


2

O NAKLADATELSTVÍ

Vážení a milí čtenáři,

tato doba není lehká pro nikoho z nás. Za poslední roky jsme si všichni prošli mno-
hými nesnázemi, o nichž jsme dosud neměli ani to nejmenší ponětí, že se s nimi 
v životě vůbec kdy setkáme osobně, natož aby se nás dokonce výrazně dotkly. Mám 
na mysli zejména pandemii koronaviru či nejnověji válku na Ukrajině. Všechny 
tyto události výrazně změnily zažité fungování společnosti, ať už se jednalo o ome-
zení možností cestování a  pohybu vůbec, rušení kulturních akcí, či nedej bože 
zdravotní problémy. My jsme v poslední době s největší nelibostí hleděli na zavře-
ná knihkupectví a množství zrušených knižních veletrhů, akcí, autogramiád, zkrát-
ka možností, kdy jsme se nemohli setkávat s našimi čtenáři tváří v tvář. Na druhé 
straně jsme rádi, že přes všechny nesnáze tu pro Vás – čtenáře odborných publika-
cí, populárně-vědných knih, pohádek či fantastických publikací – můžeme být už 
celých 20 let. Věříme, že tu pro Vás budeme mnoho dalších dekád a uděláme pro to 
vše, co je v našich silách. Abychom Vám obohatili a zpříjemnili každý nadcházející 
den roku 2022, představujeme Vám na tomto místě ediční plán pro první pololetí 
letošního roku. Tradičně je rozdělen do dvou částí a zahrnuje nejrůznější témata ať 
už fikčních, nebo historických žánrů. Vedle toho jsme si pro Vás připravili spoustu 
akcí, soutěží a zajímavých příležitostí, jak si s námi můžete letošní dvacáté výročí, 
jež vychází konkrétně na září, připomenout.

Věříme, že se Vám naše letošní záměry budou líbit a přejeme Vám čtení vskut-
ku epochální…



Edice nabízí v širokém záběru pohled 
na  historii lidstva, a  to z  hlediska vo-
jenského, politického i společenského. 
Zaměřuje se na  zdánlivě polozapo-
menuté válečné konflikty a osobnosti 
kolem nich, jež ani s  odstupem času 
neztratily na  dramatičnosti a  význa-
mu, a  proto stále vzbuzují náš zájem. 
Všechny tituly edice jsou bohatě vyba-
veny fotografiemi, mapkami, chrono-
logií a dalším ilustračním doprovodem.

edice
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Radek Fukala březen 2022
VÁLKY LVA SEVERU
Vítězství a prohry krále Gustava II. Adolfa

Švédský král Gustav II. Adolf, smělý vojevůdce a  je-
dinečný politik, se už ve  své době těšil přízvisku Lev 
severu. Zvláště mezi protestanty došla pověst hrdé-
ho, cílevědomého, inteligentního a zbožného panovní-
ka uznání, nepřiměřené slávy a  nekritické glorifikace. 
Po svém otci Karlovi IX. zdědil hned tři války: s Dáns-
kem, moskevským státem a Polsko-litevskou unií. Po ce-
lou svou kariéru musel nepokojně putovat od jednoho 

evropského bojiště k dalším místům ozbrojeného střetnutí a řešit nakumulova-
né mocensko-politické problémy. Poučil se však z mnohých nezdarů a jako vy-
nikající vojenský organizátor a stratég zreformoval, takticky zdokonalil a úspěšně 
zmodernizoval švédskou armádu, která zvláště v průběhu třicetileté války budi-
la značný respekt. 

50. svazek edice, 1. vydání, váz. s přeb., formát 140 × 205 mm, 
448 stran + 16 stran barevné přílohy

Luboš Taraba květen 2022
NA BĚLEHRAD!
Rakousko-turecká válka 1716–1718

„Říkám pravdu. Vítězství u Peterwardeinu a dobytí Te-
mesváru jsou dva zázraky, jež lze mnohem lépe potvrdit 
než ty z dávných časů.“ Francouzský vyslanec nepřehá-
něl, když použil tato slova o  tažení císařského vrchní-
ho velitele Evžena Savojského proti osmanské říši v roce 
1716. Následná bitva svedená s  Turky u  Bělehradu na-
víc dokázala, že princ Evžen má na zázraky patent. Tím 
předchozím byl jeho odhad evropských poměrů v  čase 

končící války o španělské dědictví a vlekoucího se konfliktu známého jako velká 
severní válka. Tehdy totiž přinutil pozvolna se vzpamatovávající osmanskou říši 
k válce, přesvědčený, že tak na dlouho zbaví habsburské soustátí dávného nebezpe-
čí „machometánských psů“. Jeho tažení tak přineslo jedinečnou ukázku toho, co to 
znamená, když válku vede geniální voják bez vměšování politiků.

51. svazek edice, 1. vydání, váz. s přeb., formát 140 × 205 mm, 
cca 320 stran + 8 stran barevné přílohy
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Luboš Taraba červen 2022
TA ZATRACENÁ SKÁLA
Obléhání Malty 1565

„Ještě nikdy na  poli lidského konfliktu nedlužilo tolik 
lidí tak mnoho tak malé hrstce,“ prohlásil po letecké bi-
tvě o  Británii Winston Churchill. A  přesně totéž platí 
o hrstce rytířů a dalších příslušníků johanitského řádu, 
usazených na Maltě, které dnes známe spíše jako „mal-
tézské rytíře“. Spolu s několika stovkami dobrovolníků 
a žoldnéřů a několika tisíci obyvateli tohoto kamenité-
ho ostrova, ležícího ve Středozemním moři na polovině 

cesty z Afriky do Itálie či z Blízkého východu do Španělska, zastavili v létě 1565 po-
kus desátého sultána osmanské říše Sulejmana I. zahájit boj o „zlaté jablko“, o Věč-
né město. Rytíři nebojovali jen o vlastní existenci, ale i o budoucnost Evropy, aby se 
kostely neproměnily v mešity a ti křesťané, kteří přežijí a nevzdají se svého vyznání, 
se nestali dalšími otroky „náměstka božího posla“, za nějž se sultánové považovali.

39. svazek edice, 2., doplněné vydání, váz. s přeb., formát 140 × 205 mm, 
cca 300 stran + 16 stran barevné přílohy

Vladimír Nálevka červen 2022
STALINOVA HRA 
O ZEMI JITŘNÍ SVĚŽESTI
Korejská válka 1950–1953

Korejská válka byla skutečnou horkou fází začínající stu-
dené války. Byl to mimo jiné i Stalinův pokus o rozšíření 
sovětského vlivu na Dálném východě.

Těžiště knihy zkušeného autora a historika profeso-
ra Nálevky však nespočívá jen v rekonstrukci průběhu 
válečných událostí na  Korejském poloostrově, ale také 
v  rozboru diplomatických souvislostí tohoto konfliktu. 

Zpřístupnění sovětské, severoamerické a částečně i čínské dokumentace, například 
rozsáhlé korespondence mezi Stalinem a  Mao Ce-tungem, umožnilo detailnější 
poznání dosud málo známé kapitoly dějin této války. Publikace přináší i nové po-
znatky o přímé sovětské vojenské účasti. Součástí textu je i kapitola o formách čes-
koslovenské pomoci severokorejskému režimu.

15. svazek edice, 2., přepracované vydání, váz. s přeb., formát 140 × 205 mm, 
cca 224 stran + 8 stran barevné přílohy
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Aleš Skřivan st. březen 2022

CÍSAŘSKÁ POLITIKA
Rakousko-Uhersko a Německo 
v evropské politice v letech 1906–1914

Vztah centrálních mocností, tedy Rakouska-Uherska a Německa, 
v období před první světovou válkou zásadním způsobem ovlivňo-
val evropské i světové dění. Císařská politika barvitým způsobem 
popisuje složité vazby mezi evropskými velmocemi a ukazuje, jak 
Vilém II., František Josef I. a další klíčoví politici a diplomaté ovliv-
ňovali směřování zahraniční politiky svých zemí. Dále připomene 
zostřující se vztahy mezi habsburskou monarchií a Ruskem ohled-
ně Balkánu, bosenskou anekční krizi, rakouské spory se Srbskem 
či hrozbu, že Rakousko-Uhersko pozbyde postavení velmoci. Rov-
něž přibližuje okolnosti, které vedly Berlín po sarajevském atentá-
tu k jednoznačné podpoře habsburské monarchie a strhly smrtící 
lavinu, jež pohřbila miliony lidských životů. 

2., přepracované vydání, váz. s přeb., formát 160 × 240 mm, 
512 stran + 8 stran barevné přílohy
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Václav Ryneš duben 2022
KOSMOS, CIVILIZACE 
A KŘESŤANSTVÍ
Kosmická perspektiva a křesťanství

Publikace předkládá úvahu o vesmíru, lidské civilizaci 
a v druhé části o fenoménu křesťanství v lidských ději-
nách. Z politologického, filozofického a dějinného úhlu 
zaujímá stanovisko ke  třem mimořádným událostem 
v kosmickém prostoru. Předkládá vizi života ve vesmíru, 
vývoj civilizačních forem a možného života ve víře, ale 
i v bezvěrectví. Poukazuje na lidskou kreativitu, na vstup 

křesťanství do civilizačního procesu, na vizi rovnosti před Bohem, vizi mezilidské 
solidarity či možnou symbiózu náboženského a vědeckého přístupu k základním 
otázkám lidské existence a perspektivy. Z pozice křesťanského demokrata předklá-
dá ucelený úhel pohledu na vývoj lidské civilizace v kosmickém prostoru, na krea-
tivitu, víru, naději a lásku.

Autor připravuje druhý díl publikace, v němž se hodlá zabývat dějinnými vývo-
jovými trendy a východisky z globalizace planety.

1. vydání, váz. s přeb., formát 145 × 205 mm, 360 stran

Jaroslav Kříž červen 2022
ČESKÁ AMERIKA
Chicago

Věděli jste, že v  americkém Chicagu žilo před první 
světovou válkou přes sto tisíc Čechů, a jednalo se tak 
o  třetí největší české město po Praze a Vídni? Slyšeli 
jste o havárii parníku Eastland, kterému se také přezdí-
vá český Titanic? Víte, že v USA existuje Český národ-
ní hřbitov? Možná vás také překvapí, že roku 1931 se 
stal Čech dokonce chicagským starostou. Monogra-
fie Česká Amerika přináší komplexní pohled na vývoj 

české komunity v americkém Chicagu v časovém horizontu 1848–1945. Stěžejní 
část publikace je věnována socio-kulturnímu, hospodářskému a politickému vývo-
ji české menšiny z etno-historického pohledu.

1. vydání, váz. s přeb., formát 145 × 205 mm, cca 250 stran



HISTORIE MIMO EDICE

9

Dana Picková květen 2022 

OD RUSI 
K MOSKEVSKÉMU CARSTVÍ
Velké ruské dějiny I 

Kniha nabízí širší poučení o  starších dějinách východní 
Evropy, které v současné české historiografii s výjimkou ob-
dobí Kyjevské Rusi stále chybí, čerpá z nejnovější, ale také 
starší historiografie a původních pramenů a poskytuje in-
formace o významných událostech a jevech v historii stát-
ních útvarů, které v této části Evropy postupně vznikaly, ale 
většina z  nich je již dávnou minulostí. Jejich interpretace 
si nečiní nárok přinést jediný nebo jedině správný pohled, 
a otevírá tak prostor pro další diskusi.

1. vydání, váz. s přeb., formát 160 × 240 mm, cca 750 stran
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Dalibor Vácha červen 2022
NAD MRAKY
Každodennost 311. československé 
perutě RAF 1940–1945

Autor se zabývá obrazem každodenního života česko-
slovenských bombardovacích osádek (nejen) ve Velké 
Británii od založení 311. perutě až po konec druhé svě-
tové války. Nezapomíná na bojové mise nad okupova-
nou Evropou ani nad moři a oceány, přesto její těžiště 
leží spíše v objevování toho, jak piloti, navigátoři a pa-
lubní střelci žili, co jedli, jak trávili volný čas a jak moc 

či jak málo jim přirostlo ostrovní království k srdci. Jejich hrdinství, pro ně vět-
šinou tak samozřejmé, se zde sráží se strachem a konečně se smrtí. Cílem knihy 
je ukázat, že i ve válce existuje něco jako všední den a o hrdinství se nemusí vždy 
jen nahlas mluvit.

1. vydání, váz. s přeb., formát 145 × 205 mm, cca 300 stran

Karel Novák červen 2022
OPRÁTKY SPRAVEDLNOSTI, 
NEBO POMSTY?
Hrdelní ortely uložené 
mimořádnými lidovými soudy 
v Plzni a Klatovech v letech 1945–1947

Kniha popisuje část retribučního soudnictví, jímž do-
mácí poválečná spravedlnost reagovala na  zločiny 
spáchané během německé okupace Československa. 
Nosnou částí díla je analýza spisů všech zločinců, jimž 
Mimořádné lidové soudy v Plzni a v Klatovech uložily 

trest smrti, zpracovaná do zhuštěných kazuistik a syntetizovaná v závěrečných ka-
pitolách knihy do pokusů zodpovědět některé zásadní otázky tématu. 

Autor se též pokouší najít odpověď na otázku, do jaké míry se československé 
retribuční spravedlnosti podařilo vyrovnat se s tragickým obdobím našich dějin, 
jaké měla kladné a jaké záporné rysy a zda snese srovnání s výsledky českosloven-
ské a české spravedlnosti pozdějších období. 

1. vydání, váz. s přeb., formát 145 × 205 mm, cca 400 stran



Nová edice, vydávaná společně s Čes-
koslovenskou obcí legionářskou, před-
stavuje ojedinělá autentická svědectví 
z válečné doby. Jejich autoři – dobrovol-
níci I. a II. československého zahranič-
ního odboje a členové Armády ČR – je 
totiž často zachycovali přímo na frontě, 
v zákopech, ubikacích, nemocnicích či 
na mnoha jiných místech, kam je zavá-
la válečná vřava. Publikované záznamy 
jsou vynikajícím pramenem, umožňu-
jícím pochopení i další studium tohoto 
dramatického období našich dějin.

edice

EDICE PAMĚTÍ 
ČESKOSLOVENSKÉ 
OBCE 
LEGIONÁŘSKÉ
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Otakar Husák duben 2022
JDI! (KNIHA IV)
Vzpomínky legionáře Otakara Husáka

Ve čtvrtém a závěrečném díle pamětí Otakar Husák po-
pisuje druhou část svého působení na  pozici ministra 
národní obraný. Blíže představuje spolupráci s francouz-
skou vojenskou misí, zejména se ale věnuje své politické 
práci v úřadu a věčnému boji za rozvoj kvalitní armády 
mladého státu. Rozsáhlá část je věnována „sedmé vel-
moci“ – tisku a Husákovým článkům o vojsku i o něm 
samotném. Autor následně přibližuje svůj konec v po-

litice a armádě a vzpomínky uzavírá krátkým popisem svého života ve dvacátých 
letech 20. století. I  proto je tento díl doplněn autorovým životopisem, který za-
chycuje jeho následné, opět často velice dramatické osudy, včetně období věznění 
v německých koncentračních táborech za druhé světové války. Vše doplňuje velké 
množství dobových fotografií a dokumentů.

14. svazek edice, 2. vydání, váz. s přeb., formát 160 × 240 mm, 368 stran



Cílem Edice osobnosti Českosloven-
ské obce legionářské je populárně-na-
učnou a  graficky přitažlivou formou 
představit významné účastníky čes-
koslovenského odboje, a to jak z doby 
první, tak druhé světové války. Přiblí-
ženy budou životní osudy legionářů, 
politických pracovníků, členů zahra-
ničního vojska na Západě i Východě či 
domácích odbojářů. Mnohdy se jed-
ná o osudy velice barvité a dramatické, 
bohužel mnoho z  těchto hrdinů boji 
za svobodu a demokracii obětovalo to 
nejcennější, svůj život.

Edice

EDICE OSOBNOSTI 
ČESKOSLOVENSKÉ 
OBCE 
LEGIONÁŘSKÉ
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Tomáš Drábek duben 2022

HUDEBNÍKEM U ČS. KAVALERIE 
V RUSKU

Publikace Hudebníkem u čs. kavalerie v Rusku přináší osobité svědectví o slavném 
období působení československých legionářů v  Rusku. Paměti Aloise Semeráda 
jsou poměrně netradiční. Nezaměřují se na většinou probíraná témata, jakými v le-
gionářských vzpomínkách bývají bojové operace či vnitropolitická situace v rámci 
československého vojska, důraz je, vzhledem k autorovu angažmá u plukovní hud-
by 1. čs. jízdního pluku, kladen na hudební produkci, kterou byli legionáři v Rusku 
doslova proslulí. Sám Alois Semerád přitom vykonával významnou funkci zástup-
ce kapelníka plukovní hudby, a tak se stal aktérem takřka veškerých významných 
událostí, kterých se „jeho“ hudební těleso v bouřlivých letech 1918 až 1920 účastni-
lo – od pořizování nástrojů, přes koncerty až po bojový střet během napadení bol-
ševickým oddílem. Samotné paměti byly doplněny několika krátkými kapitolami 
o souvisejících tématech – souhrnně o československé legii v Rusu, dějinách 1. čs. 
jízdního pluku, legionářských hudebních tělesech a v neposlední řadě o dalším ži-
votě samotného autora pamětí, Aloise Semeráda.

1. vydání, váz., formát 160 × 240 mm, 144 stran
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Karel Richter červen 2022
LETOKRUHY MÉHO ŽITÍ
Svědectví o proměnách doby

Karel Richter, spisovatel a historik, ve své autobiogra-
fii přináší vzpomínky na radostné dětství a dospívá-
ní v Chlumci nad Cidlinou, na vysokoškolská studia, 
kariéru vědeckého pracovníka v  armádě a  zejména 
na svá setkání s příslušníky československé zahranič-
ní armády za druhé světové války – generály Karlem 
Klapálkem, Vilémem Sacherem a dalšími. Velká po-
zornost je věnována událostem roku 1968, rozhovo-
rům s  Josefem Smrkovským a  dalšími představiteli 

pražského jara, práci na pamětech prezidenta Ludvíka Svobody a zážitkům z doby, 
kdy autor pracoval coby osobní sekretář kosmonauta Vladimíra Remka…

Autorovou ambicí je předat svědectví o proměnách složité doby a v neposled-
ní řadě zprostředkovat dosud neznámé osobní vzpomínky význačných osobnos-
tí, s nimiž se setkal.

1. vydání, váz. s přeb., formát 155 × 220 mm, cca 600 stran

Jindřich Volek  červen 2022
NA POKRAJI KATASTROFY

Karibská krize. Třináct dnů od 16. do 28. října 1962. 
Lidstvo se ocitlo pod bezprostřední hrozbou jaderné 
zkázy. Dramatické události, od nichž uplynulo šedesát 
let, zůstávají vážným varováním do současnosti. Au-
tor v nové publikaci podává čtivou formou riskantní, 
proměnlivý a nejistý ráz krizové situace s jejími zvraty, 
záměrnými i náhodnými kolizemi a hrozbami z pozi-
ce síly. Kniha je výsledkem letitého bádání, jehož vy-
dání se autor bohužel už nedožil.
1. vydání, váz. s přeb., formát 145 × 205 mm, cca 500 stran
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Zdeněk Pospíšil duben 2022
TUŠENÍ (MOŽNÉ) BUDOUCNOSTI

Společnost si postupně vytvořila propracovanou ekono-
mickou a  sociální hierarchii. Vztahy lidí jsou posuzová-
ny nejen tradicemi, ale zejména normami a zákony. Jejich 
porušování je chápáno jako nedodržování morálky a tra-
dic příslušné komunity či přestupky nebo trestné činy, kte-
ré nerespektují platné zákony. Takto je posuzováno nejen 
„směřování“ člověka, ale téměř každý krok, který učiní. 
Regulace prostřednictvím norem a  zákonů je provázena 
„rozvolňováním“ charakteru a morálky. Méně viditelnou 

stránkou je, že každý složitější systém se stává zranitelnějším. Cítíme to, a ačkoliv 
oficiálně preferujeme individuum, fakticky předáváme své kompetence (ochranu 
volnosti) jiným. To nás ovšem nezbavuje otázek aktivity člověka a smyslu další exi-
stence lidstva jako živočišného druhu.

1. vydání, váz., formát 110 × 185 mm, 136 stran

Marek Hrubec,  duben 2022
Martin Brabec, 
Markéta Minářová
BASIC INCOME IN THE WORLD
Arguments, Experiments, History

This book offers an introduction to the important idea 
and practice of unconditional basic income, which is be-
coming a topic increasingly discussed not only among 
researchers but also among citizens and the politicians 
who represent them. The topic is also increasingly ma-
king its way into the mass media.

Unconditional basic income is a financial sum that is provided to all citizens (or 
otherwise legally defined residents) by the state (or a city, a county etc.) at regular 
intervals (usually monthly) without any conditions being attached, i.e. regardless 
of whether the citizen has other income from wages or other sources, regardless of 
age, sex and gender, marital status or other characteristics. 
This book discusses basic income by presenting the main arguments and experi-
ments with basic income in Europe, the Americas, Africa, and Asia. Basic income 
offers the possibility of a major social and civilizational change for all.

1. vydání, brož., formát 130 × 200 mm, 136 stran
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Albrecht Smuten duben 2022
TERAPIE MASEM II

Noirová jatka pokračují.
Komu nestačila první por-
ce masa, pro toho je tu krva-
vý nášup v  podobě druhého 
dílu. Albrecht Smuten, au-
tor komiksových sérií Pac & 
Pussy a  Terapie masem, opět 
přitvrdil. 

Černočerný humor, násilí, sex 
a  drogy… Co víc si můžete 
v životě přát?

1. vydání, brož., 
formát 150 × 145 mm, 
88 stran

PRVNÍ DÍL NOIROVÝCH JATEK SARKASTICKÉ KOČIČKY
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David Soeldner březen 2022

Z RIA DO TOKIA
Paralympiády, deaflympiády a Global Games 2017–2021

Kniha si dala za úkol připomenout prostřednictvím poutavého textu, 
doplněného o pestré a mnohdy unikátní fotografie, účinkování českých 
handicapovaných sportovců na  mezinárodní scéně a  jejich rozmani-
té cesty za ziskem některé z medailí. Nebylo jich úplně málo. Publika-
ce mapuje čtyřleté sportovní cykly – začíná na pobřeží Černého moře, 
v tureckém Samsunu, kde naše reprezentace získala hned dvě zlaté me-
daile. Následně si čtenáři připomenou paralympijské hry v  jihoko-
rejském Pchjongčchangu, na  nichž nás statečně reprezentovala parta 
sledge hokejistů a skupina alpských lyžařů. V roce 2019 se konaly hned 
dvě sportovní akce – Global Games v  australském Brisbane a  zim-
ní deaflympiáda. Jako poslední představuje tato kniha paralympijské 
hry v japonském Tokiu, které byly kvůli světové pandemii koronaviru 
přeloženy až na rok 2021.

1. vydání, váz., formát 210 × 297 mm, 
392 celobarevných stran
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Lubomír Král červen 2022
FOTBALOVÉ OSUDY
Co všechno může zničit fotbalovou kariéru

Publikací o osudech hráčů fotbalu byla již napsána nekonečná řada. O všech těch, 
kteří se proslavili svými výkony, dosaženými úspěchy, celou svou kariérou, kterých 
se nedotkla zranění nebo jiné skutečnosti, jež by znamenaly jejich kariérní konec. 
Existuje mnoho knih o Masopustovi, Barošovi, Nedvědovi, Spartě, Slavii a dalších. 
Ale fotbal, to nejsou jen ti slavní a úspěšní. Fotbal, to jsou i ti na druhém konci – 
neúspěšní, propadající, zapomenutí, ale i zavrženíhodní. O hořkých a smutných 
osudech se většinou nikde nepíše. Povolání do Velké války, nucený odsun Němců, 
povolání reprezentantů do wehrmachtu, setrvání na zahraničních angažmá, emi-
grace, zničené kariéry v období socialismu, velká zranění, nevyléčitelné nemoci, 
v neposlední řadě pak i alkohol, hazard, drogy, sebevraždy – to všechno jsou příči-
ny tragických, především však lidských osudů. A právě spojovacím tématem, jako 
ta pověstná červená nit, je fotbal. Objevují se v něm neskutečné, tragické a velmi 
zajímavé příběhy fotbalistů, funkcionářů i podporovatelů tohoto fenoménu, tohoto 
nádherného sportu. Jedná se vesměs o příběhy fotbalistů, reprezentantů, známých 
či zcela zapomenutých. U reprezentantů novodobých potom s mementem a vyrov-
náním se s civilizačními výdobytky – hazard, drogy…, které mají většinou jediný 
a společný konec, tzn. sáhnutí si na život. 

Publikace je rozdělena do tří svazku vydaných 
exkluzivně v souhrnném papírovém boxu.
1. vydání, váz., formát 210 x 280 mm, souhrnně cca 1000 stran
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František Kotleta květen 2022

AGA

Nejobávanější členka vesmírné lodi Kraksna byla unesena. Kapitán 
Moravec vyráží na záchrannou misi, která je podle zbytku posádky nej-
pitomějším nápadem od … no, posádka Kraksny má za sebou hodně 
pitomých nápadů, ale tenhle rozhodně patří mezi pět největších. Enli-
lové mezitím začnou pořádat na Kraksnu hon a šmejdit po celém ves-
míru, aby dostali její posádku i technologii pradávné civilizace rutašů. 
Což pořád nic není proti tomu, co Moravce čeká při záchraně Agy. Ko-
lik ocasů bude muset přesekat, než získá zpátky ještěrku, která netouží 
po ničem jiném než mu vyrvat páteř z těla? 

Vítejte ve vesmíru, kde poslední nadějí lidstva na záchranu okupo-
vané planety je nákladní loď Kraksna a její svébytná posádka, vesmíru 
Františka Kotlety a Kristýny Sněgoňové, který je temný, krutý i zábavný, 
jak jen to cenzura nakladatele dovolí. 

1. vydání, brož., formát 110 × 180 mm, cca 344 stran 
5. svazek série LegieD
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FANTASTICKÁ EPOCHA – LEGIE
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LEGIE

Kristýna Sněgoňová červen 2022
PÁN HOR

Nejmladší členka posádky vesmírné lodi Kraks-
na zmizela, a zatímco kapitán Moravec a poru-
čík Vojcechovský vyrazili na své mise, její hledání 
zůstalo na technikovi Vodičkovi a italském pěv-
ci Giuseppem. Měla to být brnkačka. Vyzvednout 
ji na planetě obřích žížal ale není žádná procház-
ka růžovým separátem a oba musí dokázat, že ješ-
tě nepatří do starého železa. Aby mohli Amandu 
zachránit, musí přežít ve vesmírném cirkuse zrůd, 
vyhnout se Lloydovi toužícímu po pomstě za ztrá-
tu varlat, tedy antihmoty, a setkat se s Pánem hor, 
legendárním vůdcem odboje proti enlilskému im-
périu, který bude potřebovat jejich pomoc. To vše 

za klení ostravštinou a zpěvu árií z Dona Giovanniho. Protože „Starò qui come ag-
nellina le tue botte ad aspettar, vy modrý svině!“.
Vítejte ve vesmíru, kde poslední nadějí lidstva na záchranu okupované planety je 
nákladní loď Kraksna a její svébytná posádka, vesmíru Kristýny Sněgoňové a Fran-
tiška Kotlety, který je temný, krutý i zábavný, jak jen profesorka Krasiński dovolí.

1. vydání, brož., formát 110 × 180 mm, cca 336 stran
6. svazek série Legie

PŘEDCHOZÍ SVAZKY SÉRIE

LISTOPAD 2021LISTOPAD 2020 KVĚTEN 2021ŘÍJEN 2020
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Václav Kotrman, Leoš Kyša (eds.) duben 2022

ZÁKON GENU
Antologie české fantastiky

Uplynulo dvě stě let od 
narození otce genetiky 
Gregora Mendela, ale 
genetika je pořád pro 
vědu obrovskou výzvou 
a  polem pro nové fas-
cinující objevy. A  stej-
ně tak pro spisovatele 
sci-fi. U příležitosti na-
rozenin velké osobnosti 
české vědy se vynikající 
autoři fantastiky vyda-
li na  své vlastní dobro-
družné výpravy spojené 
s genetikou. Vypravíte se do vesmíru, setkáte s mimozemšťany, budete 
cestovat časem, budete se smát, bát i hloubat nad tím, co nás ještě v ob-
lasti genetiky možná čeká a nemine, protože věda a fantastika patří ne-
odmyslitelně k sobě. Stejně jako objevování nových příběhů a tajemství. 

Pod patronací laureáta Nobelovy ceny Paula Nurse, s předmluvami 
biochemika Jana Konvalinky a astrofyzika Jiřího Grygara. 
1. vydání, váz. s přeb., 130 × 194 mm, 528 stran
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Vydáno u příležitosti 200. výročí narození otce genetiky
Gregora Johanna Mendela
(20. července 1822 – 6. ledna 1884)



PETR BROŽOVSKÝ (* 1992)

Plzeňák v jistých kruzích známý pod přezdívkami Pedro nebo 
Švéd. Víří vody advokacie jako obhájce v trestních věcech a je 
mistrem ČR ve slam poetry. Sběratel knih, organizátor larpů, 
nadšený střelec, nevyslyšený hudebník a obávaný i milovaný 
dungeonmaster

březen 2022
TANEC PAPÍROVÝCH 
DRAKŮ
Nejsme normální. Nikdo normální by 
se nikdy nenechal nalejt k  policii, ale 
my jsme extrém. Práce, co děláme, je 
špinavější než dvouhvězdičková štětka 
a za vrchol sociálního vyžití považujeme 
pozdravení se s někým, kdo si v posled-
ních dvou hodinách nečistil zpod neh-
tů krev. Jsme PSZÚ – Policejní Sledovací 
a Zásahový Útvar (nebo taky Parta Sliz-
kých Zkurvených Úchylů – což je vzhle-
dem k  tomu, že mezi námi jsou sériový 
vrah, pedofil, žhář, sadistka, nerd a další 
hříčky přírody, tak nějak přesnější). Vrá-
na k vráně sedá – a my jsme hejno bílých 
vran. Neměli nás hledat, neměli nás najít, 
ale hlavně si neměli myslet, že jim tohle 
může projít! Je jedno, že jde o sektu pře-

vtělujících se telekinetiků, my totiž přicházíme s tou největší opthalmo-stomatolo-
gickou lekcí všech dob – oko za oko, zub za zub.

1. vydání, brož., formát 110 × 180 mm, 400 stran
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ROMAN BUREŠ (* 1975)

Kladenský rodák v knihách často kombinuje historii 
s fantastikou. Proslul svou sci-fi sérií Propast času, oblibu 
čtenářů si však získal i knihami Inferium nebo Říše.

duben 2022
INFERIUM 2: INVAZE

Válka proti vzbouřenému lidskému dobytku 
skončila, lidé jsou zpět v ohradách masokom-
binátů a  život v  Inferiu se vrací do  starých 
kolejí. Rónan se po návratu z Pekla snaží za-
pomenout a opět žít. Jde mu to však ztěžka, 
neustále myslí na Amálku. Na židovskou hol-
čičku, kterou sice vyrval ze spárů nacistů, ale 
záhy ji musel zanechat v Inferiu.

Přítomnost nevinné duše v Pekle přitom 
vychyluje rovnováhu, a  zatímco démoni po 
kontaktu s  lidskou technologií modernizují, 
Satan slábne a chřadne. Je třeba znovu otevřít 
portál do světa lidí a vrátit Amálku domů. 
Avšak démoni netuší, že na  tento okamžik 
čeká Azrael, vrchní velitel vojsk nebeské De-
mokratické republiky Eden, který se chystá 

s pluky andělů vtrhnout do Inferia a vzít si zpět vlast svých předků.
1. vydání, brož., formát 110 × 180 mm, 688 stran

V ROCE 2021 VYŠLO PRVNÍ CESTA DO PEKLA

PLANETA IDIOTŮ

1. vydání, brož., 
110 × 180 mm, 
328 stran

BŘEZEN
INFERIUM

2. vydání, brož., 
110 × 180 mm, 
416 stran
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TOMÁŠ PETRÁSEK (* 1984)

Pracuje ve Fyziologickém ústavu AV ČR, kde se zabývá 
výzkumem mozku a chování. Ve volném čase se věnuje 
popularizaci astronomie a astrobiologie. Debutoval v roce 2012 
sci-fi románem Poslední hlídka.

červen 2022
AZHAREIDA

Končí jedenatřicáté století a pro kolonisty 
z  hvězdné soustavy Efesuma je Země jen 
zpola zapomenutou vzpomínkou. Hlad po 
surovinách přivádí potomky pozemšťanů 
i  na  ledový měsíc Megan, zahalený obla-
ky mrazivé, smrtelně jedovaté mlhy. David 
Grinil, člen inspekce prověřující situaci 
na Meganu, se spolu se svými kolegy vydá 
po  stopě nevyjasněných úmrtí místních 
pracovníků. Proti nim stojí nejen nehos-
tinný cizí svět, ale i vedení těžařské firmy, 
které nechce připustit jakékoliv narušení 
práce. David a  jeho přátelé postupně od-
halují tajemství, které nikdy odhaleno být 
nemělo, a ocitají se ve smrtelném nebezpe-
čí, lapeni mezi odlidštěnou mašinérií moc-

né korporace a světem tam venku, který jako by cokoli lidského zuřivě nenáviděl. 
Román ze vzdálené budoucnosti, který nabízí poctivou hard sci-fi s prvky na-

pínavého detektivního příběhu ve strhujícím akčním finále.
2. svazek edice Jiné světy
1. vydání, brož., formát 125 × 190 mm, cca 700 stran
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JIŘÍ LINHART (* 1992)

Vystudoval žurnalistiku, věnoval se mediálním analýzám či 
literární redakci, od roku 2021 zasedá v porotě literární ceny 
„Suk – čteme všichni“. Mágové a šarlatáni jsou jeho knižní 
prvotinou.

květen 2022
MÁGOVÉ A ŠARLATÁNI

Dvaadvacetiletý Karel v  podkroví náhodou 
objeví lísteček papíru s  podivným, zdánlivě 
nesmyslným textem. Od té chvíle dělá všech-
no pro to, aby zjistil, kdo jsou mýtotvorci a co 
byl zač jistý Fabricio Fabrici. Činí tak k dvo-
jí nelibosti své přítelkyně Elišky. Nejen že ji 
do svého pátrání zatáhne taky, ale navíc kvů-
li touze získat odpovědi zanedbává bakalář-
skou práci, kterou by měl psát.

Ale to, co postupem času vychází najevo, 
nakonec pohltí i Elišku. Je možné, že byl Fab-
ricio Fabrici čaroděj? Je možné, že předtím, 
než nadešel osvícenský věk rozumu, patři-
la magie k životu právě tak jako věda, umě-
ní a řemesla?

Ve druhé linii příběhu, která se odehrá-
vá na počátku 18. století, sledujeme dětství a dospívání mladého čaroděje Fabri-
cia Fabriciho. Být čarodějem – anebo divotvůrcem, jak rád postaru říká Fabriciův 
otec  – neznamenalo mávat hůlkou a  vyslovovat zaklínadla; magie od  nepaměti 
spočívala v dokonalém porozumění přírodě i člověku.

Jenže věk rozumu nemá pro magii pochopení. Fabricio, který teprve nedávno 
složil tovaryšské zkoušky, se vydává do světa, na západ. Tehdy mu dochází, že sto-
jí před velmi důležitým a náročným úkolem: uchránit magii před „hlasateli rozu-
mu“, kteří z ní chtějí udělat pouhopouhý mýtus. 

117. svazek edice Pevnost
1. vydání, brož., formát 115 × 180 mm, 376 stran
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ADAM SKOŘEPA (* 1991)

Již od dětství citlivý až přecitlivělý, se sklony k deviaci, 
diletantství a literatuře. Publikoval básnické sbírky 
Třešničky (2010) a fantasy Čas budoucí (2017).

květen 2022
COGITA 
A TAJEMSTVÍ EXISTENCE
Cogita a tajemství existence je příběh z dale-
ké budoucnosti, kdy po lidech zůstaly už jen 
záznamy a simulované světy. Obří hvězdný 
počítač putující vesmírem jako muzeum na 
konci dějin v nich poskytuje útočiště mnoha 
digitálním vědomím. Jedním z nich je an-
droidí dívka Cogita, která se ve své virtuál ní 
domovině probouzí ze zvláštního snu. 
1. vydání, brož., formát 110 × 180 mm, 
cca 50 stran

PUBLIKACE ADAMA SKOŘEPY 
V NAKLADATELSTVÍ EPOCHA

ČAS BUDOUCÍ

1. vydání, brož., 
110 × 180 mm, 
72 stran


