EDIČNÍ PLÁN
20 12

2012 Obalka.indd 1

4.4.2012 17:01:37

NAKLADATELSTVÍ

OTEVŘENO NOVÝM MYŠLENKÁM
OBSAH
VYCHÁZÍ 2012
Doporučujeme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1

Populárně-naučné a odborné publikace

Řada ZIP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Řada Aliter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Řada Zlom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Řada Bod  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Řada Teritoria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Řada Pergamen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Populárně-naučné a odborné publikace mimo řady  .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .2
 .5
 .6
 .7
10
11
12

Moderní světová próza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
SPQR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mimo řady  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Knihy vydávané ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová – Máj  .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

14
15
15
17

Pro zábavu i k zamyšlení

KNIHY SKLADEM
Doporučujeme knihy našich autorů
Václav Cílek  .  .  .  .
Ludvík Vaculík  .  .  .
Stanislav Komárek
Václav Klaus  .  .  .  .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

Doporučujeme zahraniční autory
Mariusz Szczygieł  .  .  .  .  .
Malcolm Gladwell  .  .  .  .  .
Bjørn Lomborg  .  .  .  .  .  .
Mario Livio  .  .  .  .  .  .  .  .
Simon Singh  .  .  .  .  .  .  .  .
Patti Smith  .  .  .  .  .  .  .  .
Jeremy Clarkson  .  .  .  .  .  .
Christian Norberg-Schulz  .
John Maddox Roberts .  .  .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

18.
20
21
22

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

23
24
24
25
26
27
27
28.
29
31
32
34
35
36
37
38.

Populárně-naučné a odborné publikace
Řada Zip .  .  .  .
Řada Aliter  .  .
Řada Zlom  .  .
Řada Pergamen
Řada PNK  .  .  .
Řada Bod  .  .  .
Mimo řady  .  .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Řada Mocca  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Řada Netopýr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pro zábavu i k zamyšlení mimo řady
Elektronické knihy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 . 41
 . 43
 . 44
 . 47

Poezie a beletrie

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Informace pro čtenáře a knihkupce  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48.
10 nejprodávanějších titulů v roce 2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 . strana obálky
Kontakty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 . strana obálky

2012 Obalka.indd 2

4.4.2012 17:01:38

DOPORUČUJEME

Douglas R. Hofstadter: Gödel, Escher, Bach:
Existenciální gordická balada.
Metaforická fuga o mysli a strojích v duchu Lewise Carrolla

1. p o l o l e t í
(Anglický orig.: Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid)
Překlad Petr Holčák, Karel Horák, Otto Huřťák, Zdeněk Kárník, Luboš Pick, Jiří Podolský, Jiří Rákosník a Martin Žofka,
asi 850 stran, 152 ilustrací, asi 900 Kč, ISBN 978-80-7363-265-6, řada ZIP

Hlavním cílem této mimořádné knihy na pomezí
metamatematiky, informatiky, filozofie a kognitivní
psychologie je zkoumání, co jsou a odkud se berou
základní atributy člověka – vědomí a inteligence. Je
vystavěna na trojúhelníkovém půdorysu, jehož strany tvoří Bachovy fugy, Escherovy obrazy a dílo matematika Kurta Gödela. Tato zdánlivě nesouvisející
témata mají totiž jednu společnou skrytou, o to však
podstatnější vlastnost: jejich struktura je postavena
na odkazu na sebe sama – takzvané autoreferenci.
V knize se pravidelně střídá rigorózní výklad obtížných témat s rozmarnými pasážemi, jež jsou nabity
slovními i grafickými hříčkami – a to vše je pevně
propojeno ideovými, verbálními i vizuálními odkazy
v mnoha vrstvách do pevného, velmi harmonického
celku.
Český překlad vznikal za spolupráce s autorem.

Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.

Václav Cílek: Pozoruj tu zemi
Vázaná s přebalem, asi 250 stran, barevná příloha, 298 Kč,
ISBN 978-80-7363-419-3, mimo řady

2.

pololetí

Václav Cílek získal v roce 2009 z rukou Václava Havla cenu VIZE 1997 za
práce o krajině a při této příležitosti vyšel sborník jeho esejů nazvaný Krajina
z druhé strany. Dílo bylo rozebráno a dnes je již nedostupné. Když jsme autora požádali, zda by kniha mohla znovu vyjít v nakladatelství Dokořán, rád
souhlasil, ale s tím, že ji přepracuje. Borgesovsky začal plánovat knihu, která
by se rovněž jmenovala Krajina z druhé strany, ale uvnitř byla jiná! Nakonec
to dopadlo tak, že z původního textu zůstala necelá třetina, zbytek je nový
a název jiný. V této knize Václav Cílek skoro nepíše o krizi, to dělal již před
lety, když ještě nebyla tak vidět. Dnes víc cítí potřebu normálního, klidného
světa trochu povzneseného nad nejisté poměry... Možná ležíme na zemi, ale
nabíráme tam sílu. Konec světa už byl, ale andělé minulosti nás dále doprovázejí na cestě životem. Myslete na chorál!

2012

KOMPLETNÍ NABÍDKU TITULŮ
NAJDETE NA www.dokoran.cz
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DOPORUČUJEME/ŘADA ZIP

POPULÁRNĚ-NAUČNÉ
A ODBORNÉ PUBLIKACE

Apostolos Doxiadis, Christos H. Papadimitru:
Logikomiks
(Anglický orig.: Logicomix)
Překlad Jaroslav Peregrin, 350 stran, celobarevná, asi 500 Kč, ISBN 978-80-7363-401-8, mimo řady

2.

pololetí

Grafický román Logikomiks je jedním z nejúspěšnějších komiksů posledních let. Je to strhující
příběh, který se točí kolem podstaty matematiky – hledání absolutní pravdy – a jehož hlavní
postavou je britský matematik a filozof Bertrand
Russell. Jako svobodomyslný průkopník ztělesňuje právě Russell veškerou rozporuplnost moderní matematiky, a hlavními tématy knihy jsou
jeho výzkumy, selhání, pochybnosti i jeho stále se
vyvíjející postoj k existenci. Autoři virtuózně pracují s několika prolínajícími se dějovými liniemi,
které se střetávají s pozoruhodnými dramatickými efekty.

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 nakladatelstvím Argo, formát 160 x 230 mm, vázané s přebalem.

Alex Ross: Zbývá jen hluk
Naslouchání dvacátému století

(Anglický orig.: The Rest Is Noise)
Překlad Petr Kopet, 580 stran, 698 Kč, ISBN 978-80-7363-397-4

Jak vlastně rozumět názvu této knihy, která mapuje
osudy vážné hudby ve 20. století? Má to snad být konstatování faktu, že hudba už vyzkoušela všechny možné
cesty a nezbývá jí, než zamířit do míst, kde panuje nelad
a hluk? Ross zvolil ve svém díle pozoruhodnou perspektivu – proměny hudebního myšlení a dobového
vkusu sleduje společně s děním v politice a ve společnosti. Ukazuje, jak vážná hudba nachází nové cesty
v experimentech, ale současně ztrácí publikum, jak
se stává nástrojem politického boje i jak se stahuje do pracoven osamělých géniů; zkoumá, jak došlo
k tomu, že ji na počátku století poslouchaly statisíce,
zatímco o sto let později je předmětem zájmu úzkého
okruhu zasvěcených.

2

1.

pololetí

POPULÁRNĚ-NAUČNÉ
A ODBORNÉ PUBLIKACE

ŘADA ZIP

Clifford A. Pickover: Kniha o matematice

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

2.

pololetí

Autor nás ve 250 stručných kapitolách provádí důležitými milníky historie
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 Picka. Najdeme zde ale i ty nejpodivuhodnější hádanky a hříčky, jaké kdy lidé vymysleli. Každou zastávku
doprovázejí ilustrace, které dokládají tajemství a nádheru matematického
světa. Pickover ukazuje, jak matematika proniká každou vědeckou disciplínou, takže dokáže vysvětlit barvy západu slunce i architekturu našeho mozku, pomáhat při zkoumání vlastností subatomárních částic i vzdálených
galaxií.

William J. Cook: Po stopách obchodního cestujícího
Matematika a hranice efektivního počítání

(Anglický orig.: In Pursuit of the Traveling Salesman)
2. p o l o l e t í
Překlad Veronika Douchová, Radek Honzík, asi 350 stran, 180 ilustrací, asi 450 Kč, ISBN 978-80-7363-412-4

Problém obchodního cestujícího zní takto: nalezněte nejkratší cestu mezi
všemi městy na daném seznamu s tím, že každé město smíte navštívit pouze
jednou a musíte se vrátit zpět tam, kde jste začínali. Je fascinující tím, že se
i přes snahu ohromného počtu vynikajících matematiků pořád neví, jestli
lze obecně najít nejkratší cestu podstatně rychleji než vypsáním všech možností. Dokonce je reálná možnost, že žádná taková efektivní metoda vůbec
neexistuje. Jednou z kladných stránek obtížnosti problému je skutečnost,
že motivuje nové objevy a nové techniky na poli aplikované matematiky,
operačního výzkumu a matematického programování. V této živě napsané knize se do hloubky seznámíme s matematickým pozadím problému,
celou jeho pestrou historií a s mnoha často barvitými osudy matematiků,
výtvarníků i skutečných obchodních cestujících, kteří mu kdy byli vystaveni.

Mitchell Begelman, Martin Rees: Osudová přitažlivost
(Anglický originál: Gravity‘s Fatal Attraction)
Překlad Pavel Paloncý, asi 320 stran, asi 350 Kč, ISBN 978-80-7363-365-3

2.

pololetí

Gravitace je v našem vesmíru dominantní silou. Rees a Begelman, oba renomovaní astrofyzikové, gravitaci zkoumají tam, kde je nekonečně silná:
v černých dírách. Černé díry jsou ohromující objekty, které mohou mít
hmotnost miliard Sluncí, ale pozorovat je lze jen prostřednictvím mohutného přitažlivého působení, které pohlcuje vše, co se octne v jejich blízkosti. Osudová přitažlivost popisuje, jak byly tyto nesmírně hmotné neviditelné objekty objeveny a co nám jejich existence říká o vývoji vesmíru.

2012

KOMPLETNÍ NABÍDKU TITULŮ
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ŘADA ZIP

POPULÁRNĚ-NAUČNÉ
A ODBORNÉ PUBLIKACE

John Powell: Jak funguje hudba

(Anglický orig.: How Music Works)
Překlad Robert Tschorn, asi 300 stran, 70 ilustrací, asi 400 Kč, ISBN 978-80-7363-400-1

2.

pololetí

John Powell dovede vyložit hudební akustiku i těm, kdo se ve fyzice neorientují či do nich ještě ani nezabloudili. Vtipně zapojuje příklady z fotbalu, silničního provozu a závodního stravování, aby vysvětlil, jak tón v rozličných
nástrojích vzniká a jaké účinky má v uších a v hlavě, které noty a které vlny
souznějí a proč, k čemu jsou stupnice a tóniny. Dále se dozvídáme, co dělá
skladatel a kterak jsme se v hudbě dostali tam, kde jsme, když hudebníci
neposlouchají fyziky a fyzici hudebníky, natož aby se první či druzí radili
s experimentálními psychology. Autor ovšem poslouchal všechny z nich
a to, co se od nich doslechl, úhledně zabalil do své knihy.

John Craig Venter: Rozluštěný život

(Anglický orig.: A Life Decoded: My Genome: My Life)
Překlad Jan Havlíček a Jana Hájková, asi 400 stran, asi 500 Kč, ISBN 978-80-7363-420-9

2.

pololetí

Když 26. června 2000 ohlásil Craig Venter, jeden z vizionářů a předních
vědců našeho věku, v Bílém domě, že byl rozluštěn lidský genetický kód,
přitáhl pozornost celého světa. Ve své knize představuje svou životní cestu k objevu, cestu, která byla dlážděna mnoha vědeckými úspěchy, spory
a bitvami, i svůj vlastní genetický kód. Jeho kniha je však víc než jen životopis. Je to i kronika, která zachycuje jedno z nejnapínavějších a nejvýznamnějších dramat století. Poprvé ve své historii jsme se dostali tak daleko, že jsme
mohli rozplést tajemství skryté v našem, lidském, genetickém kódu. Jak však
stále víc pronikáme do tohoto tajemství, začínáme chápat, že představa, že
z genetického kódu můžeme jako z křišťálové koule vyčíst svou budoucnost,
je spíš mýtus než skutečnost.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Paseka.

Douglas R. Hofstadter: Gödel, Escher, Bach.
Existenciální gordická balada
viz Dopor učujeme na str. 1
TITULY V ŘADĚ ZIP N A SKLADĚ VIZ S. 31
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ŘADA ALITER

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

Marcelo Gleiser: Trhlina ve stvoření světa
Nová vize života v nedokonalém vesmíru

(Anglický orig.: A Tear at the Edge of Creation)
Překlad Jiří Podolský, asi 320 stran, 350 Kč, ISBN 978-80-7363-257-1

1.

pololetí

2.

pololetí

Tato kniha byla napsána pro každého, koho zajímá, jak
podivuhodné vědecké objevy ovlivňují náš pohled na
svět a jak pomáhají utvářet naši kulturu. Shrnuje úžasné vědecké poznatky o původu vesmíru, hmoty i života,
přičemž zdůrazňuje význam role, kterou při tom hrají
asymetrie a nedokonalosti: postupuje od multiverza
k velkému třesku, od velkého třesku k atomům, od atomů k buňkám, od buněk k lidem a od lidí k mimozemskému životu. Co když tu opravdu jsme pouhou náhodou
a vznikli jsme vzácnou a zřídkavou shodou okolností?
Mělo by snad lidstvu ubírat na vznešenosti, že není součástí
velkého plánu Stvoření? Měli bychom ustat v našem úsilí
o pochopení vesmíru? Fyzik a astronom Marcelo Gleiser
se v této knize pokusil ukázat, že nikoli, ba právě naopak:
že teprve zjištění moderní vědy kladou lidské bytosti do
samého středu poznání.

Ian Stewart: Kabinet matematických kuriozit
profesora Stewarta
(Anglický orig.: Professor Stewart’s Cabinet of Mathematical Curiosities)
Překlad Luboš Pick, asi 320 stran, 220 ilustrací, asi 350 Kč, ISBN 978-80-7363-292-2

Nudila vás ve škole matematika? To asi protože byla nudná! Jeden z nejznámějších žijících matematiků Ian Stewart si kvůli tomu ve čtrnácti začal
vést matematický zápisník, do kterého snášel vše poutavé a zábavné, co kde
o matematice 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 jaký je skutečný důvod, proč nelze dělit nulou.
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John D. Barrow: Sto věcí, o kterých nevíte, že je nevíte
(Anglický orig.: 100 Essential Things You Didn’t Know You Didn’t Know)
Překlad Jaroslav Drahoš, asi 300 stran, 40 ilustrací, asi 300 Kč, ISBN 978-80-7363-348-6

2.

pololetí

Některé věci o světě můžeme pochopit jen prostřednictvím matematiky. Tato
knížka nabitá informacemi nám dá odpovědi na sto základních otázek týkajících se naší existence. Odhaluje spletité otázky, objasňuje hádanky a vrhá
světlo do tmavých koutů. Od vítězství v loterii, sázení na dostizích a úniku před
medvědy, přes sport, Shakespeara, Google, teorii her, opilce, rozvodové vyrovnání až po k riskantní účetnictví, od chaosu do nekonečna... Na vše najdete
odpovědi!
Připravujeme:
Ian Stewart: Kupa matematických pokladů profesora Stewarta
Walter Lewin: Z lásky k fyzice
Richard Panek: Čtyřprocentní vesmír: Temná hmota, temná, energie
a hledání zbytku reality
TITULY V ŘADĚ ALITER NA SKLADĚ VIZ S. 32

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, srozumitelným jazykem, s mnoha konkrétními příklady a jsou určeny pro širokou veřejnost. Formát 135 x 205 mm, vázané s přebalem.

Steven Johnson: Odkud se berou dobré nápady
(Anglický orig.: Where Good Ideas Come From)
Překlad Aleš Drobek, 256 stran, 325 Kč, ISBN 978-80-7363-361-5

Spisovatel a webový guru Steven Johnson si jednou
položil otázku, odkud se berou dobré nápady a jak
vznikají inovace. Odpověď rozepsal na přibližně dvě
stě padesát stránek, které obnášejí téměř celou lidskou
historii, od starověké Číny až po éru počítačů. V biologických, kulturních a environmentálních aspektech
lidské kreativity vypozoroval sedm základních schémat,
které se často opakují a které Johnson vysvětluje čtenářům pomocí čtivých, humorných, někdy až detektivních
ztvárnění skutečných událostí a historických momentek, jako jsou například Darwinova plavba na lodi Beagle, krizová situace během letu Apolla 13 nebo příběhy
moderních fenoménů typu Google News či YouTube.
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ŘADA ZLOM/BOD

Carol Tavrisová a Elliot Aronson:
Chyby se staly (ale ne mou vinou)

Proč omlouváme svoje hloupé názory, chybná rozhodnutí a špatné skutky
(Anglický orig.: Mistakes Were Made /But Not by Me/)
Překlad Václav Viták, asi 300 stran, asi 298 Kč, ISBN 978-80-7363-366-0

1.

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 jen se donekonečna vykrucují? Tato kniha nám poskytuje odpověď,
proč umíme odhalit pokrytectví u všech ostatních kromě sebe. Carol Tavrissová a Elliot Aronson, dva světově
proslulí sociální psychologové, tento problém dlouho
studovali a nabízejí nám vysvětlení mechanismu 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. 34

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.

Eva Čermáková: Krajinami cizích časů

Vnímání prostoru a času usazenými a nomádskými kulturami
Brožovaná s klopami, 168 stran, 250 Kč, ISBN 978-80-7363-388-2

Čas a prostor představují rámec existence veškerých
lidských společností. Kniha přibližuje různé přístupy
k těmto skutečnostem, jak nám je vyjevují současné
i pravěké kultury nomádů i zemědělců. Pozorování
soudobých kočovníků a poznávání ryze zemědělských
zaniklých civilizací nám přináší úžasnou mozaiku originálních pojetí prostoru, ať již v mikroměřítku architektury, nebo v makroprostoru krajiny a světa. Stejně
tak pestré jsou nejrůznější přístupy k času a chronometrii, od jednoduchých inuitských týdenních kalendářů až po dech beroucí kalendária Mayů.
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Miroslav Kutílek: Půda planety Země

Brožovaná s klopami, 200 stran, 8 stran barevná příloha, 265 Kč, ISBN 978-80-7363-212-0

Půda vzniká působením klimatu, vegetace a půdních
organismů na mateční substrát, kterým může být
hornina nebo její zvětralina přenesená vodou nebo
větrem. Prostředí vzniku půdy je modifikované reliéfem terénu a v posledních několika tisíciletích také
lidskou činností. Půdotvorné faktory nejsou stejné
na celé Zemi, a proto mohou být půdy v různých
regionech velmi rozličné. Navíc tyto faktory nejsou
ani konstantní v čase, a proto jejich produkt – půda
– podléhá změnám. Vědecký obor pedologie vznikl,
aby nám umožnil lépe pochopit vznik a vývoj půd.
Jeho cílem je také poznání těch změn faktorů a procesů, které mohou být ovlivněné lidmi a které se pak
projeví změnami půd v příznivém smyslu pro lidskou
populaci. A naopak se snaží zabránit zhoršení půdních vlastností až případně úplnému zničení půd
v celých velkých oblastech. O tom všem je knížka
Půda planety Země.

1.

pololetí

1.

pololetí

Jan Kosek: Právo (n)a předsudek

Historické, filozofické, sociálně psychologické,
kulturní a právnické souvislosti stereotypů a předsudků
Vázaná, 352 stran, 350 Kč, ISBN 978-80-7363-312-7

Mnozí lidé žijí v přesvědčení, že netrpí žádnými předsudky. Současně se rádi dovolávají svých názorů a životních postojů. Jenomže předsudek není nic jiného
než pevně fixovaný postoj, založený na určitých tradicích, názorech a zkušenostech. Hranice mezi předsudky, postoji a názory je velice propustná a ti, kteří
vyhlašují boj předsudkům, jimi obvykle sami trpí, přinejmenším vůči těm, co jejich představy nesdílejí.
Kniha se neinspiruje pouze filozofií, psychologií nebo
kulturní antropologií, ale také postřehy novinářů
a kulturou, konkrétně hudbou, filmem a hlavně literaturou. Své názory a postřehy autor nevnucuje, ale
vede se čtenářem v duchu tradic filozofie dialogu
zasvěcený rozhovor. Kniha je určena všem zájemcům
o uvedené disciplíny a samozřejmě také těm, kdo by se
rádi zbavili předsudků nebo se naopak domnívají, že
jich se tato problematika netýká.
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ŘADA BOD

Stanislav Balík, Michal Kubát:
Teorie a praxe nedemokratických režimů
Druhé, přepracované a rozšířené vydání

Brožovaná s klopami, asi 220 stran, asi 250 Kč, ISBN 978-80-7363-266-3

Ucelená publikace českých autorů o problematice totalitních a autoritativních režimů. Autoři čtenářům
zprostředkovávají výsledky politologického výzkumu
nedemokratických režimů moderní doby, definují a
klasifikují totalitarismus a autoritarismus, všímají si
rozdílů mezi oběma fenomény, problémů jejich legitimity, otázek autoritářské osobnosti a politického vůdcovství, totalitní ideologie a autoritativní mentality.
Uvádějí rovněž konkrétní příklady nedemokracií 20.
století, krátké analýzy systémů nacistického Německa, sovětského Ruska, ale i Maovy Číny a Pol Potovy
Kambodži, frankistického Španělska, Salazarova Portugalska, Kaddáfího Libye, kádárovského Maďarska,
lidového Polska kromě řady dalších i např. Slovenska
v letech 1939–1945.

1.

pololetí

Kateřina Králová, Kostas Tsivos et al.: Vyschly nám slzy…
Řečtí uprchlíci v Československu

Brožovaná s klopami, asi 250 stran, asi 250 Kč, ISBN 978-80-7363-416-2

1.

pololetí

Na přelomu 40. a 50. let minulého století přišlo z Řecka do Československa přibližně dvanáct tisíc běženců stižených občanskou válkou. Mysleli si
tehdy, že se jedná pouze o přechodný pobyt. Záhy se ale dočasné útočiště
proměnilo v druhý domov. Bohatě ilustrovaná kniha týmu juniorních badatelů vedeného předními českými odborníky v oblasti dějin Řecka, Kateřinou Královou a Kostasem Tsivosem, analyzuje osobní výpovědi pěti desítek
pamětníků tří generací. Tato vůbec první kolektivní monografie na dané
téma je svým pojetím a analýzou průkopnická. V historickém úvodu a dvanácti tematických studiích se zabývá jejich postoji k okupaci či občanské
válce. Na základě rozhovorů poutavě přibližuje cestu do emigrace a osudy
dětí, ale také proces integrace či snahu o zachování vlastní identity. Kniha
se pohybuje nejen na poli historie, ale reflektuje rovněž, jak vnímá jednotlivec sebe sama, jakou roli přisuzuje sobě a svému okolí v dějinném procesu
a jak své prožitky zasazuje do širšího společenského kontextu.
TITULY V ŘADĚ BOD NA SKLADĚ VIZ S. 37

2012

KOMPLETNÍ NABÍDKU TITULŮ
NAJDETE NA www.dokoran.cz

9

ŘADA TERITORIA

POPULÁRNĚ-NAUČNÉ
A ODBORNÉ PUBLIKACE

ŘADA teRItoRIA

Řada Teritoria vychází ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií
Fakulty sociálních věd UK. Přináší odborné práce vytvořené na tomto institutu zejména mladými absolventy magisterského a doktorandského studia. Formát 155 x 222 mm, brožované. Všechny tituly vycházejí současně
i v elektronické verzi (e-kniha).

Pavel Dvořák: Evropský valčík pod rakouskou taktovkou?
Analýza rakouského předsednictví v Radě EU v letech 1998 a 2006
ISBN 978-80-7363-405-6

Michaela Kůželová: Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956
ISBN 978-80-7363-159-8

Zuzana Lizcová: Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN
v 60. letech 20. století
ISBN 978-80-7363-201-4

Petra Matějů: Politika západoněmeckých parlamentních stran vůči
zemím východního bloku v letech 1963–66
ISBN 978-80-7363-403-2

Ondřej Picka: Druhá verze Berlínského programu z roku 1971.
Konec Adenauerovy CDU?
ISBN 978-80-7363-406-3

Konstantinos Tsivos: Řecká emigrace v Československu (1948–1968).
Od jednoho rozštěpení ke druhému.
ISBN 978-80-7363-404-9

Barbora Umancová: Vrcholoví šachisté a sovětská společnost –
případ Michaila Botvinnika
ISBN 978-80-7363-407-0
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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 půvabné ilustrace dělají z těchto knížek ideální dárky pro sběratele a milovníky krásných knih. Formát 140 x 170 mm, vázané bez přebalu.

Jason Martineau: Tajemství hudby
Melodie, rytmus, harmonie

(Anglický orig.: Elements of music)
Překlad Robert Tschorn, 68 stran, 80 ilustrací, 198 Kč, ISBN 978-80-7363-394-3

1.

pololetí

2.

pololetí

Tato inovativní knížečka ukazuje, v čem tkví tajemství
hudby, totiž v dávno známých základech akustiky,
proporcí a vztahů a v hudebních metaforách. Melodie, rytmy i harmonie ožívají vedle tradiční západní
notace i v podobě originálních náčrtků a symbolů.
Jason Martineau sepsal vynikající rukověť hudební
teorie od intervalů, trojzvuků a kvintového kruhu po
durové i mollové tóniny a modulace, určenou pro nováčky i profesionální hudebníky.

David Wade: Symetrie
Princip organizace

(Anglický orig.: Symmetry)
Překlad Petra Pachlová, 68 stran, 40 ilustrací, 198 Kč, ISBN 978-80-7363-410-0

Proč mají auta tutéž symetrii jako vážky? Opravdu je v kapkách padajících
z kohoutku skrytý nádherný vířivý vzor? Co mají hmyzí vajíčka společného
s planetami a proč? V této úžasné knížce velšský spisovatel a výtvarník
David Wade odhaluje, že symetrie lze nalézt téměř všude, v každém oboru
vědy, v přírodě, v umění, v architektuře i v našich představách morálky
a spravedlnosti. Symetrie je vše prostupující koncept, který je ale zároveň
jedním z nejzáhadnějších a nejobtížněji uchopitelných.
TITULY V ŘADĚ PERGAMEN NA SKLADĚ VIZ S. 35
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popUlÁRNĚ NAUČNÉ MIMo ŘADY

Robert Penn: Záleží jen na kole

(Anglický orig.: It’s all about bike)
1. p o l o l e t í
Překlad Petr Holčák, vázaná s přebalem, asi 250 stran, 48 ilustrací, asi 300 Kč, ISBN 978-80-7363-409-4

Robert Penn je žurnalistou píšícím pro Financial Times, Observer a řadu
dalších novin a časopisů. Zejména však miluje kolo – jezdí na něm do práce, nakupovat, aby zlepšil svou fyzickou kondici, aby si pročistil hlavu...
Na kole jezdil takřka každý den svého dospělého života, vystřídal desítky
kol, projezdil více jak 40 zemí pěti kontinentů. Jednoho dne se rozhodl, že si pořídí své „kolo snů“, kolo, které nemusí být nutně posledním
technickým výstřelkem, ale bude odpovídat jeho postavě, způsobu jízdy,
naturelu – a vydrží mu navždy. Stavba kola je však jen pozadím, na kterém
autor představuje historii kola od 19. století a vypráví příběhy lidí, kteří
stáli za klíčovými inovacemi.

Filip Kolář a kol: Ochrana přírody z pohledu biologa
Vázaná s přebalem, asi 300 stran, barevná příloha, 50 ilustrací, asi 400 Kč, ISBN 978-80-7363-414-8

2.

pololetí

2.

pololetí

Ochrana přírody je mimořádně široké téma zahrnující kromě různých odvětví odborné biologie i tak odlišné oblasti jako environmentalismus, legislativa
a politika. Jiné zájmy v ochraně přírody bude mít biolog, který vidí největší
hodnoty v biodiverzitě, vzácných druzích či přirozených procesech, jiné hospodář (lesník, myslivec, zemědělec atd.), který považuje přírodu hlavně za
zdroj materiálů, potravy a vlastně čehokoliv. Uvidíme však také, že tyto dva
pohledy nemusí dělit hluboká propast a že ke shodě může stačit jen ochota
ke hledání kompromisů. Navíc ani mezi biology a ochranáři samotnými nemusí panovat jasná shoda ohledně cílů ochrany.

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

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 metody vypracované zkušenou terapeutkou věnovala veškerý
svůj čas a energii pokusu „dostat svého syna zpátky“. 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.
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POPULÁRNĚ-NAUČNÉ
A ODBORNÉ PUBLIKACE

Markéta a Petr Veličkovi: Aleje naší krajiny
Vázaná s přebalem, asi 300 stran, barevné fotografie, asi 400 Kč, ISBN 978-80-7363-413-1

MIMO ŘADY

2.

pololetí

2.

pololetí

2.

pololetí

Aleje jsou neodmyslitelně spojené s krajinou, majetkovými poměry, politikou, financemi a kulturou. Impulzem k sepsání této knihy byl dokumentární
film „Aleje jako součást naší krajiny“, který vznikl režisérským vedením Ljuby
Václavové v roce 2007, na němž se oba autoři spolupodíleli. Od té doby stále
přibývá otázek typu: Proč zachovávat aleje? Nejsou příliš nebezpečné? Je důležitý jejich kulturní a historický odkaz? Co znamenají pro paměť krajiny? Je
možná v dnešním rychlém světě symbióza automobilů a stromů podél silnic?
Na tyto a další otázky hledá kniha odpovědi. Doufáme, že bude pokračováním otevřené debaty tolik diskutovaného a poutavého příběhu alejí.

James Gleick: Informace
Dějiny, teorie, záplava

(Anglický orig.: Information: a History, a Theory, a Flood)
Překlad Jan Kašpar, vázaná, asi 400 stran, 45 ilustrací, asi 400 Kč, ISBN 978-80-7363-415-5

James Gleick, autor bestselleru Chaos. Vznik nové vědy předkládá čtenářům
další poutavou knihu s názvem Informace. Provede nás v ní dávnými dobami, kdy vládlo pouze mluvené slovo, představí ukázky nejstarších druhů
písma a jejich další proměnu v systémy znaků, jako je Morseova abeceda,
a doprovodí nás až k dnešnímu počítačovému jazyku. Příběh začíná dobrodružnou výpravou do Afriky s jejím signalizačním systémem „mluvících
bubnů“ a pokračuje přes signální ohně v době trojské války, vynálezy slovníku, kódovacích systémů, telegrafu, telefonu a tranzistoru až k dnešnímu
světu počítačů a internetu se záplavou bitů, zpráv, obrázků, blogů a chatů.

Michael Lewis: Bumerang
Výlety do nového Třetího světa

(Anglický orig.: Boomerang)
Překlad Aleš Drobek, vázaná s přebalem, asi 300 stran, asi 298 Kč, ISBN 978-80-7363-418-6

Michael Lewis je výjimečně nadaný vypravěč, který dokáže psát vtipně a napínavě i o tématech jako evropská dluhová krize, Mezinárodní měnový fond
nebo Evropská centrální banka. Ve své knize Bumerang vezme na vzrušující
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MIMO ŘADY/
MODERNÍ SVĚTOVÁ PRÓZA

POPULÁRNĚ-NAUČNÉ
A ODBORNÉ PUBLIKACE
POEZIE A BELETRIE

cestu kolem světa postiženého ekonomickou krizí i čtenáře, který v životě nenahlédl ani do finanční rubriky svých oblíbených novin. Při tom mu ukáže, jak
irské banky potopily svou zemi, jak řecký stát potopil své banky, jak se Islanďané chtěli překvalifikovat z rybářů na finanční kouzelníky a jak nakonec vyhráli
zase Němci. V prvním plánu knihy není hluboká analýza prožitého finančního
traumatu, ale jen čtivé a jiskřivou formou podané vyprávění o tom, co se stane, když nás tsunami laciných peněz a úvěrů zbaví přirozené opatrnosti a pustí
z řetězu chamtivost a pošetilost, která s v menší či větší míře skrývá v každém
z nás. Ve druhém plánu se však dozvíme o podstatě krize více než z tisícistránkových akademických prací – autor má s finančními trhy mnoho intimních
zkušeností, mimo jiné si ještě v mládí vydělal obchodováním s dluhopisy slušné jmění v legendární firmě Salomon Brothers.
Připravujeme:
Michael Lewis: Velká spekulace
Michael Lewis: Lhářův poker
POPULÁRNĚ NAUČNÉ KNIHY MIMO ŘADY NA SKLADĚ VIZ S. 38

BeletRIe
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, 216 stran, 265 Kč, ISBN 978-80-7363-346-2

Hlavními protagonisty šestnácti mistrovských povídek
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 stvořeni 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.
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1.

pololetí

POEZIE A BELETRIE

SPQR/MIMO ŘADY

DeteKtIVNí ŘADA SpQR

John Maddox Roberts: Otázka zákona
SPQR X

(Anglický orig.: A Point of Law)
Překlad Petra Pachlová, asi 250 stran, 298 Kč, ISBN 978-80-7363-411-7

2.

pololetí

Hvězda Decia Caecilia Metella stoupá. V boji s piráty ve Středomoří získal
peníze i slávu a očekává své rychlé zvolení do úřadu prétora. To vše se ale
změní, když ho Markus Fulvius, politická nula, kterou v životě neviděl, veřejně obviní z korupce. Decius se svou rodinou připravuje obhajobu, jenže
v den procesu ho na schodech baziliky, kde se má konat soud, čeká překvapení: mrtvola muže, který ho obvinil. Decius teď musí čelit mnohem
závažnějšímu obvinění – obvinění z vraždy. Protože jsou Římané civilizovaní
lidé, nemusí na soud čekat ve vězení, na vyřešení případu má však jen několik dnů. S pomocí věrného propuštěnce Herma, své chytré manželky Julie,
řeckého lékaře Asklepioda a půvabné matematičky z Alexandrie se snaží
zjistit, kdo se proti němu spolčil. Decius rozkrývá spletitou síť spiknutí,
která ohrožuje samotnou existencí Římské republiky. Zachrání ji i sebe?
TITULY V ŘADĚ SPQR NA SKLADĚ VIZ S. 29

MIMo ŘADY

Denis Leary: Proč jsme takoví sráči

Příručka pro ty, kteří chtějí zůstat tlustí, arogantní, líní a blbí

(Anglický orig.: Why We Suck)
1. p o l o l e t í
Překlad Jiří (Pilous) Pilucha, vázaná s přebalem, ilustrace David Greguš, 288 stran, 298 Kč, ISBN 978-80-7363-391-2

Po úspěšné a dotiskované knize Rakovinu nevyléčíš přicházíme i s nejnovějším knižním počinem
amerického komika, filmového i divadelního
herce Denise Learyho. Denis Leary (tedy, pardon, DOKTOR Denis Leary), jenž je ze svých
stand up výstupů znám břitkým humorem
a jazykem, který kadencí připomíná kulomet, se
ve své knize z roku 2008 s arogancí a nadhledem sobě vlastními opírá do tlustých, tupých
a líných Američanů, do jejich ještě tlustších,
tupějších a línějších dětí a kocourů, do církve,
politiků a v neposlední řadě do celebrit, které jsou už tak tupé a vymleté drogami, že vám
z toho zůstane rozum stát. Uznejte, to by se
u nás stát nemohlo.
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MIMO ŘADY

POEZIE A BELETRIE

John Steinbeck: Sladký čtvrtek

(Anglický orig.: Sweet Thursday)
1. p o l o l e t í
Překlad Jiří a Jaroslava Poberovi, vázaná v plátně, 232 stran, ilustrace Pavel Růt, 298 Kč, ISBN 978-80-7363-386-8

Novela světoznámého spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu, je volným pokračováním
románu Na plechárně, který jsme v exkluzivním
provedení vydali v loňském roce. Kaleidoskopický
řetěz legračních i smutných, napínavých i tragikomických příhod spojený postavou myslitelského
doktora, prolíná stále přítomný zahloubaný filozofický nadhled, který jako by s sebou na každou
stránku nesl jakési vnitřní motto: hleďte, jaké je
to hemžení, prosté a ubohé, ale lidské; takový je
život, a děkujme mu za to, že jej můžeme s těmi
prostými, drsnými, ale v jádru čistými lidmi žít, neboť oni jsou tou pravou solí země.

Martin Walker: Prokletá vinice

(Anglický orig.: The Dark Vineyard)
Překlad Jan Klíma, vázaná s přebalem, asi 240 stran, asi 298 Kč, ISBN 978-80-7363-417-9

2.

pololetí

Druhý román Martina Walkera odehrávající se v idylickém městečku jihozápadní Francie vyhlášeném vínem, pohodou a dobrým jídlem navazuje
na neuvěřitelný úspěch prvotiny Bruno, Chef de Police (Dokořán 2011). Dvě
události otřesou městečkem St Denis: žhář spálí tajné pokusné pole geneticky modifikovaných plodin a bohatá kalifornská firma nabízí skoupit
stovky hektarů země a přeměnit tradiční místní vinařství v moderní velkovýrobu. Policejní šéf Bruno musí nalézt odpovědi na řadu otázek: založili
oheň militantní ekologové? Představuje nabídka pro město prosperitu
nebo hrozbu? A když zemře jeden z mladíků, který stojí kalifornské firmě
v cestě, jde o otázku nejdůležitější: byl zavražděn?
TITULY PRO ZÁBAVU A POUČENÍ MIMO ŘADY NA SKLADĚ S.44
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BELETRIE

JAROSLAVA JISKROVÁ – MÁJ

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

Ludvík Vaculík: Říp nevybuchl
Poslední slova 2008–2012

Vázaná s přebalem, 264 stran, 298 Kč, ISBN 978-80-7363-402-5-0
1. p o l o l e t í

Fejetony Ludvíka Vaculíka patří k nejpozoruhodnějším
jevům současné české literatury a ne náhodou bývají přirovnávány k fejetonům Karla Čapka. Stejně jako
Čapkovi slouží i Vaculíkovi tyto krátké literární útvary k tomu, aby se pravidelně vyslovoval k aktuálním
událostem a aby mu záležitosti velké i malé, osobní
i obecné byly záminkou k zamyšlení, k hlásání vlastní
filozofie, vlastních názorů na společenské dění.

Madla Vaculíková: Já jsem oves
Rozhovor s Pavlem Kosatíkem
Druhé, doplněné vydání

1. p o l o l e t í
Vázaná s přebalem, asi 200 stran, asi 298 Kč, ISBN 978-80-7363-408-7

Jméno Madly Vaculíkové není veřejnosti zcela neznámé.
Naopak – ctitelé Ludvíka Vaculíka mají možná dojem,
že ji už dávno důvěrně znají z jeho knih; Jaká je vlastně
Madla-Marie Vaculíková, jak vidí dnešníma očima svůj
život – strávený z větší části po boku významného českého spisovatele a disidenta?

Jiří Peňás: Fotoblog Jiřího Peňáse

Vázaná s přebalem, asi 220 stran, 100 fotografií, asi 298 Kč, ISBN 978-80-7363-421-6

2.

pololetí

2.

p o lo l e t í

Poprvé knižně vydávané reportáže, které vycházely zprvu na webových stránkách Týdne a od podzimu 2009 se každý týden objevují na www.lidovky.
cz. Autor vtipně popisuje své cesty po české a moravské vlasti, doprovází je
svými fotografiemi a vytváří si tak pro sebe a pro své čtenáře svérázný druh
deníku, v němž se směšné spojuje s vážným a vznešeným a ironie se mísí
s láskou ke krajině a dějinám.

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

Kniha polského publicisty, kulinárního „teoretika i praktika“, cestovatele
a spisovatele Roberta Makłowicze Café Museum je osobitě pojatým cestopisem, subjektivně laděným kulturním, historickým, sociologickým, a především
kulinárním průvodcem po té části Evropy, jejímž společným jmenovatelem je
někdejší Rakousko-Uhersko.
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VÁCLAV CÍLEK

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

Václav Cílek (1955) geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu
Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Přestože se ve
své práci zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou
a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem
k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému
umění nebo hudbě všech žánrů.

Krajiny vnitřní a vnější
Druhé, doplněné vydání

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

Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrúdlu a o tom, proč lezeme na rozhlednu. První
polovina textů se týká skutečné, fyzické krajiny, jejích proměn a ochrany. Druhá část je věnována vnitřním krajinám
duše – fenoménu genia loci, postavě Zeleného muže, keltským 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 čarodějnému 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 prostředím a klimatem. Dokonce se opatrně věnuje „popisu světa
při velkém skoku dopředu, při kterém jsme se víc soustředili na výkon než na to, kam skáčeme...“
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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 pramene zapomnění a nemusí opakovat bludnou pouť.

Václav Cílek, Vojen Ložek a kolektiv:
Obraz krajiny
Váz s přebalem, 312 stran, barevná příloha, 399 Kč

Krajinný slabikář, kniha, která nás učí, jak pochopit Českou
krajinu. Nejvíce příkladů pochází ze středních Čech, neboť
jimi protékají hlavní velké řeky a střetává se zde kvalitní zachovalá příroda s neúprosným civilizačním tlakem Prahy.

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.

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 beznadějně 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
Praděd, 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

Fejetony Ludvíka Vaculíka patří k nejpozoruhodnějším jevům současné české literatury a ne náhodou bývají přirovnávány k fejetonům Karla
Čapka. Stejně jako Čapkovi slouží i Vaculíkovi tyto krátké literární útvary
k tomu, aby se pravidelně vyslovoval k aktuálním událostem, aby promlouval k záležitostem zdánlivě nicotným i světodějným a aby mu záležitosti
velké i malé, osobní i obecné byly záminkou k zamyšlení, k hlásání vlastní
filozofie, vlastních názorů na společenské dění. V Lidových novinách vycházejí
Ludvíku Vaculíkovi od roku 1989 každé úterý fejetony v rubrice Poslední
slovo.

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

Vyšlo také jako e-kniha

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

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
biologii na Přírodovědecké fakultě UK. V letech 1983–
1990 působil v Rakousku, od r. 1990 přednáší dějiny
biologie, biologickou 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 publikuje i beletrii
(romány Opšlstisova nadace, Černý domeček) a básně.

Listy v lahvích

Váz. s přebalem, 216 stran, 298 Kč

Tento svazek obsahuje sloupky z let 2007–2009, otištěné
převážně v Lidových a Hospodářských novinách.

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

Hlavou dolů

Váz. s přebalem, 304 stran, 289 Kč

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

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. (* 1941) získal vysokoškolské 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 ekonomické 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 politickými zásahy? V. Klaus tvrdí, že nejlepším prostředím pro člověka je prostředí svobody, a právě tím
je třeba poměřovat všechny představy a kategorické požadavky environmentalistů. 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 žurnalistiky na Varšavské univerzitě, stal se reportérem listu
Gazeta Wyborcza (od 1990), kde je dnes redaktorem přílohy Velký formát (od 2004). Na Varšavské univerzitě
vede autorské semináře reportáže. Vydal sbírku textů
o Polsku (Neděle, která se přihodila ve středu, 1996), v televizi Polsat vedl talk-show Na každé téma (1995–2001).
Mariusz Szczygieł žije ve Varšavě, ale duchem – jak říká –
dlí v Praze. 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. Podle knihy Gottland vznikly nezávisle
na sobě dvě divadelní adaptace, které se hrají v Ostravě
a v Praze.

Gottland

Překlad Helena Stachová, 224 stran, 250 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 odjinud, pohled neotřelý, nezatížený, který by mohl vést
k reflexi opomíjených kapitol naší národní povahy.
Kniha vyšla již v 15 dotiscích. Vyšlo také jako e-kniha a jako audio-kniha

Udělej si ráj

Překlad Helena Stachová, 224 stran, 265 Kč

Zatímco Gottland vyprávěl o naší historii v letech 1882–2003,
jeho „pokračování“ je především o současných Čechách. Je to
subjektivní záznam z autorových častých návštěv Čech v posledních deseti letech, vyprávění o tom, co Poláka-čechofila
fascinuje na dnešní české společnosti a kultuře.
Vyšlo také jako e-kniha

Libůstka

Překlad Helena Stachová, barevné fotografie, 200 stran, 225 Kč

Krátké reportáže, které mají jednoho společného jmenovatele:
ženu. Jsou to příběhy o obyčejných Polkách (u nás je známá
jen herečka z filmu Obchod na korze Ida Kamińská), a ačkoliv
jsou zdánlivě banální, každý je ohromující, nepředvídatelný a
tajemný, svědčící o tom, jak těžké je pochopit jiného člověka.
Knihy Mariusze Szczygieła vydáváme ve spolupráci s nakladatelstvím
Jaroslava Jiskrová – Máj
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MALCOLM GLADWELL

Malcolm Gladwell (* 1963) se narodil v Anglii, ale vyrůstal v Kanadě. Po studiích 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 kriminalita? Jak se z nějakého výrobku nebo knihy stane módní hit?
Americký novinář Malcolm Gladwell se na takové změny dívá
optikou epidemií.

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 poznatků, 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.
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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 přijímaných 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.

MARIO LIVIO

Mario Livio je profesí astrofyzik. Narodil se v Rumunsku, odkud jeho rodina 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 Institute. 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, nádherné spirálovité skořápky měkkýšů a rozmnožování králíků? Jen
stěží uvěříme, že tyto na první pohled naprosto nesourodé
jevy se skutečně točí kolem jediného čísla, respektive geometrického 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 astrofyzik 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 univerzitě v Cambridge, po několik let se zabýval výzkumem fyziky částic v CERN v Ženevě, poté učil
matematiku a přírodní vědy v různých koutech
světa. Od roku 1990 pracoval jako redaktor v redakci naučných pořadů BBC, kde byl mj. i režisérem mnohokrát oceněného dokumentárního f ilmu
o Fermatově větě. Singh byl v roce 2003 vyznamenán
Řádem britského impéria za popularizaci vědy a techniky, 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 doporučit 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 nalezení důkazu Velké Fermatovy věty, kterou vyslovil francouzský
matematik 17. stol. Pierre de Fermat. Je strhujícím vyprávěním o příběhu této věty, který se prolíná celými dějinami
matematiky a dotýká se všech oblastí teorie čísel.
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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.
PATTI SMITH

Patti Smith (* 1946) je americká zpěvačka, básnířka
a výtvarnice. Má za sebou několik výstav kreseb, fotografií a instalací, několik knih (např. Witt, Babel,
Woolgathering, The Coral Sea, Auguries of Innocence), ale proslavila se ve sféře, kde původně žádné
ambice neměla – jako rocková zpěvačka. Její první
album Horses (1975) nepochybně patří k milníkům
rockové historie. Následovaly desky Radio Ethiopia,
Easter a Wave. Autobiografická kniha Just Kids poprvé vyšla v lednu 2010 a autorka za ni získala jednu
z nejprestižnějších amerických literárních cen – Národní knižní cenu v kategorii non-fiction. Naše vydání
zahrnuje i autorčiny úpravy z roku 2011.

Just Kids
Jsou to jen děti

Překlad Jaroslav Riedel, váz. s přebalem, 264 stran, 32 fotografií, 350 Kč

Vzpomínky Patti Smithové začínají v době, kdy zdaleka
nebyla slavnou osobností. Ona a její přítel, svérázný fotograf Robert Mapplethorpe byli „jen dětmi“, pro které však
umění bylo vším. Robert zemřel v roce 1989 na AIDS a Patti
Smithová 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.
JEREMY CLARKSON

Jeremy Clarkson (* 1960) je svérázný britský novinář
a moderátor nejsledovanějšího motoristického seriálu Top Gear. Je velkým individualistou s vyhraněnými
názory na politiku a společnost, své články
a knihy píše stylem „co na srdci, to na jazyku“. Jeho
jazyk je pěkně ostře nabroušený. A jeho srdce bije
hodně napravo.
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Na plný plyn

Překlad Aleš Drobek, váz. s přebalem, 296 stran, 299 Kč

Bezkonkurenční mix automobilových recenzí, politické nekorektnosti, britského humoru a sžíravých postřehů o politice, společnosti a tak vůbec. Věřte nebo ne, po přečtení
téhle knihy se váš pohled na svět změní – budete svůj život
dělit na ten před Clarksonem a po Clarksonovi. A ten po
něm bude mnohem zábavnější!

Vím, že máš duši
Stroje, které milujeme

Překlad Milena Turner, váz. s přebalem, 200 stran, 265 Kč

Jeremy Clarkson tuto knihu začal psát, aby zjistil, co vlastně
lidi k nejrůznějším strojům tolik přitahuje. A k čemu došel?
Že ty nejvíce fascinující automobily, letadla, ponorky, raketoplány a další technické výtvory mají jedno společné: za
každým z nich najdeme nějakého vizionářského inženýra či
nadšeného konstruktéra, který svému stroji vdechl „duši“.
CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ

Christian Norberg-Schulz (1926–2000) byl norský historik a teoretik architektury. Pro české prostředí je významný svým dlouhodobým a hlubokým zájmem o architekturu Čech, o níž publikoval několik prací. Zajímal
se především o Kryštofa Dientzenhofera 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 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.

28

SKLADEM

ZAHRANIČNÍ AUTOŘI

JOHN MADDOX ROBERTS
A JEHO DETEKTIVNÍ SÉRIE SPQR

John Maddox Roberts se narodil v roce 1947 v Ohiu a po vyloučení z univerzity 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, science-fiction
a řadu antických detektivek až po fikce na téma virtuálních dějin. S hledáním 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 – vyšetřování zdánlivě bezvýznamné vraždy otroka v římské čtvrti
Subura. Stopy vedou do nejvyšších politických kruhů...
Vyšlo také jako e-kniha

Katilinovo spiknutí
SPQR II.

256 stran, 225 Kč

V Římě se chystá protistátní spiknutí – jaké cíle sledují Caesar, Krassus a Pompeius? Oč jde Katilinovi? Jak to vypátrat
a nepřijít při tom o život?
Vyšlo také jako e-kniha

Svatokrádež
SPQR III.

264 stran, 225 Kč

Vražda provedená podle starých etruských rituálů při slavnostní večeři římských senátorů – další sousto pro Decia
Caecilia Metella mladšího.
Vyšlo také jako e-kniha

Chrám devíti múz
SPQR IV.

240 stran, 245 Kč

Tentokrát se příběh odehrává v Alexandrii v Egyptě, kde vlád
vládne dynastie Ptolemaiovců, poživačných, zadlužených a proradných 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 Metellus mladší opět vyšetřuje, kdo tahá za nitky nejvyšší politiky...

Pomsta říčního boha
SPQR VIII.

240 stran, 298 Kč

Decius Caecilius Metellus vyšetřuje tragické zřícení obytné
budovy, jež si vyžádalo více než 200 životů. Řím navíc postihly obrovské záplavy.

Princezna a piráti
SPQR IX.

252 stran, 248 Kč

Decius je vyslán na Kypr, kde má vymýtit piráty. Na ostrově
pobývá i okouzlující princezna Kleopatra, která chce stůj co
stůj Deciovi pomáhat. Nechce ho však zradit?
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ŘADA ZIP

KNIHY PODLE EDIČNÍCH ŘAD
ŘADA ZIP

Keith Ball: Podivuhodné křivky,
počítání králíků
a jiná matematická dobrodružství
222 stran, 249 Kč

Autor rozebírá deset tematických okruhů z matematiky, s níž
se denně setkáváme. Postupuje od snadného a samozřejmého
zadání, posléze však dospívá k matematice hodné specialisty.

John D. Barrow: Vesmírná galerie.
Klíčové obrazy v dějinách vědy
608 stran, celobarevná, 699 Kč

Barrowova odborná erudice a zkušenost vypravěče zaručuje,
že se rychle, kvalifikovaně a přitom poutavě seznámíte s tím
nejdůležitějším, čeho lidstvo dosáhlo na poli vědy.

Paul Davies:Podivné ticho.
Hledání mimozemské civilizace 2.0
248 stran, 24 ilustrací, 399 Kč

Autor nám předkládá bryskní zhodnocení minulých i stávajících důkazů existence E. T. a vede nás po vzrušující cestě
směrem k budoucnosti.

Richard Dawkins: Největší show
pod Sluncem.
Důkazy evoluce

408 stran, 32 stran barevné přílohy, 499 Kč

Kniha známého popularizátora vědy nám ukáže fungování
evoluce z mnoha pohledů, od paleontologického záznamu
přes molekulární genetiku a vývoj embrya až po domestikaci
zvířat.

Stephen Hawking, Leonard Mlodinow:
Velkolepý plán
204 stran, 398 Kč

Autoři pojednávají základní otázky o podstatě vesmíru a samotné existence za pomoci nejnovějších fyzikálních poznatků.
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John D. Barrow: Nové teorie všeho.

Mario Livio: Neřešitelná rovnice.

Paul Davies: Kosmický jackpot.

Mario Livio: Zlatý řez.

Misha Glenny: McMafie.

Wally Olins: O značkách

Michio Kaku: Hyperprostor.

Simon Singh: Velký třesk.

Michio Kaku: Paralelní světy.

Simon Schama: Krajina a paměť

Hledání nejhlubšího vysvětlení
272 stran, 30 ilustrací, 399 Kč

Proč je náš vesmír přesně to pravé místo pro život?
304 stran, 399 Kč
Zločin bez hranic
384 stran, 16 stran příloh, 499 Kč

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

Putování vesmírem, vyššími dimenzemi
a budoucností kosmu

Matematika a jazyk symetrií
328 stran, 399 Kč

Příběh fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě
256 stran, 150 ilustrací, 399 Kč
256 stran, 389 Kč

Nejdůležitější vědecký objev všech dob a proč
o něm musíte vědět
412 stran, 110 ilustrací a tabulek, 399 Kč
704 stran, 300 ilustrací, bar. příloha, 898
Kč

368 stran, 80 ilustrací, 499 Kč

Michio Kaku: Fyzika nemožného
292 stran, 399 Kč

Lee Smolin: Fyzika v potížích.

Naomi Kleinová: Šoková doktrína.

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

Naomi Kleinová: Bez loga

Ian Stewart: Hraje bůh kostky?

Vzestup kalamitního kapitalismu
552 stran, 548 Kč
536 stran, 548 Kč

Nová matematika chaosu
432 stran, 498 Kč

ŘADA ALITER

Brian Clegg: Před velkým třeskem.
Prehistorie vesmíru
328 stran, 388 Kč

Otázka, co bylo před velkým třeskem, nedá spát mnoha lidem, vědcům i laikům. Všichni v zásadě tušíme, co to velký
třesk vlastně je, ale nevíme, jak se z této hypotézy stal obecně
přijímaný model.

Keith Devlin: Jazyk matematiky.
Jak zviditelnit neviditelné
344 stran, 389 Kč

Devlinova kniha podává přehledný obraz současné matematiky a historického vývoje jejích nejzajímavějších oblastí,
zároveň vyzdvihuje její základní rysy, jimiž je jednoduchost,
čistota, přesnost a elegance.
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ŘADA ALITER

Chad Orzel: Jak naučit svého psa fyziku

248 stran, 298 Kč
Profesor fyziky, blogger a pejskař, s humorem a lehkostí vysvětluje svému psovi i lidským čtenářům klíčové otázky spojené s kvantovou mechanikou.

Ian Stewart: Jak rozkrájet dort
a další matematické záhady

256 stran, 298 Kč
Čtenář je pozván na dvacet fascinujících výletů do hájemství
matematiky, která je mu představena v celé své kráse i rozmanitosti.

Frank Wilczek: Lehkost bytí
aneb Bytí jako světlo.
O hmotnosti, éteru a sjednocování sil
304 stran, barevná příloha, 350 Kč

Renomovaný fyzik a nositel Nobelovy ceny vysvětluje pozoruhodný objev, že hmota je vybudována z téměř nevažitelných
součástí a nejzazším zdrojem hmotnosti je čirá energie.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Paseka

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

David Bodanis: Neviditelná síla.
Svět elektřiny
264 stran, 298 Kč

George Friedman: Příštích 100 let
324 stran, 365 Kč

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

John Gray: Kacířství.

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

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

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

Michio Kaku: Einsteinův vesmír.

Eseje proti pokroku a jiným iluzím
224 stran, 288 Kč

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

Stephen Hawking:
Stručná historie času

Jan Kosek: Člověk je (ne)tvor
společenský

204 stran, 249 Kč

2012
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David Leavitt: Muž, který věděl
příliš mnoho.

Lauren Slaterová: Pandořina
skříňka.

Robert Palmer: Opravdové blues

Ian Stewart: Odsud až do nekonečna.

Alan Turing a první počítač
272 stran, 298 Kč
304 stran, 348 Kč

Martin Rees: Náš neobyčejný vesmír
200 stran, 8 stran obr. přílohy, 18 obr., 225 Kč

Simon Singh: Kniha kódů a šifer.
Tajná komunikace od starého Egypta po
kvantovou kryptografii. 2. vydání
384 stran, 180 ilustrací a tabulek, 388 Kč

Největší psychologické experimenty 20. století
304 stran, 349 Kč
Průvodce moderní matematikou
368 stran, 30 ilustrací, 349 Kč

Alan Weisman: Svět bez nás
410 stran, 359 Kč

Martin Uhlíř: Jak jsme se stali
lidmi
320 stran, 30 ilustrací, 298 Kč

ŘADA ZLOM

Jonah Lehrer: Jak se rozhodujeme
328 stran, 350 Kč

Máme se řídit instinktem, nebo racionální analýzou? Odpověď, 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 pohledů 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.
Eric Abrahamson, David H. Freedman: Báječný chaos.

Dan Gilbert:
Škobrtnout o štěstí.

Ori a Rom Brafmanovi:
Houpačka

Malcolm Gladwell: Bod zlomu.

Skrytý půvab nepořádku
312 stran, 350 Kč

192 stran, 250 Kč
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Jak se chytá zlatá muška
336 stran, 298 Kč

O malých příčinách s velkými následky
256 stran, 298 Kč
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Malcolm Gladwell: Mimo řadu.
Anatomie úspěchu
256 stran, 298 Kč

ŘADA ZLOM/
PERGAMEN

Malcolm Gladwell: Mžik.
Jak myslet bez přemýšlení
248 stran, 298 Kč

ŘADA PERGAMEN

Miranda Lundyová: Posvátná čísla
58 stran, 80 ilustrací, 198 Kč

Krásně ilustrovaná kniha představuje základní početní
soustavy a významná čísla z hlavních náboženských textů.

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 životem.

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.

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

Geoff Stray: Mayský kalendář a další kalendáře minulosti
76 stran, 198 Kč

Daud Sutton: Platónská a archimedovská tělesa.
Geometrie prostoru
68 stran, 198 Kč
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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 klíčových fenoménů současného veřejného života – politickou
korektností. Na rozdíl od ostatních textů však neulpívá na
okrajových jevech, jakými jsou leckdy komicky neústrojná
„korektní“ pojmenování.

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 – předkládají média? Autor hledá odpověď v naší a evropské současnosti 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 oteplování – od pseudovědecké propagandy, zeleného náboženství,
útočné ekománie až po vědecká fakta a politické dopady.

Giovanni Sartori: Pluralismus,
multikulturalismus
a přistěhovalci
Esej o multietnické společnosti. Druhé vydání.
148 stran, 225 Kč

Autor si v knize klade otázku, do jaké míry se může pluralitní
společnost otevřít kulturním nepřátelům, kteří ji z podstaty
odmítají, aniž by se sama dezintegrovala.

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 bankovnictví, podstatu inflace a především rakouskou teorii hospodářského cyklu.
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ŘADA BOD

Roland Barthes: Mytologie
2. vydání

172 stran, 250 Kč

Mytologie zásadním způsobem přispěly k proměně francouzské intelektuální scény ve druhé polovině 20. století: jsou
jedním z prvních projevů nástupu strukturální a synchronní
analýzy dějinných i aktuálních jevů.

Peter Burke: Co je kulturní historie?
220 stran, 265 Kč

Autor definuje kulturní historii, seznamuje s jejím předmětem, vznikem, metodami, klíčovými tématy a otázkami, hlavními představiteli a díly.

Cynthia Freelandová: Teorie umění
192 stran, 265 Kč

Autorka zkoumá mnohé odlišné přístupy k umění: teorii rituální i formalistickou, teorii nápodoby i výrazu, kognitivní
teorii či postmoderní teorie.
Marek Bankowicz: Státní převrat
120 stran, 225 Kč

Pavel Barša: Orientálcova smlouva
Vázaná, 328 stran, 399 Kč

Petr Blažek a Michal Kubálek (eds.):
Kolektivizace venkova
v Československu 1948-1960 a
středoevropské souvislosti
Vázaná, 360 stran, přiložené CD, 350 Kč

Pavel Frouz: Sbíráme mince.

Praktická příručka nejen pro začínající
sběratele
216 stran, 250 Kč

Drahomír Jančík, Eduard Kubů (eds.):
Nacionalismus zvaný hospodářský.
Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859–1945)
736 stran, 699 Kč

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

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

Richard van Dülmen: Historická
antropologie

Martin Jeřábek: Konec demokracie v Rakousku 1932–1938.

78 stran, 99 Kč

118 stran, 160 Kč

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

2012

176 stran, 245 Kč

Politické, hospodářské a ideologické příčiny
pádu demokracie
256 stran, 10 obr., 250 Kč

Tomáš Katrňák a kol.:
Na prahu dospělosti
224 stran, 250 Kč
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Finanční elity v českých zemích
(Československu) 19. a 20. století

SKLADEM

Vázaná, 728 stran, 599 Kč

Karel Stibral, Ondřej Dadejík,
Vlastimil Zuska:
Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu

Miroslav Kutílek: Racionálně
o globálním oteplování

Jiří Štaif: Obezřetná elita.

188 stran, 20 ilustrací a grafů, 250 Kč

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

Karel Stibral, Bohuslav Binka,
Naďa Johanisová: John Ruskin
a příroda

320 stran, 350 Kč

Česká společnost mezi tradicí a revolucí
1830–1851
Vázaná, 480 stran, 40 obr., 395 Kč

Kristýna Ulmanová:
Cestování před 100 lety
aneb Všude dobře, doma nejlépe
225 stran, 265 Kč

196 stran, 250 Kč

MIMO ŘADY
Populárně-naučné a odborné

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.

Vojen Ložek: Po stopách pravěkých dějů.
O silách, které vytvářely naši krajinu
Váz. s přebalem, 184 stran, 100 ilustrací, 298 Kč

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.

Marek Pečenka, Bohuslav Litera:
Dějiny Ruska v datech
Váz. s přebalem, 448 stran, 90 ilustrací, 10 map, 499 Kč

Přehledná publikace zachycuje dějiny Ruska od počátku Kyjevské Rusi v 9. století po současnost. Vlastní chronologie
jednotlivých období je vždy uvedena krátkým přehledem,
doplněna tabulkami a textovými boxy vysvětlujícími důležité
události či pojmy.
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Jaroslav Peregrin: Člověk a pravidla
Váz. s přebalem, 186 stran, 225 Kč

Je člověk především normativní, to jest, pravidly se řídící bytost? Mnozí filozofové se domnívají, že určitý druh pravidel
stojí v základě našeho jazyka i našeho lidského způsobu myšlení.

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. Hrdinové jako např. Frankie Rejnok či Olda Barakuda nejsou
jen odkazem na známé politiky, ale rovněž zosobňují některé
obecné myšlenky a ideologie.
Sander Bais: Rovnice. Symboly
poznání
Váz. s přebalem, dvojbarevná, 96 stran, 250 Kč

Miroslav Bárta a kol.
Ostrovy zapomnění.

432 stran, 150 barevných fotografií, 699 Kč

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

Steve Bruce: Sociologie
128 stran, 185 Kč

Václav G. Cílek, st.: Svahilské
pobřeží.
Dvanáct let ve východní Africe
256 stran, 298 Kč

Jeremy Clarkson:
Na plný plyn

Peter Coles: Kosmologie
156 stran, 185 Kč

Barry Cunliffe: Keltové
216 stran, 250 Kč

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

Luciano De Crescenzo:
Příběhy starší řecké filozofie.
Pythagoras, Herakleitos a ti druzí
Váz. s přebalem, 224 stran, 250 Kč

Timothy Gowers: Matematika
160 stran, 185 Kč

Překlad Aleš Drobek, váz. s přebalem, 296 stran, 299 Kč

Jeremy Clarkson:
Vím, že máš duši.

Stroje, které milujeme
Váz. s přebalem, 200 stran, 265 Kč

Frank Close: Částicová fyzika

Tom Holland: Rubikon.

Triumf a tragédie římské republiky
Váz. s přebalem, 408 stran, 24 stran přílohy, 9 map, 399 Kč

Tom Holland: Perský oheň.

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

164 stran, 185 Kč
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Zdeněk Kárník: Malé dějiny
československé (1867–1939)

Petr Pokorný: Neklidné časy

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

Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí
Váz. s přebalem, celobarevná, 370 stran, 499 Kč

Gari Kasparov:
Jak život napodobuje šachy

John Polkinghorne:
Kvantová teorie

Petr a Pavlína Kourovi:
České Vánoce od vzniku republiky
po sametovou revoluci*

Graham Priest: Logika

Váz. s přebalem, 300 stran, 349 Kč

Váz. s přebalem, 360 stran, 24 stran barevné přílohy, 399 Kč

Ladislav Kovář: Praktický houbař
Brožovaná, 176 stran, 225 Kč

Vladimír Kulhánek:
Velká kniha o whisky.

Encyklopedie whisky a whiskey
Váz. s přebalem, 480 stran, 899 Kč

Petr Mikšíček:
Sudetská pouť aneb Waldgang

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

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

Paul Murdin: Tajemství vesmíru
342 stran, 582 ilustrací, z toho 383 barevných, 998 Kč

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

Vojtěch Novotný: Papuánské
polopravdy,
2. rozšířené vydání
Váz. s přebalem, 232 stran, 265 Kč

Lucie Olivová:
Tradiční čínská architektura

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

Jaroslav Peregrin:
Filozofie pro normální lidi

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

Ferdinand Peroutka,
Johannes Urzidil:
O české a německé kultuře*
2. vydání, váz. s přebalem, 144 stran, 198 Kč
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120 stran, 185 Kč

168 stran, 185 Kč

Federico Rampini: Čínské století.
Autentický průvodce zemí rudého draka
Váz. s přebalem, 304 stran, 348 Kč

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

Břetislav Vachala:
Staroegyptská kniha mrtvých
Váz. s přebalem, 368 stran, 398 Kč

Penelope Wilsonová: Hieroglyfy
188 stran, 250 Kč

Petr Zídek: Příběh herečky.

Dělnická prokurátorka Ludmila Brožová
a její svět
Váz. s přebalem, 264 stran, 298 Kč

* tituly vydávané ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová - Máj
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Guillaume Apollinaire: Zlá je naděje
Z Alkoholů

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

Apollinaire ve svých básních spojil tradici francouzských šansonů, 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 dětských říkanek se skrývají základní psychické i etické problémy,
jejichž řešení nepodléhá toku času.

Marina Cvetajevová:
Který vítr mám proklínat?

Překlad Hana Vrbová, 96 stran, ilustrace Saša Švolíková, 149 Kč

Výbor z intimní lyriky jedné z nejvýznamnějších ruských básnířek se vyznačuje maximálně exaltovanou a až trýznivou citovostí.

* tituly vydávané ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová - Máj

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

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

František Halas: Dokořán
80 stran, ilustrace Vojtěch Domlátil, 149 Kč

Sbírka Dokořán z roku 1936 bývá označována za nejpůsobivější básnickou reakci na nástup fašismu. Vyšla k příležitosti
desátého výročí založení našeho nakladatelství.

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

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

Karel Kryl: Pochyby

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

Písňové texty z let 1966–1991 se chtějí vyzpívat z mučivé hrubosti, bezectnosti a lhostejnosti, jíž je doba plna.
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Karel Hynek Mácha: Máj
96 stran, ilustrace Pavel Růt, 149 Kč

Nejznámější česká lyricko-epická báseň. Texty básníka, který
se stylizoval do romantického rozervance žijícího v konfliktu
se světem i sám se sebou, se staly klasikou.

Jan Skácel: Zlé laně odcházejí k ránu
2. vydání, 80 stran, ilustrace Jiří Voves, 125 Kč

Jan Skácel je jeden z nejoblíbenějších českých básníků – pro
svou intenzivní poetiku ovlivněnou tradicemi a vztahem k
přírodě.

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 básních vypořádává se životem, ukazuje marnost všeho - lásky,
umění a zejména majetku.
Karel Čapek: Hořké slunce.

Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy

Deset obrazů krocení býka.

Jiří Kolář: Návod k upotřebení

Dravý jestřáb si načechral peří.

Lao-c’: Tao te ťing.

T. R. Field: Mým domovem
tichá je putyka

Edward Lear: Sviňule pyramidální
a jiné nesmysly

František Gellner: Vášeň,
co do rána zchladne

Bohumil Mathesius:
Černého vína číška

Karel Havlíček Borovský: Epigramy

Christian Morgenstern:
Estetická lasička

Z francouzské poezie nové doby
96 stran, 135 Kč
2. vydání, 80 stran, 125 Kč

Antologie japonské poezie
152 stran, 149 Kč

90 stran, 99 Kč

2. vydání, 96 stran, 125 Kč
128 stran, 99 Kč

Josef Hiršal: Párkař
80 stran, 125 Kč

Josef Kainar: Nejhorší láska,
která nezlomí
80 stran, 125 Kč
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Brevíř milostné poezie od Máchy ke Šrámkovi
2. vydání, 96 stran, 119 Kč
80 stran, 125 Kč

O tajemství hlubším než hlubina sama
3. vydání, 96 stran, 125 Kč

80 stran, 125 Kč

80 stran, 125 Kč

96 stran, 125 Kč

Mrtvá kočka.

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

Vítězslav Nezval. Můj Tučňák.
Divné básně

Jaroslav Seifert: Venuši dát hlavu
do dlaní

Jiří Orten: Nech slova za dveřmi

Jiří Suchý: A noc je nahá černoška

Edgar Allan Poe: Havran
a jiné básně

Vladimir Vysockij: Nepiju sám

88 stran, 125 Kč

2. vydání, 80 stran, 125 Kč

2. vydání, 88 stran, 125 Kč

88 stran, 125 Kč

112 stran, 135 Kč

2. vydání, 88 stran, 125 Kč

ŘADA NETOPÝR

Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatsby
Překlad Lubomír Dorůžka, ilustrace Jiří Šlitr, 176 stran, 245 Kč

Nejslavnější román F. S. Fitzgeralda. Kniha zachycuje
bouřlivá dvacátá léta, „jazzový věk“, kdy nečekaná hospodářská prosperita byla vykoupena ztrátou morálních
hodnot.

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.

Vladislav Vančura: Rozmarné léto

Ilustrace Pavel Brázda, 112 stran, 245 Kč
Banální historky tří pánů, nudících se na malém městě,
změnila květnatá Vančurova čeština v dobrodružství ještě předtím, než přijel kouzelník Arnoštek se svou krásnou společnicí.
Lewis Carroll: Zamotaný příběh
148 stran, 245 Kč

Karel Čapek: Apokryfy
160 stran, 245 Kč

Francis Scott Fitzgerald:
Poslední polibek
116 stran, 245 Kč

Jerzy Kosinski:
Byl jsem při tom
144 stran, 245 Kč

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

Oscar Wilde: Zločin lorda Artura
Savila
104 stran, 245 Kč
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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...

Edward Gorey: Kuriózní lenoška
a jiné příběhy
Překlad Václav Cílek, Jaroslava Kočová, komiks, 112 stran, 250 Kč

Kniha 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, komiks, 120 stran, 265 Kč

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

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.“

Denis Leary: Rakovinu nevyléčíš
Překlad Jiří Pilucha, 192 stran, ilustrace Pavel Růt, 198 Kč

Smrtící gagy z arzenálu ultračerného humoru. Dynamitové nálože odpálené pod svatými tabu politické korektnosti.
Drogy, sex, smrt, hovězí, rakovina plic, Ježíš v McDonaldu,
uříznuté penisy...

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

Kniha je výběrem textů a ilustrací, divadelních scének, hádanek, básniček a parafrází na klasické pohádky.
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Radek Mikuláš: Rosomák strojvůdcem
72 stran, ilustrace Tomáš Přikryl, 198 Kč

Kniha míří na otrlého plnoletého konzumenta, který už ví,
že katastrofa a fraška jsou neoddělitelným rubem a lícem
téže mince.

John Steinbeck: Na Plechárně

Překlad Zdenka Wattersonová, plátěná vazba, 152 stran, ilustrace Pavel Růt, 265 Kč

Osudy postaviček z ulice Na Plechárně jsou přesvědčivým a
čtenářsky vděčným svědectvím o Steinbeckově schopnosti
vcítit se do jejich světa a zachytit jej tak, „aby z nich život
nevyprchal“.

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.

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 tehdejší 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 zamýšlí nad kulturními tradicemi Maďarska včetně tradic kulinárních, nad povahou maďarského národa, jeho výjimečností, sklonem k nostalgii a sebevraždě...

Martin Walker: Bruno, Chef de police.
Víno, sýry, lanýže a jedna vražda...
Překlad Jan Klíma, 240 stran, 298 Kč

Detektivní román ze slunného francouzského venkova s příchutí Bergeracu a vůní rozmarýnu. Laskavé a inteligentní
vyprávění je příjemným protipólem drsných severských detektivek.
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Luther Blissett: Q

Váz. s přebalem, 672 stran, 399 Kč

Italo Calvino: Neviditelná města
Váz. s přebalem, 120 stran, 198 Kč

H. Magnus Enzensberger: Matematický čert.
Kniha pod polštář pro všechny, kteří mají
strach z matematiky
Váz., 240 stran, barevné ilustrace, 299 Kč

Jiří Horák: Kniha o staré Praze*
4. vydání, váz. s přebalem, 376 stran, 350 Kč

Karel Hvížďala:
Stopy Adrieny Šimotové.

Tři dialogy s prologem a epilogem
2. vydání, 128 stran, 265 Kč

SKLADEM

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

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

Hana Prošková:
Smrt Programátora

Váz. s přebalem, 228 stran, 265 Kč

Jü Chua: Dva liangy
rýžového vína.

Hana Rysová, Václav Cílek:
Tichý břeh světa

Váz. s přebalem, 232 stran, 225 Kč

Hana Rysová, Martin C. Putna:
Svatá země.

Osudy muže,
který prodával vlastní krev
Tereza Ješátková: Intimyty
Brož., 20 ilustrací, 104 stran, 125 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

Váz. s přebalem, 160 stran, 100 fotografií, 299 Kč

Dvě tisíciletí křesťanského putování:
kameny a příběhy
Váz. s přebalem, 120 stran, 100 fotografií, 250 Kč

Henry David Thoreau: Chůze
Váz. s přebalem, 104 stran, 198 Kč

Ludvík Vaculík: Dřevěná mysl*
Váz. s přebalem, 296 stran, 298 Kč
Vyšlo také jako e-kniha

Ludvík Vaculík: Poslední slovo*
Váz. s přebalem, 280 stran, 298 Kč
Vyšlo také jako e-kniha

Krzysztof Varga: Guláš z turula*
Váz. s přebalem, 192 stran, 265 Kč

Jerzy Kosinski: Kokpit
Váz. s přebalem, 340 stran, 298 Kč

* tituly vydávané ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová - Máj
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Elektronické knihy
Elektronické knihy obvykle publikujeme ve třech formátech:
pdf – vhodný pro stolní počítače, notebooky a tablety o úhlopříčce obrazovky 9–10 palců.
epub – vhodný pro čtečky s výjimkou čteček Kindle a pro tablety bez ohledu na velikost obrazovky.
mobi – vhodný pro čtečky Kindle
E-knihy distribuujeme prostřednictvím firem:
www.e-reading.cz a www.kosmas.cz
Ukázky zdarma ke stažení na www.dokoran.cz
Václav Cílek: Krajiny vnitřní a vnější
Jiří Horák: Kniha o staré Praze
Miloš Hoznauer: Cesta do hlubin kantorovy duše
Drahoslav Jančík, Eduard Kubů: Nacionalismus zvaný hospodářský
Václav Klaus: Modrá, nikoli zelená planeta
Stanislav Komárek: Zápisky z Okcidentu
Stanislav Komárek: Zápisky z Orientu
John Maddox Roberts: Královský gambit. SPQR I.
John Maddox Roberts: Katilinovo spiknutí. SPQR II.
John Maddox Roberts: Svatokrádež. SPQR III.
Mariusz Szczygieł: Gottland
Mariusz Szczygieł: Udělej si ráj
Ludvík Vaculík: Poslední slovo
Ludvík Vaculík: Dřevěná mysl
Ludvík Vaculík: Říp nevybuchl
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INFORMACE
PRO ČTENÁŘE A KNIHKUPCE

INFORMACE PRO ČTENÁŘE

Knihy žádejte u svých knihkupců, vázne-li 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 e-knih a odkazy na prodejce
INFORMACE PRO KNIHKUPCE

Naše knihy lze objednat u distributorů (podle abecedy):
Karmelitánské nakladatelství, Kosmas, Nakladatelský servis, Pavel Dobrovský –
Beta, Pemic Books. 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
K N I H V R O C E 2 0 11
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Mariusz Szczygieł:
Udělej si ráj

Mariusz Szczygieł:
Gottland

Václav Cílek:
Krajiny vnitřní
a vnější

Jeremy Clarkson:
Na plný plyn

Richard Dawkins:
Největší show
pod sluncem

Patti Smith:
Just Kids

2. rozšířené vydání

4

9

5

10

Mariusz Szczygieł:
Libůstka

Václav Cílek:
Archeus

Fragment radostné vědy
o trpaslících
a příbuzné eseje
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S. Hawking,
L. Mlodinow:
Velkolepý plán

V. Cílek,
V. Ložek a kol.:
Obraz krajiny
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vašich publikací vazby V8., V4, V2, V1 (V4 a V2 i s klopami)
Akcent tiskárna Vimperk, s . r . o ., Špidrova 117, 38.5 01 Vimperk
tel .: +420 38.8. 416 695, fax: +420 38.8. 411 612,
e-mail: akcent .tisk@iol .cz, www .akcent .kvalitne .cz
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