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Jak se vyrovnat se smrtí rodičů
ALEXANDER LEVY

Sbohem, mami,
sbohem, tati
PŘEKLAD EVA KLIMENTOVÁ
Autor, newyorský psychiatr, uvažuje nad tím, jaké jsou aspekty
truchlení spojeného s úmrtím rodičů, o vlivu úmrtí rodiče na
osobní identitu, o tom, že vztah k rodiči přetrvává i po jeho smrti,
o mnohdy zásadních změnách vztahu k ostatním lidem i naší role
v rodině poté, co se vymaníme ze vztahového vzorce určovaného
rodiči, o souvislostech vztahu k rodičům a vztahu k božství, jaká
rizika jsou spojena s vytěsněním smutku, které techniky lze účinně
využít při práci s truchlením a konečně jaké poučení si můžeme
z úmrtí rodičů vzít. Kniha se snaží co nejhlouběji zprostředkovat
zkušenosti s procesem truchlení. Text je doplněn několika
autentickými příběhy a velmi empatickými osobními úvahami.
Brož., 200 s., 335 Kč

TUUTIKKI TOLONEN

Strašidelný dopis
ILUSTRACE PASI PITKÄNEN
PŘEKLAD ALŽBĚTA ŠTOLLOVÁ
Rodiče Maikki, Hilli a Kaapa se chtějí přestěhovat do nového domu.
S tím jejich děti naprosto nesouhlasí. Nelze přece opustit bubáky,
fotbalové družstvo a Runara Kalliho. A navíc jednoho dne doručí
mravenci záhadný dopis určený Velkému Duchovi. A nezůstane pouze
u jednoho… Vzápětí se v koupelně objeví i Maikkin starý známý
Strážce. Jeho podzemní brána tak ale zůstala nestřežená a tajuplná
stvoření se z podzemí dostávají na svobodu. Děti čeká rozhodující
bitva! Povede se jim s pomocí Strážce, Velkého Ducha Župana
a bubáků zahnat temné síly zpět pod zem?
Příběh přímo navazuje na knihy
Strašidelná chůva a Strašidelná
cesta. Jde tedy o závěrečný díl
volné trilogie ze světa lidí a bubáků.
Váz., 216 s., 309 Kč
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tip redakce

SEDM ZÁKONŮ

Vážení a milí čtenáři,
před týdnem vkročil do kin film Prvok, Šampón, Tečka a Karel, který podle vlastní knihy natočil Patrik
Hartl. Když jsme se před uvedením filmu setkali, pustili jsme se do debaty na téma kniha versus film, jestli
převedením na plátno své čtenáře nezklame. Jeho
představa hlavních hrdinů a ztvárnění celého příběhu
může být jiné, než jak si ho představovali. Patrik Hartl
připustil, že si toho byl vědom, ale snažil se od toho
oprostit a soustředit se na vlastní vidění děje s tím, že pak nechává na divákovi, jestli
s ním bude chtít nové dobrodružství podstoupit nebo ne. Jsou lidé, kteří by po přečtení knihy nešli na film právě proto, aby si tu svou představu nezkazili. Někoho zase
až film přiměje vzít do ruky knižní předlohu. A někoho baví porovnávat. Přesně to
se mi stalo v poslední době hned několikrát. Při nedávných prázdninových procházkách uličkami irských měst se mi vybavil film Andělin popel, který v roce 1999 natočil
režisér Alan Parker. Předlohou mu byla Pulitzerovou cenou ověnčená kniha Franka
McCourta o jeho dětství v irském Limericku ve 40. letech minulého století. Snímek
je temný, ale navzdory všudypřítomné smrti živý od začátku do konce a zaryje se
vám pod kůži. Po návratu z Irska jsem otevřela obálku z nakladatelství Prostor a z ní
vypadlo zbrusu nové vydání právě Andělina popela v překladu Josefa Moníka. No,
není to náhoda? A tak teď stojím před porovnáváním filmu a knihy. Jsem zvědavá.
Ještě jedna kniha mi podobným způsobem přišla do ruky. Na kanále Netflix jsem
se nechala zlákat filmem Poslední dopis od milence. Věděla jsem, že jde o filmovou
adaptaci u nás už několikrát vydané knihy Jojo Moyesové Poslední dopis od tvé lásky,
ale nikdy jsem ji nečetla. O nové vydání se postaral Ikar (překlad Lucie Mikolajková),
a tak budu opět srovnávat. A ještě se přiznám k jednomu asi trochu intelektuálnímu
poklesku. V rámci romantické nálady jsem podlehla sledování slavné série o Angelice
a při té příležitosti jsem sáhla po starém vydání knihy Anne Golon. Vlastně zjišťuji, že
knihy a filmy pro mě klidně mohou existovat zároveň. Jak jste na tom vy?
Z redakce vám přejeme hezký zbytek prázdnin a spoustu času na čtení.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Všem lidem prospívá dopřát čas od času
duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž
životní sílu a veselá nálada volna
rozežene každý smutek.“
Seneca, římský filozof

Známý egyptolog, archeolog a dlouholetý ředitel egyptologického ústavu Miroslav
Bárta se se svou novinkou Sedm zákonů – Jak se civilizace rodí, rostou a upadají
(vydává JOTA) usadil na nejvyšší příčce prodejnosti v kategorii populárně naučné
literatury. Je to jistě i tím, že tentokrát vsadil na méně odbornou notu, než by od
něj mnozí asi čekali. Přitáhl tak ke své knize širší čtenářské publikum a v případě
teorie o vzniku a úpadku civilizací je to rozhodně dobře, když si knihu přečte co
nejvíce lidí. Není totiž nad to poučit se z historie. Ne nadarmo se říká, že se stále
opakuje, a je tedy dobré o ní vědět co nejvíce. A Miroslav
Bárta toho ví hodně a jako egyptolog si historii i doslova
osahal. Každý ze sedmi zákonů civilizace (Zákon kolapsu a regenerace, Zákon skokové změny, Hérakleitův zákon, Zákon sdílených hodnot a vizí, Zákon společenské
smlouvy, Zákon energetické a technologické determinace, Zákon adaptace) je v knize představen prostřednictvím historických událostí, ale zároveň je i provázán se
současností, díky čemuž snadněji pochopíme, o co přesně jde. Zajímavé je zjištění, jak stále stejně chybujeme
a řešíme téměř to samé, co řešili lidé stovky let před námi, jako například byrokracii, plýtvání přírodními zdroji, přebujelost aparátu nebo ekonomickou krizi. To
všechno už tu bylo a stále tu je. S vývojem civilizace samozřejmě přicházejí i nové
výzvy jako například globalizace nebo kyberterorismus.
Autorovo pojednání vhodně doplňují fotografie a grafy, citáty významných
osobností, vysvětlení historických termínů i životopisy. Celé je to koktejl, který
nám ukazuje, jací jsme jako lidstvo v historii byli a jací bychom měli být, abychom
přežili. Posuneme se dál, nebo padneme? Poučíme se z chyb? Budeme jiní než
ti před námi? Máme na to prostředky, technologie, ale máme na to i rozum? To
zřejmě brzy uvidíme.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

DAVID KRAUS

herec, zpěvák a skladatel
Mám rozečtených víc knih. Před pár lety
jsem se odstěhoval mimo Prahu, mám
zahradu, a tak čtu hodně o zahradničení, permakulturní studie, jak co pěstovat
a být soběstačný. Z úplně jiného soudku
je ale kniha, kterou jsem četl nedávno
a tu bych rád doporučil. Jmenuje se Jak
je to divně krásné miláčku. Je to dost objemná kniha, ale čte se lehce. Je o vztahu
dvou lidí, kteří si dopisovali během první
světové války. Nemohli se dlouho vidět,
a proto si dopisů poslali stovky. Jejich listy vypovídají hodně nejen o nich samých
a jejich vztahu, ale také o době, kdy byly
psány. Je to krásná sonda do tehdejšího
světa. Uděláte si jasnou představu, zavřete oči a všechno vidíte, úplně vás to teleportuje do minulosti. Musím přiznat, že mě až překvapilo, jak moc jiné to tehdy
bylo. Muži a ženy se k sobě chovali elegantně, s úctou. Mám historické knížky rád
a miluju životopisy, i když tohle není tradiční životopis. Doporučovat vám k přečtený některý ze životopisů ale nechci, protože jeho zajímavost samozřejmě závisí
na zajímavosti života dané osobnosti a to se těžko poměřuje. Každý život je jiný.
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knižní tipy

TO JE ON!
Stát se celistvou bytostí znamená prožít úplně všechno.
Všechno, co se dá v jednom životě stihnout. Co člověk unese.
Říká se, že osud na nás naloží jen tolik, kolik zvládneme. Podle toho Toyen zvládla opravdu hodně. André Breton ji označil
za jednu z deseti nejvýznamnějších umělkyň dvacátého století. A přitom zemřela v Paříži v roce 1980 a u nás se o tom
nikdo nedozvěděl… To je reflexe po přečtení životopisného
románu To je on! autorky Mileny Štráfeldové (vydává Universum) o malířce, která nenechávala nikoho chladným za
svého života a její obrazy jsou takové stále. Štráfeldové se povedl vskutku unikátní
kousek – vyprávění, po kterém oči letí dychtivě jako po dobrodružném románu. On
tedy život umělců v době mezi dvěma světovými válkami a posléze při prudké změně
státních režimů byl dobrodružný. Nejen díky útěkům za hranice a návratům, které
málokdy věstily něco dobrého, ale také kvůli prudkým změnám názorů a postojů.
Společnost, a zvlášť umělci, se museli v bouřlivé první polovině 20. století několikrát
konfrontovat nejen s názorovými změnami přátel, kolegů, ale i se svými vlastními démony: touhou po slávě, strachem o přežití či bohatství, potřebou viditelné práce na
jevišti nebo při výstavách v galeriích ve srovnání s vlastní vnitřní svobodou. Fotografie malířky na přebalu knihy je přesným vyjádřením nálady celého příběhu: v očích
Toyen není prvoplánový smutek, ale spíš touha, poznání, zklamání a v úsměvu naděje a laskavost. Milena Štráfeldová napsala knihu, ve které vedle bibliografických
informací hraje obrovskou roli atmosféra rodiny, společnosti, skupin přátel. Velmi
zvláštní je zde poměr detailů a celků – život v Paříži je tu nahozen hrubým štětcem
a kontrastními barvami, zatímco změny nálad mezi lidmi nebo v Toyen samotné jsou
detailní jako pod drobnohledem. Vše stejné jako na malířčiných obrazech: velká
prázdná místa s objekty, plocha a na ní detailní postava, oči, ruce…
JARMILA SKOPALOVÁ
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rozhovor

s Ladislavem Špačkem

ETIKETA JE „VĚDA“ O CHOVÁNÍ ČLOVĚKA K ČLOVĚKU
Kdo někdy potkal „profesionálního gentlemana“ Ladislava Špačka, pamatuje si nejen setkání s neobyčejným mužem, ale
také jeho rady, jak se chovat i v té nejprekérnější situaci. Že je v etiketě zběhlý jako málokdo, o něm všichni vědí a jeho knihy
na toto téma se staly bestsellery. Teď k nim přibyla novinka Byznys etiketa a komunikace. Ale to není všechno. Ve vydavatelství Euromedia mu vychází ještě jedna kniha, tentokrát pro něj netypického žánru – milostný román pro teenagery Tereza.

Píšete, že etiketa nás osvobozuje, nesvazuje. Dnes často
lidé prohlašují, že chtějí být v chování přirození. Jak vidíte takovou přirozenost při společenském kontaktu vy?
Přirozeně se mohu chovat, když budu v prostředí, které
je mi známé, kde vím, jaká pravidla platí, třeba doma,
v práci, v hospodě s kamarády. Já se snažím lidem rozšiřovat akční radius, nabízím jim, aby se jim přirozeným
prostředím stala i dobrá restaurace, ples, kavárna,
firemní večírek, aby si osvojili pravidla chování při mnoha dalších situacích, aby je mohli vnímat jako přirozené
prostředí a chovat se tam
uvolněně. Jejich život bude
bohatší a plnohodnotnější.
Slušnost je člověku vrozená,
zdvořilosti se musíme naučit
– to by mohlo být motto vaší
druhé knížky, milostného románu pro teenagery – Tereza.
Napadá mě, jste romantik?
Přiznávám se, jsem. Dojme
mě banální americká limonáda, pláču při Pretty Woman
a Třech oříšcích pro Popelku.
Když načítám svoje knížky pro
děti na audiozáznam, kolikrát
musím četbu přerušit, protože některé příběhy jsem vymyslel tak dojemné, že ani sám se neubráním lehkému
zamžení očí. Etiketa se zdá být exaktní disciplínou, ale je
to přece „věda“ o chování člověka k člověku, o ohleduplnosti k dětem, o galantnosti k ženám, o úctě ke stáří,
o empatii na prvním rande, jsou to samé emoce.
V tomto příběhu první lásky nejenže velmi jemně ukazujete, jak se má hoch k dívce chovat, ale také upozorňujete na nebezpečí třeba na diskotéce. Máte pocit, že

dnes je pro mladou generaci svět nebezpečnější,
než byl pro nás před pár
desítkami let?
Asi je to mými životními
zkušenostmi, starší lidé
jsou vždycky opatrnější
než mladí, vědí víc o nástrahách, které mohou
děti a mladé lidi zaskočit.
Ale stejně, představte
si, že když mi bylo deset
let, jezdil jsem sám vlakem z Ostravy, kde jsem
bydlel s rodiči, na prázdniny do Lysé nad Labem
k babičce a dědečkovi.
Rodiče mě usadili v kupé rychlíku, požádali někoho
z cestujících, aby mě pak převedl z hlavního na Masarykovo nádraží a posadil mě do vlaku směr Lysá nad
Labem. Tam už na nádraží čekal dědeček, posadil mě
na kolo a jeli jsme domů. Celou operaci si napsali týden
předem v dopise, dědeček doma telefon neměl, to měl
tehdy málokdo. Umíte si to dnes představit? V Tereze
se to nástrahami jen hemží, drogy, kyberšikana, proutníci vyhledávající osamělé dívky, na to by měly být teenagerky připraveny. Ale jinak je to čtivý román o první
lásce plný citu a dojemných situací.
Kniha Byznys etiketa
a komunikace se podle mne stane manuálem pro každou vedoucí sekretariátu či PR ve
firmách, které chtějí být
opravdu v komunikaci
na profesionální úrovni. Je to vynikající učebnice. Moc se mi líbí kapitola „Šetřme důstojnost
druhého.“ Kde je hranice mezi úctou ke druhému a pocitem, že se ponižuji?
Tu musíme vycítit sami,
v etiketě nelze pravidla
aplikovat mechanicky,
bez ohledu na jednající
postavy. Hodně situací
řešíme na základě pravidel, do nich však vkládáme zkušenosti, a nakonec ještě intuici a takt.
Z téhle kombinace nako6

nec vyjde dokonalá dáma či gentleman. Úcta k druhému není servilita, součástí úcty je i sebeúcta.
Co mám dělat, když se ocitnu ve společenské situaci,
v níž nevím, jak se zachovat?
Je to jako s bouračkou na silnici, především se snažíme
do takové situace nedostat. Na rautu si nebudeme
brát řízečky, protože nevíme, jestli je pouhou vidličkou
vestoje ukrojíme, a – vyklouznuvší řízeček letící sálem
je důkazem, že riziku máme předcházet. Pak bychom
se měli vzdělávat, napsal jsem přes třicet knih a každý
– od tříletých dětí po dospělé, studenty a manažery – si
najde tu svou. A když už to nastane? Ideální je překlopit
to ve vtip, máme-li tak silné nervy. A pokud to potká
jiného, pamatujme na citát Oldřich Nového ve Světácích: „Drobné prohřešky proti bontonu ponecháváme
zásadně bez povšimnutí“.
Přiznejte se, používáte někdy zdařilé české nadávky?
Jistě, expresiva jsou součástí jazyka proto, abyste v kritickém okamžiku – když si pustíte kladivo na nohu – měli
co vzkřiknout. Proto je škoda, když se tato výjimečná
součást slovní zásoby stává součástí běžného a každodenního slovníku. Tím se oslabuje její důraznost a ztrácí
funkci. Když taková slova užíváte stále, co zvoláte, když
si pustíte kladivo na nohu? Já se snažím uchovávat si
expresiva jako vzácnost. Když vážně dojde ke kritické
situaci, pak mám po ruce silné zvolání: „HROME!“
JARMILA SKOPALOVÁ

LETNÍ BESTSELLERY
nakladatelství

MOBA

Marie Benedict

Jan Bauer

Tajemství paní Christie

Bratrstvo
růžového kříže

V prosinci roku 1926 Agatha
Christie zmizí. Její auto je nalezeno
na břehu ponuré tůně. Rodina nemá
tušení, kde by mohla být, a tak celá
Anglie rozpoutá dosud nevídané
pátrání. O jedenáct dní později se
Christie objeví stejně záhadně, jako
zmizela. Tvrdí, že si nic nepamatuje,
a nedokáže vysvětlit, co celou tu
dobu dělala. Jakou roli hrál v celém
případu spisovatelčin nevěrný
manžel a co zamlčoval policejním
vyšetřovatelům?

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…

Rachel Caine

Matt Taghioff

Pod hladinou

Úžasná
dobrodružství
zvědavé Zeldy

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.

Zvědavá Zelda: hvězda
internetu, poradkyně,
učitelka jógy, ale především
kočka. Vypráví o kočičích
eskapádách, o svém životě
kočičího povaleče a radí
nezkušeným šelmám, jak vycvičit své lidské zaměstnance.

Martin Nesměrák

Deon Meyer

Ve znamení
lukostřelce

Poslední lov

Z kolony rakouských
válečných zajatců uprchne
jeden z ostře střežených
vězňů. Okolnosti útěku
jsou natolik neobvyklé, že
jeden z velitelů čelí podezření, že úmyslně umožnil
nepříteli uniknout. A brzy
navíc zmizí další dva lidé.

www.mobaknihy.cz

Když kapitánovi Bennymu Griesselovi
přistane na stole spis s odloženým
případem, neochotně se pustí do
ověřování důkazů, které se vztahují
k možné vraždě bývalého policisty
Johnsona Johnsona. Ten totiž zmizel
na jedné z nejluxusnějších vlakových
linek směřujících z Kapského Města
do Pretorie. Odpovědi, které
Griessel hledá, mohou znát dva
Johnsonovi spolucestující, jenže to
vypadá, že se dočista vypařili.

b i b l i o g r a f i e 15 –16 / 2 0 2 1
duchovní nauk y
DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY

logické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. V publikaci jsou zpracována základní liturgická témata, pozornost se věnuje liturgické teologii.
ISBN 978-80-244-5906-6

Bebe, Pauline
Co je to liberální judaismus?

ekonomika

Praha: Garamond, 2021, 192 s., brož.
Pauline Bebe, jedna z prvních evropských rabínek, podává ve formě odpovědí na sedmdesát otázek základní
informace o liberálním judaismu.
ISBN 978-80-7407-490-5

K Ř ESŤANST VÍ
Drápal, Dan
Být pastýřem. Úvod do pastorace
Praha: Nakladatelství KMS, 2021,
1. vyd., 84 s., brož. 90 Kč
Jaké jsou předpoklady pastorační
péče? Jak rozpoznat svůj dar? Proč
mají křesťané problémy? Kniha je
určena lidem, kteří už se pastoraci
věnují, ale také začínajícím kazatelům
či pastoračním pracovníkům.
ISBN 978-80-7664-018-4

Kvítky svatého Františka. Příběh
svatého Františka a jeho prvních
druhů

Praha: Paulínky, 2021, 1. vyd., 192 s.,
váz. 299 Kč
Z příběhů svatého Františka a jeho
prvních druhů dýchá ryzí evangelium,
a tak se dnes právem řadí k perlám
křesťanské literatury.
ISBN 978-80-7450-368-9

NÁBOŽE NST VÍ
Forbelský, Antonín
Novéna se svatým Antonínem
z Padovy

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 1. vyd., 154 s., brož. 69 Kč
Zbrusu novou novénu k sv. Antonínovi sepsal kněz Antonín Forbelský.
Drobná knížka obsahuje úryvky ze
světcova životopisu, krátké zamyšlení
a závěrečnou modlitbu, rozprostřené
do devíti dní.
ISBN 978-80-7566-060-2

Gori, Nicola
Blahoslavený Carlo Acutis

Překl. Křehlíková, Zdeňka, Praha:
Paulínky, 2021, 128 s., brož. 229 Kč
Italský teenager, který zemřel v roce
2006 ve věku patnácti let, působí
doslova jako zjevení.
ISBN 978-80-7450-405-1

II., Jan Pavel
Bůh mi tě dal. Meditace na téma
nezištný dar
Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 1. vyd., 32 s., brož. 49 Kč
Dosud neznámý text velkého papeže
o lásce a smyslu lidské existence.
Jsme schopni druhého člověka
přijmout jako dar? Upřímně ho
obejmout a na jeho lásku odpovědět
nezištným sebedarováním?
ISBN 978-80-7566-222-4

TEO LO G I E
Kopeček, Pavel
Fundamentální liturgika. Křesťanské slavení: teologie, historie
a pastorace
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 448 s.
Kniha vychází jako studijní materiál
pro studenty Cyrilometodějské teo-

E KO N OM I E
Sztefek, Martin
Ekonomická analýza deliktního
práva

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 140 s., brož. 329 Kč
Ekonomická analýza práva se v poslední době těší rostoucímu zájmu
mezi širší českou odbornou veřejností.
Právníci zabývající se právem civilních
deliktů však tento interdisciplinární
obor doposud poněkud opomíjeli.
ISBN 978-80-7598-990-1

společenské
vědy; osvěta
ESOTE R I K A
Bramley, William
Bohové z ráje

Překl. Kozák, Jan, Olomouc: Fontána,
2021, 488 s., brož. 468 Kč
Děsivá pravda o mimozemské infiltraci a konspiraci pro udržení lidstva
v okovech. Lidské dějiny jsou jeden
zdánlivě nekonečný sled krvavých
konfliktů a ničivého chaosu.
ISBN 978-80-7651-061-6

Bryant, Dani
Kyvadlo a jak mu rozumět

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Pragma, 2021, 128 s., váz. 199 Kč
Kyvadlo je po staletí považováno za
skvělý věštecký nástroj, který pomáhá
získat patřičné rady a odpovědi.
ISBN 978-80-242-7131-6

Shumsky, Susan
Probuďte své třetí oko

Překl. Hájková, Kristýna, Olomouc:
Fontána, 2021, 363 s., brož. 438 Kč
Otevřete se novým možnostem
a probuďte své třetí oko a své mimosmyslové vnímání.
ISBN 978-80-7651-052-4

Smolová, Petra Nel
Skryté životní cykly

Brno: CPress, 2021, 200 s., váz. 249 Kč
Nechte se provést těmi nejdůležitějšími planetárními cykly, zjistěte, jak
každá z planet ovlivňuje váš duševní
vývoj a vaši životní cestu.
ISBN 978-80-264-3625-6

H ISTO R I E
Kmoch, Pavel
Konec pánů Benešovska

Praha: Academia, 2021, 448 s., brož.
450 Kč
Kniha se věnuje zvláštnímu prostoru
v rámci protektorátu Čechy a Morava,
a sice Benešovsku, potažmo výcvikovému prostoru SS Böhmen, který v letech
1942–1945 zabíral většinu regionu.
ISBN 978-80-200-3212-6

I N FO R M ATI K A
Kopecký, Kamil;
Szotkowski, René;
Dobešová, Pavla
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Riziková komunikace a seznamování českých dětí v kyberprostoru

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 112 s.
Podstatnou část monografie tvoří
závěry výzkumu týkajícího se projevů
rizikové online komunikace u populace českých dětí od 11 do 17 let.
ISBN 978-80-244-5914-1

Pehlivanian, Ara; Nguyen, Don
JavaScript Okamžitě

Překl. Baše, Ondřej, Brno: Computer
Press, 2021, 160 s., brož. 299 Kč
Seznamte se za víkend s programovacím jazykem, se kterým se setkáváte
každý den.
ISBN 978-80-251-5025-2

KOMUN I K ACE
Frankelová, Lois P.
Hodný holky nevyčnívají

Překl. Breuerová, Alena, Brno: BizBooks, 2021, 328 s., brož. 349 Kč
Kolikrát už jste se sama sebe ptala.
„Proč jsem se na poradě neozvala?“
Dlouhodobého úspěchu v zaměstnání nelze dosáhnout bez taktní
komunikace.
ISBN 978-80-265-0986-8

LOGO PE D IE
Tučková, Jitka
Říkanky pro rozvoj řeči

Praha: Portál, 2021, 48 s., brož.
139 Kč
Kniha obsahuje soubor jednoduchých ilustrovaných říkadel, která
mohou logopedi, učitelky mateřských
škol i rodiče s úspěchem použít
u dětí, které mají s řečí závažnější
problémy.
ISBN 978-80-262-1780-0

Vitásková, Kateřina a kol.
Vybrané otázky logopedického
výzkumu ve vývojovém náhledu

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 196 s.
Kolektivní monografie popisuje
logopedický výzkum specifických
parametrů komunikace, včetně
užívání hlasu a rezonance, získaných
fatických poruch, lexie a ortografie
a fyziologických i patologických procesů orofaciálního systému.
ISBN 978-80-244-5882-3

MOTIVAČN Í
PŘ Í RUČK Y

Pracovní sešit je určen dětem ve
věku 4 až 6 roků k rozvoji časové
orientace a prevenci potíží ve čtení,
psaní, matematice a obtíží v získávání
studijních dovedností plynoucích
z nedostatečně rozvinuté časové
orientace.
ISBN 978-80-266-1630-6

pro zdravotníky, pedagogy, sociální
pracovníky a další profese pracující
s lidmi.
ISBN 978-80-7676-105-6

Bednářová, Jiřina
Rozvoj zrakového vnímání pro
děti od 5 do 7 let

Překl. Ryšavý, Ivan, Praha: Portál,
2021, 384 s., váz. 599 Kč
Jedna z nejobsáhlejších a nejobsažnějších odborných publikací na
téma štěstí, které kdy byly vydány, se
systematicky zabývá různými aspekty
štěstí. Hledá tak odpovědi na otázky
jako: Co je štěstí? Co nás dělá šťastnými? K čemu štěstí vede?
ISBN 978-80-262-1737-4

Praha: Edika, 2021, 64 s., brož. 149 Kč
Publikace je určena předškolním
dětem k rozvoji zrakového vnímání
a prevenci potíží ve čtení a psaní
plynoucích z nedostatečné zrakové
percepce.
ISBN 978-80-266-1627-6

Bělka, Jan; Hůlka, Karel;
Dudová, Katarína a kol.
Teorie a didaktika sportovních
her 1

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 176 s.
Skripta přináší základy teorie a didaktiky sportovních her a jsou určena
pro studenty učitelských oborů tělesné výchovy, případně pro trenéry
různých sportovních her.
ISBN 978-80-244-5892-2

Michalík, Jan a kol.
Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných
opatření ze zdravotních důvodů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 162 s.
Publikace je odbornou knihou. Výstupem projektu IGA 2020 řešeného na
PdF v Olomouci. Přináší přehled aktuálního stavu speciálněpedagogické
diagnostiky speciálních vzdělávacích
potřeb.
ISBN 978-80-244-5891-5

Vyhnálková, Pavla;
Plischke, Jitka (eds.)
Aktuální problémy pedagogiky
ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XV:
Výzvy pro učitele v 21. století

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 225 s.
Recenzovaný sborník předkládá dvacet pět příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální problémy
pedagogiky ve výzkumech studentů
doktorských studijních programů XV.
ISBN 978-80-244-5886-1

PO LITI K A

Newmarková, Amy
Slepičí polévka pro duši – Síla
„ANO!“. 101 příběhů o odvaze,
změně a pozitivním myšlení

Sekerák, Marián
Modely a teorie demokracie

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A

PR ÁVO

Praha: Práh, 2021, 488 s., brož.
Vyzkoušejte nové věci, překonejte svůj
strach, a rozšíříte tak svůj svět. Najdete-li kuráž říct ANO!, zažijete příval síly
a energie. Řeknete-li ANO, dodá vám
to sílu – sílu učinit vlastní život zajímavějším a vlastní svět větším.
ISBN 978-80-7252-880-6

Bednářová, Jiřina
Orientace v prostoru a čase pro
děti od 4 do 6 let
Praha: Edika, 2021, 48 s., brož.
169 Kč
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Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021, 440 s., brož.
Monografie s předmluvou profesorky sociologie a bývalé slovenské
premiérky Ivety Radičové přináší
v českém prostředí unikátní syntetický přehled a také analýzu různých
modelů a teorií demokracie především z 20. a počátku 21. století.
ISBN 978-80-7325-524-4

Kovářová, Daniela
Advokát a jeho klient

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 276 s., 585 Kč
Advokacie patří mezi pomáhající
profese, proto pro ni platí řada doporučení a rizik, popsaných v literatuře

PSYCH O LOG I E
Bucher, Anton A.
Psychologie štěstí

Drapela, Viktor J.
Přehled teorií osobnosti

Praha: Portál, 2021, 176 s., brož.
259 Kč
Reprezentativní výběr třinácti nejvlivnějších teorií osobnosti v psychologii.
ISBN 978-80-262-1709-1

Fleurot, Amélie
Odpustit druhým, odpustit sobě

Praha: Portál, 2021, 192 s., váz. 299 Kč
Odpouštíme někdy jen na oko?
Případně ze slušnosti? A nestálo by
za to, naučit se odpouštět skutečně
a autenticky? Odpustit těm, kteří nás
zranili, znamená pochopit, že dotyčný ublížil především sám sobě tím, že
se nás dotkl.
ISBN 978-80-262-1731-2

Fryer, Daniel; Tolimat, Rani
Racionálně-emoční terapie

Praha: Portál, 2021, 256 s., brož.
399 Kč
I když máte pocit, že si z vás život
střílí, můžete se naučit, jak ho zdravě
a racionálně zvládat. Zkušený psychoterapeut Daniel Fryer, který se věnuje racionálně-emoční behaviorální
terapii, tvrdí, že své nezdravé reakce
dokážeme změnit.
ISBN 978-80-262-1739-8

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Bárta, Miroslav
Sedm zákonů

Brno: Jota, 2021, 312 s., váz. 398 Kč
Jak civilizace vznikají, dosahují vrcholu a upadají.
ISBN 978-80-7565-640-7

ŠKO L ST VÍ
Čapek, Robert; Příkazská, Irena;
Šmejkal, Jiří
Učitel a syndrom vyhoření

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 142 s., brož. 385 Kč
Mezi nejčastější profese, u nichž
hrozí syndrom vyhoření, patří učitelé.
Právě oni totiž často přistupují ke své
práci s velkým nadšením a zaujetím,
nicméně pokud se nedočkají adekvátní odezvy a nepocítí úspěch, ztrácejí
motivaci.
ISBN 978-80-7496-472-5

Ž IVOTN Í ST YL
Amend, Lars
Bude to dobrý! Změň svůj úhel
pohledu a změníš svůj svět
Praha: Anag, 2021, 1. vyd., 256 s.,
brož. 299 Kč

bibliografie
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Pomocí této knihy ti Lars Amend dodává odvahu žít podle tvého skutečného já. Jeho poselství zní jasně: život
je příliš krátký na to, aby ses neustále
snažil všem zalíbit.
ISBN 978-80-7554-324-0

Překl. Doubková, Pavla, Praha:
Esence, 2021, 128 s., brož. 259 Kč
Okrasná, nebo kuchyňská zahrada?
ISBN 978-80-242-7233-7

matematické
a přírodní vědy

Překl. Podhajská, Zdenka, Praha:
Esence, 2021, 176 s., brož. 199 Kč
Klasická příručka známé americké
odbornice odkrývá tajemství úspěšného zahradničení spočívající ve
výsadbě rostlin, které se mají rády
a výborně se doplňují.
ISBN 978-80-242-7283-2

BIO LO G I E
Kopecký, David (ed.);
Kosmala, Arkadiusz (ed.)
Festulolium – from Nature to
Modern Breeding

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 304 s.
This special issue contains 14 articles,
including eleven original research
papers and three reviews, which are
focused on genetics, ecology, physiology, biotechnology and the breeding
value of Festulolium and various
species within the Festuca–Lolium
complex.
ISBN 978-80-244-5912-7

E N C YK LO PE D I E
Spohnová, Margot a kol.
Co tu kvete?

Praha: Esence, 2021, 496 s., brož.
499 Kč
Nové přepracované vydání úspěšné
encyklopedie planých rostlin obsahuje přehled nejběžnějších druhů.
ISBN 978-80-242-7305-1

KOSMO LO G I E
Tyson, Neil Degrasse
Dopisy astrofyzika

Překl. Jelínek, Martin, Zlín: Kniha
Zlín, 2021, 296 s., váz. 369 Kč
Vlivný americký astrofyzik zveřejňuje
soukromou korespondenci se svými
fanoušky z celého světa, kteří ho oslovili při hledání odpovědí na nejrozmanitější otázky (nejen) kosmologie.
ISBN 978-80-7662-151-0

M ATE M ATI K A
Bednářová, Jiřina
Počítání soba Boba – 1. díl

Praha: Edika, 2021, 64 s., brož.
169 Kč
Publikace je určena předškolním
dětem k rozvoji matematických
schopností a prevenci potíží v matematice po zahájení školní docházky,
zároveň rozvíjí matematické nadání,
přemýšlení.
ISBN 978-80-266-1632-0

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Glendell, Greg
Škola pro papoušky

Praha: Brázda, 2021, 128 s., váz.
295 Kč
Kniha je určena všem, kdo ve své
domácnosti mají papouška, třeba
jen tak pro potěšení nebo jako společníka.
ISBN 978-80-209-0434-8

Z AH R ÁD K ÁŘ I
Pahlerová, Agnes
Pestré záhony pro krásu i užitek

Riotteová, Louise
Mrkev miluje rajčata

technické vědy
E LE K TRO TECH N I K A
Berka, Štěpán
Elektrotechnická schémata
a zapojení v praxi 2

Brno: Computer Press, 2021, 224 s.,
brož. 369 Kč
V knize Elektrotechnická schémata
a zapojení v praxi 2: Řídicí a ovládací prvky naleznete schematická
zapojení domovních elektroinstalací,
doporučená zapojení elektrických
rozváděčů, elektronických ovládačů
a spoustu dalších.
ISBN 978-80-251-5027-6

H O B BY
Edwards, Betty
Kreslení dominantním okem

Překl. Němečková, Pavla, Brno: Zoner
Press, 2021, 160 s., brož. 319 Kč
Fascinující pokračování oblíbeného
bestselleru Naučte se kreslit pravou
mozkovou hemisférou, kterého se na
světě prodalo několik milionů výtisků, a je tak nejprodávanější knihou
o kreslení.
ISBN 978-80-7413-440-1

Edwards, Betty
Skicář: Naučte se kreslit pravou
mozkovou hemisférou

Překl. Suchánek, Tomáš, Brno: Zoner
Press, 2021, 168 s., brož. 320 Kč
Cvičebnice, díky které posunete
své kreslířské schopnosti na úroveň
profesionálů. Abyste se naučili kreslit,
nestačí o tom jen číst knihy – musíte
především trénovat a cvičit. A právě
proto vznikl skicář Naučte se kreslit
pravou hemisférou.
ISBN 978-80-7413-449-4

Edwards, Betty a kol.
Naučte se kreslit pravou mozkovou hemisférou

Brno: Zoner Press, 2021, 308 s.,
brož. 370 Kč
Pomocí různých cvičení a lekcí budete schopni „odemknout“ svou pravou
mozkovou hemisféru a využívat její
schopnosti – pracovat více s představami, symboly a podnítit svou
kreativitu.
ISBN 978-80-7413-448-7

POČÍTAČE
Among Us 100% neoficiální
příručka

Praha: Egmont, 2021, 64 s., váz.
249 Kč
Parazitický shapeshifter řádí jako
utržený z řetězu!
ISBN 978-80-252-4580-4

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Fritzsche, Doris;
Casparek-Türkkanová, Erika
Vaříme zdravě a rychle pro
diabetiky

Překl. Drápalíková, Jana, Praha: Jan
Vašut, 2021, 128 s., brož. 249 Kč
Potvrdili vám diagnózu diabetes
mellitus? Nemáte to jednoduché
a největší problém vidíte asi v každodenním stravování. Změna způsobu
stravování a jídelníčku je však jednodušší, než si možná myslíte.
ISBN 978-80-7541-275-1

Hromas, Hugo
Sedm způsobů jak se radovat
z jídla

Praha: XYZ, 2021, 288 s., váz. 499 Kč
Objevte světové chutě a vraťte se ke
kořenům tradičního stravování. Jednoduché a tradicí prověřené. Právě
takové jsou oblíbené recepty kuchaře
a publicisty Huga Hromase!
ISBN 978-80-7597-882-0

Slunečná kuchařka

Praha: Esence, 2021, 168 s., brož.
299 Kč
V hospodě na statku Popelkových ve
Slunečné se vždy dobře vařilo a peklo.
ISBN 978-80-242-7456-0

Šmalcová, Anna
Tak sladce voní domov. Od
lahodných koláčů po nadýchané
buchty
Praha: Anag, 2021, 1. vyd., 136 s.,
brož. 349 Kč
Tato kuchařka je inspirovaná 60 rodinnými recepty, které byly po mnoho let vylepšovány a staly se velice
oblíbenými nejen u nás doma.
ISBN 978-80-7554-320-2

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Opavský, Jaroslav
Farmakologie pro fyzioterapeuty
– Průvodce vybranými kapitolami s ukázkami léčivých přípravků
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 218 s.
Publikace seznamuje fyzioterapeuty
s vybranými kapitolami farmakologie
pro potřeby jejich profesní praxe.
ISBN 978-80-244-5869-4

Smitijenko, Ilja
Imunitní onemocnění: Když
organismus ničí sám sebe

Překl. Xaverová, Olga, Praha: Esence, 2021, 176 s., váz. 279 Kč
Imunitní systém je už od narození
hlavní obránce lidského organismu.
ISBN 978-80-242-7345-7

umění; hudba
DESIG N
Bilík, Petr (ed.);
Jendřejková, Michaela (ed.)
Kreativní Olomouc DESIGN 2 /
Creative Olomouc DESIGN 2
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 92 s.
Druhý z edice katalogů DESIGN
s podtitulem Kreativní Olomouc,
jehož prostřednictvím autoři hodlají
adekvátně propagovat elitní aktéry
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kreativních odvětví působící v Olomouckém kraji.
ISBN 978-80-244-5880-9

FOTOG R AFIE
Kelby, Scott
Fotografujeme krajiny

Překl. Kristián, Pavel ml., Brno: Zoner Press, 2021, 236 s., brož. 379 Kč
Všichni milujeme fotografie krajiny.
Obrázky toho, jak se mlha valí údolím, jak se na hladině jezera zrcadlí
zasněžené kopce nebo jak vodopád
v krásných sametově jemných pramíncích stéká po skále.
ISBN 978-80-7413-436-4

učebnice
FYZIKA
Kolářová, CSc., doc. RNDr.
Růžena; Bohuněk, PaedDr. Jiří
Fyzika pro 8. ročník základní
školy

Praha: Prometheus, 2021, 2. vyd.,
228 s., brož. 159 Kč
Učebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná
v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem. V jednotlivých článcích
je uvedeno stručné vysvětlení nových
poznatků a ukázky jejich využití
v denním životě.
ISBN 978-80-7196-498-8

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Ježek, Miroslav
Sociophonology of Received
Pronunciation

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
271 s., brož. 450 Kč
Publikace se zabývá spisovnou výslovností anglického jazyka (tzv. RP) a její
percepcí anglickými a českými mluvčími. Dále zkoumá role, které výslovnostní model plní v obou oblastech.
ISBN 978-80-210-9832-9

ZDRAVOTNICTVÍ
Gábová, Kristýna;
Horáková, Radka; Tavel, Peter
Bezdrátová technologie u dětí
s vadou sluchu: Kde se dá koupit
to špiónské ucho?
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 86 s.
Metodika „Bezdrátová technologie u dětí s vadou sluchu »Kde se
dá koupit to špiónské ucho? «“ je
zaměřena na využívání bezdrátových
technologií, které jsou určeny ke
zkvalitnění poslechu a zlepšení porozumění řeči u uživatelů sluchadel
a kochleárních implantátů.
ISBN 978-80-244-5910-3

spor t
a tělov ýchova
RYBAŘ E N Í
Fikar, Václav
Kniha přívlače

Praha: Mladá fronta, 2021, 306 s.,
váz. 449 Kč
Václav Fikar, mezinárodně známý odborník, publicista a autor mnoha knih
s rybářskou tematikou, na základě

dlouholetých zkušeností fundovaně
popisuje principy, postupy a pomůcky k lovu dravých ryb přívlačí.
ISBN 978-80-204-5822-3

SPO R TOVN Í
AKCE
Karl, Philippe
Omyly moderní drezury

Překl. Švehlová, Dominika, Praha:
Brázda, 2021, 160 s., váz. 495 Kč
Kritická a burcující kniha o sportovní
drezuře a o tom, co se z ní dnes
mnohde stalo.
ISBN 978-80-209-0432-4

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
David, Petr; Soukup, Vladimír
Jizerské hory známé i neznámé

Praha: Universum, 2021, 232 s., váz.
379 Kč
Jizerské hory jsou rájem vnímavých
tuláků i okouzlených výletníků, kteří
přicházejí v každou roční dobu –
v létě za rozkvetlými upolíny na
Jizerku, na podzim za nádherou
zlatě zbarveného listí bukových lesů
a v zimě na běžkách do bílých stop.
ISBN 978-80-242-7378-5

TUR ISTI K A
printintin
Cestovní deník

Praha: CooBoo, 2021, 192 s., váz.
299 Kč
Každou cestu si můžete užít ještě víc,
když si ji dobře naplánujete.
ISBN 978-80-7661-200-6

jazykověda;
literární vědy
G R AM ATI K A
Gošová, Věra
Předškolák školákem – Grafomotorika a příprava na psaní

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 72 s., brož. 99 Kč
Hravé pracovní listy nabídnou
vašemu dítěti přípravu na výuku
psaní. Pracovní listy jsou využitelné
k nácviku i docvičování, ke skupinové
i individuální práci v mateřské škole
a první třídě ZŠ.
ISBN 978-80-7496-464-0

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Rinas, Karsten; Tichák, Viktor
Die Interpunktion im Deutschen
und Tschechischen. Eine vergleichende Darstellung

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 216 s.
Tato monografie přináší detailní srovnání současných pravidel interpunkce
v němčině a češtině. Představuje tak
příspěvek ke kontrastivní ortografii
a grafematice.
ISBN 978-80-244-5859-5

JA Z YKOVĚ DA
Arkanhelska, Alla (ed.) a kol.
Nové jevy v ruské a slovanské
frazeologii

bibliografie
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 512 s.
Kolektivní monografie Nové jevy
v ruské a slovanské frazeologii je
věnována četným projevům frazeologické dynamiky slovanských jazyků
moderní doby.
ISBN 978-80-244-5889-2

Rodrígues, García Cristina
Análisis de errores en la interlengua de aprendices de ELE
universitarios checos y eslovacos
Brno: Masarykova univerzita, 2021,
339 s., brož. 450 Kč
Monografie sleduje interjazykový soubor českých a slovenských
studentů španělštiny na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity.
ISBN 978-80-210-9798-8

LI NGVISTI K A
Rejzek, Jiří
Zrození češtiny

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 168 s., váz. 189 Kč
Kniha prezentuje jazykovědné
poznatky z prehistorie češtiny na
pozadí historických i archeologických
zjištění, a propojuje takto období
praslovanské s obdobím, kdy vzniká
čeština jako samostatný jazyk.
ISBN 978-80-7422-799-8

krásná
literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Chinmoy, Sri
Kapesní moudrost duše

Zlín: Madal Bal, 2021, 1. vyd., 272 s.,
váz. 229 Kč
Moudrost aforismů v této knížce
je – stejně jako naše duše – prostá
a hluboká. Duše, ono „Já“, které je
stále uvnitř nás a nemění se s věkem,
k nám promlouvá tiše.
ISBN 978-80-88324-20-1

AUTOBIOGRAFIE
Modrič, Luka; Matteoni, Robert
Luka Modrić: Moje hra

Překl. Otčenášek, Jaroslav; Reischlová, Daniela, Praha: Práh, 2021,
352 s., váz. 399 Kč
Jediná oficiální autobiografie slavného
chorvatského záložníka Luky Modrice.
„Směle se může řadit mezi nejlepší
záložníky posledních dvaceti let.“
ISBN 978-80-7252-877-6

Zimbardo, Philip G.;
Hartwig, Daniel
Philip Zimbardo – Paměti
psychologa

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Portál, 2021, 280 s., váz. 399 Kč
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.
ISBN 978-80-262-1748-0

BIOG R AFI E
Doležalová, Antonie
Mikuláš Teich: Moje století
(1918–2018)

Praha: Galén, 2021, 373 s., váz. 400 Kč

z n o v i n e k k 9. 8 . 2 0 2 1 9 5 t i t u l ů

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 opustil.
ISBN 978-80-7492-503-0

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 608 s., váz. 449 Kč
Desátý díl krimi série o detektivu Harrym Holeovi.
ISBN 978-80-7662-155-8

Formanová, Martina
Nalakuj to narůžovo

de Vega, Lope
Fuente Ovejuna (Ovčí pramen)

Praha: Prostor, 2021, 216 s., váz. 297 Kč
V nové knize, kterou Martina Formanová navazuje na předchozí autobiografické prózy Skladatelka voňavého
prádla a Snědla dětem sladkosti, se
setkáváme se zralou ženou reflektující svůj život po smrti manžela Miloše
Formana (18. 2. 1932 – 13. 4. 2018).
ISBN 978-80-7260-492-0

CESTO PISY
Čech, Jakub
Jakubův cestovní deník 3

Praha: XYZ, 2021, 240 s., brož. 299 Kč
Po dvou pěších cestách z Mexika do
Kanady se Jakub Čech v roce 2020
chystal na svou třetí dlouhou stezku
v USA – Appalachian Trail. Jenže
uskutečnění tohoto snu překazil příchod covidové pandemie.
ISBN 978-80-7597-883-7

Voors, Tim
Skvělá samota. Putování Pacifickou hřebenovkou

DIVADELNÍ HRY
Praha: Artur, 2021, 1. vyd., brož.
198 Kč
Hra podle skutečných událostí, které
se odehrály ve vsi Fuente Ovejuna.
Obyvatelé svobodné obce se postaví
proti představiteli rytířského řádu,
komturovi Gomézovi, který neuznává
jejich tradiční práva.
ISBN 978-80-7483-151-5

Dürrenmatt, Friedrich
Romulus Veliký

Praha: Artur, 2021, 1. vyd., brož.
210 Kč
Ústřední postavou „nehistorické historie“ je poslední císař rozpadající se
Římské říše. Tragickou situaci bývalé
mocnosti Dürrenmatt ve své hře traktuje jako absurdní komedii.
ISBN 978-80-7483-147-8

Kliment Klicpera, Václav,
Rohovín Čtverrohý, Lhář a jeho
rod, Popelka varšavská

Praha: Práh, 2021, 240 s., váz.
„Tahle drsná otevřená krajina byla
divočinou, o které jsem snil. Země
svobody, kde neplatí žádná pravidla
a kde celé dny nikoho nepotkáte.“
Připravte se na okouzlující nádheru
Pacifické hřebenovky.
ISBN 978-80-7252-874-5

Praha: Artur, 2021, 1. vyd., brož.
210 Kč
161. svazek edice D přináší tři veselohry V. K. Klicpery: oblíbenou aktovku
o napáleném Rohovínu Čtverrohém,
půvabnou veselohru Lhář a jeho rod
o rodině, ve které nikdo nedokáže říct
pravdu, a objevuje čtenářům zapomenutou verzi Popelky.
ISBN 978-80-7483-149-2

DE TE K TIVK Y,
KRIMI

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY

Blaedel, Sara
Stezka mrtvých

Bauer, Jan
Bratrstvo růžového kříže

Praha: Práh, 2021, 280 s., váz.
Během rituálu zasvěcování do dospělosti zmizí patnáctiletý chlapec a zanedlouho se ukáže, že není jediným
pohřešovaným. Proč všichni mlčí?
Co skrývá tajemný les? Kdo používá
Stezku mrtvých, po níž se za starých
časů chodívalo k obětnímu dubu?
ISBN 978-80-7252-857-8

Nesbø, Jo
Levhart

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 728 s., váz. 449 Kč
Osmý díl krimi série o detektivu
Harrym Holeovi.
ISBN 978-80-7662-154-1

Nesbø, Jo
Nemesis

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 504 s., váz. 449 Kč
Čtvrtý díl krimi série o detektivu Harrym Holeovi.
ISBN 978-80-7662-156-5

Nesbø, Jo
Netopýr

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 400 s., váz. 399 Kč
První díl krimi série o detektivu Harrym Holeovi.
ISBN 978-80-7662-153-4

Nesbø, Jo
Policie

Brno: Moba, 2021, 279 s., váz.
Prahu na sklonku 16. století vyděsí
letáky záhadného Bratrstva růžového
kříže, které se přes noc objevují na
vratech kostelů. Jejich autoři slibují
příchod dne osvícení a rozdrcení
ďábla nevědomosti.
ISBN 978-80-243-9742-9

Morton, Andrew
Zrazená koruna

Překl. Iváková, Kateřina, Praha: XYZ,
2021, 496 s., váz. 449 Kč
Příběh milostného vztahu mezi Wallis
Simpsonovou a králem Edwardem
VIII., jehož abdikace za účelem uzavření
manželství s rozvedenou vyvolává po
celá desetiletí úžas a spoustu spekulací.
ISBN 978-80-7597-862-2

Scarrow, Simon
Zrádcové Říma

Praha: BB art, 2021, 336 s., váz.
Píše se rok 56 n. l. Generál Corbulo
shromáždil pro válku s Parthií vojsko o síle dvaceti tisíc mužů. Druhá
pretoriánská kohorta pod velením
veteránů tribuna Catona a centuriona
Macrona je připravena k boji.
ISBN 978-80-7595-411-4

Sem-Sandberg, Steve
Vojín W.

Praha: Paseka, 2021, 416 s., brož.
Vojín W., neboli Woyzeck či česky
Vojcek, je otloukánek stíhaný posmě-
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chem, naivní a čistá duše, a přece
vrah. Jeho vyšetřování a poprava za
vraždu ze žárlivosti, které proběhly
v Lipsku roku 1824, byly jedním velkým ponížením.
ISBN 978-80-7637-162-0

Vaňková, Ludmila
Čas voní dálkou / Země svobodných, domov smělých
Praha: Šulc – Švarc, 2021, 496 s.,
váz. 499 Kč
Historický román o přátelství, lásce,
odvaze a touze po svobodě se odehrává v roce 1848.
ISBN 978-80-7244-463-2

Whitton, Hana
Adam ze Zbraslavi a případ
královského levobočka

Praha: Vyšehrad, 2021, 216 s., váz.
299 Kč
První díl historických detektivek s pátračem Adamem ze Zbraslavi. Mladý
šlechtic Adam, člen družiny českého
krále Václava III. a králův přítel a důvěrník, je povolán ke královskému dvoru,
aby zde řešil řadu záhadných případů.
ISBN 978-80-7601-461-9

Winston, Graham
Poldark – Cizinec z moře

Překl. Havlíková, Ludmila, Praha:
Baronet, 2021, 480 s., váz. 449 Kč
Roku 1810 v Evropě zuří válka a Demelza Poldarková netrpělivě čeká na
návrat svého manžela Rosse, který
postupuje s Wellingtonovou armádou
v Portugalsku. Jejich děti již dospěly
a začínají si hledat místo v životě.
ISBN 978-80-269-1291-0

H O RO RY
King, Stephen
Když teče krev

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2021, 1. vyd., 352 s., váz. 389 Kč
Čtyři dosud nepublikované novely
Stephena Kinga nabízejí kromě tradičně očekávaných nadpřirozených hororových témat i zcela nové pohledy na
povahu zla. Příběhy jsou ovšem podtrženy veskrze pozemskými strachy,
jako jsou obavy z blížící se smrti.
ISBN 978-80-7593-252-5

HUMO R
Mevald, Jiří
Smích. /od hlavy až k patě/

Praha: Olympia, 2021, 88 s., brož.
Doba covidová smíchu moc nepřála.
Ale potlačit jej nelze, na bolavou
dobu je to nenahraditelný lék. Jiří
Mevald zachytil za svou dlouhou reportérskou dráhu tento krásný lidský
projev v mnoha podobách.
ISBN 978-80-7376-541-5

Praha: Academia, 2021, 220 s., váz.
255 Kč
V. V. Majakovskij, autor glorifikovaný
i zatracovaný, protežovaný i takřka
pozapomenutý: pod nánosy ideologického balastu a předsudků se
nachází jeden z nejoriginálnějších
světových básníků, jehož tvorba vždy
budila pozornost a často i vášně.
ISBN 978-80-200-3220-1

POVÍ D K Y
Rosocha, Martin
Strážce stromů – Povídky

Praha: Brána, 2021, 176 s., váz.
259 Kč
Kniha Strážce stromů je soubor padesáti krátkých povídek, vystavěných
na hranici fantazie a skutečnosti.
ISBN 978-80-242-7388-4

PRÓZ A
Hempfling, Klaus Ferdinand
Tanec s koňmi

Překl. Fráterová, Zora, Praha:
Brázda, 2021, 204 s., váz. 495 Kč
Třetí vydání úspěšného bestseleru,
který byl přeložen do řady jazyků.
Autor je vyznavačem zcela nového
přístupu ke koním, který vychází ze
staletých tradic.
ISBN 978-80-209-0431-7

Rae, Amber
Bez obav

Překl. Němečková, Jitka, Brno: Zoner
Press, 2021, 248 s., brož. 349 Kč
Tuto knihu napsala žena. Silná
žena. Na tom, že tato kniha vychází
v češtině, mají zásluhu tři ženy: překladatelka, redaktorka a šéfredaktorka (jazykové korektury nepočítám,
sorry, Vašku). Je to opravdu hodně
ženská kniha.
ISBN 978-80-7413-434-0

PŘ Í BĚ HY
Lippincottová, Rachael; Craigová,
Erin A.; Desombreová, Auriane
a kol.
Spolu a každý zvlášť
Praha: Yoli, 2021, 296 s., brož.
299 Kč
Sbírka romantických příběhů z období lockdownu od nejznámějších
autorů young adult.
ISBN 978-80-242-7358-7

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

PO E Z I E
Kolářová, Jana
Básnické dílo Jiřího Bartholda
Pontana

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 129 s., brož.
Jiří Bartholdus Pontanus z Breitenberka patřil k významným autorům
předbělohorské latinsky psané bohemikální literatury katolické prove
nience na přelomu 16. a 17. století.
ISBN 978-80-88278-58-0

Majakovskij, Vladimir Vladimirovič
Poemy: Svazek 1

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.

NA DOVOLENOU
S KNIHAMI
ANAG

Pasažér 23

5545

Psychothriller
Sebastian FITZEK

Policejní psycholog Martin Schwartz před pěti lety během
dovolené na výletní zaoceánské lodi Sultan ztratil ženu
a syna a nikdy se nedozvěděl, co se přesně stalo. Najednou
mu však zavolá podivná stará dáma, že se musí okamžitě
dostavit na palubu Sultana, protože vyšly najevo nové důkazy o osudu jeho rodiny – objevila se dívka, která před týdny na Sultanovi zmizela. S medvídkem jeho syna v ruce…
408 stran, vázaná, 399 Kč

Ryby, které lezou na stromy

5868

Kompas pro velké dobrodružství jménem Život
Sebastian FITZEK

Věhlasný autor psychothrillerů, si v této, pro něj žánrově
nezvyklé knize, pokládá existenciální otázky: Co je v životě
důležité? Jak najdete štěstí? Které životní cíle jsou správné?
Co se naučíte z porážek? Na poutavých osobních příbězích
ukazuje, co je v životě důležité a jak může člověk žít šťastně.
184 stran, brožovaná, 299 Kč

Přírodní lékárna

5873

60 receptů z přírody pro zdraví
Přírodní přípravky, sirupy, krémy, pleťové vody a masti…
z tisícileté historie, pocházející z moudrých rukou Matky
přírody a užitečné pro zdraví každého z nás. Tato kniha obsahuje jednoduché a účinné návody a recepty na lektvary,
elixíry, krémy a přírodní přípravky a učí, jak se každý den
cítit lépe, usmívat se a žít v míru.
160 stran, brožovaná, 299 Kč

Spánkem ke zdraví

5867

Zlepšete svůj spánek, zlepšete své zdraví
Katharina LEDERLE

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

Doktorka Katharina Lederle je spánková specialistka s mezinárodním renomé. V této knize, kterou napsala na základě nejnovějších vědeckých poznatků týkajících se dané oblasti, srozumitelně vysvětluje, jak složitě je spánek propojen
se třemi pilíři zdravého, úspěšného a vyrovnaného života:
fyzickým zdravím, mentální výkonností a emoční pohodou.
240 stran, brožovaná, 309 Kč
anag@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 19. 7. 2021 až 25. 7. 2021

beletrie
1. Karel Gott Má cesta za štěstím – Karel Gott Karel Gott Agency
2. Marek Eben Myšlenky za volantem Brána
3. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
4. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
5. Alena Mornštajnová Listopád Host
6. Filip Rožek Gump – Pes, který naučil lidi žít (filmová obálka) Kontrast
7. Anne Jacobsová Panský dům: Návrat Ikar
8. František Kotleta Underground: Revoluce Epocha
9. Filip Rožek Gump – Pes, který naučil lidi žít Kontrast
10. Zdeněk Svěrák Povídky a jedna báseň Cosmpolis

populárně-naučná
1. Miroslav Bárta Sedm zákonů – Jak se civilizace rodí, rostou a upadají Jota
2. Nina Špitálníková Svědectví o životě v KLDR NLN
3. Pavel Kolář Posilování stresem – Cesta k odolnosti Universum
4. Jaroslav Kmenta Babišovo Palermo I Jaroslav Kmenta
5. Vlastimil Vondruška O svobodě myšlení Moba
6. Jaroslav Petr Desatero smyslů Dokořán
7. Lukáš Hejlík 555 – Výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka Došel karamel
8. Kolektiv Kellner Zeď
9. Dana Čermáková Libuše Šafránková Imagination of people
10. Jan Müller Rebel Hnízdil Muza books

pro děti a mládež
1. Jaroslav Foglar Rychlé šípy Jana Fischera Albatros
2. David Walliams, Tony Ross Bestie z Buckinghamského paláce Argo
3. Kolektiv Zpívánky 1 Albi
4. Jeﬀ Kinney Strašidelné historky báječného kamaráda CooBoo
5. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
6. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 15 CooBoo
7. Leigh Bardugo Griša – Světlo a stíny Fragment
8. Kolektiv 4 prázdninové příběhy Čtyřlístku Čtyřlístek
9. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 2 CooBoo
10. Magdalena Takáčová, Julie Bezděková V lese Edika
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 2021

1. Jaroslav Kmenta Babišovo Palermo I Audiotéka, čte J. Saic
2. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Supraphon, čte M. Hofmann
3. Tim Weaver Není cesty zpět Audiotéka, čte I. Bareš
4. Vlastimil Vondruška Čtyři případy mladého Oldřicha z Chlumu Tympanum, čte J. Hyhlík
5. Karin Lednická Šikmý kostel OneHotBook, čte V. Cibulková
6. Miroslav Bárta Sedm zákonů Jota, čte P. Hromádka
7. Marek Eben Myšlenky za volantem Témbr, čte M. Eben
8. Pavel Kolář Labyrint pohybu Vyšehrad, čte V. Fridrich, R. Růžičková
9. Johana Fundová Hezký, ale narovnej se! AudioBerg, čte M. Issová, V. Neužil, A. Kameníková
10. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Audiotéka, Bookmedia, čte D. Prachař
14

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

398 Kč

vázaná
312 stran

599 Kč

vázaná
256 stran

399 Kč

vázaná
288 stran

398 Kč

vázaná
400 stran

249 Kč

brožovaná
+ kapesní nůž

289 Kč

vázaná
200 stran

349 Kč

vázaná
288 stran

69 Kč

brožovaná
128 stran

149 Kč

vázaná
144 stran

79 Kč

brožovaná
96 stran

99 Kč

brožovaná
192 stran

99 Kč

brožovaná
192 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.

ZÁBAVNÉ LUŠTĚNÍ
NA LÉTO

www.NOVINKA-MESICE.cz

CESTUJEME
NEJEN PO ČESKU

www.KNIHA-MESICE.cz

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

