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DOPORUČUJEME

Patti Smith: Just Kids. Vždyť jsou to jen děti
(Anglický orig.: Just Kids)
Překlad Jaroslav Riedel, asi 250 stran, černobílé fotografie, asi 300 Kč,
ISBN 978-80-7363-342-4, mimo řady.

1.

pololetí

V roce 1967 opustila jednadvacetiletá Patti
Smith domov a odjela do New Yorku, aby se
stala umělkyní nebo aspoň milenkou umělce.
Podařilo se jí obojí, i když cesta ke slávě roc
kové zpěvačky byla dlouhá a trnitá. Umělec,
který se stal mužem jejího života, se jmenoval
Robert Mapplethorpe, byl talentovaným vý
tvarníkem a fotografem. Vzpomínky Patti Smith
začínají v době, kdy zdaleka nebyli slavnými
osobnostmi, ale „jenom dětmi“, pro které však
umění bylo vším. Robert Mapplethorpe zemřel
v roce 1989 na AIDS a Patti Smith mu krátce
předtím slíbila, že napíše o jejich intenzivním
a komplikovaném životě knihu. Výsledek patří
k tomu nejlepšímu, co kdy v oblasti rockových
memoárů vzniklo.

Mariusz Szczygieł: Udělej si ráj

(Polský orig.: Zrób sobie raj)
Překlad Helena Stachová, fotografie František Dostál, 224 stran, 265 Kč,
ISBN 978-80-7363-343-1, mimo řady.

1.

pololetí

Nová kniha autora bestselleru Gottland. Zatím
co Gottland vyprávěl o naší historii v letech
1882–2003, jeho „pokračování“ je především
o současných Čechách. Je to subjektivní záznam
z autorových častých návštěv Česka v posledních
deseti letech, vyprávění o tom, co Polákačecho
fila fascinuje na dnešní české společnosti a kultu
ře. Dočteme se mimo jiné, jak se Čechům žije bez
Boha, jak pohřbívají své blízké, jak bez patosu při
stupují k vlastní historii, co pro ně znamená smích
anebo že kultura funguje v Česku do jisté míry
jako antidepresivum. Svébytným proplétáním
esejů, fejetonů, reportáží a portrétů (Teige, Hra
bal, Bondy, Saudek, Černý, Verecký, Pawlovská
a mnoho dalších) vzniká vrstevnatý obraz o naší
zemi a kultuře, jak ho vidí známý polský repor
tér z varšavského deníku Gazeta Wyborcza, který
dnes už patří mezi slavné osobnosti také u nás. Kniha byla v Polsku mezi pěti
nejúspěšnějšími v minulém roce a čte se jedním dechem.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová – Máj.
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ŘADA ZIP

POPULÁRNĚ-NAUČNÉ
A ODBORNÉ PUBLIKACE

ŘADA ZIp

Tato ediční řada přináší originální pohledy na současná témata, proniká
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 nakladatel
stvím Argo, formát 160 x 230 mm, vázané s přebalem.

Richard Dawkins: Největší show pod Sluncem
Důkazy evoluce

(Anglický orig.: The Greatest Show on Earth)
Překlad Josef Lhotský, Anton Markoš, Roman Šolc, asi 480 stran, asi 550 Kč, ISBN 978-80-7363-344-8.

1.

pololetí

Biologická evoluce není „pouhou teorií“, ale skutečností. Probíhá po mi
liardy let a vedla ke vzniku tolika podivuhodných životních forem, že si
zaslouží označení za největší show na Zemi; a toto velkolepé představení
přitom nepotřebovalo žádného režiséra. Současně se ale evoluce odehrá
vá i přímo před našima očima, můžeme ji zaznamenat na sloních klech
i ve vrtění psího ocasu. Kniha známého britského biologa a popularizátora
vědy nám ukáže fungování evoluce z mnoha pohledů, od paleontologické
ho záznamu přes molekulární genetiku a vývoj embrya až po domestikaci
zvířat či po to, jak se historie života promítla do geografického rozšíření
současných druhů.

John D. Barrow: Vesmírná galerie
Klíčové obrazy v dějinách vědy

(Anglický orig.: Cosmic Imagery)
Překlad Jan Novotný, vázaná s přebalem, 608 stran, celobarevná, asi 700 Kč, ISBN 978-80-7363-291-5.

1.

pololetí

Britský fyzik a kosmolog John Barrow je autorem 18 knih určených většinou
širšímu okruhu čtenářů. Vesmírná galerie je však v jeho díle něčím naprosto
novým a neočekávaným. Autor ji věnuje úloze, kterou měly pro vývoj vědy
a pro její vliv na kulturu a civilizaci obrazy. Nejde ovšem jen o díla s pře
vládajícím uměleckým záměrem, ale i o mapy, grafy, vědecké ilustrace, fo
tografie, záznamy experimentů, číselná schémata. Kniha podává panora
ma dějin lidského poznání od antiky až po dnešek, jehož největší úspěchy
a zvraty byly obvykle nejlépe vystiženy a zapsaly se do lidské paměti v po
době obrazu. Autor – jak je u něho obvyklé – i zde plně projevuje svou vě
deckou erudici a schopnost podávat nesnadnou problematiku s vtipem
a elegancí. Podstatnou složkou díla jsou samotné obrazy, které přinášejí čte
náři nevšední estetický zážitek.
2
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POPULÁRNĚ-NAUČNÉ
A ODBORNÉ PUBLIKACE

Stephen Hawking, Leonard Mlodinow:
Velkolepý plán
(Anglický orig: The Grand Design)
Překlad Jan Klíma, asi 200 stran, asi 300, Kč, ISBN 978-80-7363-362-2

ŘADA ZIP

2.

pololetí

Hawking a Mlodinow ve své knize přístupným esejistickým stylem hleda
jí odpověď na otázky, které připomínají spíše filozofické pojednání než
kosmologický výklad: Proč jsme na světě? Proč vlastně vůbec něco existu
je? Jaká je povaha reality? Jak to, že je vesmír tak přesně „vyladěn“, že je
možné, abychom v něm mohli žít? A nestojí za tím nějaký „velký záměr“
svrchovaného tvůrce? Tyto základní otázky o podstatě vesmíru a samotné
existence pojednávají za pomoci nejnovějších fyzikálních poznatků.

Keith 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.

2.

pololetí

Autor rozebírá deset tématických okruhů z matematiky, s níž se denně se
tkáváme. Postupuje od snadného a samozřejmého zadání, posléze však
dospívá k matematice hodné specialisty. Pestrý výběr látky pokrývá řadu
přitažlivých oborů, jako je např. kódování, překvapivý způsob výpočtu ob
sahu plošných obrazců (Pickova věta), Malá Fermatova věta a desetinné
zlomky, fraktální křivky, pravděpodobnost, že dva jevy nastanou současně
a tzv. normální pravděpodobnostní rozdělení, Stirlingův vzorec pro vyjá
dření faktoriálů přirozených čísel nebo úloha, jak co nejrychleji a nejpo
hodlněji 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. 29
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ŘADA ALITER

POPULÁRNĚ-NAUČNÉ
A ODBORNÉ PUBLIKACE

ŘADA AlIteR

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 téma
ta, často u nás zatím nezpracovaná či neznámá, která zpřístupňuje čtivou
a srozumitelnou formou. Formát 130 x 200 mm, vázané s přebalem.

Chad Orzel: Jak naučit svého psa fyziku
(Anglický orig: How to Teach Physics to Your Dog )
Překlad Jan Klíma, 248 stran, 298 Kč, ISBN 978-80-7363-360-8

1.

pololetí

1.

pololetí

Chad Orzel, profesor fyziky, blogger a pejskař, s hu
morem a lehkostí vysvětluje svému psovi i lidským
čtenářům klíčové otázky spojené s kvantovou mecha
nikou. Mnoho lidí už někdy slyšelo o slavné Schrödin
gerově kočce, ale Chad Orzel a jeho fenka Emmy vás
přesvědčí, že kvantová fyzika se týká především psů
a jejich výsostných zájmů. Emmy je totiž zvídavý pes
a velice ji zajímá, jak využít principů kvantového světa
k praktickým účelům. Bombarduje proto svého pána
dotazy jako: Můžu s pomocí kvantového tunelování
projít plotem k sousedům a chytat tam králíky? Ne
dala by se kvantová teleportace využít k tomu, abych
chytila veverku dřív, než stihne vyšplhat moc vysoko?
A kde vlastně jsou ty možné vesmíry, v nichž páníček pra
videlně upouští na zem maso?

Brian Clegg: Před velkým třeskem

(Anglický orig.: Before the Big Bang )
Překlad Adam Růžička, asi 320 stran, asi 350 Kč, ISBN 978-80-7363-363-9

Pojem velkého třesku je všeobecně známý, i když o podrobnostech mají lai
kové jen mlhavou představu. Clegg ve své knize sleduje, jak se proměňovaly
představy lidí o vzniku vesmíru – počínaje mýty o božském stvoření až po
převratnou ideu vesmíru vzniklého nepředstavitelným výbuchem „z ničeho“.
Rekapituluje i hypotézy, které tuto zažitou představu přehodnocují, a po
kouší se odpovědět i na otázku, která asi leckoho trápí – co vlastně bylo
PŘED velkým třeskem?

4
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POPULÁRNĚ-NAUČNÉ
A ODBORNÉ PUBLIKACE

Keith Devlin: Jazyk matematiky
Jak zviditelnit neviditelné. 2. vydání

(Anglický orig.: The Language of Mathematics: Making the Invisible Visible)
Překlad Jan Švábenický, 344 stran, 110 ilustrací, 398 Kč, ISBN 978-80-7363-364-6

ŘADA ALITER

2.

pololetí

„Ve velké knize přírody může číst jen ten, kdo zná jazyk, v němž je napsána,“
řekl kdysi Galileo, „a tímto jazykem je matematika.“ V této často a neprávem
obávané vědní disciplíně nejde jen o pouhé studium čísel: matematika nám
umožňuje pronikat ke skrytým kořenům světa kolem nás. Devlinova kniha
podává přehledný obraz současné matematiky a historického vývoje jejích
nejzajímavějších oblastí, zároveň vyzdvihuje její základní rysy, jimiž je jedno
duchost, čistota, přesnost a elegance, zdařile však předkládá i její mnohdy
opomíjenou stránku – estetickou působivost intelektuální, vizuální i akus
tickou.

Ian Stewart: Kabinet matematických
kuriozit profesora Stewarta
(Anglický orig.: Professor Stewart‘s Cabinet of Mathematical Curiosities)
Překlad Luboš Pick, asi 300 stran, asi 350 Kč, ISBN 978-80-7363-292-2

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 ma
tematice, co našel, ale co se nevyučovalo. Nakonec zaplnil šest sešitů –
a právě z nich vybral příklady do této knihy. Objevte i vy báječnou celo
životní sbírku her, hádanek, příběhů, vtipů a perliček, podivných prvků
matematické kultury, módních výrazů, karetních triků a návodů.
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ŘADA ZloM

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, srozumitel
ným jazykem, s mnoha konkrétními příklady a jsou určeny pro širokou ve
řejnost. Formát 135 x 205 mm, vázané s přebalem.

Steven Johnson: Odkud se berou dobré nápady
Kulturní historie inovací
(Anglický orig.: Where Good Ideas Come From)
Překlad Aleš Drobek, asi 250 stran, asi 298 Kč, ISBN 978-80-7363-361-5.

2.

pololetí

Spisovatel a webový guru Steven Johnson si jednou položil otázku, odkud
se berou dobré nápady a jak vznikají inovace. Odpověď rozepsal na přibliž
ně tři sta stránek, které obnášejí téměř celou lidskou historii, od starověké
Číny po éru počítačů. V biologických, kulturních a environmentálních as
pektech lidské kreativity vypozoroval sedm základních schémat, které se
často opakují a které Johnson vysvětluje čtenářům pomocí čtivých, humor
ných, někdy až detektivních ztvárnění skutečných událostí a historických
momentek, jako byla například Darwinova plavba na lodi Beagle, krizo
vá situace během letu Apolla 13, nebo příběh moderních fenoménů jako
Google News či YouTube.

Carol Tavrissová a Elliot Aronson:
Lidé chybují (já ale ne)
(Anglický orig.: Mistakes Were Made /But Not by Me/)
Překlad Václav Viták, asi 300 stran, asi 298 Kč, ISBN 978-80-7363-366-0

2.

pololetí

Proč se lidé tak vehementně vyhýbají odpovědnosti, když se věci začnou brát
špatným směrem? Proč před námi neustále defilují zástupy politiků, kteří za
žádných okolností nechtějí připustit své chyby a donekonečna se vykrucují?
Odpověď na to, proč jsme schopni odhalit pokrytectví u všech ostatních,
nikoli však u sebe, přináší tato kniha. Carol Tavrissová a Elliot Aronson,
dva světově proslulí sociální psychologové, tento problém dlouho studovali
a nabízejí nám vysvětlení mechaniky sebeobelhávání. Ukazují však nejen, jak
tento nešvar funguje a jaké škody může způsobit, ale také, jak se mu můžeme
vyhnout.
TITULY V ŘADĚ ZLOM NA SKLADĚ VIZ S. 33
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ŘADA BOD

ŘADA BoD

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

Peter Burke: Co je kulturní historie?

1.

pololetí

(Anglický orig.: The Art Theory. A Very Short Introduction)
1.
Překlad Stanislava Jurčíková Suchanová a Tereza Ješátková, 200 stran, 265 Kč, ISBN 978-80-7363-164-2.

pololetí

(Anglický orig.: What is Cultural History?)
Překlad Stanislav Pavlíček, brož. s klopami, 220 stran, 265 Kč, ISBN 978-80-7363-302-8.

Kniha je stručným a čtivým úvodem do disciplíny zvané
kulturní historie. Definuje kulturní historii, seznamuje
s jejím předmětem, vznikem, metodami, klíčovými té
maty a otázkami, hlavními představiteli a díly, a to
v celosvětovém měřítku. Autor, emeritní profesor na
univerzitě v Cambridgi, sleduje vývoj této disciplíny od
tzv. klasického období (1800–1950), přes reakci mar
xistů a následnou renesanci tohoto oboru v 70. letech
20. století (tzv. nová kulturní historie) až do součas
nosti. Pozornost je věnována také vztahu mezi kultur
ní historií a příbuznými vědními disciplínami, z nichž
některé se z ní vyvinuly a postupně se osamostatnily.
Nechybí ani zamyšlení nad budoucností kulturní his
torie či chronologický přehled stěžejních děl tohoto
oboru od počátků až do dnešní doby.

Cynthia Freelandová: Teorie umění

Kniha o tom, co je umění, jaký má význam a proč by
chom ho měli oceňovat, se zabývá tématy volně spa
dajícími do oblasti nazývané „teorie umění“. Zkou
má mnohé odlišné přístupy k umění: teorii rituální
i formalistickou, teorii nápodoby i výrazu, kogni
tivní teorii či postmoderní teorie. A to vše na kon
krétních příkladech umění – od katedrály v Chartres
přes Wagnerovy opery až ke kontroverzním objek
tům Damiena Hirsta. Navíc mnohá ze současných
uměleckých děl nás přímo vyzývají k tomu, abychom
prostřednictvím jakékoliv teorie ospravedlnili fakt,
že je vůbec považujeme za umění.
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Tomáš Katrňák a kol.: Na prahu dospělosti
Partnerství, sex a životní představy mladých
v současné české společnosti

Ilustrace Václav Johanus, asi 200 stran, asi 225 Kč, ISBN 978-80-7363-352-3

Pokusili jste se někdy vidět svůj život v širších sou
vislostech? Vnímat to, že jste vyrostli v určité his
torické době, v konkrétním typu rodiny, v daných
majetkových poměrech nebo specifickém místě by
dliště? Proč tomu bylo právě tak a ne jinak? Předmě
tem této knihy jsou mladí lidé v české společnosti.
Na tématech, které se týkají jejich dospívání, jako
jsou partnerské vztahy, prvotní sexuální zkušenosti,
představy o zlomových životních událostech, jimiž
je uzavření sňatku, založení domácnosti nebo naro
zení dítěte, chceme představit jejich intimní život ze
sociologické perspektivy.

1.

pololetí

Drahomír Jančík, Eduard Kubů (eds.):
Nacionalismus zvaný hospodářský

Střety a zápasy o nacionální emancipaci /převahu v českých zemích (1859–1945)
Vázaná, asi 600 stran, asi 500 Kč, ISBN 978-80-7363-351-6

2.

pololetí

Tato kniha si klade za cíl vysvětlit obsah, podoby a výsledky nacionálního
soupeření v ekonomické oblasti mezi dvěma nejpočetnějšími národními
společenstvími českých zemí, Čechy a Němci.

Jiří Kocian a kol.: Bolševismus, komunismus
a radikální socialismus v Československu (Svazek VI)
Asi 350 stran, asi 300 Kč, ISBN 978-80-7363-350-9.

2.

pololetí

Šestý svazek studií věnovaných dějinám radikálního socialismu, komuni
smu a bolševismu v Československu. Sestavili Jiří Kocian, Zdeněk Kárník,
Jakub Rákosník a Jaroslav Pažout.
Připravujeme:
L. Rovná a kol.: Tony Blair – deset let na Downing Street
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ŘADA PERGAMEN

ŘADA peRGAMeN

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

Geoff Stray: Mayský kalendář
a další kalendáře minulosti
(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 usilov
ně 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 ka
lendáře byly na svou dobu mimořádně přesné a do
kázaly předpovídat dráhu Venuše a zatmění Slunce
několik set let do budoucna. Čtenáři na konci knížky
s povděkem zjistí, proč podle Mayů skončí součas
ná epocha posledním měsícem roku 2012. Jak autor
nepřetržitým bádáním od počátku 80. let zjistil, od
toho roku už bude všechno jinak...

Daud Sutton: Platónská a archimédovská tělesa
(Anglický orig.: Platonic & Archimedean Solids. The Geometry of Space)
Překlad Helena Nyklová, asi 72 stran, asi 198 Kč, ISBN 978-80-7363-349-3

2.

pololetí

V této půvabné knížečce odkrývá geometr a umělec Daud Sutton elegantní
jednoduchost vztahů mezi základními geometrickými formami. Podrobně
popisuje pět platónských a třináct archimédovských těles. Platónská tělesa
tvoří prazáklad energie živlů neboli elementů, které umožňují život. Tyto
úhelné kameny matematického a uměleckého poznání již od antiky ovliv
ňují a inspirují každého, kdo se zajímá o vědu, design a matematiku.

Připravujeme:
David Wade: Symetrie. Princip organizace
Miranda Lundyová: Posvátná čísla. Neviditelná kvalita kvantity
Jason Martineau: Elementy hudby. Melodie, rytmus, harmonie
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Vojen Ložek: Po stopách pravěkých dějů
K vydání připravil Bohumil Kučera, vázaná s přebalem, 184 stran, 100 ilustrací,
barevná příloha, 298 Kč, ISBN 978-80-7363-301-1.

1.

pololetí

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

Jaroslav Peregrin: Člověk a pravidla
Vázaná s přebalem, 168 stran, 30 ilustrací, 225 Kč, ISBN 978-80-7363-347-9

Jakou roli hrají v lidském životě pravidla? Člověk by
řekl, že nevelkou a spíše otravnou: pravidla pravopi
su, silničního provozu či daňové zákony se nás zdají
spíše obtěžovat než cokoli jiného. Proto možná lec
koho překvapí, že filozof Immanuel Kant viděl výluč
nost lidského druhu právě v tom, že jsme schopni
sami sobě stanovovat pravidla a zákony. Někteří fi
lozofové se i dnes v tomto ke Kantově myšlence hlásí
a vidí člověka především jako normativní, to jest
pravidly se řídící bytost. Mnozí z nich se dokon
ce domnívají, že určitý druh pravidel stojí i v zá
kladě našeho jazyka i našeho lidského způso
bu myšlení. V tomto bodě se současná filozofie
protíná se současnou vědou, konkrétně evoluč
ní teorií, která řeší problém, jak se vůbec mohl
vyskytnout tvor tak intenzivně spolupracující
a společenský, jako je člověk.

1.

pololetí
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Jeremy Clarkson: Od kraje ke kraji
(Anglický orig.: Driven to Distraction)
Překlad Aleš Drobek, asi 300 stran, asi 300 Kč, ISBN 978-80-7363-345-5.

MIMO ŘADY

2.

pololetí

Celý život trvá láska mezi Jeremy Clarksonem a auty. Už čtvrt století Jere
my auta řídí, testuje a píše o nich. A už dvacet let je vůdčí osobností oblí
beného motoristického seriálu Top Gear. Kniha Od kraje ke kraji je sbírkou
Clarksonových sloupků, které píše týden co týden pro nedělní vydání listu
The Times a které jsou bezkonkurenčním mixem automobilových recenzí,
politické nekorektnosti, britského humoru a sžíravých postřehů o politi
ce, společnosti a tak vůbec. Mimochodem, víte, proč ženy neřídí Lexusy
nebo jaké jsou důsledky neadekvátního omezování porodnosti?

Václav Cílek a kol.: Pochopit krajinu

Vázaná s přebalem, asi 300 stran, barevná příloha, asi 350 Kč, ISBN 978-80-7363-205-2.

2.

pololetí

2.

pololetí

Tato kniha vznikla sloučením, přepracováním a doplněním dvou přede
šlých knih věnovaných středočeské krajině – Střední Čechy a Vstoupit do
krajiny. V případě této knihy se jedná více o způsob jak pochopit krajinu
České republiky než přímo o střední Čechy. Ty jsou však na podobná stu
dia obzvláště vhodné, protože jimi protékají hlavní velké řeky, střetává se
zde kvalitní zachovalá příroda s neúprosným civilizačním tlakem Prahy.
Pochopení krajiny a péče o ni je zároveň péčí o její obyvatele. Je to dlou
hodobý proces, ve kterém je nutné uvažovat desítky let dopředu. Každý
neuvážený čin zde má dlouhodobé důsledky. Jedním z velkých témat mo
derní doby je kvalita života, jejíž součástí je kvalita životního prostředí
i něco, co se např. v Anglii nazývá „právo na přírodu“. Znamená to, že
každý člověk by měl mít možnost se snadno dostat do harmonické a jen
málo porušené krajiny a přírody. Proto je dobré si uvědomit, v jak mimo
řádné zemi žijeme.

Marek Pečenka, Bohuslav Litera:
Dějiny Ruska v datech

Vázaná, asi 350 stran, 100 ilustrací, tabulek a map, asi 400 Kč, ISBN 978-80-86569-14-7

Stručné a přehledné dějiny Ruska od Kyjevské Rusi po současnost. Auto
ři 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 věno
vanými důležitým či zajímavým tématům. Vhodná příručka pro zájemce
o dějiny regionu.
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Tamara Morar: Moje vítězství nad autismem
(Francouzský orig.: Ma victoire sur l´autisme)
Překlad Jana Vymazalová, vázaná s přebalem, asi 200 stran, asi 200 Kč, ISBN 978-80-7363-367-7

2.

pololetí

Když byly Paulovi čtyři roky, dozvěděli se jeho rodiče od lékařů, že je postižen
autismem. Po prvotním šoku se Tamara Morar odmítla smířit s tím, že jejímu
synovi údajně není pomoci, s pesimismem lékařů a se vzdělávacím systémem,
v němž pro Paula není místo. Začala si shánět informace a na základě me
tody vypracované zkušenou terapeutkou věnovala veškerý svůj čas a energii
pokusu „dostat svého syna zpátky“. Začátky jsou krušné – ze všeho nejdřív se
jí totiž musí podařit vůbec nějak upoutat jeho pozornost. Ve své knize, kterou,
jak sama říká, napsala „jako rodič pro rodiče“, popisuje trnitou a dlouhou
cestu, kterou absolvovala se svým synem, jenž dnes chodí do normální školy
a v mnoha aspektech se autistických rysů zcela zbavil. Tamara Morar netvr
dí, že nalezla „zázračný prostředek“ na autismus nebo že její metoda funguje
u všech takto postižených dětí stejně. Chce jen rodičům, kteří mají podobné
starosti jako ona, vylíčit své osobní zkušenosti a úspěchy a dodat jim trochu
odvahy a naděje.

Clifford A. Pickover: Kniha o matematice
Od Pythagora po 57. dimenzi – 250 milníků historie matematiky
(Anglický orig.: The Math Book)
Překlad Petr Holčák, vázaná, asi 520 stran, 150 ilustrací, asi 800 Kč, ISBN 978-80-7363-368-4

2.

pololetí

Autor nás ve 250 stručných kapitolách provádí důležitými milníky histo
rie matematiky a otevírá před námi svět plný nesmírných záhad a krásy.
Fundovaně a s láskou představuje nejvýznamnější matematické poznatky
a teorie spolu s jejich geniálními objeviteli od Pythagora a Eukleida přes
Newtona, Eulera a Gausse po Gödela, Mandelbrota a Tegmarka. Najde
me zde ale i ty nejpodivuhodnější hádanky a hříčky, jaké kdy lidé vymysleli.
Každou zastávku doprovázejí kvalitní ilustrace, které dokládají tajemství
a nádheru matematického světa. Pickover ukazuje, jak matematika pro
niká každou vědeckou disciplínou, takže dokáže vysvětlit barvy západu
slunce i architekturu našeho mozku a pomoci ve zkoumání vlastností
subatomárních částic i vzdálených galaxií.

POPULÁRNĚNAUČNÉ KNIHY MIMO ŘADY NA SKLADĚ
VIZ S. 38
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POEZIE A BELETRIE

ŘADA MOCCA

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 přízni
vou cenu. Formát 105 x 140 mm, vázané s přebalem.

František Halas: Dokořán

Ilustrace Vojtěch Domlátil, 80 stran, 149 Kč, ISBN 978-80-7363-356-1
1. p o l o l e t í

František Halas byl autor meditativní a společenské poe
zie, jeden z nejvýraznějších představitelů české poezie 30.
a 40. let dvacátého století. Sbírka Dokořán z roku 1936
bývá označována za nejpůsobivějších básnickou reak
ci na nástup fašismu. Halasův osobitý verš je většinou
přerývaný, rytmicky nepravidelný a zvukově výrazný. Ver
še nejsou libozvučné, často jsou násilně přerušené, plné
neologismů, mívají neobvyklou větnou skladbu. Kniha
vychází k příležitosti desátého výročí založení našeho na
kladatelství.

Marina Cvetajevová: Který vítr mám proklínat
Překlad Hana Vrbová, ilustrace Saša Švolíková, asi 80 stran, 149 Kč, ISBN 978-80-7363-369-1

1.

pololetí

2.

pololetí

Jedna z nejlepších ruských básnířek počátku 20. století se narodila do pro
minentní moskevské rodiny. Začínala jako symbolistická autorka, na po
čátku dvacátých let 20. století vynikala v expresionistické lyrické skladbě,
v níž uplatňovala formu zpovědi. Její básnická prezentace nezávislé žen
ské subjektivity nemá od té doby nejen v ruském kontextu obdoby. Výbor
z intimní lyriky s názvem Který vítr mám proklínat se vyznačuje maximálně
exaltovanou a až trýznivou citovostí.

Karel Hynek Mácha: Máj

Ilustrace Pavel Růt, 96 stran, 149 Kč, ISBN 978-80-7363-119-2

Zřejmě nejznámější česká lyrickoepická báseň, s níž
byl autor původně v nakladatelských domech odmítán,
se během posledních dvou set let dostala do kánonu
českého kulturního dědictví. Trochu paradoxně se tak
„klasikou“ staly sloky plné rozervanectví, tedy vyostřené
romantické stylizace autora, který se rozešel s tradičním
systémem hodnot a obecně přijímanou ideologií a žije
v konfliktu se světem i sám se sebou.

KNIHY V ŘADĚ MOCCA NA SKLADĚ VIZ S. 40
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ŘADA NETOPÝR

POEZIE A BELETRIE

NetopÝR

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

Vladislav Vančura: Rozmarné léto

Ilustrace Pavel Brázda, 112 stran, 12 stran barevné přílohy, 245 Kč, ISBN 978-807363-353-0

Banální historky tří pánů, nudících se na malém
městě, změnila květnatá Vančurova čeština v dob
rodružství ještě předtím, než přijel kouzelník Ar
noštek se svou krásnou společnicí. Potěšte se tímto
klasickým dílem české literatury, jež je plné skvost
ných prohlášení, jako dnes již okřídlená věta Anto
nína Důry:„Tento způsob léta zdá se mi poněkud
nešťastným“.

Jakub Arbes: Ukřižovaná

Ilustrace Blanka Dvořáková, asi 144 stran, 245 Kč, ISBN 978-807363-354-7

Jakub Arbes, významná postava Kruhu májového,
spojil celý svůj život s Prahou a novinami. Když se po
kusil vytvořit nový beletristický útvar s ambicemi ro
mánu, měl na mysli především svého čtenáře – dodal
svým prózám nejen spád a napětí, ale i jistou tajem
nost a intelektuální zápletku. Stal se tak tvůrcem žán
ru, který sám nazýval „epizoda z románu“, či „malý
román“, Jan Neruda ho pak definitivně pojmenoval
„romaneto“. Také my, myslíme především na naše
čtenáře – a přinášíme v edici Netopýr právě jedno
z Arbesových nejčtivějších romanet – Ukřižovanou.

1.

pololetí

1.

pololetí

KNIHY V ŘADĚ NETOPÝR NA SKLADĚ VIZ S. 43
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POEZIE A BELETRIE

MODERNÍ SVĚTOVÁ PRÓZA

DETEKTIVNÍ ŘADA SPQR

John Maddox Roberts: Pomsta říčního boha
SPQR VIII.

(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 701 od založení města Říma a náš zná
mý detektiv Decius Caecilius Metellus se stal edilem.
Ze své funkce je zodpovědný za dohled nad chodem
města a dodržováním jeho zákonů. Je proto logické,
že začne vyšetřovat tragické zřícení obytné budovy, jež
si vyžádalo víc než 200 životů. A není to nic snadné
ho. Postupně se mu ztrácí důkazní materiál, dokonce
i těla obětí, a navíc ho od pátrání zrazuje jeho vliv
ná rodina. Metellus se však nenechá odradit, i když
vyšetřováním riskuje svou politickou budoucnost
i vlastní život. Budova totiž nespadla náhodou a nitky
podezření vedou k význačným mužům Říma. Město
navíc zachvátí velké záplavy...

MoDeRNí SVĚtoVÁ pRÓZA

Do edice Moderní světová próza zařazujeme především současná kvalitní
beletristická díla, která měla v zemi svého vzniku a později i celosvětově
velký čtenářský ohlas a mají potenciál oslovit i českého čtenáře. Vázané
s přebalem, formát 150 × 210 mm.

Miranda July: Nikdo sem nepatří víc než ty
(Anglický orig.: No One Belongs Here More Than You)
Překlad Radka Šmahelová, asi 220 stran, asi 298 Kč, ISBN 978-80-7363-346-2.

2.

pololetí

Nikdo sem nepatří víc než ty je sbírka šestnácti mistrovských povídek, jejichž
hlavními protagonisty jsou smutní, osamělí a uzavření lidé, kteří nedokážou
naplnit život podle svých snů, ale ani se smířit se svou prohrou. Většina
povídek se odehrává ve snovém světě; hrdinky a hrdinové si představují, co
se děje za každodenní realitou, a zcela této „surrealitě“ propadají. Oproti
ostatním členům společnosti jsou jistým způsobem postiženi, protože se
svých snů nedokáží vzdát a nemůžou ani splynout s davem. Jsou stvoře
ni pro to, aby vše v jejich životě mělo řád, ale nenalézají to nejdůležitější
– smysl svého života. Existenciální podtón je odlehčen ironií, humorem
a údivem, často hraničícím s úsměvnou naivitou, a dokonale odráží stav
současné společnosti.

SPQR NA SKLADĚ VIZ. S. 28
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MIMO ŘADY

POEZIE A BELETRIE

MIMo ŘADY

Radek Mikuláš: Močící kuny

Vázaná s přebalem, ilustrace Tomáš Přikryl, asi 120 stran, asi 198 Kč, ISBN 978-80-7363-370-7

2.

pololetí

2.

pololetí

Radek Mikuláš seznamuje čtenáře s repertoárem neprávem opomíjeného
Divadla Chobot postupně. Zatímco v Blijících liškách a jiných zvěrstvech
představil své divadlo jako loutkové, zaměřené na náročného dětského di
váka, v Močících kunách se absurdní humor s dětským světem míjí. Míří
na otrlého plnoletého konzumenta, který už ví, že katastrofa a fraška jsou
neoddělitelným rubem a lícem téže mince.

Martin Walker: Bruno. Šéf policie

(Anglický orig.: Bruno, Chief of Police)
Překlad Jan Klíma, vázaná s přebalem, asi 250 stran, asi 298 Kč, ISBN 978-80-7363-373-8

Hlavní náplní policejního šéfa Bruna je starat se o řádný chod života ma
lebného městečka St. Denis na jihu Francie, což obnáší tak důležité úkoly,
jakým je například ochrana místních výrobců sýrů před dovozci z EU, orga
nizace venkovských slavností či ragbyových zápasů. A navíc si musí každý
den vychutnat obligátní oběd o mnoha chodech a dobré víno. Tuto jeho
pohodu naruší až brutální vražda postaršího imigranta z Alžíru.
Detektivní román s příchutí Beaujolais a vůní rozmarýnu.

TITULY PRO ZÁBAVU A POUČENÍ MIMO ŘADY NA SKLADĚ
VIZ S. 38
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KNIHY VYDÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI
S N AKLADATELS T VÍM
JAROSLAVA JISKROVÁ – MÁJ

BELETRIE

KNIHY VYDÁVANÉ Ve SpolUpRÁCI
S N AKlADAtelS t VíM JARoSlAVA JISKRoVÁ – MÁJ

Mariusz Szczygieł: Udělej si ráj
viz Doporučujeme na str. 1

Robert Makłowicz: Café Museum
(Polský orig.: Café Museum)
Překlad Pavel Peč, vázaná s přebalem, asi 200 stran, asi 250 Kč, ISBN 978-80-7363-371-4

2.

pololetí

Kniha polského publicisty, kulinárního „teoretika i praktika“, cestovatele
a spisovatele Roberta Makłowicze Café Museum je osobitě pojatým cestopi
sem, subjektivně laděným kulturním, historickým, sociologickým, a především
kulinárním průvodcem po té části Evropy, jejímž společným jmenovatelem je
někdejší RakouskoUhersko. Autor během putování představuje nejrozmani
tější tváře tohoto rozlehlého, přece však historicky a zeměpisně vymezeného
„prostoru“, jehož klenbu tvoří oblouk mezi „c. k.severem“ a „c. k. jihem“.

Mariusz Szczygieł: Libůstka. Příběhy žen
(Polský orig.: Kaprysik)
Překlad Helena Stachová, vázaná s přebalem, asi 200 stran, asi 200 Kč, ISBN 978-80-7363-372-1

2.

pololetí

Malá knížka reportáží z pera známého spisovatele a novináře polského de
níku Gazeta Wyborcza má jediného společného jmenovatele: žena. Skvě
le napsané příběhy několika známých i obyčejných žen, příběhy o lásce,
vášni, posedlosti, pomíjivosti, vytrvalosti, přátelství, které se čtou jedním
dechem. Podobně jako autorovy předchozí knihy Gottland a Udělej si ráj
i tato se stala v Polsku bestsellerem.

Připravujeme:

Ludvík Vaculík. Výběr z fejetonů z Lidových novin 2008-2011.
KNIHY VYDÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELS T VÍM
JAROSLAVA JISKROVÁ – MÁJ NA SKLADĚ VIZ S. 47
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VÁCLAV CÍLEK

SKLADEM

KNIHY SKlADeM
Kompletní nabídku titulů najdete na www.dokoran.cz
DopoRUČUJeMe KNIHY NAŠICH AUtoRŮ:
VÁClAV CíleK

Václav Cílek (* 1955) vystudoval Přírodovědeckou fakul
tu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. V Geologic
kém ústavu AV ČR se nejprve zabýval uranovými ložisky
a výzkumem měsíčních hornin. Po roce 1990 se naplno
věnuje studiu klimatických oscilací a změn prostředí
v nejmladší geologické minulosti. Od roku 1995 vede na
Karlově univerzitě kurzy týkající se krajiny a historie. Jeho
knihy Krajiny vnitřní a vnější (2002) a Makom. Kniha míst
(2004) se staly literární senzací. Václav Cílek za ně obdržel
Cenu Toma Stopparda za rok 2004. V roce 2009 získal Cenu Nadace Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97.

Krajiny vnitřní a vnější
Druhé, doplněné vydání

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

Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jabl
kového štrúdlu a o tom, proč lezeme na rozhlednu.První
polovina textů se týká skutečné, fyzické krajiny, jejích pro
měn a ochrany. Druhá část je věnována vnitřním krajinám
duše  fenoménu genia loci, postavě Zeleného muže, kelt
ským bohům v druhohorách atp.
Vyšlo také jako e-kniha

Makom. Kniha míst
Druhé, doplněné vydání

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

Navazuje na knihu o krajinách vnitřních a vnějších
a v první části se obrací k reálným místům: k čaro
dějnému lesu u Kuksu, k paládiu ve Staré Boleslavi,
k Vojtěšské huti na Kladně i k situacím, kdy Balkán je víc
než celá Evropa.

Dýchat s ptáky

Obyčejné texty o světle paměti,
pravdě oblaků a útěše míst

Váz. s přebalem, 248 stran, 50 ilustrací a fotografií, 298 Kč

Kniha se zabývá znovu krajinou a místy, životním prostře
dím a klimatem. Dokonce se opatrně věnuje „popisu světa
při velkém skoku dopředu, při kterém jsme se víc soustře
dili na výkon než na to, kam skáčeme...“
18
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SKLADEM

VÁCLAV CÍLEK

Orfeus

Kniha podzemních řek
240 stran, 298 Kč

Ústředním motivem jinak potemnělých textů je střídmost –
Sofrosyné. Pokud si ji člověk osvojí za živa, nepřepije se pra
mene zapomnění a nemusí opakovat bludnou pouť.

Archeus

Fragment radostné vědy o trpaslících

280 stran, příloha CD, ilustrace Kurt Gebauer, Dagmar Šubrtová, 298 Kč,

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.

Borgesův svět

Váz. s přebalem, 228 stran, 298 Kč, Ilustrace H. Wernischová

Borgesův svět jsou knihy. Na počátku této knihy však byly
obrázky Heleny Wernischové. Václava Cílka oslovily natolik,
že začal hledat text, jenž by je ilustroval.

Václav Cílek, Martin Kašík:
Nejistý plamen
Průvodce ropným světem (2. vydání)
192 stran, 16 fotografií Tomáše Rullera, 298 Kč

Tato kniha představuje průvodce ropným světem. Pojednává
o vzniku, zásobách a těžbě ropy a hlavně se zabývá otázkou,
jak proměna ropného průmyslu ovlivní proměnu světa a za
sáhne naše životy.

Lao-c’: Tao te ťing

O tajemství hlubším než hlubina (3. vydání)

Překlad Václav Cílek, váz. s přebalem, 104 stran, 125 Kč, edice Mocca

Kniha Tao te ťing představuje jednu ze základních knih světa
a hlavní zdroj čínského malířství a poezie.

Deset obrazů krocení býka
2. vydání

Váz. s přebalem, 80 stran, 125 Kč, edice Mocca

Předmluva a interpretace Václav Cílek
Ve 12. století vznikl v Číně cyklus deseti obrazů a textů k nim,
které zobrazují člověka, jenž se vzdálil sám sobě a cosi bez
nadějně hledá...
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LUDVÍK VACULÍK

SKLADEM

LUDVÍK VACULÍK

Ludvík Vaculík (* 1926), prozaik, fejetonista a publicista,
patří k nejvýraznějším autorům současné české literatury.
V Lidových novinách tiskne od roku 1989 každé úterý
fejetony v rubrice Poslední slovo. Mezi jeho nejznámější
díla patří: Rušný dům, Sekyra, Morčata, Český snář, Jak
se dělá chlapec, Milí spolužáci, Nepaměti, Cesta na Pra
děd, Loučení k Panně, Polepšené pěsničky, Hodiny klavíru
a knihy fejetonů. Kromě jiných ocenění je autor laureátem
Státní ceny za literaturu 2008.
Knihy Ludvíka Vaculíka vydáváme ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová – Máj

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

„S citlivostí, jíž bývá obdařena jen mimořádná osobnost,
stručně, vtipně a zajímavě Vaculík ve svých fejetonech na
chází a pojmenovává příčiny chorob, jež rozežírají tělo
i duši naší společnosti, brilantním literárním stylem,
který u nás od dob K. Čapka nemá obdoby, vede zápas
o normálního člověka a jeho důstojný, smysluplný ži
vot,“ napsal kdysi výstižně Ivan Klíma a platí to dodnes.
Vyšlo také jako e-kniha

Dřevěná mysl
(Výbor fejetonů z Lidových novin
2002–2008)
Váz. s přebalem, 296 stran, 298 Kč

Fejetony Ludvíka Vaculíka patří k nejpozoruhodnějším
jevům současné české literatury a ne náhodou býva
jí přirovnávány k fejetonům Karla Čapka. Stejně jako
Čapkovi slouží i Vaculíkovi tyto krátké literární útvary
k tomu, aby se pravidelně vyslovoval k aktuálním udá
lostem, aby promlouval k záležitostem zdánlivě nicot
ným i světodějným...
Vyšlo také jako e-kniha
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S TA N I S L AV KO M Á R E K

STANISLAV KOMÁREK

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (* 1958) studoval bio
logii na Přírodovědecké fakultě UK. V letech 1983–1990 pů
sobil v Rakousku, od r. 1990 přednáší dějiny biologie, bio
logickou estetiku a vztah „přírody a kultury“ na UK v Praze,
v současné době na FHS UK, PřF UK a FF UK. Kromě řady
knih o přírodě (např. Dějiny biologického myšlení, Příroda
a kultura, sborníky esejů Hlavou dolů, Pitevní praktikum
pro pokročilé, Mír s mloky) publikuje i beletrii (romány
Opšlstisova nadace, Černý domeček) a básně.

Hlavou dolů

Váz. s přebalem, 304 stran, 289 Kč

Autor zaujme svým vhledem do různých kultur, bohatstvím
námětů, stejně jako interpretací pozorovaných jevů. O téma
tech vypovídají i názvy některých esejů: Anatomie nemrav
nosti, Po větru, Vládcové kosmu, Proces dorozumívání, Sluje
zapomnění, Mimo vědomí, Jméno a číslo šelmy, Moc, ne
moc a normalita, Pravda nás osvobodí...

Sloupoví aneb Postila
Váz. s přebalem, 256 stran, 298 Kč

Nízká trvanlivost novinových článků je takřka příslovečná
a k většině z nich se nevrací ani jejich autoři, natož čtenáři.
Svérázné publicistické texty biologa, filozofa a spisovatele
Stanislava Komárka však patří k tomu druhu literatury, který
opakované čtení přímo vyžaduje.

Zápisky z Okcidentu
Váz. s přebalem, 264 stran, 298 Kč

Zápisky z Okcidentu shrnují autorovy svérázné postřehy
z cest po blízké i vzdálenější Evropě, Jižní Africe a Americe.
Vyšlo také jako e-kniha

Zápisky z Orientu
Váz. s přebalem, 286 stran, 298 Kč

Tentokrát jsou eseje věnovány výhradně Asii, kam vedly cesty
biologa a esejisty vůbec nejčastěji, zvláště intenzivně na něj
zapůsobila Čína a celý její širší kulturní okruh, zkrátka „žlutá“
Asie.
Vyšlo také jako e-kniha
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Listy v lahvích

Váz. s přebalem, 216 stran, 298 Kč

Témata se rozmanitým způsobem dotýkají, překr ývají
a proplétají a rovněž jejich rozdělení do jednotlivých bloků
je arbitrární a lze je provést pouze nahrubo. V době klipové
má však takováto kniha nepochybnou výhodu  lze ji otevřít
kdekoli a kousek „učíst“ v tramvaji či mezi vyplňováním
excelových tabulek...

VÁCLAV KLAUS

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. (* 1941) získal vysokoškol
ské vzdělání na Vysoké škole ekonomické a ekonomie se
stala jeho oborem na celý život. Ihned po 17. listopadu
1989 vstoupil do politiky, ale kontakt se světem ekono
mické vědy neztratil. V roce 2003 byl zvolen prezidentem
České republiky, v roce 2008 byl zvolen prezidentem
České republiky pro druhé funkční období. Publikoval
přes 20 knih s tématy obecně společenskými, politickými
a ekonomickými, je nositelem mnoha mezinárodních cen
a čestných doktorátů z univerzit z celého světa.

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

Nakolik je možné jim zabránit nejrůznějšími omezeními a po
litickými zásahy? V. Klaus tvrdí, že nejlepším prostředím pro
člověka je prostředí svobody, a právě tím je třeba poměřovat
všechny představy a kategorické požadavky environmentalis
tů. Dochází k jednoznačnému závěru: ochrana přírody ano,
environmentalismus ne.
Vyšlo také jako e-kniha

Modrá planeta v ohrožení
Váz. s přebalem, 228 stran, 250 Kč

Kniha Modrá planeta v ohrožení není souvislým textem, ale
jednotu jí dodává to, že vychází z jednoho konzistentního
názoru, z jednoho uceleného pohledu na svět, z důsledné
aplikace standardní, tedy mainstreamové ekonomie.
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DOPORUČUJEME ZAHRANIČNÍ AUTORY
MARIUSZ SZCZYGIEŁ

Mariusz Szczygieł (*1966) absolvoval Fakultu žurna
listiky na Varšavské univerzitě, stal se reportérem listu
Gazeta Wyborcza. Na Varšavské univerzitě vede autorské
semináře reportáže. Za reportáže o Československu
a Čechách dostal Cenu Melchior 2004, kterou uděluje
Polské rádio za největší přínos v oblasti literatury fak
tu. V roce 2009 autor obdržel Cenu Gratias Agit 2009
za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí
a v Bruselu mu byla udělena také Evropská knižní cena
v kategorii beletrie.

Knihy Mariusze Szczygieła vydáváme ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová – Máj

Gottland

Překlad Helena Stachová, 224 stran, 225 Kč

Známý polský reportér vytěžil ze svých pobytů v Čechách
„výbušnou“ knihu o naší zemi. Témata, z nichž některá patří
k „neuralgickým“ bodům novodobých dějin českého národa
a byla u nás zpracována v dlouhé řadě knih, shrnuje autor na
několika stránkách a přináší v nich svůj pohled člověka odji
nud, pohled neotřelý, nezatížený, který by mohl vést k reflexi
opomíjených kapitol naší národní povahy.
Kniha vyšla již v 11 dotiscích.
Vyšlo také jako e-kniha a jako audio-kniha

MALCOLM GLADWELL

Malcolm Gladwell (* 1963) se narodil v Anglii, ale vyrůstal v Kanadě. Po stu
diích historie na University of Toronto pracoval téměř deset let jako reportér
ve Washington Post, kde se zabýval různými tématy – obchodem, sociologií,
psychologií, novými technologiemi či konzumním chováním. Od roku 1996
je kmenovým spisovatelem pro The New Yorker magazine. V roce 1999 získal
cenu National Magazine Award a v roce 2005 byl zařazen do seznamu 100
nejvlivnějších lidí světa, který každoročně zveřejňuje časopis Time.

Bod zlomu

O malých příčinách s velkými následky

Překlad Martin Weiss, váz. s přebalem, 256 stran, 298 Kč

Jak je možné, že se některé změny ve společnosti odehrávají
neuvěřitelně rychle? Proč v nějakém městě náhle klesne krimi
nalita? Jak se z nějakého výrobku nebo knihy stane módní
hit? Americký novinář Malcolm Gladwell se na takové změny
dívá optikou epidemií.
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Mžik

Jak myslet bez přemýšlení

Překlad Martin Weiss, váz. s přebalem, 248 stran, 298 Kč

Autor ukazuje, že není důležité mít co nejvíce informací, ale
vybrat si ty podstatné. Sílu, ale i rizika tohoto myšlení bez
přemýšlení, ukazuje pomocí nejnovějších vědeckých poznat
ků, ale hlavně na příkladech lidí, kteří jsou v instinktivním
rozhodování fenomenálně úspěšní...

Mimo řadu

Anatomie úspěchu

Překlad Aleš Drobek, váz. s přebalem, 256 stran, 298 Kč

Zatím poslední autorova kniha vypráví o tom, proč někteří
lidé v životě uspějí, proslaví se a zbohatnou, zatímco jiní,
třeba stejně inteligentní, snaživí a pracovití, nikoliv.

BJøRN LOMBORG

Bjørn Lomborg (* 1965) je docentem statistiky na katedře politologie
univerzity v dánském Aarhusu. V letech 2002 až 2004 vedl dánský státní
Institut pro hodnocení životního prostředí. Díky Skeptickému ekologovi se
stal Lomborg světově známou a široce citovanou osobností. V roce 2002
ho týdeník Business Week zařadil do padesátky nejvlivnějších osob Evropy
a v roce 2004 se stal jedním ze 100 nejvlivnějších lidí světa podle prestižního
seznamu časopisu Time.

Skeptický ekolog

Jaký je skutečný stav světa?

Překlad Petr Holčák, 592 stran, 182 grafů a tabulek, 598 Kč

Vydáno ve spolupráci s Liberálním institutem.

Kniha Skeptický ekolog zpochybňuje řadu všeobecně přijíma
ných pověr o tom, jak se naše životní prostředí a kvalita života
vůbec neustále zhoršuje.Hlavní síla knihy spočívá v ohromném
počtu pečlivě dokumentovaných příkladů a v na první pohled
objektivní interpretaci všech údajů.

Zchlaďte hlavy!

Skeptický ekolog o globálním oteplování
Překlad Petr Holčák, 360 stran, 399 Kč

Kniha nezpochybňuje to, že globální oteplování bude mít ve
svém souhrnu nakonec pro lidi, životní prostředí i ekonomiku
negativní následky. Velkou skepsi však projevuje vůči všeobecně
navrhovaným způsobům řešení v čele s Kjótským protokolem.
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CARLOS RUIZ ZAFÓN

Hned první dílo katalánského prozaika Carlose Ruize Zafóna (* 1964)
El príncipe de la niebla (Kníže mlhy) získalo cenu španělského nakladatel
ství Edebé. Stín větru, zatím jeho pátý román, se dočkal několika desítek
vydání ve španělštině a řady překladů a mezinárodních ocenění, ve Francii
například za nejlepší zahraniční knihu. V současné době žije Carlos Ruiz
Zafón v Los Angeles a živí se jako filmový scénárista.

Stín větru

Překlad Athena Alchazidu, 3. vydání, 458 stran, 299 Kč

Vypravěč a zároveň hlavní hrdina Daniel Sempere vzpomíná
na své dětství a dospívání, výrazně ovlivněné románem Stín
větru záhadného autora Juliána Caraxe. Daniel knihu získá
na tajuplném pohřebišti zapomenutých knih v den svých de
sátých narozenin, a nastoupí tak na spletitou cestu iniciace
do světa literatury i dospívání. Když se rozhodne po nezná
mém autorovi pátrat, v jeho životě nastane nečekaný zvrat...
Vyšlo již v 6 dotiscích

MARIO LIVIO

Mario Livio je profesí astrofyzik. Narodil se v Rumunsku, odkud jeho rodi
na v roce 1950 emigrovala do Izraele, kde Livio získal univerzitní vzdělání.
Na místních univerzitách také působil jako profesor fyziky. V současnosti
pracuje jako vedoucí jedné ze skupin Hubble Space Telescope Science Insti
tute. Mezi jeho odborné zájmy patří kosmologie, exploze supernov, temná
energie, procesy odehrávající se v blízkosti černých děr i otázky původu
inteligentního života.

Zlatý řez

Překlad Petr Holčák, váz. s přebalem, 256 stran, 150 ilustrací, 399 Kč

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

Je Bůh matematik?

Překlad Petr Holčák, vázaná s přebalem, 248 stran, 350 Kč

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 výtvorem lidí?
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Neřešitelná rovnice
Matematika a jazyk symetrií

Překlad Petr Holčák, vázaná s přebalem, 320 stran, 399 Kč

Po cenami ověnčené knize Zlatý řez přichází americký astro
fyzik Mario Livio s novým příspěvkem ke vztahu matematiky,
vědy a umění. V centru jeho zájmu je tentokrát fenomén
symetrie. Ta je jednak jedním ze základů lidského vnímání,
ale také spojnicí mezi vědou a uměním, teoretickou fyzikou
a světem kolem nás.

SIMON SINGH

Simon Singh (* 1964) vystudoval fyziku na uni
verzitě v Cambridge, po několik let se zabýval vý
zkumem fyziky částic v CERN v Ženevě, poté učil
matematiku a přírodní vědy v různých koutech
světa. Od roku 1990 pracoval jako redaktor v re
dakci naučných pořadů BBC, kde byl mj. i režisé
rem mnohokrát oceněného dokumentárního f ilmu
o Fermatově větě. Singh byl v roce 2003 vyznamenán
Řádem britského impéria za popularizaci vědy a tech
niky, je čestným doktorem a profesorem několika britských univerzit.

Kniha kódů a šifer

Tajná komunikace od starého Egypta
po kvantovou kryptografii

Překlad Petr Koubský, odborná revize Vlastimil Klíma, váz. s přebalem, 384 stran, 180 ilustrací,
tabulek a příloh, 388 Kč

Singhova kniha mapuje historii šifrování i současný stav
kryptologie a podrobně zpracovává klíčová a nejzajímavější
témata. Díky přístupnému stylu a jasnému vysvětlení řady
složitých šifrovacích systémů a algoritmů lze knihu doporu
čit každému zájemci o tuto nesporně zajímavou oblast lidské
činnosti.

Velká Fermatova věta

Dramatická historie řešení
největšího matematického problému, 3. vydání

Překlad Luboš Pick, Jiří Rákosník a Mirko Rokyta, vázaná, 288 stran, 298 Kč

Kniha líčí téměř 350 let úsilí matematiků celého světa o nale
zení důkazu Velké Fermatovy věty, kterou vyslovil francouzský
matematik 17. stol. Pierre de Fermat. Je strhujícím vyprá
věním o příběhu této věty, který se prolíná celými dějinami
matematiky a dotýká se všech oblastí teorie čísel.

26
EP 2011 10.indd 26

11.4.2011 13:44:20

SKLADEM

ZAHRANIČNÍ AUTOŘI

Velký třesk

Nejdůležitější vědecký objev všech dob a proč o něm musíte vědět
Překlad Jiří Podolský a Martin Žofka, váz. s přeb., 412 stran, 110 ilustrací a tabulek, 399 Kč

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.

CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ

Christian NorbergSchulz (1926–2000) byl norský historik a teoretik ar
chitektury. Je znám pro své četné knihy z oblasti historie (obzvláště archi
tektury italské klasické tradice, a z ní především baroka) a také z oblasti
teorie architektury. V oblasti teorie architektury se jeho zájem posunul od
analytických a psychologických teorií v počátku jeho intelektuální kariéry
směrem k fenomenologii místa. Patří mezi první teoretiky architektury, kteří
využili fenomenologii a ontologické myšlení Martina Heideggera v oblasti
architektury. Pro české prostředí je významný svým dlouhodobým a hlubo
kým zájmem o architekturu Čech, o níž publikoval několik prací. Zajímal
se především o Kryštofa Dientzenhofer a Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Genius loci
Krajina, místo, architektura

Překlad Petr Kratochvíl a Pavel Halík, vázaná s přebalem, 220x240 mm, 200 fotografií, 224 stran, 599 Kč

Christian NorbergSchulz, světově proslulý norský historik a teoretik archi
tektury, 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.
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JOHN MADDOX ROBERTS
A JEHO DETEKTIVNÍ SÉRIE SPQR

John Maddox Roberts se narodil v roce 1947 v Ohiu a po vyloučení z uni
verzity v roce 1967 vstoupil do armády. V řadách Zelených baretů bojoval
ve Vietnamu a možná proto se po návratu do civilu rozhodl, že se stane
spisovatelem hledal totiž lehkou práci, kterou by navíc mohl dělat doma.
V tom druhém se nezklamal. První knihu napsal v roce 1975, trvalo však
několik let, než našel nakladatele, který by mu ji vydal. Od té doby napsal
přes čtyřicet knih od klasických detektivek přes fantasy, sciencefiction
a řadu antických detektivek až po fikce na téma virtuálních dějin. S hledá
ním nakladatelů již problémy nemá.
SPQR – Vzrušující detektivní série z antického Říma. Jednotlivými případy
nás provází bystrý a trochu prostořeký vypravěč, detektiv Decius Caecilius
Metellus mladší.

Královský gambit
SPQR I.

248 stran, 199 Kč

První případ detektiva Decia Caecilia Metella mladšího – vy
šetřování zdánlivě bezvýznamné vraždy otroka v římské čtvrti
Subura. Stopy vedou do nejvyšších politických kruhů...

Katilinovo spiknutí
SPQR II.

256 stran, 225 Kč

V Římě se chystá protistátní spiknutí – jaké cíle sledují Cae
sar, Krassus a Pompeius? Oč jde Katilinovi? Jak to vypátrat
a nepřijít při tom o život?

Svatokrádež
SPQR III.

264 stran, 225 Kč

Vražda provedená podle starých etruských rituálů při slav
nostní večeři římských senátorů – další sousto pro Decia
Caecilia Metella mladšího.

Chrám devíti múz
SPQR IV.

240 stran, 245 Kč

Tentokrát se příběh odehrává v Alexandrii v Egyptě, kde vlád
vlád
ne dynastie Ptolemaiovců, poživačných, zadlužených a pro
radných potomků Alexandra Makedonského.
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Saturnálie
SPQR V.

256 stran, 298 Kč

Vyšetřování vraždy zavádí Decia do římského podsvětí, mezi
venkovské bylinkářky, věštkyně a čarodějnice...

Centuriona nemá nikdo rád
SPQR VI.

248 stran, 298 Kč

Decius tentokrát pátrá po vrazích v Caesarově legionářském
táboře uprostřed lesů v nepřátelské Galii.

Tribunova kletba
SPQR VII.

240 stran, 298 Kč

Na Řím byla uvalena prastará klatba. Decius Caecilius Mete
llus mladší opět vyšetřuje, kdo tahá za nitky nejvyšší politiky...

KNIHY PODLE EDIČNÍCH ŘAD
ŘADA ZIP

Michio Kaku: Fyzika nemožného
292 stran, 399 Kč

Ještě před stoletím si byli vědci jisti, že věci, kterými dnes
člověk běžně disponuje, jako třeba laser, televize či atomová
bomba, jsou fyzikálně neuskutečnitelné. Kaku ve své knize
zkoumá, nakolik už věda pokročila a nakolik jsme se přiblížili
realizaci technologií, jež zatím fungují jen ve sciencefiction.

Naomi Kleinová: Šoková doktrína
Vzestup kalamitního kapitalismu
552 stran, 548 Kč

Válka v Iráku, tsunami na Cejlonu, zátopy v New Orleans...
těchto a podobných neštěstí umí dobře využít podnikání jis
tého typu, jež Kleinová nazývá „kalamitním kapitalismem“.
Zatímco se postižení vzpamatovávají z otřesu, nadnárodní
kapitál už se usídluje na zpustošeném území.
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ŘADA ZIP

Wally Olins: O značkách
256 stran, 389 Kč

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

Misha Glenny: McMafie
Zločin bez hranic

384 stran, 16 stran příloh, 499 Kč

Globální propojení světa podle Glennyho umožňuje nejen
ekonomickou a kulturní spolupráci zemí a lidí, ale otevírá
také brány pro expanzi zločineckých sítí.
John D. Barrow:
Nové teorie všeho

Mario Livio: Neřešitelná rovnice

Paul Davies:
Kosmický jackpot

Mario Livio: Zlatý řez

Tony Hey,
Patrick Walters:
Nový kvantový vesmír

Simon Singh: Velký třesk

430 stran, 499 Kč

Nejdůležitější vědecký objev všech dob
a proč o něm musíte vědět
412 stran, 110 ilustrací a tabulek, 399 Kč

Michio Kaku:
Hyperprostor

Lee Smolin:
Fyzika v potížích

Michio Kaku:
Paralelní světy

Ian Stewart:
Hraje bůh kostky?

Hledání nejhlubšího vysvětlení
272 stran, 30 ilustrací, 399 Kč

Proč je náš vesmír přesně to pravé místo pro
život?
304 stran, 399 Kč

Vědecká odysea paralelními vesmíry,
zakřiveným prostorem
a desátým rozměrem
328 stran, 40 ilustrací, 399 Kč

Putování vesmírem, vyššími dimenzemi
a budoucností kosmu
368 stran, 80 ilustrací, 499 Kč

Matematika a jazyk symetrií
328 stran, 399 Kč

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

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

Nová matematika chaosu
432 stran, 498 Kč

Naomi Kleinová:
Bez loga
536 stran, 548 Kč
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ŘADA ALITER

George A. Akerlof
a Robert J. Shiller: Živočišné pudy
Jak lidská psychologie ovlivňuje ekonomiku
304 stran, 369 Kč

Podle autorů jsou jednou z významných příčin současné kri
ze i iracionální pohnutky psychologické povahy.

George Friedman: Příštích 100 let
324 stran, 365 Kč

Zakladatel soukromé zpravodajské agentury Strategic Fore
casting předpovídá celosvětový politický vývoj pro 21. století.

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 cesto
vat časem? Co se stane astronautovi v černé díře? Na takové
otázky se pokouší co nejsrozumitelněji odpovědět britský
matematik a teoretický fyzik Stephen Hawking.

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.

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 a byl označen za nejlepší populárněvědeckou
publikaci roku 2007.
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David Bodanis: Neviditelná síla
Svět elektřiny

Martin Rees:
Náš neobyčejný vesmír

Jack Goldsmith, Tim Wu:
Kdo řídí internet

Simon Singh:
Kniha kódů a šifer

George Johnson:
Až na konec vesmíru

Lauren Slaterová:
Pandořina skříňka

George Johnson:
Zkratka napříč časem

Ian Stewart:
Jak rozkrájet dort

Michio Kaku
a Jennifer Thompsonová:
Dále než Einstein

Ian Stewart:
Odsud až
do nekonečna

Jan Kosek:
Člověk je (ne)tvor
společenský

Martin Uhlíř:
Jak jsme se stali lidmi

David Leavitt:
Muž, který věděl
příliš mnoho

Stephen Law:
Filozofická
gymnastika

Robert Palmer:
Opravdové blues

Peter Ward,
Donald Brownlee:
Život a smrt
planety Země

264 stran, 298 Kč

Iluze o světě bez hranic
272 stran, 298 Kč

Jak Henrietta Leavittová
a Edwin Hubble
bilionkrát zvětšili vesmír
168 stran, 228 Kč

Cesta ke kvantovému počítači
236 stran, 60 obr., 269 Kč

Hledání teorie vesmíru
256 stran, 298 Kč

254 stran, 279 Kč

Alan Turing a první počítač
272 stran, 298 Kč

304 stran, 348 Kč

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

2. vydání
384 stran, 180 ilustrací a tabulek, 388 Kč

Největší psychologické
experimenty 20. století
304 stran, 349 Kč

a další matematické záhady
256 stran, 20 ilustrací, 298 Kč

Průvodce moderní matematikou
368 stran, 30 ilustrací, 349 Kč

320 stran, 30 ilustrací, 298 Kč

25 krátkých myšlenkových
dobrodružství
344 stran, 80 ilustrací, 299 Kč

264 stran, 14 obr., 298 Kč
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Jonah Lehrer: Jak se rozhodujeme
328 stran, 350 Kč

Máme se řídit instinktem, nebo racionální analýzou? Odpo
věď, jak vysvětluje Lehrer ve své chytré a čtivě napsané knize,
záleží na situaci.

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

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

Sharon Moalem: Jak funguje sex
S kým flirtujeme, proč se líbáme
a co z toho mají naše děti
280 stran, 298 Kč

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.

Mary Roachová:
Jak si žijí nebožtíci
Využití lidských ostatků ve vědeckém
výzkumu

Malcolm Gladwell:
Bod zlomu
O malých příčinách s velkými následky

Eric Abrahamson, David
H. Freedman:
Báječný chaos
Skrytý půvab nepořádku

Malcolm Gladwell:
Mimo řadu
Anatomie úspěchu

Ori a Rom
Brafmanovi:
Houpačka

Malcolm Gladwell:
Mžik
Jak myslet bez přemýšlení

296 stran, 298 Kč

312 stran, 350 Kč

256 stran, 298 Kč

256 stran, 298 Kč

248 stran, 298 Kč

192 stran, 250 Kč

Dan Gilbert: Škobrtnout o štěstí
Jak se chytá zlatá muška
336 stran, 298 Kč
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ŘADA PERGAMEN

Miranda Lundyová: Posvátná geometrie
64 stran, 80 ilustrací, 198 Kč

Tato poutavá knížka vám ukáže, že elegantní jednoduchost
trojúhelníků, oblouků, šestiúhelníků a spirál není ani trochu
obyčejná.

John Martineau: Malá kniha velkých náhod
64 stran, 80 ilustrací, 198 Kč

Britský geometr nabízí velmi neortodoxního průvodce naší
sluneční soustavou. Ukazuje matematické, geometrické a
harmonické vztahy mezi planetami, časem, prostorem a ži
votem.

Phoebe Mc Naugtonová:
Perspektiva a jiné optické klamy
64 stran, 198 Kč

Tato půvabná knížka nás provádí historií vizuálního zobrazo
vání skutečnosti a dějinami perspektivy ve výtvarném umění
od starověku přes renesanci až po moderní dobu.

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

Kniha poodhaluje tajemství přírody, které se ukrývá ve zlatém
řezu, jednoduchém, avšak o to záhadnějším poměru, který
dokonale zobrazuje nerozpojitelné propojení částí a celku.

ŘADA PNK
Anthony Browne: Úprk rozumu
Politická korektnost a smrt veřejné rozpravy
v moderní Británii
160 stran, 250 Kč

Známý britský novinář se ve svém eseji zabývá jedním z klí
čových fenoménů současného veřejného života – politickou
korektností. Na rozdíl od ostatních textů však neulpívá na
okrajových jevech, jakými jsou leckdy komicky neústrojná
„korektní“ pojmenování.
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Petr Hájek: Smrt ve středu
256 stran, 265 Kč

Je současný svět opravdu takový, jak se nám jeví, protože
jsme již přijali obraz, který nám o něm – a o nás – předklá
dají média? Autor hledá odpověď v naší a evropské součas
nosti a nedávné historii.

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

Dlouholetý člen kabinetu Margaret Thatcherové důkladně
rozebírá jednotlivé stránky fenoménu globálního oteplová
ní – od pseudovědecké propagandy, zeleného náboženství,
útočné ekománie až po vědecká fakta a politické dopady.

Thomas E. Woods jr.: Krach
Příčiny krize a nápravná opatření,
která ji jen zhoršují
224 stran, 279 Kč

Autor mimo jiné vysvětluje základní principy fungování ban
kovnictví, podstatu inflace a především rakouskou teorii hos
podářského cyklu.

ŘADA BOD

Marek Bankowicz: Státní převrat
120 stran, 225 Kč

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

Pavel Frouz: Sbíráme mince
Praktická příručka nejen
pro začínající sběratele
216 stran, 250 Kč

Prakticky zaměřená příručka přináší základní informace
o sbírání mincí a o všem, co s mincemi a platidly obecně
souvisí.
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Karel Stibral, Ondřej Dadejík,
Vlastimil Zuska: Česká estetika přírody
ve středoevropském kontextu
320 stran, 350 Kč

Tato publikace přibližuje myšlení některých českých estetiků
a přírodovědců, kteří se zabývali estetickými jevy.
Roland Barthes:
Sade, Fourier, Loyola
192 stran, 250 Kč

Eduard Kubů, Jiří Šouša (eds.):
Finanční elity v českých zemích
(Československu) 19. a 20. století
Vázaná, 728 stran, 599 Kč

Petr Blažek a Michal Kubálek
(eds.): Kolektivizace venkova
v Československu 1948–1960
a středoevropské souvislosti

Miroslav Kutílek: Racionálně
o globálním oteplování

Barry Cipra: Chibičky – a jak je
najít dříve než učitel

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

188 stran, 20 ilustrací a grafů, 250 Kč

Vázaná, 360 stran, přiložené CD, 350 Kč

78 stran, 99 Kč

Vázaná, 400 stran, 350 Kč

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

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

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

Jiří Štaif: Obezřetná elita
Česká společnost mezi tradicí
a revolucí 1830–1851

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

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

Kryštof Kozák: Měkký podbřišek
navěky?
Důsledky asymetrie mezi Spojenými
státy a Mexikem

Richard van Dülmen: Historická
antropologie

160 stran, 175 Kč

176 stran, 245 Kč

256 stran, 10 obr., 250 Kč

Vázaná, 448 stran, 350 Kč

Vázaná, 480 stran, 40 obr., 395 Kč

108 stran, 148 Kč

118 stran, 160 Kč

224 stran, 225 Kč
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ŘADA PRŮVODCE PRO KAŽDÉHO

Barry Cunliffe: Keltové
216 stran, 250 Kč

Autor se zabývá otázkami typu „Kdo byli Keltové?“ a analy
zuje archeologické, umělecké a lingvistické doklady, aby na
tyto otázky nalezl odpověď.

Penelope Wilsonová:
Hieroglyfy
188 stran, 250 Kč

Fascinace hieroglyfy je dodnes velice silná a tato kniha odha
luje celou řadu dosud opomíjených oblastí.

Paul Bahn: Archeologie
132 stran, 185 Kč

John Polkinghorne: Kvantová
teorie

Andrew Ballantyne: Architektura

Graham Priest: Logika

120 stran, 185 Kč

132 stran, 185 Kč

168 stran, 185 Kč

Steve Bruce: Sociologie
128 stran, 185 Kč

Peter Coles: Kosmologie
156 stran, 185 Kč

Frank Close: Částicová fyzika
164 stran, 185 Kč

Leslie Iversen: Léky a drogy
144 stran, 165 Kč

Timothy Gowers: Matematika
160 stran, 185 Kč

Anthony Grayling: Wittgenstein
144 stran, 185 Kč

Fred Piper, Sean Murphy: Kryptografie
158 stran, 185 Kč
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Populárně-naučné a odborné

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

Váz. s přebalem, 200 stran, 265 Kč

Moderátor motoristického pořadu Top Gear začal tuto knihu
psát, aby se vyznal ze své lásky k automobilům a aby zjistil, co
lidi k nejrůznějším strojům tolik přitahuje.

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

Váz. s přebalem, 256 stran, 350 Kč

Autoři 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.

Don Norman: Design pro každý den
Váz. s přebalem, 272 stran, 399 Kč

Máte problémy s ovládáním mobilních telefonů, televize, CD
přehrávačů či jiných běžných spotřebičů? Pak vězte, že chyba
není ve Vás – ale ve špatném designu.

Peter D. Schiff a Andrew J. Schiff:
Ekonomické bajky pro studované i laiky
Jak ekonomika roste a proč krachuje
Váz. s přebalem, 256 stran, 298 Kč

V tomto podobenství o ekonomické historii USA se čtenáři
setkají s mnoha povědomými postavami a událostmi. Hr
dinové jako např. Frankie Rejnok či Olda Barakuda nejsou
jen odkazem na známé politiky, ale rovněž zosobňují některé
obecné myšlenky a ideologie.
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David Acheson: 1089
a další parádní čísla

Tom Holland: Perský oheň
První světová velmoc a boj o Západ

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

Zdeněk Kárník: Malé dějiny československé (1867–1939)

Sander Bais: Rovnice
Symboly poznání

Gari Kasparov: Jak život napodobuje šachy

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

Ladislav Kovář: Praktický houbař

Miroslav Bárta, Petr Pokorný
(eds.):
Něco překrásného se končí
Kolapsy v přírodě a společnosti

Vladimír Kulhánek: Velká kniha
o whisky
Encyklopedie whisky a whiskey

Václav G. Cílek, st.: Svahilské
pobřeží
Dvanáct let ve východní Africe

Petr Mikšíček: Sudetská pouť
aneb Waldgang

Luciano De Crescenzo: Příběhy
řecké filozofie
Sokrates a ti druzí

Pavel Miškovský: Naše rozhledny
Třetí přepracované a rozšířené vydání

Luciano De Crescenzo: Příběhy
středověké filozofie

Paul Murdin: Tajemství vesmíru

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

Vojtěch Novotný: Papuánské
polopravdy
2. rozšířené vydání

Tom Holland: Rubikon
Triumf a tragédie římské republiky

Lucie Olivová: Tradiční čínská
architektura

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

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

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

Váz. s přebalem, 416 stran, 20 fotografií, 14 map, 499 Kč

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

Váz. s přebalem, 300 stran, 349 Kč
Brožovaná, 176 stran, 225 Kč

432 stran, 150 barevných fotografií, 699 Kč

Brož. s klopami, 256 stran, 50 ilustrací, 298 Kč

256 stran, 298 Kč

Váz. s přebalem, 192 stran, 225 Kč

Váz. s přebalem, 168 stran, 198 Kč

Váz. s přebalem, 224 stran, 250 Kč

Váz. s přebalem, 408 stran, 24 stran přílohy, 9 map,
399 Kč
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Štěpán Pellar:
Hrdí orli ve smrtelném obklíčení
Polské stereotypizované vidění moderního světa

Joseph A. Tainter:
Kolapsy složitých společností

Jaroslav Peregrin: Filozofie pro
normální lidi

Břetislav Vachala:
Staroegyptská kniha mrtvých

Federico Rampini: Čínské století
Autentický průvodce zemí rudého draka

Petr Zídek: Příběh herečky
Dělnická prokurátorka Ludmila Brožová a její svět

Váz. s přebalem, 320 stran, 499 Kč

360 stran, 350 Kč

Váz. s přebalem, ilustrace L. Bokštefl, 144 stran, 198 Kč

Váz. s přebalem, 304 stran, 348 Kč

Váz. s přebalem, 368 stran, 398 Kč

Váz. s přebalem, 264 stran, 298 Kč

POEZIE A BELETRIE
ŘADA MOCCA

Guillaume Apollinaire: Zlá je naděje
Z Alkoholů

Překlad Petr Kopta, 88 stran, ilustrace Helena Wernischová, 135 Kč

Apollinaire ve svých básních spojil tradici francouzských šan
sonů, německých romantických písní a okultní inspirace. Náš
výběr obsahuje i snad nejznámější autorovu báseň Pásmo.

Wiliam Blake: Tygře, tygře

Překlad Zdeněk Hron, 80 stran, ilustrace Vojtěch Domlátil, 135 Kč

Pod povrchem na první pohled jednoduchých naivních dět
ských říkanek se skrývají základní psychické i etické problémy,
jejichž řešení nepodléhá toku času.

Karel Hlaváček: Ticho touhou znavené
80 stran, ilustrace Saša Švolíková, 135 Kč

Karel Hlaváček je jedním z nejvýraznějších představitelů sym
bolismu a dekadence. Jeho melodická poezie odráží básníko
vu rozervanou duši i pocit konce století – fin de siècle.

François Villon:
Já u pramene jsem a žízní hynu
Překlad Otokar Fischer, 112 stran, ilustrace Pavel Růt, 135 Kč

Bohém, básník a bouřlivák François Villon se ve svých bás
ních vypořádává se životem, ukazuje marnost všeho  lásky,
umění a zejména majetku.
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Karel Čapek: Hořké slunce
Z francouzské poezie nové doby
96 stran, 135 Kč

Překlady Karla Čapka se staly pramenem, jehož tichý
podzemní hlas zněl takřka ve všech dobrých básních
českého básnického pokolení.

Karel Jaromír Erben: Kytice
z pověstí národních
2. vydání, 184 stran, 149 Kč

Známým a přesto stále „živým“ textem sbírky K. J. Erbena se
tentokrát nechal inspirovat výtvarník Pavel Růt.

Karel Kryl: Pochyby

2. vydání, 96 stran, 135 Kč, Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová – Máj

Písňové texty z let 1966 až 1991 se pokoušejí vyzpívat z muči
vé hrubosti, bezectnosti a lhostejnosti, jíž je doba plna.

Bohumil Mathesius: Černého vína číška
80 stran, 125 Kč

Mathesiovy Čínou inspirované texty patří svou křehkou pů
sobivostí do zlatého fondu české poezie.

Christian Morgenstern: Estetická lasička
96 stran, 125 Kč

Básně „duševního ráje oddychu“, které se svým poetickým
humorem nesmazatelně zapsaly do dějin poezie.

Jan Skácel: Zlé laně odcházejí k ránu
80 stran, 125 Kč

Jan Skácel je básník s intenzivní poetikou velmi ovlivněný
tradicemi, vztahem k přírodě a lidem.
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Deset obrazů krocení býka
2. vydání
80 stran, 125 Kč

Edward Lear:
Sviňule pyramidální
a jiné nesmysly

Dravý jestřáb si načechral peří
Antologie japonské poezie

Vítězslav Nezval: Můj Tučňák
Divné básně

T. R. Field: Mým domovem tichá
je putyka

Jiří Orten: Nech slova za dveřmi

František Gellner: Vášeň, co do
rána zchladne

Edgar Allan Poe: Havran
a jiné básně

Josef Hiršal: Párkař

Jaroslav Seifert: Venuši dát hlavu
do dlaní

Váz. s přebalem, 152 stran, 149 Kč

90 stran, 99 Kč

2. vydání, 96 stran, 125 Kč
80 stran, 125 Kč

80 stran, 125 Kč

88 stran, 125 Kč

2. vydání, 80 stran, 125 Kč

2. vydání, 88 stran, 125 Kč

88 stran, 125 Kč

Josef Kainar: Nejhorší láska,
která nezlomí

Jiří Suchý: A noc je nahá černoška

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

Vladimir Vysockij: Nepiju sám

80 stran, 125 Kč

112 stran, 135 Kč

2. vydání, 88 stran, 125 Kč

2. vydání, 96 stran, 119 Kč

Jiří Kolář: Návod k upotřebení
80 stran, 125 Kč
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Francis Scott Fitzgerald:
Poslední polibek

Překlad Lubomír Dorůžka, Alena Jindrová-Špilarová, 116 stran,
ilustrace Saša Švolíková, 245 Kč

Tyto povídky nebyly do výboru vybrány náhodně. Všech
ny tři totiž spojuje Žena – femme fatale. Píšeme záměrně
Žena, neboť to je opravdu ona krásná, osudová a vždy
nějakým způsobem nedosažitelná.

Jerzy Kosinski: Byl jsem při tom

Překlad Jan Jirák, vázaná s přebalem, 144 stran, ilustrace Vojtěch Domlátil, 245 Kč

Světoznámý příběh duševně a citově retardovaného Za
hradníka, který až do zralého věku nepoznal skutečný
svět jinak než z televize.

Howard Phillips Lovecraft:
Vyděděnec a jiné povídky

Překlad Linda Bartošková, Zdeněk Lyčka a Ondřej Neff, 136 stran, ilustrace Blanka
Dvořáková, 245 Kč

Vybrané povídky, včetně nejznámějšího Lovecraftova
textu Volání Cthulhu, dokládají autorovu představu, že
svět není takový, jak se na pohled jeví.
Lewis Carroll: Zamotaný příběh
Váz. s přebalem, 148 stran, 245 Kč

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

Karel Čapek: Apokryfy
Váz. s přebalem, 160 stran, 245 Kč
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Italo Calvino: Neviditelná města
Váz. s přebalem, 120 stran, 198 Kč

Fantaskní krajiny a města mnoha tváří, která nejsou na
žádné mapě a jejichž znaky, ulice, domy i společenské
struktury jsou snem na okraji paměti, jak je Marco Polo
popisuje Kublaj chánovi.

Joseph Conrad: Srdce temnoty
Překlad Jan Zábrana, 130 stran, ilustrace Blanka Dvořáková, 225 Kč

Jedno ze stěžejních děl literatury 20. století. Příběh začíná jako klasický dobrodružný román. Vypravěč, anglický
kapitán Marlow, popisuje svou dramatickou cestu parníkem proti proudu řeky do nitra Afriky...

Alfred Kubin: Země snivců

Překlad Ludvík Kundera, vázaná s přebalem, 232 stran, ilustrace Alfred Kubin, 298 Kč

Alfred Kubin, slavný rakouský malíř a ilustrátor prohlásil: „Napsal jsem tuto knihu, místo abych kreslil,
poněvadž tak jsem se mohl snadněji zbavit nutkavých
myšlenek.“

Paul Valéry: Pan Teste
Váz. s přebalem, 104 stran, 198 Kč

Cyklus testovských fragmentů představuje cosi jako východisko Valéryho životní a umělecké dráhy a dramatu,
z nichž vyroste jeho následující dílo.
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Edward Gorey: Kuriózní lenoška
a jiné příběhy
Váz. s přebalem, komiks , 112 stran, 250 Kč

Kuriózní lenoška a jiné příběhy nabízí čtyři půvabné
„viktoriánské komiksy“ z dílny amerického spisovatele a
ilustrátora, který se stal klasikem tohoto žánru a ovlivnil
celé generace autorů.

Edward Gorey: Octárna a jiné příběhy
Překlad Jaroslava Kočová, 120 stran, ilustrace Edward Gorey, 265 Kč

Dílo Edwarda Goreye je vskutku bizarní a vzpírá se zařa
zení. Na komiks pracuje málo s obrazem, na literaturu
zase příliš málo s textem. Od morbidity k úsměvu kolí
sají i nálady.

Jerzy Kosinski: Kokpit

Překlad Ivana Jílovcová Fieldová, 340 stran, 298 Kč

Kosinského román, plný napětí, morálních otázek, fyzického
a psychického násilí, strachu, sexu, ošklivosti, krutosti, ale
i humoru a krásných lyrických pasáží, líčí osudy bývalého
agenta americké tajné služby Tardena.

Radek Mikuláš: Blijící lišky a jiná zvěrstva
112 stran, ilustrace Radek Mikuláš, 198 Kč

Kniha je výběrem textů a ilustrací, divadelních scének, háda
nek, básniček a parafrází na klasické pohádky.

Henry David Thoreau: Chůze

Překlad Jaroslava Kočová, 104 stran, ilustrace Lucie Straková, 198 Kč

Thoreau hovoří o krajině, o jejím utváření člověkem a naopak,
o utváření člověka krajinou. Vypráví o cestách v doslovném i
přeneseném významu.
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Luther Blissett: Q

Váz. s přebalem, 672 stran, 399 Kč

Thomas Brussig: Oslnění
Váz. s přebalem, 464 stran, 399 Kč

SKLADEM

Hana Prošková:
Smrt Programátora

Váz. s přebalem, 228 stran, 265 Kč

Hana Rysová, Václav Cílek: Tichý
břeh světa
Váz. s přebalem, 160 stran, 100 fotografií, 299 Kč

Luciano De Crescenzo:
Příběhy lstivého Odyssea
pro dnešní čtenáře

Hana Rysová, Martin C. Putna:
Svatá země

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

Miroslav Václavek: Člunky

Váz. s přebalem, 232 stran, 298 Kč

Váz. s přebalem, 120 stran, 100 fotografií, 250 Kč

Váz. s přebalem, 148 stran, 198 Kč

Váz. s přebalem, 232 stran, 225 Kč

Tereza Ješátková: Oblásky
Brož., 20 ilustrací, 120 stran, 125 Kč

Jan Klíma: Smrt má ráda poezii
Váz. s přebalem, 264 stran, 265 Kč

Jan Klíma: Nespi s nikým, kdo je
potrhlejší než ty
Váz. s přebalem, 232 stran, 265 Kč

Jaroslava Kočová: Mistr Džošu
a broskvový sad
Váz. s přebalem, komiks, 140 stran, 250 Kč

Oldřich Král: Mistr Sun o válečném umění/Jiří Kolář: Mistr Sun
o básnickém umění
Váz. s přebalem, 15 kaligrafií, 224 stran, 289 Kč

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

Denis Leary: Rakovinu nevyléčíš
Váz. s přebalem, 191 stran, 198 Kč

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

Marian Palla: Bill a Nebyl
Váz. s přebalem, 264 stran, 298 Kč
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KNIHY VYDANÉ VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM
JAROSLAVA JISKROVÁ – MÁJ

Petr a Pavlína Kourovi: České Vánoce
od vzniku republiky po sametovou revoluci
Vázaná s přebalem, 360 stran, 24 stran barevné přílohy, 80 fotografií, 399 Kč

Výjimečná kniha o slavení vánočních svátků za první republiky,
v období nacistické okupace, v padesátých letech, ve „zlatých
šedesátých“ či v éře normalizace.

Johannes Urzidil: To byl Kafka

Překlad Jana Zoubková, vázaná s přebalem, 192 stran, vlastní kresby Franze Kafky, 198 Kč

Autor nás přivádí do Prahy desátých a dvacátých let 20. století
a názorně líčí nabitou tvůrčí atmosféru, v níž se pohybovali teh
dejší velikáni literatury a výtvarného umění, k nimž patřil i on sám.

Krzysztof Varga: Guláš z turula
Překlad Pavel Peč, vázaná s přebalem, 192 stran, 265 Kč

V inteligentních, lehce psaných niterných esejích se autor za
mýšlí nad kulturními tradicemi Maďarska včetně tradic kuli
nárních, nad povahou maďarského národa, jeho výjimečnos
tí, sklonem k nostalgii a sebevraždě...
Jiří Horák: Kniha o staré Praze

4. vydání, váz. s přebalem, 376 stran, 50 ilustrací, 350 Kč
Vyšlo také jako e-kniha

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

Ludvík Vaculík: Dřevěná mysl
(Výbor z fejetonů 2002–2008)
Váz. s přebalem, 296 stran, 298 Kč
Vyšlo také jako e-kniha

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

Vladimír Votýpka: Paradoxy české šlechty
Váz. s přebalem, 377 stran, 100 fotografií, 298 Kč
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INFORMACE PRO ČTENÁŘE

Knihy žádejte u svých knihkupců, vázneli u Vás jejich distribuce, můžete si je
na dobírku (školy a knihovny i na fakturu) rovněž objednat přímo na adrese
nakladatelství nebo na našich internetových stránkách.

www.dokoran.cz
Zde vždy se slevou minimálně 15 % z doporučené prodejní ceny a s knižní
prémií ke každému nákupu.
Na našich stránkách rovněž najdete:
* kontakty a aktuality
* recenze a ukázky
* žebříčky a ocenění
* speciální prodejní akce a výprodeje
* ukázky eknih a odkazy na prodejce
INFORMACE PRO KNIHKUPCE

Naše knihy lze objednat u distributorů (podle abecedy):
Karmelitánské nakladatelství, Kosmas, Libri, Omikron, Pavel Dobrovský –
Beta, Pemic Books, Šabata a Šabata. Po předchozí domluvě je zašleme
i na dobírku.
Na Slovensku zajišťují distribuci našich knih firmy:
Artforum (Bratislava), Modul (Bratislava), Inform (Žilina), Partner Technic
(Bratislava).

Nenašli jste, co hledáte?
Zkuste investiční zlato!

www.abros.cz
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10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH
KNIH V ROCE 2010

1

Mariusz Szczygieł:
Gottland

6

Václav Cílek:
Orfeus
Kniha
podzemních řek

2

7

2. rozšířené vydání

2. rozšířené vydání

3

8

Václav Cílek:
Krajiny vnitřní
a vnější

Carlos Ruiz Zafón:
Stín větru

Václav Cílek:
Makom
Kniha míst

3. vydání

A. G. Akerlof
R. J. Shiller:
Živočišné pudy

4

9

Mario Livio:
Je Bůh
matematik?

5

Václav Cílek:
Archeus

Fragment radostné vědy
o trpaslících
a příbuzné eseje

2011 Obalka 2 brazda bar. verze.indd 3

Jak lidská
psychologie řídí
ekonomiku

Václav Klaus:
Modrá, nikoli
zelená planeta
Co je ohroženo:
klima nebo
svoboda?
2.vydání

10

Václav Cílek:
Dýchat s ptáky
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