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CESTY ZA HORIZONT

Vážení a milí čtenáři,
svět kolem nás se komplikuje a my se musíme vyrovnat s tím, že je křehčí, než jsme si mysleli. Občas ale nezaškodí si od reality na chvíli odpočinout a přijít na jiné
myšlenky. Knihy nám takový útěk umožňují, dopřejme
si ho. Potřebujete-li osvěžit domácí knihovnu o nové
tituly, pak ještě jednou připomínáme Velký knižní čtvrtek, který připadá na 19. března a který nabízí opravdu
zajímavé kousky.
Do dětské knihovničky zase můžete pořídit něco z nakladatelství Meander.
V jeho nabídce nemůžete sáhnout vedle, jsou to všechno krásné tituly po stránce
textové i obrazové. Meandru patří dík a velký potlesk za to, co pro malé čtenáře za
pětadvacet let své existence udělal. Udržet si v rozbouřených vodách českého knižního trhu laťku tak vysoko, to už stojí za smeknutí klobouku i pořádnou oslavu. Přejeme
tedy všechno nejlepší a mnoho dalších krásných knih.
V minulých dnech mě zaujala také zpráva o prodeji audioknih v loňském roce. Ukázalo se, že zájem o ně razantně roste. Prodalo přes 300 000 fyzických nosičů a vyšlo 418
nových titulů, což je téměř o polovinu více než v minulém roce. Prodejně nejúspěšnějším titulem bylo Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le amerického blogera Marka Mansona v interpretaci Davida Prachaře s prodejem 3591 kopií. Na druhém místě
s prodejem 3585 kopií je Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět švédského bestselleristy Jonase Jonassona s interpretem Martinem Stránským a třetí místo
obsadilo Proč spíme neurovědce Matthewa Walkera v podání Borka Kapitančika s prodejem 3145 audioknih. Zároveň už známe i nominace na cenu Audiokniha roku. Mezi jinými zaujala svou dvojnásobnou nominací herečka a dabérka Jitka Ježková v kategoriích
jednohlasá četba (Teorie podivnosti, OneHotBook) a nejlepší interpretka (Naslouchač,
Audiotéka). Nejvíce nominací má dobrodružný fantasy příběh Tobiáš Lolness Francouze Timothéa de Fombelle (Radioservis). Zvláštní Cena za mimořádný přínos v oblasti
mluveného slova bude letos udělena herci Jiřímu Dvořákovi. Kompletní výčet nominovaných najdete na webových stránkách akce a pokud máte nějakého svého zvukového
favorita, pak mu můžete dát hlas v Ceně posluchačů. Vítěze se dozvíme 23. dubna.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Jak podivné konání je čtení knih!
Člověk se ze své obvyklé činnosti stáhne
do samoty, přestane na čas žít skutečným životem
a vžívá se do jiného neskutečného.“
Otto František Babler, knihovník a překladatel

Příručka pro poutníky a cestovatele, tak zní podtitul čtyř knih Václava Vokolka,
jejichž hlavní název zní Cesty za horizont (vydává Universum) a rozděleny jsou
podle ročních období na Léto, Podzim, Zima a nejnověji tuto sérii uzavírá Jaro.
Neobvyklý cestopis nebo průvodce, jestli tak můžeme knihy nazvat, je určen
všem, kdo mají rádi putování a výlety, ale nechtějí bloumat krajinou jen tak. Pro ty,
kdo chtějí mít zajímavý cíl, rádi se dozvídají historické souvislosti, objevují dávné
tradice i rituály a baví je nahlížet nejen do života našich předků, ale i do světa,
který nevidíme, ale tušíme, že tu asi někde je. Rozdělení do ročních období samozřejmě hraje svou roli. V každém díle se tak dozvíme právě o rituálech a tradicích spadajících do dané roční
doby. První jarní cesta míří na
Boží kámen, místo, které má
opravdu zvláštní energii, dále
se vydáme po křížových cestách, také za studánkami, které
je třeba na jaře vyčistit a pomyslně otevřít, a svou roli tu hrají
i staré stromy, které jsou živou
pamětí historie, jež se okolo
nich odehrála. Nechybí ani zajímavý rozhovor s historičkou
a teoložkou, která v krajině umí
číst. Pokud vás nebaví tradiční
průvodce, pak je tohle opravdu něco úplně jiného, otevře
vám to oči a dovolí pohlédnout
jiným směrem, než jakým se dívají obyčejné „výletní knihy“. Kdo navíc zná tvorbu
Václava Vokolka, k níž mimo jiné patří i několikadílný cyklus knih Esoterické Čechy, ten ví, že s ním na žádné cestě nezabloudí, a navíc mu bude dopřáno nahlédnout za oponu běžného vnímání světa. Jeho knihy voní tajemnem a pro toho, kdo
má tohle vábení rád, jsou Cesty za horizont tím pravým.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

HANA ZAGOROVÁ
zpěvačka

Teď jsem měla období detektivek, především
těch severských, což je myslím teď světový
trend. Četla jsem tedy Nesbøho a jemu podobné. Ještě mám moc ráda jednoho autora, kterého vám můžu doporučit a který se
jmenuje Haruki Murakami. Jestli ho neznáte,
určitě si jeho knihy najděte. Je to jeden z nejznámějších japonských autorů a jak on píše,
to je taková krása. Vyšlo mu u nás myslím
osm knih a stojí to za to. Strašně děkuju kamarádce, která mě na něj už před mnoha lety navedla, protože jsem si ho opravdu
oblíbila. Těším se na každou jeho novou knihu. A ještě jednu knihu vám můžu
doporučit. Jmenuje se Já, Poutník a napsal ji britský spisovatel Terry Hayes. Také
výborné čtení.
Čtu moc ráda a knihy si beru všude s sebou. Bohužel dávám přednost papírovým před elektronickými, a mám tak vždycky hrozně těžké tašky. Papírové knížky
pro mě mají své kouzlo a úplně nejradši mám, když jsou úplně nové a krásně voní
papírem. Abych se přiznala, nerada si knihy půjčuji, raději si je kupuji, právě kvůli
té vůni.
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Rostík.Ƽ
NEW!

Nový interaktivní web
určený především
pro „náctileté“ čtenáře.
Vytváření databáze
zajímavých knih.
Hodnocení a doporučování
přímo čtenáři samotnými.
A spousta dalších
novinek.

Za každým úspěšným mužem stojí žena. Ne všechny
úspěšné ženy se ale mohly spolehnout na pomoc mužů.
Životopisné romány nakladatelství Metafora svou pozornost upínají k těm, které musely vynaložit mnoho úsilí
a odvahy, aby se nestaly jen bezejmennými hrdinkami v cizích životech, ale naopak svůj příběh samy psaly a utvářely.

Biograﬁcké romány
z nakladatelství
Metafora

ROSTEME S KNIHOU
K A M PA Ň N A P O D P O R U Č E T BY K N I H

Kampaň realizována
za finanční podpory
www.facebook.com/rostemesknihou

www.grada.cz

rozhovor

s Ivou Geckovou

VŠECHNO ZLÉ JE PRO NĚCO DOBRÉ
Vystudovala obchodní akademii, ale nakonec se stala oblíbenou a úspěšnou spisovatelkou. Na kontě má řadu knih pro dětské čtenáře a je možné, že knižní trh
obohatí i knihou pro dospělé. Spolupracuje také s Českým rozhlasem, pro který
napsala několik bloků pohádek, z nichž se následně zrodily i knihy.
Kdy se to stalo, že jste začala psát knihy pro děti?
Odmala jsem ráda četla. Nedávno jsem našla sešitek, kam jsem si o letních prázdninách v šesté třídě
zapisovala, jaké knihy jsem přečetla. Bylo jich tam
třicet čtyři. To číslo mě docela ohromilo, ale pak
jsem si všimla, že jsem tam zapisovala třeba i leporela typu „Polámal se mraveneček“. Takže to rozhodně
nebylo tak, že bych jenom ležela v knihách, ale soutěžila jsem s kamarádkou, která toho za léto přečte
víc. Takhle jsme to dělaly několikery letní prázdniny
za sebou. Se čtením jde ruku v ruce i sen vytvořit
něco vlastního, co by si mohli přečíst zase ostatní,
ale byla k tomu dlouhá cesta. Asi největším impulzem pro mě byl rozvod, který nebyl ani hezký, ani
klidný, a já tehdy pracovala v místě, kde můj švagr
byl mým nadřízeným. Atmosféra v práci houstla
a houstla, až by se dala krájet. Jednoho dne jsem
řekla dost, tohle přece nemám zapotřebí a odešla
jsem. A protože jsem měla najednou víc volného
času, sedla jsem k počítači a napsala příběh, který
jsem měla v hlavě už dlouho – Florentýnu a kouzelnou knihu. Nebylo to tehdy lehké období, ale při pohledu zpátky vím, že všechno zlé je pro něco dobré,
nebýt mého, dnes už bývalého švagra, asi jsem psát
nikdy nezačala.
Jak dlouhá byla cesta vaší prvotiny Florentýna a kouzelná kniha od napsání až k uvedení na trh?
Už si úplně přesně nevzpomínám, ale psala jsem ji
asi půl roku. Téma nebylo úplně jednoduché, pro-

tože Florentýna se trápí smrtí maminky. Měla jsem
při psaní několik přestávek, kdy jsem nevěděla jak
dál a musela jsem si dát pauzu, abych si všechno
promyslela. Pak to ale kupodivu šlo docela rychle.
Nabídla jsem knihu v nakladatelství, paní redaktorka si rukopis přečetla v hodně krátkém termínu, obratem se mi ozvala, že rukopis berou, a pak už jsme
spolu řešily takové ty věci jako drobné úpravy textu,
jak má vypadat obálka atd. V knize nejsou ilustrace,
což tu dobu také podstatně zkrátilo. Od napsání po

uvedení na knižní trh to bylo něco kolem jednoho
roku.
Dá se říci, že jste si psaním knih splnila sen?
Určitě, to je naprostá pravda. Je to krásný pocit, když
mi z nakladatelství přijde balíček autorských výtisků, já ho rozbalím a vezmu knihu poprvé do rukou.
A pak knihu i očichám, protože miluju vůni nových
knih, to je taková moje malá úchylka. A když je ještě
vytištěná na křídovém papíře…!
Příběh Florentýny v knize Florentýna a kouzelná kniha je časově zasazen do první republiky a Florentýně
zemře maminka. Děj knihy Kamarádi ze záhrobí se
zase odehrává na hřbitově, Páteční cesta za Kočkoládou je umístěna do putování pralesem za zázračnou medicínou a Štěpán v knize Štěpán Kobliha není
žádná bábovka se dokonce vypravil do daleké Indie.
Kde berete nápady? Promítají se do dětských knih
i nějaké Vaše životní zkušenosti?
Nápadů je všude spousta, stačí se jenom pozorně
dívat a poslouchat. Mám sešit, do kterého si zapisuju, co mě napadá, nebo jen úryvky z nějakých
vět, zajímavého rozhovoru, který zaslechnu třeba
ve vlaku nebo v čekárně u lékaře. Velkým zdrojem
inspirace jsou pro mě děti, a to jak moje vlastní,
na něž se hodně obracím, když si třeba nevím
rady, jak v příběhu pokračovat, a stejně tak děti
ze základních škol, za nimiž jezdím na besedy do
knihoven. Tam se někdy rozjedou takové debaty,

to byste koukali. Jeden chlapec má rád fotbal, tak
mě prosí, abych napsala něco o fotbale, holčička
vedle něj má zase nemocnu kočičku, tak by chtěla
nějaký příběh o tom, jak kočička stonala a uzdravila se, jiné holčičce zase utekl křeček a našla ho až
na zahradě na stromě… Nápadů a námětů je tam
vždycky habaděj.
Pohádku Čertí babička jsme mohli slyšet v rozhlasovém pořadu Hajaja, kde ji načetla známá herečka
6

Alena Vránová. Jak vznikla spolupráce s Českým rozhlasem?
Byla to taková docela legrační příhoda. Jednou
jsem si řekla, že by bylo dobré vytvořit i něco pro
rozhlas, a napsala jsem paní dramaturgyni Lence
Veverkové, co bych pro to mohla udělat a jaké jsou
podmínky. Ona mi na všechno hezky odpověděla
a dodala, že momentálně mají opravdu plno, ale ať
pošlu nějakou ukázku, že mi to nějak okomentuje.
A já nevím proč, nějak jsem to špatně pochopila,
protože jsem vyrozuměla, že mám něco napsat
a poslat. Prostě jsem sedla a za týden sepsala příběhy Čertí babičky, které jsem do rozhlasu poslala.
Paní dramaturgyně byla trochu zaskočená, ale příběhy si přečetla, líbily se jí a zařadila je do programu, takže ještě ten rok je namluvila paní Vránová.
Měla jsem opravdu velkou radost, protože je to
moje oblíbená herečka a jako Čertí babička je prostě úžasná a nejlepší.
Chystáte něco dalšího pro děti a prozradíte i něco
o chystané knize pro dospělé čtenáře?
Mojí poslední knihou pro děti je Osel Siprd, který vyšel v nakladatelství Triton. Knihu ilustrovala Markéta
Vydrová, a když jsem knihu poprvé viděla a prolistovala, měla jsem slzy v očích. Markéta totiž udělala
tak nádherné ilustrace, až mám dojem, že ten oslík
je prostě živý. Novinkou je ještě pracovní sešit Pekelné úkoly čertí babičky, kde si děti mohou luštit
křížovky, co se kroutí jako užovky, a dělat spoustu
dalších úkolů. A kniha pro dospělé čtenáře? Tam
je to trochu složitější, dospělý čtenář má přece jen
trochu jiné požadavky na knihu než dítě. Ale ano,
pracuji na tom a dala jsem si závazek, že do června
budu mít hotovo.
MARTINA HOSTOMSKÁ

co | kde | kdy

NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM
Představujeme vám knihy z katalogu Nejlepší knihy dětem,
který vydává Komise pro dětskou knihu Svazu českých
knihkupců a nakladatelů a Česká sekce Mezinárodního
sdružení pro dětskou knihu společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Všechny knihy najdete
na www.nejlepsiknihydetem.cz.
Jaroslav Kovanda, Nikola Hoření
CIRKUS BRUNO
(Meander)
V básni Jaroslava Kovandy jede jeho cirkus Bruno po kolejích do
autorova rodného Zlína a přepravuje ledacos překvapivého. Jsou
tu opice v pyžamech, které sklízejí ovoce na stromech, či velbloudi, kteří na lidech rohlíky loudí. Knihu bohatě doprovázejí zábavné kresby.
Daniela Krolupperová

PAST NA KORUNU
(Albatros)
Československá republika je v únoru 1919 ještě v plenkách, ale
už na ni mají spadeno cizí mocnosti! V kriminálním příběhu jde
o zdar měnové reformy. Dva chlapci a jejich nemocná kamarádka zrádné pikle včas překazí a poodhalí přitom mnohé o tehdejší době a postavení dětí. Ilustrace vytvořila Barbora Kyšková.
Radek Malý, Pavel Dvorský, Jiří Grbavčic
ATLAS VYHUBENÝCH ŽIVOČICHŮ
(Albatros, B4U Publishing)
Živočichové, realisticky zpodobnění v tomto atlase, na nás
mohou shlížet už jen z ilustrací, protože je spojuje osud vyhynulého druhu. Čtyřicítka hesel s celostránkovými ilustracemi
nabízí pozoruhodný přírodovědný materiál.

Rodina, která drží
pohromadě
poh
hromadě a tajemství,
tajemství
které je všechny držíí v šachu…
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Alena Mornštajnová
STRAŠIDÝLKO STRÁŠA
(Albatros)
Bojácnost dokáže komplikovat život, jenže když strach zmáhá přímo strašidlo, nastává paradox. V příběhu Aleny Mornštajnové sice
svůj handicap nepřekoná, zato se mu podaří najít přátele, s nimiž je
život veselejší než v sevření ponurých hradebních zdí, které se v ilustracích Galiny Miklínové vinou celou knihou a postupně získávají optimističtější nátěr.

THRIL

Marka Míková
BABKY
(Meander)
Groteska Marky Míkové je určena starým i mladým. Tři babky,
Kvasničková, Vomáčková a Zelí, bydlí v jednom domě a zažívají bžundu i smutek (to když se Vomáčková bojí zajít k zubaři), občas se naštvou
a dělají si láskyplné schválnosti. Co se stane, když jedna z nich dostane na hlídání
řvoucí mrně? Ilustracemi knihu ozdobila Kristina Fingerland.

Eva Papoušková
CÍLOVNÍCI
(Paseka)
Příběh studentů prestižní internátní Koleje Jiřího z Poděbrad
je založen na skutečných událostech a zážitcích někdejších malých kluků, později významných mužů naší společnosti v čele
s prvním polistopadovým prezidentem. Příběh doplnila ilustracemi Galina Miklínová.

www.grada.cz
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se Světlanou Mihulovou

CVIČENÍ PRO HEZKOU TVÁŘ
Světlana Mihulová mi nejspíš zachrání sebevědomí a hodně peněz. Už nějakou chvíli totiž uvažuju o tom, že si nechám
něco udělat s podbradkem. Jenže ono to není napořád, švy na kůži se uvolňují… Mnohem raději si budu obličej mačkat,
natahovat a dělat všechno to, co je popsáno v její knize Obličejová jóga pro začátečníky a mírně pokročilé (vydává Portál).
Plastičtí chirurgové vás asi nebudou mít moc rádi – je
to tak?
To jste mě rozesmála. Nevím, neptala jsem se jich. Já
se na plastickou chirurgii dívám jako na velmi dobrou věc, pokud k ní přistupujeme s rozumem. Když
má člověk geneticky spadlá víčka tak, že nevidí, pak
říkám, běžte si je nechat odstranit a následně po
zhojení začněte cvičit, aby efekt vydržet. Pokud cvičit
nebudete, tak s největší pravděpodobností budete
potřebovat opět operaci.
Předávám dotaz od jednoho muže, vašeho čtenáře.
Může obličejová jóga podpořit růst vousů?
U obličejové jógy dochází k silnému prokrvení tkání
v oblasti dekoltu, krku, obličeje a mozku. Zásluhou
krvetvorby ve tkáních, které trénink posiluje, se
zvyšuje metabolismus, a pokožka tak přijímá větší
množství živin. Toto působení zapříčiní rozjasnění
a oživení pokožky. Trénink obličejových svalů také
redukuje nerovnosti a tukové vrstvy, které jsou příčinou
nadváhy. Výsledný efekt
cvičení obličejových svalů
se projeví zlepšením tonusu
pleti, zpevněním a prokreslením kontur a nádherným
rozjasněním očí, plnými rty,
užším krkem s pevnější pokožkou. K dotazu růstu vousů musím konstatovat, že
tento jev nebyl nikde zaznamenán jako efekt obličejové jógy. Ale z podstaty logiky bych si dovolila říci, že
podpůrný efekt na růst vousů může mít.
Musím cvičit i normální jógu, abych podpořila tu obličejovou? Nebo stačí pracovat jen s obličejem?
Nemusíte cvičit jógu, abyste mohla cvičit tu obličejovou. Dříve se toto cvičení jmenovalo obličejová
gymnastika nebo self lifting. Novodobý název je obličejová jóga. Je to stará metoda, která převzala z jógy
pouze některé pozice. Jde o trénink mozku a následně svalů. Metody, postupy a techniku vyvíjím během
let a zkušeností z tréninků. Pozoruji změny, pozitivní
i negativní efekty. Obličejová jóga je živý proces.
Není mi dvacet, už ani čtyřicet, mohu ještě svůj obličej vylepšit?
Cvičit můžete začít v jakémkoliv věku. Nikdy není příliš brzy, ani příliš pozdě. Mé nejmladší klientce je 19
let, a té nejstarší 93 let.
Píšete, že se tímto cvičením dá předejít i mozkové
mrtvici. Jak to?
Když zkombinujeme trénink se správným osovým postavení těla, bráničním dýcháním, masáží akupresurních
bodů v obličeji a na uších, protažení i uvolnění svalů na

krku, kde nám vedou hlavní tepny do mozku, dosáhneme mimo jiné právě prevence mozkové mrtvice.
Líbí se mi zdůvodnění, proč je lepší cvičení než botulotoxin. Protože při cvičení obličej „nezdřevění“,
je stále pohyblivý a má výraz. Je i po botoxu možné
cvičit obličejovou jógu?
Chtěný efekt botoxu je znehybnění, a tím vyhlazení
vrásek. Ovšem druhým efektem je, že právě nehybnost způsobí snížené prokrvování tkání, úbytek
svalstva a povislou kůži, která
nevypadá zdravě. Hodně lidí
se mě ptá, jestli mohou cvičit
s výplněmi. Já říkám, určitě
cvičte.
Závisí délka jednotlivých fází
cvičení na stáří cvičenky?
Pokud postavíme modely zdravých žen 30-, 40-, 50- a 60-letých a všechny budou mít stejný genetický základ, stejnou
životosprávu a budou stejně
trénovat, pak mohu konstatovat, že u té nejmladší
bude rychlejší průběh. Je to ovlivněno hormony, metabolismem. Ale v praxi to potvrdit nemohu. Mám
ženy přes padesát let, které prochází fázemi rychleji
než některé ženy v pětatřiceti letech. Je to o disciplíně.
Původně jsem si myslela, že mi bude stačit cvičit jen
krk a podbradek. V knize jste mě ale vyvedla z omylu
s tím, že musím cvičit všechno. Proč?
8

Všeobecně platí, že první fáze trvá přibližně 1–3 měsíce. Naše svaly v obličeji jsou propojeny. Chceme,
aby se zpevnil celý obličej. Pokud vyjmeme jen partii v obličeji, kterou vnímáme jako naši slabinu, pak
projdete první fází pouze v dané partii a ten zbytek
zůstane pozadu. Okolí vás nevnímá jako pouze např.
nosoretní rýhu, ale jako celek. Zpevnění celého obličeje udělá mnohem větší efekt než pouze jedné partie. Navíc je potřeba si uvědomit, že vše klesá shora
dolů.
Věnujete se i cvičení očí. Dá se
dobrým cvičením zbavit brýlí?
Samozřejmě. Správným cvičením dokážete zlepšit oči
až o 2 dioptrie za rok. Minimálně zpomalíte zhoršování
zraku.
Jóga je pro vás práce, jak relaxujete? Máte nějaký oblíbený
jogínský cvik, nebo si lehnete
na gauč jako „my ostatní“?
Víte, jóga a cvičení je má práce, u které jsem se musela naučit relaxovat. Je to nutnost. Rekonstruujeme
čtyři patra domu, kde budeme mít nové centrum
Selavis, a je spousta dalších povinností, nových cest
a plánů. Tudíž mi na samotný odpočinek nezbývá
moc času. Ale nejvíce si odpočinu se svým synem,
partnerem, rodinou nebo jen tak v tichu s pohledem do dáli.
JARMILA SKOPALOVÁ

NOVÁ VYDÁNÍ PRO ROK

2020

obj. kód 5800
656 stran | kroužková

689 Kč

obj. kód 5790
528 stran | kroužková

589 Kč

obj. kód 5787
440 stran | kroužková

659 Kč

obj. kód 5888
1320 stran | vázaná

979 Kč

obj. kód 5791
528 stran | brožovaná

449 Kč

obj. kód 5785
208 stran | brožovaná

319 Kč

obj. kód 5895
384 stran | brožovaná

369 Kč

obj. kód 5900
432 stran | brožovaná

389 Kč

obj. kód 5788
520 stran | brožovaná

429 Kč

Právě vyšlo
v nakladatelství
ANAG

Celý sortiment již vydaných knih
nakladatelství ANAG najdete ve všech
dobrých knihkupectvích po celé ČR.

anag@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz

Novinky z nakladatelství
Milan Děžinský
Hotel po sezóně
Držitel ceny Magnesia
Litera za poezii přichází
s netypickou novinkou,
sbírkou dle vlastních slov
„stvořenou z radosti
i piety“. K její tvorbě jej
inspirovali básníci první
poloviny dvacátého
století.
229 Kč
Poezie

Jonáš Zbořil
Nová divočina
Nová sbírka mladého
básníka Jonáše Zbořila
o věcech, které jsou nám
denně na očích, a kterých
si přesto nikdo nevšímá.
Nejen dítě, ale i gravitace
nebo rybenky si zaslouží
naši pozornost a něhu.

229 Kč
Poezie

Olag Tokarczuková
Bizarní povídky
Svět je čím dál bizarnější. Překvapivé
a nepředvídatelné povídky od držitelky
Nobelovy ceny za literaturu.
Odkud se bere pocit podivnosti? Je podivnost
vlastností světa, nebo se skrývá spíše v nás
samých? Slovo „bizarní“ znamená „divný“,
„zvláštní“, ale také „překvapivý“.
A právě taková — udivující a mimo všechny kategorie — je nejnovější kniha Olgy Tokarczukové.
Deset povídek, každá se odehrává v jiném prostoru: ve Volyni během vpádu švédských vojsk,
v současném Švýcarsku, ve vzdálené Asii,
na imaginárních místech.
299 Kč

Překladová beletrie

Iva Hadj Moussa
Šalina do stanice
touha
Jsou mladí. Jsou krásní.
Jsou z Brna. A taky „tak
trochu“ plánují vraždu.
Do české literatury se
vrací humor! Ani ne tak
moudrý a laskavý, jako
spíše ironický, jízlivý
a velmi nemilosrdný.
329 Kč
Česká beletrie

Naomi Noviková
V zajetí zimy
Pohádková fantasy
inspirovaná slovanským
folklorem od autorky
Ve stínu Hvozdu. Příběh
o odhodlání a tiché
síle žen, které dokážou
pozoruhodné věci,
aniž vědí, že jich jsou
schopny.
399 Kč
Fantasy

Stefan Spjut
Stalpi
Když věříte na trolly, jste
prostě jenom zvláštní, ale
když víte, že existují, je to
jako prokletí. Napínavý
román na pomezí žánrů
od autora, kterého srovnávají se Stephenem
Kingem.

349 Kč
Fantasy

Nino Haratischwiliová
Osmý život (pro Brilku)
Strhující rodinná sága provoněná čokoládou se
odehrává na pozadí celého dvacátého století:
v carském Rusku i Berlíně po pádu
komunistického režimu.

G. R. Halliday
Ve stínech

Vše začíná jako v pohádce. Prapradědeček
si z cesty do Vídně přiváží recept na nejlepší
horkou čokoládu na světě. Je hustá, černá
jako noc před bouří a naprosto neodolatelná.
Její konzumace má ovšem tragické, nezřídka
i smrtelné následky… Zděšený chocolatier
dospěje k přesvědčení, že na jeho lahodném
nápoji spočívá kletba. Přesto však recept předá
jako rodinné tajemství své dceři...

V mlhách Skotské
vysočiny, která se
převaluje nad hrbolatými
poli a průlivem Minch,
se na horizontu ztrácejí
ostrovy a z osamělých
domů mizejí lidé.

549 Kč
Překladová beletrie

379 Kč
Krimi

hostbrno.cz

VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK. KNIHY JSOU V PRODEJI OD 19. 3.
MELMOTH
SARAH PERRYOVÁ

NA SMRT
JOZEF KARIKA

Nový román Sary
Perryové, autorky bestselleru
Nestvůra z Essexu, se odehrává
v Praze.

Očekávaný román Jozefa
Kariky je unikátní žánrový mix
historické ságy,
thrilleru a hororu.

AŽ SE TI
ZATOČÍ HLAVA
ONDŘEJ ŠTINDL

ROZPOJENÉ STÁTY
MARTIN ŘEZNÍČEK
Moderátor
hlavních zpravodajských
relací České
televize a jeho
pohled na Spojené státy.

Nový autorův
román se odvíjí
na pomezí satiry,
hororu, psychodramatu i road
movie.

MALÁ BUBENICE
JOHN LE CARRÉ

NEUTĚŠENCI
KAZUO ISHIGURO

Další román od
klasika špionážního žánru, kde
hlavní hrdinka
Charlie je dvojitý
agent.

Nositel Nobelovy ceny přichází
s románem, který
je osobitou románovou tragikomedií.

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

WWW.ARGO.CZ

knižní tipy

IDIOT

KIRKE

Americká spisovatelka Elif Batumanová (*1977), dcera tureckých přistěhovalců, má ráda ruskou literaturu, o čemž svědčí
mj. i to, že pro obě své knihy si názvy vypůjčila od F. M. Dostojevského. Běsi (2010) jsou sbírkou esejů s podtitulem Zážitky
s ruskými knihami a lidmi, kteří je čtou; Idiot (2017) se dostal
mezi tři romány nominované na Pulitzerovu cenu 2018 (porazil
ho Greerův Less, který už česky také vyšel). V českém překladu
Lukáše Nováka vydalo Idiota nakladatelství Akropolis. Hlavní
hrdinkou i jedinou vypravěčkou románu je Selin, která má stejně jako autorka turecký původ. Je jí osmnáct let, píše se rok 1995 a Selin právě nastoupila na Harvard. Seznamuje se se svými spolubydlícími a dalšími spolužáky, začne se
učit rusky a zamiluje se do matematika Ivana, který je z Maďarska. Víc než osobně si ale
tihle dva rozumí písemně; píšou si e-maily, které jsou tehdy úplnou novinkou. V osobním kontaktu jim to až tak moc nejde, navíc o něco starší Ivan má přítelkyni a později je
jasné, že se přesune do Kalifornie. K nedorozuměním ovšem dochází i v e-mailech, jak
už to tak bývá. Příběh křehké první lásky vypráví Selin dosti obšírně, s až příliš mnoha
podrobnostmi, ale naštěstí také s nadhledem a vtipem; jemný humor je inteligentní
a okořeňuje místy trochu rozvláčné vyprávění, v němž chybí větší drama. Čtenář se
možná přistihne i při tom, že by na řadě míst krátil. Nicméně pohled na studium na
slavném Harvardu, které je tolik odlišné od našeho, stejně jako na život studentů je
velice zajímavý. Na prázdniny se Selin přesune do Evropy. Po návštěvě Paříže zamíří
za Ivanem do Budapešti a pak na maďarský venkov, kde několik týdnů učí angličtinu,
touží po Ivanovi (a neví, co si má o jejich vztahu myslet) a poznává řadu svérázných
maďarských vesničanů. Smutek z první nenaplněné lásky se autorce podařilo vylíčit
bez sentimentu, velmi citlivě a jemně, ale také bez zbytečné vypravěččiny sebeironie.
Selin zkrátka musí k mnoha věcem teprve dozrát, vždyť je ještě tak mladá. A Ivan na
tom není o moc líp.
MILAN VALDEN

Americká spisovatelka Madeline Millerová (*1978) se proslavila svým prvním románem Achilleova píseň (2011, česky 2014
a 2019), který získal Orange Prize; převyprávěla v něm příběh
řeckého válečníka Achillea a jeho milence Patrokla a události kolem trójské války. Druhý román Kirke vydala v roce 2018 (česky
vydal Slovart v překladu Evy Maršíkové). Autorka opět zůstala
u námětu z řecké mytologie. Hlavní hrdinkou a vypravěčkou je
dcera boha slunce Helia, zpočátku podceňovaná, odstrkovaná
a vysmívaná dívka, která v sobě však postupně – stejně jako její
mladší sourozenci – objeví čarodějnické schopnosti a stane se obávanou bohyní. Je však
vyhoštěna na opuštěný ostrov, kde si musí vystačit sama se svými kouzly, bylinkami a zvířaty. Čas od času ji ale přece jen někdo navštíví. Kouzla si musí Kirke objevit sama, magie
není jednoduchá, je to otázka trpělivosti a zkoušení různých postupů. Svoji hrdinku si
Millerová zvolila velmi dobře. Může totiž vyprávět spoustu příběhů, protože Kirke ovlivnila mnohé události a setkala se s různými hrdiny i bohy. Tak se jejím milencem stane
posel bohů, potměšilý Hermes, ale i nejzručnější řemeslník a vynálezce Daidalos (otec
Ikarův). Jednou je povolána ze své samoty k sestře Pasifae na její ostrov Kréta, kde se
narodí lidožravý netvor Minotaurus, jehož zavřou do podzemního labyrintu. Na svém
ostrově Aiaia Kirke uvítá též Iasona a svoji neteř Medeu, kteří jsou na útěku poté, co
Medeinu otci ukradli zlaté rouno. Nejvíc ale do jejího života zasáhne legendární Odysseus, vracející se z dobyté Tróje, o niž se válčilo deset let, na svůj ostrov Ithaka, kde na něj
čeká věrná manželka Penelope a syn Telemachos. Odysseovo bloudění ale trvá celkem
deset let, několik měsíců stráví u Kirke a stane se jejím milencem. Když odpluje na cestu
domů, čekají na Kirke ještě nejen mnohá kouzla, ale i další důležité setkání, jež navždy
změní její život… Bohaté vyprávění má spád a udržuje čtenáře v napětí až do konce. Kdo
má rád antickou mytologii, ale i dobrodružná vyprávění s notnou dávkou nadpřirozena,
bude s románem určitě spokojen.
MILAN VALDEN

N ov i n k y n akl a da tels t ví MOBA
Jo Spain

S naším požehnáním
Rok 1975. Zdrcené matce vytrhávají z rukou její
novorozené dítě. Rok 2010. V parku v irském
Dublinu je uprostřed zimy nalezeno tělo staré ženy.
Případ dostane na starosti detektiv inspektor Tom
Reynolds, který je přesvědčený, že vražda je
spojená s dávnými událostmi, jež se odehrály
v nechvalně známých prádelnách Magdalene.
Reynolds spolu se svým týmem následuje stopu
až do odlehlého kláštera na irském venkově.
Ovšem jakmile se on i jeho kolegové dostanou
dovnitř, začíná být až znepokojivě jasné, že vrah
se nachází ve zdech kláštera spolu s nimi…
a je odhodlaný dál mstít hříchy minulosti.

Alice Broadway

INK – Jizva

Tajemství kůže Leoře ukázalo, že všechno není tak,
jak se na první pohled zdá. Jiskra ji naučila, že každá
mince má dvě strany. Ale teď už má Leora životních
lekcí dost – chce napsat vlastní příběh.

Jan Bauer

Nina George

Než přijde kat

Krása noci

Písař zemského soudu s pověřením pro zvláštní úkoly Lukáš
Trobl vyšetřuje krádeže mrtvol ze
židovského hřbitova. Shodou okolností právě tehdy provádí doktor
Jan Jessenius veřejnou pitvu a židovský primas Markus Mordechaj
Meisel si stěžuje až u samotného
císaře, že krádeže má na svědomí
právě tento proslulý lékař.

Toto léto bylo jiné než předešlé
roky. Bylo žhavější, vytrvalejší.
Clair pozorovala ženy v ulicích
Paříže. Kolik tajemství zamlčuje
každá z nich? Kolik milenců,
kolik nevyplakaných slz? Kolik
nevyslovených, neuskutečněných
nápadů? Co je zapotřebí, aby
se ty ženy změnily?

Linda Castillo

V moci zla
Samotářská amišská osada a mrtvola mladé
dívky. Kate Burkholderová nyní stojí před úkolem
proniknout v přestrojení do místní uzavřené
komunity, aby odhalila vraha. Musí se však mít
na pozoru, protože dobře ví, že mezi amiši bude
mít jen velmi omezené možnosti spojení
s vnějším světem – a ještě menší možnost přivolat
si pomoc. Ale Kate už nemůže couvnout, obzvlášť
když v okolí osady kolují znepokojivé zvěsti
o ohrožených dětech…

Věra Fojtová

Zbav nás od zlého
Novým obyvatelům jihomoravské pohraniční vesnice se naděje na lepší
život neplní tak, jak si představovali. Ani víno z jejich vinic není zprvu
tak lahodné, jak by si přáli… Navíc se objeví škodná – Pavel Kuna,
donašeč, práskač, pijan, a ke všemu ještě neuvěřitelný a chronický
sukničkář. A tak netrvá dlouho a je ve starém lomu nalezen mrtvý…

bibliografie
duchovní nauk y
K Ř ESŤANST VÍ
Mlejnek jr., Josef
Boj o svatého Vladimíra. Křesťanství a nacionalismus v zápase
o ukrajinskou autokefalitu
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020, 264 s., brož.
Otázka autokefality ukrajinské pravoslavné církve zdaleka přesahuje
hranice církevního života. Prezident
Petro Porošenko ji charakterizoval
jako zásadní věc nejen pro nezávislost a národní bezpečnost své země,
ale i pro světovou geopolitiku.
ISBN 978-80-7325-493-3

Pospíšil, Václav Ctirad
Božská Sláva Ukřižovaného.
Hymnus Filipanům 2,6–11

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2020, 1. vyd., 112 s., brož. 179 Kč
Hymnus z listu Filipanům (Flp
2,6–11) je dobře známý čtenářům
Nového zákona i těm, kdo se modlí
breviář a účastní se liturgie. Krásná
a hutná výpověď o tom, kdo je Boží
Syn, nás přivádí k jádru opravdu
křesťanského života.
ISBN 978-80-7566-162-3

NÁBOŽE NST VÍ
Čemus, Richard
Život není čas, ale setkání. Nové
svědectví o Tomáši Špidlíkovi

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2020, 1. vyd., 168 s., brož. 249 Kč
Svědectví blízkého spolupracovníka
kardinála Špidlíka není jen vzpomínkou
na velkou osobnost naší církve, ale i velmi cennou sbírkou úvah o tématech,
která utvářela dílo Tomáše Špidlíka.
ISBN 978-80-7566-076-3

Džibrán, Chalíl
Ježíš – Syn člověka

Praha: Vyšehrad, 2020, 200 s., váz.
249 Kč
Další dílo libanonského spisovatele
Chalíla Džibrána, autora slavného
Proroka.
ISBN 978-80-7601-251-6

Hinduismus. Základní texty
východních náboženství 1.

Praha: Argo, 2020
První část čtyřsvazkového díla zahrnuje některé hymny a písně z véd,
výňatky z komentářů bráhman, výběr
z upanišad, vybrané partie ze šáster,
Bhagavadgítu, několik dalších kratších textů z Mahábháraty a ukázky
z purán.
ISBN 978-80-257-3105-5

Půst a Velikonoce pro nejmenší

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2020, 1. vyd., 28 s., brož. 149 Kč
SAMOLEPKY • OMALOVÁNKY •
HRY • MODLITBY. Ilustrovala Léa
Fabreová. 20 zábavných úkolů na
dobu postní a velikonoční. Hledání
rozdílů, omalovánky, bludiště, spojovačky, puzzle, samolepky, vybarvování a spousta dalších her!
ISBN 978-80-7566-158-6

Rückl, Jan
Přímluvy – všeobecná modlitba
věřících

Praha: Vyšehrad, 2020, 424 s., váz.
399 Kč
Přímluvy shromážděné v této sbírce
se snaží pravdivě vystihnout skutečné

6/2020

potřeby současných křesťanů i našeho současného světa.
ISBN 978-80-7601-248-6

Weber, Hubert Philipp
Apoštolské krédo

Praha: Vyšehrad, 2020, 128 s., brož.
249 Kč
Kniha německého teologa vykládá
krok za krokem apoštolské krédo
neboli vyznání víry a jeho věroučné
pravdy tak, aby byly zajímavé nejen
pro věřící, ale i pro ty, kdo stojí mimo
církve či k nim chovají odstup.
ISBN 978-80-7601-277-6

ekonomika
DAN Ě
Daňové zákony 2020

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 139 Kč
Soubor všech českých daňových
zákonů, do kterých jsou promítnuty
všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace
obsahuje celkem 12 zákonů v úplném
znění s tučně vyznačenými změnami.
ISBN 978-80-7488-383-5

ÚZ č. 1349 Spotřební daně, .....
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 129 Kč
Nové vydání publikace obsahuje
novelizovaný zákon o spotřebních
daních a aktuální texty všech prováděcích vyhlášek.
ISBN 978-80-7488-384-2

ÚZ č. 1350 Daň silniční, daň
z nemovitostí, .... Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 69 Kč
Publikace obsahuje aktuální texty 3
zákonů a jejich prováděcích vyhlášek.
Od minulého vydání byl novelizován
zákon o dani z nabytí nemovitých
věcí, zákon o dani z nemovitých věcí
a některé vyhlášky.
ISBN 978-80-7488-385-9

E KO N OM I K A
Breburda, JUDr. Jan
Exekuce srážkami ze mzdy 2020

Olomouc: Anag , 2020, 8. aktual.
vyd., 528 s., brož. 449 Kč
Nezbytná příručka v každé knihovně
mzdové účtárny či exekučního úřadu.
Srozumitelné vysvětlení problematiky
exekuci.
ISBN 978-80-7554-256-4
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využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů
a různých benefitů.
ISBN 978-80-7554-261-8

ÚZ č. 1351 Cestovní náhrady ,
.... Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 69 Kč
Od ledna 2020 se mění všechny
sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb
zahraničního stravného.
ISBN 978-80-7488-386-6

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 159 Kč
Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven.
ISBN 978-80-7488-387-3

ÚZ č. 1353 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách
a správě. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 97 Kč
Publikace obsahuje aktuální právní
předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových
organizací, státních fondů, školských
právnických osob, regionálních rad
regionů soudržnosti a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu
státní služby.
ISBN 978-80-7488-388-0

ÚZ č. 1354 Odměňování státních zaměstnanců. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 79 Kč
Publikace obsahuje akt. právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových
organizací, státních fondů, školských
PO, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců státu, kteří
nejsou v režimu státní služby.
ISBN 978-80-7488-389-7

ÚZ č. 1355 Sociální pojištění
2020. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 179 Kč
Publikace obsahuje 37 předpisů,
které jsou rozděleny do čtyř kapitol:
pojistné na sociální zabezpečení,
nemocenské pojištění, důchodové
pojištění, organizace a provádění
sociálního zabezpečení.
ISBN 978-80-7488-390-3

Plesníková, Jindřiška; Krbečková, Ing. Marie
FKSP, sociální fondy, benefity
a jiná plnění 2020
Olomouc: Anag , 2020, 7. aktual.
vyd., 184 s., brož. 319 Kč
Většina organizací a firem v České
republice, ale i v okolních státech,

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 139 Kč
Od minulého vydání byl změněn především zákon o státní sociální podpoře (rodičovský příspěvek, příspěvek
na bydlení a další oblasti). Změněny
byly také některé další předpisy.
ISBN 978-80-7488-391-0

ÚZ č. 1357 Rozpočet a financování územních samosprávních
celků. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 159 Kč
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ÚZ č. 1360 Účetnictví veřejného
sektoru. Úplné znění přepisů

společenské
vědy; osvěta
ÚZ č. 1358 Cenové předpisy
2020. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 59 Kč
Soubor předpisů zahrnuje aktuální
úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České
republiky v oblasti cen, od ledna platí
nový výměr MF č. 01/2020, kterým
se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami.
ISBN 978-80-7488-393-4

ÚZ č. 1359 Kontrola veřejných
financí. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 89 Kč
Publikace obsahuje novelizované
znění zákona o finanční kontrole
a jeho prováděcí vyhlášku, dále zákon
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád
a zákon o NKÚ.
ISBN 978-80-7488-394-1

ÚZ č. 1361 Účetnictví nevýdělečných organizací. Úplné znění
předpisůÚ
Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 69 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
zákona o účetnictví, účetní vyhlášku
a účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání.
ISBN 978-80-7488-396-5

M ANAG E M E NT
Špaček, Miroslav;
Červený, Karel
Kreativní metody v inovacích

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 350 s., brož. 492 Kč
Publikace představuje a rozebírá
jednotlivé kreativní techniky managementu inovací, tak jak jsou aktuálně
využívány v inovační praxi.
ISBN 978-80-245-2322-4

ÚČE TN IC T VÍ

ÚZ č. 1356 Sociální zabezpečení
2020. Úplné znění předpisů

podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování
účetní závěrky za rok 2020.
ISBN 978-80-7488-382-8

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 149 Kč
Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících
účetnictví veřejných institucí.
ISBN 978-80-7488-395-8

ÚZ č. 1352 Zdravotní pojištění
2020. Úplné znění předpisů

Pichrt, Jan;
Morávek, Jakub;
Boháč, Radim
Sdílená ekonomika tři roky poté
– závěry a perspektivy

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
288 s., 420 Kč
Jelikož jde o závěrečný výstup projektu, věnují se autoři, souhrnně řečeno,
jednak hodnocení závěrů dosažených
v uplynulých letech a jednak dílčím
specifickým otázkám spojených
s konkrétními situacemi souvisejícími
se sdílenou ekonomikou.
ISBN 978-80-7598-592-7

Klíčovými předpisy jsou zákon
o rozpočtových pravidlech a zákon
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2020.
ISBN 978-80-7488-392-7

Brychta, Ivan; Bulla, Miroslav; Krupová, Tereza a kol.
Meritum Účetnictví podnikatelů
2020

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 17
vyd., 556 s., 640 Kč
MERITUM Účetnictví podnikatelů
2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se
chtějí v oblasti účetnictví orientovat.
ISBN 978-80-7598-593-4

ÚZ č. 1348 Vzorový účtový rozvrh 2020. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 69 Kč
Publikace je užitečným vodítkem pro
sestavení takového účtového rozvrhu

ASTRO LOG I E
Chinmoy, Sri
Astrologie, nadpřirozeno
a svět Za

Zlín: Madal Bal, 2020, 3. vyd., 160 s.,
váz. 199 Kč
Kniha představuje výběr těch nejzajímavějších jevů: • Astrologie a proroctví • Od okultní síly k duchovní síle •
Svět duchů • Média a neviditelný svět
• Člověk a vesmír.
ISBN 978-80-88324-01-0

E KO LO G I E
Dunne, John;
Goleman, Daniel; XIV., Jeho
svatost Dalajlama
Ekologie, etika a změna klimatu

Praha: Vyšehrad, 2020, 272 s., váz.
369 Kč
V současnosti stojíme na rozcestí
a čelíme palčivým problémům: Co se
děje s naší planetou?
ISBN 978-80-7601-254-7

E N C YK LO PE D I E
Goff, Jacques Le
Encyklopedie středověku

Praha: Vyšehrad, 2020, 936 s., váz.
999 Kč
Tento výkladový slovník z pera předních světových medievistů je rozsahem i pojetím ojedinělým pokusem
představit epochu středověku v celé
její šíři a plasticitě. Každé z více než
osmi desítek hesel je samostatným
esejem.
ISBN 978-80-7601-255-4

Hermanová, Sarah
Kdo ví? Všeobecné otázky

Překl. Rybecká, Ivana, Praha: Universum, 2020, 256 s., brož. 359 Kč
Pojďte si otestovat své všeobecné vědomosti. V knize jsou otázky
z různých odvětví: vesmír, počasí,
literatura, zeměpis, jídlo a pití, film
a další. Odpovědi jsou zpracovány
vtipnou formou, která vás přivede
k opětovnému zamyšlení.
ISBN 978-80-7617-944-8

ETN OG R AFI E
Vokolek, Václav
Jaro – Cesty za horizont

Praha: Universum, 2020, 192 s., váz.
379 Kč
Poslední díl Cest za horizont nás
dovede k jaru. Před poutníky se
otevírá každoročním zázrakem
ožívající krajina a první jarní cesty
z ní symbolicky vynášejí zimu, i když
i ona jim dala mnoho krásných
zážitků.
ISBN 978-80-242-6481-3

bibliografie
FI LOZO FI E
Ferry, Luc;
Vedlich, Joseph F.
Řecké mýty

Praha: Garamond, 2020, 512 s., váz.
490 Kč
Filosof a univerzitní profesor Luc
Ferry předkládá v tomto díle rozbor
řeckých mýtů a jejich přínos moderní
době.
ISBN 978-80-7407-466-0

Floss, Karel;
Jabůrek, Martin (ed.)
Dávné inspirace a nové výzvy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 408 s.
Kniha Dávné inspirace a nové výzvy
obsahuje práce z různých období
tvorby Karla Flosse, jež však nejsou
uspořádány chronologicky podle
data svého vzniku, nýbrž tematicky
do čtyř sekcí.
ISBN 978-80-244-5545-7

H ISTO R I E
Marek, Pavel
Obtížný cizinec. Vladyka srbské
pravoslavné církve Dositej (Vasič) a meziválečné Československo (1920–1939)
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 390 s.
Monografie shrnuje poznatky o působení vladyky srbské pravoslavné
církve Dositeje (Vasič) v meziválečné první Československé republice
(1918–1938), kde se soustředil na
pomoc nově založené Církvi československé (husitské).
ISBN 978-80-244-5589-1

Arndt, Tomáš
Lékárny s Davidovou hvězdou
v čase šoa

Praha: Academia, 2020, 468 s., brož.
450 Kč
Kniha se věnuje osudům židovských
majitelů lékáren a farmaceutů v Československu v letech 1938–1945.
ISBN 978-80-200-3049-8

Diamond, Jared
Rozvrat

Překl. Urban, Zdeněk, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2020, 408 s., brož.
449 Kč
Proč se některé národy vyrovnávají
s rozvratem lépe než jiné? Můžeme
spletité národní krize pochopit díky
paralelám s krizovou terapií jednotlivce? A leží právě tady klíč k úspěšnému řešení palčivých problémů
dnešního světa?
ISBN 978-80-7555-094-1

Fénélonová, Fania
Osvětimský orchestr

Překl. Pantůček, Svetozár, Praha:
Garamond, 2020, 312 s., váz. 339 Kč
Sugestivní výpověď francouzské klavíristky, která strávila jedenáct měsíců
v „dívčím orchestru“ v koncentračním
táboře Osvětim.
ISBN 978-80-7407-465-3

Frejtichová, Jarmila
Můj rok 1970

Brno: BizBooks, 2020, 232 s., váz.
299 Kč
Rok 1970 asi nebude v českých dějinách zapsán zrovna zlatým písmem.
Zavzpomínejme na rok, kdy se láme
nejen desetiletí, ale také charaktery.
ISBN 978-80-265-0913-4

Hauke, Friederichs;
Barth, Rüdiger
Než přišel Hitler

Praha: Vyšehrad, 2020, 408 s., váz.
349 Kč
Posledních deset týdnů Výmarské
republiky v nervy drásajícím zpracování. Výmarská republika se na přelomu let 1932 a 1933 otřásá.
ISBN 978-80-7601-253-0

Machalíková, Pavla;
Petrasová, Taťána;
Winter, Tomáš
Zrození lidu v české kultuře
19. století

Praha: Academia, 2020, 272 s., brož.
Mýtus lidu jako základu národa tvořil
páteř národního hnutí a obecné přijetí
národní identity přímo určovalo úspěch
utváření moderního českého národa.
ISBN 978-80-200-3066-5

Pokorný, František
Deník legionáře v Rusku

Brno: CPress, 2020, 360 s., váz. 399 Kč
Paměti důstojníka Františka Pokorného z let 1912–1920 nám umožňují
vidět tehdejší bouři v Evropě a Rusku
očima vnímavého současníka.
ISBN 978-80-264-3022-3

Rychlík, Jan
Mezi Terstem a Istanbulem

Praha: Vyšehrad, 2020, 408 s., váz.
499 Kč
Dramatické dějiny balkánských
národů ve 20. století sleduje kniha
českých a bulharských historiků pod
vedením Jana Rychlíka.
ISBN 978-80-7601-252-3

Šedivý, Miroslav
Krvavá odyssea. Řecký boj za
nezávislost 1821–1832

Praha: Epocha, 2020, 3. vyd., 232 s.,
váz. 245 Kč
Oboustranná brutalita založená na
náboženských rozdílech a bezpočet
menších i větších střetnutí na souši
i na moři byly charakteristickými projevy krvavé války mezi Řeky a Turky
ve dvacátých letech 19. století.
ISBN 978-80-7557-234-9

Taraba, Luboš
V zájmu všeho křesťanstva

Praha: Epocha, 2020, 2. vyd., 272 s.,
váz. 269 Kč
Tak jako se Waterloo stalo v obecném
povědomí synonymem pro porážku,
Lepanto – námořní bitva Osmanů s benátsko–španělsko–papežskou koalicí
vystupující jako tak zvaná Svatá liga –
vstoupilo do dějin jako „bod obratu“.
ISBN 978-80-7557-235-6

Tatíček, Pavel
Můj rok 1980

Brno: BizBooks, 2020, 160 s., váz.
299 Kč
Rok 1980 byl rokem velkých sportovních událostí a nenápadných politických posunů.
ISBN 978-80-265-0914-1

z Řezna, Ondřej
Husitská kronika

Praha: Argo, 2020, 344 s., váz.
Kronika augustiniána – kanovníka
Ondřeje z Řezna (1380–1438) představuje jeden z nejbarvitějších protihusitsky zaměřených textů. Autor
v něm, především formou historek
a karikatur, líčí počátky husitství a husitských válek.
ISBN 978-80-257-3076-8
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I N FO R M ATI K A
Fryová, Hannah
Hello World

Překl. Šolc, Roman, Praha: Vyšehrad,
2020, 256 s., váz. 349 Kč
Umělá inteligence budí vášně – jedni
ji vynášejí do nebes, jiní v ní vidí
zkázu lidstva. Digitální současnost
zábavným pohledem uznávané matematičky.
ISBN 978-80-7601-246-2

Klement, Milan
Hardwarová a softwarová
konfig urace PC – počítačové
komponenty 1

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 48 s.
Tento studijní text Vás postupně seznámí se základy hardware osobních
počítačů, jako jsou procesory, počítačové paměti a základní desky.
ISBN 978-80-244-5572-3

Klement, Milan
Hardwarová a softwarová
konfigurace PC – počítačové
komponenty 2

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 51 s.
Tento studijní text vás postupně seznámí se základy konfigurace dalších
počítačových komponent, jako jsou
rozšiřující karty, pevné a SSD disky
či sběrnice.
ISBN 978-80-244-5573-0

Klement, Milan
Hardwarová a softwarová
konfigurace PC – počítačové
komponenty 3

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 48 s.
Tento studijní text vás postupně
seznámí se základy konfigurace dalších počítačových komponent, jako
jsou vstupní a výstupní periferie či
serverová rozšíření.
ISBN 978-80-244-5574-7

virtualizace a virtualizačních infrastruktur a s tím spojených virtualizačních nástrojů.
ISBN 978-80-244-5576-1

Klement, Milan
Správa a provoz virtualizačního
datacentra – pokročilé operace
s VMware vSphere

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 42 s.
Studijní text je zaměřen na
vysvětlení dalších, souvisejících
pojmů, které jsou spojeny
s praktickou obsluhou hypervizoru
postaveného na platformě VMware
vSphere 6.5 a 5.5.
ISBN 978-80-244-5586-0

Klement, Milan
Správa a provoz virtualizačního
datacentra – základní operace
s VMware vSphere

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 46 s.
Studijní text je zaměřen na vysvětlení
základních pojmů v oblasti virtualizace a virtualizačních infrastruktur
a s tím spojených virtualizačních
nástrojů. Dále je zaměřena na
praktickou práci s hypervizorem
postaveným na platformě VMware
vSphere 6.5.
ISBN 978-80-244-5585-3

Klement, Milan
Technologie počítačových
sítí – IP adresace a směrování
v počítačových sítích

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 52 s.
Studijní disciplína je zaměřena na
vysvětlení základních pojmů souvisejících s adresováním počítačů
a prvků počítačových sítí v rámci
internetu. Probírána a vysvětlována
je tak problematika adresování, tříd
IP adres.
ISBN 978-80-244-5581-5

Klement, Milan
Hardwarová a softwarová
konfigurace PC – software

Klement, Milan
Technologie počítačových sítí –
pokročilá správa OS Windows
server 2016 a jeho služeb

Klement, Milan
Hardwarová a softwarová konfigurace PC – správa operačního
systému Windows 10

Klement, Milan
Technologie počítačových sítí
– služby DNS, DHCP a síťové
prvky

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 45 s.
Tento studijní text vás postupně
seznámí se základy a přehledem software osobních počítačů. Také získáte
mnoho informací o historii vývoje
programového vybavení počítačů.
ISBN 978-80-244-5575-4

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 51 s.
Studijní text je zaměřen na vysvětlení
dalších pojmů, které jsou spojeny
s praktickou obsluhou hypervizoru
postaveného na platformě VMware
Workstation 14 a manipulaci a konfiguraci virtuálních strojů s operačním
systémem Windows 10.
ISBN 978-80-244-5577-8

Klement, Milan
Hardwarová a softwarová
konfigurace PC – VMware
Workstation a instalace OS
Windows 10

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 45 s.
Tento studijní text je zaměřen na
vysvětlení základních pojmů v oblasti
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Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 66 s.
Studijní disciplína je zaměřena na vysvětlení dalších, souvisejících pojmů,
které jsou spojeny s praktickou obsluhou hypervizoru postaveného na
platformě VMware Workstation 14.
ISBN 978-80-244-5584-6

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 39 s.
DNS a DHCP jsou jedny z nejdůležitější služeb každé počítačové sítě
a bez jejich správného fungování není
možné provozovat konzistentní počítačovou síť. Disciplína se tedy na tyto
dvě stěžejní služby zaměřuje.
ISBN 978-80-244-5582-2

Klement, Milan
Technologie počítačových
sítí – úvod do problematiky
počítačových sítí

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 59 s.
Studijní disciplína je zaměřena na
vysvětlení základních pojmů v oblasti počítačových sítí. Jsou zde tak
prezentovány poznatky týkající se

typologie a rozsahu počítačových sítí,
jejích služeb a modelů.
ISBN 978-80-244-5580-8

Klement, Milan
Technologie počítačových sítí
– VMware Workstation, OS
Windows server 2016 a jeho
správa

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 60 s.
Studijní disciplína je zaměřena na
praktickou práci s hypervizorem
postaveným na platformě VMware
Workstation 14 a manipulaci
a konfiguraci virtuálních strojů
s operačním systémem Windows
2016 Server.
ISBN 978-80-244-5583-9

Klement, Milan
Virtualizační technologie –
pokročilé operace pro práci
s virtuálními stroji (VM)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 84 s.
Studijní text je zaměřen na vysvětlení dalších, souvisejících pojmů,
které jsou spojeny s praktickou
obsluhou hypervizoru postaveného
na platformě VMware vSphere 6.5
a manipulaci a konfiguraci virtuálních
strojů s operačním systémem Windows 2016.
ISBN 978-80-244-5588-4

Klement, Milan
Virtualizační technologie –
základní operace pro práci
s virtuálními stroji (VM)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 48 s.
Studijní text je zaměřen na praktickou práci s hypervizorem postaveným na platformě VMware vSphere
6.5 a manipulaci a konfiguraci virtuálních strojů s operačním systémem
Windows 10.
ISBN 978-80-244-5587-7

Pecinovský, Josef
Notebook pro seniory: Vydání
pro Windows 10

Brno: Computer Press, 2020, 232 s.,
brož. 269 Kč
Nebojte se a naučte se pracovat se
svým novým notebookem. Nyní už
se nemusíte bát používat notebook,
který může na první pohled vypadat
hodně komplikovaně.
ISBN 978-80-251-4995-9

Spielmann, Michal;
Špaček, Jiří
AutoCAD: Názorný průvodce
pro verze 2019 a 2020

Brno: Computer Press, 2020, 552 s.,
váz. 590 Kč
Již 8. aktualizované vydání nejprodávanější české knihy o AutoCADu
z pera zkušených českých autorů
představuje jak kompletní zdroj pro
efektivní navrhování, tak přehled
praktického využití nových funkcí
a nástrojů verzí 2019 a 2020.
ISBN 978-80-251-4994-2

Tasker, Sara
Ovládněte Instagram

Brno: Zoner Press, 2020, 192 s.,
brož. 399 Kč
Zajímá vás, jak dosáhnout úspěchu
na Instagramu? Myslíte, že není
možné živit se pouze Instagramem?
Autorka Sara Tasker nám tohle tvrzení vyvrátí.
ISBN 978-80-7413-406-7

bibliografie
KULTUR N Í
DĚ J I NY
Goff, Jacques Le
Kultura středověké Evropy

Překl. Čermák, Josef, Praha: Vyšehrad, 2020, 704 s., váz. 899 Kč
Obsáhlá publikace představuje
jakousi plastickou mapu či průvodce
dějinami středověké Evropy.
ISBN 978-80-7601-250-9

M É D IA
Wolfová, Maryanne
Čtenáři, vrať se

Překl. Hegedüsová, Romana, Brno:
Host, 2020, 264 s., brož. 319 Kč
Neuroložka a odbornice na proces
čtení Maryanne Wolfová v knize
Čtenáři, vrať se shrnuje dosavadní
vědecké poznání o vlivu digitálních médií na proces čtení a lidský
mozek.
ISBN 978-80-275-0011-6

M E D ITACE
Osho
Osho na každý den. 365
meditací

Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 2. vyd.,
384 s., váz.
Výběr každodenních krátkých meditací, uspořádaný z úryvků promluv
tohoto východního mystika a duchovního guru. Pozitivní zamyšlení se
nad každodenními problémy, trochu
jinak, netradičně.
ISBN 978-80-7593-175-7

PO LITO LO G I E
Eichler, Jan
Evropská bezpečnost 30 let po
skončení studené války

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 270 s., brož. 491 Kč
Monografie navazuje na svoji
předchůdkyni vydanou v roce 2017
a vyhodnocuje události, ke kterým
došlo v letech 2015 – 2018. Zaměřuje
se především na hlavní bezpečnostní
hrozby a rizika, jimž čelí Evropa 30 let
po skončení studené války.
ISBN 978-80-245-2296-8

Kříha, Josef
Bezpečnostní prostředí Evropské
unie v optice středoevropského
diapazonu bezpečnostních
a právních věd
České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2020, 1. vyd., 139 s., 250 Kč
Věcná část vykazuje setrvalou
tendenci recentně a originálním
způsobem poukázat k zájmové reflexi
eklekticky vymezených konotací
bezpečnostních a právních věd v intencích středoevropského diapazonu
bezpečnostního prostředí EU.
ISBN 978-80-7556-059-9

Řezníček, Martin
Rozpojené státy

Praha: Argo, 2020, 304 s., brož.
298 Kč
Martin Řezníček se takřka každý
večer po dobu pěti let pokoušel divákům přiblížit změny, jimiž procházejí
USA a které jsou možná nejhlubší za
několik posledních dekád.
ISBN 978-80-257-3103-1

z n ov i n e k k 18. 3. 2020 241 t i t u l ů
PR ÁVO
Adamová, Hana;
Brim, Luboš;
Coufalík, Petr a kol.
Pozemkové vlastnictví

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 832 s., 1650 Kč
Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona
č. 89/2012 Sb., nového občanského
zákoníku, a aktuálních předpisů
počínaje výkladem základních pojmů
i nových principů.
ISBN 978-80-7598-690-0

Hloušková, JUDr. Pavla;
Hofmannová, JUDr. Eva;
Schmied, Mgr. Zdeněk a kol.
Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2020

Olomouc: Anag , 2020, 13. aktual.
vyd., 1320 s., váz. 979 Kč
Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích
již dvanácti komentovaných vydání
zákoníku práce a dalších souvisejících
právních předpisů.
ISBN 978-80-7554-252-6

Jemelka, Luboš;
Vetešník, Pavel
Zákon o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich.
Zákon o některých přestupcích.
Komentář

Praha: C. H. Beck, 2020, 2. vyd.,
1056 s., váz. 1890 Kč
Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po
jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017,
ale poukazuje též na četné změny
v souvisejících právních předpisech
na které je v textu výkladu odkazováno.
ISBN 978-80-7400-772-9

Pilík, Václav; Nový, Dalibor;
Dobiáš, Petr a kol.
Zvláštní způsoby uzavírání
smluv. Jednostranné sliby

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., brož. 399 Kč
Publikace s názvem „Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné
sliby“ přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší,
než se z prvního pohledu zdá.
ISBN 978-80-7598-530-9

Poláček, Bohumil;
Novák, Radek
Mezinárodní přepravní doklady

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 350 Kč
Publikace systematicky zachycuje
dokumenty, které se využívají při mezinárodní přepravě zboží (nákladů,
zásilek) podle jednotlivých dopravních oborů (módů).
ISBN 978-80-7598-639-9

Příkopa, Vojtěch
Restituce podle zákona o půdě

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
128 s., brož. 350 Kč
Publikace se věnuje restituční problematice v podobě převodů náhradních
pozemků na oprávněné osoby podle
zákona o půdě. Na ty mají restituenti
nárok, není-li možné navrátit jim původní nemovitosti, o které přišli mezi
lety 1948 až 1989.
ISBN 978-80-7400-775-0

Sivák, Jakub
Aspekty ochrany osobnosti
lékaře a pacienta

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
156 s., 225 Kč
Předkládaná publikace analyzuje
práva a povinnosti lékaře a pacienta
při poskytování zdravotních služeb
a popisuje specifika právního vztahu
vznikajícího mezi lékařem a pacientem (smlouva o péči o zdraví).
ISBN 978-80-7598-609-2

Svoboda, Karel
Opravné prostředky. Civilní
proces z pohledu účastníka

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
544 s., váz. 990 Kč
Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece
srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu.
ISBN 978-80-7400-774-3

Ženíšková, Ing. Marta
Pojistné na sociální zabezpečení
zaměstnavatelů, zaměstnanců,
OSVČ a dobrovolně důchodově
pojištěných s komentářem
a příklady 2020

Olomouc: Anag , 2020, 9. aktual.
vyd., 160 s., brož. 299 Kč
Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2020 obsahuje výklad k jednotlivým
ustanovením zákona č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení.
ISBN 978-80-7554-262-5

PŘ Í RUČK Y
Šetele, Petra;
Samková, Alžběta
Vulvou porodní asistentky

Brno: BizBooks, 2020, 256 s., váz.
349 Kč
Průvodce závěrečnou fází těhotenství
a porodem, který Vás připraví na
všechno.
ISBN 978-80-264-3017-9

PSYCH O LOG I E
Hemfelt, Robert; Minirth,
Frank; Meier, Paul
Závislosti srdce. Jak opustit
nezdravé vztahy

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2020, 2. vyd., 336 s., brož. 379 Kč
Problémy ve vztazích, hádky, trápení
a neschopnost pokojného soužití.
Těžkosti v zaměstnání, finanční problémy, alkohol, drogy. Nekontrolovatelný hněv, násilí, smutek, deprese.
ISBN 978-80-7566-152-4

Shawová, Julia
Zlo. Věda o temných stránkách
lidství

Praha: Paseka, 2020, 304 s., brož.
Čím se liší váš mozek od mozku psychopata? Kolik lidí sní o vraždě? Pokud byste se mohli vrátit v čase, zabili
byste malého Hitlera? Jste zlí jen proto, že máte nějaké sexuální sklony?
ISBN 978-80-7637-047-0

Starková, Jill
Když nejste v pohodě. Jak
zvládat těžké časy

Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 1. vyd.,
168 s., brož.
Jsou dny, kdy vám není vůbec do smíchu. V životě každého z nás nastanou
chvíle, kdy se nic nedaří a špatné zprávy
střídají ještě horší. A právě pro takové
chvíle je určena tato knížka. Bude vaším
průvodcem těžkým životním obdobím.
ISBN 978-80-759-3172-6

Wynne, Clive
Jedinečný svět psích emocí

Překl. Tetřevová, Renáta, Praha:
Esence, 2020, 240 s., váz.
Důkazy mluví jasně – psi cítí lásku
stejně jako lidé. Populárně naučná
kniha z pera renomovaného odborníka se zabývá světem psích emocí a jejich jedinečnou vazbou na člověka.
ISBN 978-80-242-6380-9

REGIONALISTIKA
Mach, Jiří
Záhady a taje Orlického kraje

Ústí nad Orlicí: Oftis , 2020, 242 s.,
190 Kč
Kniha je věnována kraji Orlických hor
a jejich podhůří. V pětadvaceti kapitolách se autor zaměřil na příběhy,
jejichž společným jmenovatelem je
nějaké tajemství.
ISBN 978-80-7405-528-7

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Farrell, Warren; Gray, John
Krize chlapectví

Překl. Reischlová, Daniela, Praha:
Práh, 2020, 520 s., váz. 399 Kč
Kniha Krize chlapectví přináší komplexní plán pro rodiče, učitele nebo
politiky, aby zjistili, jak mohou našim
synům pomoci k tomu, aby z nich byli
šťastnější a zdravější muži, otcové
a leadeři, kteří si zaslouží náš respekt.
ISBN 978-80-7252-839-4

SBO R N Í K Y

Kast, Verena
Stín v nás

Praha: Portál, 2020, 144 s., brož.
289 Kč
Ten, kdo si neuvědomuje vlastní stín,
ho často promítá na druhé – třeba na
cizince. Integrovat vlastní stín znamená překonat úzkost a paradoxně jí
odebrat sílu.
ISBN 978-80-262-1576-9

Sandberg, Sigri
Tma

Překl. Vrbová, Jarka, Praha: Portál,
2020, 160 s., váz. 249 Kč
Proč v nás samota v polární noci na
horách vzbuzuje strach? Jak nás ohrožuje světelný smog? Jak inspiruje tma
umělce? Norská novinářka Sigri Sand
berg se vypravila na pětidenní pobyt
v polární noci na norských horách.
ISBN 978-80-262-1566-0
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Laboratoř Evropské unie
1/2019. Sborník sylabů
nejlepších diplomových prací
s tematikou Evropské unie

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 118 s.
Sborník je výsledkem soutěže o nejlepší diplomovou práci s evropskou
tematikou.
ISBN 978-80-245-2336-1

Z ÁHADY
Česal, Aleš
Tajemná místa Čech

Praha: XYZ, 2020, 360 s., váz.
349 Kč
Autoři se vydávají po stopách druidů,
mágů i alchymistů, přičemž neopomí-

nají ani svobodné zednáře, templáře
a rosekruciány.
ISBN 978-80-7597-632-1

Ž IVOTN Í ST YL
de Maigret, Caroline;
Mas, Sophie
Čím starší, tím lepší, ale starší

Brno: Jota, 2020, 272 s., váz.
Tentokrát nás tyto vtipné, moudré
a mimořádně šik Francouzky seznámí
s tím, co si ženy kolem čtyřicítky
myslí a cítí, a poskytnou nám řadu
nepostradatelných, vlastní zkušeností
prověřených rad, jak se vypořádat
s láskou a životem.
ISBN 978-80-7565-633-9

Sakuma, Kenichi
Hubněte s aktivním středem těla
Olomouc: Anag , 2020, 1. vyd., 96 s.,
brož. 239 Kč
Žádné velké přemáhání ani úsilí,
pouze 5 základních cviků. Každé tělo
se může změnit k lepšímu! Zatočte
s povislým břichem a silnými stehny
a hýžděmi!
ISBN 978-80-7554-251-9

Svatební plánovač

Praha: Esence, 2020, 224 s., váz.
399 Kč
Budete se brát, blahopřejeme! Teď je
třeba si všechno pěkně rozvrhnout,
aby přípravy probíhaly co nejvíc
v klidu. I malá svatba bude vyžadovat
přípravy.
ISBN 978-80-7617-885-4

Šnajdrová, Lenka
Léčivý rodokmen

Praha: Portál, 2020, 192 s., brož.
265 Kč
Některá vaše trápení a starosti mají
své kořeny v dobách, kdy jste se ještě
nenarodili. Tato kniha se zaměřuje
právě na ně – může proto nabídnout
mnohem víc než obyčejný rodokmen
sestavený z údajů na matrikách.
ISBN 978-80-262-1567-7

matematické
a přírodní vědy
BIO LOG I E
Dungel, Jan
Biologie umění

Praha: Academia, 2020, 272 s., váz.
495 Kč
Existuje nějaký vztah mezi uměním
a biologickými zákonitostmi, obecně
řečeno kulturou a naturou? A pokud
ano, jakou roli při evoluci umění sehrála právě biologie?
ISBN 978-80-200-3077-1

Pross, Addy
Co je život? Jak se chemie stává
biologií

Praha: Argo, 2020, 224 s., váz.
Přestože nemůžeme vyloučit, že se
život v nějaké primitivní podobě
nachází i jinde ve sluneční soustavě,
pouze na Zemi se jedná o fenomén
takřka všudypřítomný.
ISBN 978-80-257-3060-7

PŘ Í RO DA
Davies, Nicola
Bobky, šišky a jiná hovínka

Praha: Slovart, 2020, 64 s., váz.
299 Kč

bibliografie
Nakoukněte do téhle knížky a dozvíte
se, co se s trusem v přírodě děje, co
všechno se z něj dá zjistit a mnoho
jiného, co by vás asi nenapadlo.
ISBN 978-80-7529-870-6

ZOO LO G I E
Morell, Virginia
Moudrost zvířat

Praha: XYZ, 2020, 368 s., váz.
299 Kč
To jsem z toho jelen! aneb Víme, co
si zvířata myslí? Napadlo vás někdy,
jaké to je být rybou, papouškem či
slonem? Honí se jim hlavou stejné
myšlenky jako nám?
ISBN 978-80-7597-623-9

technické vědy
G R AFICK Ý
DESIG N
Klement, Milan;
Bryndová, Lucie
Pokročilé kreslení 2D výkresů
v AutoCADu 2019

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 74 s.
Studijní text je zaměřen na vysvětlení
pokročilých pojmů v oblasti vytváření
výkresové dokumentace ve 2D prostoru pomocí aplikace AutoCAD 2019.
ISBN 978-80-244-5569-3

Klement, Milan;
Bryndová, Lucie
Pokročilé kreslení 3D výkresů
v AutoCADu 2019

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 54 s.
Studijní disciplína je zaměřena na
použití pokročilých metod v oblasti
vytváření výkresové dokumentace
ve 3D prostoru pomocí aplikace AutoCAD 2019.
ISBN 978-80-244-5579-2

H O B BY
Ewingová, Kateri
Naučte se dobře KRESLIT

Překl. Nohavicová, Veronika, Brno:
Zoner Press, 2020, 128 s., brož.
329 Kč
Zachyťte své náměty na papír tak
jako nikdy předtím. Hledáte způsob,
jak výrazně zlepšit kvalitu svých kreseb? Chcete objevit novou perspektivu kreslířského umění? Nebo snad
chcete svým dílům dodat více poezie
a působivosti?
ISBN 978-80-7413-404-3

Lambry, Robert
Jak nakreslit jakékoli zvíře
snadno a rychle

Překl. Čulák, Martin, Praha: Esence,
2020, 176 s., brož. 299 Kč
Chtěli byste umět několika tahy
nakreslit lva, žirafu, veverku nebo
lachtana tak, aby vypadali jako živí?
ISBN 978-80-7617-951-6

Mendonça, Rebecca de
Naučte se kreslit a malovat –
Pastely

Překl. Nohavicová, Veronika, Brno:
Zoner Press, 2020, 144 s., brož.
330 Kč
V knize najdete návody krok za krokem pro měkké i tvrdší suché pastely,
8 projektů rozložených do jednoduchých kroků, ukázky hotových prací

pro znázornění techniky a inspiraci
a spoustu dalšího.
ISBN 978-80-7413-415-9

Turnerová, Missy
Nakresli si kouzelné jednorožce
Brno: Computer Press, 2020, 96 s.,
brož. 199 Kč
S naší knihou se v mžiku naučíš malovat nejen jednorožce, ale i mořské
panny, víly, draky a spoustu dalších
pohádkových bytostí a zvířátek!
ISBN 978-80-264-3026-1

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
G. Arvay, Clemens
Lesní terapie ve městě

Olomouc: Fontána, 2020, 272 s., brož.
Příroda je ten nejúčinnější lék proti
civilizačním chorobám, jako je stres,
kardiovaskulární problémy a deprese. V lese posilujeme náš imunitní
systém a orgány do poslední buňky.
ISBN 978-80-7336-994-1

KUCHAŘ K Y
Maršálek, Josef
Moderní česká cukrařina

Praha: XYZ, 2020, 192 s., váz. 369 Kč
Pečte a inspirujte se recepty uznávaného mistra cukráře. Josef Maršálek
vyzradil svá sladká tajemství a sepsal
47 skvělých receptů – nechte se vést
jeho radami a inspirujte se triky, které
v praxi používá.
ISBN 978-80-7597-624-6

NÁPOJ E
Bothe, Carsten
Domácí pálenky a likéry – destilace, dochucování, stáčení

Praha: Jan Vašut, 2020, 72 s., brož.
Alkohol se v dějinách lidstva objevuje
odpradávna: vzpomeňme jen na
medovinu Germánů a Keltů, pivo
starověkých Egypťanů nebo na
víno a jablečné víno křesťanského
středověku.
ISBN 978-80-7541-177-8

SE XUALITA
Uzel, Radim
Zvíře nadržené

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 136 s.,
váz. 175 Kč
Lidská sexualita je tak stará jako
lidstvo samo a jedním z jejích trvalých
znaků je vyšší sexuální aktivita mužů.
Navíc je člověk bytostí trvale sexualizovanou a jeho sexualita má charakter jak prokreační – rozmnožovací,
tak rekreační – potěšující.
ISBN 978-80-7557-236-3

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Dvořáková, Radka
Perrefleksa terapiio kiel
memhelpo. Kion tu?i, se io min
doloras

Překl. Pluhař, Zdeněk, Dobřichovice:
Kava-Pech, 2020, 1. vyd., 79 s., váz.
219 Kč
Zdravotní samoobsluha: Kam sáhnout, když vás něco bolí. Reflexní
terapie patří k starým alternativním
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způsobům léčby. Je postavena na
faktu, že na chodidle existují reflexní
plošky korespondující s jednotlivými
tělesnými orgány.
ISBN 278-80-88326-05-2

Urbanová, Jana;
Brunerová, Ludmila;
Brož, Jan
Diabetes typu MODY. Diagnostika a léčba u dospělých pacientů
Praha: Maxdorf, 2020, 1. vyd., 64 s.,
brož. 195 Kč
Pacienti s diabetem typu MODY
(Maturity–Onset Diabetes of the
Young) byli ještě donedávna spíše
opomíjenou skupinou diabetiků,
rozptýlenou bez správné diagnózy
mezi pacienty s běžnějšími typy
diabetu.
ISBN 978-80-7345-627-6

umění; hudba
HUD BA
Kuhn, Tomáš
Stručné dějiny populární hudby
a jazzu pro studenty a učitele
hudební výchovy

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
2. přepr. vyd., 139 s., brož. 186 Kč
Publikace podává přehled o základních stylech a žánrech jazzové a populární hudby. Kniha je primárně
zaměřena na vývoj světové hudby,
okrajově ale zmiňuje i českou hudební scénu.
ISBN 978-80-261-0906-8

Pracovní čítanka pro 1. a 2. ročník ZŠ

Praha: Fragment, 2020, 88 s., brož.
169 Kč
Tato nevšední čítanka, která pracuje
s metodami, jež podporují samostatné a kritické myšlení žáků, je určena
dětem, které již zvládly úplné základy
čtení.
ISBN 978-80-253-4557-3

ÚČE TN IC T VÍ
Mrkosová, Jitka
Účetnictví 2020, učebnice pro
SŠ a VOŠ

Praha: Edika, 2020, 312 s., brož.
329 Kč
V učebnici máte k dispozici vše, co
potřebujete znát o účetnictví, a to
v aktuálním znění od 1. ledna 2020.
ISBN 978-80-266-1514-9

ZDRAVOTNICTVÍ
Cuberek, Roman
Výzkum orientovaný na pohybovou aktivitu: metodologické
ukotvení

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 128 s.
V knize jsou charakterizovány hlavní
pilíře metodologického paradigmatu
výzkumů orientovaných na oblast pohybového chování člověka. Detailně
jsou popsány metodologické přístupy, které se aktuálně ve výzkumech
využívají.
ISBN 978-80-244-5597-6

K ATALOG
K V ÝSTAVĚ

spor t
a tělov ýchova

ARTEDUCO. InSEA PLZEŇ 2019

JÓGA

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 144 s., brož.
Katalog výstavy.
ISBN 978-80-261-0896-2

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
Prahl, Roman
Chittussi

Praha: Academia, 2020, váz.
Antonín Chittussi (1847–1891) patří
k nejvýznamnějším novodobým českým umělcům. V letech 1879–1884
pobýval převážně ve Francii, kde
se zařadil mezi následovníky tzv.
barbizonské školy, později působil
v Čechách.
ISBN 978-80-200-2940-9

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Pečený, Pavel;
Kestřánková, Marie Boccou;
Štěpánková, Dagmar a kol.
Čeština pro cizince B2

Praha: Edika, 2020, 752 s., brož.
599 Kč
Učebnice i cvičebnice jsou jedinečné
tím, že obsahují komplexní látku pro
nácvik češtiny na prahové úrovni B2.
ISBN 978-80-266-1512-5

LITE R ATUR A
Nastoupilová, Dita;
Fibrich, Lukáš
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Collinsová, Danielle
Obličejová jóga

Překl. Křivánková, Lenka, Praha:
Esence, 2020, 168 s., brož. 259 Kč
Obličejová jóga představuje přirozenou a praktickou cestu, díky níž
budete lépe vypadat a cítit se zdravě,
šťastně, zářivě a mladistvě.
ISBN 978-80-242-6357-1

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVĚ DA
Podlesnych, Aljona
Ruské pohádky

Praha: Edika, 2020, 144 s., brož.
269 Kč
Tři z nejznámějších ruských pohádek
– O Mrazíkovi, Finist, jasný sokol
a Carevič Ivan a Šedý vlk – jsou zpracovány pro studijní účely a určeny
mírně pokročilým studentům ruštiny.
ISBN 978-80-266-1515-6

Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce
cizích jazyků 3

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 154 s., brož.
Cílem třetího pokračování je představit, jakým způsobem se posunula
výuka interkulturní komunikační kompetence, do jakých nových kontextů se
IKK dostává, shrnout výsledky několika aktuálních výzkumů v dané oblasti.
ISBN 978-80-261-0932-7

krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE
Bündchen, Gisele
Lekce – Moje cesta ke smysluplnému životu

Olomouc: Anag , 2020, 1. vyd.,
216 s., váz. 379 Kč
Gisele Bündchen, světoznámá supermodelka, herečka a podle časopisu
Forbes 89. nejmocnější žena světa,
se rozhodla ve své autobiografické
knize podělit se čtenáři o své zážitky,
názory a životní zkušenosti.
ISBN 978-80-7554-257-1

BIOG R AFI E
Daneš, Martin
Rozsypaná slova

Brno: Druhé město, 2020, 334 s.,
váz. 299 Kč
Ústřední postavou biografického
románu je novinář a spisovatel Karel
Hirsch, pod jehož jménem se ve skutečnosti skrývá Karel Poláček. Román
pokrývá Hirschův-Poláčkův život od
konce 30. let až do jeho nejasné smrti
na konci války.
ISBN 978-80-7227-433-8

Simmonsová, Sylvie
Iapos,m Your Man: Život Leonarda Cohena

Překl. Pokorný, Pavel, Praha: Prostor,
2020, 536 s., váz. 497 Kč
Životopis hudebníka, zpěváka,
básníka Leonarda Cohena I’m Your
Man představuje ucelená biografie
od slavné hudební publicistky Silvie
Simmonsové.
ISBN 978-80-7260-441-8

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Bauer, Jan
Kdo zradil krále

Praha: Brána, 2020, 232 s., váz.
279 Kč
Případy královského soudce Melichara. Další, již pátá historická detektivka se soudcem Melicharem a jeho pomocníkem Božetěchem, odehrávající
se za vlády Jana Lucemburského.
ISBN 978-80-242-6363-2

Bešťáková, Eva
Bavorský případ

Praha: Brána, 2020, 240 s., váz.
279 Kč
Mladý naivní detektiv se navzdory
svému nešťastnému příjmení snaží
v Praze třicátých let minulého století
provozovat seriózní kancelář soukromého detektiva, ne vždy ale úspěšně.
ISBN 978-80-242-6414-1

Białkowski, Tomasz
Morušový strom

Praha: Argo, 2020, 232 s., váz.
Rok 2004. Na severu země dojde
k sérii vražd, jejichž oběťmi jsou starší
muži. Pavel Werens, mladý novinář
jednoho z varšavských deníků, dostane úkol o těchto otřesných událostech napsat reportáž.
ISBN 978-80-257-2976-2

Geigerová, A. V.
Nelži mi

Překl. Křivánková, Anna, Praha: Yoli,
2020, 1. vyd., 336 s., brož. 299 Kč
Láska. Posedlost. Žárlivost. Vražda.
Nikdo nemá nejmenší ponětí, co se

bibliografie
stalo popové hvězdě Ericu Thornovi.
Jeho Twitter je zmražený. Mobilní
telefon se našel rozbitý a zakrvácený
ve sněhu.
ISBN 978-80-242-6333-5

Horst, Jorn Lier
Katharinina šifra

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 376 s., váz.
369 Kč
William Wisting přijíždí k domu
Martina Haugena, odkud před čtyřiadvaceti lety zmizela Haugenova
manželka Katharina. Případ se nikdy
nepodařilo vyřešit. Oba muži se během dlouhého vyšetřování spřátelili.
ISBN 978-80-7473-967-5

Lelchuk, Saul
Chraň mě před zlými muži

Praha: Kalibr, 2020, 1. vyd., 376 s.,
váz. 379 Kč
Nikki Griffinová není typické soukromé očko. V kanceláři nad svým
knihkupectvím, kde se opájí knihami
i útěchou, kterou jí poskytují, se
věnuje pátrání po jistých mužích. Po
nebezpečných mužích. Po mužích,
kteří ubližují ženám.
ISBN 978-80-242-6353-3

Milovská, Marie
Zbytečná vražda

Olomouc: Aréna, 2020, 152 s., brož.
Autorka přichází na trh s novou
kriminální novelou Zbytečná vražda,
ve které provádí podrobnou analýzu
složitosti lidských povah, mezilidských vztahů a vlivu prostředí na
jednání člověka.
ISBN 978-80-86267-10-4

Procházka, Jiří
Zločin na zámku

Praha: XYZ, 2020, 176 s., váz.
249 Kč
Mysleli jste, že znáte všechny případy
majora Zemana? Poslední příběh
seriálové legendy.
ISBN 978-80-7597-620-8

Scott, E. G.
Pohřbená

Překl. Funioková, Naděžda, Praha:
Kalibr, 2020, 1. vyd., 376 s., váz.
379 Kč
Rebecca netušila, že je láska vůbec
možná, dokud nepoznala Paula,
úspěšného, charismatického muže
s minulostí stejně temnou, jako byla
ta její. Společná bolest je k sobě přitahovala jako magnet, oba cítili, že jsou
pro sebe ideálními protějšky.
ISBN 978-80-242-6354-0

Sodomková, Magdalena
Matematika zločinu

Brno: CPress, 2020, 208 s., váz.
299 Kč
Napínavé reportážně-detektivní
čtení, které se odehrává v českých
soudních síních a vězeňských celách.
A stále běží.
ISBN 978-80-264-2991-3

Svobodová, Iveta
Konec hry

Praha: Šulc – Švarc, 2020, 304 s.,
váz. 320 Kč
Autorka detektivních románů Iveta
Svobodová píše knihy, které jsou
víc než detektivka. Její Konec hry
má současně kriminální i historický
námět, vypráví napínavý detektivní
příběh s účastí policie v Praze i Bordeaux.
ISBN 978-80-7244-438-0
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D IVADE LN Í
H RY
Moliere
Skapinova šibalství, Ztřeštěnec

Praha: Artur, 2020, 2. vyd., brož.
198 Kč
V edici D vycházejí dvě mistrné
komedie, jejichž hlavními postavami
jsou chytří a mrštní sluhové Skapino
a Maskarilo, kteří dokáží přes veškerá
příkoří vymýšlet neskutečné intriky
a triky, aby pomohli svým pánům
získat milovanou dívku.
ISBN 978-80-7483-127-0

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Cartland, Barbara
Paprsek slunce

Překl. Volná, Kristina, Praha: Baronet, 2020, 152 s., váz. 229 Kč
Vikomt Frome se zamiloval a chce si
svou lásku, Claribel Stamfordovou,
okamžitě vzít za ženu. Jediný problém
ovšem je, že musí získat svolení svého
strýce, vévody z Alverstode.
ISBN 978-80-269-1267-5

Iggulden, Conn
Válka růží 4: Drak

Překl. Ryčovský, Ivan, Zlín: Kniha
Zlín, 2020, 464 s., váz. 429 Kč
Anglie, 1470. Devět let po bitvě
u Towtonu se karta obrací a král
Eduard musí prchnout i se svým bratrem Richardem do Francie.
ISBN 978-80-7473-968-2

Vondruška, Vlastimil
Adventní kletba

Brno: Moba, 2020, 288 s., brož.
Královský prokurátor Oldřich z Chlumu
se spolu se svým pomocníkem panošem Otou ocitne jedné bouřlivé noci na
hradě Krašově. O pomoc ho požádá
hradní paní, neboť se tu během adventu zjevují mrtví předci jejího manžela.
ISBN 978-80-243-9373-5

H O RO RY
King, Stephen
Temná věž II. Tři vyvolení

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2020, 3. vyd., 424 s., váz.
Magická směs fantasy a hororu, vizionářská série Stephena Kinga, která
se nepodobá ničemu, co jste kdy
četli. Tři vyvolení jsou po Pistolníkovi
druhou knihou z celkem sedmi, které
tvoří dlouhý příběh Temné věže.
ISBN 978-80-759-3173-3

OSO B N OSTI
Bergman, Ingmar
Úsměvy letní noci

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 208 s., váz.
369 Kč
Na 50. léta minulého století Ingmar
Bergman vzpomínal jako na nejšťastnější období svého života. Strávil je
převážně v jihošvédském Malmö, kde
působil jako režisér a umělecký šéf
Městského divadla.
ISBN 978-80-7473-917-0

Išikava, Masadži
Řeka v temnotě

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 184 s., brož.
269 Kč
Masadži Išikawa, po otci Korejec,
po matce Japonec, strávil celý svůj

život s pocitem, že nemá vlast. Když
mu bylo třináct, celá rodina byla
repatriována z Japonska do KLDR.
Otce zlákaly sliby o řadě pracovních
příležitostí.
ISBN 978-80-7473-964-4

Mourad, Jacques;
Guillem, Amuary
Mnich v zajetí islamistů

Praha: Paulínky, 2020, 215 s., brož.
259 Kč
Poutavé svědectví otce Jacquese
Mourada, který prožil téměř pět
měsíců v zajetí islamistů, si našlo své
čtenáře po celém světě.
ISBN 978-80-7450-355-9

Peroutková, Ivana
Ženy, co se nedaly

Praha: CooBoo, 2020, 176 s., váz.
299 Kč
K čemu jsou holky a ženy na světě?
Osobnosti se nemají napodobovat,
jsou důkazem toho, že si každý musí
najít vlastní cestu.
ISBN 978-80-7544-947-4

Prokůpek, Tomáš
Sekora

Praha: Akropolis, 2020, 336 s., váz.
1199 Kč
Tato výpravná monografie je rozdělena do dvanácti kapitol, které
detailně zkoumají jednotlivé okruhy
Sekorových rozsáhlých tvůrčích
aktivit.
ISBN 978-80-7470-270-9

Třešňáková, Petra;
Třešňák, Petr
Zvuky probouzení

Brno: Druhé město, 2020, 288 s.,
váz. 349 Kč
Kniha manželů Třešňákových vypráví
příběh výchovy dcery s autismem
spojeným s mentální retardací a vážnými projevy chování. Není primárně
svědectvím o autismu, ale spíše o hledání rovnováhy v extrémně náročné
životní situaci.
ISBN 978-80-7227-435-2

Vabroušek, Petr
Jak na triatlon. Na (první) triatlon s radami nejlepšího českého
závodníka

Praha: Mladá fronta, 2020, 1. vyd.,
440 s., váz. 399 Kč
Petr Vabroušek je přední světový
triatlonista, který absolvoval 1575 závodů, z toho tři ultramany, přes dvě
stovky dlouhých ironmanů, stovky
půlželezňáků a dalších závodů, jako
je třeba maraton na obou pólech
(v obou případech zvítězil).
ISBN 978-80-204-5682-3

PO E Z I E
Skácel, Jan
Dávné proso

POVÍ D K Y

Praha: Baronet, 2020, 248 s., váz.
Psychiatr Vaněček ordinuje jako
každý den, pacient za pacientem,
úzkosti, deprese, stres. I trenér z fitka, sportovní typ atraktivního muže,
přichází s problémem, chce se poradit o podivném chování své poslední
milenky.
ISBN 978-80-269-1273-6

Tokarczuková, Olga
Bizarní povídky

Englandová, Caroline
Mezi námi lháři

Brno: Moba, 2020, 88 s., váz. 229 Kč
Jedna z vrcholných básnických sbírek
proslulého moravského básníka
v nové grafické úpravě.
ISBN 978-80-243-9180-9

Brno: Host, 2020, 240 s., váz. 299 Kč
Svět je čím dál bizarnější. Překvapivé
a nepředvídatelné povídky od držitelky Nobelovy ceny za literaturu, díky
nimž se budeme na realitu kolem
sebe dívat úplně jinýma očima.
ISBN 978-80-275-0148-9

R E PO R TÁ ŽE
Pölzl, Leopold
Žijí ve tmě = Die im Dunkeln
leben

Ústí nad Labem: Muzeum města
Ústí nad Labem, 2020, 1. vyd., 41 s.,
brož. 60 Kč
Leopold Pölzl (1879–1944) byl
v letech 1920–1923 a 1931–1938 starostou Ústí nad Labem. V roce 1928
napsal sérii reportáží o bytové nouzi
v Ústí nad Labem nazvanou Žijí ve
tmě (Die im Dunkeln leben).
ISBN 978-80-86475-51-6

ROM ÁNY
Abottová, Megan
Horečka

Brno: Jota, 2020, 304 s., váz.
Horečka je věrná svému názvu:
temná, znepokojivá, podivně krásná
a zcela nezapomenutelná. V tomto
strhujícím románu, který je literárním
ztělesněním panického záchvatu,
se jedna maloměstská střední škola
stane živnou půdou pro záhadnou
chorobu.
ISBN 978-80-7565-632-2

Altissimo, Emanuele
Ukradené světlo

Brno: Host, 2020, 247 s., váz.
Olmo a jeho starší bratr Diego tráví
léto s dědečkem ve Val D’Aosta — na
chatě, kterou před svou smrtí zakoupili jejich rodiče. Doufají, že kouzelná
krajina a práce v kempu pomůže
uklidnit Diegovu rozhněvanou a nepokojnou duši.
ISBN 978-80-275-0001-7

Bosch, Pseudonymous
Jméno této knihy je tajné

Překl. Bártová, Olga, Praha: Mladá
fronta, 2020, 360 s., váz. 379 Kč
Strhující memoár o procesu uvědomování si sebe sama, odhodlání,
osobním rozvoji a rodinné loajalitě.
ISBN 978-80-204-5289-4

Brno: Jota, 2020, 384 s., váz.
I když by Pseudonymous Bosch nejraději vychválil svou knihu až do nebes (je to totiž docela ješitný člověk),
vůbec ho netěší, že jste se o existenci
jeho statečných jedenáctiletých hrdinů, tedy o Kas a Maxu Ernestovi,
dozvěděli.
ISBN 978-80-7565-589-9

Zibura, Ladislav
40 dní pěšky do Jeruzaléma

Bradley, Alan
Mrtví ptáci nezpívají

Westoverová, Tara
Vzdělaná

Brno: BizBooks, 2020, 264 s., váz.
349 Kč
Největší cestovatelské dobrodružství od dob Honzíkovy cesty! Mladý
student Ladislav Zibura v létě 2014
hodil batoh na záda a vydal se na
pouť do Jeruzaléma.
ISBN 978-80-265-0918-9
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Cimický, Jan
Paroháč

Překl. Diestlerová, Petra, Praha:
Kalibr, 2020, 264 s., váz. 279 Kč
Jednoho jarního rána roku 1951
stojí jedenáctiletá chemička a zdatná
vyšetřovatelka Flavia de Luce na
nádraží a očekává návrat své dávno
ztracené matky Harriet.
ISBN 978-80-242-6386-1

Brno: Jota, 2020, 400 s., váz.
Hra na pravdu začíná a pravda bude
bolet. Říkali si A-tým a na střední to
byla nerozlučná čtyřka. Dnes už má
každý z nich dobrou práci, pěkný
dům, trvalý vztah… a malé temné
tajemství.
ISBN 978-80-7565-631-5

Ferrante, Elena
Geniální přítelkyně – Komplet

Překl. Flemrová, Alice, Praha: Prostor, 2020, 1519 s., brož. 1297 Kč
Tetralogie Geniální přítelkyně uchvátila čtenáře bezmála na celém světě
a vzbudila zaslouženou pozornost
literární kritiky. Neapolská periferní
čtvrť Luzzatti, padesátá léta minulého
století. Právě tam začíná příběh jednoho ženského přátelství.
ISBN 978-80-7260-444-9

Frederick, Jen
Chci tě

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2020, 352 s., váz,
Bitsy: Je mi sice teprve devatenáct,
ale moc dobře vím, co chci. Chci
Leku Moorea. Je mi jedno, že se o mě
staral od doby, kdy byl sám teprve
malý kluk. Je mi jedno, že mě vychoval. Je mi jedno, že být s ním je prý
špatný nápad.
ISBN 978-80-269-1260-6

Horn, Jan Marvel
Valard a vejce na draka

Praha: Straky na vrbě, 2020, 456 s.,
brož. 290 Kč
Převážně nevážná fantasy kořeněná
přirozeně nadpřirozenými bytostmi,
krví, chtíčem a halucinogeny.
ISBN 978-80-88346-03-6

Hornová, Dara
Žít navěky

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 240 s., váz.
329 Kč
Ráchel má problém: nemůže zemřít.
Její současné potíže – skomírající
podnik, dospělý nezaměstnaný syn
a mrtvý manžel – jsou ničím oproti
tomu, co zažila za poslední dva
tisíce let.
ISBN 978-80-7473-965-1

Houellebecq, Michel;
Beguivin, Alan
Platforma

Praha: Odeon, 2020, 304 s., váz.
359 Kč
Protagonistou románu nejkontroverznějšího spisovatele současné
francouzské literatury je autorův
generační druh, tentokrát už čtyřicátník, úředník na ministerstvu kultury.
ISBN 978-80-207-1943-0

Lenz, Siegfried
Přeběhlík

Praha: Prostor, 2020, 284 s., brož.
Román otevírá téma dezerce, v Německu po druhé světové válce do

bibliografie
značné míry tabuizované. Vydání
románu, původně napsaného roku
1951, bylo v atmosféře prudce se rozhořívající studené války znemožněno
a dílo upadlo v zapomnění.
ISBN 978-80-7260-431-9

Liiggettová, Kim
Prokletý rok

Praha: CooBoo, 2020, 344 s., váz.
349 Kč
Mrazivý román v duchu fenoménu
Příběh služebnice.
ISBN 978-80-7544-946-7

Ludvíková, Jitka
Muži zrají jako víno

Praha: Brána, 2020, 232 s., váz. 259 Kč
Volné pokračování čtenářsky úspěšných knih Zkrocení mlsného muže
a Osvícení zoufalého muže.
ISBN 978-80-242-6408-0

Neuhausová, Nele
Elena: Tajemství Dubové farmy
Brno: CPress, 2020, 368 s., brož.
299 Kč
Moderní Romeo a Julie s detektivní
zápletkou. Elena je radostí celá bez
sebe, když dostane dopis z USA.
ISBN 978-80-264-2993-7

Začalo to altruismem, kdo ví, jak to
skončí. Arthur Alter má potíže. Je bezvýznamným profesorem na bezvýznamné
škole, nezvládá splácet hypotéku, má
věčné neshody se svou mladou přítelkyní a jeho děti s ním nemluví.
ISBN 978-80-7473-966-8

Rönkkönen, Henriikka
Ze života single ženy

Překl. Stašová, Ema C., Praha: Motto,
2020, 192 s., váz. 269 Kč
V této knize se dozvíte vše, co jste
vždycky chtěli vědět o životě single
žen, i to, co jste nikdy vědět nechtěli.
ISBN 978-80-267-1709-6

Setterfieldová, Diane
Byla jednou jedna řeka

Překl. Walló, Olga, Praha: Vyšehrad,
2020, 472 s., váz. 399 Kč
V zapadlém hostinci na břehu Temže
se schyluje k výjimečným událostem.
Štamgasti si nad pivem vypravují
historky, když tu se rozrazí dveře
a v nich stojí cizinec s tělíčkem mrtvé
dívenky. O několik hodin později se
dítko probudí.
ISBN 978-80-7601-249-3

Sexy hoteliér

Brno: Moba, 2020, 296 s., váz. 319 Kč
Viktor Koutecký z Lichovic, představitel důstojnického sboru rakousko-uherské armády žije tak, jako by
každý den měl být tím posledním.
ISBN 978-80-243-8750-5

Praha: Mladá fronta, 2020, 1. vyd.,
váz.
Clara Morganová žije svůj sen –
modernizuje staré hotely, běhá maratony a je neustále v pohybu. Svou
kariéru miluje a běžecké závody ji
dopují adrenalinem. Nedokáže však
nikde zapustit kořeny.
ISBN 978-80-204-5685-4

Pesslová, Marisha
Hlídka v Bezčasí

Spudil, Dominik V.
Podčárník*

Niedl, František
Poslední batalion

Praha: Argo, 2020, 272 s., brož.
Od tajemné smrti svého přítele Jima
Beatrice se svými někdejšími kamarády z drahé internátní školy nepromluvila. Je přesvědčená, že jeden z nich
ví, co se tehdy Jimovi doopravdy stalo.
ISBN 978-80-257-3075-1

Prior, Hazel
Ellie a její náhodné setkání

Překl. Schvanová, Vendula; Vlčková,
Jana, Ostrava: Domino, 2020, 272 s.,
váz. 329 Kč
Láska čeká na těch nejnečekanějších
místech. Dojemný příběh o náhodných setkáních, která mění životy.
ISBN 978-80-7498-394-8

Quinn, Meghan
Jak randit se sestrou nejlepšího
kamaráda

Překl. Žemličková, Klára, Praha:
Baronet, 2020, 352 s., váz. 329 Kč
Jak randit se sestrou nejlepšího
kamaráda? Jednoduše. Předstírejte,
že chcete, aby vás dala dohromady
s jinou ženou. Sblíží vás to.
ISBN 978-80-269-1264-4

Reiner, Martin
Krvavý Bronx

Brno: Druhé město, 2020, 288 s.,
váz. 379 Kč
Nejlepší autoři z nakladatelství Host
a Druhé město napsali text na motivy
z „černé kroniky“, a tak vznikla obsáhlá povídková antologie s názvem
Krvavý Bronx.
ISBN 978-80-7227-436-9

Ridker, Andrew
Altruisté

Překl. Mikolajková, Lucie, Zlín: Kniha
Zlín, 2020, 352 s., váz. 399 Kč

Ústí nad Orlicí: Oftis , 2020, 1. vyd.,
16 s., brož.
Tato drobná knížka velmi hypoteticky
popisuje příběh, o němž by mohla
být. Hrdinou Podčárníku by mohla
být láska. Hrdinou by mohlo být
milosrdenství. Hrdinou by mohl být
převozník Lukášek.
ISBN 978-80-7405-467-9

Steel, Danielle
Hrdinové

Překl. Svobodová, Šťěpánka, Praha:
Ikar, 2020, 264 s., váz. 299 Kč
Z newyorského letiště vzlétají dvě
letadla mířící do San Franciska.
Agentka Bernice Adamsová najde
u bezpečnostní kontroly pohlednici
s obrázkem Golden Gate Bridge, na
níž je napsána nejednoznačná – až
hrozivá – zpráva.
ISBN 978-80-249-4091-5

Stevensová, Amanda
Probuzení. Hřbitovní královna
(6. díl)

Překl. Klásková, Věra, Praha: Ikar,
2020, 1. vyd., 344 s., váz. 379 Kč
Jmenuji se Amelia Grayová a povoláním jsem restaurátorka opuštěných hřbitovů, která žije s mrtvými.
Anonymní dárce si mě najal, abych
provedla obnovu Loubincového
hřbitova.
ISBN 978-80-249-4019-9

Stone, Victoria Helen
Půvab pomsty

Překl. Kolinská, Klára, Praha: Motto,
2020, 320 s., váz. 349 Kč
Jane si na ulici nevšimnete. Chodí
v laciných šatech do nudné práce,
nemá žádné ambice a útěchu hledá
v kostele. Takhle nějak ji vidí její
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nadřízený Steven, který ji snadno
zařadí do sbírky svých trofejí.
ISBN 978-80-267-1727-0

ry, tentokrát nesmrtelným dílem Jane
Austen Pýcha a předsudek.
ISBN 978-80-269-1270-5

SCI-FI, FANTASY

Straub, Peter
Stínozem

Praha: Fobos, 2020, 488 s., váz.
Jeden z nejpůsobivějších románů
amerického autora Petera Strauba,
vynikajícího vypravěče a jednoho
z velmistrů hororového žánru, je
příběhem o přátelství dvou chlapců,
jejichž život navždy promění magie.
ISBN 978-80-7585-194-9

Aaronovitch, Ben
Řeky Londýna – BOX

Štindl, Ondřej
Až se ti zatočí hlava

Brooks, Terry
Ztracené elfeíny

Praha: Argo, 2020, 256 s., váz. 269 Kč
Temně groteskní příběh, v němž
o sebe křísnou dva muži z opačných
táborů společenského spektra a pak
se začnou dít věci. Příběh Štindlovy
knihy se odvíjí na pomezí satiry, hororu, psychodramatu i road movie.
ISBN 978-80-257-3132-1

Telgemeierová, Raina
Ségry

Praha: Paseka, 2020, 208 s., váz.
Raina se nemůže dočkat, až bude mít
sourozence. Ale jen do chvíle, než se
její sestřička narodí – Amara je úplně
jiná, než si Raina představovala. Je
sice roztomilá, jenže je taky náladové,
ubrečené mimino.
ISBN 978-80-7637-104-0

Terranova, Nadia
Sbohem, přízraky

Překl. Štefková, Monika, Praha:
Odeon, 2020, 216 s., váz. 279 Kč
Ida se živí psaním fiktivních příběhů
do rádia. Před lety se přestěhovala
ze Sicílie do Říma, kde žije se svým
manželem Pietrem – ten jí poskytuje
oporu a něhu, ale z jejich vztahu již
veškerá vášeň vyprchala. Teď se vrací
do rodného domu.
ISBN 978-80-207-1942-3

Váňová, Magda
Mlsná huba

Praha: Šulc – Švarc, 2020, 368 s.,
váz. 340 Kč
Mlsná huba je restaurace, kterou si
v 90. letech otevřeli v Kolíně manželé
Reinovi. Jitka a Bohdan si sami zvolili
restauraci jako svůj životní cíl.
ISBN 978-80-7244-443-4

Překl. Žáček, Milan, Praha: Argo,
2020, 2070 s., brož. 1998 Kč
Všech osm prvních knih skvělé městské fantasy Řeky Londýna v jediném
dárkovém boxu.
ISBN 978-80-257-3120-8

Praha: Fobos, 2020, 432 s., váz.
Elfka Aphenglow Elessedilová nemá
zrovna šťastný život. Tím, že se připojila k druidskému řádu, strážcům
magie a magických předmětů, si totiž
znepřátelila většinu ostatních elfů,
včetně své matky.
ISBN 978-80-7585-195-6

Calonita, Jen
Co kdyby... Mrazivá kletba

Praha: Egmont, 2020, 264 s., brož.
349 Kč
Po nečekané smrti svých rodičů se z Elsy
stane jediný vládce Arendelle a vše magické začne vyplouvat na povrch.
ISBN 978-80-252-4755-6

Crouch, Blake
Městečko Pines 3

Překl. Krejčová, Dana, Praha: Laser,
2020, 280 s., váz. 349 Kč
Agent tajné služby Ethan Burke dorazil do Wayward Pines v Idahu před
třemi týdny.
ISBN 978-80-242-6390-8

Ferreyra, Juan;
Percy, Benjamin;
Schmidt, Otto
Green Arrow 5: Hrdina na cestách

Praha: BB art, 2020, 144 s., brož.
Říkají si Devátý kruh. Jde o zločineckou banku, která financuje války, teror a vraždění, to vše ve jménu vyšších
zisků. Ukradli Oliveru Queenovi firmu
a téměř zničili Seattle, aby ho pak přestavěli k obrazu svému jako Star City.
ISBN 978-80-7595-336-0

Kuttner, Henry
Zuřivec

Praha: CooBoo, 2020, 264 s., váz.
269 Kč
Na cestě za svobodou! Hudba, kapela, kamarádi a housle.
ISBN 978-80-7544-957-3

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Laser, 2020, 280 s., brož. 359 Kč
Země je dávno mrtvá, rozmetaná na
kusy a lidé, kteří se usadili na Venuši,
žijí ve velkých citadelách pod povrchem venušských moří v upadající,
třídně řízené společnosti, jíž vládnou
nesmrtelní – geneticky zmutovaní lidé.
ISBN 978-80-242-6479-0

Wargaová, Jasmine
Jiné jméno pro domov

Leibig, Tiimo
Nanos

Varáčková, Miroslava; Medková, Karolina
Spolu to zvládneme

Praha: Argo, 2020, 328 s., váz.
Představte si, že žijete docela normální život, máte staršího bratra, kterého
obdivujete, bezva kamarádku, prima
rodiče. Chodíte do školy, rádi zpíváte
a sníte o tom, že z vás jednou bude
slavná herečka. A náhle se všechno
změní.
ISBN 978-80-257-2988-5

Wilson, Teri
Úžasný pan Darcy

Překl. Chodilová, Dana, Praha:
Baronet, 2020, 328 s., váz. 329 Kč
První z řady románů Teri Wilson inspirovaných příběhy světové literatu-
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Praha: Fobos, 2020, 448 s., váz.
399 Kč
Německo 2028: Obyvatelstvo je
poslušné. Díky nanočásticím v potravinách a pitné vodě věří lidé všemu,
co jim vládnoucí strana namluví. Jen
málo lidí je „free“, tedy rezistentních
proti manipulativním nanos.
ISBN 978-80-7585-527-5

Lukjaněnko, Sergej
Kenozoikum

Praha: Argo, 2020, 296 s., brož.
Od událostí z románu Kvazi uplynulo
půl roku. Denis Simonov přijíždí do Petrohradu, hlavního města mrtvých, aby

pomohl bývalému parťákovi Michailovi
s vyšetřováním podivných, ničím nevyprovokovaných útoků kvazi na lidi.
ISBN 978-80-257-3123-9

McCormack, Una
Star Trek: Picard – Nejposlednější z nadějí

Překl. Marek, Jakub, Praha: Laser,
2020, 1. vyd., 336 s., váz. 359 Kč
Admirál Picard musí opustit Enterprise i své kolegy a postavit se nejtěžší
výzvě v dosavadní kariéře. Masivní
hvězda v Romulanském impériu hrozí
zhroucením a přeměnou v supernovu.
ISBN 978-80-242-6462-2

Perryová, Sarah;
Tolimat, Rani
Melmoth

Praha: Argo, 2020, 280 s., váz.
298 Kč
Již po staletí putuje tajemná postava
v rozevlátém tmavém šatu po celém
světě, vyhledává ty, kdo se provinili
činem či pouhou zbabělostí, a láká je
do své společnosti. Třetí román Sary
Perryové se odehrává v Praze, městě
přetékajícím historií.
ISBN 978-80-257-3127-7

Ryan, Anthony
Legie plamenů

Brno: Host, 2020, 631 s., brož.
Akcí nabitý druhý díl série Draconis
Memoria — strhující epické fantasy
plné magie, dobrodružství a lítého
boje za zrod říše. Claydon Torcreek
přežil cestu džunglí plnou draggů,
střet s nepřátelskými kmeny i mrazivý
dotyk zrady.
ISBN 978-80-275-0136-6

Saiz, Jesus; Spencer, Nick
Captain America: Steve Rogers
2: Maria Hillová před soudem

Praha: BB art, 2020, 128 s., brož.
Hail Hydra! Zatímco Red Skullovy
plány dorůstají globálních měřítek,
S.H.I.E.L.D. se drolí na kusy – a začíná soud s Mariou Hillovou! Steve
Rogers otevírá dveře – a tajemství
za nimi ukryté otřese marvelovským
universem do základů.
ISBN 978-80-7257-276-2

Sanderson, Brandon
Bílý písek

Překl. Poláčková, Milena, Praha:
Talpress, 2020, 164 s., brož. 499 Kč
Na planetě Taldain ovládají legendární dunmistři tajemné umění
manipulace s pískem, jímž dosahují
ohromujících efektů. Když se však
stanou cílem vražedného spiknutí,
přežije jenom jeden z nich, ten nejslabší, Kenton.
ISBN 978-80-7197-734-6

Velan, Petr; Jones, Andy;
Gascoigne, Marc
Do Malströmu

Frenštát pod Radhoštěm: Polaris,
2020, 300 s., 149 Kč
Ve strašlivé budoucnosti Warhammeru 40 000 se lidstvo potácí na pokraji
vyhynutí. Do Malströmu je působivá
sbírka tuctu akčních SF povídek zasazených do světa známého herního
cyklu.
ISBN 978-80-7332-257-1

Wells, Martha
Chybný protokol

Praha: Fobos, 2020, 160 s., váz.
„Koho by kdy napadlo, že bezcitný
stroj na zabíjení bude čelit tolika

bibliografie
morálním dilematům?“ Bezcitný stroj
na zabíjení, kterého čtenáři této sci–fi
sérii znají pod jménem Robokat, se
opět vrhá do víru dobrodružství a nebezpečných situací.
ISBN 978-80-7585-650-0

TH R I LLE RY
Allen, Hania
Tichá odplata

Překl. Nováková, Yvetta, Praha:
Motto, 2020, 424 s., váz. 399 Kč
Oběti tří groteskních vražd na první
pohled nic nespojuje – jen to, jak vrah
těla svých obětí bizarně vystavil.
ISBN 978-80-267-1705-8

Delargy, James
55

Překl. Chodilová, Dana, Ostrava:
Domino, 2020, 296 s., váz. 369 Kč
Vrahovou rukou už zemřelo 54 obětí.
Kdo bude mít číslo 55?
ISBN 978-80-7498-360-3

Gruber, Andreas
Vražedný rozsudek

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Kalibr,
2020, 496 s., váz. 459 Kč
Když falešná stopa vede přímo do
propasti.
ISBN 978-80-7617-955-4

Karika, Jozef; Popiolek, Jiří
Na smrt

Praha: Argo, 2020, 692 s., váz. 398 Kč
Román Na smrt je unikátní žánrový mix historické ságy, thrilleru
a hororu.
ISBN 978-80-257-3126-0

Minier, Bernard
Na okraji propasti

Překl. Žák, Jiří, Praha: XYZ, 2020,
552 s., váz. 449 Kč
Mrazivý thriller, po jehož přečtení budete chtít vyhodit váš smartphone.
ISBN 978-80-7597-633-8

Theilsová, Lone
Posedlé dítě

Překl. Jírková, Magdalena, Praha:
Ikar, 2020, 240 s., váz. 279 Kč
Na hřbitově je nalezen brutálně zavražděný muž. Krátce nato se najde
znetvořené tělo malého chlapce. Londýnská korespondentka Nora Sandová si začíná myslet, že obě vraždy
souvisejí s rozvodem slavného páru.
ISBN 978-80-249-4083-0

VÁLEČN É
ROM ÁNY
Leunensová, Christine
Nebe v kleci

Brno: Jota, 2020, 320 s., váz.
Johannes, nadšený a zanícený člen
Hitlerovy mládeže, žije ve velkém
domě ve Vídni. Jednoho dne zjistí, že
jeho rodiče ukrývají za falešnou zdí
židovskou dívku jménem Elsa. Johan
nes je upřímně otřesen.
ISBN 978-80-7565-625-4

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Blytonová, Enid
Správná pětka na Ďáblových
skalách

z n ov i n e k k 18. 3. 2020 241 t i t u l ů
Praha: Albatros, 2020, 152 s., váz.
229 Kč
Tentokrát tráví Správná pětka jarní
prázdniny ve starém nepoužívaném
majáku na Ďáblových skalách. Tam
v minulosti ztroskotalo mnoho lodí,
které na nebezpečné skály navedli
chamtiví lupiči.
ISBN 978-80-00-05776-7

Cooper, James Fenimore
Lovec jelenů

Překl. Josek, Jiří, Praha: Albatros,
2020, 336 s., váz. 349 Kč
James Fenimore Cooper je právem
označován za jednoho ze zakladatelů
dobrodružné literatury. Dobrodružná
klasika vychází poprvé s ilustracemi
Zdeňka Buriana!
ISBN 978-80-00-05787-3

Lowryová, Lois;
Posel v temném lese

Překl. Pokorná, Alena; Křesťanová,
Dominika, Praha: Argo, 2020, 168 s.,
váz. 238 Kč
Ve třetím dílu tetralogie Dárce se
znovu objevují postavy z předchozích svazků: Kira, Jasnividec a Matty.
Matty dorazil s Kirou do Vesnice
uzdravení a pro vesnickou komunitu
obstarává kontakt s okolním světem.
ISBN 978-80-257-3069-0

Troll
Detektiv Prdelka a obr mizící
ve tmě

Brno: CPress, 2020, 88 s., váz. 269 Kč
Neohrožený detektiv Prdelka a jeho
trochu popletený pomocník pan Bobek
se opět pouštějí do boje se zločinem.
ISBN 978-80-264-2983-8

Žák, David Jan
Žeberův odkaz

Praha: Albatros, 2020, 184 s., váz.
269 Kč
Druhý díl dobrodružné série Tromby
ve stylu foglarovek.
ISBN 978-80-00-05786-6

KOM I K SY
Kid, Cube; Sourcil, Pirate
Deník malého Minecrafťáka:
komiks

Brno: Computer Press, 2020, 48 s.,
brož. 169 Kč
Minusova dobrodružství v originálním komiksovém příběhu!
ISBN 978-80-251-4993-5

PO HÁD K Y
Chudožilov, Petr
Na velrybě

Praha: Albatros, 2020, 160 s., váz.
299 Kč
Pohádková sbírka Na velrybě vychází
v češtině podruhé – přesně po třiceti
letech.
ISBN 978-80-00-05775-0

Mikulka, Alois
Pohádkový výprodej

Zvole u Prahy: Nakladatelství Andrej
Šťastný, 2020, 224 s., váz.
Žijící klasik české pohádky, malíř a vyhledávaný ilustrátor napsal a nakreslil
pro děti mladšího školního věku
spoustu rozverných příběhů. Všichni
jejich hrdinové vyvádějí kousky, nad
kterými zůstává rozum stát.
ISBN 978-80-86739-75-5

Pyžamasky – Skládací pohádka
Praha: Egmont, 2020, 12 s., 199 Kč

V osmém pokračování populární
série se Škyťák se musí utkat s Berserkry, splnit Nesplnitelný úkol a zachránit Rybinohu, kterého si strašidelný
Netvor málem dá k svačince!
ISBN 978-80-7529-738-9

Další dobrodružství z psího hotelu je
tady! Alf nenávidí uklízení. Vždyť uklízení je naprostá ztráta času! Rád nechává
věci povalovat všude okolo a je toho názoru, že chaos má přece něco do sebe.
ISBN 978-80-242-6378-6

Praha: Motto, 2020, 188 s., váz.
299 Kč
Příběhy o hezké, ale hubaté Anče, jejím
milém Kubovi, nenasytném a nepřejícím Trautenberkovi a spravedlivém
Krakonošovi, který nenechá žádnou
sousedovu podlost bez potrestání, zná
snad každý z televizní obrazovky.
ISBN 978-80-267-1728-7

Lego Ninjago – Připraveni na
hru?

Sykesová, Julie
Akademie jednorožců 3: Ali
a Hvězda. Akademie jednorožců
(3. díl)

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ

Praha: Agentura Krigl, 2020, 1. vyd.,
56 s., váz. 188 Kč
Něžný příběh medvědí rodinky provede děti lesem a seznámí je s různými zvířátky.V každé kapitole najdou
nenápadné poučení a také radost
z pomoci druhým.
ISBN 978-80-88104-66-7

Malí maskovaní hrdinové vyráží
do noci, aby chránili město před
padouchy!
ISBN 978-80-252-4726-6

Šimková, Božena
Krkonošská pohádka

Planeta Země – známá i neznámá

Říčany: Junior, 2020, 80 s.
Jak vybuchují sopky? Kde se berou
bouřky? Proč není všude stejně? Co
se děje v hlíně? Kniha představuje
Zemi jako fantastickou říši, která
překypuje životem a nic se v ní neděje
náhodně. Nevěříš? Prohlížej a čti.
ISBN 978-80-7267-696-5

PRO DĚ TI
Belejová, Katarína
Lego Harry Potter – Kouzelná
dobrodružství

Brno: Computer Press, 2020, 32 s.,
brož. 199 Kč
Přátelé, škola, sporty a kouzla – kdo
na to všechno má mít čas?
ISBN 978-80-264-2973-9

Cowellová, Cressida
Hrdinův atlas smrtících draků
(Jak vycvičit draka 6)

Praha: Brio, 2020, 252 s., brož.
199 Kč
Škyťákovi bude dvanáct. Tedy když se
mu podaří přežít narozeniny. Pokud
nedokáže do večera uloupit z nedobytné Hromotlucké knihovny spis Jak
vycvičit draka, jeho zlobivý dráček
Bezzubka bude vypovězen z kmene.
ISBN 978-80-7529-721-1

Cowellová, Cressida
Jak přežít dračí bouři (Jak
vycvičit draka 7)

Praha: Brio, 2020, 272 s., brož. 199 Kč
Začíná to jako pouhá soutěž v plavání. Ale dopadne to… jak jinak než jako
zpropadeně napínavé dobrodružství.
Škyťák má tři měsíce, pět dní a šest
hodin na to, aby objevil Ameriku, vrátil se zpátky na Trumberk, zachránil
otce, osvobodil otroky.
ISBN 978-80-7529-739-6

Cowellová, Cressida
Jak zamotat dračí příběh (Jak
vycvičit draka 5)

Praha: Brio, 2020, 260 s., brož.
199 Kč
Někdo ukradl ohnikam. Sopka na
ostrově Lávolumpů už pěkně dlouho
hřímá a chystá se celá vybuchnout.
Až se to stane, vylíhnou se z vajec
hubivci. Podaří se Škyťákovi vrátit
ohnikam do sopky, a zabránit tak její
explozi?
ISBN 978-80-7529-729-7

Cowellová, Cressida
Jak zlomit dračí srdce (Jak
vycvičit draka 8)

Praha: Brio, 2020, 320 s., brož.
229 Kč
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Brno: Computer Press, 2020, 32 s.,
brož. 199 Kč
Po celém městě se ztrácejí hráči –
a s nimi zmizel i Jay!
ISBN 978-80-264-2972-2

Maděrová, Miroslava
Miška a Mišulka

Miler, Zdeněk;
Doskočilová, Hana
Jak Krtek uzdravil myšku

Překl. Jakobsson, Pavla, Praha: Pikola, 2020, 1. vyd., 112 s., váz. 159 Kč
Ali a její jednorožec Hvězda prostě
zbožňují krásnou zahradu Akademie!
Dokonce v ní pěstují vlastní kouzelné
rostliny. Jenže jednoho dne ze zahrady záhadně zmizí všechny hvězdůvky,
kterými se jednorožci živí a které
nutně potřebují k životu.
ISBN 978-80-7617-990-5

Tlapková patrola – Skládací
pohádka

Praha: Egmont, 2020, 12 s., 199 Kč
Tlapky spěchají do akce, aby zachránily situaci!
ISBN 978-80-252-4727-3

Praha: Albatros, 2020, 88 s., váz.
249 Kč
Není na světě nic lepšího nežli mít
kamaráda. Krtek má kamarádku myšku. Ta však jednoho dne onemocněla
a Krtek se vydal na dlouhou a dobrodružnou výpravu, aby našel zázračný
lék, který by myšku vyléčil.
ISBN 978-80-00-05774-3

Turner, Matt
Hmyzí rekordmani: Létající hmyz

Niebisch, Jackie
Pračlovíčci – Hurá na mamuta!

Urbánek, Martin;
Sekaninová, Štěpánka;
Chupíková, Eva
Encyklopedie obyčejných věcí

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2020, 88 s., váz. 229 Kč
Dost s bobulemi! Malí pračlovíčci už
mají všech těch lesních plodů plné
zuby a dali by si mamutí steak, pěkně
křupavý a šťavnatý!
ISBN 978-80-264-3027-8

Nováková, Iva
Počtář Pepík Popleta

Praha: Portál, 2020, 64 s., brož. 159 Kč
Pepík Popleta je opravdu trochu
popleta a leccos v matematice se mu
plete. Díky kouzelnému peru Pepík
začne cestovat, a dostane se tak do
Yellowstonského národního parku,
na nejvyšší horu světa nebo se zahřeje na Kanárských ostrovech.
ISBN 978-80-262-1570-7

Sabbagová, Britta
Malý mýval Nemyjsa

Praha: Fragment, 2020, 32 s., váz.
249 Kč
Každý správný mýval se s chutí umývá každý každičký den!
ISBN 978-80-253-4614-3

Schwarzová, Regina
Než řeknete hody hody

Brno: Host, 2020, 32 s., váz.
To je práce, to je shonu! Aby taky ne,
velikonoční zajíček totiž musí jako
každý rok pomalovat a poschovávat
snad bambiliony vajíček. Jak jen to asi
dělá? Jednoduše: má na to spoustu
pomocnic a pomocníků.
ISBN 978-80-275-0146-5

Swansonová Saterenová,
Shelley
Dobrodružství v psím hotelu 3:
Dusty dělá nepořádek. Dobrodružství v psím hotelu (3. díl)
Překl. Brožová, Eva, Praha: Pikola,
2020, 1. vyd., 72 s., váz. 159 Kč

Překl. Rusková, Kateřina, Brno:
CPress, 2020, 32 s., váz. 199 Kč
Létající hmyz vlastní jednu z nejlepších
zbraní k přežití: křídla. Tyto vychytávky
mění obyčejný hmyz v experty provádějící úžasnou vzdušnou akrobacii.
ISBN 978-80-264-2987-6

Praha: Albatros, 2020, 92 s., váz.
269 Kč
Jsou všude kolem nás. Denně je používáme, chodíme kolem nich a vůbec
nás nenapadne, abychom se zastavili
a zamysleli nad tím, odkud se vzaly.
Kdo? Přece ty nejobyčejnější věci.
ISBN 978-80-00-05736-1

Woldová, Gunilla
Ema, bratříček a Petr

Praha: Albatros, 2020, 48 s., váz.
199 Kč
Ema má bratříčka i kamaráda Petra.
Co je u všech jinak? V knížce najdete
dva krátké příběhy. V prvním Ema
dostane bratříčka.
ISBN 978-80-00-05762-0

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Databáze poskytuje aktuální
informace o vycházející knižní
produkci. Do tištěné verze
jsou zařazovány tituly těch
nakladatelů, kteří se SČKN
uzavřeli smlouvu o plnění
nabídkové povinnosti vůči
knihovnám.

knižní tipy

ČÍM STARŠÍ, TÍM LEPŠÍ, ALE STARŠÍ MAROKÁNKA
„V určitém věku se musí žena rozhodnout mezi svojí tváří a svým
zadkem,“ to je citát z knihy Čím starší, tím lepší, ale starší od dvojice francouzských autorek Caroline de Maigret a Sophie Mas
(v překladu Vandy Senko Ohniskové vydává JOTA). A já mu naprosto rozumím. Buď budete mít roztomilý zadeček vzadu a obličej vyhublého mnicha vepředu, anebo si koupíte volnější kalhoty,
ale váš obličej bude vyžehlený. Rozhodnete-li se pro zadeček, pak
se velmi pravděpodobně dostanete do situace „zezadu lyceum,
zepředu muzeum“. Tak tohle je česká parafráze jedné z rad, které autorky do knihy vepsaly.
Jejich první bestseller se jmenoval Jak se stát Pařížankou, teď trochu povyrostly a napsaly
knihu druhou. Za vtipnými hláškami už je znát lehký osten v duchu: jsem sice vtipná, ale
radši bych byla ve věku, kdy vtipná být ještě nemusím na to, abych byla přitažlivá. Ano,
dámy zjišťují, že ke kráse žen musí s věkem přibýt ještě něco jiného. Osobně si už pár let
uvědomuji, že jsem se z věku „jsi nádherná“ dostala do věku „vypadáš nádherně“. Pokud
ten drobný sémantický rozdíl ještě nevnímáte, tak si tohle svoje období užijte naplno. Nicméně stojí za to mít tuhle knihu po ruce i v jiných etapách života. Za prvé: jsou tu fotky, na
kterých najdete tipy na tak zvanou francouzskou eleganci. Když si je dobře prohlédnete,
zjistíte, že to kouzlo tkví ve fantazii, odvaze a ženském sebevědomí. Protože jen tyhle tři věci
dají dohromady žluté sako a fialové kalhoty a vypadá to skvěle. Za druhé: i v mladším věku
se můžete dostat do situace, kdy budete postavena třeba do role nevlastní matky. Je fajn
mít po ruce pár rad a vědět, že v tom nejste sama. Za třetí: věk je vskutku relativní. Bohužel,
v našem světě je spojen s ne moc příjemným tělesným chátráním. Kdyby toho nebylo, na
kolik byste se cítily? Ale protože na naší planetě je to holt zařízené takhle, je potřeba mít
vedle sebe třeba dvě Francouzky, které v tom statečně plavou a dělají, co umějí, aby si svůj
život užily do dna a při tom rozdaly co nejvíc radosti a lásky i kolem sebe. Tuhle knížku dám
své kamarádce ke čtyřicátým pátým narozeninám. Doufám, že si z toho vybere to lepší –
tedy ne, že je stará, ale že je stále ještě dost mladá.
JARMILA SKOPALOVÁ

The Times o knize Christine Manganové Marokánka (český
překlad Matouš Hájek, vydává HOST) napsali: „Dívka ve vlaku
potkala Talentovaného pana Ripleyho pod marockým sluncem.“ Tento výrok opravdu sedí. Celé se to rozebíhá pomalu
a táhne jak turecký med, ale na konci každé strany si říkáte: jen
co otočím další stránku, už se dozvím TO tajemství! A zase nic
a vy čtete a čtete a nedokážete se odtrhnout. Příběh se skládá,
postavy se vyjevují tak opatrně jako ve skutečném životě. Určitě
vám při čtení budou vyskakovat v mysli vzpomínky na podobné
mysteriózní příběhy: Rebecca od Daphne du Maurier nebo nejrůznější ženské hrdinky,
které odjely z Evropy do Afriky začít nový život či následovat svého manžela. Američtí
recenzenti mají velmi působivý slovník, ale v tomhle případě naprostou pravdu: Zlá
předtucha skutečně odkapává z každé stránky (The Washington Post) a pod africkým
sluncem se opravdu rozehrává hitchcockovský příběh (Booklist). To spojení s Hitchcockem není vůbec od věci: napětí nevidíte, neslyšíte, ale po několika stránkách se prostě
začnete ošívat. Proč? Když je to jen o dvou kamarádkách ze studentských let, které se
zase po letech potkají v Maroku? Ve vyprávění se střídá Lucy a Alice. Znají se odmalička
z britského internátu, byly si od začátku blízké i tím, že jsou sirotci. Alice se navíc potýká
s traumatem po smrti svých rodičů, kteří uhořeli v domě, když byla ještě malá. Lucy
přijíždí do Tangeru na dovolenou a setkává se po letech s Alicí, která si vzala Johnyho.
Ona má peníze a on už ne (kdysi měl), ale rád si hraje na to, že je má a že pracuje „pro
vládu“. Holky skrývají jakési tajemství ze studií. Jaké? To si necháme pro sebe. Kvůli tomuhle detektivnímu až mysterióznímu potenciálu se v USA strhla bitva o filmová práva.
Teď to vypadá, že bychom snímek mohli vidět v produkci George Clooneyho se Scarlett
Johansson v hlavní roli. Autorka knihy uvedla Marokánku jako svůj debut. Jestliže se
dočkal takového poprasku, těšme se na další!
JARMILA SKOPALOVÁ

knižní tipy

Bernadette von Dreien

CHRISTINA

PŘEPIS
Britská spisovatelka Kate Atkinsonová (*1951), trojnásobná
vítězka Whitbread, resp. Costa Book Awards za romány V zákulisí muzea, Život za životem a Bůh v troskách, které známe
i z českých překladů, si v posledních dvou románech libovala ve
střídání časových rovin – a pokračuje v tom i v novince Přepis
(vydalo Argo v překladu Veroniky Volhejnové), leč poněkud
umírněněji. Pokud nepočítáme krátký prolog a epilog, které
se odehrávají v roce 1981, zavede nás autorka nejprve do roku
1950, kdy Julie Armstrongová, hrdinka románu s thrillerovým nádechem a špionážní
zápletkou, pracuje v londýnské BBC v rozhlasovém vysílání pro děti. Jednoho dne potká na ulici muže, jehož znala za války, ale ten předstírá, že ji nezná. Minulost se Julii živě
připomene a my se vracíme o deset let zpátky, do roku 1940. Na začátku války je Julii
pouhých osmnáct let a začne pracovat pro tajnou službu MI5. Nasazena je na operaci,
při níž jsou sledováni příslušníci tzv. páté kolony, tedy britští sympatizanti s fašismem
a Hitlerovým Německem. V konspiračním bytě v Londýně přepisuje Julie odposlechy
ze sousedního bytu, kde se tyto zrádně smýšlející osoby scházejí s údajným agentem
gestapa, který ale ve skutečnosti pracuje také pro britskou tajnou službu. Děj se pak
přesune opět do roku 1950. Julie se minulosti úplně nezbavila a práci v BBC, kterou
příliš nemiluje, si zpestřuje chtě nechtě dalšími kontakty s tajnou službou. Někdo ji pronásleduje, a tak se Julie musí postavit své minulosti a jejím stínům. Děj je ozvláštněn
nejen narůstajícím napětím, ale i atraktivním prostředím jak tajných služeb, tak BBC.
Nechybí ani typicky suchý britský humor, všudypřítomný čaj a odkazy na Shakespeara.
V zajímavém doslovu pak autorka prozrazuje, jak se inspirovala skutečnými událostmi,
jež ale přetvořila ve fikci. A nejednoho čtenáře možná napadne, že by z románu Přepis
mohl být dobrý špionážní film. Všechny ingredience jsou totiž namíchány ve skvělém
poměru – postavy, prostředí, doba, zápletka, napětí i jemný humor!
MILAN VALDEN

NOVÁ EDICE PUBLIKACÍ
NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR
V PRAXI I.–V.

Mgr. Ing. Pavla Ranglová

ISBN:

V úvodní části autorka vymezuje možnosti alternativního řešení sporů a směry v mediaci. Vysvětluje rozdíly v pojmech
mediátor, akreditovaný mediátor, mediátor Probační a mediační služby a zapsaný mediátor. Analyzuje a charakterizuje
roli mediátora, shrnuje jeho úkoly, povinnosti, požadované
znalosti a dovednosti. Provází čtenáře účelným návodem,
jak se stát zapsaným mediátorem, a shrnuje podmínky pro
složení zkoušek mediátora.

978-80-87929-02-5

NEJEN ZAPSANÝ MEDIÁTOR V PRAXI

Publikace vznikla na základě mnohaletých praktických zkušeností z reálných mediačních kauz i lektorské činnosti zapsané mediátorky, koučky a právničky. Je pojata jako ucelený vhled do činnosti „nejen zapsaného mediátora“.

NEJEN ZAPSANÝ

V další části autorka popisuje činnost mediátora, která spočívá v nápomoci stranám s řešením konfliktu a jejich vzájemnou komunikací. Z tohoto důvodu upozorňuje na problematiku konfliktu (jeho identifikaci, typy a styly jeho řešení).
Důkladně se věnuje také komunikačním technikám specifickým pro mediaci, které jsou obohaceny řadou příkladů.
V závěrečné části dokumentuje samotný mediační proces.
Názorně zde ukazuje jeho strukturu a jednotlivé fáze. Detailně rozebírá „úvodní slovo mediátora“ s ohledem na svou
vlastní praxi. Popis a průběh mediačního procesu je úzce
provázán zákonnou dikcí, především zákonem o mediaci.
Kniha je doplněna o zákony, vzory, přehledné tabulky, barevná obrázková schémata a konkrétní příklady s prostorem
pro interakci.

Komplexní pojetí legislativy ve vztahu k činnosti mediátorů
a její podrobný rozbor se nachází v následujícím díle edice
Nejen zapsaný mediátor v praxi II.: právní minimum pro mediátory.

S. Europe, s. r. o.

PORADENSTVÍ
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| VHLED DO MEDIACE |

MEDIÁTOR V PRAXI
Publikace vznikla na základě
| VHLED DO MEDIACE |
mnohaletých praktických zkuI.
šeností z reálných mediačních
včetně souvisejících předpisů a vzorů
kauz i lektorské činnosti zapsané
mediátorky, koučky a právničky. Je pojata jako ucelený vhled
do činnosti „nejen zapsaného
mediátora“.
V úvodní části autorka vymezuje I.
možnosti alternativního řešení sporů a směry v mediaci. Vysvětluje rozdíly v pojmech mediátor, akreditovaný mediátor, mediátor Probační a mediační služby a zapsaný mediátor. Analyzuje a charakterizuje roli mediátora,
shrnuje jeho úkoly, povinnosti, požadované znalosti a dovednosti. Provází
čtenáře účelným návodem, jak se stát zapsaným mediátorem, a shrnuje
podmínky pro složení zkoušek mediátora. V další části autorka popisuje činnost mediátora, která spočívá v nápomoci stranám s řešením konfliktu a jejich vzájemnou komunikací. Z tohoto důvodu upozorňuje na problematiku
konfliktu (jeho identifikaci, typy a styly jeho řešení). Důkladně se věnuje také
komunikačním technikám specifickým pro mediaci, které jsou obohaceny
řadou příkladů. V závěrečné části dokumentuje samotný mediační proces.
Názorně zde ukazuje jeho strukturu a jednotlivé fáze. Detailně rozebírá
„úvodní slovo mediátora“ s ohledem na svou vlastní praxi. Popis a průběh
mediačního procesu je úzce provázán zákonnou dikcí, především zákonem
o mediaci. Kniha je doplněna o zákony, vzory, přehledné tabulky, barevná
obrázková schémata a konkrétní příklady s prostorem pro interakci.
ISBN: 978-80-87929-02-5

262 s., 160 x 230 mm, brožovaná, cena 499 Kč

www.seurope.cz

„Jsem tu, abych pomohla lidem rozšířit
vědomí. Díky rozšířenému horizontu mohou sami poznat, co dnes na této planetě
není v pořádku. Pak budou schopni ve
všech oblastech života vyvinout nová řešení
a objevit perspektivy, jež budou dlouhodobě
úspěšné. Lidé ovšem mají svobodnou vůli.
Vše záleží na jejich rozhodnutí.“
Christina von Dreien

Alberto Villoldo
Návrat duše
Šamanská cesta do minulosti
a ozdravení budoucnosti.
Dr Alberto Villoldo v této
knize vysvětluje jak vstoupit
do bezčasé přítomnosti, napravovat události, které nastali
v minulosti, jak opravit průběh
svého osudu a jak najít své
skutečné předurčení.

Erwin Thoma
Tajná řeč stromů
Tato kniha vás zasvětí do
tajemné řeči stromů.
A možná, že bude pro vás tou
nejkrásnější a nejcennější,
jakou jste kdy četli. Naučte se
číst v deníku stromů a rozumět jejich řeči!

WWW.ANCH-BOOKS.EU

KoleK tiv

Volte zvířata!
Lev je král džungle, ostatní zvířata už ho ale mají
plné zuby. Navíc se ukázalo, že odvedl vodu z řeky,
aby si vybudoval bazén jenom sám pro sebe. Ve
volbách proti němu kandidují opice, had a lenochod.

MiřenK A Čechová

Baletky
Jsou devadesátá léta, frčí perník a extáze.
Hrdinka románu objevuje sex a zjišťuje, že
má nevlastního bratra, který je úplně jiný, než
by chtěla. Její sen stát se baletkou a tančit
ve zlaté kapličce se mění v noční můru.

JP Ahonen

Belzebubové
Metalové stripy o rodince se zálibou v temné
hudbě a okultních vědách. Sami se přesvědčíte,
proč se o tomhle komiksu mluví jako o setkání
Calvina a Hobbese s Voláním Cthulhu.

B i l ly O ´C a l l a g h a n

Náš Coney Island
Dlouho vědí, že k sobě patří. Jenže doma čekali
jiní partneři, které nešlo opustit. Poslední setkání
v omšelém hotelu přináší otázku, zda to tak musí
zůstat napořád. Irský román dokazuje, že velké
příběhy vypadají na první pohled nenápadně.

Julia shawOvá

Zlo
Jste zlí, protože máte nějaké sexuální sklony?
Zabili byste Hitlera, když byl dítě? V kapitolách
věnovaných typům agrese, psychologii vraždy,
kyberkriminalitě a kyberšikaně, genocidám či
terorismu se problematizuje sám pojem zla.

Es tEr s tar á , Mil an s tarý

Až se ucho utrhne
Ilustrovaný průvodce po známých i neznámých
příslovích v češtině a pěti dalších jazycích.
Knížku si oblíbí nejen děti, jimž pomůže
porozumět jazyku a rozšířit si slovní zásobu,
ale vlastně každý, kdo má rád češtinu.

STRHUJÍCÍ
ROMÁN
O ZTRACENÉM
MĚSTĚ

www.kniha-mesice.cz

KOMU
UVĚŘÍŠ?

www.novinka-mesice.cz

K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz

Ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v platném znění upozorňujeme, že ceny zde uvedené mají charakter
obecné informace a jsou pro knihkupectví nezávazné. Technické změny, příp. omyly vyhrazeny. Nelze kombinovat s jinými slevami či akcemi.

BŘEZNOVÉ NOVINKY
Ticho ještě nikdy
nebylo hlasitější

Vzali jim důstojnost.
Nemohli jim vzít naději
Čekala je těžká volba na strašlivém
místě: buď budou žít dál jako řadové vězenkyně koncentračního
tábora v Osvětimi, nebo výměnou
za snesitelnější podmínky začnou
pracovat v táborovém nevěstinci.
Mladá žena Eliza si vybrala druhou
možnost. Když se po konci války
její vzpomínky dostanou do rukou
matce bývalého důstojníka SS,
s hrůzou zjistí, co vše musely zubožené dívky a ženy podstupovat,
aby získaly alespoň nepatrnou
šanci přežít

VY

Slavná malířka Alicia Berensonová měla idylické manželství. A pak
jednoho dne svého muže zastřelila. Do záhadného případu nemá
kdo vnést světlo, protože Alicia od
vraždy už šest let nepromluvila ani
slovo. Její mlčení chce prolomit
psychoterapeut Theo Faber, pro
kterého se na první pohled nelogická vražda stane posedlostí.
Řešení se možná skrývá v jednom
z Aliciiných obrazů. Je však
Theo připraven zjistit pravdu?
Í
Z
Á
CH
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Životní křižovatky
se někdy dají projet
i ve šlapacím autě
Studium na prestižní britské
internátní škole je odnepaměti
vstupenkou mezi společenskou
elitu. Co když se však na této
předem nalinkované cestě něco
zvrtne? Dva někdejší premianti,
Danny Allen a James DeWitt, se
po letech setkávají v pečovatelském domě: jeden jako ošetřovatel, druhý jako odložený pacient.
Návrat do běžného života nebude jednoduchý, ale oba zjistí, že
si můžou vzájemně pomoct víc,
než čekali.

Půl Evropy mezi
matkou a dcerou
T
Třicátnice
Tereza si píše deník
ve Španělsku, její matka Hana
v
v Praze. Dělí je od sebe půlka
Evropy a spousta nevyřčených
slov. Rozdělily se proto, aby
k sobě jednou opět našly cestu?
Ani svatba s cizincem a mateřA
ství Tereze sen o novém životě
nesplní. Byla by šťastnější, kdyby zůstala doma? Možná stačilo
správně vnímat muže, který tvrdil, že ji bude nenávidět stejně
ttak, jako ji miluje. Roztříštěné
vztahy se ale nedají poskládat
v
dohromady jako mozaiky zdobící Barcelonu.

Román, který patří na samý vrchol
české historické prózy

Kniha popisuje život slavného italského sochaře, malíře a architekta Michelangelo Buonarrotiho a také politickou a náboženskou atmosféru přelomu
15. a 16. století. Kromě italských renesančních osobností román vykresluje
také dobové poměry v církvi, která je pevně spjata se šlechtou. Autor tento
slavný životopis vytvořil na počátku 2. světové války. Na pozadí rozsáhlé
fresky renesančního života v Itálii a jejího dramatického politického dění
zachytil svrchovaný tvůrčí i lidský zápas o svobodu a důstojnost.

V YC H Á

ZÍ
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www.albatrosmedia.cz

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 24. 2. 2020 až 1. 3. 2020

beletrie
1. Filip Rožek Gump: Pes, který naučil lidi žít Kontrast
2. Tina Seskis Líbánky Vendeta
3. Andrzej Sapkowski Zaklínač I.: Poslední přání Leonardo
4. Petra Dvořáková Vrány Host
5. Michaela Duﬀková Zápisník alkoholičky Motto
6. Lesley Kara Fáma Ikar
7. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
8. Andrzej Sapkowski Zaklínač II.: Meč osudu Leonardo
9. Heather Morrisová Cílčina cesta CPress
10. Alena Mornštajnová Hana Host

populárně-naučná
1. Lucie Kosačíková, Tomáš Kosačík Nejjednodušší plán 29 dní Tomáš Kosačík
2. Tomáš Kosačík Nejjednodušší recepty Tomáš Kosačík
3. Hana Marková Daňové zákony Grada
4. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
5. Marian Jelínek Vnitřní svět vítězů Grada
6. Fania Fénélonová Osvětimský orchestr Garamond
7. Ladislav Zibura Prázdniny v Evropě BizBooks
8. Josef Maršálek Moderní české cukrařina XYZ
9. Marek Herman, Jiří Halada Jsi tam, brácho? apak
10. Roman Vaněk, Jana Vaňková Sladké poklady české a moravské kuchyně Prakul

pro děti a mládež
1. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 14 CooBoo
2. J. K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
3. Karel Kovář Kovy – iPohádka BizBooks
4. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
5. J. K. Rowlingová Harry Potter a Tajemná komnata Albatros
6. Zuzana Neubauerová Vtipy pro děti 4 CPress
7. Martin Sodomka Jak si postavit auto MS studio
8. Kolektiv Tlapková patrola – 5minutové pohádky Egmont
9. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 2 CooBoo
10. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky CooBoo
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Leden 2020 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Jaroslav Kmenta Kmotr Mrázek I. Audiotéka, Jaroslav Kmenta, čte více interpretů
2. Yuval Noah Harari Homo Deus Audiotéka, Bookmedia, čte L. Ondráček
3. Tim Weaver Žena mého života Audiotéka, Mystery Press, čte I. Bareš
4. Radkin Honzák Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření Vyšehrad, čte M. Preiss
5. Yuval Noah Harari Sapiens Audiotéka, Bookmedia, čte L. Ondráček
6. Andrzej Sapkowski Zaklínač I.: Poslední přání Audiotéka, čte více interpretů
7. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Audiotéka, Bookmedia, čte D. Prachař
8. Jaroslav Kmenta Rudý Zeman Jaroslav Kmenta, Audiotéka, čte J. Saic
9. John Flanagan Bratrstvo – Kniha třetí – Lovci Voxi, čte P. Neškudla
10. Mathew Walker Proč spíme Jan Melvil Publishing, čte B. Kapitančik
30

SABINE GROTH

Cesta hrdinky
PŘEKLAD ALENA BEZDĚKOVÁ
Hledáte sebe samu? Vydala jste se po nesnadné
cestě ke své skutečné podstatě? Kniha německé
terapeutky inspirovaná slavným titulem Ženy, které
běhaly s vlky byla napsána na pomoc všem ženám,
které se na podobnou pouť vydaly. Text je koncipován
jako průvodce, který doporučuje zvláště zajímavá
místa a varuje před úskalími, inspiruje a nabízí dosud
nepoznané zážitky.
brož., 288 s., 469 Kč

EMILIE CHAZERAND

Pravdivý
příběh
o prasátku
ILUSTRACE AMANDINE PIU
PŘEKLAD MARTIN BEDŘICH
Jednoho dne našli Líza a Petr v lese selátko, a vzali si jej
domů. Ze selátka se vyklubala malá slečna Miriam, která
brzy věděla, kdy poděkovat, jak jíst příborem a kdy se
chodí včas spát. A jako zvídavá prasečí slečna začala
jednoho dne chodit do školy. Nikomu nevadilo, že vůbec
není holčička. Než se Mirinka zamilovala… Kniha je
určena dětem od 4 do 6 let.
váz., 48 s., 249 Kč

obchod.portal.cz

Jaké kostlivce skrývá
zdánlivě spořádaná
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