavení hlavy státu
v parlamentních
a poloprezidentských režimech

160 stran, 175 Kč

Vázaná, 400 stran, 350 Kč

vázaná, 364 stran, 298 Kč

Vázaná, 360 stran, přiložené
CD, 350 Kč

192 stran, 250 Kč

176 stran, 16 stran barevná
příloha, mapy a fotografie,
245 Kč

Eduard Kubů,
Jiří Šouša (eds.):
Finanční elity
v českých zemích
(Československu)
19. a 20. století

popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

Barry Cipra:
Chibičky – a jak
je najít dříve než
učitel
78 stran, 99 Kč

Martin Jeřábek:
Konec demokracie v Rakousku
1932–1938. Politické, hospodářské a ideologické
příčiny pádu
demokracie

Jiří Štaif: Obezřetná elita. Česká
společnost mezi
tradicí a revolucí
1830–1851
Vázaná, 480 stran, 40 obr.,
395 Kč

256 stran, 10 obr., 250 Kč

ŘADA PRŮVODCE PRO KAŽDÉHO
Paul Bahn:
Archeologie
132 stran, 185 Kč

Frank Close:
Částicová
fyzika
164 stran, 185 Kč

Anthony
Grayling:
Wittgenstein

144 stran, 185 Kč

Vázaná, 728 stran, 599 Kč

Miroslav Kutílek:
Racionálně o globálním oteplování
188 stran, 20 ilustrací a grafů,
250 Kč

Richard van Dülmen: Historická
antropologie
118 stran, 160 Kč

Andrew
Ballantyne:
Architektura
132 stran, 185 Kč

Steve Bruce:
Sociologie
128 stran, 185 Kč

Jan Randák, Petr
Koura (eds.):
Hrdinství a zbabělost v české
politické kultuře
19. a 20. století.
Vázaná, 448 stran, 350 Kč

34

Richard van
Dülmen: Bezectní
lidé – o katech,
děvkách a mlynářích. Nepočestnost
a sociální izolace
v raném novověku
108 stran, 148 Kč

Barry Cunliffe:
Keltové
Váz. s přebalem, 216
stran, 19 ilustrací, 250 Kč

Fred Piper,
Sean Murphy: Kryptografie
158 stran, 185 Kč

Leslie Iversen:
Léky a drogy
144 stran, 165 Kč

John Polkinghorne:
Kvantová
teorie
120 stran, 185 Kč

Peter Coles:
Kosmologie
156 stran, 185 Kč
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Timothy
Gowers: Matematika
160 stran, 185 Kč
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Graham
Priest: Logika
168 stran, 185 Kč
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ř ada perga m e n
ř ada p n k

popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

64 stran, 80 ilustrací,
198 Kč

Scott Olsen:
Záhadný zlatý
řez
72 stran, 80, ilustrací,
198 Kč

David Acheson:
1089 a další
parádní čísla

Váz. s přebalem, 184 stran, 36
obrázků a 100 grafů, 198 Kč

Amir. D. Aczel:
Náhoda. Příručka
pro hazardní hráče,
zamilované, obchodníky s cennými papíry
a pro všechny ostatní

Miranda
Lundyová: Posvátná geometrie

Váz. s přebalem, ilustrace L.
Bokštefl, 168 stran, 225 Kč

64 stran, 80 ilustrací,
198 Kč

160 stran, 250 Kč

Váz., 272 stran, 16 stran přílohy,
298 Kč

Václav Cílek:
Dýchat s ptáky.
Obyčejné texty o světle
paměti, pravdě oblaků
a útěše míst
Váz. s přebalem, 248 stran, 50
ilustrací a fotografií, 298 Kč

Václav Cílek:
Makom. Kniha míst

Miroslav Bárta
a kol. Ostrovy
zapomnění. El-Héz
a české výzkumy
v egyptské Západní
poušti

Václav Cílek: Orfeus. Kniha podzemních řek

Váz. s přebalem, dvojbarevná, 96 stran, 250 Kč

Nigel Lawson:
Vraťme se k rozumu. O globálním
oteplování střízlivě
a bez emocí
192 stran, 250 Kč

Václav Cílek: Krajiny
vnitřní a vnější
Druhé, doplněné
vydání

Sander Bais:
Rovnice. Symboly
poznání

ř ada P N K
Anthony Browne:
Úprk rozumu.
Politická korektnost a smrt veřejné
rozpravy v moderní
Británii

Mi m o ř ad y

P opu l á r n ě n auč n é
a odbor n é

Ř A D A PE R G A M E N
John Martineau: Malá
kniha velkých
náhod

popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

Druhé, doplněné vydání
Váz. s přebalem, 300 stran, 16
stran barevné obr. přílohy, 80
fotografií a ilustrací, 298 Kč

100 fotografií a ilustrací, 240
stran, 298 Kč

432 stran, 150 barevných
fotografií, 699 Kč

Petr Hájek: Smrt
ve středu
256 stran, 265 Kč

36

Miroslav Bárta,
Petr Pokorný
(eds.): Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě
a společnosti
Brož. s klopami, 256 stran, 50
ilustrací, 298 Kč

2010

Václav Cílek,
Martin Kašík:
Nejistý plamen. Průvodce ropným světem
(2. vydání)
192 stran, 16 fotografií Tomaše
Rullera, 298 Kč
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popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m

Mi m o ř ad y

Luciano De Crescenzo: Příběhy
řecké filozofie.
Sokrates a ti druzí
Váz. s přebalem, 192 stran,
225 Kč

Luciano De Crescenzo: Příběhy středověké filozofie

Váz. s přebalem, 168 stran, 198 Kč

Václav Klaus: Modrá
planeta v ohrožení.
Sborník nových textů
o globálním oteplování
228 stran, 250 Kč

Stanislav Komárek:
Hlavou dolů

Váz. s přebalem, 304 stran, 289 Kč

popu l á r n ě - n auč n é
a odbor n é pub l ikace
sk l ade m
Vladimír Kulhánek: Velká kniha
o whisky. Encyklopedie whisky a whiskey

Váz. s přebalem, 504 stran, 24
stran barevná příloha, 599 Kč

Gari Kasparov:
Jak život napodobuje šachy
Váz. s přebalem, 300 stran,
349 Kč

Václav Klaus: Modrá, nikoli zelená
planeta. Druhé
rozšířené vydání
Co je ohroženo: klima,
nebo svoboda?
216 stran, 250 Kč

38

Stanislav Komárek: Sloupoví aneb
Postila

Váz. s přebalem, 256 stran, 298 Kč

Váz. s přebalem, 264 stran, 298 Kč

Lucie Olivová:
Tradiční čínská
architektura

Bjørn Lomborg:
Zchlaďte hlavy!
Skeptický ekolog o globálním oteplování

Štěpán Pellar: Hrdí
orli ve smrtelném
obklíčení. Polské
stereotypizované vidění
moderního světa

Petr Mikšíček: Sudetská pouť aneb
Waldgang

Váz., 168 stran, 16 stran přílohy,
100 obr., 225 Kč

Stanislav Komárek: Zápisky
z Orientu

Váz. s přebalem, 286 stran,
298 Kč

342 stran, 582 ilustrací, z toho
383 barevných, 998 Kč

Bjørn Lomborg:
Skeptický ekolog.
Jaký je skutečný stav
světa?

360 stran, 399 Kč

Stanislav Komárek:
Zápisky z Okcidentu

Paul Murdin: Tajemství vesmíru

Váz. s přebalem, 480 stran,
899 Kč

Váz. s přebalem, 592 stran, 182
grafů a tabulek, 598 Kč

Zdeněk Kárník:
Malé dějiny československé
(1867-1939)

m i m o ř ad y

Pavel Miškovský:
Naše rozhledny
Třetí přepracované a rozšířené
vydání, váz., 328 stran, 260
ilustrací, 298 Kč

2010

Váz. s přebalem, 168 stran, 8
stran barevná příloha, 225 Kč

360 stran, 350 Kč

Jaroslav Peregrin:
Filozofie pro normální lidi
Váz. s přebalem, ilustrace L. Bokštefl,
144 stran, 198 Kč

Federico Rampini:
Čínské století. Autentický průvodce zemí
rudého draka

Váz. s přebalem, 304 stran, 348 Kč

KOMPLETNÍ NABÍDKU TITULŮ
NAJDETE NA www.dokoran.cz

39

MIMO ŘADY
ř ada m occa

Joseph A. Tainter:
Kolapsy složitých
společností
Váz. s přebalem, 320 stran,
499 Kč

poezie
sk l ade m

poezie
sk l ade m

ř ada m occa

Břetislav Vachala:
Staroegyptská
kniha mrtvých

Karel Havlíček
Borovský:
Epigramy

Váz. s přebalem, 368 stran,
398 Kč

Karel Kryl:
Pochyby

96 stran, 125 Kč, Vydáno ve
spolupráci s nakladatelstvím
Jaroslava Jiskrová – Máj

128 stran, 99 Kč

Josef Hiršal:
Párkař
80 stran, 125 Kč

POEZIE A BELETRIE

Lao-c’: Tao te ťing.
O tajemství hlubším
než hlubina sama

ŘADA MOCCA

3. vydání, 96 stran, 125 Kč

Karel Čapek:
Hořké slunce.
Z francouzské poezie
nové doby
96 stran, 135 Kč

Karel Jaromír
Erben: Kytice
z pověstí národních

Josef Kainar:
Nejhorší láska,
která nezlomí

2. vydání, 184 stran, 149 Kč

80 stran, 125 Kč

Edward Lear: Sviňule pyramidální
a jiné nesmysly
80 stran, 125 Kč

Deset obrazů
krocení býka.
2. vydání
80 stran, 125 Kč

T. R. Field: Mým
domovem tichá je
putyka
90 stran, 99 Kč

Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy
Brevíř milostné
poezie od Máchy ke
Šrámkovi

Bohumil Mathesius: Černého vína
číška

2. vydání, 96 stran, 119 Kč

Dravý jestřáb si
načechral peří.
Antologie japonské
poezie
Váz. s přebalem, 152 stran,
149 Kč

40

František Gellner:
Vášeň, co do rána
zchladne
2. vydání, 96 stran, 125 Kč

Jiří Kolář: Návod
k upotřebení
80 stran, 125 Kč

2010

80 stran, 125 Kč

Christian Morgenstern: Estetická
lasička
96 stran, 125 Kč
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ř ada m occa

Mrtvá kočka. Sbírka zenových říkadel,
básniček a překážek
2. vydání, 96 stran, 125 Kč

poezie
sk l ade m
Jan Skácel: Zlé
laně odcházejí
k ránu

ř ada n evidi t e l n á k n ihov n a
ř ada n e t op ý r

be l e t rie
sk l ade m

Ř A D A N E V I D I T E LNÁ K N I H O V N A

80 stran, 125 Kč

Italo Calvino:
Neviditelná
města

Alfred Kubin:
Země snivců

Václav Cílek:
Borgesův svět

Paul Valéry: Pan
Teste

Váz. s přebalem, 120 stran,
198 Kč

Vítězslav Nezval.
Můj Tučňák. Divné
básně
88 stran, 125 Kč

Jiří Suchý: A noc je
nahá černoška
112 stran, 135 Kč

Váz. s přebalem, 228 stran,
298 Kč

Jiří Orten: Nech
slova za dveřmi
2. vydání, 80 stran, 125 Kč

Váz. s přebalem, 232 stran,
298 Kč

Váz. s přebalem, 104 stran,
198 Kč

François Villon:
Já u pramene
jsem a žízní hynu
112 stran, 135 Kč

ŘADA NETOPÝR
Lewis Carroll:
Zamotaný
příběh
Edgar Allan Poe:
Havran a jiné
básně
2. vydání, 88 stran, 125 Kč

Váz. s přebalem, 148 stran,
245 Kč

Robert Louis
Stevenson: Podivný případ dr.
Jekylla a pana
Hyda
Váz. s přebalem, 144 stran,
245 Kč

Vladimir Vysockij: Nepiju sám
2. vydání, 88 stran, 125 Kč

Karel Čapek:
Apokryfy

Jaroslav Seifert:
Venuši dát hlavu
do dlaní

Váz. s přebalem, 160 stran,
245 Kč

88 stran, 125 Kč
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Oscar Wilde:
Zločin lorda
Artura Savila

Váz. s přebalem, 104 stran,
245 Kč
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de t ek t iv n í s é rie spqr
m i m o ř ad y

be l e t rie
sk l ade m

D E T E K T I V NÍ S É R I E S P Q R
John Maddox
Roberts: SPQR I.
Královský gambit
Váz., 248 stran, 199 Kč

John Maddox
Roberts: SPQR II.
Katilinovo spiknutí
Váz. s přebalem, 256 stran,
225 Kč

John Maddox
Roberts: SPQR IV.
Chrám devíti Múz

pro z á bavu
I k za m y š l e n í
sk l ade m
scenzo: Příběhy
lstivého Odyssea
pro dnešní čtenáře
Váz. s přebalem, 232 stran,
298 Kč

John Maddox
Roberts: SPQR V.
Saturnálie
Váz. s přebalem, 256 stran,
298 Kč

Váz. s přebalem, 264 stran,
225 Kč

H. Magnus
Enzensberger:
Matematický
čert. Kniha pod
polštář pro všechny,
kteří mají strach
z matematiky

Jan Klíma: Smrt
má ráda poezii

Vázaná s přebalem, 264 stran,
265 Kč

Edward Gorey: Kuriózní
lenoška a jiné
příběhy

John Maddox
Roberts: SPQR VI.
Centuriona nemá
nikdo rád

Oldřich Král: Mistr Sun o válečném
umění/Jiří Kolář:
Mistr Sun o básnickém umění

vázaná s přebalem, komiks , 112 stran, 250 Kč

Váz. s přebalem, 15 kaligrafií,
224 stran, 289 Kč

Váz. s přebalem, 248 stran,
298 Kč

Váz. s přebalem, 232 stran,
225 Kč

pro z á bavu i k za m y š l e n í M I M O Ř A D Y
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Brož., 20 ilustrací, 120 stran,
125 Kč

Váz., 240 stran, barevné
ilustrace, 299 Kč

Jü Chua: Dva liangy rýžového vína.
Osudy muže, který
prodával vlastní krev

Váz. s přebalem, 672 stran,
399 Kč

Tereza Ješátková:
Oblásky

Váz. s přebalem, 240 stran, 245 Kč

John Maddox
Roberts: SPQR III.
Svatokrádež

Luther Blissett: Q

m i m o ř ad y

Thomas Brussig:
Oslnění

Pavel Houser:
Sběratel měst

Váz. s přebalem, 464 stran,
399 Kč

Váz. s přebalem, 144 stran,
245 Kč

Luciano De Cre-

2010

Hanif Kureishi:
Láska ve smutné
době
Váz. s přebalem, 216 stran,
265 Kč

Denis Leary: Rakovinu nevyléčíš
Váz. s přebalem, 191 stran,
198 Kč
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pro z á bavu
I k za m y š l e n í
sk l ade m

m i m o ř ad y

David Lynch:
Velká ryba.
Meditace, vědomí
a kreativita
Váz., 160 stran, 225 Kč

Marian Palla:
Bill a Nebyl

Váz. s přebalem, 264 stran,
298 Kč

Hana Rysová, Martin C. Putna: Svatá
země. Dvě tisíciletí
křesťanského putování: kameny a příběhy
Váz. s přebalem, 120 stran,
100 fotografií, 250 Kč

Carlos Ruiz Zafón:
Stín větru
3. vydání, váz. s přebalem,
458 stran, 299 Kč

k n ih y v y da n é ve spo l upr á ci
s n ak l ada t e l s t v í m
jaros l ava jiskrov á - m á j

K N I H Y V Y D A NÉ V E S P O L U P R Á C I S  N A K L A D A T E L S T V ÍM
J A R O S L A V A J I S K R O V Á – MÁ J
Jiří Horák: Kniha
o staré Praze

4. vydání, váz. s přebalem,
376 stran, 50 ilustrací, 350 Kč

Ferdinand Peroutka, Johannes
Urzidil: O české
a německé kultuře
2. vydání, váz. s přebalem,
144 stran, 198 Kč

Hana Rysová,
Václav Cílek:
Tichý břeh světa

Váz., 160 stran, 100 fotografií,
299 Kč

sk l ade m

Ludvík Vaculík: Polepšené pěsničky
Váz. s přebalem, 248 stran, 349
Kč, s přílohou CD 499 Kč

Vladimír Votýpka:
Paradoxy české
šlechty

Váz. s přebalem, 377 stran, 100
fotografií, 298 Kč

Marius Szczygieł:
Gottland
Váz. s přebalem, 224 stran,
225 Kč

Ludvík Vaculík:
Dřevěná mysl
(Výbor z fejetonů
2002–2008)
Váz. s přebalem, 296 stran,
298 Kč

Ludvík Vaculík:
Poslední slovo
(Výbor fejetonů
z Lidových novin
1989–2001)
Váz. s přebalem, 280 stran,
298 Kč
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