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D o p o ru č u je m e

Václav Cílek: Kameny a hvězdy
Síly předků, oči kamenů, světla odjinud

Vázaná s přebalem, asi 300 stran, barevná příloha, 298 Kč, ISBN 987-80-7363-603-6

2.

polole tí

(Anglický originál: Atlas Shrugged)
2.
Překlad Aleš Drobek, vázaná s přebalem, asi 950 stran, asi 1 000 Kč, ISBN 987-80-7363-604-3

polole tí

nedaleko slavných kounovských řad odkryli lovci menhirů několik kamenných uskupení a vztyčili víc než dvacet menhirů o váze až sedm tun. jsou to opravdové kamenné památky? nepředstavuje oblast kounova pravěkou posvátnou krajinu, jedinou
svého druhu u nás? Zájem o kameny však odráží ještě něco zásadnějšího – potřebu
naší společnosti v tomto nejistém, přechodném období mezi dvěma věky držet se
něčeho pevného a neměnného, jako je kámen. tuto knihu ale také můžeme číst jako
jeden ze způsobů, jak se dívat na kosmický aspekt české krajiny, jak slučovat nebe
a zemi. tyto záležitosti musely být dobře známy chudým lidem mezi pravěkem a barokem, kteří v krajině žili celé generace a záviseli na ní svým tělem i duší. Závěrečná
poloha knihy se vrací k Zemi a hvězdám. Vychází přitom z toho, že kultura je nejen
návštěva národního divadla, ale také způsob, jak si rozumíme se Sluncem a měsícem.

Ayn Randová: Atlasova vzpoura

komunismus vítězí. Ve světě zbídačených lidových republik jsou Spojené státy poslední baštou demokracie a blahobytu. i ona však zvolna podléhá. nad hospodářstvím se stahují mračna, politici přijímají záchranné balíčky a vydávají nouzové
směrnice, národ propadá beznaději. a co hůř, po celé zemi se začínají ztrácet nejschopnější a nejtalentovanější lidé – vědci, myslitelé, umělci, průmyslníci. Zdá se,
že neúnavný motor civilizace se pomalu zastavuje. je to spiknutí? kdo za ním stojí
a proč? a kdo je john Galt? dystopický román, filozofická úvaha, morální manifest, sžíravá kritika náboženství i politiky, óda na rozum, oslava člověka. Stěžejní
dílo americké filozofky ayn Randové, které se vymyká žánrům i srovnáním, již šedesát let vyvolává vášně a kontroverzi, nekritický obdiv i nevraživost. kniha, kterou
čtenáři buď milují, nebo nenávidí, ale kterou málokdo odloží dočtenou jen z poloviny. Vstup na vlastní nebezpečí.

2014

kompletní nabídku titulů
najdete na www.dokoran.cz
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D o p o ru č u je m e

Jeremy Clarkson: Zapomeň na brzdy

(Anglický originál: Round the Bend)
Překlad Aleš Drobek, vázaná s přebalem, asi 300 stran, 298 Kč, ISBN 987-80-7363-605-0

2.

polole tí

V předchozí knížce jeremyho Clarksona Na plný plyn jste se dočetli, kdo je narušitelem leninské teorie plynulé dopravy, proč jezdit na dovolenou do německa, jak
se v Rusku šňupe kokain a ve které zemi si myslí, že Čtyři z tanku a pes je kulinářská
show. i v další sbírce vysoce odborných automobilových recenzí nám jeden z uvaděčů
kultovního pořadu Top Gear ochotně zodpoví vše, co jste kdy chtěli vědět o autech,
ovšem až poté, co vám prozradí pěkně od plic, co si myslí o globálním oteplování,
finanční krizi, britské vládě, evropské unii, cyklistech, dopravních policistech a stanování. jako obvykle jde o výbušnou směs britského humoru, politické nekorektnosti a neskrývané lásky k autům. a jako obvykle je to jízda, protože jeremy Clarkson
za volantem zásadně nebrzdí.
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p o p ul á r n ě- n au č n é
a o D b o r n é p ub l ik ace

Ř a Da z ip

Ř ADA 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. Často vychází ve spolupráci s nakladatelstvím argo, formát
160 × 230 mm, vázané s přebalem.

Sean Carroll: Částice na konci vesmíru

Kterak nás honba za Higgsovým bosonem dovedla až na
práh nového světa

(Anglický originál: The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the
Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World)
Překlad Jiří Podolský, 264 stran, 8 stran barevná příloha, 398 Kč,
1. polole tí
ISBN 978-80-7363-543-5

nejnovější kniha kosmologa, částicového fyzika a známého
popularizátora vědy Seana Carrolla se věnuje nejdůležitějšímu
objevu v oboru subjaderné fyziky za posledních 30 let, za který
peter Higgs a François englert v roce 2013 obdrželi nobelovu
cenu. jde o objev takzvané Higgsovy částice, významné ingredience standardního modelu elementárních částic a jejich interakcí. autor poutavě
líčí technické zázemí objevu učiněného v roce 2012 pomocí gigantického urychlovače
lHC v evropské laboratoři CeRn i velký teoretický význam Higgsova bosonu v mikrosvětě. tato částice totiž hraje klíčovou roli ve vysvětlení původu hmotnosti ostatních
částic, zejména rozdílu mezi nehmotným fotonem, kvantem elektromagnetického
působení, a velmi těžkými bosony W a Z zodpovědnými za slabou interakci. podle
Carrolla tento významný objev předznamenává novou fascinující éru fyziky 21. století.

Niall Ferguson: Civilizace
Západ a zbytek světa

(Anglický originál: Civilization: The West and the Rest)
Překlad Eduard Geissler, 324 stran, asi 350 Kč, ISBN 987-80-7363-606-7

1.

polole tí

nejnovější kniha anglického historika nialla Fergusona představuje velmi nápaditý
pokus o konfrontaci civilizačního střetávání se Západu se „zbytkem světa“ od antiky
až po naši současnost. esejistickou formou, obdobně jako ve velmi úspěšné knize
Vzestup peněz, se Ferguson pokouší odpovědět na otázku, proč se západní civilizace
stala ve světě v moderní době zcela dominantní, ačkoli k tomu postrádala jakékoli předpoklady a ačkoli z hlediska technických inovací za „zbytkem světa“ v mnohém velmi pokulhávala. Spolu s tím se ale zároveň táže, jaký bude vývoj západní
civilizace, zda si tuto dominanci, kterou postupem doby ve střetu s asijskými tygry
a s fundamentálním islámem poněkud začíná ztrácet, udrží, a pokud ano, jakou
cenu za to bude muset zaplatit.

2014

kompletní nabídku titulů
najdete na www.dokoran.cz
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a o D b o r n é p ub l ik ace

Daron Acemoglu, James Robinson: Proč státy selhávají
(Anglický originál: Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty)
Překlad Eduard Geissler, asi 550 stran, asi 600 Kč, ISBN 987-80-7363-607-4

2.

polole tí

2.

polole tí

Vynikající a podmanivě napsaná práce, která odpovídá na otázku, která odborníky
vyvádí z míry už celá staletí: proč jsou některé národy bohaté a jiné chudé, proč je
rozděluje bohatství a chudoba, zdraví a nemoci, jídlo a hladovění? může za to kultura, podnebí, zeměpisné podmínky? nebo snad neinformovanost o správných postupech a opatřeních? prostá odpověď zní ne. Žádný z těchto faktorů není osudový
či nepřekonatelný. jak jinak bychom vysvětlili, že se botswana stala jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa, zatímco jiné africké země, jako je Zimbabwe,
kongo nebo Sierra leone, zabředají do chudoby a násilí? daron acemoglu a james
Robinson přesvědčivě dokládají, že za ekonomickým úspěchem (nebo neúspěchem)
nestojí přírodní podmínky, ale politické a ekonomické instituce založené lidmi. Stačí
uvést jediný z jejich fascinujících příkladů – korejci jsou pozoruhodně homogenním
národem, přesto obyvatelé Severní korey patří k nejchudším lidem na Zemi, zatímco jejich bratři a sestry na jihu k těm nejbohatším. během patnáctiletého výzkumu
nashromáždili autoři mimořádné historické doklady, počínaje Římskou říší, přes
mayské městské státy, středověké benátky až po Sovětský svaz, latinskou ameriku,
anglii, evropu, uSa a afriku a vypracovali novou teorii politické ekonomie. bez inkluzivních institucí, jaké se poprvé rozvinuly na Západě, je udržitelný růst nemožný,
protože jedině skutečně svobodná společnost dokáže realizovat opravdové inovace
a tvořivou destrukci, která ji doprovází.

Benoit B. Mandelbrot: Můj život s fraktály
Vzpomínky vědeckého rebela

(Anglický originál: The Fractalist. Memoir of a Scientific Maverick)
Překlad Petr Holčák, asi 350 stran, 398 Kč, ISBN 978-80-7363-608-1

otec fraktální geometrie benoit mandelbrot (1924–2010) líčí ve svých pamětech
zevrubně svou životní a vědeckou dráhu, která byla téměř stejně kostrbatá jako objekty, jejichž studiem se proslavil. V pestré mozaice vyprávění a příhod se přesouváme z varšavského ghetta k upjaté matematické elitě poválečné Francie, od Caltechu
a mit k ženevskému psychologu piagetovi, od ibm po Yale a Harvard – zde všude mandelbrot pečlivě zaznamenal setkání s každým, kdo na něj v životě zapůsobil a ovlivnil jeho dráhu. Své zásluhy nijak neumenšuje; dobře si je vědom, že jeho
objev je tak přelomový, že si zaslouží přívlastek „keplerovský“, protože po něm již
není svět stejný jako předtím. náhle jsme totiž získali nástroj k uchopení komplikovaných, kostrbatých a nepravidelných jevů, jaké se s oblibou nečekaně vynořují
v přírodě i lidské společnosti.
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Clifford A. Pickover: Kniha o fyzice

Od velkého třesku ke kvantovému znovuzrození: 250 milníků v dějinách fyziky

(Anglický originálu: The Physics Book. From the Big Bang to Quantum Resurrection, 250 Milestones in the History
of Physics)
2. polole tí
Překlad Ivan Štoll, asi 550 stran, 350 barevných ilustrací, asi 600 Kč, ISBN 987-80-7363-609-8

kniha Clifforda a. pickovera, autora bestselleru Matematická kniha, představuje velkolepou mozaiku atraktivních témat z historie fyziky a přírody od velkého třesku až
po vzdálenou budoucnost ztrácející se kdesi v nekonečnu. každému tématu je věnován poměrně stručný, ale výstižný text a celostránková barevná ilustrace. jednotlivá
témata se týkají fyzikálních zkušeností a objevů člověka za celou dobu jeho existence
a jejich často překvapivému praktickému využití, ale také obecných až filozofických
pohledů na přírodu a její tajemství. dočteme se tu o vynálezu bumerangu, záhadné
baterie z bagdádu, pokusech sestrojit perpetuum mobile, o černých dírách, obřích
vlnách na oceánech, podivuhodných solitonech, zjeví se nám maxwellův démon
i Schrödingerova kočka, budeme obdivovat zelený paprsek nebo nejčernější čerň,
ale dozvíme se také, co způsobuje práskání bičem, proč se kýve čínská kachna nebo
jak se pohybuje golfový míček. přes zdánlivou roztříštěnost jednotlivých témat je
spojuje vnitřní logika a systém vzájemných odkazů.
Připravujeme:
Zrzavý, J.; Storch, D.; Burda, H. a kol.: Jak se dělá evoluce
Carolyn Abbateová, Roger Parker: Dějiny opery. Posledních 400 let
Douglas Rushkoff: Život, s. r. o.
titulY V ŘadĚ Zip na SkladĚ ViZ S. 31

2014

kompletní nabídku titulů
najdete na www.dokoran.cz
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a o D b o r n é p ub l ik ace

Ř ADA AL I T ER
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 × 200 mm, vázané s přebalem.

Steven Strogatz: Radost z x

Průvodce matematikou od jedné do nekonečna

1.

polole tí

(Anglický originál: The Joy of x: A Guided Tour of Math, from One to Infinity)
Překlad Jan Klíma, 272 stran, 160 ilustrací, 298 Kč, ISBN 978-80-7363-592-3

kolem matematiky se točí celý moderní svět, je však mezi námi
mnoho lidí, kterým se první setkání s čísly nevyvedlo a kteří mají
místo potěšení a užitku z matematiky spíše strach. Zejména jim
je určena kniha profesora aplikované matematiky Stevena Strogatze. V jednoduchých krocích vykládá základní pojmy, přístupy
i historii moderní matematiky, u čtenáře přitom nepředpokládá
nic víc než zdravý rozum a přirozenou zvídavost. nejde mu však
o to, aby se čtenář naučil s matematikou pracovat – jeho hlavním
cílem je, aby z toho měl radost, aby mu zprostředkoval požitek z elegance matematického myšlení, z nalézání souvislostí mezi nejrůznějšími strukturami našeho světa. Zkrátka
však nepřijde ani čtenář, který již o matematice něco ví: i profesionální matematici si
často nejsou vědomi souvislostí, které považují za dané a dále o nich neuvažují. i jim má
co poskytnout výklad, který sice začíná na úplném začátku, ale neklade si žádnou horní
mez. doslova totiž platí, že nás Radost z x provede světem myšlení od jedné až do nekonečna.

Brian Cox a Jeff Forshaw: Kvantový vesmír
Vše, co se stát může, se také stane

1.

polole tí

(Anglický originál: The Quantum Universe: Everything that can happen does happen)
Překlad Martin Žofka, 288 stran, 348 Kč, ISBN 978-80-7363-529-9

autoři knihy Proč platí E = mc2 přicházejí s exkurzí do další oblasti moderní fyziky – do fyziky kvantové. text postupuje historicky
a připomíná nejprve klasické newtonovy zákony. potom se už dostáváme k radioaktivitě a otázce, co to vlastně je částice. autoři
kladou důraz na dvouštěrbinový experiment a zavedení pojmu
vlnění. komplexní vlnovou funkci a sčítání vln vysvětlují pomocí
analogie s ručičkovými hodinkami nacházejícími se v každém bodě
prostoru. dostáváme tak mimo jiné i slavný Heisenbergův princip
neurčitosti. díky pauliho vylučovacímu principu zase pochopíme stavbu atomů a princip polovodičů, a tedy i tranzistory jako základ dnešních počítačů. V závěru knihy se
podíváme na standardní model částicové fyziky a skončíme Higgsovým bosonem a původem hmotnosti částic. jako krásný příklad aplikace kvantové teorie a speciální relativity se v poslední kapitole dozvíme, co se děje, když umírá hvězda a co po ní zůstane.
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Stephen Hawking: Stručná historie mého života
(Anglický originál: My Brief History)
Překlad Jan Klíma, asi 200 stran, asi 200 Kč, ISBN 978-80-7363-610-4

2.

polole tí

2.

polole tí

proslulý fyzik Stephen Hawking je autorem řady publikací, v nichž laickému čtenáři
zprostředkoval řadu mimořádně náročných problémů moderní fyziky. patrně nejslavnější z nich je Stručná historie času. Ve své nejnovější knize tentokrát nerekapituluje
vývoj vesmíru, ale svůj vlastní život – odtud i název Stručná historie mého života. S humorem čtenáře seznamuje se svým dětstvím, studiem, osobním a rodinným životem,
s průběhem své nemoci i s vědeckou kariérou. jeho vyprávění doprovází množství
raritních fotografií. kniha dokládá nezlomnou sílu ducha této výjimečné osobnosti.

Ken Binmore: Teorie her

Co o ní nevíte a jak může změnit váš život

(Anglický originál: Game Theory: A Very Short Introduction)
Překlad Ondrej Majer, asi 300 stran, asi 350 Kč, ISBN 978-80-7363-549-7

kniha nabízí stručný přehled teorie her, nového vědního oboru, který již dosáhl řady důležitých výsledků na poli evoluční biologie a ekonomie a začíná přinášet revoluční objevy
v mnoha dalších oborech, jako jsou například psychologie a politické vědy. ken binmore,
matematik a odborník na teorii her, svůj obor představuje způsobem, který čtenáře zaujme a doslova vtáhne do děje. a přestože jeho výklad obsahuje jen minimální množství
matematických pojmů, zdaleka nezůstává jen na povrchu, naopak ukazuje, kde všude lze
teorii her úspěšně použít: od jednání na schůzích a etického rozhodování až po hledání
úspěšných strategií karetních her a výpočtu poměru pohlaví mezi jedinci ve včelím společenství. knížka obsahuje také řadu miniportrétů fascinujících, někdy až výstředních zakladatelů tohoto oboru – včetně johna nashe, hlavního hrdiny slavného filmu Čistá duše.

Simon Singh: Simpsonovi a jejich matematická tajemství
(Anglický originál: The Simpsons and Their Mathematical Secrets)
Překlad Luboš Pick, asi 350 stran, asi 300 Kč, ISBN 987-80-7363-611-1

2.

polole tí

Svět je plný skalních fanoušků kultovního seriálu Simpsonovi a sesterské Futuramy. drtivá většina z nich si přitom pravděpodobně vůbec nevšimla, že do mnoha příběhů žluté rodinky
její tvůrci chytře vestavěli nenápadné odkazy na matematiku, a to od nejjednodušších pouček až po nejnovější hluboké vědecké poznatky. to, že tam skutečně jsou, a hlavně kde je
najít, odhaluje čtenáři či divákovi autor této knihy, renomovaný popularizátor vědy a skvělý vypravěč Simon Singh. Čtenář mimo jiné zjistí, že členové brilantního autorského týmu
nejoblíbenějšího televizního seriálu všech dob jsou často absolventy matematických oborů
prestižních univerzit a že jejich vztah k matematice se v příbězích Homera a spol. rozhodně
neztratil. S důvtipem a pravým fanouškovským zápalem vplétají do příběhů oblíbených hrdinů
seriálu poznatky o mersennových prvočíslech, eulerově rovnici, nekonečnu a nekonečnech,
a dokonce o hlubokých a dosud nevyřešených problémech, jako je například p versus np.
Připravujeme:
Ryan, Jehtá: Na počátku byl sex
titulY V ŘadĚ aliteR na SkladĚ ViZ S. 34
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Ř ADA ZLO M
populárně-naučná řada Zlom přináší výběr ze světových bestsellerů. knihy se zabývají
aktuální problematikou zejména z oblasti společenských věd (sociologie, psychologie,
ekonomie atd.). jsou psány čtivým, srozumitelným jazykem, s mnoha konkrétními příklady a jsou určeny pro širokou veřejnost. Formát 135 × 205 mm, vázané s přebalem.

Michael Lewis: Lhářův poker
Vzestup z trosek na Wall Street

1.

polole tí

(Anglický originál: Liar’s Poker: Rising through the Wreckage on Wall Street)
Překlad Petr Holčák, 320 stran, 350 Kč, ISBN 978-80-7363-591-6

Ve své první knize z prostředí Wall Street popisuje michael lewis, nadaný a vtipný vypravěč a posléze autor mnoha bestsellerů, svůj vstup do světa velkých financí, tedy léta 1985–1988,
kdy pracoval na obchodním parketu Salomon brothers v new
Yorku a londýně. kniha však má podstatně širší záběr a shrnuje zásadní informace o životě hlavních firem na Wall Street
v průběhu celých osmdesátých let, které lewis důkladně prostudoval. pro finanční trhy jde o mimořádně zajímavé období, protože po dekádách nudných obchodů s obyčejnými akciemi a dluhopisy se
začaly jako houby po dešti rozmáhat tak vzrušující nástroje a praktiky, jako jsou
hypoteční dluhopisy, rizikové dluhopisy, pákové odkupy poháněné rizikovým kapitálem a další děsivé finanční produkty. ty se pak – po dlouhém dozrávání, kdy se
navzájem křížily a kombinovaly – staly páteří současné finanční krize, jejíž konec je
zatím v nedohlednu. nahlédněte do doby, kdy vznikal svět financí v podobě, jak
ho známe dnes, a pobavte se bizarními příběhy lidí, kteří jsou jeho spolupachateli.

Jonathan Haidt: Hypotéza štěstí
Hledání nových pravd ve starých příbězích

(Anglický originál: The Happiness Hypothesis: Putting Ancient Wisdom to the Test of Modern Science)
2.
Překlad Jana Krejčí a Lukáš Georgiev, 320 stran, asi 350 KČ, ISBN 978-80-7363-539-8

polole tí

„proč tedy vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš?“ ptá
se matouš ve svém evangeliu. „je snadné objevovat chyby u ostatních, ale složité
najít byť jen jedinou chybu u sebe,“ všímal si také buddha. kniha jonathana Haidta se v deseti kapitolách věnuje deseti velkým tématům, které provázejí a fascinují
lidstvo od nepaměti a jež prozkoumávali už myslitelé ve starých civilizacích. autor spojuje domněnky a hypotézy starých myslitelů s novými vědeckými poznatky,
dává je do souvislostí, ukazuje na rozdíly, ale především hledá styčné body a snaží
se z nich vyvodit ponaučení prospěšné pro člověka žijícího v moderní společnosti.
Haidt však nementoruje. Staví se do role vypravěče a průvodce, který čtenáře bere
na dobrodružnou cestu po zákoutích lidského nitra. Zjistíte, kde se bere pocit štěstí
nebo je-li pomsta skutečně sladká.
titulY V ŘadĚ Zlom na SkladĚ ViZ S. 36
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Ř a Da DVa n ác t/b o D

Ř ADA DVANÁC T
Řada Dvanáct stojí na pomezí populárně-naučné a odborné literatury a mapuje
významná díla z moderní produkce českého i zahraničního původu. tematicky se
soustřeďuje zejména na větší syntézy věnované vývoji a proměnám euroatlantické
civilizace. Formát 160 × 230 mm, vázané s přebalem.

Tom Holland: Ve stínu meče

Boj o světovou nadvládu a konec starověké společnosti

(Anglický originál: In The Shadow Of The Sword: The Battle for Global Empire and the End of the Ancient World)
Překlad Jaroslav Rek, asi 550 stran, asi 500 Kč, ISBN 978-80-7363-536-7
2. polole tí

V šestém století našeho letopočtu byl blízký východ rozdělen na dvě mocenská centra – persii a byzanc. o sto let později byla perská říše zničena, zatímco východořímská říše se potácela na hranici rozpadu, rozdrobena na oslabené části původního
impéria. na jejich místo se dostala nová velmoc – arabská říše. její bleskový vzestup
znamenal ve svém důsledku konec starověkého světa. Změny, které nastaly v době
islámské expanze, však nebyly pouze geopolitické; svědčily o zásadní transformaci
lidské společnosti s nepředvídatelnými důsledky pro blízkou i vzdálenou budoucnost. dnes se více než polovina světové populace hlásí k některé z forem náboženství, které se zformovaly v posledních staletích starověku. Veškeré varianty víry
v jediného boha svědčí o nezměrném dosahu změn, které se udály v této chaotické,
avšak výjimečné době. oceňovaný autor tom Holland ve své třetí knize o mocnostech starověkého světa přináší strhující a dramatický příběh rozmachu arabské říše
se všemi jeho dopady pro západní svět.

Ř ADA BO D
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.

Luboš Švec: Perestrojka, pobaltské republiky
a Československo 1988-1991
392 stran, 350 Kč, ISBN 978-80-7363-564-0

1.

polole tí

kniha o vztahovém trianglu mezi Sovětským svazem, pobaltím
a Československem v letech 1988-1991 si pokládá otázku analogie i asymetričnosti demokratizačních a emancipačních procesů souvisejících s krizí sovětského vnějšího a vnitřního impéria.
Zabývá se analýzou podnětů, prolínání a vzájemných vlivů sametové revoluce v Československu a „zpívající revoluce“ v pobaltí. Výzkum těchto vztahů má význam pro pochopení peripetií
evoluce litevské a v širším smyslu celé pobaltské otázky v kontextu československé politiky. pozornost je věnována také váze
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a způsobu fungování stimulačních faktorů i brzd pro obnovení vztahů s litvou a ostatními pobaltskými republikami, do nichž se zároveň promítala úroveň vztahů se Sovětským svazem. Vnímání pobaltské otázky souviselo s postojem vedení československého
státu i společnosti nejen k pobaltské revoluci, ale zároveň ke gorbačovské perestrojce, k demontáži komunistického systému a následnému rozpadu Sovětského svazu.

Jiří Jukl: Adamité.
Historie a vyhubení husitských naháčů
Asi 180 stran, 198 Kč, ISBN 978-80-7363-601-2

2.

polole tí

kniha mapuje nejen dějiny jedné z nejzajímavějších sekt nejen husitské doby, ale
vlastně celých českých dějin. jsou to adamité neboli takzvaní „naháči“. téma je
zpracováno za použití dobových pramenů, přičemž první část práce je věnována
přehledu dosavadních názorů o adamitech a polemice s teorií, že adamité vůbec
neexistovali. přibližuje nám středověký svět, domácí duchovní tradici i náboženské
proudy z ciziny, které adamity ovlivňovaly. kniha sleduje vývoj sekty od jejího vzniku, postupnou radikalizaci až po následnou likvidaci.
Připravujeme:
Eduard Kubů, Jiří Šouša (eds.): Obraz sedláka
titulY V ŘadĚ bod na SkladĚ ViZ S. 38

Ř ADA PERG A MEN
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 × 170 mm,
vázané s přebalem.

Burkard Polster: Q. E. D.
Krása matematického důkazu

1. polole tí
(Anglický originál: Q.E.D.: Beauty in Mathematical Proof)
Překlad Luboš Pick, 64 stran, asi 40 ilustrací, 198 Kč, ISBN 978-80-7363-532-9

Víte, který slavný důkaz byl vytesán na archimedův náhrobek? jak
uvázat na proužku papíru dokonalý pětiúhelník? Zdál se vám už
někdy nějaký důkaz zcela zřejmý? burkhard polster nás v této malé
a výtvarně nádherně vypravené knize seznamuje s nejkrásnějšími
matematickými důkazy a základními principy důkazů vůbec. Zaměřuje se především na ty, které mají graficky zajímavou reprezentaci, to však škálu
úloh vůbec neomezuje jen na geometrii. kniha je určena laikům, ale i profesionální
matematik si zde najde svoje. Vyzkoušejte zde svou schopnost sledovat logickou strukturu matematického důkazu a nenechte si ujít prožitek z jedné Heuréky za druhou.
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Gerard Cheshire: Evoluce
Malá historie velkého objevu

2. polole tí
(Anglický originál: Evolution. A little history of a great idea)
Překlad Petr Holčák, 64 stran, asi 40 ilustrací, 198 Kč, ISBN 978-80-7363-612-8

proč darwin považoval želvy za tolik zajímavé? pocházejí lidé
opravdu z opičích předků? jak přišel páv ke svému obrovskému
ocasu? jak by mohl asi vypadat život jinde ve vesmíru?
Fascinující a bohatě ilustrovaná kniha vypráví dlouhý příběh evoluce a seznamuje nás s pestrou paletou mechanismů, jimiž různé organismy přišly ke
své současné podobě. Zvláštní kapitoly se věnují mj. konvergenci, pohlavnímu výběru i epigenetice, v přílohách najdeme stromy života různých tříd živých organismů.

Adam Tetlow: Keltské vzory
Vizuální rytmy starověku

2. polole tí
(Anglický originál: Celtic pattern. Visual rhythms of the ancient mind)
Překlad Petr Holčák, 64 stran, asi 40 ilustrací, 198 Kč, ISBN 978-80-7363-613-5

jak uvázat keltské uzly? jaká jsou tajemství klíčových vzorů? existují zvláštní způsoby tvorby keltských spirál? Co tyto tajuplné
vzory ve skutečnosti znamenají? kdo je poprvé použil? a odkud
se vzaly? V této výpravné a graficky půvabné knize nás výtvarník
a spisovatel adam tetlow seznamuje s praktickými návody na tvorbu prastarých
magických keltských vzorů, ale i se základními principy, které se za nimi skrývají.
kniha je doplněna ukázkami ze staré i novodobé tvorby a vzácné rytiny.

Moff Betts: Lidské tělo
Jak spolupracují naše součásti

(Anglický originál: The Human Body. A basic guide to the way you fit together)
2. polole tí
64 stran, asi 40 ilustrací, 198 Kč, ISBN 978-80-7363-614-2

Výpravná a graficky působivá kniha nás seznamuje s vývojem porozumění anatomii lidského těla. Výklad se pohybuje v prostoru
od indických čaker a čínských akupunkturních drah až po poslední objevy medicíny, od jednobuněčného embrya po dospělého
jednice a seznamuje nás s hlavními orgánovými systémy a jejich
kooperací, rolí mikroorganismů i cholesterolu při látkové výměně, důvody zrcadlového vztahu mezi ledvinami a plicemi i fungováním dědičnosti.
Velké množství půvabných starých rytin i novodobých ilustrací přispěje k tomu, že
se k poučení přidá i estetický prožitek.
titulY V ŘadĚ peRGamen na SkladĚ ViZ S. 37
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P O PUL ÁR NĚ- NAUČNÉ K NIH Y MI MO Ř ADY
Jaroslav Peregrin: Jak jsme zkonstruovali svou
vlastní mysl
Vázaná s přebalem, 168 stran, 198 Kč, ISBN 978-80-7363-590-9

1.

polole tí

málokdo pochybuje, že člověk nemá jen tělo, ale také mysl. Co to
však ta mysl je? je to nějaký vnitřní prostor, kde se prohánějí myšlenky, pocity a přání, jak to intuitivně vnímáme? nebo je to spíše
jenom činnost mozku, jak nám říkají vědci? kniha se snaží vyložit pojem mysli tak, aby na jedné straně nebyl ničím ezoterickým
a pro vědu nestravitelným, ale aby zároveň ospravedlnil intuitivní představy, které o mysli běžně máme. mysl, tak jak ji dnes vnímáme, je podle autora jistý společenský konstrukt, který se však
v rámci historického vývoje propracoval do pozice skutečné reality.

Tomáš Klimek: Krajiny českého středověku
Vázaná s přebalem, 208 stran, 16 stran barevná příloha,
298 Kč, ISBN 978-80-7363-585-5

1.

polole tí

Vnímání prostoru a krajiny je jedním ze základních rysů lidského myšlení, jeho podoba se ale v různých kulturách a časových
obdobích liší. mnohovrstevnaté téma souvisí s kosmografií stejně jako s každodenním setkáváním lidí s krajinou. Specifické
nazírání se projevuje v tvorbě filozofických a teologických konceptů, ve způsobu orientace v krajině i v podobách jejího popisu, ať už s uměleckým, nebo praktickým záměrem. autor se
v knize zaměřuje na období 12.–14. století v prostoru českých
zemí. Vedle odrazu dobových filozofických konceptů v různých
druzích textů sleduje zvláště vnímání tří krajinných typů – lesa, vodních toků a hor.
V druhé části se věnuje způsobům orientace v krajině a lokalizace jednotlivých míst
v terénu. Ve svém celku kniha Krajiny českého středověku zachycuje výrazný posun myšlenkového konceptu od světa staré zemědělské společnosti po zrod moderního pojetí,
jehož stopy jsou patrné již v pozůstatcích textů z vrcholného středověku.

Naomi Wolfová: Vagina. Nová perspektiva

(Anglický originál: Vagina: A New Biography)
Překlad Eva Kalivodová a Kamila Remišová Věšínová, vázaná s přebalem,
1. polole tí
344 stran, 499 Kč, ISBN 978-80-7363-540-4

kniha naomi Wolfové, autorky úspěšné a oceňované knihy
Mýtus krásy, se v roce 2012 stala mezinárodním bestsellerem.
Wolfová patří mezi autorky třetí vlny feminismu, pro něž je sex
nejen osobně důležitý a potřebný, ale je také závažným sociálním tématem. Svou nejnovější knihu se rozhodla napsat na
základě vlastní traumatické zkušenosti se sexuální dysfunkcí,
která jejím sexuálním prožitkům vzala „duchovní rozměr“.
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tato pro ni zásadní hodnota sexuálního života se stává předmětem jejího širšího,
kulturně-společenského průzkumu, který v knize zaznamenává. nebo přesněji – patří
k jejím hlavním tématům. Stejně důležitá je totiž snaha Wolfové vyložit „vaginu“ čili
ženskou sexualitu neurofyziologicky a psychofyziologicky. autorka poutavě spojuje
osobní pocity a postoje s vědeckými fakty; zkoumá možnosti ženského sexuálního
prožívání optikou novodobé kulturní historie a feminismu. při pátrání po „vědomí
vaginy“ uvažuje o vlivu tradičního společenského uspořádání i ženské emancipace
na spokojený sexuální život. mnohým jistě překvapí – vagina se v této nové perspektivě stává bytostí i bohyní; v jejím propojení s mozkem ožívá „duše ženy“, a pouze
pokud je tato duše spokojená, je šťastná a spokojená i žena samotná.

Jarmila Kubíková, Jiří Kříž, Lubomír Hrouda,
Anna Skalická: Neznámá tvář Prahy
Příroda a rostlinstvo

Vázaná s přebalem, 272 stran, 24 stran barevná příloha, 298 Kč,
ISBN 978-80-7363-599-2

1.

polole tí

praha je jedinečné město. a tento názor není jen obdiv místních patriotů. Území prahy je skutečně celosvětově unikátní
tím, že vznikalo v minulosti na dnech tří moří. publikace informuje o přírodním prostředí města prahy, o jeho poloze ve
středu evropy, o jeho unikátní geologické minulosti a o historii přírodních dějů od poslední doby ledové. popisuje přirozenou vegetaci – pražské lesy, skály, louky, rybníky a vodní toky.
ukazuje, jaké rostliny doprovázejí vesnické usedlosti a městské domy, jaké cizokrajné stromy a okrasné byliny si lidé pěstují. upozorňuje na druhy vzácné a chráněné
a na možnosti jejich soužití s městem. připojena je geologická mapa prahy a mapa
pražských chráněných území.

John D. Barrow: Sto důležitých věcí o sportu,
které nevíte
(a ani nevíte, že je nevíte)

(Anglický originál: 100 Essential Things You Didn’t KnowYyou Didn’t Know About
Sport)
Překlad Lukáš Georgiev, vázaná s přebalem, 320 stran, 60 ilustrací, asi 350 Kč,
2. polole tí
ISBN 978-80-7363-515-2

100
John D. Barrow

Sto důležitých

věcí o sportu,
Víte, že stočit míč do brány jako beckham dovede téměř kažkteré nevíte
dý? je to vlastně hračka, stačí jen trocha znalostí z aerody(a ani nevíte, že je nevíte)
namiky a hned můžete volat do Realu madrid či do Chelsea,
jestli nepotřebují novou hvězdu. Víte, jak souvisí teorie relativity a pravidla ragby? proč se tenisové sety počítají do šesti, zatímco ty ve stolním tenisu do jedenácti? Čím jsou prsa, nejpomalejší plavecký
styl, tak zvláštní z fyzikálního hlediska, a proč při závodě ve volném stylu stejně
všichni plavou kraulem? Víte, jak matematicky správně vytvořit kartel překupníků,
kdybyste se náhodou chtěli zapojit do černého obchodu s lístky před stadionem?
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ať už se sportu věnujete aktivně, z ochozů stadionu anebo jen z pověstného gauče
před televizí, kniha johna d. barrowa je určena přesně vám. když se k pohledu na
výkony ztepilých těl přidá i špetka newtonových zákonů, aerodynamického obtékání nebo teorie pravděpodobnosti, a k tomu ještě notná dávka britského humoru,
možná si svůj příští běh, plavání či pinkání s přáteli, ale stejně tak i sledování sportovního klání na obrazovce užijete ještě více.

Radan Haluzík: Proč jdou chlapi do války

Emoce, drama a politická estetika u počátku etnických konfliktů v bývalé
2. polole tí
Jugoslávii a na Kavkaze
Vázaná s přebalem, asi 500 stran, asi 500 Kč, ISBN 978-80-7363-622-7

autor strávil po pádu železné opony více než dva roky jako sociální antropolog a válečný reportér uprostřed etnických konfliktů v bývalé jugoslávii (v bosně, Chorvatsku, kosovu) a postsovětském kavkazu (v Čečensku, Gruzii, abcházii, jižní osetii,
arménii a náhorním karabachu). jeho kniha se soustředí především na samotný
okamžik vzplanutí ozbrojeného konfliktu a na to, co mu předcházelo. ukazuje, že
válka nepřichází jako blesk z čistého nebe, a odkrývá, jak se válečný étos a politická
estetika nejprve nenápadně rodí v kulturní sféře uměleckých či společenskovědních
děl a nakolik vyrůstá z imaginace národoveckých snů a tužeb. autor sleduje posun
od rétoriky války „na papíře“ či její reprezentace v dobových dobrodružných filmech
k reálným polním bojům. analyzuje také některé zásadní velké emoce a formativní
zážitky, které na své cestě „chlapci jdoucí do války“ prožívají.

Laurent Tirard: Lekce z filmu

2.

(Francouzský originál: Leçons de cinéma)
Překlad Jana Vymazalová, vázaná s přebalem, asi 450 stran, asi 400 Kč, ISBN 978-80-7363-615-9

polole tí

kniha rozhovorů o filmové tvorbě, které vedl francouzský režisér a novinář s proslulými a uznávanými světovými režiséry (miloš Forman, martin Scorsese, bratři Coenové, lars von trier a mnozí další), se do tématu ponořuje o něco hlouběji, než
tomu běžně u interview bývá, a odkrývá technické, tvůrčí či názorové aspekty práce
filmového režiséra. laurent tirard položil všem zpovídaným autorům tytéž otázky,
a pro čtenáře je tak velmi zajímavé jejich odpovědi sledovat a vzájemně porovnávat.
Sám si přitom uvědomí řadu věcí, o kterých možná v přítmí kinosálu dosud nikdy
podobným způsobem nepřemýšlel. kniha je požitkem a cenným přínosem nejen pro
odborníky, ale také pro každého milovníka filmového umění.

Alex Bellos: Alexova dobrodružství v zemi čísel

(Anglický originál: Alex’s Adventures in Numberland)
Překlad Antonín Handl, vázaná s přebalem, asi 450 stran, asi 450 Kč, ISBN 978-80-7363-534-3 2.

polole tí

matematika obecně nemá nejlepší pověst. Říká se o ní, že je přísná, náročná, je těžké se s ní spřátelit a pochopit, jak uvažuje. kdekdo kontakt s ní předem vzdává, krčí
rameny, propadá pocitu, že „na to nemá“. alex bellos vystudoval filozofii a matematiku, nachází se tedy na pomyslné hranici mezi světem věd humanitních a přírodních. během let si uvědomoval, jak všudypřítomné je matematické myšlení, jak
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přirozené je uvažovat v číselných řadách, tvořit rovnice, pracovat s matematickými
symboly. Rozhodl se tedy, že napíše úvod do základních – i některých složitějších –
matematických problémů. ať se jedná o euklidovskou geometrii, algebraické rovnice, nebo o nauku o pravděpodobnosti, bellos ukazuje, že i problémy, které se tváří
komplikovaně, lze podat srozumitelně a lehce a setrvávat přitom na pomezí vyprávění. bellosova kniha ukazuje, v čem je matematika užitečná, vzrušující, inspirující,
ale po správném představení také vstřícná, vřelá a vzrušující.

Lucie Olivová (ed.): Město radovánek na Dlouhé řece
Yangzhou v 18. století

Vázaná s přebalem, výběr, překlad a komentář Lucie Olivová, asi 120 stran, 46 černobílých a 8 barevných ilustrací,
198 Kč, ISBN 987-80-7363-616-6
2. polole tí

jihočínské město na kanálech, Yangzhou, se v osmnáctém století stalo jedním z nejpůsobivějších kulturních center země. kdo se chtěl na úrovni bavit a patřičně za to
utrácet, zamířil právě sem. kniha proto zavede čtenáře na rušné trhy, do rozlehlých
zahrad, na buddhistickou pouť, mezi malíře a vypravěče, ale také mezi kurtizány
a básníky. ukáže, jak žilo a jak se bavilo prosperující město před několika staletími.
text vychází z dobové knihy Yangzhouské výletní loďky od učence a bonvivána li dou,
a kombinuje ukázky přeložené z originálu se zasvěceným a podrobným komentářem.

Pavel Tronner: Mikropočítačová revoluce

Vázaná s přebalem, asi 250 stran, 20 fotografií, asi 250 Kč, ISBN 987-80-7363-617-3

2.

polole tí

bez moderních mikropočítačů, ať už v podobě stolních pC, notebooků, tabletů,
nebo dokonce chytrých telefonů si nedokážeme dnešní život už představit. denně
je používají miliardy lidí. přitom jejich zrození a vzestup nastaly během pouhých pár
desítek let a je až neuvěřitelné, jak se za tu dobu proměnily. předkládaná kniha není
jen popisem technického vývoje, je to především příběh lidí, kteří tuto revoluci rozpoutali – kutilů, techniků, programátorů a manažerů. lidí, jako byli Steve jobs, bill
Gates, Steve Wozniak, jack tramiel, Clive Sinclair a celá řada dalších.
Václav Cílek: Kameny a hvězdy viz doporučujeme na str. 1
Jeremy Clarkson: Zapomeň na brzdy viz doporučujeme na str. 2
populÁRnĚ nauČnÉ kniHY mimo ŘadY na SkladĚ ViZ S. 41
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pro zábaVu i k zamYŠlenÍ
MI MO Ř ADY
A. J. Liehm: Názory tak řečeného Dalimila
Předmluva Josef Válka, vázaná s přebalem, 680 stran, 499 Kč,
ISBN 978-80-7363-551-0

1.

polole tí

kniha je souborem téměř všech článků, esejů a úvah mezinárodně uznávaného a dnes již legendárního exilového novináře
a. j. liehma, které pod pseudonymem dalimil pravidelně publikoval v letech 1971-1989 převážně v římském exilovém časopise
Listy. Ve svých textech se - jako zkušený a nesmírně vzdělaný pozorovatel - s nebývalým přehledem vyslovuje k politickému dění
ve světě, v „normalizovaném“ Československu a v Sovětském svazu, zajímá se o evropské levicové hnutí a také glosuje české i evropské kulturní a literární události. ačkoliv by se mohlo zdát, že
liehmovy názory, postřehy a analýzy jsou nám časově vzdálené, opak je pravdou. Stále
vyvolávají aktuální otázky a podněcují diskuze, které se dnešní doby až nebývale týkají.

Martin Walker: Černý diamant

(Anglický originál: Black Diamond)
Překlad Jan Klíma, vázaná s přebalem, asi 350 stran, asi 350 Kč, ISBN 978-80-7363-548-0

1.

polole tí

třetí detektivní román spisovatele, novináře a politologa martina Walkera a jeho
hrdiny, policisty bruna. příběh se odehrává v St denis, městečku v nádherné krajině
francouzského jihozápadu, kde si lidé dovedou užívat dobrého jídla a pití. tentokrát se zápletka románu točí okolo lanýžů, zlatého hřebu francouzské gastronomie,
a rostoucí rivality mezi vietnamskými a čínskými gangy imigrantů. a když je zavražděn
brunův přítel, bývalý agent francouzské zpravodajské služby, vkrádá se do navýsost
aktuálního děje temná francouzská minulost války ve Vietnamu, kdy se Francie zapletla do spolupráce se zločineckými gangy a obchodem s opiem. Venkovská idyla
se postupně mění v politický thriller. Rozuzlení je nečekané, a ačkoliv jsou všechny
stopy známé, jedině bruno Courreges
je dovede správně přečíst...
`

Robert Makłowicz: Café Museum
(Polský originál: Café Museum)
Překlad Pavel Weigel, vázaná s přebalem, 176 stran, 225 Kč,
ISBN 978-80-7363-598-5

1.

polole tí

kniha polského publicisty, kulinárního „teoretika i praktika“,
cestovatele a spisovatele Roberta makłowicze Café Museum
je osobitě pojatým humorným cestopisem, subjektivně laděným kulturním, historickým, a především kulinárním průvodcem po té části evropy, jejímž společným jmenovatelem
je někdejší Rakousko-uhersko. autor nám během svého putování představí nejrozmanitější tváře tohoto rozlehlého,
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přece však historicky a zeměpisně vymezeného prostoru, jehož klenbu tvoří oblouk
mezi „c. k. severem“ a „c. k. jihem“. Zúčastníme se maďarské zabíjačky, navštívíme
vídeňské kavárny, ochutnáme i dalmatskou kuchyni. a to vše se zasvěceným komentářem Středoevropana.

Buzz Bissinger: Den otce

Cesta do srdce a duše mého výjimečného syna

(Anglický originál: Father’s Day. A Journey into the Mind and Heart of My Extraordinary Son)
Překlad Petra Pachlová, vázaná s přebalem, asi 270 stran, 298 Kč, ISBN 978-80-7363-602-9

2.

polole tí

2.

polole tí

2.

polole tí

dvojčata buzze bissingera se narodila jen tři minuty po sobě – ale dělí je nepřekročitelná propast. Starší Gerry vystudoval na pensylvánské univerzitě a připravuje se
na dráhu učitele. naopak jeho bratr Zach chodil jen do speciálních škol. nikdy nebude řídit auto, nikdy se neožení a nikdy nebude moci bydlet sám. Zach je savant:
trpí závažnými intelektuálními nedostatky, ale na druhou stranu je nadán zcela mimořádnou pamětí, výjimečnou orientací a bezprostřední upřímností, kvůli které je
sice společensky neobratný, ale občas také překvapivě moudrý. buzz si uvědomuje,
že ačkoli byl vždycky starostlivým otcem, ve skutečnosti neví o Zachově vnitřním životě skoro nic. a tak se spolu jednoho léta vypraví na cestu, aby postupně navštívili
místa, kde dosud bydleli. Syn si libuje ve vzpomínkách a otec doufá, že cesta do jejich
společné minulosti je sblíží a dá mu možnost proniknout do Zachovy mysli i srdce.

Karen Russellová: Swamplandie

(Anglický originál: Swamplandia)
Překlad Lýdie Kárníková, vázaná s přebalem, asi 400 stran, 398 Kč, ISBN 978-80-7363-618-0

Románový debut autorky karen Russellové nominovaný v roce 2012 na pulitzerovu cenu
je mnohovrstevnatý příběh situovaný do exotického prostředí bažin na jihozápadě Floridy. Vypráví o zápasnicích s krokodýly, mangrovníkách, ptačím muži, dvou konkurenčních zábavních parcích, deseti tisících ostrovech na jihozápadě floridského poloostrova
a mrtvých milencích. kombinace víc než neobvyklá, Russelová ale díky svému citu pro
jazyk a odlehčenému propojování skutečného a neskutečného z těchto bizarních prvků
vytváří hutný příběh, který žánrově osciluje mezi magickým realismem a mysteriózním
románem, a přitom zůstává jímavou sondou do života rodiny ve společenské izolaci.

Marian Palla: Naivní konceptualista a slepice
Vázaná s přebalem, asi 160 stran, 198 Kč, ISBN 978-80-7363-619-7

nová kniha výtvarníka a básníka mariana pally osvětluje naivní konceptualismus
přímo od zdroje. obyčejné věci, jako například slepičinec, lenost, vítr, fronta, ticho, čaj, velryba, papuče či dvojtečka, umožňují autorovi „zakoketovat si“ s realitou a vytvářet svébytný fantazijní svět, který má v české literatuře dlouhou tradici
od poetismu až po básnickou generaci 60. let (i. Wernisch nebo p. Šrut). jedná
se o soubor čtyřiceti kratších textů různého charakteru. bylo by možné je označit
za fejetony, anekdoty, bajky, někdy až za básnickou prózu, odrážející absurditu či
poetičnost naší reality. Všechny texty jsou nesmírně hravé; pohybují se na hranici
dada a grotesky, nikdy však nepouští ze zřetele jazyk jako primární nástroj tvorby.
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Tony Dokoupil: Poslední pirát
Zlatý věk marihuany

(Anglický originál: The Last Pirate: A Father, His Son, and the Golden Age of Marijuana)
Překlad Lydie Kárníková, asi 250 stran, cena 298 Kč, ISBN 978-80-7363-620-3

2.

polole tí

kniha zachycuje přerod volnomyšlenkářského studenta a příslušníka generace amerických hippies anthonyho edwarda dokoupila v otrlého pašeráka mnohatunových
dodávek kolumbijské marihuany do uSa. Ve své první knize, jejíž žánr by se dal popsat jako „reportážní román“, prolíná novinář a publicista tony dokoupil vyprávění svého otce a vlastní vzpomínky. Výsledkem je místy tragický, místy komický, vždy
však bizarní životopis jednoho z klíčových členů amerického marihuanového podsvětí 70. a 80. let. Román nabízí zajímavou sondu do americké společnosti, která kouřila trávu, brala drogy a věřila v absolutní svobodu, v kulisách neonové jižní
Floridy v éře miami Vice.
Ayn Randová: Atlasova vzpoura viz doporučujeme na str. 1
titulY pRo ZÁbaVu i k ZamYŠlení mimo ŘadY na SkladĚ ViZ S. 45

KNIHY VYDÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM
JAROSLAVA JISKROVÁ – MÁJ
Vladimír Poštulka: Hřbitovní kvítí na smetaně
Vázaná s přebalem, asi 500 stran, asi 500 Kč, ISBN 978-80-7363-621-0

2.

polole tí

původní český román spisovatele, scénáristy a textaře Vladimíra poštulky je mimořádně kvalitní a propracovaný text ne nepodobný románům milana kundery,
ve kterém se kříží a proplétá několik rovin – první je narativní zpracování příběhu
dospívání a emigrace hlavní postavy, situované zprvu do prahy kolem roku 1968,
následně pak do paříže a Švýcarska. druhou, avšak neméně důležitou rovinou jsou
literárněteoretické úvahy o možnostech sdílení zkušenosti skrze literaturu, o autenticitě a pravdivosti autobiografických textů a významu zvolené literární formy pro
konečné vyznění textu. nedílnou součástí těchto úvah jsou poutavé medailonky
o životě slavných autorů, odkrývání skutečnosti, jak se jejich (erotický) život odráží
či neodráží v jejich nejznámějších textech. Román Vladimíra poštulky představuje komplexní a čtivý text, který nemá v současné české literární produkci obdoby.
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Václ aV cÍl ek

K NIH Y SK L AD E M
Kompletní nabídku titulů najdete na www.dokoran.cz
D O P O RUČUJE ME K NIH Y NA ŠICH AU TO RŮ:
Václ aV cÍl ek

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.

Václav Cílek a Alexandr Stipsits:

Krása je rozmanitost plazů

Cesty k Navahům: vědět odkud přicházíme
Vázaná s přebalem, 308 stran, barevná příloha, 298 Kč

autoři společně sepsali knihu o indiánských obřadech i o zvláštním srdečném vztahu, jaký mají Češi k indiánům. u jeho kořenů
snad stojí vědomí společných mezolitických počátků. indiáni říkají,
že evropané možná znají konec příběhu, ale oni jeho počátek. na
rozdíl od nás znají své kořeny; ještě vědí, odkud přicházejí.

Prohlédni si tu zemi

Vázaná s přebalem, 264 stran, 8 stran přílohy, 298 Kč

jádrem knihy jsou eseje věnované praze a jejímu geniu loci, v dalších částech se pak autor zaměřuje jak na českou a moravskou krajinu, tak na místa, která ho oslovila na jeho zahraničních cestách
za geologickými výzkumy. knihu doprovázejí ilustrace výtvarníka
Vladimíra kokolii a 80 fotografií autora.
Vyšlo také jako e-kniha

Krajiny vnitřní a vnější
Druhé, doplněné vydání

Vázaná s přebalem, 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
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Makom. Kniha míst

Druhé, doplněné vydání

Vázaná 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.
Vyšlo také jako e-kniha

Dýchat s ptáky. Obyčejné texty o světle paměti, pravdě
oblaků a útěše míst
Vázaná 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...“

Orfeus. Kniha podzemních řek

Vázaná s přebalem, 100 fotografií a ilustrací, 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

Vázaná s přebalem, ilustrace H. Wernischová, 228 stran, 298 Kč

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.
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l uDV Ík Vacul Ík

l uDV Ík Vacul Ík

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.
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.

Říp nevybuchl

(Výběr fejetonů z Lidových novin 2008–2012)
Vázaná s přebalem, 264 stran, 298 Kč

Vyšlo také jako e-kniha
nejnovější fejetony ludvíka Vaculíka, které byly napsány pro lidové
noviny a v nichž se způsobem sobě vlastním zabývá velkými i malými věcmi života.

Dřevěná mysl

(Výbor fejetonů z Lidových novin 2002–2008)
Vázaná s přebalem, 296 stran, 298 Kč

Vyšlo také jako e-kniha
druhá kniha fejetonů, navazující na Poslední slovo, opět dokládá
Vaculíkovu příslovečnou nekonvenčnost a originalitu myšlení.

Poslední slovo

(Výbor fejetonů z Lidových novin 1989–2001)
Vázaná s přebalem, 280 stran, 298 Kč

Vyšlo také jako e-kniha
první z našich knih fejetonů známého prozaika a publicisty.
Knihy Ludvíka Vaculíka vydáváme ve spolupráci
s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová – Máj

2014

kompletní nabídku titulů
najdete na www.dokoran.cz
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m a r iu s z s zc z YG ieŁ

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). Vydal sbírku textů o polsku (Neděle, která se přihodila ve
středu, 1996), v televizi polsat vedl talk-show na každé téma
(1995–2001). Za reportáže o Československu a Čechách
dostal Cenu melchior 2004, kterou uděluje polské rádio za
největší přínos v oblasti literatury faktu. V roce 2009 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.

Láska nebeská

Překlad Helena Stachová, vázaná s přebalem, 176 stran, 198 Kč

nejnovější kniha mariusze Szczygieła je čtivý soubor jiskřivých fejetonů
inspirovaných na jedné straně českou literaturou a filmem, na druhé pak tím, co je pro autora překvapivé na životě současných Čechů.
lehce, vtipně a laskavě, s osobitým nadhledem plným slovní i situační komiky kreslí českou mentalitu ve srovnání s polskou i specifický
český humor. knihu doplňují fotografie autorova oblíbeného fotografa Františka dostála, z nichž většina je zde publikována poprvé.
Vyšlo také jako e-kniha

Gottland

Překlad Helena Stachová, vázaná s přebalem, 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 17 dotiscích.
Vyšlo také jako e-kniha a jako audio-kniha.

Udělej si ráj

Překlad Helena Stachová, vázaná s přebalem,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
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Libůstka

Překlad Helena Stachová, vázaná s přebalem,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

jo H n D. ba r roW

john david barrow (* 1952) je významný anglický kosmolog, teoretický fyzik a matematik. doktorát z astrofyziky
získal na oxfordské univerzitě v roce 1977. kromě asi čtyř
stovek odborných časopiseckých článků a studií napsal
sedmnáct populárně naučných knih. V současnosti působí jako profesor matematických věd na univerzitě v Cambridge a také jako dramatik. jeho hra Infinities (nekonečna)
byla oceněna italskou divadelní cenou premi ubu 2002.

Sto důležitých věcí, které nevíte
(a ani nevíte, že je nevíte)
Matematika všedního dne

Vázaná s přebalem, 304 stran, 350 Kč

některé věci o světě můžeme pochopit jen prostřednictvím matematiky. kupodivu se to netýká jen exotických objektů typu černých
děr, ale i záležitostí zcela všedních. tato knížka vám dá odpovědi na
sto takových otázek.

Vesmírná galerie

Klíčové obrazy v dějinách vědy
608 stran, celobarevná, 699 Kč

Žijeme ve vizuálním věku: obrázky jsou dnes zdaleka nejvlivnějším
komunikačním kanálem, umožňují okamžitý vhled do složitého problému, mnohé důležité myšlenky by bez nich vůbec nevznikly nebo
zůstaly nepochopené. barrowova odborná erudice a zkušenost vypravěče zaručuje, že se rychle, kvalifikovaně a přitom poutavě seznámíte s tím nejdůležitějším, čeho lidstvo dosáhlo na poli vědy.

2014

kompletní nabídku titulů
najdete na www.dokoran.cz
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Nové teorie všeho

Hledání nejhlubšího vysvětlení
272 stran, 30 ilustrací, 399 Kč

barrow nám podává nejnovější koncepty teoretické fyziky, jako je
například m-teorie superstrun či spekulace o světě jako počítačovém programu...

jer e m Y cl a r k s o n

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.

Na plný plyn

Překlad Aleš Drobek, vázaná 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. 2. vydání

Překlad Milena Turner, vázaná s přebalem, 200 stran, 265 Kč

jeremy Clarkson tuto knihu začal psát, aby zjistil, co vlastně lidi k nejrůznějším strojům tolik přitahuje. došel k tomu, že za těmi nejvíce
fascinujícími automobily, letadly, ponorkami a dalšími technickými výtvory najdeme nějakého vizionářského inženýra či nadšeného
konstruktéra, který svému stroji vdechl „duši“.
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m a lco l m G l a DW el l

malcolm Gladwell (* 1963) po studiích historie na university
of toronto pracoval téměř deset let jako reportér ve Washington Post. 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, vázaná 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, vázaná 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...

s t epHe n H aW k in G

Stephen W. Hawking (* 1942) je profesorem matematiky na
univerzitě v Cambridge, na významném postu zastávaném kdysi
isaacem newtonem a p. a. m. diracem. jeho práce z oblasti fyziky černých děr, kosmologie a kvantové teorie gravitace jej řadí
mezi přední světové odborníky tohoto oboru.

Stručná historie času

Překlad Vladimír Karas, vázaná s přebalem, 204 stran, 249 Kč

jaká je povaha prostoru a času? kde se vzal vesmír a kam směřuje?
mohl se na jeho vzniku podílet bůh? dá se cestovat časem? Co se stane
astronautovi v černé díře? na takové otázky se pokouší co nejsrozumitelněji odpovědět britský matematik a teoretický fyzik Stephen Hawking.

2014

kompletní nabídku titulů
najdete na www.dokoran.cz
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Stephen Hawking, Leonard Mlodinow:

Velkolepý plán

Překlad Jan Klíma, vázaná s přebalem, 204 stran, 398 Kč

proč jsme na světě? jak to, že je vesmír tak „vyladěn“, že je možné
v něm žít? a nestojí za tím nějaký „velký záměr“ svrchovaného tvůrce?
tyto základní otázky o otázky o podstatě vesmíru a samotné existence autoři pojednávají za pomoci nejnovějších fyzikálních poznatků.

D o uG l a s r . Ho F s ta D t er

douglas R. Hofstadter (* 1945 ) je americký vědec. původem fyzik (jeho otec byl nositelem nobelovy ceny za fyziku), jeho zájmy
se však dlouhodobě vyvíjejí přes logiku, metamatematiku, informatiku a kognitivní vědy až k mezioborovému zkoumání podstaty
vědomí a inteligence. mimoto se živě zajímá o problémy překladu mezi přirozenými jazyky. V současnosti působí jako profesor
informatiky a kognitivních věd na indiana university.

Gödel, Escher, Bach

Existenciální gordická balada
Vázaná s přebalem, 832 stran, 998 Kč

mimořádná kniha 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.

micHi o k a k u

michio kaku (* 1947), jeden z nejvýznamnějších a nejuznávanějších
vědců současnosti, je profesorem teoretické fyziky na univerzitě města new York. je považován za průkopníka nových směrů v teoretické
fyzice, mimo jiné i teorie superstrun. kromě četných učebnic a vědeckých publikací je autorem populárně naučných knih.

Fyzika budoucnosti

Jak bude věda do roku 2100 utvářet lidský osud a náš každodenní
život
Překlad Petr Liebl, vázaná s přebalem, 348 stran, 489 Kč

autor podrobněji promýšlí uskutečnitelné možnosti v různých oblastech: píše o budoucnosti počítačů, umělé inteligence, nanotechnologie, využívání energetických zdrojů, cestování do vesmíru
i o budoucnosti civilizace jako takové.
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Fyzika nemožného

Překlad Petr Liebl, vázaná s přebalem, 292 stran, 399 Kč

kaku ve své knize zkoumá, nakolik už věda pokročila a nakolik jsme se
přiblížili realizaci technologií, jež zatím fungují jen ve science-fiction.

Paralelní světy

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

m a r i o l i V io

mario livio (* 1945) 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.

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
platona, anebo pouhým výtvorem lidí?

Zlatý řez

Překlad Petr Holčák, vázaná 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.

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.

2014
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i a n s t e Wa r t

ian Stewart (* 1945) je britský matematik, profesor na univerzitě
ve Warwicku, člen královské vědecké společnosti. je asi nejznámějším a nejplodnějším popularizátorem matematiky, mimoto
vydal řadu knih ze žánru sci-fi a fantasy (česky vyšly tři díly Vědy
na zeměploše, s terrym pratchettem). jako matematik se zabýval
teorií katastrof, biomatematikou a dalšími problémy na pomezí
čisté a aplikované matematiky.

Kabinet matematických kuriozit profesora
Stewarta
Překlad Luboš Pick, 320 stran, 350 Kč

nudila vás ve škole matematika? protože tam byla nudná! Zde se nudit nebudete. objevte Stewartovu báječnou celoživotní sbírku her,
hádanek, příběhů, vtipů a perliček, podivných prvků matematické
kultury, módních výrazů, karetních triků a návodů.

Truhlice matematických pokladů profesora
Stewarta
Překlad Lukáš Georgiev, 344 stran, 350 Kč

profesor ian Stewart opět sáhl do svých zápisníků a přichází s další
pestrou všehochutí z tajuplného světa čísel, úseček a integrálů. Znovu budete mít příležitost se přesvědčit, že svět matematiky dokáže
být velmi zábavný.

Jak rozkrájet dort
a další matematické záhady
Překlad Luboš Pick, 256 stran, 298 Kč

matematika se zde stává zábavnou, dokonale srozumitelnou a přístupnou kterékoli zvídavé duši bez potřeby nějaké předchozí přípravy
nebo matematického vzdělání. matematika je v této knize představena v celé své krásě a rozmanitosti.

Odsud až do nekonečna

Průvodce moderní matematikou

Překlad Helena Nyklová, 368 stran, 30 ilustrací, 349 Kč

Zájemce o matematiku má jen málokdy možnost dočíst se o výzkumech méně než sto let starých. Stewart takovou příležitost nabízí
a vysvětluje myšlenky nejnovějších trendů.
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Hraje bůh kostky?

Nová matematika chaosu

Překlad Helena Nyklová, 432 stran, 498 Kč

Stewart nám odhaluje vesmír, ve kterém není nic takové, jak se zdá,
a komplikovaná matematika chaosu je díky jasnému výkladu přístupná a zábavná.

cHr i s t i a n n o r b erG -s cH ul z

Christian norberg-Schulz (1926–2000) byl norský historik a teoretik architektury. je
znám pro své četné knihy z oblasti historie a teorie 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, 220 × 240 mm, 200 fotografií,
224 stran, 599 Kč

autor 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.

simo n s cH a m a

Simon Schama (* 1945) je profesorem humanitních věd na katedrách historie umění a historie Columbijské univerzity. je autorem knih Patriots and Liberators (patrioti
a osvoboditelé), Citizens (občané, praha 2004), která získala Cenu nCR (nejvýznamnější britské ocenění za literaturu faktu), zároveň je autorem a moderátorem
historických a umělecko-historických dokumentů televizního kanálu bbC. Se svou
ženou a dvěma dětmi žije na předměstí new York City.

Krajina a paměť

704 stran, 300 ilustrací, bar. příloha, 898 Kč

Simon Schama se zamýšlí nad rolí přírody v západní civilizaci od starověku až po přítomnost. Skrze řadu výletů prostorem a časem zkoumá
způsob, jakým krajina ovlivnila naši kulturu, a to, jak jsme ji naopak
přetvořili my, aby splňovala naše potřeby. Rozebírá vliv posvátných
či mystických řek, hor a lesů na formování naší představivosti.

2014

kompletní nabídku titulů
najdete na www.dokoran.cz
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sim o n sin G H

Simon Singh (* 1964) se po několik let zabýval výzkumem fyziky
částic v CeRn v Ženevě. od roku 1990 pracoval jako redaktor
v redakci naučných pořadů bbC, kde byl mj. i režisérem mnohokrát oceněného dokumentárního filmu 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, vázaná 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
Překlad Luboš Pick, Jiří Rákosník a Mirko Rokyta, vázaná s přebalem, 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.

Velký třesk

Nejdůležitější vědecký objev všech dob a proč o něm musíte vědět

Překlad Jiří Podolský a Martin Žofka, vázaná 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.
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patti Smith (* 1946) je americká zpěvačka, básnířka a výtvarnice. má za sebou několik výstav kreseb, fotografií a instalací, několik knih, 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.

Just Kids. Jsou to jen děti. 2. vydání

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

Vzpomínky patti Smith 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.

Sbírání vlny

Překlad Lýdie Kárníková, vázaná s přebalem, 112 stran, 20 fotografií, 198 Kč

impresionistické vzpomínky rockové zpěvačky patti Smith na dětství
strávené na východě uSa se volně prolínají s momenty tvorby v dospělejším věku a se snovými vizemi a představami, kterými se autorka
nechává unášet. a čtenář se může nechat unášet s ní...
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kompletní nabídku titulů
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KNIHY PODLE EDIČNÍCH ŘAD
ŘADA ZIP
Mitchell Begelman, Martin Rees: Osudová
přitažlivost gravitace
Černé díry ve vesmíru
336 stran, 498 Kč

Rees a begelman zkoumají gravitaci tam, kde je nekonečně silná: v černých dírách. kniha popisuje, jak byly tyto nesmírně hmotné neviditelné objekty objeveny a co nám jejich existence říká o vývoji vesmíru.

James Gleick: Informace
Historie. Teorie. Záplava
400 stran, 498 Kč

kniha o všem, co je páteří naší civilizace: o telekomunikaci,
ochranných známkách, počítačích, genetice, kompresi dat, kvantové mechanice i šifrách, slovnících, náhodě, entropii i řetězových
dopisech.

Misha Glenny: Temný trh
Kyberzloději, kyberpolicisté a vy
272 stran, 398 Kč

internet změnil fungování celé společnosti, a to včetně zločinu. Vedl
ke vzniku zcela nových forem takzvané kybernetické kriminality. nikdy nevíte, kdo sedí u počítače proti vám, kým je ve skutečném životě a jakou identitu jen předstírá.

C. J. Chivers: Kalašnikov
AK-47 proti světu
520 stran, 548 Kč

Historie vývoje a výroby automatických zbraní od Gatlingova kulometu přes neblaze proslulé ak-47 a m-16 až po moderní typy. kniha
není oslavou kalašnikovova vynálezu, pouze střízlivě popisuje jeho
rozšíření a politický a vojenský dopad.

Michio Kaku: Fyzika budoucnosti

Jak bude věda do roku 2100 utvářet lidský osud a náš každodenní život
348 stran, 489 Kč

autor podrobněji promýšlí uskutečnitelné možnosti v různých oblastech: píše o budoucnosti počítačů, umělé inteligence, nanotechnologie, využívání energetických zdrojů, cestování do vesmíru
i o budoucnosti civilizace jako takové.
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Roger Penrose: Cykly času

Nový pozoruhodný pohled na vesmír
240 stran, 398 Kč

Slavný matematický fyzik Roger penrose v nejnovější knize vysvětluje
svou pozoruhodnou kosmologickou teorii, podle které se v neustále
rozpínajícím vesmíru nakonec všechny hmotné částice rozpadnou,
takže již nebude čím měřit běh času.

Michael Pollan: Dilema všežravce
Přírodopis čtyř jídel
368 stran, 498 Kč

pollan uvažuje o tom, jaký má velkovýroba potravin dopad na krajinu, hospodářské plodiny a zvířata, ale i na skladbu našeho jídelníčku, stravovací návyky, kulturu stolování i zdraví člověka.

Carmen M. Reinhartová a Kenneth S. Rogoff:
Tentokrát je to jinak
Osm století finančních pošetilosti
360 stran, 498 Kč

autoři podrobně mapují osm století státních či mezinárodních finančních krizí v jejich rozličných variantách a převlecích. Značná pozornost
je věnována nedávné globální krizi, která se nezrodila z ničeho jiného
než z výše popsaného přesvědčení, že „tentokrát je to (určitě) jinak“.

Matt Ridley: Racionální optimista
O evoluci prosperity
376 stran, 498 Kč

Ridley je přesvědčen, že lidstvo zůstane na cestě prosperity, dokud se
budou „pářit myšlenky“. Svůj optimismus čerpaný z podstaty člověka a celé historie lidstva autor staví do kontrastu s dnešním převládajícím pesimismem.

Leonard Susskind: Válka o černé díry

Souboj se Stephenem Hawkingem o záchranu principů
kvantové mechaniky
474 stran, 498 Kč

Zatímco Stephen Hawking tvrdí, že informace pohlcené černou dírou
jsou navždy ztraceny, leonard Susskind je opačného názoru, protože
takový zánik informace by odporoval základním fyzikálním zákonům,
a ve své knize přináší důkazy, že Hawking se mýlil.
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Keith Ball: Podivuhodné křivky, počítání králíků
a jiná matematická dobrodružství
232 stran, 249 Kč
John D. Barrow: Vesmírná galerie
Klíčové obrazy v dějinách vědy
608 stran, celobarevná, 699 Kč
John D. Barrow: Nové teorie všeho
Hledání nejhlubšího vysvětlení
272 stran, 30 ilustrací, 399 Kč
William J. Cook: Po stopách obchodního
cestujícího
Matematika na hranicích možností
256 stran, 399 Kč
Paul Davies: Kosmický jackpot
Proč je náš vesmír přesně to pravé místo pro život?
304 stran, 399 Kč
Paul Davies: Podivné ticho
Hledání mimozemské inteligence 2.0
248 stran, 24 ilustrací, 399 Kč
Richard Dawkins: Největší show pod Sluncem
Důkazy evoluce
408 stran, 32 stran barevné přílohy, 499 Kč
Misha Glenny: McMafie
Zločin bez hranic
384 stran, 16 stran příloh, 499 Kč
Stephen Hawking, Leonard Mlodinow:
Velkolepý plán
204 stran, 398 Kč
Douglas R. Hofstadter: Gödel, Escher, Bach
Existenciální gordická balada
832 stran, 998 Kč
Michio Kaku: Fyzika nemožného
292 stran, 399 Kč
Michio Kaku: Paralelní světy
Putování vesmírem, vyššími dimenzemi
a budoucností kosmu
368 stran, 80 ilustrací, 499 Kč
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Naomi Kleinová: Bez loga
536 stran, 548 Kč
Naomi Kleinová: Šoková doktrína
Vzestup kalamitního kapitalismu
552 stran, 548 Kč
Mario Livio: Neřešitelná rovnice
Matematika a jazyk symetrií
328 stran, 399 Kč
Mario Livio: Zlatý řez
Příběh fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě
256 stran, 150 ilustrací, 399 Kč
Wally Olins: O značkách
256 stran, 389 Kč
Richard Panek: Čtyřprocentní vesmír
O temné hmotě, temné energii a kolumbovských
výzvách pro 21. století.
252 stran, 388 Kč
Clifford A. Pickover: Matematická kniha
Od Pythagora po 57. dimenzi: 250 milníků v dějinách
matematiky
544 stran, celobarevná, 699 Kč
Alex Ross: Zbývá jen hluk
Naslouchání dvacátému století
580 stran, 698 Kč
Simon Schama: Krajina a paměť
704 stran, 300 ilustrací, bar. příloha, 898 Kč
Simon Singh: Velký třesk
Nejdůležitější vědecký objev všech dob a proč o něm
musíte vědět
412 stran, 110 ilustrací a tabulek, 399 Kč
Lee Smolin: Fyzika v potížích
Vzestup teorie strun, úpadek vědecké metody a co
bude dál
384 stran, 498 Kč
Ian Stewart: Hraje bůh kostky?
Nová matematika chaosu
432 stran, 498 Kč
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ŘADA ALITER
Brian Cox, Jeff Forshaw: Proč platí E=mc2
... a proč by nás to mělo zajímat
232 stran, 298 Kč

text nás provází od základů klasické mechaniky a intuitivních fyzikálních a geometrických pojmů, přes teorii elektromagnetického
pole, speciální a obecnou relativitu, až po standardní model částicové fyziky.

John Gray: Komise pro nesmrtelnost
Věda a pošetilé pokusy, jak ošálit smrt
232 stran, 298 Kč

Ve své knize předkládá filozof j. Gray brilantní, byť poněkud děsivý
popis snahy dosáhnout nesmrtelnosti pomocí vědy a pokládá zásadní
otázku, zda a jak takové úsilí ohrožuje samotnou podstatu člověka.

Ha-Joon Chang: 23 věcí, které vám neřeknou
o kapitalismu
304 stran, 348 Kč

Ha-joon Chang, jenž dokáže nahlédnout kapitalistickou ekonomiku
západního střihu zvnějšku, zdůvodňuje to, co v posledních desetiletích začali vnímat mnozí: že volnotržní ekonomika v mnoha směrech selhává.

Leonard Mlodinow: Vědomí podvědomí
Jak naše podvědomí ovládá naše chování
312 stran, 348 Kč

Svou knihu mlodinow věnuje především nevědomým pochodům,
které v lidské psychice probíhají, tomu, jak ovlivňují naše vnímání,
uvažování, jednání a rozhodování.

George A. Akerlof a Robert J. Shiller:
Živočišné pudy
Jak lidská psychologie ovlivňuje ekonomiku
304 stran, 369 Kč
David Bodanis: Neviditelná síla
Svět elektřiny
264 stran, 298 Kč
Brian Clegg: Před velkým třeskem
Prehistorie vesmíru
328 stran, 388 Kč

2014

Keith Devlin: Jazyk matematiky
Jak zviditelnit neviditelné
344 stran, 389 Kč
George Friedman: Příštích sto let
Předpověď pro jednadvacáté století
324 stran, 365 Kč
Marcelo Gleiser: Trhlina ve stvoření světa
Nová vize života v nedokonalém vesmíru
304 stran, 350 Kč

kompletní nabídku titulů
najdete na www.dokoran.cz
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Jack Goldsmith, Tim Wu: Kdo řídí internet
Iluze o světě bez hranic
272 stran, 298 Kč

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

John Gray: Kacířství
Eseje proti pokroku a jiným iluzím
224 stran, 288 Kč

Ian Stewart: Jak rozkrájet dort a další
matematické záhady
256 stran, 298 Kč

Stephen Hawking: Stručná historie času
204 stran, 249 Kč

Ian Stewart: Kabinet matematických kuriozit
profesora Stewarta
320 stran, 350 Kč

George Johnson: Zkratka napříč časem
Cesta ke kvantovému počítači
236 stran, 60 obr., 269 Kč
Jan Kosek: Člověk je (ne)tvor společenský
254 stran, 279 Kč
David Leavitt: Muž, který věděl příliš mnoho.
Alan Turing a první počítač
272 stran, 298 Kč
Chad Orzel: Jak naučit svého psa fyziku
248 stran, 298 Kč
Robert Palmer: Opravdové blues
304 stran, 348 Kč
John Powell: Jak funguje hudba
236 stran, 298 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
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Ian Stewart: Odsud až do nekonečna
Průvodce moderní matematikou
368 stran, 30 ilustrací, 349 Kč
Ian Stewart: Truhlice matematických pokladů
profesora Stewarta
344 stran, 350 Kč
Martin Uhlíř: Jak jsme se stali lidmi
320 stran, 30 ilustrací, 298 Kč
Alan Weisman: Svět bez nás
410 stran, 359 Kč
Frank Wilczek: Lehkost bytí aneb Bytí jako světlo
O hmotnosti, éteru a sjednocování sil
304 stran, barevná příloha, 350 Kč
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Karen Duveová: Jíst slušně
Přemýšlejme o tom, co jíme
264 stran, 298 Kč

kolik si toho člověk může dopřávat na úkor druhých lidí, dokonce
i zvířat a rostlin? autorka otestovala biopotraviny, následně se začala řídit filozofií vegetariánů, veganů a frutariánů.

Tim Harford: Adaptujte se

Proč úspěchu vždy předcházejí nezdary
346 stran, 365 Kč

ekonom a novinář tim Harford tvrdí, že nejlepší cestou k řešení problémů v dnešním nekonečně složitém a nepředvídatelném světě je
právě cesta pokusu a omylu – tedy nikoli plánovat, ale improvizovat.

Michael Lewis: Big Short
V útrobách stroje zkázy
328 stran, 350 Kč

kniha hladce a poutavě proniká do nitra amerického trhu s hypotékami v době před vypuknutím krize v roce 2008, která záhy přerostla
v celosvětovou krizi finanční.
Eric Abrahamson, David H. Freedman:
Báječný chaos
Skrytý půvab nepořádku
312 stran, 350 Kč
Ori a Rom Brafmanovi: Houpačka
192 stran, 250 Kč
Dan Gilbert: Škobrtnout o štěstí
Jak se chytá zlatá muška
336 stran, 298 Kč
Malcolm Gladwell: Bod zlomu
O malých příčinách s velkými následky
256 stran, 298 Kč
Malcolm Gladwell: Mimo řadu
Anatomie úspěchu
256 stran, 298 Kč

2014

Malcolm Gladwell: Mžik
Jak myslet bez přemýšlení
248 stran, 298 Kč
Steven Johnson: Odkud se berou dobré nápady
256 stran, 325 Kč
Jonah Lehrer: Jak se rozhodujeme
328 stran, 350 Kč
Michael Lewis: Bumerang
Cesta kolem nového třetího světa
240 stran, 298 Kč
Carol Tavrisová a Elliot Aronson:
Chyby se staly (ale ne mou vinou)
Proč omlouváme svoje hloupé názory, chybná rozhodnutí a špatné skutky
296 stran, 350 Kč

kompletní nabídku titulů
najdete na www.dokoran.cz
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Richard Creightmore: Feng-šuej
64 stran, 198 Kč, nový design

Stručná a nádherně ilustrovaná kniha nás seznamuje pomocí jednoduchých a jasných pojmů s jednou z nejstarších a nejmagičtějších
klasických nauk – s uměním feng-šuej.

Miranda Lundyová: Posvátná geometrie
64 stran, 198 Kč, nový design

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

Scott Olsen: Záhadný zlatý řez
72 stran, 198 Kč, nový design

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

Daud Sutton: Islámský design
64 stran, 198 Kč, nový design

Sutton nabízí ve své knize výjimečný vhled do islámské kultury, odhaluje tajemství islámských geometrických vzorů, vysvětluje, odkud
pocházejí, jak vznikají, a přibližuje duchovní vzkazy, jež jsou v nich
zakódované.

David Wade: Symetrie
58 stran, 198 Kč, nový design

david Wade ukazuje, že symetrie je vše prostupující koncept, který je
ale zároveň jedním z nejzáhadnějších a nejobtížněji uchopitelných.

Miranda Lundyová: Posvátná čísla
58 stran, 80 ilustrací, 198 Kč
John Martineau: Malá kniha velkých náhod
64 stran, 80 ilustrací, 198 Kč
Jason Martineau: Tajemství hudby
68 stran, 198 Kč
Phoebe McNaugtonová: Perspektiva a jiné
optické klamy
64 stran, 198 Kč
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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
Petr Mach: Jak vystoupit z EU
Druhé, doplněné vydání
160 stran, 198 Kč

užitečný průvodce občana po stále více neprůhledném procesu,
v němž politici a úředníci rozhodují o každodenním životě člověka.
Vyšlo také jako e-kniha

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

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

ŘADA BOD
Magdalena Fiřtová, Kryštof Kozák (eds.): Spojené
státy v úpadku?
Vybrané problémy veřejné politiky v severoamerickém kontextu
288 stran, 298 Kč

kniha vytváří za pomoci jednotlivých případových studií pestrou mozaiku pohledů na závažné a velice aktuální výzvy, které stojí před americkou společností, pokud chce zabránit reálnému úpadku své země.
Vyšlo také jako e-kniha

Miroslav Kutílek, Renata Landgráfová,
Hana Navrátilová: Homo adaptabilis
Lidé jsou přizpůsobiví
160 stran, 225 Kč

autory knihy zaujalo, jak výrazně se adaptabilita rozvíjela jednak při
vývoji předchůdců lidí, jednak při vývoji našich jednotlivých civilizací. tvůrčí adaptabilita je pak podrobně popsána na příkladu rozvoje egyptské kultury.
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Magdaléna Leichtová, Linda Piknerová: Rozvojová
spolupráce východního bloku v době studené války
132 stran, 198 Kč

publikace představuje rozvojové aktivity probíhající uvnitř východního bloku a působení socialistických zemí ve světě, který se tehdy
nazýval „třetím“. Rozvojová spolupráce se stala i nástrojem mocenského soupeření uSa a SSSR v době studené války.
Vyšlo také jako e-kniha

Bohuslav Litera: Druhá revoluce

Stalinská transformace v Sovětském svazu 1928-1934
184 stran, 198 Kč

Rusko sice po revoluci 1904–1905 zahájilo pomalý postup k oslabení
samoděržaví, avšak ten byl na téměř celé jedno století zastaven první
světovou válkou a Říjnem 1917. nová bolševická moc ale radikálně
změnila sociální a hospodářskou strukturu země.
Vyšlo také jako e-kniha

Tomáš Nigrin: Izolovaný ostrov

Západní Berlín a jeho proměny po stavbě Berlínské zdi
216 stran, 250 Kč

V centru pozornosti stojí především město, jeho obyvatelstvo a komunální politika. Velmocenská politika během studené války a neustálé napětí mezi Východem a Západem tvoří pouze rámec a nutné
kontextuální začlenění vývoje ve městě.
Vyšlo také jako e-kniha
Stanislav Balík, Michal Kubát: Teorie a praxe
nedemokratických režimů
Druhé, přepracované a rozšířené vydání
216 stran, 265 Kč
Pavel Barša: Orientálcova smlouva
Vázaná, 328 stran, 399 Kč
Roland Barthes: Mytologie
Druhé vydání
172 stran, 250 Kč
Peter Burke: Co je kulturní historie?
220 stran, 265 Kč
Richard van Dülmen: Historická antropologie
118 stran, 160 Kč
Cynthia Freelandová: Teorie umění
192 stran, 265 Kč
Miroslav Jelen: Zrušené železniční tratě
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
176 stran, 245 Kč
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Tomáš Katrňák a kol.: Na prahu dospělosti
224 stran, 250 Kč
Jan Kosek: Právo (n)a předsudek
352 stran, 350 Kč
Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schulzová
a kol.: Dopady krize v euroatlantickém prostoru
296 stran, 298 Kč
Kateřina Králová, Konstantinos Tsivos et al.:
Vyschly nám slzy...
Řečtí uprchlíci v Československu
336 stran, 298 Kč
Miroslav Kutílek: Racionálně o globálním
oteplování
188 stran, 20 ilustrací a grafů, 250 Kč
Miroslav Kutílek: Půda planety Země
200 stran, 8 stran barevná příloha, 265 Kč
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MIMO ŘADY
Populárně-naučné a odborné
Peter H. Diamandis, Steven Kotler: Hojnost
Budoucnost je lepší, než si myslíte
Vázaná s přebalem, 368 stran, 399 Kč

Základem knihy je přehled nejnovějšího vývoje základních špičkových
technologií v jejich společenském a ekonomickém kontextu a rozbor
dopadu jejich nasazení v globálním měřítku, které již probíhá nebo
k němuž může rychle dojít.

Ivan M. Havel: Zjitřená mysl a kouzelný svět
Vázaná s přebalem, 312 stran, 298 Kč

kniha obsahuje čtivě a srozumitelně napsané krátké eseje, které vycházely v rozmezí let 2003 až 2011 jako úvodníky časopisu Vesmír
a jež autor pro účely knižního vydání mnohdy rozpracoval a rozšířil
o nejaktuálnější informace.

Tamara Morarová: Moje vítězství nad autismem
Brožovaná, 168 stran, 250 Kč

tamara morarová se odmítla smířit s tím, že jejímu autistickému synovi údajně není pomoci a začala si shánět informace a na základě
metody vypracované zkušenou terapeutkou věnovala veškerý svůj čas
a energii pokusu „dostat svého syna zpátky“.

Markéta a Petr Veličkovi a kol.: Aleje české
a moravské krajiny
Historie a současný význam
Vázaná s přebalem, 248 stran, 298 Kč

aleje jsou neodmyslitelně spojené s krajinou, majetkovými poměry,
politikou, financemi a kulturou. kniha řeší, proč aleje zachovávat,
jak důležitý je jejich kulturní a historický odkaz nebo co znamenají
pro paměť krajiny.
Sander Bais: Rovnice
Symboly poznání
Vázaná s přebalem, dvojbarevná, 96 stran, 250 Kč
John D. Barrow: Sto důležitých věcí, které nevíte
(a ani nevíte, že je nevíte)
Matematika všedního dne
Vázaná s přebalem, 304 stran, 350 Kč

2014

Miroslav Bárta, Petr Pokorný (eds.):
Něco překrásného se končí
Kolapsy v přírodě a společnosti
Brož. s klopami, 256 stran, 50 ilustrací, 298 Kč
Václav G. Cílek, st.: Svahilské pobřeží
Dvanáct let ve východní Africe
256 stran, 298 Kč

kompletní nabídku titulů
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Luciano De Crescenzo: Příběhy řecké filozofie
Sokrates a ti druzí
Vázaná s přebalem, 192 stran, 225 Kč
Luciano De Crescenzo: Příběhy středověké
filozofie
Vázaná s přebalem, 168 stran, 198 Kč
Luciano De Crescenzo: Příběhy starší řecké
filozofie
Pythagoras, Herakleitos a ti druzí
Vázaná s přebalem, 224 stran, 250 Kč
Ivan M. Havel: Zvednuté obočí a zjitřená mysl
Vázaná s přebalem, 232 stran, 249 Kč
Tom Holland: Rubikon
Triumf a tragédie římské republiky
Vázaná s přebalem, 408 stran, 24 stran přílohy, 9 map,
399 Kč
Tom Holland: Perský oheň
První světová velmoc a boj o Západ
Vázaná s přebalem, 416 stran, 20 fotografií, 14 map,
499 Kč
Zdeněk Kárník: Malé dějiny československé
(1867–1939)
Vázaná s přebalem, 504 stran, 24 stran barevná příloha,
599 Kč
Gari Kasparov: Jak život napodobuje šachy
Vázaná s přebalem, 300 stran, 349 Kč
Filip Kolář, Jan Matějů, Magdalena Lučanová,
Zuzana Chlumská, Kateřina Černá, Jindřich
Prach, Vojtech Baláž a Lukáš Falteisek: Ochrana
přírody z pohledu biologa
Vázaná s přebalem, 216 stran, 16 stran barevná příloha,
298 Kč
Petr a Pavlína Kourovi: České Vánoce od vzniku
republiky po sametovou revoluci*
Vázaná s přebalem, 360 stran, 24 stran barevné přílohy,
399 Kč
Steven D. Levitt a Stephen J. Dubner:
Superfreakonomics
Skrytá ekonomie všeho
Vázaná s přebalem, 256 stran, 350 Kč
Vojen Ložek: Po stopách pravěkých dějů
O silách, které vytvářely naši krajinu
Vázaná s přebalem, 184 stran, 100 ilustrací, 298 Kč
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Paul Murdin: Tajemství vesmíru
342 stran, 582 ilustrací, z toho 383 barevných, 998 Kč
Petr Mikšíček: Sudetská pouť aneb Waldgang
Vázaná s přebalem, 168 stran, 16 stran přílohy, 100 obr.,
225 Kč
Don Norman: Design pro každý den
Vázaná s přebalem, 272 stran, 399 Kč
Vojtěch Novotný: Papuánské polopravdy,
2. rozšířené vydání
Vázaná s přebalem, 232 stran, 265 Kč
Marek Pečenka, Bohuslav Litera: Dějiny Ruska
v datech
Vázaná s přebalem, 448 stran, 90 ilustrací, 10 map,
499 Kč
Robert Penn: Záleží jen na kole
Vázaná s přebalem, 232 stran, 48 ilustrací, 298 Kč
Jaroslav Peregrin: Člověk a pravidla
Vázaná s přebalem, 186 stran, 225 Kč
Jaroslav Peregrin: Filozofie pro normální lidi
Vázaná s přebalem, ilustrace L. Bokštefl, 144 stran, 198 Kč
Ferdinand Peroutka, Johannes Urzidil: O české
a německé kultuře*
2. vydání, Vázaná s přebalem, 144 stran, 198 Kč
Petr Pokorný: Neklidné časy
Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí
Vázaná s přebalem, celobarevná, 370 stran, 499 Kč
Federico Rampini: Čínské století
Autentický průvodce zemí rudého draka
Vázaná s přebalem, 304 stran, 348 Kč
Peter D. Schiff a Andrew J. Schiff: Ekonomické
bajky pro studované i laiky
Jak ekonomika roste a proč krachuje
Vázaná s přebalem, 256 stran, 298 Kč
Jesús Huerta de Soto: Rakouská škola
Tržní řád a podnikatelská tvořivost
Brožovaná, 176 stran, 225 Kč
Jesús Huerta de Soto: Teorie dynamické
efektivnosti
Vázaná bez přebalu, 466 stran, 499 Kč
Joseph A. Tainter: Kolapsy složitých společností
Vázaná s přebalem, 320 stran, 499 Kč
Mojmír Zachariáš: Příběh vojáka
Vázaná s přebalem, 224 stran, 265 Kč
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POEZIE A BELETRIE
ŘADA MOCCA
Wiliam Blake: Tygře, tygře

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

Verše Williama blakea jsou živé dnes stejně jako v 18. století. pod
povrchem na první pohled jednoduchých naivních dětských říkanek
se skrývají základní psychické i etické problémy, jejichž řešení nepodléhá toku času.

Konstantin Biebl: Na hrobě bubnují padající
pomeranče
96 stran, 10 fotografií, 145 Kč

kniha obsahuje ukázky z bieblovy nejrozsáhlejší a vrcholné básně nový
ikaros, milostné poezie, zvukomalebných poetistických hříček i verše
inspirované životem ve Slavětíně, 1. světovou válkou a pobytem na jávě.

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. jeho interpretace erbenových
balad je vskutku osobitá.

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 siecle.
V našem výboru najdete
`
básně plné nevšedních pocitů a jemných nálad.

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 v první polovině dvacátého století 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. je to básník silně citový; etický mytizátor dětství a rodné vesnice.

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.

Guillaume Apollinaire: Zlá je naděje
Z Alkoholů
88 stran, 135 Kč

Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy
Brevíř milostné poezie od Máchy ke Šrámkovi
2. vydání, 96 stran, 119 Kč

Marina Cvetajevová: Který vítr mám proklínat?
96 stran, 149 Kč

Christian Morgenstern: Estetická lasička
96 stran, 125 Kč

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

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

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

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

Dravý jestřáb si načechral peří
Antologie japonské poezie
152 stran, 149 Kč

Edgar Allan Poe: Havran a jiné básně
2. vydání, 88 stran, 125 Kč

Josef Hiršal: Párkař
80 stran, 125 Kč
Josef Kainar: Nejhorší láska, která nezlomí
80 stran, 125 Kč
Edward Lear: Sviňule pyramidální a jiné nesmysly
80 stran, 125 Kč
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Jaroslav Seifert: Venuši dát hlavu do dlaní
88 stran, 125 Kč
Jiří Suchý: A noc je nahá černoška
112 stran, 135 Kč
Vladimir Vysockij: Nepiju sám
2. vydání, 88 stran, 125 Kč
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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.

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

Howard Phillips Lovecraft: Vyděděnec a jiné
povídky
136 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

PRO ZÁBAVU I K ZAMYŠLENÍ MIMO ŘADY
Jiří Dědeček: Jede jede klokan
Verše pro neukázněné děti

Vázaná bez přebalu, 64 stran, ilustrace Helena Wernischová, 198 Kč

poezie pro děti známého písničkáře jiřího dědečka je doprovozena
kongeniálními ilustracemi Heleny Wernischové. navazuje na tradici hravé, a přitom inteligentní poezie, která je primárně určena pro
děti, měla by ale bavit i jejich dospělé rodiče.

Edward Gorey: Čerstvě deflorovaná dívka a jiné
příběhy
Překlad Jiří Pilucha a Tereza Ješátková, vázaná s přebalem, komiks, 120 stran, 265 Kč

Ve všech svých delikátních dílech autor dovedl k dokonalosti složku
obrazovou i jazykovou, přičemž u obou tkví základní napětí mezi artistní, vysoce estetizovanou formou a obskurním, dryáčnickým obsahem s všudypřítomnou ironií a sebeironií.
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Lao-c’: Tao te-ťing

O tajemství hlubším než hlubina sama

Překlad Václav Cílek, vázaná s přebalem, 112 stran, 30 ilustrací, ilustrace Veronika Šrek Bromová, 250 Kč

kniha Tao te-ťing představuje jednu ze základních knih světa a hlavní
zdroj čínského malířství a poezie. tao je silné, archaické a podivné.
každá kapitola knihy je doprovázena stručným komentářem literáta
Wang-piho ze 3. století po kristu.

Paweł Smoleński: Izrael už se nevznáší*

Překlad Lucie Zakopalová a Michaela Benešová, vázaná s přebalem, 288 stran, 298 Kč

Ve více než dvaceti reportážích nás paweł Smoleński provádí po uličkách izraelských měst, kibucech, plážích, hospodách nebo svatyních.
Všude tam, kde je to možné, po salónech i bazarech, hovoří s lidmi
a poslouchá jejich příběhy.

Sheryl Sandbergová: Lean In. Opřete se do toho
Ženy, práce a vůle uspět

Překlad Lýdie Kárníková a Anna Kárníková, vázaná s přebalem, 240 stran, 298 Kč

kniha Opřete se do toho zkoumá, proč se ženy navzdory svým akademickým úspěchům nedostávají do vedení klíčových institucí a nabízí
přesvědčivá a rozumná řešení, jak mohou plně využít svůj potenciál.

Wojciech Tochman: Pánbůh zaplať*

Překlad Barbora Gregorová, vázaná s přebalem, 216 stran, 298 Kč

Výběr reportáží jednoho z nejznámějších současných reportérů Wojciecha tochmana spojuje téma široce chápané víry, lidského soucitu
a krutosti. jeho reportáže nejsou pouze složitým obrazem polské víry,
ale především sondou do hlubin lidské mentality.

Luther Blissett: Q
Vázaná s přebalem, 672 stran, 399 Kč
Italo Calvino: Neviditelná města
Vázaná s přebalem, 120 stran, 198 Kč
Joseph Conrad: Srdce temnoty
Vázaná s přebalem, 130 stran, 225 Kč
Edward Gorey: Kuriózní lenoška a jiné příběhy
Vázaná s přebalem, komiks, 112 stran, 250 Kč
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Apostolos Doxiadis, Christos H. Papadimitriou, Alecos Papadatos, Annie Di Donna:
LOGIKOMIKS
Hledání absolutní pravdy
Brožovaná s klopami, 336 stran, celobarevný komiks,
699 Kč
Karel Hvížďala: Stopy Adrieny Šimotové.
Tři dialogy s prologem a epilogem*
2. vydání, 128 stran, 265 Kč
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Edward Gorey: Octárna a jiné příběhy
Vázaná s přebalem, komiks, 120 stran, 265 Kč
Jiří Horák: Kniha o staré Praze*
4. vydání, Vázaná s přebalem, 376 stran, 350 Kč
Jaroslava Kočová: Mistr Džošu a broskvový sad
Vázaná s přebalem, komiks, 140 stran, 250 Kč
Jerzy Kosinski: Kokpit
Vázaná s přebalem, 340 stran, 298 Kč
Alfred Kubin: Země snivců
Vázaná s přebalem, 232 stran, 298 Kč
Denis Leary: Proč jsme takoví sráči
Příručka pro ty, kteří chtějí zůstat tlustí, arogantní,
líní a blbí
Vázaná s přebalem, 288 stran, 298 Kč
Denis Leary: Rakovinu nevyléčíš
192 stran, 198 Kč
Marian Palla: Bill a Nebyl
Vázaná s přebalem, 264 stran, 298 Kč
Madla Vaculíková: Já jsem oves. Rozhovor s Pavlem
Kosatíkem*
Druhé, doplněné vydání
Brožovaná s klopami, 160 stran, 198 Kč
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Hana Rysová, Martin C. Putna: Svatá země
Dvě tisíciletí křesťanského putování: kameny a příběhy
Vázaná s přebalem, 120 stran, 100 fotografií, 250 Kč
John Steinbeck: Na Plechárně
Vázaná v plátně, 152 stran, 265 Kč
John Steinbeck: Sladký čtvrtek
Vázaná v plátně, 232 stran, 298 Kč
Henry David Thoreau: Chůze
104 stran, 198 Kč
Johannes Urzidil: To byl Kafka*
Vázaná s přebalem, 192 stran, 198 Kč
Krzysztof Varga: Guláš z turula*
Překlad Pavel Peč, vázaná s přebalem, 192 stran, 265 Kč
Martin Walker: Bruno, Chef de police. Víno, sýry,
lanýže a jedna vražda...
Vázaná s přebalem, 240 stran, 298 kč
Martin Walker: Temný vinohrad. Bruno, Chef de
police, na stopě dalšího zločinu
Vázaná s přebalem, 280 stran, 298 Kč
Helena Wernischová: Krátká zpráva o dlouhých
minutách
Vázaná s přebalem, 136 stran, 298 Kč

* tituly vydávané ve spolupráci s nakladatelstvím jaroslava jiskrová – máj

2014

kompletní nabídku titulů
najdete na www.dokoran.cz
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i n F o r m ace pro č t e n á Ř e

Elektronické knihy
elektronické knihy 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, www.kosmas.cz a www.palmknihy.cz.
kompletní seznam a ukázky zdarma ke stažení na www.dokoran.cz.

INFORMACE PRO ČTENÁŘE
knihy žádejte u svých knihkupců nebo přímo na

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

INFORMACE PRO KNIHKUPCE:
naše knihy lze objednat u distributorů (podle abecedy):
kosmas, nakladatelský servis, pavel dobrovský – beta, pemic books. po předchozí
domluvě je zašleme i na dobírku.

Nenašli jste, co hledáte?
Zkuste investiční zlato!

www.abros.cz
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10 n ejpro DáVa něj ŠÍcH
t i t ul Ů V ro ce 2013

1

6

2

7

3
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10

Mariusz Szczygieł:
Gottland

Václav Cílek:
Prohlédni si tu zemi

Mariusz Szczygieł:
Láska nebeská

V. Cílek a A. Stipsits:
Krása je rozmanitost
plazů

Sheryl Sandbergová:
Lean In. Opřete se
do toho

2014

kompletní nabídku titulů
najdete na www.dokoran.cz

Václav Cílek:
Krajiny vnitřní
a vnější

J. D. Barrow:
Sto důležitých věcí,
které nevíte (a ani
nevíte, že je nevíte)

Mariusz Szczygieł:
Udělej si ráj

Jeremy Clarkson:
Vím, že máš duši

C. A. Pickover:
Matematická kniha
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ko n ta k t Y
Mgr. Tereza Kodlová – šéfredaktorka
tereza.kodlova@dokoran.cz
(momentálně na mateřské dovolené)
Mgr. Klára Soukupová – zástupkyně šéfredaktorky
klara.soukupova@dokoran.cz
PhDr. Marek Pečenka – odbyt, marketing
marek.pecenka@dokoran.cz
RNDr. Zdeněk Kárník – výroba, foreign rights director
zdenek.karnik@dokoran.cz
Mgr. Tereza Hřibová – redaktorka
tereza.hribova@dokoran.cz
Tomáš Zeman – vedoucí výroby
tomas.zeman@dokoran.cz
Magdalena Rudolová – marketing
magdalena.rudolova@dokoran.cz
Pavla Standerová – odbyt
odbyt@dokoran.cz
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.
Dokořán, s. r. o.
Holečkova 9, 150 00 praha 5
tel .: +420 257 320 803, fax: +420 257 320 805
e-mail: dokoran@dokoran.cz, http://www.dokoran.cz

oteVŘeno noVÝm mYŠlenkÁm
www.dokoran.cz

Akcent
TISKÁRNA VIMPERK, s. r. o.

nabízí kvalitní ofsetový i digitální tisk a kompletní knihařské
zpracování vašich publikací vazby V8, V4, V2, V1 (V4 a V2 i s klopami)
akcent tiskárna Vimperk, s. r. o., Špidrova 117, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 416 695, fax: +420 388 411 612,
e-mail: akcent.tisk@iol.cz, www.tiskarna-vimperk.cz

