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Probudím se na Šibuji

Olga FečOvá

Den byl pro
mě krátkej
Paměti hrdé Romky
Romská ikona představuje svůj život v knize, která
na půdorysu individuálního osudu vypráví příběh
Romů v československém prostoru. Přímočarým
jazykem zachycuje zážitky se svéráznými obyvateli
tradičních osad i staroměstských pavlačí a při
tom odhaluje své myšlenkové obzory.

B en ja mín L a B at u t

Strašlivá závrať
Rozumíme světu lépe díky vědě, nebo ho naopak
ztrácíme? Dramatický příběh o vědcích, kteří ve
svých oborech učinili převratné objevy – Bohrovi,
Heisenbergovi, Schrödingerovi a dalších –, nás
vrhá do vzrušujícího území mezi fakty a fikcí,
pokrokem a zkázou, genialitou a šílenstvím.

a nn a C im a

Vzpomínky na úhoře
Sára se zabývá výzkumem vymírajícího úhoře
japonského, Miju tráví čas rozmluvami s úhořem
Unagim a Juky pátrá po zmizelém kolegovi
z redakce novin. Sedmisetstránkový román
zasazený do japonského prostředí kombinuje
fantaskní prvky s motivem pátrání a přináší
příběh o přátelství, odvaze a síle vzpomínek.

KNIŽNÍ BESTSELLERY
nakladatelství

MOBA

Suzanne Kelman

Ann Granger

Za časů odvahy

Ničemnost

Když Sophie Hamiltonová
objeví fotku své pratety Vivienne
z období druhé světové války,
vyvede ji to z míry. Na fotografii
je totiž budova, která souvisela
s londýnskou špionskou
organizací, a navíc byl tento
snímek pořízen těsně předtím,
než její prateta zmizela. Sophie
začíná postupně odhalovat
příběh ženy, která riskovala
všechno pro člověka, jehož
milovala ze všech nejvíc…

Jo Thomas

Za italským snem
Lucia si dopřává odpočinek v Itálii, kde se cítí jako
doma. Když se však dozví,
že její dědeček musí prodat milovanou rodinnou
pizzerii, nedokáže snést
pomyšlení, že podnik
změní majitele – zvlášť
když zjistí, kdo o něj
usiluje.

www.mobaknihy.cz

Když je Thomas Tapley
nalezen ubitý k smrti,
inspektor Scotland Yardu
Benjamin Ross okamžitě
přispěchá na místo činu.
Následně zjišťuje, že
Tapley přijal několik dní
před smrtí záhadnou
návštěvu v překrásném
kočáře…

František Neužil

Hana Marie Körnerová

Ohnivá jeseň

Císařská vyhlídka

Kunhuta, druhá manželka
Přemysla Otakara II., byla
ženou ctižádostivou a vášnivou. V českých dějinách
zanechala nesmazatelnou
stopu, mimo jiné i svým
vztahem s udatným
rytířem a intrikánem
Závišem z Falkenštejna.

Hermína zůstává na
panství v Čechách. Věnuje
se výchově dětí, vede
přiměřený společenský život.
O deset let později se
Napoleon stává francouzským císařem a Hermína
se vrací do Francie. I když
cena, kterou za to zaplatí,
je velmi vysoká.

Štěpán Javůrek

Sudetský dům
Léto 1945. Mnohé české
rodiny míří do Sudet, aby zde
zabraly domy po odcházejících
Němcích. Smolíkovi dorazí do
podhorské vsi Glasendorf, kde
jim národní správce Vojtěch
Tomeček svým podlézavým
způsobem nabízí krásný dům.
Ovšem dosud v něm žije
původní německá rodina, která
čeká na odsun. Všichni se tak
musejí naučit žít ve společné
domácnosti a do toho všeho
se objevují staré křivdy a rány,
které způsobila válka...

editorial

tip redakce

NA OKRAJI

Vážení a milí čtenáři,
prázdniny se sice přehouply do druhé poloviny,
ale stále je ještě dost času odpočívat, cestovat
i číst. Mám přátele, kteří si vybírají dovolenou
podle knih, které v daném roce přečetli. Vydávají
se na místa, kam spisovatelé situovali děj, kde
žijí hlavní hrdinové, procházejí se a doplňují si
atmosféru oblíbeného příběhu. Moc se mi to líbí
a jednou bych se chtěla vydat třeba po stopách
Agathy Christie nebo Jane Austenové. Zatím
cestuji nazdařbůh, ale i tak se mi knihy staví do cesty. Při výletu do Jižních Čech
jsme se pod Kletí zastavili v sympatické restauraci, kde se na pultu vedle různých
pochutin vyjímala i moc hezká knížka pro děti. Vypadala mezi oříšky a tyčinkami
trochu nepatřičně, a tak mi to nedalo a zeptala jsem se, proč ji tu prodávají. Zjistila
jsem, že autorkou je dcera majitelů, že to není její první ani poslední kniha, že jedna jí co nevidět vyjde, a tak slovo dalo slovo a v některém z příštích čísel Knižních
novinek si s autorkou popovídáme. Má totiž zajímavý příběh.
Při dalším výletu za přáteli do malé obce Počepice u Sedlčan se zase stočila
řeč na místní knihovnu. Přestože obyvatel tu je pomálu, knihovna vzkvétá. Není
to totiž jen místo pro půjčování knih, ale i pro setkávání. Místní knihovnice svým
„čtenářským ovečkám“ uvaří kávu a debatuje se o knihách i o životě. Fenomén
malých venkovských knihoven, které fungují i v 21. století a jsou často centrem
dění v obci, se mi moc líbí. Jsou to místa s duší.
V malé šumavské vesničce, kde je jen pár stavení a kam mě zavedlo další
prázdninové putování, sice knihovnu nemají, ale zato tu je u hlavní silnice „bazarbudka“. Na jejích dveřích je nápis: ‚Můžeš zde odložit, co už tě netěší. Můžeš
si odnést, cokoliv tě potěší.‘ A protože na poličkách se pěkně v suchu vyhřívalo
i několik knih, nemohla jsem tohle na první pohled opečovávané místo minout.
Své knihovně jsem dopřála letní provzdušnění, především dětské knihy mířily do
antikvariátu, a tak je v ní zase místo pro nové přírůstky. Třeba i z bazarbudky.
Doufám, že nějaké novinky, o nichž píšeme v tomto čísle, najdou místo i ve vašich
knihovnách nebo si je přibalíte na cesty. Ať se vám zbytek prázdnin vydaří.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
Neexistuje cesta,
která vás nějak nezmění.
David Mitchell, spisovatel

Italská autorka schovaná za uměleckým jménem Elena Ferrante je pojem a každá
její kniha je netrpělivě očekávána. Všem jejím fanouškům právě teď udělali radost
v nakladatelství Prostor, protože v překladu Sarah Baroni vydávají novinku nazvanou Na okraji.
A je to hodně zajímavé čtení. Jde totiž o tři přednášky, které Ferrante napsala
na žádost Boloňské univerzity. Nechává v nich nahlédnout do své spisovatelské
kuchyně. Pro ty, kdo stále pátrají po tom, kdo tajemná autorka ve skutečnosti
je, tak o sobě zase něco málo prozradila, dala další vodítka. Jak stojí v anotaci
ke knize, v textu nazvaném Psaní a trápení autorka odhaluje svůj respekt k řádu
snoubený s potřebou chaosu, v pojednání Akvamarín líčí svou mladickou vášeň
pro skutečné věci a sklon k realističnosti. A v části Příběhy a já přemýšlí o zásadní
knize Vlastní životopis Alice B. Toklasové, v níž
si americká spisovatelka Gertruda Steinová
přivlastnila hlas a životní příběh své partnerky
a múzy.
K přednáškám je v knize přibalena ještě
esej Dantovo žebro, kterou Ferrante napsala
pro konferenci o Dantu Alighierim a vyznává se
v ní ze vztahu ke slavnému básníkovi a z toho,
jak její tvorbu ovlivnil.
„Studujte díla svých oblíbených autorů
a hledejte v nich bohatý repertoár triků, jejichž
umné použití dokáže ve čtenáři vyvolat dojem,
že to, co se v knize píše, se přesně tak i stalo,“
vzkazuje Elena Ferrante všem adeptům spisovatelského řemesla. Z jejích knih by se skutečně
měl učit každý, kdo koketuje s psaním, protože jestli někdo ví, jak stvořit kvalitní
a čtivý příběh, pak je to právě ona. A nezáleží na tom, kdo ve skutečnosti je. Jde
přece především o příběh. A ten umí Elena vykreslit brilantně.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

ALENA ZÁRYBNICKÁ
moderátorka a meteoroložka

Od doby, co dělám v rozhlase pořad Zálety, čtu hodně rešerše, abych o svých
hostech věděla co nejvíc. Díky tomu se orientuju i ve věcech, k nimž bych se
normálně nedostala.
Jako čtenářka se ráda vracím k oblíbeným knihám, takovým svým biblím,
které má každý ve skříni a nechce se jich vzdát. Mám tam například Hlavu 22,
abych si uvědomila absurditu světa, nebo knihy Richarda Bacha. Nedávno
jsem v kontejneru narazila na knížky, které někdo vyhodil, a protože mi jich
bylo líto, vzala jsem je domů a suším
je na balkóně, aby zase voněly. Je to
slušná sbírka, tak se těším, až se jí
proberu.
Mám ráda knihy Marka Holečka o jeho horolezeckých dobrodružstvích, prolistovala jsem knihu
Terezky Brodské Moje máma Jana
Brejchová a chystám se i na Alenu Mornštajnovou. Domů si teď postupně stěhuju
ještě horolezeckou knihovnu svého
tatínka, který loni odešel. Jak je vidět,
mám toho na čtení docela dost.
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SKOLA VOLA!
Polechtej své mozkové závity
a pusť se do zábavných úkolů, křížovek
i záhad s našimi knihami
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HAMNET

PODIVUHODNÁ HISTORIE SEXU

Román Hamnet britské spisovatelky Maggie O’Farrellové (*1972) vzbudil velkou pozornost a měl úspěch, vyhrál
Women’s Prize for Fiction za rok 2020. Titulním hrdinou je
jediný syn dramatika Williama Shakespeara, který zemřel
v roce 1596 ve věku pouhých jedenácti let. Shakespeare měl
ještě starší dceru Susannu a mladší dceru Judith, Hamnetovo
dvojče. Dalo by se ale říci, že hlavní postavou románu, jíž autorka věnuje největší pozornost, je Shakespearova manželka
Agnes (Anne) Hathawayová (1556–1623). Naopak jméno
Shakespeare v románu nepadne ani jednou, dramatik tu vystupuje jako Will, otec, manžel, rukavičkářův syn apod. Agnes je krásná postava, silná,
svérázná žena s hlubokou intuicí a léčitelskými schopnostmi, kvůli níž se mladík Will
vzepře konvencím, a také Agnes se za něj provdá proti vůli nevlastní matky. Sledujeme namlouvání Willa a Agnes a posléze jejich rodinný život v domě Willových rodičů,
kde vládnou napjaté vztahy, zejména mezi vznětlivým otcem Johnem a synem Willem.
V druhé linii pak autorka líčí umírání malého Hamneta a to, jak se se smrtí syna (o níž
ví čtenář už od prvních stran, resp. z anotace, takže neprozrazujeme žádný spoiler)
vyrovnává celá rodina. Hamnet je totéž jako Hamlet; netrvalo dlouho a Will napsal
slavnou tragédii Hamlet… Autorka využila toho, jak málo informací o Shakespearovi
a jeho rodině máme, a mohla se opřít hlavně o svou fantazii a vypravěčské umění se
smyslem pro detail, rytmus a strhující napětí. Líčení každodenních domácích prací
a péče o děti a o dům je pozoruhodné a čtenář si uvědomí, jak to měly ženy v té době
náročné. Dramatik je tu v pozadí, teprve začíná, později se i ve Stratfordu tuší cosi
o jeho úspěchu v Londýně. Je rodině vzdálený a rodina se musí spoléhat hlavně sama
na sebe. Krásně napsaný (a výborně přeložený!) román sice po stránce dějové možná
až tak nenadchne, ale je to jinak moc pěkné počtení; navíc je tu strhující konec, na který
se nezapomíná (to když se Agnes vydá za manželem do Londýna), a něha jednak lásky
mateřské, jednak sourozenecké mezi dvojčaty Hamnetem a Judith a také lásky muže
a ženy (Willa a Agnes) na počátku vztahu. Román přeložila Tereza Marková Vlášková
a vydalo Argo.
MILAN VALDEN

Zábavná, poučná, velmi otevřená a velice šťavnatě napsaná
Podivuhodná historie sexu britské historičky a spisovatelky
Kate Listerové (vydala Paseka) je určena všem všechny,
kdo se chtějí dozvědět něco z historie sexu. Nejde o soustavné dějiny, ale o řadu zajímavých témat rozdělených do
kapitol Sex a slova, Sex a vulvy, Sex a penisy, Sex a jídlo,
Sex a stroje, Sex a hygiena, Sex a rozmnožování a Sex a peníze. V podkapitolách najdeme témata jako Dějiny klitorisu, Orgasmus a onanie, Transplantace varlat ve 20. století,
Středověké zkoušky impotence, Sex a chleba, Dějiny ústřic
či afrodiziak, Vibrátory a viktoriáni, Sex a bicykly, Dějiny umělé panny, Sex a pachy
ve středověku, Dějiny ochlupení či vaginálních výplachů, Dějiny prezervativu či menstruace, Potrat v Británii v 18. století, Sexuální práce ve středověku, Dějiny sexuální
reklamy či mužské sexuální práce. Knihu napsala žena, takže je více zaměřena na „to“
ženské než mužské, ale napsaná je vskutku neodolatelně, vše je pečlivě ozdrojované,
s řadou pikantních a mnohdy překvapivých ilustrací (viktoriáni dobře věděli, co je
dildo!), s bibliografií a rejstříkem. Pokud jste ale prudérní, nejspíš se budete u knihy
červenat, protože autorce nedělají problém vulgarismy a samozřejmě četné detaily
– je to prostě kniha o sexu pro moderní čtenáře dnešní doby, takže nač zábrany, nač
něco skrývat či obcházet? Ne, Listerová jde přímo k věci! Ovšem především: nejen
že se poučíte a něco dozvíte, ale taky se dobře pobavíte, autorka si opravdu nebere
servítky a umí být pěkně vtipná, ostrá, ironická či sarkastická. Ocenit je potřeba i výkon překladatelky Petry Diestlerové, která si musela docela dost vyhrát se spoustou
českých ekvivalentů k bohatému originálu. Víte například, kdo použil poprvé výraz
„nejstarší řemeslo na světě“? Byl to slavný britský spisovatel a nositel Nobelovy ceny
za literaturu Rudyard Kipling, autor Knihy džunglí, a to v povídce On the City Wall
(Na městské hradbě) z roku 1898, která začíná nesmrtelnou větou: „Lalun se věnuje
nejstaršímu řemeslu na světě.“ Autorka však uvádí, že prostituce rozhodně není nejstarší řemeslo na světě, ale pěkně to zní… V knize najdeme velké množství podobně
zajímavých nebo překvapivých střípků a faktů, a to v moderním pojetí, protože autorčiny „obrazy z dějin sexu“ poskytují cenný rámec i k mnoha aktuálním otázkám,
jako je gender nebo sexuální obtěžování či násilí. A Paseka knize věnovala příkladnou
péči po všech stránkách.
MILAN VALDEN

LÁSKA V PAŘÍŽI
O bože, to byl krásný pár! On idol všech žen, ona nádherná, křehká, sen všech mužů. Životy obou jsou obestřeny
„pikantními tajemstvími“. On byl údajně propleten s mafií
(jeden z jeho přátel byl korsický gangster a když byl obviněn
z vraždy, na chvíli zabásli i jeho kámoše Alaina), ona si zahrávala s drogovými a alkoholovými závislostmi. Romy Schneiderová udělala z vévodkyně Sisi milovanou postavu a Alain
Delon byl idolem se vším všudy. Když Delon přebíral Zlatou
palmu za celoživotní dílo, poděkoval dvěma osudovým ženám svého života: Mireille Darcové a právě Romy Schneiderové. S Romy se seznámili
v roce 1958 při natáčení filmu Kristýna. O rok později se zasnoubili a měli se brát.
Jenže Alain byl tuze, ale tuze pěkný, zapletl se s německou zpěvačkou Nico a dokonce
se jim narodil syn. Zapeklité je, že zasnoubení s Romy bylo zrušeno až skoro rok po
narození syna Ariho a Romy to zasáhlo tak mocně, že chtěla spáchat sebevraždu. Alain
byl její životní láskou. Rozešli se, ale jejich cesty se i nadále proplétaly, i když především
v pracovní rovině. V Paříži se setkali při práci na divadelním představení Jaká škoda,
že ona je kurtizána, které režíroval slavný Luchino Visconti, natočili spolu i další filmy
a zůstali si celý život nablízku. Jejich příběh by mohl být scénářem pro filmový megahit.
Jen nevím, kdo by tyto dvě nevšední hvězdy mohl na plátně hrát. Zatím se tedy do
jejich propletených životů můžeme alespoň začíst. Autor knihy Láska v Paříži Thilo
Wydra (vydala Brána, překlad Marta El Bournová) vystudoval dějiny umění a filmovou vědu jak v Německu, tak ve francouzském Dijonu. Byl dlouholetým německým
korespondentem Mezinárodního filmového festivalu v Cannes a mezi jeho oblíbence,
o kterých napsal knihy, patří Alfred Hitchcock, Ingrid Bergmanová a Grace Kellyová.
Nyní se tedy do této vybrané společnosti zařadili i Alain Delon a Romy Schneiderová.
JARMILA SKOPALOVÁ
6

NÁSTĚNNÉ MAPY
pro školy i veřejnost

Vybírejte z map:
světa i světadílů
Evropy i Česka
zeměpisných i tematických

Kupujte s 10% slevou na

b i b l i o g r a f i e 15 –16 / 2 0 2 2
duchovní nauk y
J U DAISMUS
J. Kieval, Hillel
Židé v českých zemích. Společná
cesta dějinami
Překl. Čapková, Kateřina, Praha:
Nakladatelství Lidové noviny, 2022,
456 s., váz.
Židé v českých zemích. Společná
cesta dějinami nabízí nový pohled na
dějiny Židů v českých zemích od raného novověku po současnost.
ISBN 978-80-7422-815-5

NÁBOŽE NST VÍ
Břicháčková, Klára;
Pecháčková, Ivana
Listy Petrovy

Praha: Meander, 2022, 30 s., váz.
128 Kč
Klára Břicháčková malovala příběhy
ze života svatého Petra i výňatky z jeho
listů. Rybáře Petra si Ježíš z dvanácti
apoštolů vybral, aby se stal jeho následovníkem a budovatelem křesťanské
církve. Knížka popisuje i kruté pronásledování křesťanů za císaře.
ISBN 978-80-7558-123-5

Buben, Milan; M. Suchán, Filip
Svatí, blahoslavení a ctihodní
Suverénního vojenského a špitálního řádu sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a z Malty
Praha: Libri, 2022, 120 s., brož.
Kniha se jako vůbec první v českém
prostředí detailně zabývá členy Suverénního vojenského a špitálního řádu sv.
Jana Jeruzalémského z Rhodu a z Malty,
kterým se dostalo pocty oltáře.
ISBN 978-80-7277-593-4

Holte, Ole Martin
Bůh na ulici

Překl. Mrázová, Daniela, Praha:
Portál, 2022, 136 s., brož. 269 Kč
Norský františkán Ole Martin se rozhodl opustit klášter a strávit padesát
dní rozprostřených do tří let jako bezdomovec na ulicích Osla a Kodaně.
ISBN 978-80-262-1855-5

Modlitební knížka. Základní
a tradiční katolické modlitby

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 3. vyd., 200 s., váz. 225 Kč
Pramenem každé modlitby je žízeň
našeho srdce po živém Bohu. Modlitba neomezuje naši svobodu ani
nemůže být něčím nařízeným. Je to
naopak mocná vnitřní vzpruha, která
dává našemu jednání správný směr.
ISBN 978-80-7566-302-3

Pecháčková, Ivana
Jidášova zrada

Praha: Meander, 2022, 30 s., váz.
128 Kč
Biblická edice manamana se uzavírá
posledními osmi příběhy Nového
zákona, které dětem převyprávěla
Ivana Pecháčková a ilustrovali je
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace.
ISBN 978-80-7558-147-1

Rösner, Libor
Dotyk květem, dotyk trnem

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2022, 1. vyd., 112 s., váz. 148 Kč
V knize se seznámíte s osudy deseti
sester z kongregace sester sv. Alžběty
(blahořečeny 12. 6. 2022), jež všechny nalezly smrt ve 2. světové válce

z rukou vojáků Rudé armády při
hájení svého řeholního slibu čistoty,
případně při hájení druhých.
ISBN 978-80-7266-479-5

Sawadogo, Adrien Mamadou
Včera muslim, dnes Kristův kněz

Praha: Paulínky, 2022, 88 s., brož.
225 Kč
Z upřímně věřícího muslima se stal
kněz a misionář působící v rodné
Africe. Je to Bůh, kdo vždy zvítězí, tvrdí otec Adrien. Tohle motto si zvolil,
když se rozhodl převyprávět dobrodružství svého obrácení ke Kristu
a povolání ke kněžství.
ISBN 978-80-7450-424-2

ekonomika
DAN Ě
Daňové zákony. Aktualizace
červen 2022

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 159 Kč
Aktualizovaný soubor všech českých
daňových zákonů, do kterých jsou
kompletně promítnuty změny, k nimž
došlo v první polovině roku 2022.
ISBN 978-80-7488-533-4

ÚZ č. 1494 Daň silniční, daň
z nemovitých věcí (…) Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 65 Kč
Publikace obsahuje aktuální texty
zákonů a jejich prováděcích vyhlášek.
Od minulého vydání byl novelizován
zákon o dani silniční (31 změn a doplnění) a vyhláška stanovující ceny
zemědělských pozemků.
ISBN 978-80-7488-534-1

E KO N OM I K A
ÚZ č. 1492 Cenné papíry. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 379 Kč
Od května 2022 došlo k obrovským
změnám zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o investičních
společnostech a investičních fondech
a zákona o dohledu.
ISBN 978-80-7488-531-0

ÚZ č. 1495 Platební styk, oběh
hotovosti (…) Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 111 Kč
Zásadní změny se dotkly zákona
o platebním styku – 130 změn od
1. 7. 2022, dále se změnil zákon o finančním arbitrovi.
ISBN 978-80-7488-535-8

společenské
vědy; osvěta
ANTROPOLOGIE
Sykesová, Rebecca Wragg
Neandertálci – Naši příbuzní

Překl. Antonínová, Hana, Praha:
Universum, 2022, 384 s., váz. 499 Kč
Čím více se o neandertálcích dozvídáme, tím více vyvstává otázek a záhad.
ISBN 978-80-242-8136-0

FI LOZO FI E
Mieroop, Marc Van De
Předřecká filozofie

Překl. Prosecký, Jiří, Praha: Academia, 2022, 373 s., váz. 450 Kč

z n o v i n e k k 8 . 8 . 2 0 2 2 12 6 t i t u l ů

Kniha Marca Van De Mieroopa
představuje zasvěcenou a inovativní
studii zabývající se dějinami myšlení
a poznávání skutečností okolního
světa, gnozeologií obyvatel starověké
Mezopotámie.
ISBN 978-80-200-3346-8

H ISTO R I E
Axworthy, Michael
Dějiny Íránu

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 320 s., váz.
Přehledně uspořádaná kniha informuje o zakladateli zoroastrovského
náboženství, o mocné říši Achajmenovců, kterou si podrobil Alexandr
Makedonský.
ISBN 978-80-7422-889-6

Bahlcke, Joachim; Halama,
Jindřich; Holý, Martin a kol.
Regesty textů dochovaných
v rukopisných svazcích Acta Unitatis Fratrum I−IV. Acta Unitatis
Fratrum. Prameny k dějinám
jednoty bratrské v 15. a 16.
století. Svazek 1.

Praha: Historický ústav AV ČR, 2022,
448 s.
Acta Unitatis Fratrum jsou nejvýznamnější sbírkou pramenů k dějinám a teologii českých bratří a zároveň výrazným monumentem konfesní
kultury paměti pozdně středověké
a raně novověké Střední Evropy.
ISBN 978-80-7286-390-7

Bardiaux-Vaiente, Marie
Peklo je prázdné, ďáblové jsou
mezi námi

Praha: Argo, 2022, 128 s., váz.
Jeruzalém, 11. dubna 1961. Začíná proces s Adolfem Eichmannem.
Referovat o něm má francouzská
novinářka, kterou doprovází izraelský
kolega. K nim se přidává Hannah
Arendtová, třetí hlas komentující tuto
významnou historickou událost.
ISBN 978-80-257-3854-2

Břečka, Jan
SILVER B neodpovídá. Historie
čs. paraskupiny z Velké Británie
v letech 2. světové války

Brno: Moravské zemské muzeum,
2022, 2. vyd., 196 s., brož. 219 Kč
Když v roce 2004 vycházela poprvé kniha SILVER B neodpovídá,
konstatoval jsem v úvodu, že bílá
místa naší nedávné historie utěšeně
ubývají, ale přece jen se dá ještě
narazit na pozapomenuté či opomíjené téma.
ISBN 978-80-7028-567-1

Czernin, Monika
Josef II. Podivuhodné cesty
habsburského císaře

Brno: Moba, 2022, 400 s., váz.
Konec 18. století. Evropské monarchie se otřásají v základech. Syn
Marie Terezie císař Josef II. vidí nutnost reforem a s nadšením sahá po
myšlenkách osvícenství.
ISBN 978-80-279-0256-9

Červenka, Jan
Literární dialogy a tolerance
v české reformaci

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 360 s.
Kniha představuje svět českého tolerančního myšlení na sklonku středověku. Ačkoliv náboženská tolerance
fungovala jinak než dnes, už tehdejší
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myslitelé řešili, co si počít s narůstající náboženskou diverzitou.
ISBN 978-80-88278-74-0

Hruška, Emil
Heydrich na Pražském hradě.
Plány, opatření a názory zastupujícího říšského protektora

Praha: Epocha, 2022, 1. vyd., 176 s.,
váz. 229 Kč
Během svého působení na Pražském
hradě se Heydrich věnoval nejen krvavé represi proti odbojným Čechům
a „konečnému řešení židovské otázky“, ale také problematice přestavby
správního aparátu a zajištění fungování protektorátu jako „zbrojnice
třetí říše“.
ISBN 978-80-278-0075-9

Kessler, Vojtěch; Smrček, David
Děti křtěné Dunajem. České
vzpomínky na meziválečnou
Vídeň

Praha: Historický ústav AV ČR, 2022,
328 s.
Kniha je symbolickým poděkováním
autorům, kteří se v naději, že jejich
záznamy mohou posloužit nejen
rodinným příslušníkům, ale i dalším
čtenářům, pustili v polovině 90. let do
sepisování vzpomínek na své dětství
ve Vídni.
ISBN 978-80-7286-395-2

Kober, Jan
Republika v pohybu

Praha: Academia, 2022, 484 s., brož.
595 Kč
Kolektivní monografie Republika
v pohybu přináší texty přibližující
čtenářům problematiku technického
a hospodářského rozvoje v meziválečném období.
ISBN 978-80-200-3258-4

Novák, Karel
Oprátky spravedlnosti, nebo
pomsty? Hrdelní ortely uložené
mimořádnými lidovými soudy
v Plzni a Klatovech v letech
1945–1947

Praha: Epocha, 2022, 1. vyd., 424 s.,
váz. 499 Kč
Kniha popisuje část retribučního
soudnictví, jímž domácí poválečná
spravedlnost reagovala na zločiny
spáchané v temném úseku našich
dějin, vymezeném dekrety prezidenta
Edvarda Beneše, od 21. května 1938
do 31. prosince 1945.
ISBN 978-80-278-0066-7

Sands, Philippe
Návrat do Lvova

Překl. Pokorný, Martin, Praha:
Prostor, 2022, 624 s., váz. 697 Kč
Autor, který je synem židovských
rodičů, rekonstruuje osobní a intelektuální genezi dvou mužů, kteří stáli
u zrodu myšlenek genocidy a zločinů
proti lidskosti. Oba, aniž by o sobě
věděli, studovali na téže univerzitě
u stejných profesorů ve Lvově.
ISBN 978-80-7260-547-7

Winkelhoferová, Martina
Sisi – mladá císařovna

Překl. Čadský, Vladimír, Praha: Universum, 2022, 304 s., váz. 399 Kč
Císařovna Alžběta je jednou z nejslavnějších žen historie a nadchne
každou novou generaci: Sisi – pohádková princezna s tragickým osudem,
emancipovaná panovnice, moderní
ideál krásy, nesmrtelný mýtus.
ISBN 978-80-242-8011-0

M É D IA
Mrázková, Kamila; Kopecký,
Jakub; Hoffmanová, Jana a kol.
Míšení žánrů, stylů a diskurzů
v internetové komunikaci

Praha: Academia, 2022, 376 s., brož.
450 Kč
Elektronická média přinášejí nové
možnosti pro lidskou komunikaci
a vedou k podstatným proměnám
jejích podob. Publikace se zabývá
jazykem a výstavbou internetových
textů, jejich rostoucí spontánností
a neformálností.
ISBN 978-80-200-3319-2

OSO B N OSTI
Vaculínová, Marta;
Nachtmannová, Alena;
Šárovcová, Marta
Portréty předbělohorských
intelektuálů / Portraits of intelektuals between 1516 and 1620
Praha: Academia, 2022, 424 s., váz.
595 Kč
Monografie přináší mezioborový
pohled na portréty učenců, lékařů,
kněží, básníků a dalších intelektuálních profesí raného novověku.
ISBN 978-80-200-3245-4

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Chapman, Gary
Sedm podob lásky

Překl. Drápal, Dan, Praha: Návrat
domů, 2022, 296 s., váz. 390 Kč
Světový bestseller Pět jazyků lásky
má pokračování. Zatímco v první knize nás Gary Chapman učí, jaké jsou
jazyky lásky, tedy způsoby, jak lidé vyjadřují a přijímají lásku, kniha Sedm
podob lásky jde o krok dále.
ISBN 978-80-7255-334-1

PO LITI K A
Dvořáková, Petra; Elbe, Lenka;
Beata Háblová, Anna a kol.
Střepy. Ruská invaze na Ukrajinu očima českých spisovatelů

Praha: Radioservis, 2022, 152 s., váz.
Vojenský vpád Ruska na Ukrajinu
24. února 2022 způsobil v Evropě
šok. Na kontinent míru a blahobytu
se vrátila válka. Se vším jejím utrpením, oběťmi i mezi civilisty, miliony
uprchlíků, otřesem, který pocítily
i vzdálenější země v podobě nebývalé
ekonomické nejistoty.
ISBN 978-80-7686-002-5

Jakoubek, Marek;
Penčev, Vladimir
Češi a Slováci v Bulharsku

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2022, 216 s.,
brož. 289 Kč
Publikace česko-bulharského
autorského tandemu se zabývá jak
„bulharskými“ Čechy, tak i Slováky
a mimo jiné ukazuje, že v řadě případů jejich vlastní krajanské organizace
rozpad státu ignorovaly a nadále setrvávají československých pozicích.
ISBN 978-80-7325-548-0

Junek, Václav
Smrt Evropy

Praha: Olympia, 2022, 186 s., brož.
299 Kč
Soudobá euroatlantická civilizace
nemá šanci obstát, je-li tolik oslabena

bibliografie
zevnitř programovou nesvorností,
hlásáním falešných ideí a bůhví odkud řízeným rozsevem civilizačních
chorob, ničících běžného Evropana
na těle i na duchu.
ISBN 978-80-7376-645-0

PR ÁVO
Remeš, Jiří
Praktický úvod do civilního
řízení sporného

Praha: C. H. Beck, 2022, 1. vyd.,
464 s., brož. 890 Kč
V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou
stránkou civilního sporného řízení je
určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii.
ISBN 978-80-7400-871-9

PRO RO D IČE
Huebner, Dawn
Sourozenecká příručka pro
přežití

Překl. Diestlerová, Petra; Kokešová,
Magdalena, Praha: Portál, 2022,
128 s., brož. 269 Kč
Mít bratra nebo sestru může být náročné. Může to ale taky být báječné!
ISBN 978-80-262-1872-2

Votavová, Alžběta
Ospálek

Praha: Portál, 2022, 48 s., váz. 299 Kč
Kniha je určena pro děti, které mají
obtíže s navozením večerního řádu.
Ale nejen pro ně.
ISBN 978-80-262-1866-1

PRŮVO DCE
Pavlíček, Jaroslav
Člověk v drsné přírodě. Průvodce přežitím

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2022,
136 s., brož.
Příručka Jaroslava Pavlíčka obsahuje poznatky mnohokrát ověřené
v praxi, nasbírané za více než padesát let. Měla by sloužit skupinám,
které připravují výpravy na problematická místa Země a drsnější
podmínky.
ISBN 978-80-88268-66-6

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Hošek, Pavel
Evangelium podle Jaroslava
Foglara

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2022, 204 s., brož.
Originální a čtivě napsaná kniha
známého teologa a religionisty
představuje fenomén Foglar z náboženského hlediska. Rozebírá nejen
vlivy indiánského totemismu a římskokatolické spirituality, ale i tajné
vontské rituály.
ISBN 978-80-7325-549-7

SBO R N Í K Y
Krajinou environmentálních
studií III. Populárně−naučné
texty vyučujících a studentů

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd., 181 s.
Co jsou to environmentální studia
na fakultě sociálních studií? Kdo tam
učí, studuje či školu absolvoval? Čím
vším se tato katedra na Masarykově
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univerzitě zabývá? Sborník Krajinou
environmentálních studií.
ISBN 978-80-280-0014-1

SOCI O LO G I E
Hanuš, Jiří; Hloušek, Vít
Náš stát

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd., 108 s., 290 Kč
Autoři publikace se věnují různým
podobám moderního českého (československého) státu od roku 1848
do současnosti.
ISBN 978-80-280-0045-5

Pelc, Martin
Na football!

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 384 s., váz. 469 Kč
Kniha sleduje zrod fotbalového
fanouška jako výrazného, až excentrického sociálního typu české
každodennosti.
ISBN 978-80-7422-845-2

Ryan, Christoper
Ucivilizovat se k smrti?

Překl. Fořtová, Jana, Brno: Barrister
& Principal, 2022, 258 s., váz. 350 Kč
Pokrok, základní iluze naší doby, je
vyčerpán. Většina z nás instinktivně
cítí, že něco končí.
ISBN 978-80-7364-135-1

Vokurka, Michal
Barokní krajinotvorba na
sasko−lauenburských panstvích
1635−1740

Praha: Academia, 2022, 252 s.,
flexovazba, 395 Kč
Výzkum krajiny v době baroka je
často spojován s určitým typem idealizace vztahu předmoderního člověka
k jím obývané krajině.
ISBN 978-80-200-3306-2

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Barša, Pavel
Román a dějiny

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 296 s.,
brož. 379 Kč
Diskuse o povaze románu nejsou věcí
minulosti. Naopak, skýtají prostor
pro přemýšlení o dnešku. Klimatická
a koronavirová krize mají vedle svých
bezprostředních, doslova fyzických
dopadů i jeden překvapivý důsledek
filosofický.
ISBN 978-80-275-1074-0

STUD I E
Lebeda, Tomáš; Kubátová,
Helena; Šaradín, Pavel a kol.
Bez střechy nad hlavou.
Empirická studie bezdomovectví
v Olomouci.
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 118 s., 100 Kč
Kniha se věnuje fenoménu bezdomovectví v Olomouci z několika
pohledů. Prvním je pohled majoritní
olomoucké společnosti na bezdomovectví a její bezdomoveckou
komunitu.
ISBN 978-80-244-6017-8

ŠKO L ST VÍ
Stolinská, Provázková Dominika;
Rašková, Miluše; Šmelová, Eva
Primární a preprimární vzdělávání s akcentem na eliminaci

rizik v kontextu zajištění rovných
příležitostí
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 70 s.
Publikace reflektuje aktuální náhled
na situaci při uplatňování inkluzivního přístupu v mainstreamu škol.
Prezentujeme transformaci české
školy na příkladu tří vln proměny
po roce 1989, přičemž třetí vlnu
deklaruje novela školského zákona
o inkluzi.
ISBN 978-80-244-6099-4

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Sojková, Andrea (ed.)
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za
rok 2021
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 228 s.
Výroční zpráva univerzity shrnuje
dění na UP v roce 2021 a základní
statistiky v čase. Součástí je textová
a tabulková příloha, jejichž forma je
definována ze strany MŠMT.
ISBN 978-80-244-6047-5

Výroční zpráva o hospodaření
Univerzity Hradec Králové za
rok 2021

Hradec Králové: Gaudeamus, 2022,
1. vyd., 42 s., brož.
Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Hradec Králové za rok 2021.
ISBN 978-80-7435-850-0

Ž IVOTN Í ST YL
Kast, Verena
Jak být sám sebou

Překl. Patočka, Petr, Praha: Portál,
2022, 200 s., brož. 349 Kč
Kdo vlastně jsem? Souvisí s mojí
identitou to, jak mě vidí jiní lidé? Co
mě dělá nezaměnitelným a takovým,
jaký chci být? Ten, kdo má pocit,
že žije v souladu se sebou, zakouší
rovněž dobrý pocit vlastní hodnoty,
který také vyzařuje navenek.
ISBN 978-80-262-1917-0

matematické
a přírodní vědy
FAUNA
Laštůvka, Zdeněk; Liška, Jan;
Šumpich, Jan
Motýli a housenky střední Evropy VI (Drobní motýli II.)

Praha: Academia, 2022, 812 s., váz.
850 Kč
Tento svazek uzavírá šestidílnou sérii
Motýli a housenky střední Evropy,
vydávanou Nakladatelstvím Academia od roku 2007. Je do něj zařazeno
zbývajících jedenáct čeledí.
ISBN 978-80-200-3315-4

K LIMATO LOG IE
Marek, Michal V. a kol.
Klimatická změna – příčiny,
dopady a adaptace

Praha: Academia, 2022, 350 s., váz.
565 Kč
Tato kniha je o fenoménu globální
změny a jeho významu pro člověka
z pohledu jak klimatického, tak i z pohledu společenského.
ISBN 978-80-200-3362-8
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M ATE M ATI K A
EQUADIFF 15. History, Personalities, Plenary and Invited
Abstracts, and Program

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd.
Equadiff 15 – konference o diferenciálních rovnicích a jejich aplikacích
– je mezinárodní sympozium ze série Equadiff, založené před 70 roky.
Publikace obsahuje konferenční
materiály v české a slovenské sérii.
ISBN 978-80-280-0082-0

a soutěžící z druhé řady pořadu.
ISBN 978-80-7404-358-1

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Bauer, Jan
Metastazující kolorektální
karcinom. Nová paradigmata,
nové výzvy

AUTOMO BI LY

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd., 296 s.,
brož. 595 Kč
Cílem publikace je podat srozumitelný přehled o nových poznatcích
v biologii, imunitě a diagnostice
mCRC ve vztahu k existujícím a nově
se objevujícím možnostem léčby.
ISBN 978-80-7345-730-3

Viktorová, Lucie, a kol.
Metodika pro posuzování
oslnění světlomety osobních
automobilů z hlediska řidičů

Honců, Pavla;
Jandová, Dobroslava
Léčebná rehabilitace u neurologických diagnóz

technické vědy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 68 s.
Z výzkumných zjištění vyplývá, že
oslnění světlomety protijedoucích
automobilů je poměrně častým jevem
nejen na českých silnicích. Diskutováno je především s nástupem moderních zdrojů světla, jako jsou LED,
které mají jiné složení barevného
spektra, než na jaké bylo lidské oko
doposud zvyklé.
ISBN 978-80-244-6131-1

G R AFICK Ý
DESIG N
Wood, Brian
Adobe Illustrator: Oficiální
výukový kurz

Překl. Goliaš, Marcel, Brno: Computer Press, 2022, 472 s., brož. 890 Kč
Chcete co nejrychleji ovládnout novou verzi Illustratoru?
ISBN 978-80-251-5062-7

VOJ E NSK Á
TECH N I K A
Balcar, Jaromír
Tanky pro Hitlera, traktory pro
Stalina

Praha: Academia, 2022, 448 s., brož.
550 Kč
Kniha Tanky pro Hitlera, traktory pro
Stalina se zabývá těžkým průmyslem
v českých zemích od roku 1938 do
počátku padesátých let s těžištěm
v době okupace.
ISBN 978-80-200-3303-1

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Když hvězdy vaří… 2

Praha: Edice ČT, 2022, 176 s., váz.
349 Kč
O paní Jiřině Bohdalové je známo, že
je vášnivou sběratelkou kuchařských
knih i jednotlivých receptů, má ráda
dobré jídlo a vaření patří k jejím velkým koníčkům.
ISBN 978-80-7404-357-4

Poláčková, Markéta a kol.
Peče celá země 2

Praha: Edice ČT, 2022, 368 s., váz.
429 Kč
Markéta Poláčková, Michaela Landová, Josef Maršálek, Zlata Otavová

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 268 s., brož. 479 Kč
Ediční řada Rehabilitační a fyzikální
terapie přináší komplexní přehled
problematiky rehabilitační medicíny.
ISBN 978-80-7496-491-6

Kálal, Jan; Křížek, Tomáš;
Knoppová, Tereza a kol.
Léčebná rehabilitace ve vybraných oborech 1. díl

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 234 s., brož. 479 Kč
Ediční řada Rehabilitační a fyzikální
terapie přináší komplexní přehled
problematiky rehabilitační medicíny.
ISBN 978-80-7496-494-7

Kolečková, Markéta a kol.
„Triple“ negativní karcinomy
mléčné žlázy

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd., 212 s.,
brož. 495 Kč
Tzv. triple negativní karcinomy prsu
(TNBC) představují morfologicky
a geneticky heterogenní skupinu
karcinomů mléčné žlázy, lišící se od
ostatních podtypů vysokou mírou
genové nestability.
ISBN 978-80-7345-723-5

Musil, David; Gallo, Jiří;
Chrdle a kol., Aleš
Infekce v ortopedii

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd.,
842 s., váz.
Infekce v ortopedii patří mezi velmi
obávané komplikace a představují
i v nejvyspělejších zdravotnických
systémech závažný medicínský a ekonomický problém.
ISBN 978-80-7345-703-7

Vysoký, Robert; Konečný, Petr
Rehabilitace a preskripce
pohybové aktivity u kardiovaskulárních a vybraných interních
onemocnění

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 190 s., 399 Kč
Monografie je určena fyziotera
peutům a lékařům, kteří zde najdou
ucelené informace o rehabilitačních
strategiích v kardiovaskulární rehabilitaci a interním lékařství.
ISBN 978-80-244-6125-0

XXIV. Brněnský geriatrický den
a 14. Brněnsko-bratislavské
gerontologické sympozium.
14.06.2022
Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd., 38 s.

bibliografie
Dne 14. června 2022 se konal ve
velkém sále FN Brno Bohunice
XXIV. Brněnský geriatrický den
a 14. Brněnsko−bratislavské
gerontologické sympozium určené
pro geriatry, internisty, praktické
lékaře a NLZP.
ISBN 978-80-280-0075-2

umění; hudba

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 72 s., brož. 169 Kč
Pracovní sešit pro žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami.
70 aktivit nabídne vašemu dítěti
průpravu při výuce psaní a čtení.
Pracovní sešit je určen dětem od
6 do 9 let.
ISBN 978-80-7496-488-6

FI LM

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y

Vichrová, Petra
Rakeťák – Příběh podle filmu

Král, Robin
Přišly děti z Ukrajiny

Praha: Egmont, 2022, 64 s., váz.
299 Kč
Vypravte se na neuvěřitelnou cestu
s příběhem na motivy nového celovečerního filmu Rakeťák od Disneyho
a Pixaru!
ISBN 978-80-252-5319-9

HU DBA
Krček, Josef
Špalíček lidových písní

Praha: Albatros, 2022, 112 s., váz.
299 Kč
Líbí se vám písničky? Hrajete na
hudební nástroj a rádi si zazpíváte?
Potom je Špalíček právě pro vás!
ISBN 978-80-00-06645-5

UM Ě LECK É
SM Ě RY
Marinetti, Filippo Tommaso
Futuristické manifesty

Překl. Obstová, Zora; Pelán, Jiří,
Praha: Academia, 2022, 608 s., váz.
650 Kč
Publikace přináší 36 nejvýznamnějších futuristických manifestů, které
usilují o radikální proměnu řady
uměleckých druhů: nejen literatury,
ale i divadla, filmu a fotografie,
malířství a sochařství, architektury
a hudby.
ISBN 978-80-200-3310-9

Martinek, Radek
Květy trpělivosti. Květinové motivy v liturgickém umění a jejich
symbolický význam
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 232 s., 339 Kč
Středověká bohoslužebná roucha
byla zdobena především figurální
výšivkou, rostlinný ornament měl jen
doplňkový charakter a objevoval se
jen zřídka. V 16. století se však situace změnila a po roce 1600 dokonce
obrátila.
ISBN 978-80-244-6061-1

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Gošová, Věra
Žák s SVP – Nápravná cvičení

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 72 s., brož. 169 Kč
Pracovní sešit pro žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami. 70 aktivit
nabídne vašemu dítěti průpravu při
výuce psaní a čtení. Pracovní sešit je
určen dětem od 6 do 9 let.
ISBN 978-80-7496-490-9

Gošová, Věra; Veselá, Šárka
Žák s SVP – Grafomotorika
a čtení

Praha: Pikola, 2022, 16 s., brož.
99 Kč
Pojďme si říct pár základních ukrajinských slůvek, aby se naše děti ve
školkách a školách domluvily.
ISBN 978-80-242-8195-7

JA Z YKOVÉ
SLOVN Í K Y
Anglictina.com
1000 anglických slovíček

Praha: Edika, 2022, 136 s., váz.
229 Kč
Učte se slovíčka pomocí veselých
obrázků! Knížka se stane dobrým
pomocníkem při učení a procvičování
anglických slovíček.
ISBN 978-80-266-1758-7

M ATE M ATI K A
Gošová, Věra
Žák s SVP – Matematika
a pozornost

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 72 s., brož. 169 Kč
Pracovní sešit pro žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami. 70 aktivit
nabídne vašemu dítěti trénink pozornosti a orientace nejen při výuce
matematiky. Pracovní sešit je určen
dětem od 6 do 9 let.
ISBN 978-80-7496-489-3

PE DAGO G I K A ,
D I DAK TI K A
Košťálová, Markéta; Paterová,
Radka Johana; Kryčová, Marta
Rok v mateřské škole v činnostech. Podzim

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 126 s., brož. 345 Kč
Publikace určená zejména pedagogům MŠ přináší náměty a praktické
tipy na činnosti s podzimní tematikou
vhodné pro předškolní děti. Každá
z činností byla sestavena zkušenými
pedagožkami z mateřských škol a vyzkoušena v praxi.
ISBN 978-80-7496-413-8

Víchová, Lucie;
Kociánová, Stanislava;
Kubecová, Markéta a kol.
Rok v mateřské škole v činnostech. Zima

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 144 s., brož. 345 Kč
Publikace určená zejména
pedagogům MŠ přináší náměty
a praktické tipy na činnosti se zimní
tematikou vhodné pro předškolní
děti. Každá z činností byla
sestavena zkušenými pedagožkami
z mateřských škol a vyzkoušena
v praxi.
ISBN 978-80-7496-414-5

z n o v i n e k k 8 . 8 . 2 0 2 2 12 6 t i t u l ů
spor t
a tělov ýchova
TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Kintzl, Emil; Fischer, Jan
Zmizelá Šumava – S Emilem
pěšky

Zlín: Kniha Zlín, 2022, 128 s., brož.
299 Kč
Jedinečný turistický průvodce vytrácející se šumavskou historií. Okouzlila vás dokumentární série Zmizelá
Šumava?
ISBN 978-80-7662-345-3

Outdoor Evropa. Úžasná
dobrodružství a velkolepé útěky
do přírody
Praha: Slovart, 2022, 256 s., váz.
Obrazový průvodce nabitý překrásnými fotografiemi přináší praktické
informace o více než 150 outdoorových aktivitách, které lze v Evropě
provozovat, počínaje jednoduchými
túrami po lese.
ISBN 978-80-276-0408-1

jazykověda;
literární vědy
LI NGVISTI K A
Jazyková poradna, dobrý den.
O češtině a jejích uživatelích

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 248 s., váz.
Co lze z telefonických dotazů jazykové poradně vyčíst o tazatelích a jejich
vztahu k jazyku? Devět tematických
kapitol představuje laické i lingvistické vnímání jazyka.
ISBN 978-80-7422-844-5

M. Černá, Alena
Čeština Daniela Adama z Veleslavína

Praha: Akropolis, 2022, 408 s., váz.
Knížka je věnována češtině Daniela
Adama z Veleslavína (1546−1599),
pedagoga, historika, nakladatele,
tiskaře a organizátora pražského
kulturního života druhé poloviny
16. století.
ISBN 978-80-7470-409-3

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Holland, Merlin
Proces s Oscarem Wildem

Překl. Podzimková, Dina, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2022,
416 s., váz.
Mistra bonmotu nezachránil před pádem z výsluní ani jeho proslavený humor. Jednou z nejznámějších milostných afér literární historie je románek
ve své době mimořádně oblíbeného
spisovatele a dramatika Oscara Wilda a lorda Alfreda Douglase.
ISBN 978-80-7593-407-9

Kaczorowski, Aleksander
Pražský slabikář. Od Kafky
k Havlovi a zpět

Překl. Veselka, Martin, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 266 s., váz. 369 Kč
Literární průvodce českým dvacátým
stoletím. Kafka, Hašek, Čapek, Škvorecký, Kundera, Havel… pro českého
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čtenáře to jsou klasická jména, nerozlučně spjatá s tuzemskou kulturou.
ISBN 978-80-275-1082-5

krásná
literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Čermák, Josef;
Kristina, Hellerová
Slovník latinských citátů − 4328
citátů s českým překladem
a výkladem

Praha: Universum, 2022, 544 s., váz.
499 Kč
Kniha obsahuje v češtině nejširší
dosud publikovaný výběr latinských
citátů, rčení a pořekadel, a to v původní latinské podobě i v českém
překladu.
ISBN 978-80-242-8184-1

BIOG R AFIE
Jaouadová, Suleika
Mezi dvěma světy

Překl. Klimičková, Radka, Brno: Jota,
2022, 328 s., váz.
Příběh o nemoci a uzdravení, který
sleduje cestu jedné mladé ženy od
diagnózy k ústupu nemoci a uzdravení a sebeobjevování.
ISBN 978-80-7565-337-6

Uhlíř, František; Kašný, Jiří;
Polišenská, Milada
Dva exily politika, učitele a duchovního dr. Františka Uhlíře

Praha: Academia, 2022, 912 s., váz.
1150 Kč
Publikace zpřístupňuje život, práci
a myšlenkové a duchovní dědictví
Františka Uhlíře.
ISBN 978-80-200-3169-3

CESTO PISY
Šebesta, Ondřej
Pouť do Santiaga de Compostela

Praha: Epocha, 2022, 2. vyd., 128 s.,
brož. 259 Kč
Tato kniha zachycuje zážitky tří českých poutníků, ale její druhá část doslova tvoří „návod k použití“. Čtenář
se dozví, co by měl mít s sebou, jak se
na cestu připravit, jak se cestou spí,
kde a co se obvykle jí.
ISBN 978-80-278-0079-7

Šebesta, Ondřej
Santiago de Compostela. Portugalskou cestou

Praha: Epocha, 2022, 2. vyd., 152 s.,
brož. 269 Kč
Santiago de Compostela portugalskou cestou není cestovním
průvodcem v pravém slova smyslu.
Především je to čtivý a vtipný cestovní deník tří českých poutníků, kteří
se již podruhé vypravili na pěší pouť
dlouhou několik set kilometrů.
ISBN 978-80-278-0080-3

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Beran, Ladislav
A zabij ho potichu!

Brno: Moba, 2022, 272 s., váz.
Známý písecký autor, emeritní
komisař kriminální služby Ladislav

Beran, předkládá tentokrát čtenářům
několik povídek z konce třicátých let
minulého století.
ISBN 978-80-279-0473-0

Rule, Ann
Ted Bundy, vrah po mém boku

Překl. Hartlová, Helena, Brno: Jota,
2022, 584 s., váz. 498 Kč
Přátelství jednoho z nejděsivějších
sériových vrahů USA s kriminální
reportérkou. Komplexní portrét Teda
Bundyho a jeho brutálního případu.
Základní kniha žánru true crime.
ISBN 978-80-7565-031-3

FE J E TO NY
Bosman, Pavel
Co napsal anděl do hlášení

Praha: Nakladatelství KMS, 2022,
1. vyd., 104 s., brož.
Soubor osobitých povídek, fejetonů
a úvah oblíbeného karikaturisty je
dokladem toho, že jeho tvořivost se
neomezuje na výtvarné umění.
ISBN 978-80-7664-038-2

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Doležal, Antonín
Pierre de la Ravel, pařížský
porodník

Praha: Galén, 2022, 416 s., váz.
Životopis fiktivního francouzského
porodníka situovaný do Paříže 18.
století přibližuje v rámci dobových
událostí úroveň tehdejšího porodnictví a potíže lékařů, kteří se pokoušeli uplatnit v tomto oboru vědecký
pokrok.
ISBN 978-80-7492-601-3

Perry, Devney
Rytíř. Temná romantická série
Clifton Forge

Překl. Ziecinová, Žaneta, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2022,
1. vyd., 352 s., váz. 380 Kč
Genevieve Daylee nečekala, že bude
v den svých sedmadvacátých narozenin stát před soudcem. Ale v poslední
době se toho stalo tolik neočekávaného, že to čekat mohla.
ISBN 978-80-7593-414-7

Rimmerová, Kelly
O čem se nemluví

Překl. Zvěřinová, Zdeňka, Praha:
Ikar, 2022, 440 s., váz. 499 Kč
Píše se rok 1942 a Evropa je stále
v neúprosném válečném sevření.
Hned za stany ruského uprchlického
tábora, který je teď jejím domovem,
pronáší mladá žena svůj svatební slib.
ISBN 978-80-249-4775-4

Rutherfurd, Edward
Čína

Překl. Hron, Zdeněk, Praha: BB art,
2022, 704 s., váz. 699 Kč
Edward Rutherfurd si získal a okouzlil miliony čtenářů svými velkolepými,
široce pojatými ságami, v nichž líčí
historii různých slavných míst po
dobu života celých generací.
ISBN 978-80-7595-569-2

H O RO RY
King, Stephen
Cujo

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 4. vyd.,
280 s., váz. 300 Kč

bibliografie
Bylo, nebylo, a není to tak dávno, do
městečka Castle Rock přišel netvor…
Doslova a do písmene kousavý román,
plný napětí a hrůzy zavede čtenáře do
známého městečka Castle Rock.
ISBN 978-80-7593-413-0

HUMO R
Gelmanová, Laurie
Máma to má na háku

Překl. Brožová, Eva, Brno: Jota, 2022,
312 s., váz.
Co si všechny mámy skutečně myslí,
ale radši nevysloví nahlas… Upřímná,
neuctivá a hlavně někonečně zábavná četba pro všechny rodiče, co se
budou s úlevou smát jejím jízlivým
pravdám.
ISBN 978-80-7565-160-0

KOM I K SY
Basri, Sami; Humphries, Sam
Harley Quinn 2: Harley ničí
vesmír

Praha: BB art, 2022, 168 s., brož.
399 Kč
Když si většina lidí přečte komiks
a nesedne jim, alespoň mají o čem
si postěžovat na sociálních médiích.
Harley Quinn ale mezi většinu lidí
rozhodně nepatří.
ISBN 978-80-7595-577-7

Brubaker, Ed; Phillips, Sean
Zabij, nebo budeš zabit – Kniha
druhá

Praha: BB art, 2022, 362 s., váz.
V úvodu druhé knihy nové série
oceňovaných mistrů noiru Eda Brubakera a Seana Phillipse se pro našeho hrdinu, samozvaného mstitele
Dylana, věci konečně začínají obracet
k lepšímu.
ISBN 978-80-7595-568-5

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Reedová, Ava
Popel a duše

Překl. Eliášová, Tereza, Praha: CooBoo, 2022, 320 s., váz. 399 Kč
Láska mezi smrtí a nesmrtelností!
Praze se říká zlaté město, ale Mila v ní
vidí nekonečné množství šedi.
ISBN 978-80-7661-515-1

OSO B N OSTI
Gordin, Michael D.
Einstein v Čechách

Překl. Kasl, Jiří, Praha: Argo, 2022,
360 s., váz. 498 Kč
Na jaře 1911 se Albert Einstein
s manželkou a dvěma syny přestěhoval do Prahy, kde působil jako profesor teoretické fyziky na německé
univerzitě.
ISBN 978-80-257-3795-8

PO E Z I E
Hasištejnský z Lobkovic,
Bohuslav
Básně a listy

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 192 s.,
váz. 329 Kč
Reprezentativní výběr z poezie a dochované korespondence Bohuslava
Hasištejnského z Lobkovic v chronologicko-tematickém uspořádání vybízí
k exkurzi do Evropy doznívajícího středověku a nastupujícího humanismu.
ISBN 978-80-275-1099-3

z n o v i n e k k 8 . 8 . 2 0 2 2 12 6 t i t u l ů
Janík, Michael
Poezie starého písničkáře

Praha: Galén, 2022, 179 s., váz.
300 Kč
Michaela Janíka známe především
jako písničkáře z folkového dua
Paleček Janík, jehož písně Hele lidi,
Kukátko, Hruška a další nezastárly
ani po půl století. Michael je rovněž
autorem textů řady hitů Věry Martinové či Pavla Bobka.
ISBN 978-80-7492-608-2

Nawrath, Martin
Setkaní

Brno: Druhé město, 2022, 96 s.,
brož.
Duše člověka je plná protikladů,
domníval se Carl Gustav Jung. Svoje
místo v ní má rozum i vášeň, světlo
i stín, mystika i banality všedního dne.
ISBN 978-80-7227-881-7

Zimní recepty

Praha: Argo, 2022, 64 s., brož.
Louise Glücková získala v roce 2020
Nobelovu cenu za literaturu mj. za
nezaměnitelný básnický hlas, který
s prostou krásou zobecňuje individuální existenci, a tohle zdůvodnění
poroty výtečně vystihuje i její novou
básnickou sbírku.
ISBN 978-80-257-3788-0

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Grant, Adam
Ještě to promysli

Překl. Drobek, Aleš, Brno: Jan Melvil
Publishing, 2022, 336 s., váz. 429 Kč
Kolik rodinných oslav a pracovních
jednání skončilo dusnem, kolik podnikatelských nápadů bankrotem! Jen
kvůli strachu připustit, že nikdo z nás
nemá patent na rozum. Co ale dělat,
když zjistíme, že nám naše stará přesvědčení už neslouží?
ISBN 978-80-7555-158-0

POVÍ D K Y
Pawlowská, Halina
Zájezd snů

Praha: Motto, 2022, 296 s., váz.
399 Kč
Ty nejlepší povídky o cestování od
Haliny Pawlowské.
ISBN 978-80-267-2303-5

PRÓZ A
Bystrov, Michal;
Machar, Josef Svatopluk
Černovid

Praha: Galén, 2022, 504 s., váz.
350 Kč
Osmdesát let po smrti J. S. Machara
se čtenářům poprvé dostává do
rukou výbor z prakticky kompletní
tvorby tohoto výrazného prozaika,
básníka a politika.
ISBN 978-80-7492-602-0

PŘ Í BĚ HY
Generační výpověď. Příběh
výjimečného člověka

Boskovice: Albert, 2022, 1. vyd.,
410 s., váz. 350 Kč
Autor, rodák z Knínic na Malé Hané,
svou zajímavou pouť životem vtěsnal
do obsáhlé knihy, ve které se čtenář
může setkat nejen s vesnickým prostředím, ve kterém vyrůstal, ale kde
navíc své vzpomínky na dobu dětství

a dospívání doplňuje i řadou příběhů
rázovitých postaviček ve svém okolí.
ISBN 978-80-7326-322-5

Hill, Joe
Černý telefon a další příběhy

Překl. Skoupý, Ondřej, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 2. vyd.,
360 s., váz. 400 Kč
Imogene je mladá a krásná. Umí líbat
jako filmová hvězda a ví vše o každém
filmu, který byl kdy natočen. Kromě
toho je mrtvá a jednoho dne roku
1945 čeká v kině Rosebud na Aleca
Sheldona...
ISBN 978-80-7593-403-1

ROM ÁNY
Björnsdóttir, Sigridur Hagalin
Ohně. Láska a jiné katastrofy

Překl. Kašparová, Martina, Praha:
Argo, 2022, 264 s., brož. 398 Kč
Román, který spojuje vědu a literaturu, nabízí zamyšlení nad morálními
i praktickými otázkami, jak jako lidé
přežít ve vztazích a jak čelit přírodním živlům.
ISBN 978-80-257-3875-7

Bowen, Sarina
Když jsme se proslavili

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2022, 352 s., váz. 399 Kč
Lianne Challiceovou znají miliony fanoušků jako princeznu Vindi. I mocná
čarodějka stříbrného plátna chce
občas pověsit hůlku na hřebík, poslat
svého manažera, kam slunce nesvítí,
a jít studovat na vysokou.
ISBN 978-80-269-1849-3

Bowersová, Cedar
Astra

Překl. Funioková, Naďa, Brno: Jota,
2022, 304 s., váz. 398 Kč
Román Astra, kráčející ve stopách
knih Olive Kitteridgeová a Thirteen
Ways of Looking at a Fat Girl, je vynikajícím debutem, který odhaluje různé tváře jedné tajemné ženy viděné
očima deseti lidí, s nimiž se setkává
v průběhu šesti desetiletí.
ISBN 978-80-7565-961-3

Claytonová, Alice; Bocci, Nina
Setkání v Římě

Praha: Baronet, 2022, 336 s., váz.
379 Kč
Roztomilá, sexy moderní romance
o čerstvě nezadané ženě a její cestě
za novou láskou. Avery Bardotová
vystoupí v Římě z letadla, aby našla
nový začátek.
ISBN 978-80-269-1846-2

Coben, Harlan
Říkejte mi Win

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha:
Kalibr, 2022, 320 s., váz. 399 Kč
Bohatou dědičku Patricii Lockwoodovou před lety záhadní únosci drželi
na neznámém místě.
ISBN 978-80-242-8116-2

Fry, Lizzie
Sabat

Praha: Argo, 2022, 408 s., váz.
Přesvědčivý prorocký příběh z alternativního světa, který se v mnohém
hrozivě podobá tomu našemu.
ISBN 978-80-257-3744-6

Goethe, Johann Wolfgang
Utrpení mladého Werthera

Překl. Zoubková, Jana, Praha:
Odeon, 2022, 152 s., váz. 299 Kč
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Námět k románu, který založil jeho
světovou slávu, Goethe načerpal při
své stáži praktikanta u soudu.
ISBN 978-80-207-2103-7

Hoyt, Elizabeth
Pán temnot

Překl. Šimonová, Dana, Praha:
Baronet, 2022, 352 s., váz.
Godric St. John žije po smrti milované ženy jenom pro své noční aktivity.
V roli maskovaného Ducha ze St. Giles pomáhá bezbranným lidem z této
čtvrti, jinak si připadá jako živoucí
mrtvý. To se mění, když se v St. Giles
setká s odvážnou dámou.
ISBN 978-80-269-1852-3

Cherry, Brittainy C.
Oheň mezi námi

Překl. Dresia, Ivana, Praha: Baronet,
2022, 360 s., váz. 399 Kč
Byl jednou jeden kluk, kterého jsem
milovala. A na pár nádechů, pár
šepotů, pár okamžiků jsem si myslela,
že on mě taky miloval.
ISBN 978-80-269-1855-4

Laestadius, Ann-Helén
Odcizení

Překl. Hesová, Petra, Zlín: Kniha Zlín,
2022, 440 s., váz. 549 Kč
Nový sámský hlas severské literatury.
ISBN 978-80-7662-347-7

Laurenová, Christina
Dvakrát za uherský rok

Brno: Jota, 2022, 336 s., váz.
Sam Brandis byl Tateina první láska, první všechno, včetně prvního
milostného zklamání. Seznámili se
během jejího čtrnáctidenního pobytu v Londýně, kam vyrazila s babičkou na oslavu ukončení střední
školy, a takřka okamžitě se do sebe
zamilovali.
ISBN 978-80-7565-980-4

Ley, Rosanna
Pomerančový háj

Brno: Jota, 2022, 432 s., váz.
Holly miluje pikantní hořkosladkou
pomerančovou marmeládu. A zrovna
má šanci dát košem své stresující práci ve městě a jít za svým snem – vrátit
se do místa svého dětství na jihu
Anglie a otevřít si obchůdek Hořký
pomeranč.
ISBN 978-80-7565-085-6

Rothchild, Sascha
Sladká pomsta

Překl. Amchová, Alena, Praha: Kalibr,
2022, 304 s., váz. 359 Kč
Když malá Ruby vidí chlapce zápolícího s divokými vlnami oceánu, ponoří
se pod vodu a drží ho za kotník, dokud se neutopí.
ISBN 978-80-242-8199-5

Stýblová, Valja
Františka – Most sebevrahů

Praha: Šulc – Švarc, 2022, 272 s.,
váz. 359 Kč
Novela Františka vychází poprvé
a čtyři novely z Mostu sebevrahů
vycházejí podruhé. Františka byla
původně součástí knihy Sedmý závoj
o lidech žijících na hranici života
a smrti kvůli vážné chorobě a o reakcích okolí na tento stav.
ISBN 978-80-7244-483-0

Travniceková, Cornelia
Andělský prach

Překl. Štulcová, Magdalena, Praha:
Prostor, 2022, 224 s., brož. 347 Kč
Na ostrově uprostřed řeky, kam nikdy nikdo nechodí, žijí v primitivních
podmínkách tři opuštění chlapci –
Petru, Magare a Cheta. Každý den
vyplouvají na loďce „pracovat“ na
druhý břeh, do velkého města.
ISBN 978-80-7260-521-7

Vanderstraeten, Margot
Minjan. Má nová ortodoxně
židovská setkání

Praha: Garamond, 2022, 272 s., váz.
Margot Vanderstraeten v knize
Minjan vypráví o nesčetných nových
setkáních, která navázala v ortodoxní
židovské komunitě po vydání svého
mezinárodního bestselleru Mazl tov.
ISBN 978-80-7407-507-0

ROZH OVO RY
Smetanová, Pavla
Celej svět je rodná hrouda.
Češky a Češi v cizině

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 196 s., váz.
Kniha o krajanech v exotické cizině
vznikla na základě telefonických
rozhovorů v době covidové ze zvědavosti, jak žijí ostatní mimo svoji
rodnou hroudu.
ISBN 978-80-7422-886-5

McCourt, Frank
Andělina země

Praha: Prostor, 2022, 432 s., brož.
Čtenáři slavného románu Andělin
popel se ve volném pokračování
dozví, jak to s tím popelem vlastně
bylo. Autor, toužící zbavit se všech
bolestí irského Limericku plného
chudoby, nemocí i rodinných tragédií, odchází v devatenácti letech
do Ameriky.
ISBN 978-80-7260-541-5

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Miralles, Francesc;
Ruescas, Javier
Tlukot – Když potkáš lásku svého života… a zapomeneš na to!

Překl. Schmidtová, Jitka, Praha: Šulc
– Švarc, 2022, 176 s., váz. 329 Kč
Napínavý romantický příběh mladých lidí vyprávějí Javier Ruescas
a Francesc Miralles úspornou
formou textových zpráv. Čtenářům
předkládají svižné dialogy a vše
ostatní rafinovaně ponechávají na
jejich fantazii.
ISBN 978-80-7244-482-3

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.

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 18. 7. 2022 až 24. 7. 2022

beletrie
1. Kateřina Tučková Bílá Voda Host
2. Halina Pawlowská Zájezd snů Motto
3. Shari Lapena Nepříliš šťastná rodina Kalibr
4. Robert Galbraith Neklidná krev Kniha Zlín
5. Patrik Hartl 15 roků lásky Bourdon
6. Jussi Adler-Olsen Chlorid sodný Host
7. Tereza Brodská Moje máma Jana Brejchová Universum
8. Haruki Murakami První osoba jednotného čísla Odeon
9. Julie Caplinová Domek v Irsku Cosmopolis
10. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána

populárně-naučná
1. Jana Vaňková, Roman Vaněk Grilování Pražský kulinární institut
2. Karin Lednická Životice – Obraz (po)zapomenuté tragédie Bílá vrána
3. Lukáš Hejlík Brno 100 – Gastromapa Lukáše Hejlíka Došel karamel
4. Roman Pavela Zeleninová zahrádka Edice České televize
5. Václav Minář Autoškola 2022 – Moderní učebnice a testové otázky Grada
6. Jan Menděl Uprdelismus Pragma
7. James Clear Atomové návyky Jan Melvil Publishing
8. Barbora Englischová Detoxikuj život Barbora Englischová
9. Pierre Teilhard de Chardin Zrod myšlení Malvern
10. Pavel Kolár Posilování stresem – Cesta k odolnosti Universum

pro děti a mládež
1. Alice Osemanová Srdcerváči – Kniha 1 CooBoo
2. Kojoharu Gotóge Zabiják démonů 7 Crew
3. Alice Osemanová Srdcerváči – Kniha 2 CooBoo
4. Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
5. James Norbury Panda a dráček Pragma
6. Gege Akutami Jujutsu Kaisen – Prokleté války 1 Crew
7. Vojtěch Matocha Prašina – Křídový panáček 2 Paseka
8. Alice Osemanová Srdcerváči – Kniha 3 CooBoo
9. Alice Osemanová Srdcerváči – Kniha 4 CooBoo
10. Jaroslav Foglar Stínadla se bouří Albatros
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Červen 2022

1. Kristýna Sněgoňová, František Kotleta Legie V: Aga Audiotéka, Epocha, čte M. Stránský
2. Stephen King Pan Mercedes OneHotBook, čte J. Kanyza, K. Písařovic
3. Vlastimil Vondruška Královražda na Křivoklátě Tympanum, čte M. Zahálka
4. Arthur Hailey Detektiv Audiotéka, Bookmedia, čte M. Zahálka
5. Pavel Fritz Studené světlo hvězd Audiotéka, Epocha, čte F. Jančík
6. Kristýna Sněgoňová, František Kotleta Legie VI: Pán hor Audiotéka, Epocha, čte M. Stránský
7. Jeﬀery Deaver Sběratel kostí OneHotBook, čte J. Vondráček
8. Jozef Banáš Jsem Baťa, dokážu to! Audiotéka, Olympia, čte L. Ondráček
9. Robert Bryndza Chladnokrevně Cosmopolis, čte M. Stránský
10. Radek Starý Arila: Stříbrné město Voxi, čte J. Ježková
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NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

1 199 Kč
vázaná
496 stran

349 Kč

vázaná
312 stran

339 Kč

brožovaná
280 stran

249 Kč

brožovaná
360 stran

79 Kč

299 Kč

vázaná
192 stran

79 Kč

79 Kč

brožová
96 stran

brožová
96 stran

brožová
96 stran

169 Kč
leporelo
20 stran

239 Kč
leporelo
12 stran

219 Kč
leporelo
14 stran

149 Kč

brožovaná
112 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.

Putování
po vinicích
naší země

www.KNIHA-MESICE.cz

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

