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Jak díky vaření
získat lásku svého života?
Snadné
recepty
pro děti

Začtěte se do
pohádkového příběhu
o dráčku Gustíkovi
a jeho kamarádech
čarodějnici Berenice
a kocouru Vrnivousovi
a vyzkoušejte spolu
s nimi uvařit spoustu
vynikajících jídel podle
receptů!
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Naučte se psát! Tato interaktivní cvičebnice vás
provede tvůrčím procesem od prvotního nápadu
až po práci s hotovým textem.
„Tvůrčí psaní beru jako cestu k sobě. Sám tvůrčí proces dost osvobozuje – a o to mi jde.
Mám pak radost, když se naši studenti po velmi dlouhé době dostanou opět k psaní
a dopíšou třeba dvacet let starou báseň nebo se odváží publikovat.“
Andrea Selzerová,
zakladatelka projektu Kurzy z obýváku

www.grada.cz
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SEX A ZAMILOVANÝ VIRUS

Vážení a milí čtenáři,

Benjamin Kuras vyvolává ve veřejnosti jen
dva pocity – obdivný předklon, nebo napros
té zatracení. To se přicházívá obvykle lidem
neobyčejným, kteří konají neobyčejné dílo, jež
nenechává publikum chladným. Kurase jako
autora a nositele svébytných myšlenek prostě
nemůžete přehlédnout. Jeho životním téma
tem je svoboda, a jak o ni (často dokonce
vědomě či dobrovolně) přicházíme.
(Literární noviny, 2018)

Jeho lpění na konzervativních hodnotách
(v tom dobrém), i zatvrzelost v prosazování
svých názorů, u některých lidí vyvolává zuři
vé odmítání. O všechny tyto hodnoty, typické
pro Evropu, se Kuras bojí a věští kontinentu
nehezkou budoucnost. Občas se zdá, že
bychom se měli bát s ním.
(MFDnes, 2005)
K Evropské unii má Kuras vztah asi takový,
jako iránští ajatoláhové ke Spojeným státům.
(Lidové noviny, 2000)
Vaše tvorba v době, kdy jste ještě jako spi
sovatel za něco stál, byla poněkud nekonzi
stentní, ale psal jste slušně. Stal se z Vás
kretén takový, že jeden zírá.“
(starosta Řeporyjí Pavel Novotný v Parlamentních listech, 2020)

Soubor článků původně psaných pro Playboy,
jehož čte sedmkrát víc lidí, než jej kupuje.
Rozkoš chvilková, pozice směšná, výdaje
proklaté, podle lorda Chestertona.

Balitba internetem, se všemi trapnostmi.

SEX telefonický.

SEX podle českých pohádek.

SEX bezpečný a nebezpečný.

SEX s náhubkem.

Neukojené chtíče. Kovidové líbání může být

smrtelné. Bod G: je, či není? – A je-li, jak se

hledá a co dělá? Toxická maskulinita a toxická
femininita. Sex seniorský jako kulečník. A víc.

w w w.dauphin.cz
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„Kdo nečte Kurase, jakoby nežil.“ (Blesk)

Humor spisovatele Benjamina Kurase je nenásilný, jemný, a to se v případě,
kdy se mluví o sexu, hodí, a hlavně příjemně čte. Důkazem toho je úspěch jeho
článků vycházejících v časopise Playboy. Byly tak oblíbené, že si vysloužily samostatnou knížku. K nim autor jako nášup přibalil ještě slušnou dávku úvah
na stejné téma a kniha Sex nás všechny přežije byla
„humorista, jehož berou vážně“
na světě. O čem v ní je přesně řeč? Třeba
o telefoSEX JAKO KOMEDIE.
Benjamin
nickém sexu, sexu podle českých pohádek, o sexu
bezpečném i nebezpečném… Jako první jsem si KURAS
přečetla o sexu prezidentském a nejenže jsem se Sex nás
dobře pobavila, ale také jsem si osvěžila dějiny, re- všechny
spektive prezidenty Spojených států. K nim jsem si přežije
díky Benjaminovi přiřadila i jejich lásky a libůstky.
Připomněla jsem si kauzu Billa Clintona s Monicou
Lewinskou, Johna Kennedyho s jeho zálibou v herečkách a dozvěděla jsem se, že Woodrow Wilson
miloval chytré ženy, a nejraději si ostrovtipně povídal s dívkou jménem Edith, a to na venkově, v zaparkovaném automobilu se zataženými záclonami. „humorista, jehož berou vážně“
Vtipné a pikantní čtení.
Benjamin
A protože Benajmin Kuras je plodný autor (což
KURAS
je v souvislosti s tématem jeho předchozí knihy hezká
paralela), nevydává jen jednu knihu, ale rovnou dvě. DENÍK
I v té druhé jde o lásku. Deník zamilovaného viruse už zamilovaného
svým názvem napovídá, kdo je hlavním hrdinou. Je to viruse
malý vir s velkou silou, který v uplynulých měsících
položil svět na lopatky. Benjamin si opět jemně a laskavě dokázal udělat legraci i z toho, co nás pořádně
potrápilo. Z viru udělal mladého hippie hrdinu, který
odmítá zabít milenecký pár svých nakaženců. Tím se
dostává do problémů, a to na něj ještě čeká záchrana
světa.
Benjaminu Kurasovi dala pandemie víc času na psaní, a kdo má rád jeho osobitý styl, ten má dvojnásobnou radost. Do těžké doby se trochu humoru hodí.
JANA MARXTOVÁ
Benjamin KURAS / Sex nás všechny přežije

konečně zase můžeme vybírat knihy v knihkupectvích.
Hned první den jsem se do jednoho vypravila a ta vůně
nových knížek je nenapodobitelná. Vzít do ruky novinku, otevřít ji a přivonět. Možná to není normální, ale já
to mám ráda. Hned bych všechno skoupila, a pak to
doma nemám kam dát. V časovém vakuu pandemie
jsem doma přerovnala knihovnu a zděsila se, kolik titulů
jsem ještě nečetla. A tak jsem měla o zábavu postaráno.
Zatímco já jsem doháněla čtení, jiní psali. A že jich bylo. Je zajímavé, kolik lidí se
v době pandemie do psaní pustilo. Především herci, kteří nemohli na jeviště, upouštěli
hereckou páru do písmenek. Můžeme se tak těšit na knihy od autorů, od nichž bychom
to nečekali. Jedním z nich je herečka Martina Preissová, která ve své prvotině nazvané
vtipně Jak jsem nebyla na Lvech nechala čtenáře nahlédnout do svého života. Psaní se
jí zalíbilo, a navíc jí jde, takže zvažuje další knihu. Ostatně, přečtěte si víc v rozhovoru na
straně 6. Talent na psaní v sobě probudila i další herečka, Marta Dancingerová, kterou
jsme nedávno viděli v seriálu Kukačky. Vytáhla ze šuplíku fantasy příběhy, které tam
nějaký čas ukládala, dopilovala je a na podzim z nich bude kniha. Už podruhé do literární řeky vstoupila Sandra Pogodová, které po knize Hoď se do pogody vychází druhý
titul Buď v pogodě. Herečka, která pro drsný vtip nejde daleko a život bere s velkým
nadhledem, opět vytvořila spisovatelský tandem se svým otcem Richardem Pogodou.
A nejen na vlastní knížku, ale dokonce na práci editorky nebo redaktorky v některém
z nakladatelství pomýšlí mladá herečka Bára Černá. Právě teď sice s úspěchem brousí
herecké ostruhy v seriálu Anatomie života, ale intenzivně pokukuje po knižním světě.
Proč ne, literatura a herectví jsou hodně propojené nádoby.
V době pandemie se rodily knihy i zajímavé nápady. Mezi ně rozhodně patří projekt Svazu českých knihkupců a nakladatelů dámeknihu.cz. Pokud často kupujete knihy jako dárek, pak tuhle novinku určitě oceníte. Více si o ní přečtěte na straně 21. Líbí
se mi, že při jejím používání můžete nejen pustit fantazii na špacír, ale zároveň uděláte
někomu radost, a navíc podpoříte knižní trh. A ten to po měsících živoření opravdu
potřebuje.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Pro každou knihu, kterou si koupíte,
byste si měli koupit čas, abyste si ji přečetli.“
Karl Lagerfeld, módní návrhář
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Vaše tvorba v době, kdy jste ještě jako spisovatel za něco stál, byla poněkud nekonzistentní, ale psal jste slušně. Stal se z Vás kretén
takový, že jeden zírá.“
(Starosta Řeporyjí Pavel Novotný v Parlamentních listech, 2020)

Po zábavném memoáru Malá paměť
(2020) vychází v nakladatelství Dauphin
série „humoresek“, jimiž Kuras sobě i svým
čtenářům poskytuje zasloužený oddech
od donedávna osamělého sledování
sebedestrukce západní civilizace. Známý
herec-politik-diplomat ho totiž upozornil:
„Bývala s vámi větší sranda.“
w w w.dauphin.cz
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„Kdo nečte Kurase, jakoby nežil.“ (Blesk)

K Evropské unii má Kuras vztah asi takový,
jako iránští ajatoláhové ke Spojeným státům.
(Lidové noviny, 2000)

Deník zamilovaného viruse

Uprostřed jedné z virových epidemií se mladý
hippie virus zamiluje do mileneckého páru
svých nakaženců a odmítá je zabít. Stává se
tak pro virusový establishment nebezpečným
disidentem a bezděčným vůdcem vzpoury,
jejímž posláním je zachránit Zemi před hrozící
katastrofou působenou lidstvem. A roztáčí
tím surreálně tragikomické sci-fi melodrama
plné zápletek, nebezpečí, filozofování a lásky.

/

Jeho lpění na konzervativních hodnotách (v
tom dobrém), i zatvrzelost v prosazování
svých názorů, u některých lidí vyvolává zuřivé
odmítání. O všechny tyto hodnoty, typické
pro Evropu, se Kuras bojí a věští kontinentu nehezkou budoucnost. Občas se zdá, že
bychom se měli bát s ním.
(MFDnes, 2005)

„Kuras je jeden z nejvtipněji píšících Čechů současnosti.“
(Blesk, 2005)

Benjamin KUR A S

Benjamin Kuras vyvolává ve veřejnosti jen
dva pocity – obdivný předklon, nebo naprosté zatracení. To se přicházívá obvykle lidem
neobyčejným, kteří konají neobyčejné dílo, jež
nenechává publikum chladným. Kurase jako
autora a nositele svébytných myšlenek prostě
nemůžete přehlédnout. Jeho životním tématem je svoboda, a jak o ni (často dokonce
vědomě či dobrovolně) přicházíme.
(Literární noviny, 2018)

Deník zamilovaného viruse
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BENJAMIN KURAS
spisovatel

Číslo 10–11 / vychází 24. 5. 2021

Často se mi stává, že čtu a píšu totéž. Tedy totéž
téma. Tedy načítám si texty k tématu, které zrovna
sám zpracovávám. Načítám to skoro vždy v angličtině, píšu v češtině, kde některá témata ostatně
dosud pořádně zpracována nejsou. Teď mám taková témata dvě, a to seriály pro českého Playboye.
Jeden seriál je nazván Kvantová psychologie a načítám si k tomu psychologické velmistry, jako jsou
Gurdjieff, Ouspensky, Maslow, Assagioli a Grof, plus psychoterapie jako NLP
(Neuro-linguistic programming) a Rebirthing. Zabýval jsme se jimi před mnoha
lety dost podrobně a rád se k nim vracím. Ten druhý seriál se jmenuje Chlípný
Shakespeare a zaostřuje hodně srandovně na všelijaké sprosťárničky, chlípárničky a dvojsmyslnosti, kterými jsou jeho hry prošpikovány, aby bavily i ten prostý
lid, který na ně tak rád chodíval a na herce pokřikoval. A které někdy unikají i překladatelům a režisérům. Takže si opakuju a rozšiřuju povinnou četbu studenta
anglistiky. A hrozně se při tom bavím.

Vydavatel: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, z. s.
Šéfredaktorka: Jana Marxtová
Bibliografie: Zuzana Kotrmanová
Korektury: Lucie Jílková
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Adresa: SČKN Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2
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LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM
V Kotvě se otevřel Svět pohádek Boženy Němcové. Interaktivní výstava
se nachází na ploše 1000 m2, zve do
8 pohádkových místností a ukáže 48
filmových kostýmů, první sešitové
vydání Babičky i repliku spisovatelčina stolu.
Úspěšný román spisovatele, scenáristy a režiséra Patrika
Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel, jehož filmová podoba
netrpělivě čeká na otevření kin, se dočkal audioknihy. Načetl
ji Martin Hofmann, který ve filmu ztvárňuje Karla.
Nakladatelství MOBA slaví 30. výročí založení. Po skromných
začátcích, kdy produkce čítala pouze několik titulů, jich vydává každoročně na čtyři stovky. Celkem vyšlo 8 000 titulů
od více než tisícovky autorů z celého světa, přičemž tvorba
našich českých autorů tvoří téměř polovinu.
Nový seriál americké společnosti Amazon na motivy trilogie Pán prstenů,
který se natáčí na Novém Zélandu, se
stane jedním z nejnákladnějších televizních seriálů v historii. První řada bude
stát 650 milionů novozélandských dolarů tedy zhruba deset miliard korun.

w w w .pav elm er v ar t. c z
Kjell Westö

CHIMÉRA 38
Vázaná, 140 x 205, 320 stran, cena: 319,-

Rok 1938 byl osudovým rokem pro Evropu
i pro komorní společnost klubu šesti privilegovaných čtyřicátníků z Helsinek, kteří si ve
zjitřené době musejí ujasnit postoj k hitlerovskému Německu, hodnotám liberální demokracie i jeden ke druhému – v této souvislosti se čtenář například dozvídá o sílícím
antisemitismu ve finské společnosti. Klíčovým členem klubu je advokát Thune, který
zaměstná schopnou a učenlivou, ale i záhadnou paní Wiikovou. Ta si při prvním setkání
s pánským spolkem uvědomí, že jednoho z mužů už zná. Narazili na sebe před
dvaceti lety během finské občanské války, za okolností, na něž se usilovně snažila
zapomenout. Kniha v sobě snoubí prvky historického románu a detektivního
příběhu s téměř thrillerovým vyústěním. V roce 2014 získala Cenu Severské
rady za literaturu udělovanou nejlepšímu dílu ze zemí evropského Severu.

BÍLÉ PŘELUDY NA VLNÁCH
ANTOLOGIE FINSKÉ LYRIKY

Vázaná, 148 x 210, 328 stran, 349,-

Antologie je pro české čtenáře první možností
obšírněji se seznámit s finskou poezií. Představuje
tvorbu nejvýznamnějších básníků a básnířek od počátku finskojazyčné písemné kultury, až po 80. léta
20. století. Na textech lze sledovat, jak a kdy finská
lyrika reagovala na evropské literární směry a proudy a jak a kdy reflektovala domácí tradici a bohaté
dědictví lidové slovesnosti. Ze 74 ve Finsku kanonických autorů a autorek zastoupených v antologii
promlouvají mnozí v češtině vůbec poprvé.

Michal Řoutil

NEVĚŘÍCÍ, ODEJDĚTE!
SOUČASNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ
VE VYBRANÝCH ZEMÍCH BLÍZKÉHO VÝCHODU
A AFRIKY

Vázaná, 1600 x 235 mm, 640 stran, cena: 590,-

Kniha se věnuje pronásledování a diskriminaci
křesťanů v zemí Blízkého východu a severní Afriky.
Seznamují s dějinami křesťanství v dané zemi
a popisují život místních církví. Stěžejní části se
zaměřují na osudy křesťanů od počátku 20. století
do dnešních dnů. U zemí, v nichž momentálně dochází k rozsáhlému pronásledování (Irák, Sýrie, Afghánistán, Pákistán, Libye, Súdán) či zvýšené diskriminaci (Írán, Saúdská Arábie) křesťanů, se výklad soustředí na kvalifikaci,
kvantifikaci a podrobný popis probíhajících událostí.

NÁVŠTĚVA U VELKÉHO KANIBALA

Kvítky svatého Františka
Z příběhů svatého Františka a jeho prvních
druhů dýchá ryzí evangelium, a tak se dnes
právem řadí k perlám křesťanské literatury.
Váz., 192 s., 299 Kč
NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY
www.paulinky.cz
objednavky@paulinky.cz

MÝTY A VYPRÁVĚNÍ ARCHAICKÝCH KMENŮ
PŘIPRAVIL ONDŘEJ PIVODA
ILUSTRACE VLADIMÍR RIMBALA

Vázaná 160 x 235, 432 stran, cena:429,-

Kniha je výborem z ústní tradice mnoha archaických
etnik celého světa. Vybrané příběhy zachycují světonázor jednotlivých etnických skupin, jejich životní moudrost, morální hodnoty, hovoří z nich obavy,
přání i vnímání krásy. Reálie tvrdého života v džungli,
na poušti či na tropických ostrovech, k nimž patřil
i kanibalismus a jiné, pro nás kruté či nepochopitelné praktiky, se zde prolínají s nadčasovými hodnotami, filosofickými myšlenkami, moudrostí a poezií
každodenního života.

rozhovor

s Martinou Preissovou

PSANÍ JE TERAPIE
Známe ji jako skvělou herečku, ale teď se nám Martina Preissová představuje
v nečekané roli – jako spisovatelka. Ve své právě vycházející prvotině Jak jsem
nebyla na lvech nás nechala nahlédnout do svého života.
Kdy vás napadlo napsat knihu?
Ten nápad nebyl můj, ale mojí kolegyně z divadla, která vždy, když vyslechla nějakou moji historku ze života, řekla na závěr, že bych to měla sepsat. A tak jsem si
jednou řekla, že je to vlastně dobrý
nápad, a ke psaní usedla.
Jak se kniha rodila?
Vlastně velice pozvolna. To, co život přinesl, jsem se snažila zachytit tak, aby slova kladená za sebou
přesně vystihovala pocit, který
jsem si s sebou nesla. Píšu většinou rukou. Pořád s sebou nosím
blok, abych mohla využít prostoje
během dne. Psaní rukou na papír
mě uklidňuje a mám pocit, že vše,
co mi rukou přes pero projde na
papír, už jsem ze sebe vydala a říkám, že tím vlastně sama sobě dělám terapii. Pak,
obyčejně brzy ráno, kdy celý dům ještě spí, přepisuji
vše do počítače. Upravuju a opravuju a znovu a znovu čtu. Čtu nahlas sama sobě.

Píšete si i do šuplíku?
Neumím napsat celou knihu naráz. Mám v šuplíku
několik „roztoužených“, ale vždy čekám na okamžik, kdy je psaní nevyhnutelné. To znamená, kdy
ta potřeba psát je silnější než
třeba spánek, který miluju. Takže píšu nepravidelně, ve vlnách
a především tehdy, kdy mám
něco na srdci.
Jsou všechny příhody tak, jak se
staly, nebo je tam hodně autorské
nadsázky?
Jsem přesvědčena o tom, že vše,
co je v mé knize, se skutečně
stalo. Jen řazení slov jednotlivých aktérů nebo zasazení do
kontextu je jiné. Skládala jsem
obraz situace, kterou jsem zažila,
ale připouštím, že moje optika mohla onen příběh
poznamenat. Ale ta nálada a vůně těch chvilek je
zachycena pravdivě, alespoň tak, jak nejlépe jsem
dokázala.
Proč jste zvolila fejeton?
K fejetonům jsem se dostala prakticky zkoumáním
toho, jak na poměrně malé ploše zachytit příběh. Popsat krátkou situaci se všemi jejími vrstvami. Příběh,
jako nosná kostra umění, je často opomíjen a pro
mě je nezbytný. Jak v divadle, tak ve filmu, ale třeba
i na obraze. Příběh nese
téma a možná kvůli mé
„spisovatelské“ nevzdělanosti jsem se uchýlila
k této krátké formě vyprávění.
Co říkají vaši synové na
to, že o nich píšete?
Jsou myslím ve věku,
kdy jim to nevadí. A až
dorostou, doufám, že
jim to třeba udělá radost. Budou knihu mít
jako takové fotoalbum
složené nikoli z fotek,
ale ze slov.
Dostala jste po této knize chuť napsat další?
Chuť psát mám pořád.
Jedna věc je najít čas
a druhá věc je nadchnout se pro jednu z těch
rozpracovaných věcí, do
6

které se vlastně pustím. Ale psát budu, to vím. Objevila jsem jiné obzory, kterých si chci užít.
V anotaci ke knize se píše, že jsou to úvahy o tom, jak
se smířit s časem, drobnými i většími komplikacemi
všedních dní, své profese, své rodiny a vlastně se sebou. Co vám tedy pomáhá se s tím smířit?
To že žena stárne, nebo zraje, že čas je neúprosný
nejen k jejímu tělu, ale i duši, podle mého pomůže
zvládnout s nadhledem pouze někdo po vašem
boku, který zraje a stárne s vámi a je tím, kdo dělá
kotvu, když se dostanete do živějších vod. Bez takového člověka si život nedovedu představit.
JANA MARXTOVÁ

Pestré literární
zážitky
Vychází
23. 5.

Jakub Špičák
Kubíkova cesta

Zapomeňte na JZD
a sousedovic kozu, tahle
knížka je určena dětem, které
vyrůstají s mobilem. Kubík právě
přinesl vysvědčení z první třídy
a začínají mu prázdniny! Jenže táta nestihl
nachystat bazén a maminka nemá čas,
protože cvičí u videa. Naštěstí existují
babičky a dědečkové!

hostbrno.cz

349 Kč Pro děti od 5 let

Iva Hadj Moussa
Démon ze sídliště

Nick Bradley
Kočka a město

Nesourodé postavy a jejich
osobité příběhy spojuje
zázračná mytická kočka, která
mění podobu a tančí ulicemi
současného Tokia. Při svých
toulkách se dotýká životů jeho
obyvatel a neočekávanými
a někdy i magickými způsoby
je propojuje.

Šestnáctiletý Šimon žije na
předměstí Tábora a snaží se
vzdorovat zoufale nudnému
a pokryteckému světu
kolem. S kamarády hraje
v blackmetalové kapele,
která se pro něj stává
únikem z reality. Jednoho
dne se kluci pokusí vyvolat
ducha dávno zemřelé dívky
a od té chvíle se věci dávají
do pohybu...

339 Kč Česká beletrie

369 Kč Překladová beletrie

Roman Kanda
Český literárněvědný
marxismus

Marxismus a myšlení
o literatuře je spojení plné
mýtů, rozporů a scestí, ale
také inspirací. Publikace je
po 30 letech první knižní
monografií zabývající
se tématem donedávna
kontroverzním, ba
démonizovaným, ale dnes
už pomalu módním.

339 Kč Odborná

Rónán Hession
Leonard a Hladový Paul

Jsou to dva neobratní, roztomilí
a svérázní třicátníci. Půvabné je
na nich právě to, že jde o zcela
obyčejné muže, kterých byste
si na ulici ani nevšimli, natož
aby se z nich stávali hrdinové
románů. V jejich obyčejnosti
se však skrývá neobyčejná síla.
Nenápadná, ale úžasná kniha je
stejně vtipná, moudrá i něžná.

349 Kč Překladová beletrie

JOYCE DUNBAR

Pan Baf
ILUSTRACE PETR HORÁČEK
PŘEKLAD MARIE TĚTHALOVÁ

Byl jednou jeden kocour, kterému říkali pan
Baf. Proč mu tak říkali? Protože měl smysl pro
legraci a na každého rád bafal. Všichni se před
ním museli mít na pozoru, i když nikomu nic
neprovedl. Bafal ale pořád a moc rád. Najednou
ho ale bafání přestalo bavit. „Co se to se mnou
děje? Nejsem už moc starý?“ ptal se pan Baf sám
sebe. Pak mu jeho člověk řekl. „Podívej, tady je
Pampeliška,“ a z košíku vyskočilo malé žluté kotě.
„BAF!“
Váz., 32 s., 215 Kč

Rozhovor s Danielem Hartwigem
PHILIP ZIMBARDO

Paměti psychologa
PŘEKLAD LINDA BARTOŠKOVÁ
Philip Zimbardo vzpomíná na drsné dětství, svou touhu
studovat, začátky psychologické praxe, přátelství se Stanley
Milgramem. Popisuje atmosféru na univerzitě v 60.
a 70. letech a okolnosti, průběh a důsledky světoznámého
Stanfordského experimentu. Vzpomíná také na aféru kolem
věznice Abú Ghrajb. Kniha přináší nejen unikátní, živě líčené,
a přitom obsahově nabité paměti výrazné osobnosti světové
psychologie, ale podává i široký vhled do dějin celého oboru
ve 20. století.
Váz., 280 s., 399 Kč

obchod.portal.cz

Pestré literární
zážitky
Vychází
15. 6.

Becky Chambersová
S pokorou a nadějí

Ke konci 21. století učinili
vědci průlom: prostřednictvím
metody známé jako somaformace
dokážou kosmonauti dlouhodobě
přežít v prostředí mimo Zemi. Když
už se lidé nemusí nechat omezovat
křehkostí svých těl, jsou konečně schopni
cestovat ke vzdáleným exoplanetám, o nichž
se soudí, že se na nich skrývá život.

hostbrno.cz

299 Kč Sci-fi

Alla Hutničenko
Neobyčejná povolání

Daniel Tammet
Narozen v modrý den

Autobiografické vyprávění
o dětství a dospívání
mimořádně inteligentního
chlapce s Aspergerovým
syndromem, génia, pro něhož
jsou obyčejné každodenní
situace často neřešitelnou
záhadou. Světový bestseller
a pohled do neobyčejné
mysli autistického savanta.

Malý Ondra ještě neví, čím
bude, až vyroste. Má ale štěstí
— může se inspirovat ve své
rodině, kde není o zajímavé
profese nouze. Knížka plná
názorných ilustrací s popisky je
ideální pro předškoláky a malé
školáky, kteří začínají přemýšlet,
čím by jednou chtěli být.

349 Kč Pro děti od 5 let

349 Kč Populárně-naučná

Ladislav Fuks
Tři prózy

Šedesátá léta představovala
v tvorbě Ladislava Fukse
(1923–1994) nejproduktivnější
dekádu, z níž jsme vybrali tři
oblíbené prózy: Pan Theodor
Mundstock, Spalovač mrtvol
a Cesta do zaslíbené země
země.

399 Kč Česká knižnice

Erin Kinsleyová
Nalezený

Když jedenáctiletý Evan beze
stopy zmizí, jeho rodina
zažívá nejhorší chvíle svého
života. O několik měsíců
později se Evan zničehonic
najde, je však nesmírně
vyděšený a o tom, co zažil,
odmítá mluvit. V ohrožení
jsou další děti a inspektorce
Naylorové dochází čas...

379 Kč Thriller

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
VELKÁ MEDVĚDÍ KUCHAŘKA
Kateřina Podoláková, Milada Těšitelová
Ahoj, jsme medvědí kamarádi Nedvěd a Miška.
Asi nás znáte z večerníčku Mlsné medvědí
příběhy. Ze všeho nejraději mlsáme a podnikáme
různá dobrodružství.

MALIČKOSTI, NA KTERÉ BYSTE
PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ NEMĚLI
ZAPOMÍNAT
Jiří Halda
Kniha Maličkosti, na které byste při výchově
dětí neměli zapomínat, je populárně naučnou
knihou, která vás provede těmi nejvýznamnějšími
obdobími v životě dítěte.

Došel karamel, 349 Kč

NA ÚTĚKU

PŘÍBĚH JEDNOHO ZE TŘÍ ÚSPĚŠNÝCH
ÚČASTNÍKŮ „VELKÉHO ÚTĚKU“
Bram Vanderstok

Halda Jiří, 249 Kč

A STROMY VE VÍDEŇSKÉM LESE
STÁLE STOJÍ
Elisabeth Asbrink

V noci 24. března 1944 byl Bram Vanderstok
osmnáctý ze šestasedmdesáti mužů, kteří prolezli
tunelem za plot z ostnatého drátu zajateckého
tábora Stalag Luft III v polském městě Zaháň.

Proč číst další knihu o holokaustu? Protože
vypráví o současnosti. O tom, že rádi věříme
iluzím. O rodičovské lásce. Tahle reportáž by
neměla ve vaší knihovně chybět – tím spíše, že
jste tu knihovnu pravděpodobně koupili v IKEA.

Omnibooks, 290 Kč

Absynt, 389 Kč

555 – VÝLETY S GASTROMAPOU
LUKÁŠE HEJLÍKA
Lukáš Hejlík
Autor v knize 555 – Výlety s Gastromapou Lukáše
Hejlíka vyráží na 100 nádherných míst po celé
České republice a mapuje v jejich okolí dostupné
podniky, kam můžete zajít na fajn jídlo, kafe,
sladký, pivo nebo třeba večerní drink.

VŠELIJAKÁ KOUKÁTKA
MALÝCH I VELKÝCH
UCHECHTÁNKŮ ABY NEMĚLI
DLOUHOU CHVILKU
Alois Mikulka
Nové vydání jedné z prvních a dávno nedostupných
knížek žijícího klasika dětské ilustrované tvorby
Aloise Mikulky s plným názvem: „Všelijaká
koukátka malých a velkých uchechtánků aby
neměli dlouhou chvilku“, je plná něžného
humoru a absurdit.

Došel karamel, 399 Kč

NAJDORF

Malvern, 298 Kč

ČIPERKOVÉ

O ZMIZELÉ VSI NA JIŽNÍ HRANICI
František Nepraš

FRČÍME DÁL
Simona Votyová

Vitorazsko. Zapadlý kout jižních Čech s řadou
temných míst a zaniklých obcí. Dějiště událostí,
jež měly být raději zapomenuty. Ale nebyly. Celá
desetiletí přežívaly v myslích a srdcích lidí, kteří
byli jejich hybateli či svědky.

Čiperkové s písničkou na rtech zažívají spoustu
dobrodružství. To se rozumí, že zpívat a vyprávět
budou i na stránkách tohoto pohádkového
zpěvníku. Dozvíte se, jak potkali vystrašené
strašidlo, honili rozutíkaná písmenka a bojovali
s hromem Buřinou.

Veduta, 295 Kč

SiMonaLisa, 177 Kč

TŘI JABLKA SPADLÁ Z NEBE

OSUDNÝ TURNAJ

Narine Abgarjanová

Vlastimil Vondruška

Arménská svébytná inspirace Márquezem, která
vás vtáhne a už nepustí. Nenápadný bestseller
o životě Arménů v zapadlé vesničce na pozadí
20. století

Severní Čechy trápí šarvátky a spory místní
šlechty. Domluvená svatba mezi Ludmilou
z Vartemberka a Benešem z Dubé má nepokojům
učinit přítrž…

Tympanum, 399 Kč

Tympanum, 349 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
Manel Loureiro
BRÁNA

Niklas Natt och Dag
1794. TŘI RŮŽE

Psychologický thriller z tajemtajem
né Galicie. Tělo dívky zavražděné při rituálu na mytickém
místě pořádně vyvede z míry
vyšetřovatele zločinu v jinak
poklidné oblasti.

V 1794, druhém díle historichistoric
ké noir trilogie, se opět setkásetká
váme s Mickelem Cardellem,
Annou Stinou Knappovou
a chaotickým, prohnilým
světem konce osmnáctého
století.

Laurent-Frédéric Bollée,
Alcante, Denis Rodier
BOMBA

Robert E. Howard
CONAN Z CIMMERIE III.
Třetí svazek úspěšných
francouzských adaptací děl
Roberta E. Howarda dýchá
tropickým dusnem a je zasazasa
zen do exotických východních
končin jeho světa.

Komiksový román přináší
neuvěřitelný, ale pravdivý
příběh nejstrašnější zbraně,
jaká kdy vznikla. 6. srpna
1945 zničila atomová bomba
Hirošimu.

Michal Kocián, Zdeněk Ležák
ANTHROPOID ANEB ZABILI
JSME HEYDRICHA

Ota Kars, Kristýna Plíhalová
V HLAVNÍ ROLI
TOMÁŠ HOLÝ

Komiksová kniha sleduje
příběh parašutistů ze všech
výsadků souvisejících s
operací, která vedla k zabití
Reinharda Heydricha, od
jejich seskoku až po hrdinskou
smrt.

Grafický román originálně
zpracovává Tomášův životní
příběh a zároveň vykresluje,
jak těžké je zůstat sám sebou
pod tlakem slávy a očekáváočekává
ním druhých.

Tove Janssonová
KDO UTĚŠÍ DROBKA?
Barevná, bohatě ilustrovaná
kniha čtenáře opět zavede
do muminího údolí, autorka
ale hlavními hrdiny učinila
dvě nové postavy, Drobka a
Chmýrku.

Philip Pullman
KNIHA PRACHU 2.
TAJNÉ SPOLEČENSTVÍ
Triumfální návrat do svě
světa Zlatého kompas. Lyra a
Pantalaimon se vydávají na
cestu přes celou Evropu až
do Asie a Lyra se zastaví také
v Praze.

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

nakladatelství

J A R N Í B E S T S E L L E R Y MOBA
Tony Parsons

Laura Madeleine

Posedlost

Tajemství
mezi námi

Měli za to, že unášejí milenku jednoho
z nejmocnějších londýnských gangsterů.
Jenže unesli špatnou ženu. A tím zkřížili
cestu detektivovi, kterého nikdy nechtěli
potkat. Pátrání po pohřešované ženě
zavede detektiva Maxe Wolfa do sídel
profesionálních zločinců, laciných
striptýzových barů a tajných doupat
sexuálních neřestí. Wolfe se ocitá ve
světě rodinných tajemství, žárlivosti
a touhy po pomstě, který se mu
možná stane osudným…

Annie se pouští do
pátrání po své dávno
ztracené babičce.
Vyzbrojená pouze
stohem papírů se
vydává na cestu
z Anglie do Paříže,
aby konečně nalezla
pravdu. Ovšem odhalí
i něco, na co nebyla
připravená.

Jaroslava Černá

Jan Bauer

Záhada
černolických vražd

Bratrstvo
růžového kříže

Rok 1645. Z bojů ve Francii
se vrací zbědovaný voják
Martin. Nečekaný návrat
syna se ovšem stává začátkem tragických událostí.
Ráno totiž najdou několik
mrtvých včetně vojákovy
milované sestry Johanky…

Prahu vyděsí letáky záhadného bratrstva, které slibují příchod dne osvícení a rozdrcení
ďábla nevědomosti. A brzy
začne ve městě někdo vraždit.
Pachatel se zdá být jasný,
ale soudnímu písaři Troblovi
na případu něco nesedí…

Ann Granger

Rachel Caine

Nebezpečná
zvědavost

Pod hladinou

Píše se rok 1864.
Lizzie Martinová přijíždí
na pobřeží Anglie, aby se
stala společnicí dospívající
dívky Lucy. Ta žije v ústraní
se svými tetami a nedávno
přišla za podivných okolností o malou dcerku…

www.mobaknihy.cz

Gwen Proctorová se ujímá vyšetřování záhadného zmizení mladého
muže, který je už tři roky nezvěstný.
Jenže čím víc se přibližuje děsivé
pravdě, tím víc se ocitá v nebezpečí, které jí hrozí u jezera Stillhouse.
Do Gwenina pátrání zasahují
osobní spory, ale ona je připravená bitvu vyhrát na obou frontách.
Je však připravená na to, jakou
daň si její boj může vybrat na
všech, které miluje?

bibliografie
duchovní nauk y
BI BLE
Rohr, Richard
Číst Bibli jako Ježíš

Překl. Spousta, Jan, Brno: Barrister &
Principal, 2021, 64 s., váz. 179 Kč
Knížka Číst Bibli jako Ježíš od
Richarda Rohra je úvodem do
umění duchovní četby a výkladu
Bible. Je však zároveň polemikou
s tím, jak se Bible často čte
a vykládá: s důrazem na literu a na
předpisy zákona.
ISBN 978-80-7364-116-0

NÁBOŽE NST VÍ
Franc, Jaroslav a kol.
Homilie jako prubířský kámen

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 140 s., váz. 239 Kč
Monografie Homilie jako
prubířský kámen se vyjadřuje
nejen k situaci moravské církevní
provincie v otázce hlásání Božího
slova, ale nalézáme v ní také
univerzální přesah včetně rozměru
eschatologického.
ISBN 978-80-244-5863-2

Graubner, Jan
Zbožnost je užitečná ke všemu

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 1. vyd., 112 s., brož. 149 Kč
V knížce Zbožnost je užitečná ke
všemu podává olomoucký arcibiskup Jan Graubner svědectví o tom,
co prožíval na těle i na duchu během
svého zápasu s nemocí covid–19.
Kdy nejvíce pocítil svá omezení?
A jak se ho v nejhlubší krizi dotýkal
Bůh?
ISBN 978-80-7566-216-3

společenské
vědy; osvěta
DÁR KOVÉ
PU BLI K ACE
Lewis, Clive Staples
NARNIE – komplet 1.–7.díl
– box

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Fragment, 2021, 1624 s., brož.
1190 Kč
Komplet všech sedmi dílů Letopisů
Narnie v dárkovém boxu!
ISBN 978-80-253-5056-0

E KO LO G I E
Stárek, Petr
Igelitka Jitka a petka Bětka

Brno: CPress, 2021, 104 s., brož.
249 Kč
Napínavý recyklopříběh ze života
plastů!
ISBN 978-80-264-3555-6

E ZOTE R I K A
Klemm, Pavlína
Světelná poselství z Plejád 5

Olomouc: Fontána, 2021, 22 s., brož.
358 Kč
Nezadržitelně se blížíme ke
Zlatému věku. Přibývá kontaktů
s naší hvězdnou rodinou, stejně
jako s našimi nejmilejšími na onom
světě.
ISBN 978-80-7651-032-6
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FI LOZO FI E
Dawkins, Richard
Rozchod s bohem. Průvodce
začátečníka

Praha: Argo, 2021, 304 s., brož.
V tomto svižném uvedení do moderního ateismu nám jeden z nejvýznamnějších vědců dneška vysvětluje, proč
bychom neměli věřit v boha.
ISBN 978-80-257-3408-7

GA STRO N OM I E
Bothe, Carsten
Domácí zpracování zvěřiny

Překl. Kavinová, Alice, Praha: Jan
Vašut, 2021, 88 s., brož. 249 Kč
Jaké vybavení a pomůcky jsou při
zpracování zvěřiny nezbytné? Jak
se vypořádat se špatně střeleným
kusem? Na konkrétních příkladech
srnčí a černé zvěře se seznámíte se
všemi postupy od stahování zvěřiny
až po zpracování jednotlivých porcí
masa.
ISBN 978-80-7541-239-3

H ISTO R I E
Belica, Miroslav
Vzpomínky na Sýrii. Od arabského socialismu k Islámskému
státu

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 300 s.,
váz. 349 Kč
Na osudech pestré, mnohonáboženské syrské společnosti autor s intimní
znalostí místních reálií líčí události,
které předcházely takzvanému arabskému jaru.
ISBN 978-80-278-0015-5

Carlin, Dan
Hardcore historie

Překl. Lichtenbergová, Lenka, Brno:
Jan Melvil Publishing, 2021, 248 s.,
váz. 349 Kč
Zapomeňte na ospalé hodiny dějepisu a nekonečné seznamy jmen a dat.
Zkoumat dějiny s Danem Carlinem je
jako vydat se na cizí planetu, kterou
také obývají lidé. Biologicky stejní, ale
kulturně odlišní.
ISBN 978-80-7555-128-3

Hlaváček, Petr; Kysela, Jan;
Vít, Jan
Demokracie a občanské ctnosti

Praha: Academia, 2021, 832 s., váz.
895 Kč
Petr Pithart je nepřehlédnutelnou
intelektuální a politickou osobností
českých dějin a českého usilování
o svobodu a demokracii.
ISBN 978-80-200-3191-4

Kameník, Václav; Kopecký, Milan
Andělé se samopalem. Výsadkářky 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 264 s.,
váz. 499 Kč
Mezi vojáky 2. čs. samostatné paradesantní brigády působilo několik
desítek žen. Řada z nich se zúčastnila
bojů v Karpatech v září 1944, leteckého přesunu na pomoc Slovenskému
národnímu povstání a bojů v Nízkých
Tatrách za kruté zimy na přelomu let
1944 a 1945.
ISBN 978-80-278-0017-9

Musílek, Martin
Hertvíkové z Rušinova

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 808 s., váz. 799 Kč
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Příslušníci šlechtického rodu Hertvíků z Rušinova (zemanů z Ostružna)
byli na Čáslavsku a Chrudimsku usazeni nejpozději od počátku 14. století. K nejznámějším představitelům
rodu patřil Jan Hertvík z Rušinova
a na Lichtenburku (cca 1395–1455).
ISBN 978-80-7422-763-9

Worsleyová, Lucy
Královna Viktorie. Dcera,
manželka, matka a vdova

Pellarová, Milena, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 1. vyd.,
440 s., váz. 499 Kč
Intimní portrét jedinečné panovnice,
originálně sestavený do 24 pečlivě
vybraných dnů, které v jejím životě
sehrály významnou roli.
ISBN 978-80-7593-194-8

Wright, Nicolas
Největší operace druhé světové
války

Překl. Mikulka, Lumír, Praha: Universum, 2021, 184 s., váz. 279 Kč
Projděte si známé i méně známé operace druhé světové války.
ISBN 978-80-242-7431-7

KOMUN I K ACE
Karunová, Hana a kol.
Komunikační mosty v podpoře
rozvoje osob s poruchami autistického spektra a jiných skupin
jedinců s postižením

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 152 s., váz. 139 Kč
Text se zaměřuje na oblast komunikace osob s poruchami autistického
spektra (či jiných skupin jedinců
s postižením). Speciálněpedagogický
pohled je doplněn o informačně komunikační stránku ve vztahu k vývoji
inteligentní databáze obrázků pro
podporu komunikace cílové skupiny.
ISBN 978-80-244-5878-6

LOGO PE D IE
Šáchová, Irena
Zábavná logopedie

Praha: Fragment, 2021, 48 s., brož.
169 Kč
Nácvik správné výslovnosti patří
v mnoha rodinách ke každodenní rutině. Proto je důležité, aby procvičování
všechny zúčastněné bavilo, bylo pestré
a zábavné. Sešit, který máte před sebou, všechna tato kritéria splňuje.
ISBN 978-80-253-5146-8

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Hrdinová, Maria Eva a kol.
Kdopak by se překladu bál?
Překlad jako didaktický nástroj
pro výuku cizích jazyků II

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 156 s., váz. 250 Kč
Kolektivní monografie představuje
překlad jako didaktický nástroj ve
výuce cizích jazyků, a to jak z hlediska
translatologického, tak oborově
didaktického.
ISBN 978-80-244-5855-7

Ruské tajné služby stále častěji
operují na evropském území a jejich
sebevědomí i agresivita roste.
ISBN 978-80-7637-219-1

Ryzov, Igor
Manipulujte jako Putin

Překl. Breuerová, Alena, Brno: BizBooks, 2021, 312 s., brož. 399 Kč
Vítejte ve světě ruské diplomacie.
ISBN 978-80-265-0978-3

Spáč, Peter
Rozdeľuj a panuj. Distribúcia
dotácií na Slovensku a jej dopad
na komunálne voľby

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021, 220 s., brož.
Čo vznikne, ak spojíme politickú moc,
finančné prostriedky a vágne pravidlá? Odpoveďou je príležitosť. Táto
publikácia predstavuje najrozsiahlejšiu analýzu rozdeľovania verejných
prostriedkov na Slovensku a dopadov
tohto konania na volebnú súťaž.
ISBN 978-80-7325-520-6

PO LITO LOG IE
Bankowicz, Marek; Kubát,
Michal
Co je politika a jak ji zkoumat?
Politická věda Giovanniho
Sartoriho

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021, 150 s., brož.
Giovanni Sartori (1924–2017) byl
ikonou světové politologie. Zařadil se
mezi zakladatele soudobé politické
vědy, zejména pokud jde o její teoretické a konceptuální fundamenty.
ISBN 978-80-7325-515-2

PR ÁVO
Dörfl, Luboš; Krysl, Alexandr;
Lehká, Markéta a kol.
Zákon o znalcích. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
440 s., váz. 1190 Kč
Komentář k zákonu o znalcích,
znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech je zpracován týmem autorů,
jejichž odbornost zaručuje komplexní
právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat
zákona.
ISBN 978-80-7400-823-8

Fecák, Tomáš
Mezinárodní dohody o ochraně
investic a právo Evropské unie II
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 284 s., 795 Kč
Publikace představuje „volné pokračování“ autorovy monografie Mezinárodní dohody o ochraně investic
a právo Evropské unie vydané v roce
2015, která tak nyní tvoří pomyslný
první díl dvoudílné série.
ISBN 978-80-7676-111-7

Firstová, Jana; Zámek, David
Prevence kriminality

PO LITI K A

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
204 s., 550 Kč
Prevence kriminality jako systémově
pojatá činnost se stala nedílnou součástí bezpečnostního systému České
republiky.
ISBN 978-80-7676-058-5

Kundra, Ondřej
Novičok nebo kulka. Jak umírají
Putinovi kritici

Mocek, Ondřej
Újma způsobená vadou výrobku
a její unijní úprava

Praha: Paseka, 2021, 192 s., brož.
349 Kč
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Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
232 s., brož. 430 Kč

Předkládaná monografie se věnuje
rozboru právní úpravy odpovědnosti
za škodu (újmu) způsobenou vadou
výrobku v prostoru Evropské unie.
ISBN 978-80-7400-816-0

Rydval, Tomáš
Náklady na výzkum a vývoj jako
položka odčitatelná od základu
daně

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
104 s., brož. 290 Kč
Tato kniha přináší komplexní pohled
na úpravu podpory výzkumu a vývoje obsaženou v zákoně o daních
z příjmů. Autor čerpá jak z judikatury
tuzemských soudů, unijní úpravy, tak
vlastních zkušeností z praxe.
ISBN 978-80-7400-831-3

Schönfeld, Jaroslav; Kuděj,
Michal; Havel, Bohumil a kol.
Preventivní restrukturalizace.
Revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
272 s., brož. 490 Kč
Preventivní restrukturalizace jako
předúpadkový způsob řešení
finančních obtíží je nový trend v kontinentálním zákonodárství vyvolaný
evropskou směrnicí o restrukturalizaci a insolvenci z roku 2019.
ISBN 978-80-7400-825-2

PSYCH O LOG I E
Kolk, Bessel van der
Tělo sčítá rány

Překl. Martinková, Monika, Brno:
Jan Melvil Publishing, 2021, 496 s.,
299 Kč
Trauma nelze obejít. Jeho následky
zažívají mnozí – možná vy, možná
vaši blízcí. Vždy však ovlivňuje životy
všech okolo.
ISBN 978-80-7555-131-3

Valenta, Milan a kol.
Dramaterapie

Praha: Portál, 2021, 456 s., brož.
499 Kč
Jedinečná publikace na českém
trhu je nejen vynikajícím textem
pro studenty psychologie, speciální
pedagogiky a příbuzných oborů, ale
i zajímavým nahlédnutím do jedné
z technik arteterapie.
ISBN 978-80-262-1715-2

REGIONALISTIKA
Hanuš, Jiří
Město a jeho symboly

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021, 160 s.
Město je protnutím časoprostoru, je
přeplněné symboly. Je to prostor historie, státní, regionální i lokální paměti.
ISBN 978-80-7325-519-0

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Studnička, Milan
Pohodové rodičovství

Brno: BizBooks, 2021, 240 s., váz.
349 Kč
Křik to nikdy nevyřeší. Vychovávejte
děti s lehkostí!
ISBN 978-80-265-0979-0

Winkler, Sandra
Proč děti dělají to či ono?

Překl. Burešová, Dagmar, Praha: Jan
Vašut, 2021, 320 s., váz. 299 Kč

bibliografie
Každý rodič vám potvrdí, že
sledovat, jak děti rostou, je jedna
z nejkrásnějších věcí na světě.
Avšak nastávají i okamžiky, nad
kterými rodičům zůstává rozum
stát.
ISBN 978-80-7541-268-3

SO CIO LO G I E
Scruton, Roger
Jak být konzervativec

Překl. Ogrocká, Jana, Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury,
2021, 248 s., váz. 329 Kč
Co znamená být konzervativec
v době, která je ke konzervatismu
tak skeptická? Jak žít po boku našich
„kanonizovaných předků“, když
je dnes tak běžné odmítat jejich
kulturní, náboženský a politický
odkaz?
ISBN 978-80-7325-513-8

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Illies, Florian
1913. Co jsem ještě chtěl
vyprávět

Brno: Host, 2021, 232 s., váz.
Návrat do roku 1913. Florianu Illiesovi se v krátkých prozaických črtách
podařilo zachytit atmosféru odcházejícího devatenáctého století i záblesky
toho nadcházejícího.
ISBN 978-80-275-0576-0

Illies, Florian
1913. Léto jednoho století

Brno: Host, 2021, 328 s., váz.
Návrat do roku 1913. Fascinující
dobové výjevy z předválečné Prahy,
Vídně či Berlína měly jedinou vadu —
skončily. Ke stejnému závěru dospěl
naštěstí také Florian Illies.
ISBN 978-80-275-0690-3

VOJ E NST VÍ
Stegurová, Karolína
I ženy chtěly bojovat

Praha: Academia, 2021, 288 s., brož.
350 Kč
Kniha se zabývá problematikou
vojenské služby československých
žen v britské armádě v tzv. ženských
pomocných sborech, a to zejména ve
složkách ATS a WAAF.
ISBN 978-80-200-3181-5

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Výroční zpráva Fakulty pedagogické Západočeské univerzity
v Plzni za rok 2018

Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, 1. vyd., 102 s., brož.
Výroční zpráva Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni za
rok 2018.
ISBN 978-80-261-0886-3

Ž IVOTN Í ST YL
Kataria, Madan
Jóga smíchu

Překl. Svašková, Jana, Praha: Esence,
2021, 240 s., váz. 259 Kč
Smích je opravdu velmi prospěšný,
a to ve všech aspektech života –
v životě osobním, pracovním i společenském.
ISBN 978-80-242-7331-0

matematické
a přírodní vědy
E NC YK LO PE D I E
Dziubaková, Emilia
Stavitelé z říše zvířat

Brno: Host, 2021, 64 s., váz.
Zvířata jsou skuteční mistři
stavitelé. Tato pozoruhodná
encyklopedie představuje jejich
nejúžasnější projekty. Nadzemní
i podzemní stavby, plovoucí domy
i podvodní konstrukce, rodinná
obydlí, vícegenerační sídla i celá
sídliště.
ISBN 978-80-275-0212-7

G EOM E TR I E
Beckmann, Petr
Historie čísla pí

Překl. Pátý, Libor, Praha: Academia,
2021, 232 s., brož. 295 Kč
Pokusy o přesné určení poměru
obvodu kruhu k jeho poloměru či
o přesné stanovení plochy kruhu
(kvadratura kruhu) provázely lidskou kulturu a civilizaci od samých
jejích počátků.
ISBN 978-80-200-3133-4

M ATE M ATI K A
Ma, Liping
Znát a učit elementární matematiku

Překl. Rákosník, Jiří, Praha:
Academia, 2021, 240 s.,
brož. 365 Kč
Od začátku 20. století probíhají
v mnoha zemích debaty o tom,
co a jak učit v elementární matematice. Běžně se má za to, že
elementární matematika je jednoduchá, všem srozumitelná a učit ji
je snadné.
ISBN 978-80-200-3219-5

PŘ Í RO DA
Klejdus, Julius
Rok v českém lese

Brno: CPress, 2021, 224 s., váz.
299 Kč
Lesy mají pro existenci života na
naší planetě zcela nezastupitelné
místo.
ISBN 978-80-264-3511-2

Pinnington, Andrea;
Buckingham, Caz
Květiny naší přírody

Překl. Marsault, Hana, Praha: Edika,
2021, 144 s., váz. 269 Kč
Poznejme naši přírodu, neobyčejně
zelený, nádherný svět.
ISBN 978-80-266-1620-7

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Hanišová, Viktorie
Beton a hlína. Rozhovory o šetrnosti a udržitelnosti ve městě
Brno: Host, 2021, 264 s., brož.
Klimatická krize se městům
nevyhýbá. A lidé z měst se
nevyhýbají klimatické krizi.
Většina obyvatel západního světa
žije ve městech. V prostředí, které
v naší kulturní představivosti
nahradilo přírodu, v „betonové
džungli“.
ISBN 978-80-275-0599-9
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zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Guthjahr, Axel
Chováme králíky

Překl. Smrčková, Lea, Praha: Jan
Vašut, 2021, 80 s., brož. 199 Kč
Máte rádi králíky, ale nechcete je
mít jako mazlíčky v bytě? Zajímáte
se spíše o jejich držení coby
hospodářských zvířat? S touto
prakticky orientovanou příručkou
budete optimálně vyzbrojeni ke svým
prvním králíkářským krůčkům.
ISBN 978-80-7541-295-9

PĚSTITE L ST VÍ
Bylinkopedie 2

Brno: CPress, 2021, 176 s., váz.
349 Kč
Další velká kniha bylin a rostlin ze
série Bylinkopedie, které známe
z české přírody, vhodná pro zapálené
bylinkáře, milovníky lidového
léčitelství nebo majitele zahrad.
ISBN 978-80-264-3506-8

technické vědy
H O B BY
Patřičný, Martin
Akord a jiskry

Praha: Brána, 2021, 200 s., váz.
259 Kč
Martin Patřičný je výtvarník, který
dělá krásné věci ze dřeva. Dřevo
má rád a vypráví o něm v knihách
i v televizním pořadu o Kusu dřeva
ze stromu.
ISBN 978-80-242-7301-3

Prood, Sasha
Kreslení pastelkami

Překl. Lukáš, Martin, Brno: CPress,
2021, 176 s., brož. 399 Kč
Rozviňte svůj tvůrčí potenciál a zažijte pocit experimentování a zábavy
při skicování pomocí tužek, pastelek,
akvarelových pastelek i dalších uměleckých pomůcek pro kreslení!
ISBN 978-80-264-3558-7

RUČN Í PR ÁCE
Techniky keramiky

Praha: Universum, 2021, 256 s., váz.
499 Kč
Chcete prozkoumat svou kreativitu
a najít harmonii při nové ruční práci?
ISBN 978-80-242-7280-1

TECH N O LOG I E
Isaac, Mike
Válka o Uber

Překl. Nevrlá, Eva, Brno: Jan Melvil
Publishing, 2021, 384 s., váz. 449 Kč
Válka o Uber je podnikatelský thriller
o startupu, který měl našlápnuto
mezi giganty jako Apple, Google
nebo Amazon. Mike Isaac přibližuje
drsnou cestu Uberu na špici technologického světa, při které společnost
málem zadusila samu sebe.
ISBN 978-80-7555-126-9

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Chovancová, Markéta
Markéta v troubě
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Brno: CPress, 2021, 160 s., váz. 299 Kč
Foodblogerka Markéta Chovancová
připravuje v troubě i na plotně lahodné pokrmy od jara do zimy.
ISBN 978-80-264-3557-0

republice s terapií pacientů s postižením funkcí ruky v oblasti neurologie,
traumatologie, revmatologie a plastické chirurgie ruky.
ISBN 978-80-244-5767-3

Kohoutová, Lucie
Kuchařka pro Matýska aneb
Když nechcete mít doma malého
cvalíka…

umění; hudba

České Budějovice: Dona, 2021,
1. vyd., 128 s., brož. 199 Kč
V dnešní době přibývá dětí s nadváhou.
Autorka nabízí pestrý výběr receptů na
jídla, která dětem chutnají, ale která by
alespoň trochu odpovídala požadavkům zdravé výživy a nepřispívala ke
zvyšování tělesné hmotnosti.
ISBN 978-80-7322-229-1

Rupp, Jacqueline; Sven, Christ
Recepty pro miminka a rodiče

Překl. Habartová, Hana, Praha: Jan
Vašut, 2021, 160 s., brož. 299 Kč
Rodinná kuchařka je určena rodičům, kteří se láskyplně starají o své
potomky a na srdci mají jen a jen
jejich blaho.
ISBN 978-80-7541-272-0

Schinharlová, Cornelia
Asijská kari

Praha: Jan Vašut, 2021, 64 s., brož.
169 Kč
Kari pokrmy jsou jednoduše skvělé –
ať už jde o indické nebo thajské, zeleninové, masové nebo s rybím masem.
Příprava je snadná a většinou velmi
rychlá. Už při vaření to v kuchyni
nádherně voní.
ISBN 978-80-7541-279-9

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Kršek, Pavel; Zumrová, Alena
Základy dětské neurologie

Praha: Galén, 2021, 216 s., brož. 490 Kč
Dětská neurologie zažívá dynamické
a současně krásné období revolučních pokroků v diagnostice i léčbě
řady onemocnění, z nichž mnohá
donedávna neměla známou příčinu
nebo byla pokládána za neléčitelná,
popřípadě pro ně platilo obojí.
ISBN 978-80-7492-510-8

Říhová, Blanka; Šťastný, Marek
Jak se dělá imunita
Brno: CPress, 2021, 216 s., brož.
299 Kč
Vše, co jste kdy chtěli vědět o imunitě. Populárně-naučná kniha od
přední české imunoložky.
ISBN 978-80-264-3571-6

Sklenář, Zbyněk
Magistraliter receptura v dermatologii

Praha: Galén, 2021, 441 s., váz.
1500 Kč
Předkládaná publikace je pojata systematicky – od historie magistraliter
receptur, legislativy pro IVLP, zásad
zevní léčby, přehledu vehikul až po
těžiště publikace, tj. Receptář magi
straliter extern.
ISBN 978-80-7492-395-1

Vyskotová, Jana; Krejčí, Ivana;
Macháčková, Kateřina
Terapie ruky

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 424 s., váz. 699 Kč
V této knize jsou představeny zkušenosti lékařů a terapeutů ruky v České

ARCHITEK TUR A
Makrlíková, Dana
Zahrady od Dany

Brno: CPress, 2021, 176 s., váz.
399 Kč
Nejlepší praktické tipy od známé
zahradní architektky pro vytvoření
i přestavbu zahrad.
ISBN 978-80-264-3561-7

FI LM
Bojda, Tomáš
Herec a režisér v rozhlase.
Kapitoly z tvorby Jiřího Horčičky
a Josefa Melče
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 394 s., váz. 350 Kč
Publikace se zabývá problematikou
rozhlasového herectví a rozhlasové
režie. Obě tyto složky akcentuje ve
vzájemné souvislosti a teoreticky reflektuje jejich tvůrčí podmíněnost při
vzniku rozhlasové inscenace.
ISBN 978-80-244-5698-0

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Frýba, Mirko
Páli – jazyk, texty, kultura

Boskovice: Albert, 2021, 234 s., brož.
259 Kč
Kniha Páli – jazyk, texty, kultura není
strohou učebnicí jazyka a čítankou
pramenných textů, přináší inovativní
přístup k výzkumu a interpretaci
textu.
ISBN 978-80-85834-95-6

Gazdíková, Vlasta
Podstatná a přídavná jména,
zájmena expres

Praha: Edika, 2021, 192 s., brož.
219 Kč
Podstatná a přídavná jména, zájmena v kostce – nejen pro přijímací
zkoušky.
ISBN 978-80-266-1622-1

M ANAG E M E NT
Palíšková, Marcela; Legnerová,
Kateřina; Stříteský, Marek
Personální řízení. Úvod do
moderní personalistiky

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
264 s., brož. 390 Kč
Práce s lidmi v organizaci patří ke
klíčovým oblastem managementu.
Učebnice přináší pohled na základní
personální činnosti.
ISBN 978-80-7400-702-6

spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
AKCE
Kubeška, Karel
Curling. Lesk i bída

bibliografie
Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 168 s.,
váz. 299 Kč
Kniha třináctinásobného mistra
České republiky v curlingu je
vůbec prvním titulem o tomto
sportu publikovaným v naší zemi.
Prolíná se v ní životopisná linie
hráče, funkcionáře a trenéra Karla
Kubešky.
ISBN 978-80-278-0025-4

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Přendík, Petr Lexa
Procházky Ostravou

Brno: CPress, 2021, 144 s., brož.
299 Kč
Ostrava to dávno nejsou doly, vysoké pece, komíny. Zažijte zelenou
Ostravu!
ISBN 978-80-264-3562-4

jazykověda;
literární vědy
LI NGVISTI K A
Bidaud, Samuel
Manuel de linguistique française
et de linguistique générale

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 136 s., váz. 250 Kč
Cílem této příručky je seznámit
studenty francouzské filologie
a francouzštiny se specializací na aplikovanou ekonomii s francouzštinou
a obecnou lingvistikou.
ISBN 978-80-244-5799-4

Zehnalová, Jitka
Aspekty literárního překladu:
mediační úloha překladatele

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 244 s., váz. 300 Kč
V této knize se zabýváme
překladem literárních textů,
přesněji řečeno umělecké
prózy, z angličtiny do češtiny
(s krátkou ukázkou opačného
směru překladu). Naším cílem je
představit literární překlad jako
složitý a dynamický jev.
ISBN 978-80-244-5741-3

krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE
Hoffmann, František
Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu
a Prahu

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 320 s., váz.
PhDr. František Hoffmann, CSc.
(narozen 23. 2. 1920 v Litomyšli, zemřel 1. 10. 2015 v Praze), významný
český historik, archivář a kodikolog,
začal psát své vzpomínky v srpnu
2011, poslední zápisy jsou z konce
května 2013.
ISBN 978-80-7422-783-7

BIOG R AFI E
Stýblová, Valja
Lužanská mše 2 – Ars Longa

Praha: Šulc a Švarc, 2021, 256 s.,
váz. 295 Kč
Druhý díl životopisného románu
představuje Josefa Hlávku jako nejžádanějšího vídeňského architekta.
ISBN 978-80-7244-471-7
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Stýblová, Valja
Lužanská mše 3

Praha: Šulc a Švarc, 2021, 240 s.,
váz. 295 Kč
Třetí díl životopisného románu o architektu Josefu Hlávkovi.
ISBN 978-80-7244-472-4

CESTO PISY

dramatu. Tato „komedie“, jak Racka
Čechov označuje, dosahuje silného
účinku při zobrazení groteskního až
absurdního obrazu nenaplněného
života.
ISBN 978-80-7483-152-2

Durrenmatt, Friedrich
Herkules a Augiášův chlív

Brno: CPress, 2021, 256 s., váz.
299 Kč
Dva kluci bez mapy, bez stanu a bez
kondice, s minimem peněz na 1600
km dlouhé Svatojakubské pouti přes
Francii a Španělsko.
ISBN 978-80-264-3559-4

Praha: Artur, 2021, 1. vyd., 104 s.,
brož. 210 Kč
Významný švýcarský autor své vyznání, že „ke šlendriánu tohoto století se
pro nás hodí už jen komedie“, uplatňuje i ve svém dramatu o antickém
hrdinovi Herkulovi, který vykonal
za svého života tucet velikých hrdinských činů.
ISBN 978-80-7483-146-1

Gawliczková, Dominika
Dominika na cestě Japonskem

Molière
Misantrop

Dvořák, Matouš; Moro, Nico
Pěšky z Paříže do Santiaga

Brno: CPress, 2021, 264 s., váz.
369 Kč
Dominika putuje Japonskem. Z Tokia
na venkov, od formalit k přátelství
a z klidu samoty do zájmu médií.
ISBN 978-80-264-3512-9

DE TE K TIVK Y,
KRIMI

Praha: Artur, 2021, 3. vyd., brož.
189 Kč
Misantrop bývá považován za
Molièrovo vrcholné dílo. Obstát ve
společnosti i v lásce a nebýt přitom
pokrytec – jde to vůbec? „Mít rovnou
páteř dnes a stůj co stůj a vždycky, to
v dnešní době je čin přímo heroický“,
říká jedna z postav hry.
ISBN 978-80-7483-156-0

Lenormand, Frédéric
Případy Soudce Ti.

Strindberg, August
Tanec smrti 1 a 2

Překl. Misařová, Vlasta, Praha: Garamond, 2021, 192 s., brož. 260 Kč
Existuje souvislost mezi vraždou
válečného hrdiny rozřezaného na
kusy, podezřelými aktivitami věhlasného kaligrafa, záhadným zmizením sbírky nefritů a nejasnostmi
v manželství obchodníka s čajovými
konvicemi?
ISBN 978-80-7407-488-2

May, Peter
Nezvratné alibi

Překl. Kaprová, Linda, Brno: Host,
2021, 328 s., brož. 259 Kč
Závěrečný díl kriminální série Akta
Enzo.
ISBN 978-80-275-0513-5

Perry, Thomas
Zapadákov

Překl. Urban, Martin, Praha: Argo,
2021, 308 s., váz.
Weldonville je poklidné městečko
v Coloradu. Jako by se tu zastavil
čas. Ale kousek za městem stojí
pěkná moderní věznice, kam v poslední době přibyla spousta vězňů
se zostřeným dohledem. Dvanáct
z nich vymyslí a provede plán, jak se
dostat ven.
ISBN 978-80-257-3304-2

DIVADELNÍ HRY
Čechov, Anton Pavlovič
Ivanov

Překl. Suchařípa, Leoš, Praha: Artur,
2021, 2. vyd., brož. 198 Kč
První velké Čechovovo drama,
které se objevilo na scéně, upoutá
každého, kdo má rád jeho vrcholná
díla. Ivanov má svá nejlepší léta
za sebou.
ISBN 978-80-7483-155-3

Čechov, Anton Pavlovič
Racek

Překl. Suchařípa, Leoš, Praha: Artur,
2021, 4 vyd., brož. 198 Kč
Racek je považován za hru, která znamená přelom v dějinách světového

Překl. Černík, Zbyněk, Praha: Artur,
2021, 2. vyd., brož. 210 Kč
Pohled mistra severského dramatu
na vztahy v manželství vystihuje
sousloví uvedené v názvu dvou dílů
hry – „dance macabre“. Vzrušující
temná naturalistická dramata, která
stále přitahují pozornost divadelníků
i publika.
ISBN 978-80-7483-153-9

Werfel, Franz
Jakobowski a plukovník

Překl. Stach, Jiří, Praha: Artur, 2021,
1. vyd., 140 s., brož. 210 Kč
Autor ve svém dramatu, které se odehrává v okupované Francii, sleduje
nesourodou trojici uprchlíků, kterou
tvoří polský žid Jakobowski, polský
plukovník a půvabná Francouzka,
která se snaží uniknout z dosahu německých okupantů.
ISBN 978-80-7483-145-4

ESE J E , ÚVAHY
Arvay, Clemens G.
Co nás má naučit koronavirus

Překl. Nosková, Irena, Olomouc:
Fontána, 2021, 260 s., brož. 368 Kč
Nemocná planeta = nemocný člověk.
Korona není výjimečná situace, jak se
nám snaží namluvit politici a média.
Pandemii udělaly z covidu-19 teprve
negativní vlivy životního prostředí –
a může se kdykoli opakovat, dokonce
v ještě vyhrocenější formě.
ISBN 978-80-7651-054-8

Arvay, Clemens G.
Očkovat, nebo neočkovat proti
koronaviru?

Překl. Nosková, Irena, Olomouc:
Fontána, 2021, 160 s., brož. 338 Kč
Vakcíny – záchrana, nebo riziko? Pomůcka při rozhodování o očkování.
Celý svět doufá, že vakcína ukončí koronovou krizi. Ale může nás zachránit
látka vyvinutá během velmi krátké
doby, založená na neodzkoušené
technologii?
ISBN 978-80-7651-060-9
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H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Dvořáková, Naděžda
Cesty

Svitavy: Trinitas, 2021, 1. vyd., 270 s.,
váz. 299 Kč
Ve vnějších kulisách padesátých
a sedmdesátých let minulého
století probíhá životní pouť mladé
studentky s jejím hledáním trvalých hodnot uprostřed bludných
stranických návnad, nápadů, tlaků
a nesmyslů.
ISBN 978-80-86885-55-1

Christie, Agatha
Vraždy podle abecedy

Překl. Kondrysová, Eva, Praha:
Kalibr, 2021, 248 s., váz. 299 Kč
Detektivní román z roku 1936 patří
k nejznámějším počinům královny
zločinu.
ISBN 978-80-242-7260-3

Llosa, Mario Vargas
Rozhovor u Katedrály

Překl. Charvátová, Anežka, Praha:
Argo, 2021, 608 s., váz. 598 Kč
Román z roku 1969 představuje vrchol autorova úsilí o „totální
román“. Rámec tvoří rozhovor
třicátníka Santiaga Zavaly, novináře
frustrovaného vlastním nenaplněným životem i situací ve zkorumpovaném Peru 50. let.
ISBN 978-80-257-3451-3

See, Lisa
Ostrov žen moře

Překl. Andělová, Petra, Brno: Jota,
2021, 400 s., váz. 398 Kč
Hypnotizující historický román o přátelství nezlomných žen a dramatické
dějinné událostí, které zasahují do
jejich životů. Další skvělé čtení od autorky románů Tajemství hedvábného
vějíře a Čajová dívka z Kolibříkové
ulice.
ISBN 978-80-7565-859-3

Vizina, Petr; Tischlerová, Lydie
Se žlutou hvězdou v prázdném
kupé

Praha: Vyšehrad, 2021, 120 s., váz.
249 Kč
Autentický příběh české židovské
dívky.
ISBN 978-80-7601-429-9

H O RO RY
Coates, Darcy
Záhada domu Marwicků

Praha: Fobos, 2021, 288 s., váz.
Žiju vedle domu, kde straší. Začala
jsem mít podezření, že je s gotickým
domem něco v nepořádku, když
jeho rodina prchla uprostřed noci,
děti s křikem a matka uplakaná.
Nikdy se nevrátili, aby si odvezli
nábytek.
ISBN 978-80-7642-950-5

HUMO R
Hubeňáková, Zuzana
Nejhezčí mezi krávami

Praha: Ikar, 2021, 248 s., váz. 279 Kč
Knihy Zuzany Hubeňákové
přinášejí odlehčený pohled na
věci nezvyklé, ale i ty běžné,
všednodenní a všudypřítomné –
jako je například papírový kapesník
v pračce.
ISBN 978-80-249-4427-2

Klingenbergová, Malin
Tajný život pšouku

Praha: Paseka, 2021, 32 s., váz.
Všichni lidé na světě prdí. Proto se
ve Finsku sešly Malin a Sanna a připravily spolu knížku, v níž pro stud
a neupřímnost není místo. Jejich vtipné verše a veselé obrázky o tom, co
dělá každý z nás, pobaví nejen malé
prďoly, ale i dospělé.
ISBN 978-80-7637-160-6

KOM I K SY
Benitez, Joe
Lady Mechanika

Praha: Argo, 2021, 168 s., váz.
Británie nabrala v 19. stol. ve vývoji
poněkud jiný kurz a věda vládne
celému společenství. Vzduch brázdí
nejpodivnější letouny a všichni znají
Lady Mechaniku – napůl ženu, napůl
stroj.
ISBN 978-80-257-3470-4

Chetwyndová, Catana
Tulení

Překl. Stupková, Kateřina, Praha:
CooBoo, 2021, 128 s., brož. 249 Kč
Sbírka komiksů o tom, jaké je randění
s nejlepším kamarádem.
ISBN 978-80-7661-162-7

Šlajch, Václav
IOGI

Plzeň: Západočeská univerzita
v Plzni, 2021, 1. vyd., brož.
Komiks (japonská mutace).
ISBN 978-80-261-1006-4

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Houser, Pavel
Grébovské motyky a další
pražské legendy

Brno: Druhé město, 2021, 100 s.,
váz.
Praha a její genius loci neobnáší
zdaleka jen snad až příliš dobře
známé centrum a městem dodnes
procházejí rozhodně zajímavější
obludy než Golem, strašidla, mutanti i filozofové.
ISBN 978-80-7227-863-3

OSO B N OSTI
Hnojil, Adam
Jaroslav Valečka

Kant, 2021, 208 s., váz. 850 Kč
Kniha, která mapuje Valečkovu tvorbu z posledních deseti let.
ISBN 978-80-7641-023-7

Kalvach, Pavel
Světy slavných neurovědců

Praha: Galén, 2021, 285 s., váz.
500 Kč
Ponořte se s autorem do
napínavých dějin medicíny
a seznamte se s osudy takových
osobností, jako byli Alois
Alzheimer, Oskar Fischer, Joseph
Babinski, Charles Bell, Claude
Bernard, Jean-Martin Charcot,
François Magendie, Arnold Pick.
ISBN 978-80-7492-474-3

Kovářová, Tereza
Real Terysa

Brno: CPress, 2021, 296 s., váz.
399 Kč
Jedinečný pohled do života známé
youtuberky a tiktokerky.
ISBN 978-80-264-3570-9

bibliografie
PO E Z I E
Goldstein, Klára
Falkenfrau

Brno: Host, 2021, 88 s., brož.
Ve svém nejnovějším díle se Klára
Goldstein, podobně jako ve sbírkách
Milíře (2016) a Kenotaf (2018),
inspiruje konkrétními místy a lidskými
osudy. Boří však navyklé vnímání
času a prostoru.
ISBN 978-80-275-0590-6

Překl. Mucsková, Monika, Brno:
CPress, 2021, 176 s., váz. 249 Kč
Druhý díl skvělé série, která se stala
předlohou slavnému televiznímu
seriálu.
ISBN 978-80-264-3568-6

Brown, Sandra
Skandál

POVÍ D K Y

Překl. Hřebačková, Monika, Praha:
Ikar, 2021, 432 s., váz. 399 Kč
Studentku Jade přepadne jednoho
deštivého večera trojice výtržníků.
ISBN 978-80-249-4438-8

Howard, Robert Ervin
Conan z Cimmerie – Svazek III.

Callihan, Kristen
Idol

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2021, 208 s., váz. 598 Kč
Třetí svazek úspěšných
francouzských adaptací děl R.
E. Howarda přináší povídky
Rudé hřeby, Lidé černého kruhu
a Zamboulské stíny, tedy vesměs
povídek dýchajících tropickým
dusnem a zasazených do
exotických východních končin
Howardova světa.
ISBN 978-80-257-3481-0

PRÓZ A
Imamura, Nacuko
Žena ve fialové sukni

Praha: Argo, 2021, 144 s., brož.
Sledujeme „ženu ve fialové sukni“.
Vypravěčka drobnými úskoky
zpovzdálí řídí její každodenní život.
Nabudeme dojmu, že „žena ve
fialové sukni“ je podivná, prakticky
nesvéprávná, ale postupně názor
měníme a jako podivín nám začne
připadat sama vypravěčka.
ISBN 978-80-257-3458-2

PŘ Í BĚ HY
Boukal, Tomáš
Cesta mrtvých. Život a smrt
Alexandra Nikolajeviče, lovce
národa Mansů

Brno: Host, 2021, 190 s., váz.
Skutečný příběh lovce ze sibiřského
národa Mansů. Saša žije daleko
od civilizace na horním toku řeky
Pelym, která pramení v podhůří
Uralu. V opilosti vztáhne ruku na
jednoho ze zbývajících souputníků,
Peťku, a spravedlnost brzy dosáhne
i sem.
ISBN 978-80-275-0594-4

Život pod psa 2

Praha: Concept42, 2021, 189 s.,
brož. 199 Kč
Třináct příběhů o lidech a jejich
psech. Některé k zamyšlení. Jiné k pobavení. A některé i k poučení.
ISBN 978-80-88059-08-0

ROM ÁNY
Barberyová, Muriel
Růže sama

Brno: Host, 2021, 160 s., váz.
Křehký příběh o ženě, která spolu
s objevováním zenových chrámů
a zahrad nalézá i sebe samu. Francouzská botanička Rose přijíždí
poprvé do Japonska, aby se zde
seznámila s poslední vůlí svého otce,
obchodníka s uměním, s nímž se
nikdy nesetkala.
ISBN 978-80-275-0587-6

Brookeová, Lauren
Heartland: Po bouři

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2021, 360 s., váz. 389 Kč
Libby Killian se jednoho dne objevil
opilý a rozvalený na mém trávníku.
Byl domýšlivý a sexy, s obličejem,
který by mu záviděl sám bůh,
a nechtělo se mu odejít. Postupně
se mi ten okouzlující a hříšný
muž dostal pod kůži. Začala jsem
chtít víc.
ISBN 978-80-269-1550-8

Cartland, Barbara
Cesta do nebes

Překl. Volná, Kristina, Praha: Baronet, 2021, 150 s., váz. 249 Kč
Elvira Carrisfordová přišla o oba
rodiče a žije u své tety Willis, která
však péči o ni bere jako otravnou povinnost, jíž by se ráda zbavila.
ISBN 978-80-269-1508-9

Cartland, Barbara
Hvězdy ti poradí

Překl. Volná, Kristina, Praha: Baronet, 2021, 144 s., váz.
Krásná a inteligentní Della žije jako
v bavlnce na anglickém venkově se
svým strýcem, lordem Laindenem.
Della miluje koně, projížďky a přírodu, v níž by dovedla trávit celé
hodiny.
ISBN 978-80-269-1565-2

Coates, Ta-Nehisi
Kdo tančí s vodou

Překl. Kapsová, Lenka, Brno: Host,
2021, 450 s., váz.
Jedinečné vyobrazení světa otroctví
a příběh o nejstarším americkém
boji — boji za svobodu. Mladý Hiram Walker se narodil jako otrok.
Když majitel plantáže prodal jeho
matku, Hiram získal tajemné nadání, které mu jednoho dne zachrání
život.
ISBN 978-80-275-0575-3

Connelly, Michael
Poslední kojot

Překl. Kobělka, Jiří, Ostrava: Domino,
2021, 384 s., váz. 399 Kč
Harry Bosch má smolné období.
A teď mu ještě navíc jde o život.
ISBN 978-80-7498-313-9

Dadák, Matěj
Muž bez jazyka
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Překl. Řeháková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2021, 392 s., váz. 389 Kč
Gabe Hyde tajil svou identitu čtyři
roky – skrýval se před světem, který
ho k smrti miloval – sžíraný jediným
špatným rozhodnutím. Rozhodnutím, které navždycky změnilo jeho
život.
ISBN 978-80-269-1559-1

Ellwood, Nuala
Dům u jezera

Překl. Dubovská, Hana, Ostrava:
Domino, 2021, 256 s., váz. 349 Kč
Lisa musí zmizet. A starý dům její
kamarádky uprostřed yorkshirské divočiny by mohl být dokonalým úkrytem, kde o ní a jejím synovi nebude
nikdo vědět.
ISBN 978-80-7498-312-2

Guhrke, Laura Lee
Nesnáze s láskou

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: Baronet, 2021, 344 s., váz. 389 Kč
Milá lady Věrnolásková, jsem
dívka z urozené rodiny, ale jsem
zoufale plachá. Když má Clara
Deverillová vystupovat jménem
lady Věrnoláskové, znamená to pro
ni udílet rady ohledně problémů,
které se jí samotné nikdy nepodařilo
překonat.
ISBN 978-80-269-1547-8

Hanová, Jenny
Navždy s láskou Lara Jean

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2021, 296 s., brož. 249 Kč
Lara Jean zažívá ten nejlepší maturitní ročník, jaký si dívka může přát.
ISBN 978-80-7661-186-3

Kwoková, Jean
Hledání Sylvie Lee

Brno: Host, 2021, 350 s., váz.
Amy se vydává pátrat po své milované starší sestře. Netuší však, že ji zdaleka nezná tak dobře, jak si myslela.
ISBN 978-80-275-0578-4

Leierová, Martina
Tohle město, tahle řeka

Brno: Host, 2021, 250 s., váz.
Jeden čas, jeden dům, mnoho
osudů. Každý dům má svůj příběh,
některý skrývá tajemství a jiný má
vlastní osud. Tak jako žlutý činžák
v nenápadné ulici Města poblíž
řeky.
ISBN 978-80-275-0591-3

Malerman, Josh
Malorie

Praha: Fobos, 2021, 314 s., váz.
Malorie začíná tam, kde Bird Box
skončil, ve Slepecké škole Jane Tuckerové. Malorie zde se svými dvěma
dětmi, Tomem a Olympií, stráví
klidné dva roky. I zde se však odehraje tragédie, když dovnitř vniknou
tvorové stejně jako do domu v ulici
Shillingham.
ISBN 978-80-7642-075-5

Brno: Host, 2021, 301 s., váz.
Román o sebelžích, životním bilancování a spisovateli, který se míjí
s tématy i sám se sebou. Čtyřicátník
Arnošt Doubek donekonečna objíždí
autorská čtení se svou prvotinou.
Úporně se brání nálepce mladý nadějný autor.
ISBN 978-80-275-0534-0

Mann, Don; Pezzullo, Ralph
Seal team six: Lov levharta

Dyken, Rachel van
Zatracený

Překl. Poskerová, Anna, Praha: Ikar,
2021, 288 s., váz. 299 Kč

Překl. Šťastný, Petr, Brno: CPress,
2021, 320 s., váz. 329 Kč
Román bývalého příslušníka jednotky
SEAL.
ISBN 978-80-264-3507-5

Martinezová, Aly
Psáno s lítostí
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Hadley odmalička snila o pohádkovém životě.
ISBN 978-80-249-4393-0

Matthews, Jason
Kremelská kandidátka

Překl. Lžička, Milan, Praha: Kalibr,
2021, 536 s., brož. 399 Kč
Strhující vyvrcholení bestsellerového špionážního příběhu – po Rudé
volavce a Paláci zrady přichází Kremelská kandidátka.
ISBN 978-80-242-7271-9

Meijerová, Eva
Ptačí domek

Brno: Host, 2021, 230 s., váz. 329 Kč
Ptačí domek vypráví o hudbě a ptačím zpěvu, ale i o tom, co to znamená
někam patřit.
ISBN 978-80-275-0298-1

Millet, Catherine
99 dní s Tebou

Překl. Zítko, Radovan, Praha: Ikar,
2021, 264 s., váz.
Emma a Nathan by už nemohli být
rozdílnější. Když se ale potkají v nemocniční čekárně plné vybledlých
časopisů a zvuku tikajících hodin,
jsou oba vyděšení, nervózní a sami.
Netuší, co je čeká… Emmin život
je tichý.
ISBN 978-80-249-4385-5

Mlynářová, Marcela
Bez bontonu, bez konvencí

Praha: Brána, 2021, 216 s., váz.
279 Kč
Oblíbená autorka řady populárních
knih (Důchodkyně nestřílejte, V padesáti na začátku, Asi nejsem ženská,
Z lodiček do holin, Dvakrát dole,
jednou nahoře aj.) přichází s novým
titulem.
ISBN 978-80-242-7328-0

Nofreeusernames
Miluju tě. Já vím

Praha: CooBoo, 2021, 280 s., brož.
299 Kč
Nejtěžší cosplay? Být sama sebou na
střední! Volné pokračování bestselleru Navždycky.
ISBN 978-80-7661-184-9

Ó Cadhain, Máirtín
Klíč

Praha: Argo, 2021, 100 s., váz.
Říká se, že irský a český smysl pro
humor k sobě mají blízko. Novela velikána irskojazyčné literatury Máirtína
Ó Cadhaina to potvrzuje.
ISBN 978-80-257-3446-9

Ortega, Lucie
Světla nad močálem

Praha: Fragment, 2021, 324 s., váz.
299 Kč
Vydejte se do světa bludiček. Vítězná
kniha 4. ročníku soutěže Hvězda
inkoustu.
ISBN 978-80-253-5057-7

Osman, Richard
Čtvrteční klub amatérských
detektivů

Brno: Jota, 2021, 356 s., váz.
V poklidné vesnici pro penzisty
se jednou týdně scházejí čtyři
přátelé, aby vyšetřili nevyřešené
vraždy. Když je však místní
developer nalezen mrtev, „Čtvrteční
klub amatérských detektivů“ se
ocitne uprostřed svého prvního
skutečného případu.
ISBN 978-80-7565-842-5

Ponomarevová, Světlana;
Ponomarev, Nikolaj
Město bez války

Praha: Fragment, 2021, 288 s., váz.
349 Kč
Drsné stránky života i všední
dny mladých žoldáků líčené
s ohromující věrohodností a bez
příkras. Román pro čtenáře knihy
Metro 2033.
ISBN 978-80-253-5058-4

Score, Lucy
Na vlásku

Překl. Chodilová, Dana, Praha:
Baronet, 2021, 544 s., váz.
Dominic Russo. Na pohled odtažitý,
zádumčivý, nepřístupný muž, ctižádostivý šéf, kolem kterého podřízení
chodí po špičkách.
ISBN 978-80-269-1562-1

Schweikert, Ulrike
Nemocnice Charité – Naděje
a osud

Překl. Zoubková, Jana, Praha: Ikar,
2021, 368 s., váz. 399 Kč
Příběh o životě a smrti, o naději
a osudu ve slavné nemocnici.
ISBN 978-80-249-4344-2

Stehlíková, Petra
Nasterea

Brno: Host, 2021, 480 s., váz. 429 Kč
Třetí díl pentalogie Naslouchač.
ISBN 978-80-275-0605-7

Stroutová, Elizabeth
Olive Kitteridgeová. O ženě
s nezlomnou životní silou

Brno: Jota, 2021, 312 s., váz.
Městečko Crosby v Maine se může
jevit jako zcela bezvýznamné. Pro učitelku v penzi však představuje střed
světa. Lidé zde prožívají svá dramata
— touhu, zoufalství, žárlivost, naději
i lásku.
ISBN 978-80-7565-847-0

Urrea, Luis Alberto
Dům polámaných andělů

Překl. Ulmanová, Hana, Praha: Vyšehrad, 2021, 352 s., váz. 349 Kč
Román amerického spisovatele Luise
Alberta Urrey se odehrává v prostředí Američanů mexického původu.
ISBN 978-80-7601-424-4

Ward, Penelope;
Keelandová, Vi
Drzý kravaťák

Překl. Selementová, Zuzana, Praha:
Baronet, 2021, 336 s., váz. 349 Kč
Vypadalo to jako každé jiné ráno
cestou metrem do práce. Dokud si
Soraya nevšimla muže, sedícího přes
uličku. Štěkal na někoho do telefonu,
jakoby byl pánem světa. Co si o sobě
myslí, že snad je bůh? Rozhodně
božsky vypadal.
ISBN 978-80-269-1553-9

Whitney, G.
Důvodné pochybnosti

Překl. Heitelová, Renata, Praha:
Baronet, 2021, 360 s., váz. 389 Kč
Prominentní právník Andrew
Hamilton má ohledně žen jasné
požadavky: líbí se mu blondýnky
s pěknými křivkami a vyžaduje, aby
nelhaly.
ISBN 978-80-269-1556-0

Wilson, Teri
Královnou krásy z donucení

Překl. Chodilová, Dana, Praha:
Baronet, 2021, 240 s., váz. 329 Kč

bibliografie
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Charlotte Gormanová miluje svou
práci knihovnice na základní škole
a volný čas tráví nejraději s nosem
zabořeným v knihách.
ISBN 978-80-269-1517-1

Druhý díl postapokalyptické trilogie
Krysy apokalypsy.
ISBN 978-80-275-0595-1

Woolfová, Virginia
Roky

Praha: Argo, 2021, 384 s., váz.
448 Kč
Historický životopis pojednávající
o strastiplné cestě kultury Talů na
odlehlý skládkosvět Coraab
a jeho následné kolonizaci.
Ústřední postavou knihy je
ctihodná Tal Kusa-Gammah, první
z dlouhé linie coraabských Pánů
Těžby.
ISBN 978-80-257-3487-2

Překl. Mayerová, Zuzana, Praha:
Odeon, 2021, 464 s., váz. 499 Kč
Roky je román Virginie Woolfové
z roku 1937, poslední, který byl vydán za jejího života.
ISBN 978-80-207-2018-4

Xabyssus, Sam
Vůně citrónu

Praha: Fragment, 2021, 320 s., váz.
299 Kč
Co se stane, když se otevřeme
druhým?
ISBN 978-80-253-5055-3

ROZH OVO RY
Mišík, Vladimír; Bezr, Ondřej
Byl jsem dobrej

Praha: Galén, 2021, 395 s., flexovazba, 500 Kč
Čtvrté vydání knihy Byl jsem dobrej
je rozšířeno o povídání Ondřeje Bezra s Vladimírem Mišíkem ve dvou
etapách na podzim 2019 a v létě
2020.
ISBN 978-80-7492-497-2

SCI-FI, FANTASY
Binet, Laurent
Civilizace

Překl. Marková, Michala, Praha:
Argo, 2021, 288 s., váz.
Román Civilizace stojí na této hypotéze: Atahualpa, vládce Incké říše,
se vylodí v Evropě Karla V. Habsburského. Jak to zde vypadá? Španělská
inkvizice, Lutherovy reformy, rodící
se kapitalismus.
ISBN 978-80-257-3365-3

Clarková, Susanna
Piranesi

Překl. Janiš, Viktor, Praha: Argo,
2021, 248 s., váz. 348 Kč
Originální fantasy s hutnou atmosférou od autorky bestselleru Jonathan
Strange a pan Norell.
ISBN 978-80-257-3450-6

Čapek, Karel
Věc Makropulos

Hussar, Jakub
0 TU, svazek první

Owen, Margaret
Milosrdná vrána

Překl. Kozák, Jan, Praha: Fragment,
2021, 408 s., brož. 349 Kč
Temná fantasy ve stylu knih Leigh
Bardugo. Fie se připravuje na to, že
se stane kapitánkou Vran: skupiny
zabijáků a hrobníků, jimiž všichni jen
opovrhují.
ISBN 978-80-253-5048-5

Pullman, Philip
Zlatý kompas. Jeho temné
esence I.

Praha: Argo, 2021, 392 s., váz.
Říká se, že ta největší dobrodružství začínají docela obyčejně,
a v případě Lyry to rozhodně
platí. Když ji napadne schovat se
v kuřáckém salonku na univerzitě,
netuší, že svou přítomností zabrání
rektorovi, aby otrávil jejího strýčka
lorda Asriela.
ISBN 978-80-257-3459-9

Rogersonová, Margaret
Kouzla rodu Thornů

Překl. Kubešová, Pavla, Praha: Fragment, 2021, 448 s., váz. 399 Kč
Strhující fantasy, ve které knihy žijí
vlastním životem a mohou i zabíjet.
ISBN 978-80-253-5059-1

Rus, Dmitrij
Hraju, abych žil 5 – Bitva

Překl. Štefek, Václav, Praha: Fragment, 2021, 288 s., váz. 349 Kč
Když do tebe ostatní vkládají své
naděje, nesmíš je zklamat! 5. díl
jedné z nejúspěšnějších sérií žánru
LitRPG.
ISBN 978-80-253-5060-7

Praha: Artur, 2021, 3. vyd., brož.
198 Kč
Starý nevyřešený právní spor „věc
Makropulos“ o velký majetek se
začne objasňovat díky operní divě
Emilii Marty. Jak je možné, že zná
neuvěřitelné detaily kauzy? Za záhadou stojí elexír, který ji „obdařil“nesmrtelností.
ISBN 978-80-7483-154-6

Ščerba, Natalja
Lunasterové – Let přes kameny

Fritz, Pavel
Studené světlo hvězd

Hunterová, Cara
Takový hněv

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 520 s.,
brož. 359 Kč
Jaký je to pocit prohledávat vrak dávno pohřešované kosmické lodi? Jaký
je to pocit postupovat s jednotkou výsadkářů proti potvorám, co vyhubily
většinu lidstva?
ISBN 978-80-278-0016-2

Hartmanová, Zuzana
Oko bouře

Brno: Host, 2021, 400 s., brož.
369 Kč

Praha: Fragment, 2021, 280 s., váz.
399 Kč
Druhý díl fantasy série od autorky
Časodějů vás zavede ke hvězdám, ale
i do Prahy nebo Benátek!
ISBN 978-80-253-5108-6

TH R I LLE RY
Brno: Host, 2021, 360 s., váz.
První dívka se vrátila. Druhá takové štěstí mít nemusí… Inspektor
Adam Fawley přichází se svým
čtvrtým případem. Na předměstí
Oxfordu je nalezena zbědovaná
dospívající dívka a vypráví děsivý
příběh.
ISBN 978-80-275-0579-1

Kallentoft, Mons
Dívej se, jak padám

Brno: Host, 2021, 320 s., váz.

Mons Kallentoft přichází s novým
příběhem, který vám nedá spát.
Stockholm, 2015: Emme, jediná
dcera Tima a Rebecky Blanckových, odlétá na Mallorku na svoji
první dovolenou bez rodičů. A už
se nikdy nevrátí.
ISBN 978-80-275-0437-4

Kepler, Lars
Zrcadlový muž

Překl. Kloučková, Karolína, Brno:
Host, 2021, 511 s., brož. 269 Kč
Osmý případ komisaře Joony Linny.
ISBN 978-80-275-0512-8

Kettu, Katja
Vlčí růže

Překl. Hanušová, Jitka, Praha: Argo,
2021, 264 s., váz.
Rose zmizela před pětačtyřiceti lety,
ale její příběh se dere na povrch
až nyní.
ISBN 978-80-257-3448-3

VÁLEČN É
ROM ÁNY
Forte, Franco; Bonfiglioli, Scilla
Děvčátko a nacista

Překl. Macková, Alena, Praha: Brána,
2021, 288 s., váz. 359 Kč
Německo, rok 1943. Hans Heigel,
důstojník posádky SS v městečku
Osnabrück, nechápe agresivitu,
s níž se jeho země vzpamatovala z první světové války ani s ní
nesouhlasí.
ISBN 978-80-242-7351-8

Iperenová, Roxane van
Sestry z Osvětimi

Překl. Ondryášová, Jitka, Praha:
Brána, 2021, 384 s., váz. 399 Kč
Hlavními aktéry příběhu, založeném na skutečných historických událostech, jsou dvě mladé
židovské sestry Janny a Lien, které
za druhé světové války žily ve vile
Hooge Nest v nizozemské oblasti
Het Gooi .
ISBN 978-80-242-7197-2

Rothmann, Ralf
Bůh onoho léta

Praha: Argo, 2021, 232 s., váz.
Kiel, nebo co z něho zbylo, hoří
skoro každou noc, moje milá.
Je totiž válka, pokud ti to ještě
nikdo neřekl. Věta z nového
románu německého spisovatele
Ralfa Rothmanna v mnohém
charakterizuje příběh odehrávající
se na sklonku druhé světové
války.
ISBN 978-80-257-3449-0

V ZPOM Í N K Y
Cohen, Leonard
Plamen

Praha: Argo, 2021, 304 s., brož.
Sbírka písňových textů, básní
a deníkových záznamů Leonarda
Cohena nazvaná Plamen sice vyšla
až po autorově smrti, na jejím
uspořádání se však velký
kanadský písničkář a básník
výrazně podílel.
ISBN 978-80-257-3419-3

Fénélonová, Fania
Osvětimský orchestr

Praha: Garamond, 2021, 312 s., brož.
Sugestivní výpověď francouzské klavíristky, která strávila jedenáct měsíců
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v „dívčím orchestru“ v koncentračním
táboře Osvětim.
ISBN 978-80-7407-487-5

Höschlová, Kristina
Lékařem mezi pouští a minami

Brno: CPress, 2021, 208 s., váz. 349 Kč
Tam, kde se beznaděj střetává
s vnitřní radostí. Svědectví lékařky ve
válečných zónách.
ISBN 978-80-264-3560-0

Jünger, Ernst
V bouřích ocele

Překl. Půček, Michael, Praha: Academia, 2021, 284 s., váz. 385 Kč
Kniha Ernsta Jüngera V bouřích ocele
vyšla poprvé v roce 1920 s podtitulem Z deníku velitele úderného
oddílu. Jedná se o deníkové zápisky
z 1. světové války, ve kterých autor
barvitě a bez příkras vylíčil své zážitky
ze západní fronty.
ISBN 978-80-200-3197-6

Paulů, Ema
Delegátka

Praha: Fortuna Libri, 2021, váz.
Jsou delegáti, zástupci cestovních
kanceláří, skutečně ti, kteří získali
práci snů, anebo je to pod pokličkou
stále jen lopota a stereotyp, jako jiné
profese? Začtěte se do reálné zpovědi dlouholeté delegátky.
ISBN 978-80-7546-332-6

Walda, Dick
Trumpetista v Osvětimi

Překl. Lekkerkerker, Jana, Brno:
CPress, 2021, 184 s., váz. 249 Kč
Autobiografické vzpomínky holandského trumpetisty, který přežil Osvětim jako člen táborového orchestru.
ISBN 978-80-264-3556-3

literatura pro
děti a mládež

Nové vydání kultovního leporela, které bavilo už rodiče dnešních dětí.
ISBN 978-80-00-06159-7

PO HÁD K Y
Maasová, Sarah J.
Dvůr trnů a růží

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2021, 440 s., brož. 399 Kč
Úžasný a mrazivý příběh na motivy
Krásky a Zvířete od autorky série
Skleněný trůn.
ISBN 978-80-7661-197-9

Máša a medvěd – Pohádky před
usnutím
Praha: Egmont, 2021, 72 s., váz.
249 Kč
Usínejte s pohádkou o Máše!
ISBN 978-80-252-4912-3

Třebízský, Václav Beneš;
Němcová, Božena;
Wenig, Adolf a kol.
Pohádkové vyprávěnky pro
celou rodinu

Praha: Fragment, 2021, 64 s., váz.
249 Kč
Ponořte se do kouzelného světa
pohádek!
ISBN 978-80-00-05685-2

Velčovský, Tom
Objevujeme podzemí se
Sněhurkou

Praha: Albatros, 2021, 42 s., váz.
299 Kč
Unikátní mix známé pohádky a poutavé encyklopedie.
ISBN 978-80-00-05965-5

PRO DĚ TI
Allan, Nicholas
Kam odplaval Vilík…

DOBRODRUŽSTVÍ

Překl. Klabanová, Kateřina, Praha:
Pikola, 2021, 34 s., váz. 199 Kč
Přemýšlíte, jak nejlépe seznámit děti
se zázrakem zrození?
ISBN 978-80-242-7226-9

Andersen, Jan
Dusty: Nebezpečné prázdniny

Dolejší, Ondřej
Kamarádi z pravěku: Kája a Miki

Překl. Krupičková, Barbora, Brno:
CPress, 2021, 168 s., váz. 249 Kč
Bezstarostné prázdniny na idylickém
ostrově se mění v nebezpečnou detektivní akci.
ISBN 978-80-264-3565-5

Santiago, Roberto
Fotbaláci. Záhada neproveditelné loupeže

Brno: Host, 2021, 334 s., váz.
V Malé Seville se právě koná světová
výstava Poklady starověkého Egypta.
A právě tehdy se stane něco neuvěřitelného, nepředstavitelného, nemožného… Před zraky všech někdo
ukradne ten nejvzácnější klenot!
ISBN 978-80-275-0531-9

Tarshisová, Lauren
Ve spárech šelmy

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 136 s., brož. 199 Kč
Akční a dobrodružný příběh pro děti
na motivy skutečných událostí.
ISBN 978-80-264-3564-8

LE PO R E L A
Zárubová, Noemi
Kdo tu bydlí?

Překl. Filcík, Gabriel, Praha: Albatros,
2021, 12 s., 249 Kč

Praha: Albatros, 2021, 18 s., lepor.,
99 Kč
Kája sedí v čekárně u doktora a moc
se bojí.
ISBN 978-80-00-06154-2

Dubucová, Marianne
Směle do školy

Brno: Host, 2021, 30 s., váz.
Jaká je ta nejlepší škola na světě?
Veverčí? Vlčí? Želví? Možná od každé
trochu. Je ráno a všechna zvířátka
upalují do školy. Každá škola je ale
jiná!
ISBN 978-80-275-0580-7

Dvořáková-Liberdová, Lucie
Velká kniha nápadů pro děti

Brno: CPress, 2021, 160 s., váz. 349 Kč
50 tvořivých projektů od autorky
bestsellerů Lucie Dvořákové-Liberdové.
ISBN 978-80-264-3569-3

Gerner, Volker
Příhody tyranosaura Rexíka.
Obrázkové čtení

Říčany: Junior, 2021, 48 s., váz.
Samostatně i s pomocí rodičů mohou
mladší děti vstoupit do světa obrázkového čtení s úsměvným příběhem
tyranosaura Rexíka.
ISBN 978-80-7267-730-6

bibliografie
Cholewińska-Szkoliková, Aniela
Míša a její malí pacienti: Dovolená u řeky

Star Wars Mandalorian – Dítě

Překl. Kulová, Danuta, Brno: CPress,
2021, 48 s., váz. 199 Kč
Začínají prázdniny a Míša odjíždí se
svým tatínkem tábořit k řece.
ISBN 978-80-264-3566-2

Praha: Egmont, 2021, 48 s., váz.
229 Kč
Bude Dítě v bezpečí před silami zla?
Starej se po 31 dní o malého nalezence z oblíbeného seriálu Star Wars:
Mandalorian!
ISBN 978-80-252-4924-6

Konečná, Sabina
52 týdnů se zvířátky

Suchá, Romana
Násobilka s čertíkem Kvítkem

KuliFerda jde do školy 3.

Wagnerová, Magdalena
Salát má pochyby

Praha: Edika, 2021, 144 s., váz.
269 Kč
Knížka přináší nápady na zábavné
tvoření po celý rok.
ISBN 978-80-266-1621-4
Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 96 s., brož. 99 Kč
Pracovní sešity v edici KuliFerda jde do školy jsou praktickou
a hravou pomůckou pro ověření
a upevnění dovedností, schopností
a znalostí dítěte před vstupem do
základní školy.
ISBN 978-80-7496-436-7

Reiderová, Katja
Příběhy o hříbatech

Říčany: Junior, 2021, 64 s., váz.
V této knize najdete sedm příběhů
– a v každém z nich hrají důležitou
roli hříbata! Nejsou ale jedinými
hrdiny příběhů, těmi dalšími jsou
děti, které mají koně a hříbata rády
a zažívají díky nim různá dobrodružství.
ISBN 978-80-7267-727-6

Praha: Edika, 2021, 96 s., brož.
249 Kč
Pekelně snadné učení s čertovskými
kartami.
ISBN 978-80-266-1616-0

Praha: Albatros, 2021, 152 s., váz.
299 Kč
Pohádková literární road movie, která přivádí dětského čtenáře do říše
fantazie, kde nic není nemožné, ale
všechno je uvěřitelné.
ISBN 978-80-00-06158-0
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SCI-FI, FANTASY

Walliams, David
Něfo

Cowellová, Cressida
Kouzelníci z pradávna 4: Ani do
skonání věků

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Argo, 2021, 212 s., flexovazba
Další k popukání zábavný, poněkud
tajuplný příběh o neuvěřitelně laskavých rodičích a jejich děsivě příšerné
dceři napsal fenomenální David
Walliams a ilustracemi opatřil báječný Tony Ross.
ISBN 978-80-257-3400-1

Překl. Michalíková, Adéla, Praha:
CooBoo, 2021, 208 s., brož.
299 Kč
Začne to dřív, než vám to vůbec
dojde. Naučíte se pravidla pro
holky.
ISBN 978-80-7661-185-6

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 120 s., váz. 249 Kč
Další díl oblíbené řady o přátelství
a zvířatech, ve kterém jsou kouzla na
denním pořádku.
ISBN 978-80-264-3567-9

Informace z redakce
Záznam o vydané knize uveřejněný v bibliografii Knižních novinek,
která slouží nejen nakladatelům a knihovnám, ale i knihkupcům a čtenářům, můžete doplnit barevnou reprodukcí obálky za zvýhodněnou
cenu 500 Kč. (K uvedené ceně se účtuje 21 % DPH)

PRO DÍVK Y
Bushnellová, Candace;
Cotugnová, Katie
Pravidla pro holky

Překl. Kadlec, Vratislav, Brio, 2021,
400 s., váz. 299 Kč
Zar a Čára našli přísady do lektvaru,
kterým se lze zbavit jezinek, a jezikrál
je už volá ke Ztracencovu jezeru. Oni
však nejdřív musí lektvar smíchat
v Poháru druhých šancí.
ISBN 978-80-7529-997-0

Thompsonová, Angie;
Chapmanová, Linda
Hvězdný prach: Temná magie

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Informace z redakce
Vážení čtenáři,
časopis Knižní novinky najdete
v elektronické verzi také na webových stránkách:
www.sckn.cz/knizni-novinky
a na Facebooku: www.facebook.com/KN.casopis
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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.

STARTUJE PROJEKT DÁMEKNIHU.CZ

Svaz českých knihkupců a nakladatelů přichází se zajímavou on-line novinkou,
která pomůže milovníkům knih a celému knižnímu trhu.
Datum 23. dubna je tradičně spojeno s oslavami Světového dne

Dámeknihu.cz jim umožní darovat osobní dárek, i když si třeba ne-

začátek každoroční akce Kniha ti sluší Svazu českých knihkupců

stránku Dámeknihu.cz jsme požádali výtvarníka Jana Augustu

knihy a autorských práv. V uplynulých letech znamenalo také

a nakladatelů (SČKN). Ta umožňovala čtenářům pořídit si nové

knížky výhodněji a její součástí byly také autogramiády a besedy
s oblíbenými autory v různých městech České republiky. Letos

jsou jistí čtenářskými preferencemi obdarovávaného. O grafickou
a ten vdechl celému projektu poetickou vizuální atraktivitu, říká
ředitelka SČKN Marcela Turečková.

vzhledem k epidemické situaci a souvisejícím nařízením, kdy

Ambasadorem projektu je herec a muzikant Igor Orozovič, který

knihkupců a nakladatelů s jinou novinkou. Na webových strán-

vrhl vlastní limitovanou edici dárkových poukazů. Čtu míň, než

byla knihkupectví několik měsíců uzavřena, přišel Svaz českých
kách www.dameknihu.cz bude od 1. června možné si vybrat

z graficky zajímavých dárkových poukázek nebo si v jednodu-

chém editoru navrhnout poukázku podle své fantazie třeba
s vlastními fotografiemi. Dárek pak můžete obdarovanému ne-

chat zaslat elektronicky nebo je možné objednat dárkové balení

a doručení papírové poukázky až do domu. Uplatit ji je možné
dvanáct měsíců od zakoupení.

Poukaz není limitován výběrem

knihy v konkrétním knihkupectví.
Protože je vytvořen Svazem českých knihkupců a nakladatelů jako

sám má ke knihám velmi blízko. Pro projekt Dámeknihu.cz nabych chtěl, a kupuju knihy víc, než bych chtěl. Miluju knihy jako objekty a rád je vlastním a obklopuji se jimi. Doslova. Mám je všude

kolem postele. Dobrá kniha je poklad – stálá hodnota. A kamarádka. Kupuji knihy i kvůli grafice a poezii. A žádná audiokniha nebo

film tolik nejitří fantazii jako klasické čtení knížky. V tom je její nej-

větší hodnota podle mě. To ještě žádná technologie nepřekonala,
říká Igor Orozovič. A k nápadu da-

rovat svým blízkým dárkovou pou-

kázku na knížky dodává: Nic vám

... a což takhle

dát si knihu?

oborová poukázka, poskytuje pří-

jemci širokou možnost uplatnění

neexistuje lepší dárek. Ale vybrat ji,
to bývá peklo. Některé knihy dosta-

nete třikrát a ty, po kterých toužíte,

si stejně pak jdete koupit sami. Nápad univerzálních poukázek mi při-

v rámci partnerských knihkupec-

jde revoluční! Usnadní práci dárci

tví téměř po celé České republice.

a obdarovaný si užije dobrodružství

Poukázky jsou využitelné jak pro

při vybírání – nejlíp už v otevřených

jednotlivce, tak pro školy, nezisko-

obchodech. A dá se to nakombino-

vé organizace, úřady či firmy.

vat. Koupíte konkrétní knihu a jako

Jsme přesvědčeni, že je třeba aktiv-

záložku voucher na další.

ně hledat nové cesty, jak podpořit
zájem čtenářů. Naším příspěvkem

Pokud tedy vybíráte dárek na po-

Darovaná kniha vždycky potěší.

k inovaci knižního trhu je projekt

slední chvíli, hledáte překvape-

Nevíte, jakou vybrat?

knižní dárkové poukázky, jehož

ní, rádi byste potěšili své blízké

I dárkový poukaz může být osobní.

cílem je přivést do knihkupectví

knížkou, ale nejste si jistí, kterou

nové zákazníky. Poukázkami chce-

zvolit, pak je dárková knižní po-

me oslo
vovat ty, kteří své nákupy
řeší převážně online cestou a často

také kupují dárky na poslední chvíli.

nedá víc než dobrá knížka. Takže

www.dameknihu.cz
SCKN_dameknihu_Vizual-plakat.indd 1

19.04.2021 16:54:28

ukázka z Dámeknihu.cz to pravé. Start projektu je 1. června na
www.dameknihu.cz.

BESTSELLERY
NAKLADATELSTVÍ
ANAG

Jak si správně přát

3272

7 pravidel, jak uskutečnit své sny
Pierre FRANCKH
Utvářet si svůj život tak, aby člověk dostal ve správnou chvíli to, co právě
potřebuje – partnera, auto, bydlení – kdo by to nechtěl! Pierre Franckh
nám na základě 7 praktických pravidel ukazuje, že se tato přání mohou
stát skutečností a že každý může získat schopnost dostávat od života
jen to dobré. Z této jedinečné knihy se dozvíte, jak máte svá přání formulovat, jak odbourávat negativní očekávání a jak tyto a další překážky
překonávat. Nejprodávanější titul Pierra Franckha na českém trhu (více
než 80 000 prodaných výtisků) by nikomu neměl chybět v knihovně!
168 stran, vázaná, 209 Kč

Biologie víry

5842

Jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků
Bruce H. LIPTON
Autor v této knize odhaluje tajemství, ke kterému vědci dospěli teprve
nedávno, a sice že můžeme změnit svou biologii – tedy naše tělo i mysl
– díky svému uvědomělému chování a myšlenkám. To, co nás zásadním
způsobem ovlivňuje, není naše DNA, jak si dosud vědci mysleli, ale buněčná membrána, skrze niž se do buňky dostává vše potřebné, od výživy, léků až po stresové hormony. To je tedy ten „mozek buňky“, který
pro nás má tak zásadní význam. Jsme-li v dobré pohodě, buňky dostávají vše potřebné pro svůj růst. Pokud však žijeme ve strachu a neustálém stresu, buňky chřadnou.
Nejsme tedy bezbrannými oběťmi zděděných predispozic, máme možnost stát se do značné míry „pány“ svého života!
288 stran, vázaná, 349 Kč

Zbavte se zvyku být sami sebou

3975

Jak se zbavit starého způsobu myšlení
a vytvořit si novou mysl
Joe DISPENZA
V knize „Zbavte se zvyku být sami sebou“ renomovaný autor, řečník,
výzkumný pracovník a chiropraktik Dr. Joe Dispenza kombinuje oblasti kvantové fyziky, neurologie, chemie mozku, biologie a genetiky, aby
ukázal, co je opravdu možné. Nezískáte jen nezbytné znalosti ke změně
jakéhokoliv svého aspektu, ale budete se zároveň učit krok za krokem
používat to, co potřebujete, abyste dosáhli viditelné změny ve svém životě. Jakmile se odpoutáte od sebe a opravdu změníte své myšlení, nebude váš život již nikdy stejný!
304 stran, brožovaná, 359 Kč

Indigový svět

5883

Transformace kreativních myšlenek
do reality podle kvantové fyziky

Tyto knihy zakoupíte na www.anag.cz
a ve všech dobrých knihkupectvích v ČR.

Simon LOYD
Toto aktualizované vydání se stejně jako předchozí zaměřuje především
na to, jak si můžete vytvořit svou vlastní budoucnost – svůj svět, kde
se vaše sny a touhy začnou naplňovat a uskutečňovat. K tomu je třeba znát zákony Vesmíru, což autor vysvětluje na překvapivých zjištěních
z kvantové fyziky. Abyste přeměnili své myšlení na pozitivní, konstruktivní a tvořivé, můžete mimo jiné použít také tajemné a účinné techniky
programování podvědomí, díky nimž lze hluboko do podvědomí vložit
úspěch, bohatství, lásku, zdraví… Vaše štěstí je pak nevyhnutelné. Přesvědčte se sami....
216 stran, brožovaná, 259 Kč
anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz

CHYTRÉ KNIHY
PRO PŘEMÝŠLIVÉ LIDI
Z NAKLADATELSTVÍ
ANAG

Objetí mravenečníka

5531

Napínavý román z Rio de Janeira
Martin VITICKÝ
Mladá diplomatka Ellen Vargasová přijíždí do Rio de Janeira,
kde má působit čtyři roky na britském velvyslanectví. Z letiště spěchá přímo za svým otcem – známým brazilským geologem, od kterého obdržela po příletu znepokojivou zprávu.
Její obavy se potvrdí, když dorazí do otcova bytu a zjistí, že
byl unesen. Proč by ale někdo unášel pro většinu lidí nezajímavého vědce? A proč ji otec žádal, aby nekontaktovala
policii? Nemá tušení, co to znamená, ale musí ho najít stůj
co stůj. Brzy však odhalí, že nepřítel je mnohem mocnější
a v nebezpečí není jen její otec. Čas dochází úplně všem…
424 stran, vázaná, 379 Kč

Žijte prostě

5505

Průvodce přirozeným domovem
s minimem odpadu
Julia WATKINS
V tomto motivačním průvodci nabízí autorka Julia Watkins
svoje zvyklosti, recepty a projekty pro to, jak žít udržitelně
a skromně. Ke každé oblasti vaší domácnosti – od kuchyně,
přes úklid, péči o zdraví, koupelnu až po zahradu – vám Julie
ukazuje, jak minimalizovat zbytečné obaly, škodlivé přísady
a jednorázové věci. Tato kniha je první, která poskytuje návody krok za krokem a komplexní a snadné recepty pro každodenní použití. Je o novém přístupu, návratu ke starým způsobům a snížení naší stopy pro budoucí generace.
280 stran, brožovaná, 359 Kč

Tak sladce voní domov

Tyto knihy
zakoupíte
na www.anag.cz
a ve všech dobrých
knihkupectvích
v ČR.

5544
Anna ŠMALCOVÁ
Tato kuchařka je inspirovaná více než 50 rodinnými recepty,
které se po mnoha letech vylepšování staly velice oblíbenými nejen v naší rodině. Najdete zde jak recepty na oblíbené
kynuté buchty a koláče, tak na křehká a třená těsta, nechybí ani smažené pochoutky a recepty z listového nebo litého
těsta. Ať už se budete chystat péci svatební koláče nebo jen
něco drobného k nedělní kávě, najdete to v této kuchařce
plné sladkého pečiva. Stačí si jen vybrat. Pojďte si provonět
domov chutnými a ověřenými recepty, které vytvoří tu pravou, vanilkou provoněnou, domácí atmosféru.
136 stran, brožovaná, 349 Kč

Rozvíjejte svůj mozek

5874

Jak věda napomáhá změnit vaše myšlení
Joe DISPENZA
Divíte se někdy, proč v hlavě opakujete stejné záporné myšlenky? Proč se stále vracíte k ubližující rodině, přátelům nebo
dalším lidem? Dr. Joe Dispenza strávil desetiletí studováním
lidské mysli – jak funguje, jak uchovává informace a proč
stále zachovává stejné vzorce chování. Kniha tyto informace
představuje do hloubky a pomáhá vám převzít kontrolu nad
vaší myslí. A když víte, jak jsou tyto špatné návyky vytvořeny, je možné nejen rozbít tyto vzorce, ale také přeprogramovat a vyvíjet svůj mozek, takže může převzít nové, pozitivní
a prospěšné návyky.
480 stran, brožovaná, 469 Kč
anag@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz

Klaun
Bohem
Klaunsitopovídá
zkoušís znovu

Klaun
to zkouší
znovu

Antonie Doležalová přednáší hospodářské

dějiny na Fakultě sociálních věd Univerzity
Karlovy a je Senior Member na Robinson
College v Cambridge. Ve svém výzkumu

se zaměřuje na hospodářské dějiny Čes-

koslovenska, české ekonomické myšlení

a dějiny filantropie. K těmto tématům vy-

dala desítky odborných studií a knih doma
i v zahraničí. Naposledy A History of Czech
Economic Thought (London: Routledge,

Jiří
JiříSuchý
Suchý

2018). Dokončuje knihu o Janu Viktoru
Mládkovi, nakladatelství Karolinum vydává knihu, kterou připravila spolu s Miroslavem Hrochem Pohledem druhých. Praha jako inspirace a vzor pro emancipační
zápas malých národů. Nakladatelství Palgrave v New Yorku vydává její knihu o československé meziválečné fiskální politice
Budgeting Czechoslovakia a o rok později
vydá také její knihu o vývoji hospodář-

Mikuláš Teich:
Moje století (1918–2018)

Někdy si říkám, že možná správná,
i když velmi radikální odpověď
na otázku, proč jsme na světě, by
zněla: Co je nám do toho. Buďme
a nemudrcujme. Důvod se totiž asi
nikdy nedovíme. A já, postižený tou
ohavnou zvědavostí, budu bloumat
životem s tím, že jedna kolonka
mého niterného dotazníkuToronto
zůstane
Madison
navždy nevyplněna.
(…)
Boston
New Haven
Nebraska Kdykoliv se tenkrát v biografu,
později v kině, objevil na plátně náSan Francisco
pis The End, zesmutněl
jsem. Film
Washington
mě dokázal vytrhnout z každovšedna
a to mně
nesmírně
Trvalo to jedenáct let, ale ušel jsemdenního
něčemu
horšímu.
Já jsem
svědčilo.
co mi
to napadlo,
byl, s odpuštěním, úplné hovno, a tohle
na Nevím,
mě vedli.
Takovou
že jsem použil jako nadpis posledhromadu spisů.
ní kapitoly anglické oznámení, že
Jak vlastně reagovala Alice, kdyžužjsisetehdy
přišel Mohla
domůtozebýt
má jít domů.
ta nostalgie, vzpomínka z dětství
schůze, kde tě vyloučili?
nato
to,trvalo
jak misnad
tímtopět
titulkem
To víš! Já jsem se vrátil pozdě v noci,
hodin,bývalo
dáno na vědomí, že Stan Laurel
a ona na mě čekala a zeptala se mě, tak co, Mikuláši, a já jsem
a Oliver Hardy pro dnešek končí.
jí řekl jenom, tak jsem vyloučený. (Smích)
A stejná nostalgie se mě zmocňuje
dnes, kdy píšu poslední stránky
no neříkej mi, že ses u toho takhlei smál.
knížky.
jen to je
Ne, samozřejmě že ne! Ale teď, jaktéto
o tom
tadyPřece
mluvíme,
je jakási
to
etapa života, která se uzavírá, a mě
směšné. Tehdy jsme byli zděšení.
se zmocňuje něco, co vzdáleně přiMikuláši, a kdo byl ten člověk tam pomíná
nahoře,loučení.
který Zrovna
tě měl teď,
rád?když
jsem
měl
pokušení
se
rozpovídat.
Arnošt Kolman? ten byl přece v té době už zavřený v Sovět-

ském svazu, tak na tom byl hůř než ty…
Jeden člověk, který retrospektivně má velmi špatné jméno.
Kdo?

Život Mikuláše Teicha byl dlouhý doslova
jako jedno století. Narodil se ještě za Rakouska-Uherska a vyrůstal v masarykovském Československu, které nikdy nepřestal obdivovat. Přesto republiku dvakrát

Norwich
Oxford Cambridge

opustil. Poprvé v roce 1939 kvůli svému
židovskému původu – s falešným pasem
vlakem z Ružomberku. Podruhé v roce
1968 kvůli svému marxistickému přesvěd-

Bielefeld

čení – vlakem ze Smíchovského nádraží
Liptovská
Teplá

Praha

Paříž

Ružomberok
Košice
Mnichov

v Praze jen několik dní po sovětské invazi.
Pokaždé se jeho novým domovem stala
Velká Británie. Ač nikdy nepřestal lito-

Mukačevo

vat, že se v Praze nestal lékařem, v Británii se stal zakládajícím členem nejmladší

Vídeň

koleje na univerzitě v Cambridge, Robinson College. Spolupracoval a přátelil se
teli svého oboru – dějin přírodních věd.
V poválečném Československu se jeho
osudy dramaticky proťaly s osudy nejmocnějších představitelů komunistického reži-

Mikuláš Teich:

mu i jeho reformátorů.

Moje století
(1918–2018)

www.galen.cz

ských dějin v socialistických zemích v době

Antonie DoležAlová

s nejvýznamnějšími světovými představi-

Antonie
D o l e ž A l o vá

Jiří Suchý

studené války Behind the Iron Curtain.
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Knížka Jiřího Suchého Klaun si povídá
s Bohem vyvolala okamžitě po vydání mimořádný zájem čtenářů. Po několika letech se
autor k tématu vrací a zpracoval řadu svých
postřehů do volného pokračování s názvem
Klaun to zkouší znovu. Čítankový klasik a stále svěží principál Semaforu si tak podruhé
dopřává potěšení z hledání dobrodružné
cesty k Tajemství…

Život Mikuláše Teicha byl dlouhý doslova jako
jedno století. Narodil se za Rakouska-Uherska, vyrůstal v masarykovské demokracii,
poprvé emigroval v roce 1939 a podruhé po
okupaci 1968. V poválečném Československu
se jeho osudy dramaticky proťaly s osudy
nejmocnějších představitelů komunistického
režimu i jeho reformátorů.
ISBN 978-80-7492-503-0, 490 Kč, vyšlo

ISBN 978-80-7492-530-6, 250 Kč, vyšlo

JAN BURIAN

Co jsem nezapomněl
aneb Z deníku potulného písničkáře

byli rodiče zoufalí z mého kojeneckého
řevu, mě občas i s kolébkou nad toto rameno Vltavy vyvěsili z okna.

***

Na Rujaně jsem si ověřil, že moře je slané
a že když si holky svléknou plavky, jsou
ještě hezčí. Taky jsem si koupil svou první dederonovou košili, což byl revoluční
vynález, protože byla z umělé hmoty a nemusela se žehlit.

***

Nejpronikavěji se mi do paměti vryl podplukovník Petřík, který se údajně dostal
na vojenskou katedru proto, že v pohraničí nechal sestřelit práškovací letadlo v domnění, že jde o diverzanty. Jeden z našich
vyučujících se nám ve slabé chvíli svěřil
se svou největší obavou: „Soudruzi,“ řekl,
„nebude-li třetí světová válka, tak můj

„Na evidentní změny k lepšímu věřím obzvláště od osmašedesáneměl
smysl…“
týho, kdy se všude psalo, že se nemá kopat doživot
mrtvol
(politicky
tehdy míněno, tuším). Mrtvoly nám od tý doby vládnou rukou
silnou a nekompromisní a že už není Urválek, bude spíš tím, že
beznadějně sešel věkem. (…) Ale mně je to dneska v podstatě puV lednu 1974 zazvonil telefon a v něm se
ténka, akorát že mi zabili tátu.“

***

ozval Hutkův hlas. Že prý je rád, že mi

(Karel
Kryl, 1979)
může
oznámit,
že jsem se stal vítězem písničkářské soutěže O ptáka Noha, kam jsem
pár týdnů předtím poslal pásek s nahrávkami a zapomněl na to. A že prý v kategorii

Akorát že mi zAbili tátu

kou, je to téměř přesné. Ve chvílích, kdy

Příběh kArlA krylA

Když prohlásím, že jsem odkojen Čertov-

VLADIMÍR MIŠÍK
* 8. března 1947
rockový zpěvák, skladatel a textař

Voj t ě c h K l i m t

Prošel kapelami Uragán, Komety,
Matadors, Orchestr Karla Duby,
New Force, George & Beatovens,
The Blue Eﬀect, Flamengo
a Energit. V roce 1974 založil
skupinu Etc…, se kterou koncertuje
dodnes. Od sedmdesátých let
vystupuje také ve volném sdružení
Čundrground. Zpívá na čtrnácti
řadových albech a objevuje se
na bezmála dvaceti dalších titulech
(kompilace, cizojazyčná vydání,
tematické a živé nahrávky). V první
polovině osmdesátých let prošel
dvouletým zákazem umělecké
činnosti. Po sametové revoluci
byl dva roky poslancem České
národní rady. V dalších letech se
věnoval i komunální politice. Je
otcem tří dětí: Martina (výtvarník
a hudebník), Barbory (herečka)
a Adama (zpěvák a herec).
O jeho životě natočila režisérka
Jitka Němcová celovečerní
dokumentární ﬁlm Nechte zpívat
Mišíka (2017). Zatím poslední
album Jednou tě potkám z roku
2019 získalo šest cen Anděl.

Akorát
že mi zAbili tátu
Příběh kArlA krylA

písní dostala první cenu i moje Divadelní

www.galen.cz

www.galen.cz

balada. A co víc, jestli bych s ním nechtěl
vystoupit na koleji na Strahově jako host.
Bylo toho na jeden telefonát hodně.
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Básník, písničkář a prozaik Jan Burian (* 1952)
si v letech 1982 až 1985 psal soukromé zápisky, které vydal v samizdatu. S ohledem na
skutečnost, že se text mohl dostat do ruky
komukoliv, musel autor leccos vynechat, aby
nezpůsobil řadě lidí problémy s tehdejší státní
mocí. Útlá knížka končila rozpadem někdejší
folkové dvojice Burian–Dědeček. Po pětatřiceti letech se Jan Burian k těmto vzpomínkám vrátil, doplnil je a podstatně rozšířil,
zejména o autentické zápisky z osmdesátých
let, z radostné doby, kdy se hroutil režim.
Text knihy opisuje oblouk od dětství a dospívání na Hradčanech v rodině divadelníka
E. F. Buriana přes hledání vlastní umělecké
cesty v husákovském Československu až
k otevření nových možností po listopadu 1989,
kdy Janu Burianovi začala být zavedená role
písničkáře s klavírem těsná.
ISBN 978-80-7492-525-2, 400 Kč, vyšlo

ISBN 978-80-7492-533-7, 250 Kč, vyšlo

Vojtěch klimt

Co jsem nezapomněl aneb Z deníku potulného písničkáře

GALÉN

www.gal e n.c z

Je nedostatek smyslu pro humor polehčující,
nebo přitěžující okolnost? Na tuto otázku by
mohla odpovědět kniha aforismů výtvarníka,
básníka a písničkáře Jiřího Slívy. Ve čtyřech
oddílech najde čtenář aforismy jen tak, aforismy k vínu, kafkorismy nejen pro kafkology
a čtvrtý oddíl obsahuje paragraforismy. Pět set
aforismů – doplněných padesátkou autorových
kreseb – nabízí kratičké věty, souvětí i výroky
s koncentrovanou myšlenkou nebo vtipem.
Ideální kniha-dárek pro čtenáře, kteří ocení
humorné postřehy i recesi. Malá pozvánka:
Znal hodně jazyků. Lidé je na něj vyplazovali.

Vladimír
MIŠÍK
Byl jsem
dobrej
Rozhovory
s Ondřejem
Bezrem z let
1999, 2006,
2017, 2019,
2020

Čtvrté vydání knihy Byl jsem dobrej je rozšířeno o povídání Ondřeje
Bezra s Vladimírem Mišíkem ve dvou etapách na podzim 2019 a v létě
2020. Oproti minulé edici s protagonistou prožíváme mimo jiné jeho
první cestu do Spojených států za nově objevenou rodinou. Náležitá
pozornost je věnována vzniku nového a nadšeně přijatého alba Jednou tě potkám, o jehož procesu a pozadí přípravy a nahrávání vypráví
nejen samotný Vladimír Mišík, ale v oddílu věnovaném rozhovorům
se zpěvákovými nejbližšími také producent Petr Ostrouchov. Stranou
nezůstává ani nové Mišíkovo občanské angažmá při statisícové demonstraci Milionu chvilek pro demokracii. Autoři nemohli obejít ani
prožívání první vlny koronavirové pandemie na jaře 2020 a symbolickým vyvrcholením a prozatímní tečkou Mišíkova příběhu je ceremoniál
cen Anděl, při němž zpěvák proměnil ve zlato všech šest nominací.
Doplněny jsou také další oddíly knihy, tedy písňové texty Vladimíra
Mišíka, diskograﬁe a kalendárium Letopis letenský. Speciálním bonusem tohoto vydání je vložené – a vůbec poprvé u nás vydané – CD
(A)live, raritní nahrávka koncertu dvojice Vladimír Mišík & Jan Hrubý,
pořízená při turné dua v roce 2002 v Kanadě.
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Čtvrté vydání knihy vypráví životní příběh
písničkáře a básníka Karla Kryla. Autor při
jejím psaní vycházel nejen z důkladného
studia všech dostupných tištěných i rukopisných pramenů a z důvěrné znalosti Krylových
nahrávek, ale též z desítek osobních rozhovorů s Krylovými příbuznými, přáteli a známými
a v neposlední řadě ze zkušeností, které ze
svých setkání s Karlem Krylem měl sám. Jeho
kniha je tak výsledkem téměř třicetiletého intenzivního zaujetí Krylovou osobností a dílem,
přičemž si zachovává věcný styl vyprávění
založený výhradně na ověřených faktech.
V knize nechybí pečlivé soupisy Krylova díla
a desítky unikátních fotografií.
VM-obálka-2020.indd 1

ISBN 978-80-7492-504-7, 490 Kč, vyšlo

Vladimír MIŠÍK
Byl jsem dobrej

Rozhovory
s Ondřejem Bezrem
z let 1999, 2006, 2017,
2019, 2020

Čtvrté vydání knihy Byl jsem dobrej je rozšířeno o povídání Ondřeje Bezra s Vladimírem
Mišíkem ve dvou etapách na podzim 2019
a v létě 2020. Oproti minulé edici s protagonistou prožíváme mimo jiné jeho první cestu
do Spojených států za nově objevenou rodinou. Náležitá pozornost je věnována novému
a nadšeně přijatému albu Jednou tě potkám,
za které získal šest cen Anděl.
Speciálním bonusem tohoto vydání je
vložené – a vůbec poprvé u nás vydané – CD
(A)live, raritní nahrávka koncertu dvojice
Vladimír Mišík & Jan Hrubý, pořízená při turné
dua v roce 2002 v Kanadě.
16.12.20 18:47

ISBN 978-80-7492-497-2, 500 Kč, vyšlo

F r a nc e S M ay e S ová

Sejdeme se na
piazzetě
Oblíbená autorka křižuje všech třináct italských
regionů od severního Furlánska po Sicílii
a cestou požitkářsky představuje místní kuchyni
a lahodné pití, památky a neznámá místa,
která v turistických průvodcích nenajdete.
Číst tuhle knihu je dovolená sama o sobě.

rotr aut SuSanne bernerová

Karlíkovo
dobrodružství
Velké obrázkové knihy Jaro, Léto, Podzim a Zima
zná už skoro každý, ale všimli jste si v nich
králíčka Karlíka, který teď má i vlastní knížku?
Na živých a vtipných kresbách už dvouleté
dítě vnímá různé maličkosti, jednoduchý text
může být úvodem k budoucímu předčítání.

Malin Klingerbergová
Sanna Manderová

Tajný život pšouku
Doba stojí za prd, pojďme se tomu zasmát!
Oceňované skandinávské autorky vytvořily
knížku, v níž pro stud a neupřímnost není místo.
Vtipné verše a veselé obrázky o tom, co dělá
každý z nás, pobaví malé prďoly i staré páprdy.

NAKLADATELSTVÍ
ANCH BOOKS
Bernadette von Dreien

Ulja Krautwald, Christine Li

CHRISTINA KNIHA II.

CESTA CÍSAŘOVNY

VIZE DOBRA
„Ve svém nejhlubším jádru
jsme všichni stejní. Nikdo
není dále než ostatní, nijaké
světlo není jasnější než ostatní a žádný životní úkol není
důležitější než ostatní. Všichni jsme božské bytosti, jež
zde sbírají zkušenosti jako
lidé, a nikoliv lidé, z nichž se
stávají božské bytosti.“

Účinek této knihy se ovšem
projeví už při samotném
čtení, aniž by pro to čtenářka
musela něco dělat. Podobným způsobem vznikly –
téměř bez našeho přičinění
– i velké části této knihy.
Jakmile se žena začne cítit
tělesně a duševně zdravější,
dostaví se i nové vhledy
jež přicházejí z nitra.

Jason Mason

Alberto Villoldo

MŮJ OTEC BYL MIB

NÁVRAT DUŠE

Kdo jsou tito záhadní Muži
v černém, kteří se od 50.
let minulého století objevují
u svědků fenoménu UFO,
dotěrně se jich vyptávají,
konﬁskují jim pořízené fotograﬁe, a dokonce je někdy
i ohrožují?
Víme o nich dosud jen velmi
málo. Jedná se o svět plný
tajných organizací, zázračných technologií, které
známe jen ze sci-ﬁ ﬁlmů,
i o utajené mocenské struktury, jež naši planetu pevně
svírají ve svých pařátech.

V knize jsou jednoduché
a podrobné popisy jak má
člověk postupovat, aby
znovuzískal svou duši
a vrátil se na cestu svého
skutečného předurčení.
Každý může být svým
vlastním šamanem. Během
několika sezení můžete
pomocí mentálního „cestování“ dosáhnout výsledků,
které u psychoterapeutické
léčby trvají celé roky. Ukáže
vám, jak objevíte své vlastní časové linie a můžete po
nich cestovat vstříc svému
skutečnému předurčení.

Li Č’-Čchang

Michael Morris

SEDNI SI A NEDĚLEJ NIC

CO NESMÍTE VĚDĚT 2

Proč nejsme nikdy spokojení? Proč trpíme stresem
a napětím? Proč sníme
o tom, že budeme krásnější,
mladší či chytřejší? Proč se
chceme bavit, být bohatí
a bez velkých oklik nalézt
svou vlastní cestu? Co je to
štěstí? A proč stále hledáme
smysl života? Na všechny
tyto otázky má Li Č’-Čchang
jednoduchou odpověď: „Sed
„Sedni si a nedělej nic.“

V bestselleru Co nesmíte
vědět, vydaném v roce 2011,
Michael Morris názorně a
srozumitelně vysvětlil, jak
malá skupinka bankéřů
sahá prostřednictvím hospodářských a měnových
válek po totálním ovládnutí
světa. V tomto druhém díle
se zaměřil na politické
a vojenské aspekty nového
světového řádu.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

knižní tipy

ROK 1913 POD DROBNOHLEDEM PODRUHÉ
rovou a maluje Větrnou nevěstu, kdy se milují Gottfried Benn a Else Lasker-Schülerová a kdy se do sebe zamilují Karl Kraus a Sidonie Nádherná. Rok, kdy svůj první
román dopsala a vydala Virginia Woolfová. Stařičký císař František Josef se schází
s Kateřinou Schrattovou a následník trůnu František Ferdinand netrpělivě čeká, až se
bude moci ujmout vlády, a netuší, že už k tomu následkem atentátu nikdy nedojde.
A protože se toho ten rok stalo opravdu mnoho pozoruhodného a zajímavého,
není divu, že se autor mohl k tématu po šesti letech vrátit a napsat druhý díl své mozaiky s názvem 1913. Co jsem ještě chtěl vyprávět (2018, č. Host, 2021). Obě knihy
přeložil Tomáš Dimter, ta první nyní vyšla v druhém vydání, doplněná o jmenný
rejstřík, který v prvním vydání chyběl. I kniha nová je opět výborným čtením plným
zajímavostí, v němž defilují střípky ze života a tvorby osobností jako Kafka, Proust,
Stravinskij, Mann, Freud, Picasso, Puccini, Rilke, Schiele, Schnitzler, Schönberg,
Wedekind a mnoha dalších. Vedle nevšedních souvislostí a paradoxů knize nechybí ani humor a ironie. Nejde vlastně o pokračování, ale o doplnění, o další příběhy z roku nabitého událostmi. Víte např., jak vznikla řasenka Mascara? „Chemik
T. L. Williams už nemohl déle přihlížet, jak je jeho sestra Mabel nešťastně zamilovaná do svého šéfa, který jí nevěnoval jediný pohled. A tak smíchal vazelínu s uhelným
prachem a vynalezl řasenku Mascara. Sestra svého šéfa získala. A Williams dobyl
svou firmou Maybelline světový trh.“
MILAN VALDEN

Kniha 1913: Léto jednoho století německého spisovatele Floriana Illiese (*1971) vyšla v roce 2012 (č. Host, 2013 a 2021)
a zaznamenala velký ohlas. Žánrově těžko zařaditelná kniha
stojí na pomezí eseje, literatury faktu, románu, panoramatického pohledu na jeden rok či monografie z kulturních dějin
středoevropského prostoru s přesahy mimo tento rámec;
chvílemi četba připomíná povídku či naopak strohý záznam
nebo zase „výpisky z četby“. V krátkých čtivých kapitolkách
autor popsal rok 1913 v literatuře, umění, hudbě a společnosti. Je to originální a čtenářsky přístupná práce, nabitá
zajímavými informacemi někdy dobře, jindy méně známými,
často i objevnými, především však souvislostmi, které stojí za
prozkoumání. Mezi hlavními „postavami“ knihy nacházíme
osobnosti, jako jsou Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Karl
Kraus, Sidonie Nádherná, Thomas Mann, Oskar Kokoschka,
Alma Mahlerová. Mihne se tu ale i Josif Vissarionovič Stalin
nebo Adolf Hitler, jejichž letmé setkání v parku zámku Schönbrunn si autor představuje, neboť oba pobývali ve stejné
době ve Vídni. Měsíc po měsíci Illies sleduje jeden rok důležitý pro modernu. Rok,
kdy Kafka píše milostné dopisy Felici Bauerové, kdy Kokoschka miluje Almu Mahle-

BUDAPEŠŤ 1900
vzniklo roku 1873 sloučením tří do té doby samostatných částí, Budína, Starého
Budína a Pešti. Bylo to druhé hlavní město rakousko-uherské monarchie, dnes
deváté největší město Evropské unie s 1,75 milionu obyvatel. V šesti kapitolách
autor barvitě a velmi živě popisuje „barvy, slova a zvuky“, materiální podmínky,
obyvatelstvo, politiku, intelektuální život a umění i zárodky potíží (útoky na liberalismus, proměny venkovské šlechty, nový nacionalismus, antisemitismus);
v sedmé kapitole nabízí stručný pohled na to, co bylo dál za první světové války a po ní, až po osmdesátá léta, kdy kniha vznikla. Právě kolem roku 1900 se
v Budapešti stavěl honosný Parlament na břehu Dunaje a probíhala přestavba
Královského hradu na protějším břehu. Vznikalo i metro, které bylo otevřeno
2. května 1896 a patří mezi nejstarší podzemní dráhy na světě. O desetiletí předtím, v roce 1884, byla otevřena i honosná budova Národní opery. V roce 1900
měla Budapešť 733 tisíc obyvatel. A samozřejmě v ní působily nebo z ní vyšly
důležité osobnosti kultury a umění, skladatelé Béla Bartók a Zoltán Kodály, spisovatelé Gyula Krúdy, Endre Ady, Ferenc Molnár, Arthur Koestler a mnozí další.
V knize nechybí obrazové přílohy, jmenný a věcný rejstřík.
MILAN VALDEN

V nakladatelství Academia vznikla nová edice s názvem
Historie měst a území a jako první v ní vyšla kniha Budapešť 1900 – Historický portrét města a jeho kultury, kterou napsal americký historik maďarského původu John
Lukacs (1924–2019); přeložila Adéla Tošovská. Lukacs
emigroval do USA v roce 1946 a jako uznávaný historik
pak přednášel na prestižních amerických univerzitách
a zabýval se zejména druhou světovou válkou a poválečným vývojem. Česky vyšly jeho knihy Červen 1941: Hitler
a Stalin, Na konci věků a Churchill: Vizionář, státník, historik. Kniha o autorově rodné Budapešti vyšla v roce 1988. Lukacs podává obraz města na přelomu
19. a 20. století, tedy v době, kdy Budapešť zažila náhlý rozkvět podobně jako Paříž či Vídeň. Tehdy rychle rostla populace města, rozvíjela se kultura a samozřejmě i výstavba; „město pulsovalo fyzickou a duševní energií,“ jak píše autor. Doba
kolem roku 1900 znamenala vrchol a přelom v dějinách města. Velkoměsto, které se rozkládá na obou březích řeky Dunaje, jež protéká jeho středem (a široký
Dunaj zde hraje podstatně důležitější roli než ve Vídni, kde teče mimo centrum),

SPOJENCI NA CELÝ ŽIVOT
jen zlomek v porovnání s dětmi, které jsou drženy v téměř sterilní čistotě. Pamatujete se na knihu IQ střev? Bakterie z takzvaných prospěšných jogurtů se do střev
vůbec nedostanou, pokud je zažívání v pořádku. Protože je jako bakterie zničí už
žaludek. Když se do střev dostanou, tak to těm střevům nijak nepomůže, protože
to znamená, že žaludek nepracuje, jak má, a s těmi úžasnými bakteriemi se do nich
dostanou i ty, které tam nadělají paseku a na které už ty úžasné laktobacily nestačí.
Střeva také odbourávají obrovské množství jedů a nebezpečných látek z léků, které
užíváme. Och ta střeva! Zachraňují nás každý den a my si jich tak nevážíme. Na
druhé straně bakterie ve střevech mohou z některé látky udělat ještě větší jed, než
jakým původně byla. Knihou protéká citlivě uchopené zpochybnění mýtu čistoty
a toho, co to vlastně je. Dezinfekce zabije to, co nám škodí, stejně jako to, co nám
pomáhá přežít. Upatlané dítě je skoro očkované dítě. Jíst ze stejné misky jako kočky
jistě není správná cesta, ale držet se úzkostlivě čistoty za každou cenu asi taky není
dobře. Znovu platí: všeho s mírou a je dobré mít dostatek dobrých informací.
JARMILA SKOPALOVÁ

Připomíná vám název knihy Spojenci na celý život (vydává
ANAG) nějaký osudový román? Válečný román? Detektivku
s prvky špionáže? Na všem je kousek pravdy. Autoři Hanno
Charisius a Richard Friebe přidali ještě podtitul: proč bychom měli bakterie považovat za své přátele. Tím se leccos
vysvětluje. Kniha je psána velmi napínavě a populárně. O co
v ní jde? Cituji: „Bakterie, jejich vlastní a jimi ovlivňované
procesy látkové výměny mají dramatické účinky na životy
rostlin, živočichů i lidí.“ Tak třeba: vědec chtěl likvidovat
nežádoucí červy určitou bakterií. Ta měla ovlivnit gen, který by zkrátil délku života
červa. Ale opak byl pravdou! Takhle se například zjistilo, že bakterie skutečně mohou mít dramatický vliv na život, kvalitu, a dokonce i délku toho, v jehož organismu
jsou. Další věc, která moderním matkám postaví všechny vlasy na hlavě do pozoru,
ale jejich prababičkám přijde úplně normální: děti, které žijí blízko zvířat, chlívků,
stájí a pijí neošetřené mléko rovnou od krav, nemají alergie a astma. Tedy mají, ale
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žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 3. 5. 2021 až 9. 5. 2021

beletrie
1. Alena Mornštajnová Listopád Host
2. Darcy Coates Záhada domu Marwicků Fobos
3. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
4. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
5. Vlastimil Vondruška Křišťálový klíč IV. – Hejnické pastorále Moba
6. Petra Stehlíková Nasterea Host
7. Shari Lapena Její konec Kalibr
8. Zdeněk Svěrák Povídky a jedna báseň Cosmpolis
9. Laura Kneidl Neopouštěj mě Red
10. Anne Jacobsová Kavárna U Anděla: Dcery naděje Ikar

populárně-naučná
1. Tomáš Kosačík, Lucie Kosačíková Nejjednodušší plán 29 dní Tomáš Kosačík
2. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život u pr**le Omega
3. Nina Špitálníková Svědectví o životě v KLDR NLN
4. Jan Rendl 10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou Pangea
5. Jan Hnízdil, Michal Tříska Všichni jsou psychopati jenom já jsem letadlo NLN
6. Petra Burianová Cesta z těsta CPress
7. Dale Carnegie Jak získávat přátele a působit na lidi Pavel Dobrovský – BETA
8. Jan Vojáček Umění být zdráv CPress
9. Jan Menděl Uprdelismus Pragma
10. Jana Florentýna Zatloukalová Kuchařka pro dceru Jana Florentýna Zatloukalová

pro děti a mládež
1. Stephenie Meyerová Půlnoční slunce Egmont
2. Zuzana Pospíšilová Kouzelná třída Grada
3. Margaret Rogersonová Kouzla rodu Thornů Fragment
4. Neal Shusterman Zvon YOLI
5. Kolektiv Zpívánky 1 Albi
6. Kolektiv Zpívánky 2 Albi
7. Leigh Bardugo Griša – Světlo a stíny Fragment
8. Jaroslav Foglar Rychlé šípy Jana Fischera Albatros
9. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
10. Vojtěch Matocha Prašina – Bílá komnata Paseka
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.

E-KNIHY

Březen 2021 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. Peter May Tichá smrt Host
2. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
3. Stephenie Meyerová Půlnoční slunce Egmont
4. Melanie Moreland Reid Baronet
5. Julie Caplinová Čajovna v Tokiu Cosmopolis
6. Bernard Minier Údolí XYZ
7. Sarina Bowen Když jsme se poznali Baronet
8. Vlastimil Vondruška Křišťálový klíč IV. – Hejnické pastorále Moba
9. Melanie Milburneová Popelčin skandál HarperCollins
10. Penelope Ward Jen jeden rok Baronet
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398 Kč

vázaná
312 stran

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

349 Kč

vázaná
240 stran

499 Kč

299 Kč
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568 stran

vázaná
248 stran

299 Kč

vázaná
272 stran

149 Kč

149 Kč

brožovaná
24 stran

brožovaná
24 stran

149 Kč

brožovaná
24 stran

239 Kč

leporelo
12 stran

239 Kč

leporelo
12 stran

239 Kč

leporelo
12 stran

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.

239 Kč

leporelo
12 stran

Sedm univerzálních
zákonů, kterým podléhají
všechny civilizace. I my.

www.KNIHA-MESICE.cz
K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz

