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ŠATY PRO KRÁLOVNU

Vážení a milí čtenáři,
už to zase začíná, vánoční nákupní kolotoč se roztáčí a je jen na nás, jak moc se nám z něj zamotá
hlava. I letos nákupy komplikují různá opatření, takže mnoho z nás opět sáhne po internetových objednávkách nebo dárkových poukázkách. Ty z nového
projektu dameknihu.cz, o kterém píšeme na straně
38, jsou vtipné a originální.
Po roce bude zase potřeba oprášit rodinné recepty na vánoční pochoutky. Protože trpím slušnou sbírkou potravinových intolerancí, musím mezi ně propašovat i nějaké bezlepkové a bezlaktózové dobroty.
Jako na zavolanou tak přišel rozhovor Jarmily Skopalové s Vladimírou Strnadelovou, která na straně 10 představuje knihu Radost z bezlepkové stravy. Musím si ji
pořídit jako předvánoční dárek.
O tom, že na Vánoce se houfně vaří a peče, vědí nakladatelé moc dobře, a proto
vychází tučná porce kuchařek. Své Sexy dorty představil oblíbený cukrář Josef Maršálek a Kateřina Kuranova alias Smoothcooking.cz vydala kuchařku, kterou nazvala
jednoduše Naše. Nenechte se zmást venkovem vonícím obrázkem na titulní straně,
je to kniha do pohody i nepohody, na venkov i do města a vánoční recepty v ní také
nechybí. Moje favoritka je ovšem Helena Fléglová, sympatická a skromná cukrářka,
jejíž zákusky jsou umělecká díla. V knížce HF Masterclass se o své cukrářské fígle sice
podělila, ale obávám se, že laťka je proklatě vysoko a letos ji nepřeskočím. Příští rok
už to ale podle jejích receptů určitě zvednu alespoň o jeden level výš. Koukám, že
s předsevzetími začínám brzy. Ale proč ne. Mít cíle je fajn, ženou vás dál. O tom ví své
i další rozhovorový host těchto Knižních novinek Abhejali Bernardová. Nad jejími
sportovními výkony zůstává rozum stát. Přeplavala kdejakou velkou světovou louži,
najela tisíce kilometrů na kole a aby toho neměla málo, tak v nohách má stovky kilometrů. A když zrovna neběhá, neplave a nejede, pak se věnuje nakladatelství Madal
Bal a vydává mimo jiné kartičky s aforismy a myšlenkami Sri Chinmoye. Jednu sadu
kartiček jsem si položila na noční stolek. Každé ráno jednu vytáhnu, schválně co mi
pro daný den řekne. Možná i to je vlastně docela dobrý tip na dárek. Hrst dobrých
a pozitivních myšlenek se především v dnešní době rozhodně hodí.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
Kéž ranní štěstí našeho srdce
rozjasní celý náš den.
Sri Chinmoy

Nemůžu si pomoc, ale na podzimní plískanice je nejlepší romantické čtení. Třeba
jako kniha Šaty pro královnu kanadské autorky Jennifer Robson (vydává MOBA,
překlad Kristýna Himmerová), v níž je romantika příjemně namíchaná s historickými skutečnostmi a třešinkou na dortu je událost, která v roce 1947 hýbala
Velkou Británií.
Hlavní hrdinka Ann je vyšívačkou v londýnském módním salónu Normana
Hartnella, kde šijí své róby slavní, bohatí, a dokonce královská rodina. O práci
na zajímavých modelech tu není nouze. Ovšem jeden nad ostatními vyniká. Jsou
to svatební šaty pro princeznu Alžbětu, která si bude brát prince Philipa. Anniny šikovné ruce budou mít na té nádheře velkou
zásluhu. To ona bude vyšívat princezniny šaty. Je
nadšená stejně jako její kamarádka Heather, která
chce v Anglii zapomenout na válečné útrapy a hledá nový život. Obě se pustí do práce a pod rukama
se jim rodí dílo, které je i pro preciznost výšivek
dodnes obdivováno. Dívky ale nejenže musí dbát
na to, aby každý steh byl dokonalý, ještě musí zdolávat různé životní překážky. Musí čelit nepohodlí
poválečného města, nedostatku peněz, ale i proradným novinářům, kteří z nich chtějí vymámit zlatem ceněné informace o vzhledu svatebních šatů.
Soukromý život se jim mísí s prací, už ani nevědí,
jestli je den či noc, ale tahle zakázka za všechny útrapy stojí. V salónu to vře
nadšením a když se přijde podívat královská rodina, jsou všechny vyšívačky na
vrcholu blaha.
Příběh svatebních šatů princezny Alžběty stojí na reálných základech. Skutečně vznikly v salónu Normana Hartnella, skutečně se na nich podílely mladé
vyšívačky a skutečně do salónu zavítala královská rodina. Autorka získala informace od jedné z tehdejších pracovnic a některé situace a postavy tak mají reálný
předobraz. Zbytek už je ale příjemná hra autorčiny fantazie, která do historických
událostí vložila pracovní i milostné trable dvou kamarádek.
Knížka se čte s lehkostí a podzim za okny vám najednou nijak nevadí. Královská svatba Alžběty a Philipa vám ho spolehlivě rozzáří.
JANA MARXTOVÁ
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Já se přiznám, že aktuálně nic nečtu. Vlastně celkově moc nečtu. Jsem flusnutí do ksichtu všem těm
spisovatelům, co mají poctivě načteno a až pak začnou psát. Naposledy jsem četl Zaklínače asi před
dvěma lety, kdy jsem byl naposledy u moře a tím to
hasne. Toho jsem navíc četl, protože jsem zrovna
dohrál hru Zaklínač a chtěl jsem si zážitek z toho
světa prodloužit.
Před ním jsem četl Babičku. Na základce.
Tím bych výčet přečtených knih zdárně uzavřel.
Ale zase, aby si lidi nemysleli, že jsem úplnej antiliterát. Docela často si čtu
letáky například z Lidlu nebo Alberta a občas si přečtu něco po sobě, co jsem
zrovna napsal, abych zjistil, jestli tam nemám gramatickou chybu. Tu sice nikdy
neodhalím, i když tam určitě je, ale zase mám ze sebe dobrý pocit, že jsem
něco četl.
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KNIŽNÍ NOVINKY
z Nakladatelského domu GRADA
MATČIN HROB
Detektiv Josie Quinnová musí vyšetřit
případ, který se dotýká její minulosti.
Kdo doopravdy byla její matka a kdo
je záhadná žena pohřbená v lese?
Dokáže Josie vybojovat bitvu s démony
ze své minulosti, aby dokázala ochránit
další nevinné životy?

Unikla sé
rio
vrahovi. T vému
en se pro
ni teď vra
cí…

ŠIFRA
Další příp
Josie Qu ad
innové

V šestnácti letech se Nině podařilo
uniknout ze smrtící pasti sériového
vraha. Teď je z ní dospělá žena
a pracuje jako agentka FBI. Když
se však stane hvězdou internetu,
dostane se zpět do hledáčku muže,
který na ni ani po letech nezapomněl.

DIVADLO JÁRY
CIMRMANA PO
PADESÁTCE...
Jednou z krásných věcí na této knize
je skutečnost, že hlavním aktérem je
samotné divadlo. Kniha zaznamenává
kompletní vývoj legendárního
souboru od počátků až do dnes,
včetně autentických vzpomínek herců.

Neobjeve
ná
se spisy o truhla
hist
Divadla J orii
áry
Cimrman
a

Novinka
od a
bestselle utorky
ru Vařila
jsem pro
Picassa

KMOTRY
Neodolatelný román o čtveřici žen, jež
se staly švagrovými. Poté, co se jejich
manželé za druhé světové války od
rodiny vzdálí, nezbývá „kmotrám“, než
se vypořádat s newyorským podsvětím,
které nevěří, že ženy jsou schopny
bojovat jako lvice za rodinný podnik.

Kupujte na www.grada.cz nebo u svého knihkupce

knižní tipy

NE TAK ÚPLNĚ SOUKROMÉ EMAILY COCO PINCHARDOVÉ
překlad Ivana Skenderija) je půvabný paperback do vlaku, na odpolední čtení, když prší, prostě na uklidněnou. Navíc se musím přiznat, že po delší době
čtu paperbackovou knihu a je to i na omak tak trochu jiné, přívětivé a malinko
vzpomínkově retro. Pro vás, kteří se domníváte, že autor je Čech (vzhledem
k příjmení taky možná Slovák), pár důležitých informací: Robert Bryndza se
narodil v roce 1979 ve městě Lowestoft ve Velké Británii. Když mu rodiče k Vánocům v jeho třinácti letech koupili psací stroj, začal psát. Vystudoval herectví
na Guilford School of Acting v Londýně, jako herec příliš úspěšný nebyl, a tak si
vyzkoušel napsat divadelní hru s názvem Branko & Branka. Hra uspěla na divadelním festivalu v Edinburghu, a tak se rozhodl psaní věnovat profesionálně. Ne
tak soukromé emaily Coco Pinchardové jsou jeho prvotinou, která se okamžitě
stala bestsellerem. Milovníci detektivek ale Bryndzu určitě znají už delší dobu.
Jeho Dívka v ledu nebo Noční lov jsou skutečně skvělé.
JARMILA SKOPALOVÁ

Musím se vám přiznat, že až při čtení téhle knížky jsem si
uvědomila, jak moc žiju skrze emaily. A není to jen proto,
že žiju daleko od města. Přemýšlím, proč raději ťukáme
do klávesnice, než bychom zvedli telefon. Ale pojďme ke
knize: příběh je velmi čtivý, až krutě moderní (tedy ve
smyslu „současný“). Hrdinka sleduje seriál Sex ve městě
a celý její život trochu připomíná tuhle barvotiskovou,
lehce povrchní a přitom tak skutečnou podívanou. Coco
načapá svého přítele Daniela v objetí jiné ženy v jejich vlastní posteli. Popadne
pytlík mouky a chce jej po něm hodit. Naštěstí to neudělá. Daniel odchází sám.
Coco potřebuje začít nový život. Vše, co se jí děje a co prožívá, se dozvídáme
skrze emaily. A protože čtyřicítka je pro ženy magický věk, nemá to jednoduché.
Ale upřímně – ne zase tak těžké, jako kdyby jí bylo padesát. Kniha Ne tak úplně
soukromé emaily Coco Pinchardové Roberta Bryndzy (vydává Cosmopolis,

PAMÁTCE PAMĚTI
Rimbaud, Cvetajevová, Achmatovová, Mandelštam, Charms, Nabokov, Sebald,
Sontagová, Proust, Barthes, Celan, Benjamin, Pamuk, Salomonová, Tarkovskij,
Cornell a mnoha dalšími. Je to psáno krásným, kultivovaným jazykem, s četnými
rodinnými dopisy nebo popisem archivních fotografií. Místy na nás román dýchá
až nabokovovskou atmosférou a náladou i jazykovým bohatstvím, jindy zase dílo
upomene na Ulickou, Pasternaka či jiné ruské klasiky. Především je však autorka
svá, přemýšlivá, filozofující, hutná; místy je text úvahami snad až zahlcen, takže
jde více o esej a méně o román, děj tu není skoro žádný, ale to se u podobného
díla ani neočekává. Vynikající překlad doplnila překladatelka Alena Machoninová
rozsáhlým zasvěceným doslovem s několika ukázkami z básní Stěpanovové a lze si
tak jen přát, aby se v češtině objevil také výbor z její poezie a esejů... Román vřele
doporučuji všem, kteří mají rádi náročnou četbu o rodinné historii, v níž převažují
úvahy, odkazy, aluze, citáty zjevné i skryté apod., a ruskou literaturu, která má
stále co nabídnout. Vydalo nakladatelství Akropolis.
MILAN VALDEN

Ruská básnířka a esejistka Marija Stěpanovová (*1972)
byla za anglický překlad svého prvního románu se zvláštním
názvem Památce paměti a s podtitulem Romance (Pamjati
pamjati. Romans, 2017) nominována na letošní International Booker Prize; za ruské vydání získala cenu Bolšaja
kniga. Stěpanovová v rozsáhlém metarománu rekonstruuje
rodinnou historii a v četných esejistických pasážích se zabývá tématy lidské paměti a vzpomínek, reaguje na posedlost
dneška minulostí a reflektuje psaní knihy samotné a své pátrání po minulosti svých
předků s židovskými a ukrajinskými kořeny. Příslušníci autorčiny rodiny jako by
byli jen lhostejnými statisty bouřlivých dějin 20. století – revolucí, čistek i válek,
které jsou neodbytným pozadím jejich všedních životů. Co je to paměť v epoše postpaměti a jak je minulost přítomna v naší současnosti, která si je až příliš
sebevědomě jista, že minulost plně ovládá? Stěpanovová se zabývá literaturou,
filmem, fotografií i výtvarným uměním. Hemží se to tu jmény jako Rembrandt,

CYKLON A JINÉ POVÍDKY
v povídce Trenčkot si dívka v malém obchůdku tak dlouho zkouší různé kousky
kabátky a svetříky, až její tělo zmizí a podivní prodavači mohou rozšířit svůj sortiment o oblečení, v němž dívka přišla. V povídce Výtah se výtahová kabina jednoho
činžovního domu stává dějištěm roztodivných mikropříběhů, někdy opět surreálných: je společenským sálem, v němž se koná ples; uvězní nájemníky, kteří čekají
na vysvobození; nastupuje do něj popelnice, jež má na starosti pořádek v domě…
Cyklon, tedy povídka, která dala jméno celému výboru, je zároveň jméno dívky,
jejíž příběh je psán v mužském rodě, resp. rody ženský a mužský se v ní neustále
promyšleně střídají.
Mándyho povídkový cyklus je čtivý, navíc je zajímavým výletem do Maďarska,
země nám zeměpisně i historicky velmi blízké.
LUCIE JÍLKOVÁ

Povídkový cyklus Cyklon a jiné povídky maďarského spisovatele Ivána Mándyho (vydává Novela bohemica) do
češtiny převedl zkušený překladatel Robert Svoboda. Ten
také knihu, ještě společně s moderátorem Zdenko Pavelkou
a naším předním hungaristou a literárním vědcem Evženem
Gálem, představil na letošním veletrhu Svět knihy.
Mándy čtenáře ve svých povídkách provádí budapešťskými uličkami a náměstími; občas připomene jména
dalších spisovatelů, např. u nás málo známého Milána Füsta a jeho výrok: Jestliže se člověk nestydí za smích, nesmí se stydět ani za pláč.
Tento výrok hraje důležitou roli v povídce Odpolední spáč, povídce výrazně autobiografické. Dalším jménem, které stojí za připomenutí, respektive za případné vygooglování, je Mihály Babits, maďarský básník a redaktor časopisu Nyugat
(Západ), který vycházel v letech 1908 až 1941 a do nějž ve své době přispívali
nejvýznamnější maďarští spisovatelé. Některé Mándyho povídky připomínají i klíčové dějinné okamžiky; mezi nimi nelze opominout tragický rok 1956. Jak zaznělo
na Světu knihy a jak se také píše na záložce, knihu lze doporučit každému, komu je
blízký styl Bohumila Hrabala. Oba spisovatelé psali ve stejné době, milovali fotbal
a film, oba ve svém díle často představují lidi z okraje společnosti. Třeba v povídce
Slzící stromy je protagonistkou chudá romská dívka jménem Slídilka, jež prožívá
okamžik štěstí – svou vlastní, ovšem neuvěřitelně nuznou svatbu. Sen o společném životě s mladíkem, kterého si nevybrala, bohužel bere během několika málo
dní za své. V některých povídkách se potkává skutečnost s neskutečností. Třeba

Informace z redakce

Vážení čtenáři,
časopis Knižní novinky najdete
v elektronické verzi také na webových stránkách:
www.knizni‑novinky.cz | www.sckn.cz
a na Facebooku: www.facebook.com/KN.casopis
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www.pavelmervart.cz
Autonomie v dialogu: Kant a druzí
Kniha Autonomie v dialogu je součástí širšího projektu, který zkoumá Kantův „vynález“ autonomie prostřednictvím rozhovorů
s vybranými postavami evropské filosofické
tradice. Co je pravdy na podezření, že autonomie, chápaná jako sebevztah rozumného
subjektu, není schopna náležitého vztahování se k jinakosti – ať už je jí míněna jinakost
druhého člověka, světa či jinakost boha?
Je nutno tuto základní Kantovu myšlenku
opustit, a spolu s ní celou tradici „egologické“ racionality, nebo je možné ji nějak vylepšit pomocí impulsů od Kantových pokračovatelů či oponentů? Tento svazek zve čtenáře k promýšlení těchto otázek
spolu s B. Spinozou, A. Schopenhauerem, F. Nietzschem, M. Heideggerem,
K. Jaspersem nebo J. Patočkou…

Původní obyvatelé a globalizace
Kniha Původní obyvatelé a globalizace je
v mnoha ohledech jedinečná. Na základě
zkušeností a poznatků z dlouhodobých terénních výzkumů se autorský tým zamýšlí
nad současnou situací domorodých obyvatel
pěti kontinentů. V pěti tematických blocích,
z nichž každý představuje specifický úhel
pohledu, kniha reflektuje dopady globálních
procesů na původní obyvatele i složitou síť
vzájemných vztahů, v nichž nemusejí figurovat pouze v roli pasivních obětí, ale jejichž
podobu mohou i sami ovlivňovat. V česko-slovenském prostoru představuje kniha
zatím první publikaci poskytující komplexní
pohled na problematiku původních obyvatel v kontextu současného globalizujícího či glokalizujícího se světa. Kniha je určena českému a slovenskému čtenáři z řad odborné i laické veřejnosti, studentům antropologie,
etnologie, politologie, sociologie, kulturních studií, environmentalistiky,
geografie a dalších disciplín se zájmem o původní obyvatele.

Arktické sny. Krajina Severu
v představách a přáních
Barry Lopez (1945–2020) cestovatel, esejista
a reportér, shrnuje ve sbírce reportáží z Arktidy dojmy ze svých četných cest po Arktidě
v 70. a 80. letech, doplněné o vhledy do jejích dějin. Jeho reportáže se v různé míře věnují hlavně třem motivům. Především je to
krajina, její historie, život a dynamika. Druhým motivem jsou lidé, kteří ji obývají – ti
domorodí i nově osídlení: píše o předpokladech života v krajině, o tradicích, o souboru
materiální i duchovní kultury. Třetím okruhem jeho pozornosti je moderní doba, kdy
se stále rychlejším tempem mění jak krajina, tak její obyvatelé, před očima
mizí jejich vzájemné historické vazby. To vše je doplněno o dějiny lidského osídlování od nejstarších dob podnes, a také o dějiny nejdůležitějších
objevných cest a potýkání se Evropanů s krajinou. Čtenář získá i představu o počátcích intenzivního průmyslového využívání Arktidy (těžba ropy
a rud) a může je konfrontovat se současným stavem krajiny a jejího soužití
s novými poměry.
Sbírka Arktické sny (Arctic dreams) z r. 1986 obdržela v USA Národní cenu
za literaturu faktu (National Book Award for Nonfiction); od té doby získal
za své knihy řadu dalších ocenění.

KNIŽNÍ BESTSELLERY
nakladatelství

MOBA

František Niedl

Håkan Nesser

Mistr platnéř

Smolná vteřina

Jedinečné vydání románové trilogie
Platnéř, Pavoučí síť a Návrat mistra
v rámci jednoho svazku líčí příhody
platnéřského učně Lukáše, který se
postupně stává tovaryšem a mistrem.
Doba konce čtrnáctého a počátku
patnáctého století je však nejistá,
a tak se Lukáš nejednou ocitá
v ohrožení života. Životní osudy
ho zavedou z Prahy až do Milána,
ale navzdory očekávání ani zde
nenachází klid pro svou práci.

Komisaři Barbarotti
a Backmanová během
dovolené na Gotlandu
potkají muže, jemuž
někdo před lety vyhrožoval smrtí a on pak beze
stopy zmizel. Policie
tehdy jeho případ
nevyřešila. Nyní to
může napravit...

Štěpán Javůrek

Jennifer Robson

Nebe nad
Perninkem

Šaty pro královnu

Petr lehce proplouvá studiem
a záhy se stává lékařem na
prestižní klinice. Úspěch je
ale vykoupen bojem s alkoholem. Když se propadne
téměř na dno, nezbude
mu než svůj život razantně
změnit. V Krušných horách,
uprostřed přírody, dostane
Petr druhou šanci.

Heather objeví v pozůstalosti
své babičky výšivky, které
odpovídají zdobení na svatebních šatech královny Alžběty II.
Co měla její babička společného s královskou svatbou?
Ve snaze odhalit tajemství se
Heather vydává na osudovou
cestu do Londýna.

Příběh svatby budoucí panovnice

Elena Bellmar

Vlastimil Vondruška

Dcery hněvu

Neviditelní

V Palmě byla nalezena
zavražděná jeptiška.
Všechny indicie ukazují
na neznámou ženu, která
byla viděna ve společnosti
řádové sestry jako poslední a nyní není k nalezení.
A záhy dojde ke druhé
brutální vraždě…

Před čtyřiceti lety prosadila
skupinka mocných Velký reset.
Zdůvodnila ho tím, že je třeba
zabránit chaosu, ničení planety,
dát všem stejná práva a odstranit
chudobu. Jediným majetkem lidí
se stal biočip, který kontroluje, zda
dělají to, co mají.

www.mobaknihy.cz

Klaud život před Velkým resetem
nepoznala. Končí studia a je
šťastná, že žije v krásné nové
době. Jenže pak potká mladíka,
který čip nemá a je pro
systémy neviditelný…
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Někdo zná Tomáše Zimu jako lékaře, další si jej vybaví coby
děkana 1. LF UK, snad nejznámější je jako úřadující rektor UK;
někteří vyznavači golfu znají pro změnu Tomáše Zimu golfistu,
svoje jméno má i v kulinářských kruzích. Ve skutečnosti je ovšem profesor Tomáš Zima pouze jeden muž – lékař, špičkový
vědec, úspěšný manažer, vynikající organizátor a člověk mnoha různých koníčků Někdo
a zájmů.
Jaká
byla
zná Tomáše
Zimu jako
lékaře,jeho
další si cesta k medicíně?
jej vybaví coby děkana 1. lékařské fakulty UK, snad
nejznámější
je jako úřadující
rektor Univerzity
Karlovy;
Jak se řídí odborný
ústav,
lékařská
fakulta
a celá Univerzita
někteří vyznavači golfu znají pro změnu Tomáše Zimu
golfi
stu,
svoje
jméno
má
i
v
kulinářských
kruzích.
Karlova? Jaké
má naše nejstarší a největší vysoké učení
Ve skutečnosti je ovšem profesor Tomáš Zima pouze
muž – lékař, špičkový vědec, úspěšný manažer,
jméno ve světě ajeden
jakou
hraje současný rektor roli v integraci
vynikající organizátor a člověk mnoha různých koníčků
a zájmů.
evropského školství?
kcesta
tomu
všemu
Jaká bylaA
jeho
k medicíně?
Jak se –
řídíjaký je Tomáš Zima
odborný ústav, lékařská fakulta a celá Univerzita Karlova?
v soukromí? JakJakéjejmávidí
jehoa učitelé,
rodina a přánaše nejstarší
největší vysokékolegové,
učení jméno
ve světě a jakou hraje současný rektor roli v integraci
evropského
školství?
A
k
tomu
všemu
–
jaký
je
Tomáš
telé? Co všechno má rád a co ho štve? Co by rád změnil?
Zima v soukromí? Jak jej vidí jeho učitelé, kolegové,
Co všechno
má rád a co kniha
ho štve? CoLékař zdravého
Na tyto a mnohé rodina
dalšía přátelé?
otázky
odpovídá
by rád změnil?
Na tyto a mnohé další otázky odpovídá kniha
rozumu. Nemá
ambici být bilančním pomníkem a vznikala
Lékař zdravého rozumu. Nemá ambici být bilančním
pomníkem a vznikala téměř „v poklusu“; Tomáš Zima je
téměř „v poklusu“;
Zima
je totiž
pětapadesáti letech
totižTomáš
v pětapadesáti
letech stále
v pohybu,vpřipraven
i nadále ovlivňovat a glosovat dění nejen ve svém oboru,
stále v pohybu, připraven
nadálevšude
ovlivňovat
a glosovat dění
v medicíně, ale i veispolečnosti,
kolem nás,
a posunovat věci efektivně kupředu.
nejen ve svém oboru, v medicíně, ale i ve společnosti, všude
Galén
kolem nás, a posunovat věci efektivně kupředu.

×
×
×

Jiří Černý... na bílém je autorizované souborné vydání hudební
publicistiky Jiřího Černého (* 1936). Jeho šedesátiletá novinářská
praxe a půl století soustavného psaní o hudbě budí již léta zasloužený obdiv a respekt. Jiří Černý byl mnohdy přímým účastníkem toho,
co podstatně měnilo tvář naší hudební scény, a tak jeho recenze,
rozhovory a komentáře cenným způsobem přispívají ke zmapování
naší i zahraniční populární hudby v druhé polovině 20. století.
Šestý svazek shrnuje Černého práce z let 2000–2020. Základ knihy
tedy tvoří pravidelné týdenní komentáře pro deníky Mladou frontu
DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny a týdeník Reflex. Dále jsou
zařazeny články z dvouměsíčníku Svět a divadlo, čtvrtletníku Vital
Plus a texty psané pro web Aktualne.cz. Kniha obsahuje samozřejmě
i další vyžádané recenze, průvodní slova k deskám, příspěvky do knih,
odpovědi pro rubriku internetového měsíčníku Headliner a rovněž
i zásadní rozhovory s Jiřím Černým. Nechybí ani studie Zlatý fond
české populární hudby (albové vývojové milníky 1960–2000) a sborník
k 75. narozeninám Jiřího Černého Po stopách Velkého Mokasína.
Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.

Tomáš Zima

LÉKAŘ ZDRAVÉHO
ROZUMU

Tomáš Zima

u

×
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Jan Januš

Leoš Šedo

Germania

osti

níku
tů

…na bílém

Za sebou má širokou třídu Unter den Linden
hučící nepřetržitým proudem automobilů,
Pařížským náměstím prochází k Braniborské
bráně. Monumentální sloupoví s trigou na
vrcholu téměř zaniká v grandiózní zástavbě
centra a on si v té chvíli vybaví knihu fotograﬁí
starého Berlína. Otec jich měl v knihovně
několik, dneska by to už byla vzácnost.
Připomínat starou podobu města se
nepokládalo za vhodné. Obrázky dávno
zbořených židovských domů, celých ulic,
jež musely uvolnit místo — ty měly být
neodvolatelně vymazány z paměti a pohřbeny
v hlubinách zapomnění.
Teď tedy má před sebou úplně jinou scenerii,
jiné panorama. Pouliční světla i důmyslně
zaměřené bodové reﬂektory přebíjejí
houstnoucí soumrak, z něhož vystupují
majestátní obrysy Dómu: obrovská hmota
umělého vrcholu města rozloženého v širé
braniborské rovině, kopule čnící vysoko nad
nejvyšší body okolních budov. Prosklená
lucerna na vrcholu propouští dovnitř denní
světlo, na ní orlice držící v pařátech symbol
svastiky…

www.galen.cz

Germania

Leoš Šedo

ltant.
wyers
kým
em,
.
ého

jiří černý

galén

GALÉN

www.kosmas.cz

Nový román Germania vychází z jednoduché úvahy: Co by se
stalo, kdyby nacisté vyhráli v roce 1945 válku? Jak by vypadalo
Německo a jak Evropa? Autor rozehrává krutý a nepříjemný obraz
dnešního vítězného Německa a na intimním příběhu několika
postav ukazuje, jak se vyrovnávají s děsivou přítomností, v níž
žijí. Leoš Šedo je přesvědčivý, a to vychází pouze ze současných
nacionalistických a populistických nálad ve společnosti...
Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.

rozhovor

s Vladimírou Strnadelovou

CO JE ZDRAVÉ, MŮŽE BÝT I CHUTNÉ
Každoročně se trápím tím, jak se na Vánoce dosyta najíst všech lahůdek, které ke
svátkům patří, ale pak netrpět. Přemýšlím i o tak základní věci jako je třeba smažení
kapra. Na oleji, nebo na sádle? Co je zdravější a stravitelnější? A jak je to s lepkem,
který dnes ze stravy vypouštějí nejen celiaci, ale i sportovci a čím dál častěji i lidé, kteří
žádné potravinové intolerance nemají? Nejen na to nám odpověděla MUDr. Vladi‑
míra Strnadelová, která ví o souhře mezi jídlem a naším zažíváním úplně všechno.
Poraďte mi, mám kapra smažit na oleji, nebo na sádle?
To se takhle nedá říct. Není důležité, co jednou sníme,
ale čím se živíme pravidelně. Co jíme každý den, ne to,
co si dáme párkrát za rok. To, co jíme celý život, se musí
odvíjet od toho, jací jsme jako lidé, jak funguje náš organismus a naše zažívání. Máme nějak uzpůsobené trávení a tomu bychom se měli přizpůsobit. Druhou věcí
je náš aktuální zdravotní stav. Ke zdraví nám může jídlo
výrazně pomoct a ke zdravotním potížím zrovna tak,
když při nakupování a vaření nepřemýšlíme o tom, co
budeme jíst. Svými knihami se snažím právě toto lidem
vysvětlovat, hlavně jak má vypadat správné
složení stravy. Ale také jim přinést recepty,
které jsou důkazem toho, že co je zdravé,
může být i velmi chutné.
Vaše nová kniha, kterou jste napsala se svým
manželem Janem Zerzánem, se jmenuje Ra
dost z bezlepkové stravy (vydává Anag). Dá
se i bez lepku péct vánoční cukroví?
Když vysadíte lepek, stále vám zůstává devět bezlepkových obilovin, ze kterých můžete péct cukroví a vařit slavnostní jídla. Na Vánoce můžete udělat dobroty
zdravé. Nejdůležitější ale je, že základem naší stravy
by mělo být jídlo ne z mouky, ale právě z celých uvařených bezlepkových obilovin. Vánoční cukroví však

můžeme upéct z nejrůznější kombinace bezlepkových mouk. A z těch budu péct i já.

nejrůzněji upravené, z uvařených obilovin můžeme
dělat nejrůznější noky, knedlíky a podobně.

K čemu nám tedy mouka vlastně je?
V klasickém jídelníčku by měla sloužit k dohuštění,
do knedlíků či placek. Pečivo by rozhodně nemělo
být každodenním základem naší stravy. Tak to ani
v minulosti nebývalo.

V čem dělají Češi největší dietní chyby právě o Vánocích?
Hlavně se přejídají. Dříve lidé hodovali ve svátky, na
Vánoce, o masopustu a podobně. Zbytek roku jedli
jednodušší jídla. My máme dnes hostinu každý den,
takže máme-li nějaký svátek, není jak jinak změnit náš
jídelníček, než se přejíst, přecpat. Co se jídla týče, nemáme už žádný rozdíl ve slavnostech a všedním dni.

Proč jsme si z pečiva udělali každodenní modlu?
Protože je to jednoduché a chutné. Ale zdravotně nás
to velmi zatěžuje.
Znamená to, že historicky byla mouka
luxusní pochutina?
Ne, byl to doplněk stravy, součást jídel.
Stejně tak pečivo bylo součástí jídelníčku,
ale ne jeho základem, jako je tomu hojně
dnes.
Pakliže chci jíst bezlepkově, je to jen s vynecháním
mouky?
Vůbec ne. Když vynecháte pšenici, oves, žito a ječmen, zůstane vám, jak už jsem říkala, devět bezlepkových obilovin: rýže, jáhly, quiona, slzovka, pohanka, čirok, proso, amarant a kukuřice. Ty používáme
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Čím byste doporučila nahradit klasický trojobal u vánočního kapra?
Pokud chcete bezlepkový trojobal, pak můžete místo klasické strouhanky dát kukuřičnou strouhanku
a místo bílé mouky rýžovou nebo pohankovou.
Když píšete knihu a honí vás mlsná, po čem sáhnete?
Nejím mezi jídly, nedělá mi to dobře a ani to není
dobré pro lidské zažívání. Jím třikrát denně a odpoledne si dám třeba nějakou zdravou sladkou svačinku.
Naše nová kniha je plná takových receptů. Já bych
sáhla třeba po štrúdlu nebo burizonové mozaice
nebo pečených jablíčkách s ořechy.
JARMILA SKOPALOVÁ

co | kde | kdy

LETEM SVĚTEM

Vladimir Koldaev alias Vova, který se vypracoval mezi světovou
parkourovou špičku, pokřtí svou knihu Skákej jako Vova. Kmotry knihy budou další parkouristé – Tary, Sebastián Hlava, Jay
Fox a Pavel Sadvar. Akce se uskuteční ve středu 24. listopadu
od 17 hodin v prodejně Knihy Dobrovský v Praze v OC Arkády
Pankrác. Kniha bude na místě k zakoupení i podepsání.

V úterý 23. listopadu se od 17 hodin v Literární
kavárně Academia na Václavském náměstí v Praze
uskuteční křest dvou knih Jindřicha Vacka Všechny
moje toulky (vydala Academia) a Zajatci pána bou
ří (vydalo Argo).

Nejpopulárnějším knižním titulem na síti TikTok
se stal dobrodružný příběh Six of Crows (v češtině
Šest vran, vydává Fragment) autorky Leigh Bar
dugo. Vyšplhal se až k 707 milionům hashtagů. Na
druhém místě je Throne of Glass (Skleněný trůn,
vydává CooBoo) Sarah J. Maas s téměř 440 miliony
hashtagů. A třetí místo patří titulu The Cruel Prince
(Krutý princ, vydává CooBoo) autorky Holly Black
s 280 miliony hashatgů. Nejpopulárnější autorkou
se s 572 miliony hashtagů stala Sarah J. Maas, na
druhém místě se usadila Colleen Hoover s téměř
240 miliony a třetí příčka patří Leigh Bardugo se
142 miliony hashtagů.

Autogramiádu cukráře Josefa Maršálka, u příležitosti vydání jeho
nové kuchařky Sexy dorty, můžete navštívit v úterý 23. listopadu od 17 hodin v knižní kavárně v knihkupectví v Brně „na Čáře“
(Joštova).
Slovinský prezident Borut Pahor při nedávné návštěvě Paříže udělil státní vyznamenání Zlatý Řád za zásluhy spiso‑
vateli Milanu Kunderovi. Ocenil jeho podporu slovinské
nezávislosti v době takzvané desetidenní války z roku 1991.
Ve věku 88 let zemřel spisovatel Wilbur Smith, kterého proslavily dobrodružné romány odehrávající se v Africe či starém
Egyptě. O úmrtí informoval nakladatel. Smith byl autorem
téměř 50 knih, kterých prodal přes 140 milionů výtisků.

Ladislav Špaček pokřtil novou knihu, v níž radí, jak se chovat a neutrhnout si ostudu. Tentokrát se zaměřil na chování
u stolu. Na křest knížky Etiketa stolování přišli slavní čeští
kuchaři v čele s Radkem Kašpárkem a Zdeňkem Pohlreichem. Hlavní kmotrou byla vyhlášená kuchařka-amatérka
Jiřina Bohdalová.

Herec Ondřej Kepka vydává knihu o své mamince, herečkce Gabriele Vránové. Jak přiznal, rukopis nedal nikomu z rodiny číst. „Je to moje kniha, můj pohled,“ řekl
v rozhovoru pro deník Blesk s tím, že tušil, že některým
příbuzným by se jeho slova nemusela líbit.

Nakladatelství ALFA-OMEGA

PhDr. Věra Martinková, CSc., Horní� 203, 251 70 Dobřejovice

Knihy koupíte u dobrých knihkupců, nebo na www.alfa-omega-cz.com, alfa-omega@volny.cz, tel. 603 576 291 ad.

PRÓZA krimi

POEZIE

Slovenský autor Peter Tigrov (vlastním jménem Peter Gašparík) vydává
první české vydání své knihy Šelmy a hyeny. Do češtiny přeložil Tomáš
Míka. Je to příběh ze Slovenska před Kuciakovou vraždou, ale jako by
předjímal atmosféru tohoto období. Kniha upoutá čtenáře od začátku až
do posledních řádků.

Nová sbírka již zavedeného autora Eduarda Dvořáka zachycuje jeho
pokračující životní cestu, která se pomalu nachyluje ke stáří. Přemítá o
životě i o své cestě životem.

Peter Tigrov: Šelmy a hyeny

Knihu ilustrovala Věra Martinková a depositphotos.com, graficky upravila též Věra Martinková. Barevná obálka a část ilustrací. Formát A5, vazba V2, 116 stran. ISBN 978-80-7389-266-1.
385. publikace nakladatelství ALFA-OMEGA.
Doporučená cena 155,- Kč.

Eduard Dvořák: Přemítání

Sbírku ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková. Vložený podepsaný grafický list.
Formát 21 x 10,5 cm, V1, 26 stran. ISBN 978-80-7389-267-8, 386. publikace nakladatelství
ALFA-OMEGA.
Doporučená cena 110,- Kč.

POEZIE

Libuše Marková: Pro štěstí
POEZIE

BO-žena: Múza Našeptávač

Další sbírka autorky lyrické a lyricko-epické poezie. Střídají se verše
drobné i litanické, které opět vzdávají hold lásce, slunci, kráse, naději…
Prosvítá jimi i stesk smutné doby a stesk nastupujícího stáří.

Autorka (vl. jménem Alena Klímová) navazuje svou novou básnickou
sbírkou na knihu z loňského roku Múzovo lehké políbení. Opět se chce se
čtenáři podělit o své drobné básně, které jí byly sděleny na pokraji snění,
ve chvíli Vnoru. Verše mapují část autorčina života jako ženy i jako básnířky, navazující na dávnou básnířku – paní Psapfó.

Ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková. Formát A5, vazba V1, barevná obálka, 28
stran. ISBN 978-80-7389-273-9, 392. publikace nakladatelství ALFA-OMEGA.
Doporučená cena 130,- Kč.

Ilustrovala Alena Klímová, graficky upravila Věra Martinková. Formát A5, vazba V2, bar.
obálka, 48 stran. ISBN 978-80-7389-271-5, 390. publikace nakladatelství ALFA-OMEGA.
Doporučená cena 140,- Kč.

POEZIE

PRÓZA – společenský román

Formát 21 x 10,5 cm na výšku, V1, 36 stran. ISBN 978-80-7389- 274-6, 393. publikace nakladatelství ALFA-OMEGA, 276. publikace řady Bibliofilie.
Doporučená cena 120,- Kč.

Veronika Műllerová (vl. jm. Věra Martinková) –
Soukromé vraždy 9 / Čas nevhodný k radování
Kniha pokračuje v řadě románů Soukromé vraždy. V této knize vystřídá
detektivní žánr kniha ze smutného období let 2020 – 2021. Přináší příběh Betty a Toníka – manželů-seniorů v nelehké době virové pandemie
a těžkých osobních starostí a ztrát. Smrt se zjevuje v jiné podobě. K nim
se sbíhají především telefonické a mailové nitky z jejich rodiny, od přátel
a nakonec i z veřejných zdrojů, když osobní setkání téměř vymizela. Radostí je většinou jen málo.
Knihu ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková, čerpáno i z archivů rodiny Martinkovy,
Šnajbergovy a Doležalovy. Formát A5, V2, 56 stran. Barevná obálka a několik stran. ISBN 97880-7389-275-3, 393. publikace nakladatelství ALFA-OMEGA.
Doporučená cena 140,- Kč.

Pavel Vágner: Mezi rajskou omáčkou a černým kafem
Název sbírky vtipně parafrázuje název sbírky předchozí (Mezi Rajskou
zahradou a Černým mostem). Verše Pavla Vágnera jsou hutné, zdánlivě
jednoduché, opět se zajímavými pointami. Sbírku opět svébytně ilustrovala Jana Lišková.

Próza – Současná česká literatura – humorné vyprávění ze života

Rudolf Žák: Cesta na Jaltu

Útlá knížka bývalého námořníka a cestovatele Rudolfa Žáka vypráví
s humorem o cestě, kterou koncem 80. let 20. stol. podnikl se svou ženou automobilem na Jaltu.
Ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková, foto Míla Šnajbergová, formát A6, vazba V2
– poloměkká, barevná, laminovaná, 40 stran.
Doporučená cena 80,- Kč

Pestré literární
zážitky

Ricardo Piglia
Za Idou
Spisovatel a profesor Emilio Renzi se
sblíží se svou kolegyní Idou Brownovou,
která kvůli údajně nešťastné náhodě
zemře. Čím hlouběji se Emilio noří
do Idiny minulosti, tím naléhavěji touží
zjistit pravdu: Byla její smrt součástí
nějakého plánu?

Matthew Ward
Odkaz popela

Robert Jackson Bennett
Světatvůrci
Krasedés Magnus přesvědčil realitu,
že je něčím víc než člověkem. Celá
staletí kráčel po světě jako bůh,
bořil celá impéria — a dokonce
porazil i samu smrt. Nyní se
chystá vstát z mrtvých a je pouze
na Sancii Gradové, aby ho zastavila.

439 Kč

349 Kč

Překladová beletrie

Na Trezijskou republiku padl
stín. Vládnoucí rody proti sobě
intrikují ostrými slovy a ještě
ostřejšími noži. Jsou zaslepeni
svými ambicemi a neberou ohled
na hrozbu ze strany invazních
vojsk Chadárské říše.

499 Kč

Fantasy

Fantasy

Graham Masterton
Tanec v ohni

James Suzman
Práce
Dějiny toho, jak trávíme čas

Irské taneční studio, sídlící
jen pár kroků od policejní
stanice, se ocitlo v plamenech
– a spolu s ním i mladí
tanečníci, kteří se právě
připravovali na soutěž.
Tam, kde obyčejní lidé vidí
pouhou nehodu, však Katie
Maguirová vytuší vraždu.

Antropolog James Suzman v knize
pátrá po zdrojích a příčinách
fenoménu politické, kulturní
i osobní posedlosti prací. Odhaluje
kořeny současného pojetí
práce v ideologických sporech
devatenáctého století, ale také
v tehdejším chápání biologie.

399 Kč

419 Kč

Krimi

Non-fiction

Sven Nordqvist
Fiškus a vánoční skřítek
Vánoce se blíží a Fiškus si
ze všeho nejvíc přeje spatřit
vánočního skřítka. Děda Pettson
kocourkovi neprozřetelně slíbí,
že k němu skřítek na Štědrý večer
určitě přijde. Jenže jak to zařídit?
Vždyť vánoční skřítci neexistují!
Nebo snad ano?

Mária Nerádová
Brlůžky
Malí i velcí, čtyřnozí, šestinozí,
osminozí, okřídlení, obojživelní,
ušatí, chlupatí… Každý má svůj
pelíšek, koupelnu a spižírnu.
Nakukovat oknem se nemá, ale
do těchhle domácností je koukání
dovoleno!

349 Kč

379 Kč

Pro děti od 3 let

Nový přírůstek do rodiny Roků,
který uspokojí malé technické
nadšence! Od ledna do prosince
můžete sledovat čilý ruch
na staveništi: od vyměřování
přes terénní úpravy a výstavbu
až po závěrečnou kolaudaci.

349 Kč

Pro děti od 2 let

Pro děti od 2 let

Vychází

2. 12.

N. K. Jemisinová
Stali jsme se městem
Podle odvěkých zákonů přichází jednou v životě každého
velkoměsta okamžik metafyzického zrodu, kdy se město
stane vyšší vědomou entitou zastoupenou lidským avatarem.
Na tento okamžik čeká odvěký Nepřítel, lovecraftovský
predátor, který se snaží novorozené město uchvátit a pohltit.

399 Kč

Fantasy

hostbrno.cz

Artur Nowicki
Rok na stavbě

rozhovor

s Abhejali Bernardovou

NAŠE MYSL JE RÁDA NEGATIVNÍ
Přiznám se, že Abhejali Bernardovou opravdu obdivuji. Její fyzickou i psychickou sílu, s níž zdolává takové výzvy, jako je
Oceans Seven, tedy sedm dálkových přeplaveb, což zvládla jako 10. člověk na světě, nebo jako přeplavání kanálu La Manche, do jehož vln se s úspěchem vrhla už podruhé. Každý normální smrtelník by vypustil duši, ale ji to ještě nabíjí. Možná je
to i tím, že se řídí životními moudry Sri Chinmoye, které vydává nakladatelství Madal Bal, v jehož čele stojí.
Co vás stále žene překonávat další a další překážky?
Snažím se víc poznávat sama sebe, překonávat hra
nice, které mi staví především moje hlava – teď nejnověji například to, že už
jsem moc stará, že už jsem
toho dokázala hodně a můžu přeci odpočívat a tak podobně. Myslím si také, že když překonáme jakoukoli
překážku, tak nám to dodává sílu a to se mi na tom
ohromně líbí. Mottem mého oddílu je navíc sebepřeNejlepší je nemyslet na nic, naše mysl je totiž ráda
negativní. Když jí to dovolíme, začne si stěžovat: „Co
tady blbneš? Ta voda je studená. Je tma, a hlavně jsou
veliké vlny! Nebylo by ti líp na lodi?“ A tak podobně.
Už od 18 let se věnuji meditaci, která znamená ztišení mysli, takže tam mám velikou výhodu. Nedokážu
ale udržet tichou mysl stále, takže pak musím ty
myšlenky směřovat tam, kam chci. Když se
mi nedaří je utišit, tak si třeba zpívám. A dále
mi pomáhá být vděčná, i když má člověk
zrovna těžší chvilku.

konání. Jeho členkou jsem už 26 let, takže ta filozofie
už je asi mojí nedílnou součástí.
Jakou další výzvu jste na sebe vymyslela?
Po dokončení Sedmičky oceánů (Oceans Seven)
v roce 2018 mě plavání pořád dávalo radost, a tak
jsem přemýšlela, co dál. Vzpomněla jsem si na nápad, který měl Sri Chinmoy, zakladatel našeho oddílu, už v 90. letech, a to přeplavat La Manche a pak
jet ještě na kole a běžet. Takhle vznikl La Manche
triatlon Dover-Praha, 1111 km dlouhý ultra triatlon,
kde jsem plavala 34 km z Anglie do Francie, z Francie
jsem pak jela 895 km na kole do Chebu a odtud běžela 182 km do Prahy. Celkem mi to trvalo 7 dnů, 12
hodin a 5 minut.
Co se vám honí hlavou, když hodiny a hodiny plavete, jedete na kole, běžíte? Lze vůbec na něco myslet?

V nakladatelství Madal Bal vydáváte kartičky myšlenek pro pozitivní myšlení. Myslím,
že je teď doba, kdy všichni takové myšlení
potřebujeme povzbudit. Jakou myšlenku/balíček
myšlenek byste lidem doporučila?
Nedávno nám vyšel další díl sady aforismů Ka
pek moudrosti srdce VII.
K tomu jsem během tréninku na triatlon vybírala
další sadu, možná i tak
trochu pro sebe, s názvem Dokážu to a podtitulem Tajemství úspěchu
a pokroku. A tak nějak
pro dnešní dobu vznikala i sada „Naděje“.
Máte vy sama nějakou
oblíbenou myšlenku?
Teď jsme na doprovodném autě měli aforismus, který byl naprosto
trefný. Jakkoli se nám
cesta před námi může
zdát dlouhá, je jen jeden způsob, jak dorazit
do cíle: začít. Tenhle je
v sadě Nikdy se nevzdá
vej.

Je to už několikátá série kartiček, o jaké je největší
zájem, kde je stále berete a jaké chystáte?
Nejoblíbenější jsou právě Kapky moudrosti srdce,
tam už máme sedm dílů a výběr vyšel i knižně, již dvě
knížky. A teď chystáme sadu o lásce, která by měla
vyjít v únoru. Sri Chinmoy napsat statisíce básní
a aforismů, tak máme stále z čeho vybírat.
JANA MARXTOVÁ

Dvě nejnovější knihy Mileny Holcové
Mohamed a Buddha, zakladatelé dvou světových náboženství.
Jejich životy jsou plné soukromých dramat a omylů. Přesto strhli
miliony následovníků. Jak to dokázali? A jací vůbec byli?
Mohameda máme za agresivního fanatika, Buddhu
si většina představuje jako usměvavého tlouštíka
v lotosovém sedu. Co je mýtus a co doložená skutečnost?

Chcete být chytří jak rádio? Nebo aspoň
informovaní? No! Máte možnost.
www.salvar.cz
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www.milenaholcova.cz

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ TIPY Z NAKLADATELSTVÍ ANAG
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Tyto knihy zakoupíte na www.anag.cz
a ve všech dobrých knihkupectvích v ČR.

anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz

NOVĚ VYŠLO

Terezie Radoměřská

VÁNOCE
PRO KOČKU
Zpříjemněte si s dětmi čekání na Ježíška
a najděte si v adventu čas pro společné
čtení. Nově ilustrované a rozšířené
vydání knihy Vánoce pro Kočku je
zpracované jako adventní kalendář
aždý večer adventu obsahuje
a na každý
jednu pohádku.

299,NOVĚ VYŠLO

Guido Van Genechten & Hynek Vilém

VÍŠ, KAM CHODÍ
KAKAT MYŠ?
Dlouho očekávané pokračování světového
bestselleru pro nejmenší Víš, co má v plínce myš?
je tady! Naše stará známá myš vyrostla a umí zase
něco nového. Co se od ní zvířátka a spolu s nimi
i vaše děti naučí tentokrát?

249,DÁLE DOPORUČUJEME
VÍŠ, CO MÁ V PLÍNCE MYŠ?
Svět
Světový bestseller přeložený do více než 30 jazyků!
„Odb
„Odborná literatura“ pro všechny děti, které se učí
chod
chodit na nočník. Funguje spolehlivě!

249,-

PŘI NÁKUPU PŘES WWW
WWW.BOOKSPIPES.CZ SLEVA 25 %

Napište si

Ježíškovi o:
PHILIP G. ZIMBARDO, PŘEKLAD IVO MÜLLER

Nesmělost

Znáte odpověď, ale neodpovíte, tančíte rádi, ale nejdete si zatančit… Ať už je
za tím strach z výsměchu nebo pochyby o sobě, nesmělost brání žít svobodně.
Autor zkoumal téma nesmělosti a díky jeho poznatkům z výzkumu i praktickým
doporučením se můžete naučit vlastní nesmělost poznat, pochopit a překonat.

KRISTIN ROSKIFTE, PŘEKLAD JITKA JINDŘIŠKOVÁ

Každý (se) počítá

Unikátní velkoformátová obrázková kniha pro děti od 5 do 10 let je zaměřena
na počítání. Ale rozhodně nečekejte žádnou nudnou učebnici matematiky, tahle
kniha vám k počítání přibalí navrch ještě ohromnou dávku fantazie, hádanek,
otázek i odpovědí.

OTFRIED PREUßLER,
PREU LER, PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI,
ILUSTRACE CHRISTINE HANSEN

Oslík a vánoční andělíček

Oslík s andělíčkem putují do betlémské stáje hledat oslíkovu ztracenou
maminku. Cestou pozvou každého, koho potkají, aby se k nim připojil. Děti,
ovčák s ovečkami, pekař s pekařkou, párkařka i policejní strážmistr se k nim
přidají a společně prožijí u jesliček vánoční zázrak.

VENDULA HEGEROVÁ

Pepo! Ty popleto!

Volné pokračování úspěšného leporela Edo! Ty neposedo! rozvíjí příběhy Edova
kamaráda, opičáka Pepy. Mimo etikety se leporelo zaměřuje i na emoce. Zvířátka
se chystají na Vánoce, užijete si spoustu komických situacích, které vám budou
i z našeho „člověčího“ života blízké.

ERLING KAGGE, PŘEKLAD JARKA VRBOVÁ

Duše objevitelů pólu

Jak nás přežití učí porozumět životu

Autor shrnuje zkušenosti z extrémních expedic, rozebírá své vnitřní stavy, zabývá
se vlivem osamělosti během pobytu v přírodě na lidskou mysl a odkazuje na
zkušenosti jiných norských objevitelů. Výsledkem by mělo být „resetování
vnitřního kompasu“ a nalezení vnitřního klidu.

USPOŘÁDALY MARIE DOLEŽALOVÁ A MICHAELA ZÁLESKÁ

Dopisy Ježíškovi

obchod.portal.cz

Přečtěte si dopisy, které Ježíškovi napsaly známé osobnosti jako Eliška Balzerová,
Ewa Farna, Robert Fulghum, Dagmar Havlová a řada dalších. Jsou to dopisy plné
humoru, moudrosti, bilancování, sarkasmu i laskavosti.
Z každé prodané knihy jde 100 Kč na sbírku Pomozte dětem!

bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Amirante, Chiara
Radost, to je kumšt!

Praha: Paulínky, 2021, 1. vyd., 176 s.,
brož. 239 Kč
Před více než dvaceti lety jsem začala v noci chodit do ulic. Vedla mě
k tomu prostá touha – podělit s těmi
zoufalými mladými lidmi o to, co
změnilo můj život.
ISBN 978‑80‑7450‑415‑0

Jankovec, Petr; Štefková, Markéta
Svatý Martin
Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 64 s., váz. 199 Kč
V knize Petra Jankovce promlouvá
k dětem sám svatý Martin. Římský
voják, poustevník a biskup vypráví
poutavě o svém dobrodružném životě, plném překvapivých zvratů.
ISBN 978‑80‑7566‑150‑0
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tajemnou Paní (Gospu): ta je pak začala duchovně formovat a prostřednictvím svých poselství oslovovat i věřící
daleko za hranicemi této malé farnosti.
ISBN 978‑80‑7450‑414‑3

ekonomika
DAN Ě
ÚZ č. 1448 Daň y přidané hod‑
noty. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 165 Kč
Zákon o dani z přidaného hodnoty byl
od 1. 10. 2021 rozsáhle novelizován
(např. prodej zboží na dálku, zvláštní
režim jednoho správního místa, dovoz
zboží nízké hodnoty). Nově jsou zařazeny dva nové pokyny GFŘ.
ISBN 978‑80‑7488‑485‑6

Němec, Jan; Vizina, Petr
Znamení neznámého. Rozhovory
o spiritualitě
Brno: Host, 2021, 1. vyd., 256 s.,
váz. 369 Kč
Hledáme, co nelze nalézt, a ve šťastných chvílích nacházíme, co nelze
hledat. Snadno by se dalo mluvit
o spiritualitě, nebo dokonce o mystické zkušenosti, především jsme však
sbírali příběhy vnitřní proměny.
ISBN 978‑80‑275‑0821‑1

Pecháčková, Ivana a kol.
Manamana komplet V

Praha: Meander, 2021, 192 s., váz.
898 Kč
Druhá řada novozákonních příběhů
z edice Manamana vychází také
v kompletu! Biblické příběhy převyprávěné Ivanou Pecháčkovou dětem
ilustrují talentovaní čeští výtvarníci
nejmladší generace.
ISBN 978‑80‑7558‑172‑3

Shetlerová, Joanne;
Purvisová, Patricia
Slovo přišlo v moci. Jak Bůh
navštívil národ Balangaů a jak jej
hluboce proměnil
Pavlíčková, Olga, Praha: Nakladatelství KMS, 2021, 2. vyd., 128 s.
+ 8 stran obrazová příloha, brož.
Napínavý příběh o tom, jak filipínský
národ Balangaů, který sloužil zlým
duchům, proměnila víra v Ježíše
Krista. Joanne Shetlerová tomuto přírodnímu národu přinesla evangelium
a překládala do balangaoštiny Novou
smlouvu.
ISBN 978‑80‑7664‑023‑8

Soldo, Mirjana
Mariino srdce zvítězí. Autobio‑
grafie vizionářky z Medžugorje

Praha: Paulínky, 2021, 1. vyd., 376 s.,
brož. 359 Kč
Mirjana Soldo se narodila v roce 1965
v Sarajevu. Bylo jí teprve šestnáct,
když spolu s pěti dalšími dětmi spatřila

Kniha je výsledkem mnohaletého výzkumu archeologů z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v prostoru
Severovýchodního předhradí Pohanska u Břeclavi.
ISBN 978‑80‑210‑9892‑3

Gabriel, František a kol.
Městský hrad Úštěk a jeho
sídelní kontext. příkladová
studie výzkumu a průzkumu
komunitního areálu

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 196 s., brož.
Kniha o městě a především o hradu
Úštěku shrnuje poznatky získané
řadou archeologických výzkumů
a pozorování.
ISBN 978‑80‑261‑1020‑0

E N C YK LO PE D IE
Juřík, Pavel
Encyklopedie šlechtických rodů

Praha: Universum, 2021, 464 s., váz.
599 Kč
Nové aktualizované vydání této
výpravné encyklopedické publikace
přináší základní historické a genealogické informace o 150 významných
šlechtických rodech žijících a působících v českých zemích.
ISBN 978‑80‑242‑7761‑5

Mátiková, Anna
Novéna se sv. Josefem Moscatim

Praha: Paulínky, 2021, 1. vyd., 32 s.,
brož. 39 Kč
Kdykoli procházíme složitějším obdobím, nebo stojíme před důležitou volbou či závažnou událostí, jsme rádi,
když si o dané záležitosti můžeme
pohovořit s dobrým přítelem.
ISBN 978‑80‑7450‑416‑7

z n o v i n e k k 2 2 . 11. 2 0 2 1 4 12 t i t u l ů

E KO N OM I K A
ÚZ č. 1449 Cenné papíry. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 369 Kč
Publikace obsahuje předpisy rozdělené
do šesti kapitol: cenné papíry, dohled
nad kapitálovým trhem, podnikání na
kapitálovém trhu, investiční společnosti
a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů.
ISBN 978‑80‑7488‑486‑3

O BCH O D
Sato, Alexej
Mezinárodní obchodní operace

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2021, 1. vyd., 186 s., brož. 340 Kč
Publikace je primárně určena studentům oboru mezinárodní obchod, cenné informace však může poskytnout
i podnikatelům, kteří se zahraničním
obchodem teprve začínají.
ISBN 978‑80‑245‑2416‑0

PO D N I K ÁN Í
Mareš, Michael
Nápad za miliardu

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 296 s., brož.
399 Kč
Z nuly až na vrchol. Deset příběhů
úspěšných českých startupů a jejich
zakladatelů. Ještě před čtyřicítkou zažili
mezinárodní úspěch ve světě byznysu.
ISBN 978‑80‑7662‑234‑0

společenské
vědy; osvěta
ARCH EO LOG I E
Balcárková, Adéla; Dresler, Petr;
Macháček, Jiří a kol.
Břeclav – Pohansko X.
Brno: Masarykova univerzita, 2021,
849 s., váz. 890 Kč

Velká všeobecná ilustrovaná
encyklopedie

Praha: Universum, 2021, 528 s., váz.
1299 Kč
Celý svět v jedné knize – to je Velká
všeobecná ilustrovaná encyklopedie.
ISBN 978‑80‑242‑7671‑7

E TI K E TA
Špaček, Ladislav
Etiketa stolování – O dobrých
mravech a gastronomii

Praha: Universum, 2021, 368 s., váz.
599 Kč
Kniha Etiketa stolování Ladislava
Špačka je obsáhlou a podrobnou příručkou etikety při stolování.
ISBN 978‑80‑242‑7617‑5

FI LOZO FI E
Rohr, Richard
Svět, tělo a ďábel

Překl. Spousta, Jan, Brno: Barrister &
Principal, 2021, 104 s., váz. 219 Kč
V této knize se Rohr zabývá třemi
tradičními zdroji zla a popisuje, jak
se křesťanství zaměřovalo téměř
výhradně na individuální, tělesnou
úroveň, zatímco svět a ďábel po
většinu křesťanských dějin v podstatě
vyvázli bez trestu.
ISBN 978‑80‑7364‑122‑1

H ISTO R I E
Adamec, František
Liberator 995 se nevrátil.
311. čs. bombardovací peruť
RAF a příběh osmi letců osádky
kapitána Otakara Žanty

Praha: Epocha, 2021, 700 s., váz.
311. československá bombardovací
peruť RAF byla v období druhé světové války jedinou československou
bombardovací jednotkou, která operačně působila z území Velké Británie.
ISBN 978‑80‑278‑0041‑4

Bauer, Jan
Temné osudy Habsburků a jejich
příbuzných

19

Brno: Moba, 2021, 248 s., váz. 289 Kč
Snad žádný z evropských dynastických rodů se nemůže pochlubit kontinuitou tak nepřetržitou a plejádou
panovníků tak významných jako rod
habsburský. Zároveň však jako by
Habsburky pronásledovala podivná
nepřízeň osudu.
ISBN 978‑80‑279‑0039‑8

Elbel, Petr; Brňovják, Jiří
Sigilla – arma – monetae

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
528 s., brož. 590 Kč
Sigilla, arma, monetae: tři latinská
slova, která svou zvukomalebnou
úderností a zároveň lapidárností
připomínají devízu šlechtického erbu,
stejně jako precizně vyjadřují tři pilíře
vědeckého díla moravského historika.
ISBN 978‑80‑210‑9847‑3

Chromý, Zdeněk; Urbančík,
Libor; Plch, Milan a kol.
Případ Austerlitz 1805

Brno: Zoner Press, 2021, 552 s.,
váz. 696 Kč
O slavné bitvě „tří císařů“ již byly napsány stovky knih, studií a pojednání.
Mohlo by se zdát, že další publikace
již mnoho nového přinést nemůže.
ISBN 978‑80‑7413‑462‑3

k.elkir
’84

Brno: Jota, 2021, 520 s., váz. 398 Kč
Dospívat je obtížné za každého
režimu a v každé době, když ale
dospíváte zrovna v době husákovské
šedé zóny, svět je ještě o trochu víc
komplikovaný.
ISBN 978‑80‑7565‑893‑7

Kačer, Jindřich
Temné počátky českých dějich

Brno: Jan Melvil Publishing, 2021,
336 s., váz. 399 Kč
Co mají společného Sázava, koleda
nebo vodník? Řada českých názvů,
zvyků a mýtů je dědictvím po prvních
Slovanech z 6. až 8. století, z období,
které je kvůli nedostatku pramenů
zahaleno do temnoty.
ISBN 978‑80‑7555‑144‑3

Koop, Volker
V Hitlerově moci. Zvláštní a čest‑
ní vězňové nacistického režimu
Překl. Košnar, Lubomír, Praha: Universum, 2021, 232 s., váz. 349 Kč
Organizace SS po celá léta držela
v koncentračních táborech Sachsenhausen, Buchenwald a Dachau
zvláštní a čestné vězně z Německa
i ze zahraničí.
ISBN 978‑80‑242‑7590‑1

Lacey, Robert
William a Harry: Bitva bratrů

Překl. Jašová, Jana, Praha: Práh,
2021, 482 s., váz. 399 Kč
Bestseller New York Times od historického konzultanta oceňovaného seriálu The Crown z Netflixu
„Královská kniha roku. Pokud už jste
četli příběh viděný očima královské
rodiny, teď si přečtete, jak to bylo
doopravdy“.
ISBN 978‑80‑7252‑906‑3

Liška, Vladimír
Relikviář svatého Maura

Praha: XYZ, 2021, 176 s., váz.
269 Kč
Předmět nevyčíslitelné kulturní hodnoty, po korunovačních klenotech
druhá nejvzácnější památka svého

druhu u nás – a přesto jsme o ní donedávna neměli ani tušení.
ISBN 978‑80‑7597‑942‑1

Marek, Jan
Dějiny Afghánistánu

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 404 s., váz. 429 Kč
Dějiny Afghánistánu podrobně mapují historii této malé a chudé země,
ukryté ve vysokých horách Hindúkuše, jež se stala moderním nezávislým
státem až v polovině osmnáctého
století.
ISBN 978‑80‑7422‑821‑6

Roland, Paul
Život za nacistické okupace

Překl. Košnar, Lubomír, Praha: Universum, 2021, 224 s., váz. 299 Kč
Když nacisté vtrhli do cizí země,
neměli v úmyslu nastolit spravedlivou vládu. Ba naopak. Rozkrádali
historické poklady, průmysl i přírodní
zdroje poražených národů s cílem
prosadit německou nadvládu a nastolit v Evropě Hitlerův nový řád.
ISBN 978‑80‑242‑7778‑3

Scurati, Antonio
Mussolini – Muž prozřetelnosti

Překl. Kronbergerová, Marie, Praha:
Práh, 2021, 536 s., váz. 599 Kč
Druhý díl podrobné kroniky fašismu
v Itálii je stejně jako první nahlížen
z pohledu samotného Mussoliniho
a dalších protagonistů hnutí. Odehrává se mezi roky 1925–1932, v období, kdy se Mussolini stává miláčkem
národa.
ISBN 978‑80‑7252‑890‑5

Špitálský, Jaroslav
Kronika velitelství zvláštních
bojových útvarů 1918–1922

Praha: Epocha, 2021, 312 s., váz.
399 Kč
K stoletému výročí vzniku útvaru byla
připravena k vydání kronika, která je
doplněna bohatými přílohami včetně
životopisů velitelů a více než stovkou
dobových fotografií.
ISBN 978‑80‑278‑0046‑9

Williams, Brian
Druhá světová válka: Obrazová
encyklopedie

Překl. Maříková–Vlčková, Petra,
Praha: Universum, 2021, 208 s., váz.
349 Kč
Druhá světová válku ze všech možných úhlů. Přinášíme vám obrazového průvodce nejznámějšími bojišti
tohoto konfliktu, na který by se nikdy
nemělo zapomenout.
ISBN 978‑80‑242‑7647‑2

I N FO R M ATI K A
Gilder, George
Konec éry Google

Překl. Goner, Jakub, Brno: Zoner
Press, 2021, 336 s., brož. 419 Kč
Věk Googlu postavený na big datech
a strojové inteligenci se chýlí ke konci. Co jej má nahradit a nenastal už
náhodou nový technologický věk?
ISBN 978‑80‑7413‑460‑9

K ALE N DÁŘ E
Geislerová, Aňa; Geislerová, Lela
Aňa Geislerová – Nový rok 2022
Praha: Esence, 2021, váz. 299 Kč
Nastartujte rok s tradičním diářem
Ani Geislerové!
ISBN 978‑80‑242‑7764‑6

bibliografie
Jendruchová, Michala
Diář pro vnučku

Praha: Práh, 2021, 104 s., váz.
349 Kč
Zcela unikátní vyznání lásky a obdivu
všem babičkám od spisovatelky
Michaly Jendruchové formou praktického interaktivního diáře. Diář
vychází v nadstandardním dárkovém
grafickém provedení, které vás přehledně provede následujícím rokem.
ISBN 978-80-7252-910-0

KOMUN I K ACE
Dlabal, Martin
Komunikace v pomáhajících
profesích

Praha: Portál, 2021, 136 s., brož.
269 Kč
Kniha vás bude směřovat k vedení
rozhovoru, který je z pohledu druhého účastníka příjemný.
ISBN 978-80-262-1806-7

K Ř ÍŽOVK Y,
HÁDAN K Y
Křížovky – recepty od maminky

Praha: Jan Vašut, 2021, 128 s., brož.
99 Kč
Odreagujte se od starostí všedního
dne při luštění křížovek.
ISBN 978-80-7541-288-1

Křížovky do kuchyně – domácí
recepty

Praha: Jan Vašut, 2021, 288 s., brož.
99 Kč
Jedna křížovka denně pomůže udržet
mozek ve formě, procvičí paměť a posílí logické myšlení. A pokud vám při
tom vyhládne, po vyluštění tajenky
můžete vyzkoušet některý ze skvělých
a především jednoduchých receptů.
ISBN 978-80-7541-231-7

Křížovky do kuchyně – Chalu‑
pářské recepty

Praha: Jan Vašut, 2021, 288 s., brož.
99 Kč
Jedna křížovka denně pomůže udržet
mozek ve formě, procvičí paměť a posílí logické myšlení. A pokud vám při
tom vyhládne, po vyluštění tajenky
můžete vyzkoušet některý ze skvělých
a především jednoduchých receptů.
ISBN 978-80-7541-232-4

LO G O PE D I E
Parmová, Šárka
Tamtam v letadle – Logopedické
čtení a vyprávění

Praha: Pikola, 2021, 80 s., brož.
249 Kč
Zábavný pracovní sešit plný krátkých
příběhů ocení nejen rodiče dětí, které
pravidelně docházejí na logopedii,
ale také logopedi.
ISBN 978-80-242-7570-3

M E D ITACE
Žákovský, Daniel;
Zatloukal, Leoš
Meditace zaměřená na řešení

Praha: Portál, 2021, 166 s., brož.
249 Kč
Kniha se zabývá meditačními postupy propojenými s terapií zaměřenou
na řešení. Je psána jako praktická
příručka pro pomoc lidem, kteří
procházejí náročnou změnou nebo
obtížnou životní situací.
ISBN 978-80-262-1838-8

MY TO LOG I E
Menziesová, Jean
Řecké mýty

Praha: Slovart, 2021, 160 s., váz. 399 Kč
Vyplujte na moře s Iásónem a argonauty, zúčastněte se honu na kalydónského
kance spolu s Atalantou a staňte na
hoře Olympu po boku Dia, krále bohů.
ISBN 978-80-276-0299-5

PE DAGO G I K A ,
D I DAK TI K A
Fletcher–Wood, Harry
Responzivní výuka: Kognitivní
vědy a formativní hodnocení
v praxi

Překl. Kopicová, Miroslava, Praha:
Universum, 2021, 176 s., váz. 299 Kč
Zkušený pedagog Harry Fletcher–
Wood předkládá všem učitelům
praktického průvodce formativním
hodnocením.
ISBN 978-80-242-7152-1

Lindberger, Anna; Tracy, Brian
Snězte tu žábu! – pro studenty

Překl. Grygová, Bronislava, Olomouc:
Anag, 2021, 160 s., brož. 299 Kč
Stejně jako dospělí se i studenti
různého věku potýkají s tím, jak si
zorganizovat čas.
ISBN 978-80-7554-336-3

Pacovská, Jasňa; Nebeská, Iva;
Rörich, Alex a kol.
Škola jako místo radosti z pře‑
mýšlení o jazyce

Praha: Akropolis, 2021, 272 s., brož.
249 Kč
Záměrem autorů knihy je vzbudit
u čtenářů zájem o poznávání jazyka
a přemýšlení o tom, jak jazyk formuje
naše životy. Kniha je adresována hlavně pedagogům, současným a budoucím učitelům (nejen) českého jazyka.
ISBN 978-80-7470-400-0

PO LITI K A
Miller, Petr; Šlouf, Jakub
Poslední kovák – první ministr

Praha: Akropolis, 2021, 224 s., brož.
249 Kč
Vyprávění Petra Millera názorně
ukazuje, jak se nejvýznamnějších
pozic ve státě během revoluce ujímaly osoby, které nebyly (a z logiky
věci ani nemohly být) připraveny na
zajišťování probíhajících zásadních
ekonomických a sociálních reforem.
ISBN 978-80-7470-397-3

Uhlová, Saša;
Rychlíková, Apolena;
Bělíček, Jan a kol.
Stát v rozkladu. Reportáže z ob‑
lastí, na které se od sametové
revoluce zapomnělo

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 197 s.,
brož. 299 Kč
Koronavirová pandemie v plné nahotě ukázala ochablé tělo Česka. Stát
není pořádně schopen postarat se
o své chudé, nemocné a ohrožené.
Navzdory novinovým komentářům
však nejde o selhání té či oné vlády,
toho či onoho politika.
ISBN 978-80-275-0825-9

PR ÁVO
Dvořák, Jan; Hejč, David
Zákon o nakládání se zbraněmi
v některých případech ovliv‑
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ňujících vnitřní pořádek nebo
bezpečnost České republiky.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 116 s., brož. 319 Kč
Publikace je vůbec prvním komplexním zpracováním zcela nového
zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání
se zbraněmi v některých případech
ovlivňujících vnitřní pořádek nebo
bezpečnost České republiky.
ISBN 978-80-7676-196-4

Flídr, Jan
Deliktní odpovědnost člena
statutárního orgánu obchodní
korporace vůči třetím osobám

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., brož. 660 Kč
Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní
korporace vůči třetím – vně korporace
stojícím – osobám podle obecných
ustanovení o závazcích z deliktů.
ISBN 978-80-7676-034-9

Katolická, Michaela; Béreš, Ján
Zákon o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
2. vyd., 324 s., brož. 820 Kč
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti
praní špinavých peněz.
ISBN 978-80-7676-166-7

Liška, Petr; Marek, Karel;
Janků, Martin a kol.
Meritum Obchodní závazky

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 1300 Kč
Publikace Meritum Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání
úpravy závazků po rekodifikaci
soukromého práva, která právní
úpravu závazkového práva sjednotila
v občanském zákoníku, a soustředí
se především na zvláštnosti vztahů,
kterých se účastní podnikatelé.
ISBN 978-80-7676-123-0

Matejka, Ján; Bárta, Jan;
Havel, Bohumil a kol.
Zákon o veřejných výzkumných
institucích. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 468 s., 1250 Kč
Komentář zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích,
přímo z dílny Ústavu státu a práva
Akademie věd České republiky.
ISBN 978-80-7552-642-7

PRO RO D IČE
Moje první tři roky. Kniha
vzpomínek

Praha: Slovart, 2021, 80 s., váz. 349 Kč
První roky života vašeho dítěte jsou
vzácný dar, a když budete do tohoto
alba zapisovat ty nejúžasnější vzpomínky
a pomocí fotografií dokumentovat důležité pokroky, nikdy na ně nezapomenete.
ISBN 978-80-276-0390-9

PSYCH O LOG I E
B. Peterson, Jordan
Řád není všechno. 12 dalších
pravidel pro život

Praha: Argo, 2021, 376 s., brož.
Oceňovaný komentátor a psycholog
ve své nové knize ukazuje, že smys-

20

luplného života nedosáhneme, když
budeme ignorovat sféru přesahující to,
co víme, a bez schopnosti přizpůsobit
se neustále se proměňujícímu světu.
ISBN 978-80-257-3648-7

Dundon, Raelene
Mé dítě má autismus

Praha: Portál, 2021, 144 s., brož. 249 Kč
Vysvětlovat svému dítěti, že má autismus, může být hodně složité. Má
to vůbec vědět? Jak mu to nejlépe vysvětlit? Mám to říci i dalším lidem?
ISBN 978-80-262-1835-7

Hayesová, Nicky
Základy sociální psychologie

Překl. Štěpaníková, Irena, Praha:
Portál, 2021, 168 s., brož. 279 Kč
Přehledně, systematicky, ale čtivě
napsaná učebnice shrnuje základní
teorie a výzkumy jednoho z nejdůležitějších oborů psychologie.
ISBN 978-80-262-1850-0

Henderson, Anne a kol.
Jak zvládnout menopauzu
přírodní cestou

Praha: Esence, 2021, váz. 399 Kč
Menopauza je podvědomým „strašákem“ mnoha žen. Návaly horka,
úbytek libida, hormonální výkyvy
a mnoho dalších fyzických i psychických změn – s tím vším je náhle třeba
se nějakým způsobem vyrovnat.
ISBN 978-80-242-7648-9

Jelínek, Marian;
Červenková, Renata
Život na uzdě

Praha: Vyšehrad, 2021, 240 s., váz.
349 Kč
Poznávat svět kolem nestačí: musíme
poznat i sami sebe. Žijeme v éře paradoxů: zatímco společnost bohatne,
my lidé nejsme šťastnější. Psychických problémů přibývá a mnozí z nás
hledají úlevu tam, kde není. Co se to
s námi vlastně děje?
ISBN 978-80-7601-531-9

Orzech, Catherine Polan;
Moorcroft, William H.
Zatočte s nespavostí

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Portál, 2021, 224 s., brož. 349 Kč
Zkuste přerušit cyklus úzkostného
přemýšlení, které vás zaměstnává
celou noc. Tento průvodce vám ukáže, jak zklidnit svou mysl, uvolnit své
tělo, zbavit se napětí a vyspat se tak,
jak potřebujete. Spánek je základní
životní potřeba.
ISBN 978-80-262-1799-2

Říčan, Pavel
Cesta životem

Praha: Portál, 2021, 400 s., váz.
599 Kč
Publikace obsahuje dlouhý a složitý
příběh lidského života a autor jej vypráví s co největším využitím poznatků psychologie, sociologie a dalších
vědních oborů.
ISBN 978-80-262-1783-1

Sand, Ilse
Podívejte se na sebe laskavě

Překl. Kliková, Markéta, Praha:
Portál, 2021, 120 s., brož. 235 Kč
Mít občas špatné svědomí je v pořádku, protože je důkazem naší zodpovědnosti, ať už v jakékoli oblasti. Tato
kniha se primárně zaměřuje na zodpovědnost ve vztazích, v nichž jsme
na sebe někdy přísní až příliš.
ISBN 978-80-262-1809-8

Zimbardo, Philip G.
Nesmělost

Praha: Portál, 2021, 216 s., 307 Kč
Znáte odpověď, ale neodpovíte,
tančíte rádi, ale nejdete si zatančit. Ať
už je za tím strach z výsměchu nebo
hlubší pochyby o sobě, nesmělost či
stydlivost je jako krunýř, který člověku brání ve svobodném pohybu.
ISBN 978-80-262-1819-7

R E KO R DY,
Z A J Í M AVOSTI,
KUR IOZ IT Y
Guinness World Records 2022

Překl. Žaludová, Runka; Pavlová,
Zuzana; Koubek, Jan, Praha: Slovart,
2021, 256 s., váz. 699 Kč
V nejnovějším vydání Guinness
World Records opět přinášíme ne
jednu kuriozitu.
ISBN 978-80-276-0304-6

SBO R N Í K Y
Excelentní studentské odborné
práce 2021

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2021, 1. vyd., 53 s., brož.
Sborník obsahuje oceněné odborné
texty v rámci tradiční soutěže Excelentních studentských odborných prací.
Součástí výtisku jsou dvě CD: Bakalářské práce 2021 a Seminární práce 2021.
ISBN 978-80-245-2428-3

Liber Amicorum Monika
Pauknerová

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 552 s., 550 Kč
V roce 2021 se dožívá významného
životního jubilea prof. JUDr. Monika
Pauknerová, CSc., DSc. K její poctě byla
vydána tato kniha, v níž se sešly příspěvky od téměř padesáti předních českých i zahraničních odborníků z oboru
mezinárodního práva soukromého.
ISBN 978-80-7676-186-5

Nestandardní bezpečnostní
situace. ústavní, mezinárodní
a evropský pohled

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 252 s., brož.
Sborník příspěvků z kolokvia na téma
„Nestandardní bezpečnostní situace
ve státě – ústavní, evropský a mezinárodní pohled“.
ISBN 978-80-261-0921-1

SOCIO LOG I E
Fedorko, Vladimír
Determination of Prosocial
Behavior of Preschool–Aged
Children in the Context of
Preschool Education

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 125 s.
Monografie se snaží odpovědět na
otázku, jaké je prosociální chování
dětí v předškolním věku a jak ho
adekvátně měřit. Za tímto účelem byl
vytvořen dotazník s názvem Questionnaire for surveying procosial
behavior of preschool-aged children,
výzkum se prováděl na Slovensku.
ISBN 978-80-244-5997-4

Maxwell, John C.
Změňte svůj svět

Praha: Pragma, 2021, 240 s., váz.
299 Kč

bibliografie
John. C. Maxwell je světové známý
svými teoriemi o vedení lidí a o celkovém zlepšování mezilidských vztahů.
Tentokrát svůj záběr rozšiřuje obecně
na lidské vztahy na různých úrovních
a v různých situacích.
ISBN 978-80-242-7533-8

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Snyder, Timothy
Tyranie: Dvacet lekcí z 20. století
v obrazech

Překl. Pokorný, Martin; Krugová, Nora,
Praha: Prostor, 2021, 128 s., váz. 497 Kč
Ilustrované vydání Tyranie dává
dílu další rozměr a sílu. Renomovaná německo–americká ilustrátorka
Nora Krugová ho svým vynalézavým
výtvarným stylem mění ve vizuálně
působivé zamyšlení.
ISBN 978-80-7260-509-5

ŠKO L ST VÍ
Svobodová, Zuzana
Konflikty ve škole

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
110 s., brož. 300 Kč
Kniha Konflikty ve škole – od prevence
k řešení je určena především pracovníkům škol a školských zařízení, kteří už
mají dost neustálých nepříjemných mailů, schůzek a hovorů a chtějí konečně
získat více času na skutečnou práci.
ISBN 978-80-7676-154-4

ÚZ č. 1447 Regionální školství.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 273 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění 47
školských předpisů, které jsou rozděleny do 3 kapitol.
ISBN 978-80-7488-484-9

VOJ E NST VÍ
Mistr, Sun
O umění válečném

Praha: Universum, 2021, 104 s., váz.
699 Kč
Pojednání Mistra Suna O umění válečném je nejstarší knihou o strategii
boje v dějinách lidstva.
ISBN 978-80-242-6682-4

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Krejčiřík, Tomáš (ed.)
Palacký University Olomouc
2020 Annual Report

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 114 s.
Výroční zpráva Univerzity Palackého
v Olomouci z arok 2020.
ISBN 978-80-244-5979-0

Krejčiřík, Tomáš (ed.)
Výroční zpráva Univerzity Palac‑
kého v Olomouci za rok 2020
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 114 s.
Výroční zpráva Univerzity Palackého
v Olomouci z arok 2020.
ISBN 978-80-244-5980-6

Z ÁHADY
Simonsen, Terje G.
Krátké dějiny (téměř) všeho
paranormálního

Překl. Vlčková, Martina, Praha: Práh,
2021, 456 s., váz.

z n o v i n e k k 2 2 . 11. 2 0 2 1 4 12 t i t u l ů
Kniha představuje nejpodrobnější
paranormální průzkum, jaký byl kdy
proveden, plný zábavných příběhů
od vědců a známých myslitelů.
Prezentovaný výzkum naznačuje, že
paranormální jevy mohou být objektivně skutečné.
ISBN 978-80-7252-902-5

Ž IVOTN Í ST YL
Chinmoy, Sri
Dokážu to! – s dřevěným
stojánkem. Tajemství úspěchu
a pokroku

Překl. Bernardová, Abhejali, Zlín:
Madal Bal, 2021, 1. vyd., 55 s., 149 Kč
Tato sada tematických kartiček
přináší inspiraci k naplňování snů
a dosahování cílů. Krabička obsahuje
55 aforismů, zde je navíc doplněná
dřevěným stojánkem, abyste je mohli
mít neustále na očích.
ISBN 978-80-88324-19-5

Nestor, James
Dech. Nové poznatky o ztrace‑
ném umění

Vargová, Alžběta, Brno: Host, 2021,
1. vyd., 381 s., brož. 379 Kč
Je tu jeden proces, k němuž obracíme
pozornost až ve chvíli potíží: dýchání.
Novinář James Nestor si prošel podobnou zkušeností. Jeho dlouhodobé
zdravotní problémy se vyřešily až
díky dechovým cvičením, k nimž se
zpočátku stavěl nedůvěřivě. Poté se
Nestor znovu naučil dýchat.
ISBN 978-80-275-0708-5

Sedlářová, Lucie; Sedlář, Janek
Žít lehce

Brno: Jota, 2021, 320 s., váz. 488 Kč
Inspirativní příběhy lidí, kteří odešli
z města a vybudovali si svůj domov
v souladu s přírodou a jejími cykly.
ISBN 978-80-7565-864-7

matematické
a přírodní vědy
A STRO N OM I E
Greene, Brian
Až do konce času

Překl. Petrů, David, Praha: Paseka,
2021, 448 s., váz. 649 Kč
Fascinující výprava rámovaná otázkami,
na které možná nikdy nenajdeme odpověď, ale které jsou o to naléhavější.
ISBN 978-80-7637-209-2

ATL ASY
Sekaninová, Štěpánka
Atlas řek pro děti

Praha: Albatros, 2021, 42 s., váz. 299 Kč
Otevřete knihu tvořenou šesti rozkládacími mapami, nasedněte do
kajaku, loďky nebo do člunu a vydejte
se na velkou výpravu po zajímavých
řekách světa.
ISBN 978-80-00-06332-4

G EO LO G I E ,
M I N E R ALO G I E
Matějka, Dobroslav;
Kapic, Tomáš
Horniny, minerály, drahokamy

Praha: Slovart, 2021, 192 s., váz. 499 Kč
Fascinují vás barevné minerály,
třpytivé drahokamy, ale i vzácné
fosilie, krásné schránky živočichů,

mušlí, jaké na pláži jen tak nenajdete?
Vydejte se tedy na cestu za poznáním
vzácných pokladů neživé přírody.
ISBN 978-80-276-0208-7

VĚDA A VÝZKUM
Smil, Václav
Čísla nelžou

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 400 s., váz.
399 Kč
Celosvětově uznávaný kanadský
vědec českého původu nás ve své
knize bere na faktografickou výpravu
za poznáním. 71 tematických kapitol
přináší kromě nových informací
a fascinujících příkladů z energetiky,
dopravy či ekologie.
ISBN 978-80-7662-220-3

Fletcherová, Rosie
Pletení. Na konci této knihy
budete umět plést

Překl. Volenová, Eva, Praha: Esence,
2021, 160 s., brož. 329 Kč
Tato kniha vás zasvětí do tajů pletení.
Slovně i pomocí obrázků vám krok
za krokem vysvětlí vzory i různé techniky a najdete v ní i 15 projektů pro
začátečníky, abyste si mohli procvičit
základy a s jistotou je zvládli.
ISBN 978-80-242-7537-6

SBO R N Í K Y
Životnost komponent energetic‑
kých zařízení. sborník příspěvků
z 16. konference

zemědělství

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 211 s., brož.
Sborník příspěvků z konference.
ISBN 978-80-261-1045-3

CH OVATE L ST VÍ

Z BR AN Ě

Jak porozumět kočičí řeči

Bartošek, Jan; Bačkovská, Milena
Zbraně a střelivo

Praha: Vyšehrad, 2021, 128 s., váz.
249 Kč
Kočky vyvíjejí ohromné úsilí k tomu,
aby s námi komunikovaly.
ISBN 978-80-7601-530-2

PĚSTITE L ST VÍ
Biermaier, Monika;
Wrbka-Fuchsig, Ilse
Stavíme vysoké záhony

Překl. Větvička, Václav, Praha: Jan
Vašut, 2021, 80 s., brož. 199 Kč
Minizahrádka na vysoké úrovni.
Vysoké záhony jsou dnes „in“ a „trendy“: jsou přehledné, šetří záda a díky
své speciální výplni přinášejí nejvyšší
možné výnosy.
ISBN 978-80-7541-300-0

technické vědy
D O PR AVA
Oxlade, Chris
Příběh lodí

Praha: Pikola, 2021, 20 s., váz.
299 Kč
Již po staletí brázdí lidstvo vlny moří
a oceánů. Koráby, bárky, válečné
a obchodní lodě, parníky a moderní
letadlové lodě, to vše vynalezl člověk
a ještě zdaleka neřekl poslední slovo.
ISBN 978-80-242-7467-6

ÚZ č. 1450 Pravidla silničního
provozu. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 197 Kč
První kapitola obsahuje předpisy
upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon
o silničním provozu, do kterého jsou
zapracovány změny od 1. 10. 2021
(22 změn) a od ledna 2022 (18
změn – objíždění cyklistů a další).
ISBN 978-80-7488-487-0

RUČN Í PR ÁCE
Batemanová, Zoe
Háčkování. Na konci této knihy
budete umět háčkovat

Překl. Lánská, Miroslava, Praha:
Esence, 2021, 160 s., brož. 329 Kč
Osvojte si háčkování s pomocí této
obsáhlé knihy. Detailní ilustrované
pokyny vás krok za krokem naučí
jednotlivé techniky a seznámí vás se
zajímavými a přitom snadnými vzory.
ISBN 978-80-242-7488-1
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Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
272 s., brož. 490 Kč
Tradice právní regulace držení střelných
zbraní na našem území sahá až do 15.
století. V několika posledních letech
je však toto téma ve zvýšené míře
předmětem diskusí nejen mezi držiteli
zbraní, ale i mezi širší veřejností.
ISBN 978-80-7400-843-6

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Gedda, Gui;
Moineová, Marie-Pierre
Provence

Překl. Navrátil, Dalibor, Praha:
Slovart, 2021, 352 s., váz. 499 Kč
V této knize si můžete vybrat z více
než stovky receptů a ochutnat třeba
tapenádu neboli kaparovou pastu,
cuketové smaženky, jehněčí kýtu s bylinkami nebo jahodový coulis.
ISBN 978-80-276-0334-3

Horáčková, Eva
Fermentujeme se Superkvašáky

Brno: CPress, 2021, 208 s., váz. 369 Kč
Tato knížka je pro všechny, kteří se
zajímají o své zdraví a chtějí si obohatit jídelníček o výživné a chutné
fermentované potraviny.
ISBN 978-80-264-3895-3

Janků, František;
Sandtnerová–Janků, Marie
Klasická česká kuchařka

Praha: XYZ, 2021, 504 s., váz. 499 Kč
Nejúspěšnější česká kuchařka všech
dob!
ISBN 978-80-7597-921-6

Langmannová, Libuše
Libování v kuchyni

Brno: CPress, 2021, 160 s., váz. 299 Kč
Rádi vzpomínáte na pečení našich
babiček, kdy na stole byla připravená
mramorová bábovka, buchty nebo
báječné linecké?
ISBN 978-80-264-3908-0

M ASÁ ŽE
Arrieta, Hillary
Ajurvédská masáž hlavy pro
začátečníky

Překl. Kopicová, Mirka, Praha: Mladá
fronta, 2021, 128 s., váz. 299 Kč

Knížka s návodnými barevnými ilustracemi a přehledným uspořádáním podává snadný návod na ajurvédskou masáž
hlavy a představuje účinnou a jednoduchou formu péče o sebe sama pro
novou generaci vyznavačů wellness.
ISBN 978-80-204-5737-0

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Král, Milan
Videourologie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 8 s.
Videourologie prezentuje ojedinělý
soubor videí ze základní a pokročilé
endourologické diagnostiky a terapie
se zaměřením na nádory dolních
a horních močových cest, urolitiázu či
subvezikální obstrukci.
ISBN 978-80-244-5905-9

McGill, Stuart
Mechanika zad

Překl. Štrbová, Denisa, Praha: Mladá
fronta, 2021, 184 s., váz. 369 Kč
Kniha kanadského lékaře představuje
první počin svého druhu určený široké veřejnosti, který přistupuje komplexně k problematice bolesti zad.
ISBN 978-80-204-5878-0

Parkerová, Jennifer
První pomoc pro kočky

Překl. Mandelíková, Jana, Praha: Mladá fronta, 2021, 192 s., brož. 349 Kč
Kniha představuje průvodce první
pomocí, díky němuž vždy dokážete
zareagovat tím nejvhodnějším způsobem na různé zdravotní obtíže vašeho mazlíčka – ať je to malé škrábnutí,
nebo život ohrožující stavy.
ISBN 978-80-204-5748-6

Parkerová, Jennifer
První pomoc pro psy

Překl. Mandelíková, Jana, Praha: Mladá fronta, 2021, 192 s., brož. 349 Kč
Srozumitelný a komplexní průvodce
zdravím vašeho psího kamaráda obsahuje jasné a stručné instrukce pro řešení akutních situací i všeobecné rady,
co dělat, aby byl váš čtyřnohý společník v optimálním zdravotním stavu.
ISBN 978-80-204-5749-3

Racek, Jaroslav; Rajdl, Daniel
Klinická biochemie

Praha: Galén, 2021, 454 s., váz. 1500 Kč
Publikace je určena medikům, ale
i klinickým biochemikům a lékařům jiných oborů k postgraduální přípravě
a pro každodenní praktickou činnost.
ISBN 978-80-7492-545-0

Sabounchianová, Stefanie
Reflexní terapie ruky pro
začátečníky

Překl. Kopicová, Mirka, Praha: Mladá
fronta, 2021, 128 s., váz. 299 Kč
Reflexologie ruky je účinný způsob,
jak se starat o celé své tělo.
ISBN 978-80-204-5743-1

Salavec, Miloslav a kol.
Diferenciální diagnostika
v dermatologii

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 376 s.,
váz. 695 Kč
Kniha „Diferenciální diagnostika
v dermatologii“ je určena všem lékařům oboru, ale může být nápomocna
i lékařům dalších specializací a praktickým lékařům.
ISBN 978-80-7345-699-3

bibliografie
Žurková, Monika;
Jakubec, Petr a kol.
Pneumologie pro magistry
a bakaláře

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 114 s.
Onemocnění respiračního systému
patří k nejčastějším a nejzávažnějším
chorobám postihujícím naši populaci. V současné době počty případů
stoupají kvůli globalizaci, znečištění
ovzduší, chronickému stresu a dalším
neduhům moderní civilizace.
ISBN 978-80-244-5985-1

(1927–2011), a Institutu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů v Praze.
ISBN 978-80-244-5988-2

SBO R N Í K Y
Ateliér animace *10 let / Anima‑
tion Studio *10 Years

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 68 s., brož.
Kniha vydaná u příležitosti 10. výročí
vzniku Ateliéru animace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.
ISBN 978-80-261-1040-8

umění; hudba

učebnice

ARCHITEK TUR A

ČESK Ý JA Z YK

Tichý, Marek
Historická a současná archi‑
tektura

Smolíková, Klára
Fantastické psaní

Praha: Argo, 2021, 208 s., váz. 698 Kč
Existuje rozdíl mezi historickou a současnou architekturou? Historická
architektura je často vnímána jako
samostatná, uzavřená etapa výstavby, ke které máme jako společnost
poněkud ambivalentní vztah.
ISBN 978-80-257-3479-7

Praha: Portál, 2021, 64 s., brož. 189 Kč
Pojďme se společně rozepsat na žánrech, které mladé čtenáře baví. Ať už
je to fantasy plné draků, magických
předmětů a vrtošivých bohů nebo
sci-fi, ve kterých se létá vesmírnými
loděmi či ve vznášedlech, cestuje
časem a vyjednává s roboty.
ISBN 978-80-262-1847-0

FOTOG R AFI E

FYZIKA

Zrůstová, Veronika
Pain of Theresienstadt

Macháček, CSc., RNDr. Martin
Fyzika pro gymnázia – Astro‑
fyzika

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., Nečíslováno. s., brož.
Kniha fotografií navazující a doplňující publikaci Butterflies Don’t Live in
the Ghetto, která vyšla na jaře roku
2021 u příležitosti výstavy Motýli
v ghettu nežijí.
ISBN 978-80-261-1038-5

HU DBA
Nebojte se klasiky. Nástroje,
skladatelé, historie hudby, 100
hudebních ukázek

Říčany: Junior, 2021, 48 s., váz.
Seznamte se s největšími skladateli
všech dob, přečtěte si o nich a poslechněte si ukázky jejich děl. Zjistěte
víc o hudebních nástrojích, o tom,
jak se na ně hraje a které nástroje se
k sobě hodí.
ISBN 978-80-7267-750-4

K ATALO G
K V ÝSTAVĚ
Řehák, Robert
Mysterious Bond

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 80 s., brož.
Kniha rozvíjí téma výstavy Záhadné
pouto, vytvořené společně Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara a velvyslanectvím Státu Izrael v České republice
a prezentované na začátku roku 2020
na panelech před Studijní a vědeckou
knihovnou Plzeňského kraje.
ISBN 978-80-261-0977-8

OSO B N OSTI
Bieleszová, Štěpánka
Petr Zatloukal

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 138 s., 290 Kč
Petr Zatloukal (*1956 ), dlouholetý
vedoucí fotografického ateliéru na PdF
UP v Olomouc, absolvent fotografické
speciálky, kterou na Lidové škole umění
v Olomouci vedl fotograf Miloslav Stibor

Praha: Prometheus, 2021, 4 vyd.,
164 s., brož. 162 Kč
V pořadí již 4. vydání učebnice obsahuje aktualizované poznatky nejen
o sluneční soustavě, o Slunci, Zemi,
Měsíci, o dalších planetách, planetkách, kometách a meteoroidech,
ale i o hvězdách a galaxiích.
ISBN 978-80-7196-516-9

M ATE M ATI K A
Panáčková, Jitka;
Beránek, Jaroslav
Základy elementární matema‑
tiky s didaktikou pro učitelství
1. stupně ZŠ

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
167 s., brož. 310 Kč
Publikace je určena pro studentky
a studenty prezenčního i kombinovaného studia učitelství 1. stupně
základní školy. Pokrývá značnou část
obsahu výuky matematiky prvního
semestru na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
ISBN 978-80-210-9863-3

PE DAGO G I K A ,
D I DAK TI K A
Pavlíčková, Lenka;
Budínová, Irena
Konstrukční úlohy

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
132 s., brož. 450 Kč
Publikace představuje problematiku
řešení konstrukčních úloh na základní
škole. Ukazuje způsoby řešení základních konstrukčních úloh a komplexních konstrukčních úloh, které jsou
zadávány na základní či střední škole.
ISBN 978-80-210-9818-3

UM Ě N Í
Rainey, Jenna
Malování akvarelem a vodov‑
kami

z n o v i n e k k 2 2 . 11. 2 0 2 1 4 12 t i t u l ů
Překl. Kadlecová, Eva Pourová, Brno:
CPress, 2021, 220 s., brož. 349 Kč
Krásně ilustrovaný a inspirující průvodce jak pro začínající umělce, tak
i pro začátečníky, kteří se chtějí naučit malovat akvarelem (či vodovými
barvami).
ISBN 978-80-264-3893-9

spor t
a tělov ýchova
J E Z D EC T VÍ
Binderová, Sibylle Luise
Jezdectví – můj koníček

Překl. Čejková, Ivana, Praha: Jan
Vašut, 2021, 136 s., váz. 249 Kč
Snad každé dítě v určitém věku sní
o tom, aby mělo jako kamaráda koně,
s nímž by si dokonale rozumělo.
A k tomu samozřejmě patří, aby se na
něm naučilo perfektně jezdit.
ISBN 978-80-7541-315-4

Kovář, Pavel
Sto třicet Taxisů Velké pardubické
Praha: XYZ, 2021, 328 s., váz. 349 Kč
Originální publikace odborníka
na jezdectví představuje nejtěžší
a nejprestižnější dostihový závod na
kontinentální části Evropy.
ISBN 978-80-7597-938-4

bohatým na příjemné zážitky a zajímavá poznání. Tentokrát z Itálie.
ISBN 978-80-242-7624-3

Zibura, Ladislav
Prázdniny v Česku

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 408 s., váz.
449 Kč
Výlet za vším, co jste o Česku nevěděli.
ISBN 978-80-7662-224-1

jazykověda;
literární vědy
LI NGVISTI K A
Křížová, Kateřina;
Engelbrecht, Wilken (eds.)
Capita Selecta z nizozemské
lingvistiky

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 2. vyd., 302 s., 350 Kč
Aktualizovaná edice publikace poskytuje vhled do nizozemské filologie se
zaměřením na lingvistiku, přičemž zahrnuje nejnovější vědecké poznatky
týkající se nizozemského jazyka.
ISBN 978-80-244-5970-7

krásná literatura

SPO R TOVN Í
AKCE

AFO R ISMY,
RČE N Í,
CITÁT Y

Hrubec, Petr
Fenomén šipky

Trocha radosti a lásky na každý
den

Praha: Universum, 2021, 240 s., váz.
399 Kč
Velké sportovní haly nacpané
k prasknutí. Rozjaření fanoušci tančící v originálních kostýmech. Strhující
bitvy hráčů na pódiu a přátelsky
uvolněná nálada.
ISBN 978-80-242-7775-2

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
David, Petr; Soukup, Vladimír
České Švýcarsko známé
i neznámé

Praha: Universum, 2021, 216 s., váz.
399 Kč
K tradičním atrakcím Českého Švýcarska se řadí plavba soutěskami a Pravčická brána, největší skalní oblouk v Evropě, avšak zdejší kraj – svět divokých skal
a hlubokých roklin, nespoutaných toků
i malebných obydlí – skrývá celou řadu
dalších pozoruhodností.
ISBN 978-80-242-7708-0

Kašpar, Zbyněk
Kruté příběhy sladké Francie II

Praha: Garamond, 2021, 260 s.,
brož. 340 Kč
V druhém díle Krutých příběhů sladké Francie se opět vracíme do země
středověkých vesniček, gotických
katedrál, levandulových polí a skvělé
gastronomie.
ISBN 978-80-7407-496-7

Koval, Josef
Itálie – Společník cestovatele

Praha: Universum, 2021, 560 s.,
brož. 799 Kč
S ilustrovanými průvodci se dozvíte
vše, co je potřeba vědět, má-li být
vaše dovolená nejhezčím časem roku

22

Praha: Pragma, 2021, 48 s., váz. 149 Kč
Každý den si ve svém životě zasloužíte alespoň špetku radosti a lásky.
Zastavte se na chvilku a ponořte se
do slavných citátů, které vám vykouzlí
úsměv na tváři a zahřejí vás u srdce.
ISBN 978-80-242-7789-9

AUTOBIOGRAFIE
Huňátová, Dana
Matka diplomatka

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 312 s., váz.
349 Kč
Dana Huňátová působila v letech
1992–2014 jako velvyslankyně ve
Finsku, Egyptě a Malajsii a jako generální konzulka v Chicagu.
ISBN 978-80-7662-236-4

Chvojková, Lucie Chaya
Moderní kurandera

Praha: Motto, 2021, 304 s., váz. 349 Kč
Autobiografický román ženy, která
pro české čtenářky objevila příběhy
Hernána Mamaniho. Knihy o andské
moudrosti kuranderů změnily život
desetitisícům českých žen.
ISBN 978-80-267-2138-3

O‘Brady, Colin
Nedosažitelné prvenství

Překl. Vlčková, Eva, Praha: Práh,
2021, 280 s., váz.
Úctyhodná autobiografie Colina
O’Bradyho popisuje jeho úspěšné zotavení z tragické nehody, korunované
sólovým pochodem o délce 1500 km
napříč Antarktidou.
ISBN 978-80-7252-893-6

Perre, Selma van de
Jmenuju se Selma: Vzpomínky
židovské kurýrky nizozem‑
ského odboje, která přežila

hrůzy koncentračního táborta
Ravensbrück

Překl. Bruin-Hüblová, Magda de, Praha: Brána, 2021, 200 s., váz. 279 Kč
Autorka pochází z nizozemské židovské rodiny a ve své knize vzpomíná
na předválečné dětství v rodině
se dvěma staršími bratry a mladší
sestrou, popisuje německou okupaci
Nizozemska a postupné rozdělení
rodiny.
ISBN 978-80-242-7642-7

Pilátová, Markéta;
Ždánský, Marek;
Michalík, Daniel
Gorilí táta v Africe

Praha: Novela bohemica, 2021, 92 s.,
váz. 298 Kč
Ošetřovatel nejznámější české gorily
Moji Marek Ždánský odešel ze zoo
a jezdí za gorilami do Afriky, aby jim
pomáhal. I prodejem téhle knihy.
ISBN 978-80-88322-21-4

Šmidl, Petr
Maringotka 537, Christiánie

Praha: Novela bohemica, 2021,
364 s., brož.
Per Šmidl (1954, po mamince Dán,
otec přišel do Dánska po únorovém
převratu roku 1948) maringotku důvěrně poznal na začátku osmdesátých let
jako její obyvatel, žil v ní dva roky.
ISBN 978-80-88322-25-2

Třeštík, Michael
Hodně jsem nikde

Praha: Motto, 2021, 240 s., váz. 299 Kč
Spousta malých proher, spousta
malých vítězství. A pořád se hraje dál.
Michael Třeštík celý život opravdu
HODNĚ JE. Občas nahoře, jindy dole
a někdy dokonce NIKDE.
ISBN 978-80-267-2096-6

BIOG R AFI E
Banáš, Jozef
Jsem Baťa, dokážu to!

Praha: Olympia, 2021, 560 s., váz.
379 Kč
Životní příběh geniálního podnikatele
a sociálního reformátora Tomáše Bati
st. je fascinující, inspirativní, místy neuvěřitelný a nadčasový. Přirovnávají ho
k světovým osobnostem a vizionářům
jako Steve Jobs nebo Elon Musk.
ISBN 978-80-7376-634-4

Dalí, Salvador
Tajný život Salvadora Dalího

Překl. Vaňková, Ludmila, Praha:
Slovart, 2021, 396 s., váz. 449 Kč
Salvador Dalí vždycky toužil provokovat a v této autobiografii se mu to podařilo bezezbytku. Tuto knihu čtěte
jen na vlastní nebezpečí. S doslovem
básníka Adama Borziče.
ISBN 978-80-276-0128-8

Polidoro, Massimo
Leonardo. Génius a rebel

Překl. Kostková, Anna, Praha:
Slovart, 2021, 296 s., váz. 349 Kč
Na úsvitu šestnáctého století je Itálie
rozdělena na nesčetné množství hašteřivých království. Mezi nimi putuje
bizarní a fascinující postava: malíř a sochař, kterému se jako žádnému jinému
daří zachytit ve svém díle duši předlohy.
ISBN 978-80-276-0177-6

Šlajch, Václav
Václav Šlajch. 2010–2021

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 36 s., brož.

bibliografie
Václav Šlajch (* 1980) je autor komiksů a ilustrátor, vyučující na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni a držitel prestižní ceny
Muriel. Kniha představuje výběr
z jeho tvorby.
ISBN 978-80-261-1041-5

CESTO PISY
Fatland, Erika
Sovětistán: Na cestě Turkme‑
nistánem, Kazachstánem,
Tádžikistánem, Kyrgyzstánem
a Uzbekistánem

Mrázová, Daniela, Zlín: Kniha Zlín,
2021, 496 s., váz. 499 Kč
Neotřelý osobní cestopis norské
novinářky vtáhne čtenáře do světa
postsovětské Střední Asie – do zemí
kontrastů, z nichž k nám běžně zalétají jen kusé zprávy.
ISBN 978-80-7662-202-9

Lukeš, Julius
EXOToulky světem: 30 let
zážitků ze 100 zemí

Praha: Šulc – Švarc, 2021, 264 s.,
brož. 349 Kč
Vydejte se s autorem na výstřední putování světem, během něhož poznáte,
jaké to je ztroskotat s dřevěnou bárkou
u somálských hranic, pašovat ploštice
z Karibiku, chytit horečku dengue, stát
se miliardářem v Německu.
ISBN 978-80-7244-467-0

Sedláčková, Jolana
Po vlastní ose

Brno: CPress, 2021, 192 s., váz. 349 Kč
Všechno, co budete následujících
sedm měsíců potřebovat, si vezete
s sebou.
ISBN 978-80-264-3900-4

Slámová, Majda
Po zemi do Bangladéše

Brno: CPress, 2021, 224 s., brož. 349 Kč
Cesta plná dobrodružství autostopem do Asie. V roce 2019 jsem vyrazila autostopem do Asie. Přes Rusko
a Kazachstán jsem pokračovala do
Číny, dál přes Thajsko, Laos, Myanmar do Indie a Bangladéše.
ISBN 978-80-264-3907-3

Thajsko

Překl. Koval, Jozef, Praha: Universum, 2021, 384 s., brož. 599 Kč
Přes 1200 barevných fotografií
vám představí Thajsko v celé kráse.
Exotická země tisíce ostrůvků, jedinečných památek, rušných měst, překrásných pláží a letovisek i divokých
hor se může pochlubit nejen barvitou
historií, ale i výbornou kuchyní.
ISBN 978-80-242-7623-6

Tronečková, Kristýna
Cesty za štěstím 2

Brno: CPress, 2021, 272 s., váz.
349 Kč
Kniha je pokračováním prvního dílu
Cesty za štěstím, kdy se autorka od
Bhútánu, Izraele a Islandu posunula
k dynamické trojici – Norsku, Arménii
a Číně.
ISBN 978-80-264-3906-6

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Bannalec, Jean-Luc
Bretaňský příboj

Překl. Vodvárko, Jiří, Praha: Kalibr,
2021, 328 s., váz. 359 Kč

z n o v i n e k k 2 2 . 11. 2 0 2 1 4 12 t i t u l ů
Druhý případ komisaře Dupina
z letní Bretaně okořeněný humorem,
venkovským koloritem a místními
kulinářskými specialitami.
ISBN 978-80-242-7525-3

ale když se otočí, nikdo tam není. Ke
strachu má však několik důvodů.
ISBN 978-80-279-0046-6

Brubaker, Ed; Phillips, Sean
Criminal 1: Každý je zločinec

Brno: Moba, 2021, 320 s., váz. 299 Kč
Z nevinného setkání se vyklubal boj
o holý život a temné síly se probudily
k životu. Tým olomouckých kriminalistů má tak plné ruce práce.
ISBN 978-80-279-0054-1

Překl. Kopřiva, Štěpán, Praha: BB art,
2021, 432 s., váz. 990 Kč
Leo Patterson je obezřetný profesionál s širokým odborným rejstříkem:
kapesní krádeže, bankovní loupeže,
přepadávání obrněných vozů. Jenže
je možná dokonce až příliš obezřetný.
ISBN 978-80-7595-508-1

King, Stephen
Později

Překl. Jindra, Miroslav, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 1. vyd.,
328 s., brož. 289 Kč
Syn svobodné matky, Jamie Conklin,
nechce nic víc než prožít obyčejné
dětství. Jenže Jamie není obyčejné
dítě. Jamie se narodil s nadpřirozenou schopností, matka ho ale nabádá, aby to tajil.
ISBN 978-80-7593-354-6

Klíma, Josef
Jak zabít dvakrát

Praha: Kalibr, 2021, 256 s., váz. 299 Kč
Populární žurnalista a spisovatel
Josef Klíma přichází s novými kriminálními příběhy.
ISBN 978-80-242-7714-1

Maxian, Beate
Vražda ve Vídni

Překl. Osinová, Eva, Brno: Moba,
2021, 272 s., váz. 329 Kč
Hilde Jahnová, investigativní novinářka
Vídeňského posla, sedí v kavárně
v devátém obvodu a sleduje prázdnou
budovu firmy. Hoří nedočkavostí. Očekává totiž příchod svého informátora,
se kterým si domluvila schůzku.
ISBN 978-80-279-0047-3

Nesbø, Jo
Harry Hole box 1–6

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, brož. 1490 Kč
Seznamte se se svérázným detektivem Harrym Holem a ponořte se do
fascinujícího světa vyšetřovaní nejneuvěřitelnějších zločinů.
ISBN 978-80-7662-190-9

Nesbø, Jo
Harry Hole box 7–12

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, brož. 1690 Kč
Sněhulák, Levhart, Přízrak, Policie,
Žízeň a Nůž: další část série s nekompromisním detektivem Harrym
Holem.
ISBN 978-80-7662-191-6

Niedl, František
Štvanice

Brno: Moba, 2021, 272 s., váz. 299 Kč
Když dostane záhadný Michael
Dabert zakázku – ochranu Solange
Blanchartové, mladé atraktivní manželky pohřešovaného podnikatele
z Cannes – přijímá ji, i když se mu její
obavy zdají neopodstatněné.
ISBN 978-80-243-9953-9

Robotham, Michael
Sleduji tě

Brno: Moba, 2021, 392 s., váz. 399 Kč
Marnie Loganová má neustále pocit,
že ji někdo sleduje. Cítí šimrání na krku,
koutkem oka jako by vídala něčí siluetu,

Steinbauer, Boris
Neřád

DIVADELNÍ HRY
Pavlovič Čechov, Anton
Platonov

Překl. Wernisch, Ivan, Praha: Artur,
2021, 1. vyd., 228 s., brož. 210 Kč
Rozsáhlé ranné dramatické dílo velkého klasika, zaujme milovníky jeho
tvorby. Mladý autor kriticky nahlíží na
společnost, která se schází na statku
vdovy po generálovi Anny Vojnické.
ISBN 978-80-7483-160-7

Shakespeare, William
Julius Caesar

Praha: Artur, 2021, 1. vyd., 144 s.,
brož. 210 Kč
Jednu ze svých vrcholných tragédií
věnuje Shakespeare spiknutí proti Juliu
Caesarovi a tragické následky této akce
namířené proti antickému vůdci. Stále
živé a aktuální téma boje o moc, demokracii, spravedlnost odkrývá mechanismy spojené s „technologií moci“.
ISBN 978-80-7483-159-1

Shakespeare, William
Komedie omylů

Překl. Vrba, František, Praha: Artur,
2021, 1. vyd., 100 s., brož. 198 Kč
Mladý Shakespeare pro svou první komedii čerpá volně z antické
Plautovy veselohry Meneachmové.
Zápletka hry těží ze záměny dvojníků,
dvou pánů a jejich sluhů, a dochází
k naprostému zmatení reality, které je
zdrojem působivého humoru.
ISBN 978-80-7483-161-4

ESE J E , ÚVAHY
Bigstain, Sigi
Švejkova manželská anabáze

Praha: Novela bohemica, 2021,
266 s., brož. 298 Kč
Invalidní ubertaxikář Josef Švejk nejen
trousí nekorektní ironické glosy a moudra, raduje ze života, ale také se ožení
a dovede si poradit i s čínským virem.
ISBN 978-80-88322-20-7

Nešpor, Karel
Usmát se a poodstoupit

Praha: Vyšehrad, 2021, 192 s., váz.
299 Kč
Berte život s úsměvem! Odlehčené
úvahy a glosy známého psychiatra.
Psychiatr a specialista na léčbu návykových nemocí Karel Nešpor má
jasno: s úsměvem jde všechno lépe.
ISBN 978-80-7601-518-0

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Erskinová, Barbara
Údolí havranů

Praha: Brána, 2021, 416 s., brož. 399 Kč
Román oblíbené autorky se opět odehrává ve dvou časových rovinách –
v současnosti a keltsko-římském
starověku.
ISBN 978-80-242-7583-3
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Giffordová, Elizabeth
Doktor z Varšavy

Brno: Jota, 2021, 352 s., váz. 378 Kč
Přežili, aby vyprávěli svůj příběh.
Janusz Korczak odmítl opustit své děti
a vydal se s nimi na společnou cestu
do temnoty, do plynových komor. Ve
varšavském ghetu žilo více než půl milionu lidí, konce války se dožilo méně
než jedno procento z nich.
ISBN 978-80-7565-663-6

Midwoodová, Ellie
Dívka, která utekla z Osvětimi

Překl. Andělová, Petra, Brno: Jota,
2021, 352 s., váz.
Osvětim nikdo neopouští živ. Miliony
lidí prošly osvětimskou bránou, ale
ona byla první ženou, která utekla.
Tento silný román je inspirovaný
pravdivým životním příběhem Maly
Zimetbaumové, jejíž hrdinství nebude nikdy zapomenuto.
ISBN 978-80-7565-620-9

Michl, Jan
Čechosabáky

Brno: Moba, 2021, 288 s., váz.
Praha, 1929. Třicetiletý inspektor
František Chlubný, bývalý italský le
gionář a četník, pracuje na policejním
ředitelství v oddělení vražd.
ISBN 978-80-279-0031-2

Morrisová, Heather
Tři sestry

Překl. Kadlecová, Eva Pourová, Brno:
CPress, 2021, 304 s., váz. 399 Kč
Navždy spolu, navzdory všemu. Od
autorky bestselleru Tatér z Osvětimi.
ISBN 978-80-264-3839-7

Niedl, František
Ano, můj pane

Brno: Moba, 2021, 264 s., váz.
Ondřej z Rohatce se po několika
letech, kdy se živil jako žoldnéř,
rozhodne s tímto způsobem obživy
skončit. Jednak při něm nezbohatl,
jednak považuje takový život za nepřiměřeně nebezpečný.
ISBN 978-80-279-0061-9

Radulićová, Hana
Esterčini otcové

Překl. Otčenášek, Jaroslav, Praha:
XYZ, 2021, 334 s., váz. 399 Kč
Dva otcové. Jedna dcera. Tajemství,
které převrátí život všech naruby.
Charlotte vyrůstá v rodině nacistického soudce Wilhelma Lange. Život
jí připadá naprosto idylický – až do
chvíle, kdy po válce zjistí, že jejím
skutečným otcem je muž jménem
Josef Goldenberg.
ISBN 978-80-7597-955-1

Štorkán, Karel
Golem

Praha: Šulc – Švarc, 2021, 288 s.,
váz. 399 Kč
Zaslíbené město, Zrození Golema
a Golem rabbiho Löwa. Golem a jeho
tvůrce rabbi Löw jsou hlavními hrdiny třídílného historického románu
Karla Štorkána.
ISBN 978-80-7244-474-8

Vondruška, Vlastimil
Apage Satanas!

Brno: Moba, 2021, 336 s., váz.
329 Kč
Přítelkyni Ludmily z Vartemberka
trápí podivné sny. V pitoreskním
reji se jí zjevuje dílna obklopená
skálami a démon, který se necudně
zmocňuje jejího těla. Její otec povolá

exorcistu, jenže Ludmila ví, že Anna
není blázen.
ISBN 978-80-243-9396-4

Vondruška, Vlastimil
Ďáblův sluha

Brno: Moba, 2021, 336 s., váz. 329 Kč
Mocný jihočeský velmož Oldřich
z Hradce se soukromě obrátí na
královského prokurátora a správce
severních Čech Oldřicha z Chlumu
s prosbou o pomoc. Na jeho panství
se totiž začaly dít věci, které jsou
nejen proti lidskému rozumu, ale
i proti víře.
ISBN 978-80-279-0183-8

H O RO RY
Lovecraft, Howard Phillips
Sebrané spisy H. P. Lovecrafta
BOX

Překl. Štorm, František, Zlín: Kniha
Zlín, 2021, 1716 s., váz. 1490 Kč
Box Sebrané spisy H. P. Lovecrafta
obsahuje všechny čtyři díly spisů
v pěti knihách.
ISBN 978-80-7662-201-2

HUMO R
Finková, Linda; Christovová,
Aneta; Pirichová, Vlaďimíra
Stará, tlustá, blbá

Praha: XYZ, 2021, 176 s., váz. 299 Kč
Dárková knížka pro vaši kamarádku,
dceru, matku a možná i tchyni, tedy
pokud má opravdu veeelký smysl
pro humor!
ISBN 978-80-7597-928-5

Macek, Miroslav
Saturnin se představuje

Praha: XYZ, 2021, 224 s., váz. 349 Kč
Co dělal Saturnin předtím, než se stal
všestranným sluhou?
ISBN 978-80-7597-940-7

Žáček, Jiří
Ufo, Ufo, Ufoni

Praha: Šulc – Švarc, 2021, 80 s., váz.
270 Kč
Neobvyklé i senzační příhody této
knihy mají jedno společné – jsou vtipné a humorné.
ISBN 978-80-7244-476-2

KORESPONDENCE
Dopisy Ježíškovi

Praha: Portál, 2021, 96 s., váz. 299 Kč
Z každé prodané knihy jde 100 Kč na
sbírku Pomozte dětem! Předvánoční
knížka, která přináší hned několikerou radost. Přečtete si dopisy, které
Ježíškovi napsaly známé osobnosti
jako Eliška Balzerová, Ewa Farna, Robert Fulghum, Dagmar Havlová.
ISBN 978-80-262-1849-4

Schulz, Bruno
Kniha dopisů

Praha: Protimluv, 2021, 368 s., brož.
„Bruno Schulz. Geniální architekt jedinečného jazykového bytí, jehož tajemství velkého kouzla spočívá v jeho
plodnosti, v jeho bohatství, téměř až
zahnívajícím přílišnou šťávou slov.
ISBN 978-80-87485-94-1

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Klempířová, Alena;
Klempíř, Jaroslav
Taje grónského života

bibliografie
Praha: Olympia, 2021, 228 s., váz.
449 Kč
Název knihy Taje grónského života
přesně přibližuje čtenáři její obsah.
Protože co může být tak tajemného
a zároveň tak určujícího pro kulturu
a národ, jako jsou jeho báje, mýty,
legendy a pohádky, všechny ty zlé
přízraky, kouzelné bytosti a šamani?
ISBN 978-80-7376-615-3

Čermák, David; Palička, Jan; Mls,
Martin
Fotbalové hvězdy 2022

Pavel, Josef; Moyzesová, Naďa
Velká kniha pověstí z českých
a moravských hradů a zámků

Překl. Strnad, Manfred, Praha: Universum, 2021, 160 s., váz. 399 Kč
Marie Curie byla první ženou, která
obdržela Nobelovu cenu, a jedinou
ženou, která tuto poctu získala dvakrát, a současně jediným člověkem,
jenž ji obdržel ve dvou různých vědeckých oborech.
ISBN 978-80-242-7522-2

Praha: XYZ, 2021, 624 s., váz. 699 Kč
Středověké i novější příběhy, legendy
a báje, spojené s českými a moravskými hrady a zámky, jejichž prostřednictvím poznáte skutečné osobnosti
našich dějin.
ISBN 978-80-7597-935-3

Pecháčková, Ivana
Legenda o Karlově mostě

Praha: Meander, 2021, 32 s., váz.
268 Kč
Dramatická legenda o ctižádostivém
staviteli, mistru Parléřovi, který kvůli
stavbě mostu vešel ve spolek s ďáblem.
ISBN 978-80-7558-175-4

Saint, Jennifer
Ariadna

Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 1. vyd.,
400 s., váz.
Krásná Ariadna, dcera mocného krétského krále Mínóa, vyrůstá se svými
sourozenci v paláci, v jehož podzemí je
uvězněný Mínótauros, napůl býk, napůl člověk. Jednou z jeho dalších obětí
se má stát mladý athénský princ Théseus, ale Ariadna se do něj zamiluje.
ISBN 978-80-7593-379-9

LI DOVÁ
SLOVESN OST
Krásné Vánoce

Praha: Fragment, 2021, 176 s., váz.
399 Kč
Užijme si společně magické období
od adventu do silvestra!
ISBN 978-80-253-5219-9

Lada, Josef
Malovaná říkadla

Praha: Egmont, 2021, 144 s., váz.
399 Kč
Fanoušci skvělého fotbalu se mohou
těšit na pokračování oblíbené série.
ISBN 978-80-252-5088-4

Gunderman, Richard
Marie Curie

Holcová, Milena
Buddha…ale to je jedno

Praha: Šalvar, 2021, 1. vyd., 253 s.,
brož. 365 Kč
Polidštěný obraz Siddhárthy Gautamy – Buddhy. Divné dítě, znuděný syn,
chladný manžel, prchající otec. Vyzáblý
zoufalec a nakonec klidný, pobavený
muž, který našel odpověď na všechno.
Nedocenitelná knížka pro multikulturní
poznávání všech generací.
ISBN 978-80-904568-8-4

Ivanov, Miroslav
Důvěrná zpráva o Karlu Hynku
Máchovi

Praha: Universum, 2021, 200 s., váz.
299 Kč
Otec české literatury faktu Miroslav
Ivanov svým typickým poutavým
způsobem popisuje největšího českého básníka Karla Hynka Máchu,
autora Máje.
ISBN 978-80-242-7256-6

Janovská, Adina
Tajnosti slavných

Praha: XYZ, 2021, 304 s., váz. 349 Kč
Poznejte zákulisí dramatických osudů
lidí, kteří nám svým talentem a prací
celý život přinášeli radost.
ISBN 978-80-7597-936-0

Jaroš, Martin; Lipitkovský, Dimo
Kaskadér aneb jak dobýt
Hollywood

Praha: Fragment, 2021, 16 s., lepor.,
99 Kč
Mámo, táto, v komoře je myš, Šlo
prasátko na procházku, Kovej, kovej,
kováříčku a další říkadla pro nejmenší
s krásnými obrázky Josefa Lady.
ISBN 978-80-253-5271-7

Praha: XYZ, 2021, 216 s., brož. 399 Kč
Dimo Lipitkovský je kaskadér tělem
i duší. Do osmnácti let zápasil, první
kaskadérskou akci absolvoval v roce
1987. Začínal u českého filmu, pod
vedením Jaroslava Tomsy dobyl
Hollywood.
ISBN 978-80-7597-958-2

Lada, Josef
Malované písničky

Kaczorowski, Aleksander
Havel: Pomsta bezmocných

Praha: Fragment, 2021, 16 s., lepor.,
99 Kč
Zazpívejte si společně se svými dětmi
Pásla ovečky, Tluče bubeníček, Halí
belí, Když jsem husy pásala a Běží
liška k Táboru.
ISBN 978-80-253-5272-4

OSO B N OSTI

Překl. Veselka, Martin, Praha: XYZ,
2021, 488 s., váz. 449 Kč
Zcela nový pohled na život a tvorbu
Václava Havla od uznávaného polského bohemisty. Dramatik s talentem
od Boha, brilantní politik, věrný kamarád a charismatický muž s velkými
ambicemi.
ISBN 978-80-7597-937-7

Csicsely, Lukáš
Jágr, legenda

Morain, Dan
Kamala Harrisová

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2021,
160 s., váz. 498 Kč
„Já jsem jednou řekl, že chci bejt
nejlepší na světě, a já na tom pořád
trvám,“ prohlásil ve svých dvaceti
letech Jaromír Jágr.
ISBN 978-80-88268-56-7

Překl. Orlando, Daniela, Praha:
Prostor, 2021, 328 s., váz. 397 Kč
Jak se dcera dvou přistěhovalců
v Kalifornii vypracovala na první
viceprezidentku Spojených států
amerických? Vlastní cestou.
ISBN 978-80-7260-506-4

z n o v i n e k k 2 2 . 11. 2 0 2 1 4 12 t i t u l ů
Nedbálek, Karel
Cesta Františka Čuby z Březové
k JZD Slušovice

Slušovice: Monument, 2021, 176 s.,
váz. 260 Kč
Pro velký zájem čtenářů je zde už třetí
rozšířený dotisk knihy Cesta Františka
Čuby z Březové k JZD Slušovice.
ISBN 978-80-908245-6-0

Osnos, Evan
Joe Biden

Překl. Maxová, Veronika; Veis,
Jaroslav, Praha: Prostor, 2021, 176 s.,
váz. 297 Kč
Držitel americké Národní knižní ceny
Evan Osnos vytvořil soustředěný,
brilantní a trefný záznam úspěšné
celoživotní cesty Josepha R. Bidena
Jr. do prezidentského úřadu.
ISBN 978-80-7260-507-1

Salisbury, Martin
Miroslav Šašek

Překl. Kalvachová, Lucie Kellnerová,
Praha: Universum, 2021, 112 s., váz.
449 Kč
Ponořte se do světa kouzelných
ilustrací Miroslava Šaška, českého
spisovatele a ilustrátora, který procestoval celý svět.
ISBN 978-80-242-7362-4

Waldenová, Tillie
Piruety

Překl. Bukovská, Lenka, Praha:
Paseka, 2021, 400 s., váz. 449 Kč
V deseti kapitolách pojmenovaných
po krasobruslařských prvcích se Tillie
Waldenová vrací ke dřině, kterou krasobruslení a s ním spojený životní styl
představovalo. Nepřikrášlené a intimní memoáry o dospívání, osamělosti
a objevování vlastní sexuality.
ISBN 978-80-7637-228-3

dětské poezii, tak poezii pro dospělé.
Její básně jsou hutné a vyslovují vše, co
autorka vyslovit chtěla. Tato sbírka je
věnována koronavirovému roku 2020.
ISBN 978-80-7389-270-8

Uher, František
Krajina mizejících stop

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2021,
1. vyd., 38 s., brož. 120 Kč
Oblíbený východočeský spisovatel
a básník, který je autorem již více než
stovky básnických sbírek, detektivních románů, knih povídek i souborů
aforismů. Sbírka obsahuje hutné
básně skácelovského typu, básnické
hříčky i výtvarnou poezii.
ISBN 978-80-7389-268-5

Vidmar, Maja
Když se zamiluješ

Praha: Protimluv, 2021, 152 s., brož.
Nenaplněná, mnohdy tabuizovaná ženská touha a slast, a přitom
nejhlubší a nejsilnější pramen bytí.
I tak by se mohl pojmout rozsáhlý
básnický výbor „Když se zamiluješ“
slovinské autorky Maji Vidmar, která
je dnes považována za jednu z nejvýraznějších básnířek své generace.
ISBN 978-80-87485-96-5

POVÍ D K Y
Adlerová, Martina
Ostrov žen. Povídky o rebelkách,
trosečnicích a lesních žínkách

PO E Z I E

Praha: Novela bohemica, 2021,
264 s., brož.
Knížka o ženách a pro ženy. A pro
silné muže. Každá z nás někdy vstane
levou nohou, vytáhne si černého
Petra a podělá, co se dá. Každá z nás
někdy sejde z cesty. Každá z nás
někdy tančila na tenkém ledě, hrála si
s ohněm, zasela vítr a sklidila bouři.
ISBN 978-80-88322-26-9

Erben, Karel Jaromír
Kytice

Cch´–sin, Liou
Toulavá země

Praha: Mladá fronta, 2021, 168 s.,
váz. 199 Kč
Nejznámější a nejoblíbenější sbírka
baladických básní 19. století.
ISBN 978-80-204-5881-0

Marques de Souza, Rodrigue
Oslnění

Praha: Fragment, 2021, 212 s., brož.
Básnická sbírka francouzského malíře a básníka Rodrigua Marquese de
Souzy. Rodrigue Marques de Souza
(1970) je ze všech lidí, které znám,
jediný, koho podezírám, že je jakýmsi
básníkem v ryzím stavu.
ISBN 978-80-7521-200-9

Nováková, Jarka
Tajná znamení

Překl. Martinková, PhDr. CSc., Věra,
Dobřejovice: Alfa-Omega, 2021,
1. vyd., 30 s., brož. 115 Kč
Autorka střední generace (vlastním
jménem Jaroslava Nováková) vydává
v nakladatelství ALFA–OMEGA svou
další básnickou sbírku. Setkáte se
s křehkou poezií utkanou ze snů,
vzpomínek i představ, která jako křídla Fénixe navštíví i vás.
ISBN 978-80-7389-265-4

Sedláčková, Lída
Svítání

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2021,
1. vyd., 30 s., brož. 115 Kč
Básnířka, která publikuje již od 50.60. let minulého století. Věnuje se jak

24

Překl. Do, Hana, Brno: Host, 2021,
1. vyd., 431 s., váz. 399 Kč
Imaginativní povídková sbírka od
autora bestselleru Problém tří těles
Liou Cch’-sin. Nejznámější čínský
autor science fiction uchvátil svět
svou rozsáhlou trilogií Vzpomínka na
Zemi, avšak jeho povídková tvorba je
neméně strhující a zajímavá.
ISBN 978-80-275-0745-0

Překl. Petrů, David, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 552 s.,
váz. 479 Kč
V této vynikající sbírce dvaceti povídek Stephen King opět čtenářům
poodhaluje temná zákoutí své jedinečné fantazie.
ISBN 978-80-7593-316-4

PRÓZ A
Gondík, Dalibor
Ranní špek

Praha: Radioservis, 2021, 224 s.,
váz. 199 Kč
Kniha slouží všem, kteří si chtějí hrát,
bavit se, trápit své mozkové závity
a hezky je probouzet. Vychází z ranního vysílaní stanice Dvojka, kde se moderátoři s posluchači takto probouzejí. Je to něco jako ranní rituál.
ISBN 978-80-88286-29-5

Neříkej autista, to se nehodí

Brno: CPress, 2021, 256 s., váz. 349 Kč
Jmenuji se Natálie a jsem autistka.
ISBN 978-80-264-3792-5

Novotná, Anna
Aby po nás něco zůstalo: Zpověď
novodobých zámeckých pánů
Praha: Práh, 2021, 448 s., váz. 679 Kč
S předmluvou Constantina Kinského
a Karla Schwarzenberga „Zámek, ten
vás vychová!“
ISBN 978-80-7252-879-0

Sabuchová, Alena;
Machala, Lubomír
Šeptuchy

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 183 s.,
váz. 299 Kč
Příběh o dospívání v kraji, který by
nikdo nevymyslel. Podlasí, lesnatá
oblast mezi Polskem a Běloruskem, je
tak trochu zapomenutý kraj. Dodnes
je opředený legendami a mlhami,
v nichž žijí na první pohled zvláštní
lidé.
ISBN 978-80-275-0744-3

Šalanda, Marek
Slovácko sa nenudí

Brno: BizBooks, 2021, 224 s., váz.
349 Kč
Kniha Slovácko sa nenudí volně inspirovaná kultovním galuškovským cyklem popisuje putování po kouzelném
vinařském kraji.
ISBN 978-80-265-1033-8

Dousková, Irena
Konec dobrý

Tigrov, Peter
Šelmy a hyeny

Christie, Agatha
Mrazivé vraždy

PŘ Í BĚ HY

Brno: Druhé město, 2021, 148 s.,
váz. 249 Kč
Soubor devíti komorních povídek.
Časový oblouk klenoucí se jako duha
od sovětské okupace naší země
v roce 1968 přes pohřeb Václava
Havla po covidovou současnost tvoří
dějinné pozadí groteskně-melancholických příběhů.
ISBN 978-80-7227-870-1

Překl. Petráková, Hana; Uhlířová,
Lenka; Marková, Michala; Volhejnová, Veronika a kol., Praha: Kalibr,
2021, 320 s., váz. 359 Kč
Nově sestavenou kolekci povídek od
královny zločinu pojí zimní tematika –
a neodmyslitelná dávka napětí.
ISBN 978-80-242-7663-2

King, Stephen
Mlha

Překl. Míka, Tomáš, Dobřejovice:
Alfa-Omega, 2021, 1. vyd., 116 s.,
brož. 155 Kč
Slovenský autor Peter Tigrov (vlastním jménem Peter Gašparík) vydává
v češtině první české vydání své knihy
Šelmy a hyeny. Do češtiny přeložil Tomáš Míka. Je to příběh ze Slovenska
před Kuciakovou vraždou, ale jako by
předjímal atmosféru tohoto období.
ISBN 978-80-7389-266-1

Jendruchová, Michala
Když není čas na smutek. 35 + 1
hřejivých příběhů z těžkých časů
COVIDu

Praha: Práh, 2021, 328 s., váz.
Dotkla se každého z nás, změnila
náš pohled na život, změnila naše
vnímání. Doba covidová prověřila
naše vztahy, ale i vztah sama k sobě.
Mnozí z nás propadali beznaději. Oni

bibliografie
jí dokázali čelit. Na beznaděj, strach
či paniku neměli čas.
ISBN 978-80-7252-908-7

Jiráň, Jan; Rytina, Robert
Nebojte se opery!

Praha: Radioservis, 2021, 296 s.,
váz. 310 Kč
Publikace obsahuje dvanáct příběhů,
vycházejících z libret slavných oper
ve zpracování herce, hudebníka, dramatika a režiséra Jana Jiráně.
ISBN 978-80-88286-28-8

Procházková, Petra
Frišta

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 296 s., váz. 329 Kč
Petra Procházková přibližuje v novele
Frišta s reportérskou citlivostí hektický
tep kábulských ulic, žár tamního slunce a v neposlední řadě rigidní poměry
v afghánské rodině i společnosti.
ISBN 978-80-7422-814-8

Ward, Penelope; Keelandová, Vi
Vánoční lásky

Praha: Baronet, 2021, 280 s., váz.
329 Kč
K Vánocům patří ta nejtajnější přání,
která se většinou ani neodvážíme vyslovit nahlas s obavou, že se nikdy nesplní a přijdeme tak o veškeré naděje.
ISBN 978-80-269-1688-8

R E PO R TÁ ŽE
Feuer, Alan
El Jefe – Pronásledování „Prcka“
Guzmána

Praha: Práh, 2021, 272 s., váz.
Zásadní kniha o vzestupu a pádu nejvýznamnějšího mexického narkobarona
Joaquína „Prcka“ Guzmána od reportéra
deníku The New York Times, jehož reportáže o soudním procesu obletěly svět.
ISBN 978-80-7252-905-6

ROM ÁNY
Abbottová, Rachel
Hra na vraždu

Překl. Lžička, Milan, Praha: Kalibr,
2021, 304 s., váz. 329 Kč
Ten den jsme tam byli všichni. A teď je
jedna z nás po smrti. Před rokem, na
den přesně, jsme se všichni sjeli na Lucasovu svatbu do jeho nádherného corn
wallského domu s výhledem na moře.
Toho dne si ale nikdo nikoho nevzal.
ISBN 978-80-242-7638-0

Austenová, Jane
Anna Elliotová

Překl. Hilská, Kateřina, Praha:
Slovart, 2021, 240 s., váz. 349 Kč
Anna Elliotová, prostřední dcera pošetilého sira Waltera, kterého zajímá
pouze vlastní šlechtický titul, už má
léta rozpuku dávno za sebou.
ISBN 978-80-276-0196-7

Bach, Leah; Jacobsová, Anne
Něžný měsíc nad Usambarou

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Ikar,
2021, 416 s., váz. 499 Kč
Povstání změnilo Německou východní Afriku. Charlotta a George, jejichž
životní cesty se konečně sešly, už
nepoznávají zemi, ve které chtěli vychovávat svou malou dcerku.
ISBN 978-80-249-4532-3

Blažejová, Lenka
Lady Aradia

Praha: Fortuna Libri, 2021, 224 s.,
váz. 329 Kč

z n o v i n e k k 2 2 . 11. 2 0 2 1 4 12 t i t u l ů
Už odmalička jsem byla jiná než ostatní
holky. Přitahovalo mě oblečení z kůže,
kožešiny a boty na vysokých podpatcích. Černá a červená byly moje barvy.
Černá, symbolizující temnotu.
ISBN 978-80-7546-335-7

Cousensová, Sophie
Příští rok v tento den

Překl. Špetláková, Naďa, Praha: Ikar,
2021, 344 s., 249 Kč
Minnie ví dvě věci: že její narozeniny
na Nový rok trvale provází neštěstí,
a že za to všechno může Quinn
Hamilton, muž, kterého nikdy nepotkala. Minnie a Quinn se před třiceti
lety narodili ve stejný den – prvního
ledna – ve stejné nemocnici.
ISBN 978-80-249-4555-2

Daré, Abi
Holka se sílícím hlasem

Překl. Hanišová, Viktorie, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 384 s., váz. 399 Kč
Adunni je čtrnáctiletá nigerijská dívka, která ví, co chce: vzdělání. Matka
jí prozradila, že vzdělání je jediný
způsob, jak získat sílící hlas — schopnost mluvit sama za sebe a rozhodovat o své budoucnosti. Místo toho ji
však otec prodá.
ISBN 978-80-275-0752-8

Demicková, Barbara
Není co závidět

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 360 s., brož.
399 Kč
Co když jsou noční můry vykreslené
Georgem Orwellem v románu 1984
skutečné?
ISBN 978-80-7662-203-6

Devátá, Ivanka
Šťastná za všech okolností

Praha: Motto, 2021, 216 s., váz. 299 Kč
„Až umřu, kluci,“ říkám svým synům,
„chci, abyste věděli, že jsem byla
šťastná, protože já dovedla být šťastná za všech okolností.“
ISBN 978-80-267-2113-0

Edvardsson, Mattias
Sousedská ruleta

Překl. Johnová, Lucie, Praha: Kalibr,
2021, 360 s., váz. 399 Kč
Micke a Bianca se přestěhují do klidné vilové čtvrti, která se zdá být pro
ně a jejich dvě děti ideální.
ISBN 978-80-242-7698-4

Ennis, Garth; Burrows, Jacen
Punisher MAX: Svět sovětů

Překl. Podaný, Richard, Praha: BB
art, 2021, 136 s., brož. 399 Kč
Někdo si palbou z AK-47 probíjí cestu ruskou mafií v New Yorku. A ten
někdo není Punisher.
ISBN 978-80-7595-505-0

Gettenová, Kereen
Mango nepadá daleko od stromu
Překl. Faltejsková, Lenka, Praha: Yoli,
2021, 192 s., brož. 259 Kč
Clara žije na jamajském ostrově,
který turisté považují za fascinující
a exotický. Clara na něm však nic
fascinujícího nevidí.
ISBN 978-80-242-7661-8

Gillerová, Katarína
Příliš mnoho tajemství

Překl. Chromý, Adam, Praha: Motto,
2021, 296 s., váz. 349 Kč
Proč Romana nečekaně nastoupila
jako prodavačka do obchodu s kabelkami?
ISBN 978-80-267-2109-3

Grisham, John
Podfuk

Javůrek, Štěpán
Nebe nad Perninkem

Laurenová, Christina
Na Vánoce o den více

Hanová, Jenny
Všem klukům, které jsem
milovala

Johnsonová, Debbie
Jednou snad

Laurensová, Stephanie
Vánoční intriky lady Osbaldes‑
toneové

Překl. Němcová, Edda, Praha: Kalibr,
2021, 344 s., váz. 379 Kč
Malcolm Bannister byl právníkem
kdesi ve Virginii. Jeho život ovšem
změnila běžná realitní transakce,
v rámci které pomáhal s nákupem
loveckého zámečku.
ISBN 978-80-242-7599-4

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2021, 320 s., brož. 299 Kč
Lara Jean si schovává milostné dopisy
v krabici na klobouky, kterou dostala
od své matky.
ISBN 978-80-7661-323-2

Hatch, A. S.
Končiny

Překl. Klasová, Barbora, Praha:
Motto, 2021, 264 s., váz. 349 Kč
Jak dobře znáš svou přítelkyni? Jak
dobře znáš svou milenku? Jak dobře
znáš sám sebe? Daniel a Victoria spolu
už několik let žijí a snaží se o miminko.
ISBN 978-80-267-2097-3

Havlík, Rudolf
Horkou jehlou

Praha: Motto, 2021, 296 s., váz. 399 Kč
Báječné dobrodružství v šíleném světě. Dávám věci do pořádku.
ISBN 978-80-267-2136-9

Chamberlainová, Diane
Prolhané městečko

Překl. Zveřinová, Zdeňka, Praha:
Ikar, 2021, 400 s., váz. 399 Kč
Severní Karolína, 2018: Život
Morgan Christopherové je vzhůru
nohama. Když na sebe vezme vinu za
zločin, který nespáchala, ocitne se na
tři roky v nápravném zařízení. Její sen
o kariéře umělkyně se zdá být navždy
pohřben.
ISBN 978-80-249-4566-8

Isaacson, Walter
Prolomený kód života: Jennifer
Doudnaová, genetické inženýr‑
ství a budoucnost lidstva

Praha: Práh, 2021, 568 s., váz.
499 Kč
Když se Jennifer Doudnaová v šesté
třídě jednou vrátila ze školy, našla na
posteli ohmatanou paperbackovou
knížku s názvem Dvoušroubovice,
kterou jí tam táta nechal. Odložila ji
stranou v domnění, že je to nějaká
detektivka.
ISBN 978-80-7252-909-4

Jakoubková, Alena
Manžel a záhadná blondýna

Brno: Moba, 2021, 240 s., váz.
Sandra Vlková je po více než dvacetiletém manželství přesvědčena, že
si může být svým mužem Jiřím jistá.
Vedou spolu spokojený život, jejich
dvojčata Martina a Honza už mají po
maturitě, a tak mají dost času jeden
na druhého.
ISBN 978-80-279-0064-0

James, V. V.
Čarodějky ze Sanctuary

Překl. Hromadová, Jaroslava, Praha:
Ikar, 2021, 448 s., váz. 399 Kč
Na středoškolském večírku přijde
o život mladý Daniel Whitman
a obyvatelé městečka Sanctuary jsou
v šoku.
ISBN 978-80-249-4562-0
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Brno: Moba, 2021, 336 s., váz.
Petr je mladý nadaný chlapec, který
díky svému talentu lehce proplouvá studiem medicíny a záhy se stává
úspěšným lékařem na prestižní pražské
klinice. Jeho úspěch je ale vykoupen
permanentním bojem s alkoholem, kterému podléhá čím dál tím více.
ISBN 978-80-279-0065-7

Překl. Jašová, Jana, Praha: Ikar, 2021,
304 s., váz. 329 Kč
Pravda obrátí její svět vzhůru nohama. Jess roky věřila, že Joe – otec
jejího dítěte a jediný muž, kterého
kdy milovala – ji v době, kdy prožívala
největší životní krizi, zbaběle opustil.
ISBN 978-80-249-4564-4

Kábrtová, Lidmila
Čekání na spoušť

Brno: Host, 2021, 199 s., váz. 299 Kč
Román v osmi příbězích o špatných
rozhodnutích, nepochopení i naději.
ISBN 978-80-275-0793-1

Kerouac, Jack
Tristessa

Praha: Argo, 2021, 88 s., brož.
Jako většina děl Jacka Kerouaca je i útlá
próza Tristessa založena na autorových
zážitcích a spoluutváří onu „velkou knihu autorova života“, vedle tak slavných
románů jako Na cestě, Dharmoví tuláci,
Andělé zoufalství či Vize Codyho.
ISBN 978-80-257-3568-8

King, Stephen
Pytel kostí

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2021,
550 s., váz. 479 Kč
Ústřední postavou tohoto strhujícího
románu je spisovatel Mike Noonan,
který ztratil tragicky ženu a s ní i nenarozené dítě.
ISBN 978-80-7593-322-5

Kleist, Reinhard
Knock–out

Překl. Pokorná, Alena, Praha: Argo,
2021, 160 s., váz. 298 Kč
„Je to zvláštní… Zabil jsem muže,
a většina lidí to chápala a odpustila mi.
Miloval jsem muže, a mnozí to naopak
považovali za neodpustitelný hřích,
který ze mě udělal špatného člověka.“
ISBN 978-80-257-3546-6

Kopecký, Tomáš;
Kopecká, Tereza
Naprostá šílenost

Praha: Paseka, 2021, 120 s., brož.
299 Kč
Středoškolačka Anna už týden nevyšla
z pokoje. Jakmile to zkusila, rozbušilo
se jí srdce a udělalo se jí tak špatně, až
si myslela, že umře. Vrací se do školy
s diagnostikovanou úzkostí, která na
ni dotírá z každého rohu.
ISBN 978-80-7637-217-7

Krolupperová, Daniela
Labutí dům

Praha: Mladá fronta, 2021, 180 s.,
váz. 369 Kč
Píšou se 20. léta 20. století a Československem hýbe technický pokrok.
Automobilismus, filmový průmysl
i módní salony jen kvetou a všude se
vznáší naděje a sny. Má je i trojice
dětí, které svede osud dohromady.
ISBN 978-80-204-5907-7

Brno: Jota, 2021, 344 s., váz.
Maelyn se zasekne v časové smyčce,
a tak se neustále vrací do 21. prosince, kdy se svými rodiči a bratrem
dojíždí na chatu, kde ještě s další
rodinou a rodinnými přáteli slaví každým rokem Vánoce.
ISBN 978-80-7565-853-1

Praha: Baronet, 2021, 240 s., váz.
V sídle Hartington Manor ve vesničce
Little Moseley se i letos Therese, lady
Osbaldestoneová, spolu s celou domácností těší z návštěvy svých kurážných
vnoučat Jamieho, George a Lottie.
ISBN 978-80-269-1694-9

Lewisová, Susan
Mé lži, tvé lži

Překl. Jansová, Markéta, Praha: Ikar,
2021, 352 s., váz. 299 Kč
Joely se rozpadá osobní život – její
manžel má poměr s její nejlepší
kamarádkou. A tak se Joely, která
jako ghostwriterka píše o tajemstvích
a skandálech jiných lidí, raději vrhá
na nový pracovní úkol: má sepsat příběh slavné spisovatelky Fredy.
ISBN 978-80-249-4560-6

MacGregorová, Janna
Nevěsta, která se nevzdala

Překl. Lexová, Alžběta, Praha: Ikar,
2021, 320 s., váz. 299 Kč
March Lawsonová v šestnácti letech
náhle osiří a nejen to, musí se sama
postarat o své tři mladší sourozence – dvě sestry a bratra. Na živobytí
dostává pouze hubený příspěvek od
poručníka, jenž se děti nikdy nesnažil
ani navštívit.
ISBN 978-80-249-4574-3

Martinezová, Aly
Psáno s nadějí

Překl. Poskerová, Anna, Praha: Ikar,
2021, 256 s., váz. 299 Kč
Pokračování románu Psáno s lítostí.
Když bylo Cavenovi patnáct, jeho
život změnila jediná kulka. Následujících deset let zasvětil budování impéria, které ho mělo ochránit přede
vším, co by mu život mohl přichystat.
ISBN 978-80-249-4586-6

Martin–Lugand, Agnes
Jak naladit štěstí

Překl. Marešová, Andrea; Marešová,
Daniela, Praha: Motto, 2021, 368 s.,
váz. 349 Kč
Z manželství galeristky Avy a veterináře Xaviera se po dopravní nehodě
vytratila láska. Zatímco on v nemocnici trpí bolestmi a výčitkami, ona
se pokouší jejich skomírající vztah
zachránit. Marně.
ISBN 978-80-267-2091-1

McLellan, Amy
Nezapomeň na mě

Překl. Karavarakis, Michaela, Praha:
XYZ, 2021, 392 s., váz. 399 Kč
Včera v noci byla má sestra zavražděna.
ISBN 978-80-7597-941-4

Melchor, Fernanda
Období hurikánů

Překl. Charvátová, Anežka, Praha:
Paseka, 2021, 288 s., brož. 299 Kč
Šamanka je mrtvá. Někdo ji zavraždil.
Nejde ovšem o to kdo, ale proč. Každý

bibliografie
by si našel důvod – zpackaný potrat,
peníze, drogy, ponížení, zoufalství.
ISBN 978-80-7637-180-4

Moranová, Caitlin;
Klabanová, Kateřina
Víc než žena

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 327 s.,
brož. 369 Kč
V globálním bestselleru se autorka
vypořádala s patriarchátem, feminismem a vůbec vším, co obnáší
moderní „ženství“, a měl ji čekat spokojený život plný skvělého sexu, času
na vlastní zájmy a harmonického
rodičovství. Víc se mýlit nemohla.
ISBN 978-80-275-0807-5

Moshfegová, Ottessa
Můj odpočinkový rok

Překl. Jašová, Jana, Praha: Mladá
fronta, 2021, 296 s., váz. 299 Kč
Když rok prospím, probudím se šťastná? Černohumorný román oceňované americké autorky.
ISBN 978-80-204-5483-6

Murakami, Haruki
Norské dřevo

Praha: Odeon, 2021, váz. 329 Kč
V románu nejvýznamnějšího japonského spisovatele současnosti se
skrývá fantastický, romantický i tragický milostný příběh.
ISBN 978-80-207-2051-1

Padevět, Tomáš
Carmen – Skutečný život Hany
Hegerové

Praha: Ikar, 2021, 520 s., váz. 499 Kč
První a jediný komplexní dokumentární román o největší česko-slovenské šansoniérce.
ISBN 978-80-249-4619-1

Parkerová, Lucy
Londýnské celebrity

Brno: Jota, 2021, 352 s., váz. 378 Kč
Bouřlivý mrzout a snaživá slušňačka
ve svěží romantické komedii na prknech, která znamenají svět. Mohla by
taková napohled nereálná láska být
skutečná, nebo to na nás talentovaní
herci prostě jen hrají?
ISBN 978-80-7565-662-9

Portiche, Roland
Ernettiho stroj

Překl. Řihánková, Jitka, Brno: Jota,
2021, 384 s., váz. 378 Kč
Příběh založený na skutečných událostech, vypráví o stroji času, který je
ukrytý v tajných archivech Vatikánu.
ISBN 978-80-7565-888-3

Quinnová, Julia
Bridgertonovi (1–3) – komplet

Praha: Ikar, 2021, váz. 699 Kč
Přeneste se s tímto nápaditým boxem
do tanečních sálů regentského Londýna.
ISBN 978-80-249-4627-6

Renshawová, Winter
Sliby chyby

Překl. Ziecinová, Žaneta, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2021,
1. vyd., 304 s., váz. 329 Kč
Když mi bylo šestnáct, přísahala
jsem, že jeho si nikdy nevezmu. Plácli
jsme si na to. Dokonce jsme slib sepsali a podepsali vlastní krví. Bylo to
to jediné, na čem jsme se kdy shodli.
ISBN 978-80-7593-318-8

Riggs, Ransom
Sirotčinec slečny Peregrinové:
Zkáza Ďáblova akru

Překl. Grygová, Bronislava, Brno:
Jota, 2021, 528 s., váz. 398 Kč
Velkolepé uzavření příběhu podivných
dětí ze Sirotčince slečny Peregrinové je
tu! Osud světa podivných je v působivém závěru série velmi nejistý.
ISBN 978-80-7565-881-4

Robertson, John
Městečko Kostokřupy

Překl. Křesťanová, Dominika, Praha:
Argo, 2021, 312 s., brož. 398 Kč
K popukání zábavné, černým humorem okořeněné dobrodružství
(nejen) pro děti.
ISBN 978-80-257-3503-9

z n o v i n e k k 2 2 . 11. 2 0 2 1 4 12 t i t u l ů
A podaří se Sáře s její pomocí najít
ukrytý poklad?
ISBN 978-80-88104-70-4

Střihavková, Eva
Opička na gumě

Praha: Motto, 2021, 384 s., váz. 349 Kč
Za vším hledej tetřeva. Třicátník Viktor míří do Beskyd za vysněnou prací
a čerstvým vzduchem.
ISBN 978-80-267-2110-9

Táborská, Dita
Černé jazyky

Praha: Argo, 2021, 292 s., váz.
298 Kč
Román s výrazně autobiografickými
prvky věrně zachycuje frašku zvanou
„budování socialismu“.
ISBN 978-80-257-3622-7

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 279 s.,
váz. 349 Kč
Příběh o hledání pravdy a vlastního
místa v dějinách, odehrávající se
na Tchaj–wanu. Tchajwanec Bao se
snaží mít celý život pevně v rukou.
Má skvělou kariéru, děti s prestižními
školami, a dokonce se zdá, že jej
netíží ani nefunkční vztah s bývalou
manželkou Sedrikou.
ISBN 978-80-275-0689-7

Savage, Thomas; Kozák, Jan
Síla psa

Třeštíková, Radka
Bábovky

Salivarová, Zdena
Honzlová

Brno: Jota, 2021, 336 s., váz. 348 Kč
Westernový román o dvou bratrech
a konkurenci mezi nimi, když se jeden
ožení. Rovněž pojednává o tématech
potlačované homosexuality, antisemitismu a alkoholismu, která jsou na
svou dobu poněkud dráždivá.
ISBN 978-80-7565-892-0

Schaler, Karen
Láska k Vánocům

Praha: Baronet, 2021, 352 s., brož.
369 Kč
Úspěšná spisovatelka romancí Riley
Reynoldsová si na slavení Vánoc nepotrpí, tráví je prací a jediné, co si ze svátků opravdu užívá, je svařené víno.
ISBN 978-80-269-1682-6

Sims, Gill
Proč máma zase pije

Překl. Chodil, Jakub, Praha: Motto,
2021, 336 s., váz. 399 Kč
Naše hrdinka je manželkou a matkou
tak dlouho, že už neví, jak dál.
ISBN 978-80-267-2095-9

Srovnalová, Kristýna
Lovci sexu, sběrači lásek. Odkud
se bere moc sexuálních predáto‑
rů a jejich přitažlivá síla?

Praha: Práh, 2021, 232 s., váz.
Pozoruhodný románový debut na aktuální téma rezonující ve společnosti.
Muž zvaný Turek představuje typický
prototyp věčného lovce žen, uspokojující své ego i sexuální potřeby,
umělce, jenž se nechce vázat.
ISBN 978-80-7252-889-9

Steel, Danielle
Beauchamp Hall

Překl. Macháčková, Marie, Praha:
Ikar, 2021, 264 s., váz. 299 Kč
Winnie vždycky toužila pracovat
v New Yorku a stát se spisovatelkou,
ale když jí onemocněla matka, musela
se vrátit domů, aby se o ni postarala.
ISBN 978-80-249-4552-1

Stecherová, Petra
Neobvyklé přátelství

Praha: Agentura Krigl, 2021, 44 s.,
váz. 188 Kč
Devítiletá Sára odjede s rodiči z Čech
na dovolenou do Thajska, kde se
seznámí s Mali. Společně poznávají
nejen krásy ostrova, ale i některé
druhy zvířat. Kdo je vlastně Mali?

Praha: Motto, 2021, 328 s., váz. 369 Kč
Napadlo vás někdy, co řeší milenka
ženatého muže a jaká je ve skutečnosti ta příšerná manželka, o které jí
on vypráví?
ISBN 978-80-267-2115-4

Třeštíková, Radka
Tajemství

Praha: Motto, 2021, 506 s., váz.
449 Kč
Všichni občas potřebujeme někoho,
kdo nás zachrání. Napínavé vyprávění o lidech v horách a horách mezi
nimi, které už nejde obejít, ale dá se
z nich spadnout a dá se v nich ztratit.
ISBN 978-80-267-2107-9

Vopěnka, Martin
Poslední stanice Hamburk

Praha: Kalibr, 2021, 360 s., váz. 359 Kč
Psychologicko-pornografický román
o vině, prázdnotě a naději. Život Marka Stejskala je poznamenaný jakýmsi
vrozeným pocitem viny.
ISBN 978-80-242-7756-1

Waltari, Mika
Pád Cařihradu

Překl. Světlík, Marek E., Praha: Vyšehrad, 2021, 424 s., váz. 499 Kč
Románová freska slavného finského
spisovatele Miky Waltariho barvitě
líčí dobývání Konstantinopole, kdysi
největšího města světa, které navázalo na starobylé tradice římské říše.
ISBN 978-80-7601-532-6

Weir, Andy
Spasitel

Překl. Prokop, Michal, Praha: Laser,
2021, 464 s., váz. 499 Kč
Nové úžasné, napínavé meziplanetární dobrodružství od autora světového
bestselleru Marťan. Ryland Grace
zůstal jako jediný přeživší na zoufalé
misi poslední naděje. Pokud selže,
lidstvo zanikne. Je tu však drobný
háček – Ryland to neví.
ISBN 978-80-242-7678-6

Wilderová, Jasinda
Domek u jezera

Překl. Kordíková, Jana, Praha: Ikar,
2021, 328 s., váz. 359 Kč
Před rokem pohřbila svého manžela.
Před rokem ho držela za ruku a řekla
mu poslední sbohem.
ISBN 978-80-249-4615-3
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Wurmová, Monika
Nedotknutelný

Praha: Fortuna Libri, 2021, váz. 499 Kč
Ráhul, mladík z indické Bombaje,
se živí čištěním veřejných toalet
a příležitostným okrádáním turistů.
Je příslušníkem nejnižší společenské
kasty nedotknutelných a život pro něj
nemá smysl.
ISBN 978-80-7546-336-4

Zircher, Patrick; Kindt, Matt;
Coelho, André a kol.
Sebevražedný oddíl 5: Domácí
vězení

Překl. Švanda, Pavel, Praha: BB art,
2021, 208 s., brož. 499 Kč
Sebevražedný oddíl rozhodně není
žádný superhrdinský tým. Nebezpeční zločinci, přinucení ke spolupráci
Amandou Wallerovou, jsou přinejlepším sebranka neřízených střel.
ISBN 978-80-7595-468-8

ROZH OVO RY
Kašpar, Lukáš; Čechura, Jaroslav
V pavučinách času

Praha: Vyšehrad, 2021, 304 s., váz.
349 Kč
Poutavé rozhovory o známých i méně
známých zákoutích českých dějin
s populárním historikem.
ISBN 978-80-7601-519-7

Kroc, Vladimír
Petr Brukner

Praha: Prostor, 2021, 288 s., váz.
397 Kč
Knižní rozhovor s všestranným umělcem vede novinář a rozhlasový moderátor Vladimír Kroc, autor úspěšného rozhlasového seriálu Zvuková
kronika Divadla Járy Cimrmana.
ISBN 978-80-7260-508-8

S. Ubam, Obonete
Náš černobílý svět. České
rozhovory o afrických kořenech
a splněných snech

Praha: Prostor, 2021, 256 s., váz.
Obonete S. Ubam se známých osobností zeptal, jaké bylo jejich dětství
a dospívání. Autor úspěšné knihy
Sedm let v Africe si chtěl porovnat
vlastní zážitky se svými vrstevníky,
kteří sice vyrůstali v české kotlině,
ale podobně, jako sám autor, s jinou
barvou pleti.
ISBN 978-80-7260-505-7

Šupová, Tereza;
Dražanová, Adéla
Bělorusko na cestě ke svobodě

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 248 s., brož.
429 Kč
Soubor rozhovorů o moderní historii
i současné politické situaci Běloruska.
V létě 2020 se v Bělorusku konaly
prezidentské volby, ve kterých pošesté zvítězil Alexandr Lukašenko.
Výsledky zpochybnila tamní opozice
i většina demokratických států.
ISBN 978-80-7662-204-3

SCI-FI, FANTASY
Abercrombie, Joe
Potíže s mírem

Překl. Macháčová, Olga, Frenštát
pod Radhoštěm: Polaris, 2021,
502 s., brož. 479 Kč
Mír je jen jiný druh bojiště… Savine
dan Glokta, kdysi nejmocnější investorka v Adově, zjišťuje, že její plány,
bohatství i reputace jsou v troskách.
Pořád ale má svoje ambice a nedo-

volí, aby jí v jejich naplňování cokoliv
stálo v cestě.
ISBN 978-80-7332-468-1

Abnett, Dan
Jedině smrtí

Překl. Hrnčíř, Marek, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2021, 376 s.,
brož. 389 Kč
Jak křížové tažení za osvobození Sabbatiných světů pokračuje, plukovník
komisař Gaunt vede Tanithské První
a jediné do nové válečné zóny, která nic
neodpouští – na pevnostní planetu Jago.
ISBN 978-80-7332-470-4

Abnett, Dan;
Obrněni pohrdáním

Překl. Dušek, Vojtěch, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2021, 338 s.,
brož. 369 Kč
Plukovník komisař Ibram Gaunt bojoval rok jako člen podzemního odporu
na planetě Gereon ovládané nepřítelem. Když ji opustil, slíbil, že se vrátí
s jednotkami Impéria a osvobodí občany Gereonu od jejich utiskovatelů.
ISBN 978-80-7332-469-8

Alston, B.B.
Amari a Noční bratři

Brno: Jota, 2021, 376 s., váz. 398 Kč
Fantasy, kterou si zamilujete! Epické
dobrodružství vynalézavé hrdinky
Amari Petersové, dívky s nelegální
magickou schopností, je konečně
tady! Objevte nadpřirozený svět plný
kouzel, zkoušek, nebezpečí, dobrodružství a bytostí, které vás překvapí.
ISBN 978-80-7565-890-6

Flanagan, John
Hraničářův učeň 13 – Klan Rudé
lišky
Překl. Tenklová, Zdena; Dejmková,
Eva, Praha: Egmont, 2021, 328 s.,
váz. 369 Kč
Maddie úspěšně ukončila třetí rok
svého hraničářského výcviku a je povolána zpět na hrad Araluen.
ISBN 978-80-252-5106-5

Flanagan, John
Hraničářův učeň 16 – Útěk
z Falaise

Překl. Dejmková, Eva, Praha:
Egmont, 2021, 240 s., váz. 349 Kč
Když jejich plán na záchranu galického prince strašlivě selže, Will Dohoda
a jeho učeňka Maddie jsou uvězněni
na hradě Falaise.
ISBN 978-80-252-5070-9

Flanagan, John
Hraničářův učeň 2 – Hořící most
Překl. Tenklová, Zdena, Praha:
Egmont, 2021, 264 s., váz. 349 Kč
Araluenské království se chystá na
válku proti Morgarathovi a Will
s Horácem doprovázejí Gilana s poselstvím do Celtiky.
ISBN 978-80-252-5104-1

Flanagan, John
Hraničářův učeň 3 – Ledová
země – John Flanagan

Překl. Tenklová, Zdena, Praha:
Egmont, 2021, 288 s., váz. 349 Kč
Halt přísahal, že Willa zachrání,
a udělá vše, aby slib dodržel – dokonce neuposlechne krále.
ISBN 978-80-252-5105-8

Herbert, Frank
Duna /filmová obálka/

Praha: Baronet, 2021, 639 s., brož.
599 Kč

bibliografie
„Duna je v současnosti nejspíš aktuál
nější než v době, kdy vyšla poprvé.“
NEW YORKER Klasické vrcholné
dílo Franka Herberta – triumf představivosti a jeden z nejprodávanějších
románů science fiction všech dob.
ISBN 978-80-269-1743-4

Christie, Michael
Greenwoodové

Překl. Březáková, Hana, Praha:
Slovart, 2021, 528 s., váz. 399 Kč
Píše se rok 2038 a Jake Greenwood je
průvodce, který hlídá bohaté rekreanty v jednom z posledních pralesů
na světě. Píše se rok 2008 a Liam
Greenwood je tesař, který spadl
ze žebříku na betonovou podlahu
prázdného sídla a volá o pomoc.
ISBN 978-80-276-0303-9

Islington, James
Světlo věcí konečných. Licanius:
kniha třetí

Překl. Pohl, Milan, Brno: Host, 2021,
1. vyd., 829 s., váz. 499 Kč
Cesta, která začala Stínem věcí ztracených a pokračovala Ozvěnou věcí
budoucích, se nyní završuje. Po zuřivé bitvě byla zpevněna a utěsněna
Bariéra, která chrání Andarru – ale
možná už je pozdě.
ISBN 978-80-275-0633-0

Johnsonová, Micaiah
Místo mezi světy

Překl. Schlöglová, Tereza, Praha:
CooBoo, 2021, 456 s., brož. 369 Kč
Konečně je možné cestovat do paralelních vesmírů.
ISBN 978-80-7661-317-1

Kaufmanová, Amie; Kristoff, Jay
Aurora plane

Překl. Stupková, Kateřina, Praha:
CooBoo, 2021, 448 s., váz. 399 Kč
Začněme špatnými zprávami: prastaré zlo bylo probuzeno.
ISBN 978-80-7661-343-0

Meyerová, Joanna Ruth
Les bez srdce

Překl. Stifterová, Zuzana, Praha:
CooBoo, 2021, 392 s., váz. 399 Kč
Les, kterému vládne stromová čarodějnice, je nebezpečné místo, kde
muže i ženy lákají sirény vstříc smrti.
ISBN 978-80-7661-321-8

Murray, Andrew Hunter;
Ettler, Vojtěch
Poslední rozbřesk

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 384 s.,
váz. 399 Kč
Když se Země přestane otáčet, ještě
to neznamená konec lidské touhy po
moci. Před čtyřiceti lety se následkem
vesmírné katastrofy začala zpomalovat zemská rotace a po deseti letech
se Země zastavila úplně.
ISBN 978-80-275-0677-4

Pettersenová, Siri
Železný vlk

Jindřišková, Jitka, Brno: Host, 2021,
1. vyd., 440 s., váz. 419 Kč
Poutavé mysteriózní fantasy se staroseverskými kořeny, pojednávající
o krvi, touze a závislosti. Představ
si, že objevíš tajemství, po němž
prahnou ti nejvlivnější. Něco z jiného
světa.
ISBN 978-80-275-0783-2

Ryan, Anthony
Černá píseň. Čepel krkavce:
Kniha druhá

z n o v i n e k k 2 2 . 11. 2 0 2 1 4 12 t i t u l ů
Překl. Němeček, Jakub, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 557 s., váz. 459 Kč
Vyvrcholení příběhu Vélina Al Sorny
Ocelová horda, armáda fanatiků vedená válečníkem, který o sobě tvrdí, že je
vtělený bůh, zpustošila Ctihodné království a valí se přes celý Dálný západ.
ISBN 978-80-275-0753-5

Ryanová, Lexi
Prázdné sliby

Překl. Suchomelová, Kristýna, Praha:
CooBoo, 2021, 440 s., váz. 399 Kč
Ukrást někomu srdce je ten nejlákavější zločin. První díl vílí fantasy romance.
ISBN 978-80-7661-325-6

Silverberg, Robert
To nejlepší ze Silverberga

Překl. Kotrle, Petr; Čapek, Robert,
Praha: Laser, 2021, 688 s., váz. 599 Kč
Robert Silverberg je žijící legenda science fiction. Tato výjimečná kolekce
jeho povídek přináší to nejlepší ze
šesti desetiletí jeho bohaté kariéry.
ISBN 978-80-242-7665-6

Tahirová, Sabaa
Nebe po bouři

Překl. Poncarová, Petra Johana,
Brno: Host, 2021, 1. vyd., 541 s.,
váz. 429 Kč
Dlouho očekávaný závěr bestsellerové tetralogie Jiskra v popelu. Džinové, kteří byli po staletí uvězněni,
útočí a zanechávají za sebou krvavou
spoušť ve městech i na vesnicích.
ISBN 978-80-275-0801-3

Zahn, Timothy
Star Wars – Dědic Impéria

Překl. Pohl, Milan, Praha: Egmont,
2021, 360 s., brož. 369 Kč
Od událostí popsaných v šesté epizodě Star Wars uplynulo pět let: Aliance
zničila novou Hvězdu smrti a porazila
Dartha Vadera a císaře.
ISBN 978-80-252-4996-3

Zahn, Timothy
Star Wars – Poslední povel

Praha: Egmont, 2021, 424 s., brož.
399 Kč
Velkoadmirál Thrawn zasazuje Nové
republice jeden zdrcující úder za
druhým.
ISBN 978-80-252-4998-7

Zahn, Timothy
Star Wars – Temná síla na
vzestupu

Praha: Egmont, 2021, 400 s., brož.
399 Kč
Nejschopnější a nejnemilosrdnější vojevůdce umírajícího Impéria velkoadmirál
Thrawn mobilizuje zbytky imperiální
flotily a zahajuje mohutný útok, jehož
cílem je zničení Nové republiky.
ISBN 978-80-252-4997-0

TH R I LLE RY
Davies, Abby
Matčina panenka

Překl. Jansová, Markéta, Ostrava:
Domino, 2021, 344 s., 399 Kč
Matka miluje svou dceru Mirabelle.
Nejsi její dcera. Jsi její vězeň. Stísňující psychologický thriller.
ISBN 978-80-7498-532-4

Hawkinsová, Paula
Dívka ve vlaku

Překl. Klásková, Věra, Praha: Ikar,
2021, 328 s., váz. 399 Kč, brož. 299 Kč
Kniha roku 2015. Román, který si
podmanil všechny žebříčky bestselle-

rů na obou stranách Atlantiku, trhal
rekordy v rychlosti prodeje a byl kritikou označován za novou Zmizelou.
ISBN 978-80-249-4612-2, 978-80249-4613-9

Hawkinsová, Paula
Pomalu hořící oheň

Překl. Klásková, Věra, Praha: Ikar,
2021, 304 s., váz. 399 Kč
Nový román autorky Dívky ve vlaku –
knihy, která se stala fenoménem.
Když je na říčním člunu v Londýně
nalezen brutálně zavražděný mladík,
v centru pozornosti se ocitají tři ženy,
které ho znaly.
ISBN 978-80-249-4597-2

Kouřil, Vladimír
Krajina černého kosa

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2021,
240 s., váz.
Milostný thriller nejen z časů šedé
zóny, zasazující osudy několika dvojic
do krajiny, patřící od věků jiným tvorům, jimž je lidská civilizace ukradená – zde zastoupená kosí populací.
ISBN 978-80-88268-54-3

Matheson, Nadine
Krvavé skládanky

Překl. Jungmannová, Marie, Praha:
Kalibr, 2021, 416 s., váz. 399 Kč
Na londýnské periferii jsou nalezeny
části lidských těl svědčící o brutálních
vraždách. Jejich vyšetřením je pověřena policejní inspektorka Anjelica
Henleyová.
ISBN 978-80-242-7697-7

Rosenfeldt, Hans
Léto vlků

Překl. Kloučková, Karolína, Brno:
Host, 2021, 1. vyd., 376 s., váz. 399 Kč
Toto léto nebudou v okolí Haparandy
umírat jen vlci. Nedaleko odlehlého
švédského městečka Haparanda dojde k nálezu mrtvé vlčice. Pitva ukáže,
že měla v žaludku lidské ostatky,
a místní policistce Hanně Westerové
je jasné, že letošní léto nebude jako
ostatní.
ISBN 978-80-275-0800-6

Sveistrup, Soren
Kaštánek

Překl. Václavů, Kristina, Zlín: Kniha
Zlín, 2021, 464 s., brož. 399 Kč
Na předměstí Kodaně je nalezena
zavražděná žena.
ISBN 978-80-7662-245-6

Tudor, C. J.
Upálené

Překl. Kunová, Jana, Praha: Kalibr,
2021, 408 s., váz. 399 Kč
Další thrillerová lahůdka s hororovou
příchutí od autorky Kříďáka, Jámy
a Těch druhých. Před pěti sty lety
tady upálili osm mučedníků. Před
třiceti lety tu beze stopy zmizely dvě
dívky. A před dvěma měsíci tu tragicky zemřel místní farář.
ISBN 978-80-242-7668-7

V ZPOM Í N K Y
Benešová, Helena
A just věřím na duchy

Praha: Olympia, 2021, 204 s., brož.
299 Kč
Jistá nadpřirozenost a tajemno nebo
záhada se objevuje ve více příbězích,
my ale víme, že autorka čerpá ze
svých vlastních zážitků a zkušeností,
nejde o fantazijní žánr.
ISBN 978-80-7376-632-0
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Kluková, Uršula;
Rozehnal, Patrik
Klukoviny Uršuly Klukové

Praha: Radioservis, 2021, 208 s.,
váz. 249 Kč
Kniha Klukoviny Uršuly Klukové je
určena pro všechny vyznavače memoárové literatury, zejména pak pro
milovníky životních příběhů slavných
českých herců a komiků.
ISBN 978-80-88286-27-1

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Březinová, Ivona
V pasti dravé řeky

Praha: Albatros, 2021, 120 s., váz.
249 Kč
Šestici kamarádů z Gangu odvážných zastihne při výletu do soutěsek
v Hřensku blesková povodeň.
ISBN 978-80-00-06378-2

Fexová, Ivana
Po stopách Fany a Beryho

Praha: Pikola, 2021, 120 s., váz. 299 Kč
Přichází podzim a na Fany a Beryho
čeká spousta dalších objevů a dobrodružství.
ISBN 978-80-242-7705-9

Hunterová, Erin
Kočičí válečníci 1 – Vzhůru do
divočiny

Překl. Petráková, Hana, Praha: Albatros, 2021, 264 s., brož. 249 Kč
Čtyři klany divokých koček si odedávna dělí území lesa podle zákonů,
které stanovili kdysi dávno jejich
předkové-válečníci.
ISBN 978-80-00-06514-4

Hunterová, Erin
Kočičí válečníci 3 – Les plný
tajemství

Překl. Petráková, Hana, Praha: Albatros, 2021, 296 s., brož. 249 Kč
Klany divokých kočičích válečníků
se mísí.
ISBN 978-80-00-06455-0

Kvapil, Libor
Výprava do pravěku

Praha: Fragment, 2021, 120 s., váz.
299 Kč
Napadlo tě někdy, jak to u nás, v srdci Evropy, vypadalo v pravěku?
ISBN 978-80-253-5299-1

Matocha, Vojtěch
Prašina – Kompletní trilogie

Praha: Paseka, 2021, 788 s., váz. 999 Kč
Box obsahuje kompletní oceňovanou
trilogii: První knihu Prašina, pokračování s podtitulem Černý merkurit
a závěrečný díl Bílá komnata. Prašina
je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy.
ISBN 978-80-7637-256-6

Meyerová, Marissa
Renegáti

Překl. Šímová, Martina, Praha:
Egmont, 2021, 512 s., váz. 399 Kč
Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčejnými schopnostmi.
ISBN 978-80-252-5103-4

Peroutková, Ivana
Případy malého detektiva

Praha: Albatros, 2021, 352 s., váz.
399 Kč

Malý detektiv řeší čtyři zapeklité případy. Malý detektiv je pašák.
ISBN 978-80-00-06432-1

LE PO R E L A
Francs, Nicole Colas des
Strom od jara do zimy

Překl. Šavlíková, Lucie, Praha: Pikola,
2021, 16 s., 279 Kč
Poetické leporelo seznamuje nejmenší čtenáře se životem stromu
během roku.
ISBN 978-80-242-7288-7

Král, Zdeněk
Lidové písničky pro kluky
a holčičky

Praha: Edika, 2021, 10 s., 299 Kč
Krásně ilustrované zvukové leporelo
s nejznámějšími lidovými písničkami
pro nejmenší děti.
ISBN 978-80-266-1644-3

Svěrák, Zdeněk
Krávy, krávy

Praha: Fragment, 2021, 16 s., lepor.,
99 Kč
Rozkládací leporelo pro nejmenší
s motivem známé písničky od Zdeňka
Svěráka a plné veselých obrázků, potěší všechny malé děti i jejich rodiče.
ISBN 978-80-253-5465-0

Svěrák, Zdeněk
Mravenčí ukolébavka

Praha: Fragment, 2021, 16 s., lepor.,
99 Kč
Rozkládací leporelo pro nejmenší
s motivem známé písničky od Zdeňka
Svěráka a plné veselých obrázků, potěší všechny malé děti i jejich rodiče.
ISBN 978-80-253-5466-7

Šplíchal, Antonín
Jak se staví dům

Praha: Fragment, 2021, 10 s., 249 Kč
Leporelo s obrázky a jednoduchými
úkoly na téma, jak se staví dům.
ISBN 978-80-253-5256-4

Tolarová, Ivana; Šplíchal, Antonín
Byl jeden domeček

Praha: Fragment, 2021, 10 s., 249 Kč
Velké leporelo pro nejmenší se zábavnými úkoly, zaměřenými především
na rozvoj logického myšlení a představivosti.
ISBN 978-80-253-5230-4

PO HÁD K Y
Čtvrtek, Václav
Zuzanka a pan Želato

Praha: Albatros, 2021, 88 s., váz.
299 Kč
Kdo je pan Želato? A Rajnohec puntik Rajnohi? Co dělá pan Hromada
a pan Požár? Jak se vyrábí puškvorcová vůně a kam chodí duha? Prozradí,
a nejenom to, dvanáct pohádek
vskutku neobyčejného pohádkáře
Václava Čtvrtka.
ISBN 978-80-00-06470-3

Gertli Danglár, Jozef;
Taragel, Dušan
Pohádky pro neposlušné děti
a jejich starostlivé rodiče

Brno: Host, 2021, 184 s., váz.
Máte doma dítě, které se dloubá
v nose, je zapomnětlivé, líné, lakomé nebo hubaté? Hledáte dobrou
polepšovnu, která vaše dítě zachrání
před celoživotní neposlušností? Už
nehledejte.
ISBN 978-80-275-0742-9

bibliografie
Hoštičková, Lenka
Čteme sami – genetická
metoda – Pohádky z Kouzelného
palouku
Praha: Fragment, 2021, 56 s., váz.
199 Kč
Podporujte přirozený rozvoj čtenářských dovedností svých dětí. Díky
komplexnímu čtenářskému systému
z nakladatelství Fragment budou číst
jako draci!
ISBN 978-80-253-5328-8

Kahoun, Jiří
Malé pohádky pro malé děti

Praha: Portál, 2021, 64 s., váz. 249 Kč
Proč měl špaček špatný den? Co dovede králíček nejlépe? A co říkal děda
slon? Krátké pohádky pro nejmenší
vycházejí z běžných situací, které
rodiče se svými dětmi zažívají dnes
a denně.
ISBN 978-80-262-1802-9

Kotová, Marcela
Hrajeme si s pohádkou

Praha: Fragment, 2021, 80 s., brož.
249 Kč
Soubor pohádek, které máte před
sebou, propojuje hravou formou text
a obrázky.
ISBN 978-80-253-5335-6

Mrázková, Eva
Pohádky o zvířátkách

Brno: CPress, 2021, 104 s., váz. 299 Kč
Pohádky o zvířátkách plné moudrosti, vtipu i poučení.
ISBN 978-80-264-3898-4

Nováková, Ivana
Příběh ukrytý v notách: Labutí
jezero

Praha: Pikola, 2021, 24 s., váz. 399 Kč
Baletní zpracování pohádky o princi
Siegfriedovi a princezně Odetě,
kterou zlý čaroděj Rudovous spolu
s jejími družkami začaroval v bělostné
labutě, okouzluje diváky už bezmála
150 let.
ISBN 978-80-242-7296-2

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Simonová, Francesca
Darebák David a vesmír

Praha: BB art, 2021, 96 s., váz.
199 Kč
Vítejte u Davidova ujetého i úžasného, darebného i důvtipného populárně-naučného průvodce vším, co jste
kdy chtěli vědět o VESMÍRU. Věděli
jste, že měsíční světlo ve skutečnosti
neexistuje? Že Zemi se někdy říká
Zlatovláska mezi planetami?
ISBN 978-80-7595-386-5

PRO DĚ TI
Anquetil, Stéphane; Kid, Cube
Gamebook: Deník malého
Minecrafťáka

Brno: Computer Press, 2021, 48 s.,
brož. 199 Kč
Blíží se zombie! Je třeba bránit vesnici, Minus je ale pouhý noob.
ISBN 978-80-251-5035-1

Arnold, Sally
Pohoupej medvídka

Praha: Portál, 2021, 104 s., váz. 299 Kč
Kniha her seznamuje děti s technikami mindfulness velmi jednoduchým
a věku přiměřeným způsobem.
ISBN 978-80-262-1807-4

Bittel, Jason
Jak se domluvit s tygrem…
a dalšími zvířaty

Překl. Lásková, Veronika, Praha:
Pikola, 2021, 64 s., váz. 299 Kč
Toužíš někdy mluvit s tygrem? Nebo
snad drbat s drozdem, žvanit s žábou, pokecat si s pelikánem, plkat
s plžem, zaskočit na slovíčko se svištěm či hodit řeč s hadem?
ISBN 978-80-242-7403-4

Blitman, Sophie
Objevujeme: Hasiči

Praha: Pikola, 2021, 64 s., brož. 499 Kč
Zábavní box pro školáky obsahuje
knížku s fakty a zajímavostmi o práci,
vybavení i historii hasičů, obří magnetickou tabuli a puzzle s více než 80
magnetkami.
ISBN 978-80-242-7330-3

Braunová, Petra
Johana s dlouhýma nohama

Praha: Albatros, 2021, 80 s., váz.
199 Kč
Co všechno se dá zažít během jednoho deštivého letního dne?
ISBN 978-80-00-06466-6

Burdová, Anna
Skřítci Radostníčci a veselé
čarování

Praha: Fragment, 2021, 88 s., váz.
299 Kč
Na ostrůvcích v moři Štěstí žijí skřítci
Radostníčci.
ISBN 978-80-253-5375-2

Cross, Georgina
Nevlastní dcera

Překl. Hanuš, Jiří, Praha: Ikar, 2021,
296 s., váz. 329 Kč
Třináctiletá Mia zmizí v době, kdy
v sousedství hoří.
ISBN 978-80-249-4581-1

Čtvrtek, Václav
O Kačence a tlustém dědečkovi

Praha: Albatros, 2021, 128 s., váz.
269 Kč
Kačenka bydlí s tlustým dědečkem
v hezkém domku se zahrádkou.
Dědeček rád sedává v houpací židli
doma i venku a čeká na Kačenku, až
se vrátí ze školy. A co se jim během
roku přihodilo?
ISBN 978-80-00-06501-4

Francs, Nicole Colas des
Kam putuje voda?

Překl. Šavlíková, Lucie, Praha: Pikola,
2021, 16 s., 279 Kč
Kudy proudí v přírodě voda? A kde
všude ji můžeme nalézt?
ISBN 978-80-242-7287-0

Friggens, Nicolab; Worms,
Penny; Oliver, Amy
Pojď si hrát: Na statku

Praha: Pikola, 2021, 6 s., váz. 299 Kč
Zábavní box pro nejmenší obsahuje
bohatě ilustrovanou knížku se scénami z života na statku a sadu 15
nezbytností pro každého malého
farmáře.
ISBN 978-80-242-7363-1

Galewska-Kustra, Marta
Péťa říká první slova

Praha: Pikola, 2021, 40 s., 279 Kč
Seznamte se s Péťou a jeho veselou
rodinkou!
ISBN 978-80-242-7535-2

Hannová, Klára; Slavíková, Petra
Jú, už si čtu 1
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Praha: Pikola, 2021, 68 s., brož.
199 Kč
Představujeme vám naprosto unikátní sadu věnovanou všem předškolním
dětem, které už samy začínají louskat
první písmenka a touží se naučit číst.
ISBN 978-80-242-7816-2

Hergé
Tintin 2 – Tintin v Kongu

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
V tomto příběhu se Tintin poprvé
představil v barvě.
ISBN 978-80-00-06273-0

Hergé
Tintin 5 – Modrý lotos

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Dobrodružství odvážného reportéra
Tintina, které začalo v příběhu Faraonovy doutníky, se blíží do finále.
ISBN 978-80-00-06276-1

Hergé
Tintin 6 – Ulomené ucho

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Odvážný reportér Tintin tentokrát
míří do Jižní Ameriky, aby hledal in
diánskou modlu, která byla ukradena
z etnografického muzea.
ISBN 978-80-00-06277-8

Hergé
Tintin 7 – Černý ostrov

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
U pobřeží Skotska leží tajemný ostrov, kam se bojí kdokoli vkročit.
ISBN 978-80-00-06278-5

Hergé
Tintin 8 – Žezlo krále Ottokara

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Neohrožený reportér se s pejskem
Filutou tentokrát vydává do Syldávie,
aby tam doprovázel podivného profesora a znalce starých pečetí.
ISBN 978-80-00-06279-2

Hergé
Tintin 9 – Krab se zlatými
klepety

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 62 s., brož. 199 Kč
V pořadí sedmý sešit Tintinových
dobrodružství podle českého vydání
zavádí Tintina do Afriky, kde pátrá po
zločinecké bandě překupníků opia.
ISBN 978-80-00-06280-8

Hergé
Tintin 10 – Záhadná hvězda

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 62 s., brož. 199 Kč
V osmém sešitu Tintinových dobrodružství podle českého vydání
se odvážný reportér Tintin vydává
s výzkumnou lodí do Severního
ledového oceánu, aby tam hledal
zbytky aerolitu, velkého tělesa, které
dopadlo na Zemi.
ISBN 978-80-00-06281-5

Hergé
Tintin 11 – Tajemství Jednorožce

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Další Tintinovo dobrodružství začíná neobvykle: Tintin objeví spolu
s kapitánem Haddockem v modelu
plachetnice lístek, který očividně vede
k ukrytému pokladu.
ISBN 978-80-00-06282-2
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Hergé
Tintin 12 – Poklad Rudého
Rackhama

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 62 s., brož. 199 Kč
Dvanáctý sešit Tintinových dobrodružství. Příběh přímo navazuje na
Tajemství Jednorožce.
ISBN 978-80-00-06271-6

Hergé
Tintin 13 – 7 křišťálových koulí

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Nový příběh Tintina a jeho přátel začíná jako opravdová detektivka: Význační
vědci jsou jeden po druhém napadáni
záhadným cizincem a upadají do spánku, z kterého je nelze probudit.
ISBN 978-80-00-06283-9

Hergé
Tintin 14 – Chrám Slunce

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 62 s., brož. 199 Kč
Chrám Slunce bezprostředně navazuje na příběh 7 křišťálových koulí.
ISBN 978-80-00-06284-6

Hergé
Tintin 15 – Tintin v zemi černého
zlata
Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Černé zlato je chronologicky patnáctým Tintinovým dobrodružstvím.
ISBN 978-80-00-06285-3

Hergé
Tintin 16 – Míříme na Měsíc

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Odvážný reportér Tintin se v novém
dobrodružství vrhá do zcela nečekaného podniku – účastní se stavby
rakety, která zamíří k Měsíci.
ISBN 978-80-00-06286-0

Hergé
Tintin 17 – První kroky na Měsíci
Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Další z komiksových dobrodružství
proslulého Tintina je přímým pokračováním titulu Míříme na Měsíc.
ISBN 978-80-00-06287-7

Hergé
Tintin 18 – Případ Hluchavka

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
V dalším napínavém Tintinově příběhu se vše točí kolem ztraceného, trochu potřeštěného vědce Hluchavky.
ISBN 978-80-00-06288-4

Hergé
Tintin 19 – Koks na palubě

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Ve svém devatenáctém příběhu se
Tintin vydává do Arábie a spíše náhodou narazí na stopu novodobých
otrokářů.
ISBN 978-80-00-06289-1

Hergé
Tintin 20 – Tintin v Tibetu

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Prožijte s Tintinem další komiksové
dobrodružství!
ISBN 978-80-00-06290-7

Hergé
Tintin 21 – Šperky madam
Castafiore

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Po velkém putování do Tibetu se
v tomto příběhu Tintin rozhodl zůstat
na zámku Moulinsart.
ISBN 978-80-00-06291-4

Hergé
Tintin 22 – Let 714 do Sydney

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Tintin se svými přáteli znovu vydává
na dalekou cestu – tentokrát až do
Austrálie.
ISBN 978-80-00-06292-1

Hergé
Tintin 23 – Tintin a los Pícaros

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Poslední dokončené dobrodružství
zavede slavného Tintina znovu do
smyšlené jihoamerické země San
Teodoros.
ISBN 978-80-00-06293-8

Hergé
Tintin 24 – Tintin a alf-art

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 249 Kč
Poslední Tintinovo dobrodružství
vzniklo celých 54 let poté, co se v Belgii slavný reportér a jeho psík Filuta
poprvé vydali na dobrodružnou cestu
do tehdejšího revolučního Ruska.
ISBN 978-80-00-06294-5

Hoštičková, Lenka
Čteme sami – genetická meto‑
da – Jak se chtěl čaroděj stát
kouzelníkem

Praha: Fragment, 2021, 64 s., váz.
229 Kč
Rodiče zapsali Kvída do prázdninové
školy pro čaroděje, kde se má učit,
jak škodit lidem.
ISBN 978-80-253-5458-2

Chaud, Benjamin
Pompon se nudí

Překl. Sládková, Eva, Brno: Host,
2021, 32 s., váz. 349 Kč
To je otrava, být medvěd. Mnohem
lepší je být malý kluk! Ležet na pasece, vyhřívat se na slunci a trávit.
Tak vypadá medvědí program dne.
Jenže Pompon se nehorázně nudí.
A vůbec, v celém tomhle lese je nuda
k ukousání.
ISBN 978-80-275-0709-2

Javorská, Jarmila
Filípek a zavřená školka. Jak se
chráníme před koronavirem

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 44 s., brož.
Pracovní sešit Filípek a zavřená
školka s podtitulem Jak se chráníme
před koronavirem přináší pro děti
předškolního věku formou příběhu
o předškolákovi Filípkovi poučné
informace na téma pandemie covid-19.
ISBN 978-80-7496-478-7

Kastnerová, Alena
O líné babičce

Praha: Mladá fronta, 2021, 88 s.,
váz. 299 Kč
Většina babiček jsou elegantní,
upravené dámy, které mají vždy
doma uklizeno, napečeno a kdykoli
pohlídají vnoučata. Babička z naší
knížky je ale úplně jiná: nevaří, nepere, neuklízí, nehlídá vnoučata, i když
je má ráda.
ISBN 978-80-204-5896-4

bibliografie
Kastnerová, Alena
O nevyřáděném dědečkovi

Praha: Mladá fronta, 2021, 104 s.,
váz. 299 Kč
Byl jednou jeden docela obyčejný
dědeček, který si poklidně žil ve své
chaloupce, pil turka s rumem, čural
na hnůj a nic mu nescházelo.
ISBN 978-80-204-5897-1

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka:
Aktivity

Brno: Computer Press, 2021, 64 s.,
brož. 249 Kč
Mladý vesničane, přišel čas ukázat,
co v tobě vězí!
ISBN 978-80-251-5034-4

Knauerová, Marta
Vánoční štěňátko

Brno: CPress, 2021, 208 s., váz.
249 Kč
Bert Bertík je malé statečné štěně.
ISBN 978-80-264-3787-1

Koubová, Evelína
Honem, ať už jedem!

Praha: Albatros, 2021, 88 s., váz.
249 Kč
Honem, honem, ať už tam jsme!
ISBN 978-80-00-06431-4

Král, Robin; Dao, Linh
Usínací knížka

Praha: Pikola, 2021, 18 s., 259 Kč
Udělejte svým dětem usínání ještě
krásnější! Některé zavřou oči hned,
jiným to trochu trvá. Všechny děti ale
ocení, když se před spaním otevře
knížka a něco hezkého se přečte.
ISBN 978-80-242-7594-9

Krolupperová, Daniela
Bubáček a zlobivá závěj

Praha: Albatros, 2021, 96 s., váz.
249 Kč
Venku napadl sníh a Bubáček má
hotové Vánoce – tohle je totiž jeho
první zima!
ISBN 978-80-00-06471-0

Lego Harry Potter – Kouzelnické
lapálie

Brno: CPress, 2021, 32 s., brož.
199 Kč
Sestav hrozivou minifigurku Luciuse
Malfoye a poté se prostřednictvím
aktivit v této nadupané knize ze světa
LEGO#174, Harry Potter™ vrhni společně s Harrym, Ronem a Hermionou
do napínavých dobrodružství plných
nástrah a všemocných lektvarů.
ISBN 978-80-264-3674-4

Lobel, Arnold
Prasátko na útěku

Překl. Závadová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 72 s., váz. 199 Kč
Prasátko si spokojeně žilo na malém
statku.
ISBN 978-80-00-06465-9

Macourek, Miloš
Mach a Šebestová na prázd‑
ninách

Praha: Albatros, 2021, 160 s., váz.
299 Kč
Mach a Šebestová a jejich prázdninová dobrodružství.
ISBN 978-80-00-06427-7

Minecraft – Průzkumnická
kolekce

Praha: Egmont, 2021, váz. 599 Kč
Nenechte si ujít tři knížky, plakát
a originální visačku! Naučte se triky
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užitečné pro stavby epických základen, procvičte si postřeh při pátrání
po zákeřném creeperovi a vyzkoušejte si v oficiální Knize kvízů, co všechno víte o světě Minecraftu.
ISBN 978-80-252-5002-0

Mišovičová, Kristína
Malvínčiny Vánoce

Praha: Fragment, 2021, 88 s., váz.
249 Kč
Půvabný zimní příběh pro děti od
oblíbené slovenské autorky. Lištička
Malvínka prožívá svou první zimu.
ISBN 978-80-253-5336-3

Nesbø, Jo
Zachrání doktor Proktor
Vánoce?

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 240 s., brož.
299 Kč
Pátý díl oblíbené série, ve které to srší
humorem i originálními nápady. Víte,
co potřebujete ke zničení Vánoc?
ISBN 978-80-7662-187-9

Nowicki, Artur
Rok na stavbě

Halfarová, Anna, Brno: Host, 2021,
1. vyd., 28 s., lepor., 349 Kč
Na stavbu přijíždí Džíp stavitel se
svým početným týmem: Traktorbagrem, Válcem, Buldozerem, Jeřábem,
Míchačkou a mnoha dalšími specialisty. Je potřeba udělat výkopy, srovnat
terén, přesadit strom, položit základy, postavit zdi, omítnout je a nakonec nechat budovu zkolaudovat.
ISBN 978-80-275-0751-1

Oxlade, Chris; Ganeriová, Anita
Vše o vozidlech

Překl. Rybecká, Ivana, Praha: Pikola,
2021, 20 s., váz. 299 Kč
Zajímají tě auta a vše na čtyřech či
dvou kolech? V tom případě je tato
kniha určena právě tobě! Podívej se
pod kapotu svým oblíbeným automobilům, nahlédni pod otevírací okénka
a poznej, z čeho se skládá motor.
ISBN 978-80-242-7460-7

Oziewiczová, Tina
Co dělají pocity?

Halfarová, Anna, Brno: Host, 2021,
1. vyd., 68 s., váz. 349 Kč
Radost skáče na trampolíně. Vztek vybuchuje. Důvěra staví mosty. Vděčnost
hřeje. Nahlédněte s dětmi do světa pocitů. Těch malých, velkých, roztomilých
i strašidelných bytůstek, které všechny
do jedné přebývají v našem nitru.
ISBN 978-80-275-0798-6

Palmerová, Emily
Čaroponíci: Stelino tajemství

Praha: Pikola, 2021, 136 s., váz.
179 Kč
Na farmu Křišťálová hůrka dorazil
další čaroponík!
ISBN 978-80-242-7564-2

Peppa Pig – Povedená besídka:
Zvuková knížka s 18 báječnými
zvuky!

Praha: Egmont, 2021, 349 Kč
Peppa s Tomem jdou na besídku!
Někdo fouká bubliny, někdo hraje na
hudební nástroj, jiný kouzlí… Ale jaký
talent předvede Peppa?
ISBN 978-80-252-4992-5

Petersová, Helen
Koťátko Cesmína

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Mladá fronta, 2021, 128 s., váz. 229 Kč

Jasmínka s Tomem najdou opuštěné koťátko. Ale to by nebyli naši
zachránci zvířat, aby se o něj nepostarali! Jenže Jasmínčini rodiče už
žádná další zvířata rozhodně nechtějí
povolit. Cesmíně je potřeba najít
nový domov.
ISBN 978-80-204-5895-7

Pohlaď si zvířátko – Domácí
mazlíčci

Říčany: Junior, 2021, 10 s., váz.
Tohle není jen tak obyčejná knížka.
Najdeš v ní obrázky různých domácích mazlíčků, kočiček, pejsků, ptáčků
i morčat a o všech se něco dozvíš.
A nejen to: navíc si je budeš moci
také pohladit. Kočičky i králíčci mají
tak heboučký kožíšek! Kniha je určena dětem od dvou let.
ISBN 978-80-7267-746-7

Pohlaď si zvířátko – Zvířata na
farmě

Říčany: Junior, 2021, 10 s., váz.
Seznam se se zvířátky, která žijí na
farmě. Dozvíš se, jak se říká dospělým i dětem ve zvířecích rodinkách,
i jaké zvuky vydávají. A nejen to: navíc
si je budeš moci také pohladit! Kniha
je určená dětem od dvou let.
ISBN 978-80-7267-747-4

Popprová, Andrea
Kuk do oříšku

Praha: Pikola, 2021, 12 s., 259 Kč
Pod lískou v trávě leží spousta spadaného listí, barevného jako kobereček.
Copak to leží mezi listím?
ISBN 978-80-242-7670-0

Preussler, Otfried
Oslík a vánoční andělíček

Překl. Somogyi, Viola, Praha: Portál,
2021, 32 s., váz. 299 Kč
Oslík se jednoho rána probudí
a zjistí, že maminka je pryč! Naštěstí
nezůstane dlouho sám. Navštíví ho
andělíček, který o mamince ví – je
u jesliček, kde se v noci narodilo Jezulátko. Oslík s andělíčkem se společně
vydají do betlémské stáje.
ISBN 978-80-262-1808-1

Quis, Josef
Detektiv Koumes. Případy ze
staré plechovky

Olomouc: Agentura Rubico, 2021,
1. vyd., 85 s., brož. 169 Kč
Komiks. Krátké detektivní příběhy
pro děti.
ISBN 978-80-7346-290-1

Richardson, Steve
Kdo postaví nejkrásnější
domeček?

Překl. Filová, Simona, Praha: Pikola,
2021, 48 s., váz. 299 Kč
Veverčí kluk Bert vyzve na samém
konci prázdnin své nejbližší zvířecí
kamarády k soutěži o nejkrásnější
domeček na stromě.
ISBN 978-80-242-7641-0

Rodkey, Geff
Ufoni

Překl. Foitová, Sára, Praha: Albatros,
2021, 264 s., váz. 269 Kč
Co může být děsivější než ti druzí?
No přece my sami! Být z jiné planety
není žádná sranda.
ISBN 978-80-00-06429-1

Saniová, Jitka
Jak se peče vánoční láska

Praha: Fragment, 2021, 64 s., váz.
229 Kč
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V pekárničce dědy Matyáška je před
Vánocemi rušno.
ISBN 978-80-253-5374-5

Sekora, Ondřej
Mravenci se nedají

Praha: Pikola, 2021, 104 s., váz.
259 Kč
Ferda potká v lese uplakanou mravenčí maminku, která se musí sama
postarat o svá vajíčka. Má strach, že
na všechno nestačí, ale Ferda jí slíbí,
že jí bude věrně sloužit a se vším jí
pomůže.
ISBN 978-80-242-7492-8

Stewnerová, Tanya
Lili Větroplaška 8: Srnečka ve
sněhu

Překl. Bezděková, Alena; Schöffmannová–Davidová, Eva, Praha: Pikola,
2021, 184 s., váz. 199 Kč
Zvířecí tlumočnice Lili vyrazí s rodinou, kamarádem Lukášem a jeho
rodiči na zimní dovolenou do Alp.
Nastěhují se do útulné horské
chaty a v zasněženém lese si užívají
prázdniny.
ISBN 978-80-242-7595-6

Suessová, Anne
Co se děje kolem nás

Překl. Krejčí, Gabriela, Praha: Pikola,
2021, 10 s., 199 Kč
Na statku, v parku, v zoologické
zahradě, v lese – všude se dá najít
mnoho zajímavého k prohlížení
a objevování.
ISBN 978-80-242-7552-9

Suessová, Anne
Co se děje o Vánocích

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Pikola, 2021, 8 s., 199 Kč
Vánoční trh je plný kouzelného světla
a svátečního ruchu, doma voní cukroví a vánoční stromeček, zasněžený
les je tichý – všude se dá najít mnoho
zajímavého k objevování.
ISBN 978-80-242-7551-2

Tlapková patrola – Hravá knížka
Praha: Egmont, 2021, 10 s., 349 Kč
Když je někdo v nouzi, Tlapková patrola ihned přispěchá na pomoc.
ISBN 978-80-252-5019-8

Vopěnka, Martin
Sofinka a záhadné zvířátko

Praha: Práh, 2021, 76 s., váz. 349 Kč
Sotva se v zoologické zahradě objeví
prázdný výběh se strohým nápisem:
„Když nejsem ve výběhu, odpočívám
nebo spím“, přitáhne to nečekanou
pozornost dětí.
ISBN 978-80-7252-875-2

Vybíralová, Lenka
Šnečku, šnečku…

Praha: Albatros, 2021, 18 s., 99 Kč
Šnečku, šnečku vystrč růžky.
ISBN 978-80-00-06484-0

Vzít do rukou vyprávění Jiřího Žáčka
a číst si s dětmi moudré a vtipné
příběhy, prohlížet si ilustrace Adolfa
Borna a povídat si o životě, to může
být chvíle, která se nám zapíše do
paměti.
ISBN 978-80-276-0404-3

PRO DÍVK Y
Magrin, Federica
Příručka přežití pro princezny

Překl. Nuckollsová, Tereza, Praha:
Slovart, 2021, 80 s., váz. 299 Kč
Toužíš po tom stát se princeznou?
Pak je tato příručka určena přesně
pro tebe! Setkáš se v ní s nejslavnějšími princeznami a přečteš si o jejich
osudech.
ISBN 978-80-276-0398-5

Miklínová, Galina; Miklínová,
Galina; Papoušková, Eva
Sára Kalamita

Praha: Pikola, 2021, 56 s., váz.
299 Kč
Sára rozhodně není obyčejná holčička. Dostala totiž do vínku neobyčejné
dary. A taky neobyčejnou schopnost
způsobovat jeden malér za druhým.
ISBN 978-80-242-7630-4

PRO M L ÁDE Ž
Kinney, Jeff
Staré dobré časy. Deník malého
poseroutky: 10
Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2021, 224 s., váz. 249 Kč
Za starých časů se žilo líp.
ISBN 978-80-7661-324-9

SCI-FI, FANTASY
Säfström, Elin
Přiznání strážkyně

Překl. Bažantová, Olga, Praha: Albatros, 2021, 256 s., váz. 349 Kč
Patnáctiletá Tilda je na první pohled
obyčejná holka. První díl severské
urban fantasy série!
ISBN 978-80-00-06463-5

TH R I LLE RY
Harnach
Zahrada a legenda o zachránci

Brno: CPress, 2021, 184 s., váz.
249 Kč
Začtěte se do dětského thrilleru, jehož spád vám nedá vydechnout!
ISBN 978-80-264-3905-9

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

XIV., Jeho svatost Dalajlama
Semínko vlídnosti

Překl. Kudrnáčová, Petra, Praha:
Pikola, 2021, 40 s., váz. 259 Kč
V této nádherně ilustrované knize se
dalajlama obrací k těm nejmenším
čtenářům.
ISBN 978-80-242-7616-8

Žáček, Jiří
Ezopovy bajky / Chytrolíni
z Hloupětína (box)

Praha: Slovart, 2021, 216 s., váz.
499 Kč

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.

Jindřic h Ja níč ek

B jako běžec
Výpravná komiksová kniha oceňovaného grafika
a ilustrátora přináší příběhy světových maratonů,
ultramaratonů nebo závodu s nejpodivnějšími
pravidly na světě. Od dokumentu vycházejícího
z historických fotografií, dobových televizních
záběrů či literatury se často odbíhá ke
společenskému a popkulturnímu kontextu.

Jan H. Vit Var

Umění, kterému
nikdo nerozumí
Hrdinové této knihy jsou uklízečky, policisté
a prostitutky. A samozřejmě umělci. Setkávají se
tu artefakty, které někdo spálil, rozřezal, utopil či
snědl. Obrazy, které namaloval osel, bagr nebo
motocykl. Zábavná a dobrodružná cesta po
dějinách vizuální kultury ukazuje, že naše chápání
umění mnohdy vede přes fatální nepochopení.

Marie König
DuDziaKoVá

Návrat z pískoviště
Jemná kresba, smysl pro humor a oko pro
každodenní situace, které se stávají rodičům.
Osobitý rodičovský deník mrká spiklenecky na
všechny, kteří mají někde blízko kolem sebe období
prvních slov, krůčků a upatlaných dětských ručiček.
Není to jen vtipně vymyšlená knížka, je to něco
jako rodičovská krabička poslední záchrany.

#mojeargo
Milíčova 13, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601
argo@argo.cz, www.argo.cz

BARACK OBAMA: Země zaslíbená
Přeložil Martin Svoboda
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V napínavém, dlouho očekávaném
prvním dílu prezidentských pamětí
Barack Obama vypráví příběh své nepravděpodobné cesty od mladíka hledajícího vlastní identitu
až na pozici vůdce svobodného světa.
Se strhujícími osobními podrobnostmi popisuje své
politické vzdělávání a přelomové okamžiky prvního
funkčního období v prezidentském úřadu, jehož získáním
vešel do historie – doby plné dramatických změn
a převratných událostí.
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Ze všech místností, sálů a památných prostor, které tvoří Bílý dům
a přilehlé pozemky, jsem si nejvíc
oblíbil Západní kolonádu.
Po osm let rámovala můj den, po
ní jsem na čerstvém vzduchu docházel zhruba minutu z domova do
kanceláře a zpět. Tam jsem vždycky
ráno pocítil první políček zimního
větru nebo závan letního vedra,
tam jsem si urovnával myšlenky,
procházel si v duchu nadcházející
schůzky, chystal si argumenty pro
nedůvěřivé kongresmany nebo nervózní voliče, připravoval se na různá
rozhodnutí nebo rodící se krizi.
V dřevních dobách Bílého domu
se kanceláře výkonné moci a sídlo
prezidentské rodiny vešly pod jednu střechu a Západní kolonáda byla
pouhou stezkou ke koňským stájím.
Ale když do úřadu nastoupil Teddy Roosevelt, rozhodl, že do jedné
budovy nemůže vměstnat moderní vládní tým a šest hlučných dětí,
a zachovat si přitom o zdravý rozum. Nařídil vystavět novou budovu,
z níž postupně vzniklo Západní křídlo s Oválnou pracovnou, a v průběhu desítek let a následujících
prezidentství se vynořila současná
podoba kolonády: ze severu a západu obepíná Růžovou zahradu –
na severní straně je silná zeď, čistá
a nezdobená, až na vysoko umístěná půlkruhová okna, na západní stojí
majestátní bílé sloupy, jako čestná
stráž hlídající bezpečný průchod.
Obecně vzato chodím dost pomalu – po havajsku, jak často, někdy i s náznakem netrpělivosti, říká
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Michelle. Po kolonádě jsem ale kráčel jinak, byl jsem si totiž vědom dějin, které se zde psaly, i těch, kteří
zde pracovali přede mnou. Krok
se mi dloužil, kráčel jsem křepčeji,
v ozvěně mé chůze se na dlažbě
odrážely kročeje agentů ochranky
rázujících pár metrů za mnou. Když
jsem došel k rampě na západním
konci kolonády (památce na Franklina Delana Roosevelta a jeho invalidní vozík – představuju si, jak se
usmívá, s vystrčenou bradou, cigaretovou špičku pevně sevřenou
v zubech, a s námahou zdolává
nakloněnou rovinu), vždycky jsem
zamával na strážce v uniformě za
prosklenými dveřmi. Někdy se za
ním tlačil hlouček překvapených
návštěvníků. Pokud jsem měl čas,
potřásl jsem si s nimi rukou a zeptal se, odkud jsou. Většinou jsem
ale jen zahnul doleva, prošel podél
zdi, za kterou se nachází Vládní salónek, a vklouzl postranními dveřmi
do Oválné pracovny. Tam jsem pozdravil svůj osobní tým, popadl
denní rozvrh a šálek horkého čaje
a vrhl se do práce.
Během týdne jsem několikrát vyšel na kolonádu a narazil na zahradníky – zaměstnance Správy
národních parků – pracující v Růžové zahradě. Byli to většinou starší
muži, v zelených khaki uniformách,
někdy měli na hlavě proti slunci
měkké klobouky stejné barvy, nebo
byli kvůli zimě navlečení do tlustých
bund. Když jsem neměl naspěch,
někdy jsem se u nich zastavil a pochválil jim čerstvou výsadbu nebo
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se poptal, jakou spoušť napáchala
v noci bouřka, a oni o své práci vyprávěli s nenápadnou pýchou. Byli
to nehovorní chlapi, i mezi sebou
se domlouvali jen gestem či pokývnutím brady, každý se soustředil na
vlastní úkol, ale jako celek postupovali se sladěnou elegancí. Jeden
z nejstarších, vysoký, šlachovitý černoch s propadlými lícemi, se jmenoval Ed Thomas a pracoval v Bílém domě už čtyřicet let. Když jsem
ho potkal poprvé, sáhl do zadní
kapsy kalhot pro hadřík a utřel si
ruku, než mi jí potřásl. Moje ruka
se v té jeho, žilnaté a sukovité jako
kořeny stromu, úplně ztratila. Zeptal
jsem se ho, jak dlouho chce ještě
v Bílém domě pracovat, než odejde do důchodu.
„Nevím, pane prezidente,“ odvětil.
„Já dělám rád. Klouby mi už trochu
tuhnou, ale říkal jsem si, že s váma
tu ještě zůstanu. Aby zahrada vypadala k světu.“
A ona opravdu nemohla vypadat
lépe. V každém rohu vrhaly stín vysoké magnólie, živé ploty byly husté
a jasně zelené, plané jabloně pečlivě prořezané. A květiny, předpěstované ve sklenících o pár kilometrů
dál, v jednom kuse sršely barvami –
červenou, žlutou, růžovou a ﬁalovou, na jaře se tu houfovaly tulipány, hlavičky natočené k slunci,
v létě zase světle ﬁalové otočníky,
muškáty a lilie, na podzim chryzantémy, astry a luční kvítí. A vždycky
pár růží, většinou červených, ale někdy i žlutých nebo bílých, v květu
doslova zářících.
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JORDAN B. PETERSON
Řád není všechno

JULI ZEH
Ve jménu Metody

Přeložila Veronika Volhejnová

Přeložil Michael Půček

Autor bestselleru 12 pravidel pro
život ve své nové knize ukazuje, že
smysluplného života nedosáhneme,
když budeme ignorovat sféru
přesahující to, co víme, a bez
schopnosti přizpůsobit se neustále
se proměňujícímu světu. Přemíra chaosu nás ohrožuje
nejistotou, přemíra řádu zase vede k úbytku zvídavosti
a tvořivé vitality. Vyzývá nás k hledání rovnováhy mezi oběma
principy a přichází s dvanácti novými principy, které vedou
k smysluplnému životu.

DE N

HALLGRÍMUR
HELGASON
Ženská na 1000°
Přeložila Marta Bartošková
Helgason se při psaní románu
inspiroval životem vnučky prvního
islandského prezidenta
B. G. Björnssonové. Kniha vyvolala
vlnu rozhořčených protestů žijících
příbuzných i širší debatu o etických hranicích v literatuře.
Její osud odráží peripetie Evropy 20. století, v poutavém
vyprávění se střídají zážitky z předválečného Islandu
i z válečného kontinentu. Je to příběh plný smutku, zrady
a zmařených nadějí, ale také smíchu i brilantních postřehů.

Kritikou i čtenáři vyzdvihovaná dystopie
o zdravotní diktatuře, která ale svým
tématem předběhla dnešek. Ukazuje,
jakým směrem by se společnost
zasažená epidemií mohla vydat, kdyby
se lidské zdraví povýšilo na absolutní
princip. Otevírá otázky, jakých občanských práv jsme ochotni
se ve jménu zdraví vzdát nebo jak poznáme, že námi „ti
nahoře“ nemanipulují, aby se udrželi u moci. Vítejte ve světě,
kde demokracii nahradila zdravotní diktatura METODY.

SEAN MICHAELS
Zloději štěstí
Přeložila Klára Kolinská
Román řeší zajímavé otázky: Kde se
bere štěstí? Co stojí? A kolik je ho
potřeba? Hlavní hrdina Theo pracuje
v rodinné samoobsluze a po večerech
dělá stand-up komika, ovšem není
nijak zvlášť úspěšný. Jeho přítelkyně se
momentálně hledá při meditacích na poušti na druhé straně
zeměkoule. A tak když v rodině dojde k několika převratným
událostem po sobě, rozhodne se Theo zapomenout na staré
sny a vzít štěstí do vlastních rukou.

ILDEFONSO FALCONES
Malíř duší

ANN PATCHETTOVÁ
Holandská vila

Přeložila Lenka Malinová

Přeložila Tereza Marková Vlášková

Nejnovější Falconesův román je
fascinující výpravou do Barcelony
dvacátého století, do doby, kdy nejen
v katalánské metropoli vládla secese
a dala tam vzniknout tolika unikátním
stavbám, které obdivujeme dodnes.
Vypravíme se s ním do temného, bizarního světa šantánů
mezi umělce, bohémy a ztroskotance, ale i do drsného
prostředí dětí ulice. Malíř duší je silný příběh o lásce, vášni
pro umění, sociální revoltě i pomstě.

Autorka bestselleru Společenství,
napsala svůj dosud nejsilnější román,
dojemný příběh o nezničitelných
poutech mezi sourozenci, o domě
jejich dětství a minulosti, které se
nelze zbavit. Holandská vila, román
s temnými podtóny, vypráví na rozsahu pěti desetiletí o dvou
chytrých lidech, jimž se nedaří setřást minulost. Je to příběh
ztraceného ráje, který zkoumá problémy dědictví, lásky
a odpuštění, i toho, jak sami sebe chceme vidět, a kým jsme
doopravdy.

TED HUGHES
Dopisy k narozeninám

MICHAEL CRUMMEY
Neviňátka

Přeložil Milan Ohnisko

Přeložil Ondřej Pilný

Básně jsou adresovány Sylvii Plathové,
americké básnířce a vznikaly během
pětatřiceti let: ty nejstarší Hughes
napsal pár měsíců po sebevraždě
Sylvie Plathové v roce 1963, ty
poslední těsně před svým úmrtím v říjnu 1998. Dopisy
k narozeninám jsou jeho jedinou „výpovědí“ o partnerském
vztahu se Sylvií i o bolestném, emocionálně vypjatém období,
během něhož Plathová vytvořila své nejsilnějších básně –
a zároveň se rozhodla pro dobrovolný odchod ze života.

V odříznuté zátoce na pobřeží Nového
Foundlandu zůstanou po smrti rodičů
a novorozeného sourozence osiřelí
bratr a sestra. Jejich domovem je
skalnaté pobřeží nemilosrdně ovládané
oceánem, krátká období hojnosti se
střídají s až smrtící bídou. Děti mají jen velmi mlhavé představy
o světě za hranicemi jejich zátoky a k přežití jim slouží jen
jejich loďka a kusé vzdělání, které jim rodiče stihli před smrtí
poskytnout.
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JACK KEROUAC
Tristessa

JOZEF KARIKA
Propast

Přeložil Vít Penkala

Přeložil Jiří Popiolek

Ústředním tématem této útlé
Kerouacovy prózy je vztah vypravěče
k mladé ženě, vztah, který je od
začátku odsouzen k zániku, jemuž
vypravěč není schopen zabránit.
Zoufalství a bolest marné lásky
předznamenává už jméno Tristessa („Truchlící“). Děj knihy
je zasazen do přízračných uliček zbídačelého Mexico City,
a důležitou roli v něm hrají drogy, které podtrhují temnou
a nezemskou atmosféru líčených výjevů a situací.

KLÁRA SVOBODOVÁ
Těhotnej Buddha
Kniha zachycuje závažná rodičovská
témata originálně, s nadhledem
i humorem. Namísto psychologických
pouček přináší úlevu a pochopení.
Rodič by si v tak těžké situaci neměl
připadat jako pacient v izolaci, ale jako
hrdina, jenž získal další bitevní jizvu
a stal se větším a silnějším. Tím totiž
skutečně je. Kniha je určená pro všechny mámy a táty, jež
zažili odvrácenou stranu rodičovství a nabízí jim pomocnou
ruku uprostřed chaosu.

Álf ze Zlatého kamene
Pověsti a pohádky
z Faerských ostrovů
Přeložil kolektiv překladatelů
Příběhy zaznamenávají dějiny
jednotlivých rodů a míst a vyprávějí
hrdinské i vtipné příhody ze života
významných postav lokální historie.
Podstatnou roli v nich hraje drsná
severská příroda a moře i bytosti, které v představách
Faeřanů krajinu obývali: skřítci, álfové, trollové, obryně
a mořské nestvůry. Dnešním čtenářům otevírají faerské
pověsti a pohádky dveře do časově i prostorově vzdáleného
světa.

JOHN ROBERTSON
Městečko Kostokřupy
Přeložila Dominika Křesťanová
Neprávem podezřelí osiřelí sourozenci
se musí dát na útěk – jde po nich
zkorumpovaná policie i zločinecký
gang Ničitelé. Naštěstí si je vezme pod
ochranná křídla bývalé zločinecké duo
Bezkosťa Karlos a Kala Ocelová holeň.
Nebezpečí ale číhá na každém rohu, městečko se pomalu,
ale jistě propadá do chaosu a sourozenci nezadržitelně míří
do světa plného tajemství, bizarních postav, monster a zlých
kleteb.

Bývalý lezec trpící panickým strachem
z výšek narazí na legendu o skalní
plošině v Tatrách, kde neznámá síla
nutí lidi, kteří tam zabloudí, skočit do
propasti a zabít se. Neobvyklé množství
smrtelných nehod v této oblasti mu
nedá spát. Rozjede pátrání na vlastní pěst, jenže skutečnosti,
které odhalí, se vymykají lidské představivosti a chápání.
Za svou zvědavost krutě zaplatí – sám se ocitne na hraně
propasti.

LUKÁŠ PALÁN
Surový tvar
Příběh jedné nejmenované vesnice,
která by mohla ležet kdekoli, od
počátku poněkud mate tělem. Pod
vrstvou jednotlivých epizod, skvěle
odpozorovaných ze „života na vsi“,
pozvolna prosakují znepokojivé prvky,
které obraz obyčejné vesnice narušují.
A tak zatímco lidé čekají na Egona, jediného člověka z vesnice,
který to někam dotáhl, atmosféra zvolna houstne a hrozí, že
budoucnost, která se blíží, bude mít oproti dnešku jiný tvar,
a dost možná o hodně surovější..

MAREK TICHÝ
Historická a současná
architektura
Autor chce ukázat, že téma kontextu
staré, nebo chceme-li historické
a současné architektury je živé, aktuální
a mimořádně zajímavé. Je to téma,
které přesahuje architekturu jako
stavební nebo uměleckou tvorbu.
Je to současně hledání inspirace, řádu, významu míst, měřítka
a forem, které určovaly a ovlivňovaly generace před námi,
a zároveň vytváření forem nových, které žijí současností a hledí
do budoucnosti.

ŠÁRKA LEDENOVÁ,
HANA PROKOPCOVÁ
Paříž s vůní zločinu
Kniha je tak trochu jinak napsaná
detektivka. Čtenář má při její četbě
možnost ovlivnit děj: na konci kapitol
se rozhoduje, jak by měl příběh dál
pokračovat, a podle toho postupuje
na zvolenou stranu knihy. Pan Lupička se vydává na vysněnou
dovolenou do Francie, aniž tuší, že na něj čeká velké detektivní
pátrání. V jednom z příběhů se ve vlaku seznámí s panem
Armaňakem a zažijí spolu spoustu veselých i napínavých
dobrodružství.

#mojeargo
Novinky v edici ZIP
Edice ZIP je vlajkovou lodí populárně-naučené literatury v Argu. Přináší texty z různých oborů, aktuální i nadčasové, ale v každém případě podstatné, podrobné a objevné. Pokrývá pole různých oborů, zejména přírodních věd, ale i historie, společenských věd a kultury obecně. Knihy obvykle doprovází bohatý ilustrační materiál.
Edici ZIP připravujeme ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán.

CLIFFORD A. PICKOVER
Kniha o medicíně

Od šamanů k robotické chirurgii: 250 milníků v dějinách medicíny
Přeložil Pavel Pecháček
Prozkoumejte 250 nejzajímavějších milníků ve vývoji medicíny za posledních 12 000 let. Vedle
nečekaných výkonů, jako je úspěšná trepanace lebky v prehistorických časech nebo používání kokainu
jako lokálního anestetika, se seznámíme s pestrou řadou témat: Hippokratova přísaha, biologické
zbraně, klonování člověka, celková anestezie, transplantace obličeje, zážitky na prahu smrti, nebo role
válek a násilí ve vývoji medicíny.

STUART RUSSELL
Jako člověk

Umělá inteligence a problém jejího ovládání
Přeložil Jiří Zlatuška
Stuart Russell, jeden z nejvýznamnějších badatelů na poli umělé inteligence (AI), předkládá přehled
průlomových objevů, které je třeba na cestě k nadlidské AI ještě učinit. Přichází také s konceptem
„prokazatelně prospěšné“ AI, o jejíchž algoritmech bude možné matematicky dokázat, že sledují cíle
prospěšné pro jejich lidské uživatele. Deník The Guardian proto knihu Jako člověk označil za jeden
z nejdůležitějších textů o umělé inteligenci.
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Novinky v komiksech
RICHARD CORBEN: Bůh krys

Přeložil Richard Klíčník

V mrazivém příběhu komiksového velmistra Richarda Corbena se v lesích za Arkhamem
potulují strašlivé věci! V díle, které kombinuje lovecraftovské prvky s indiánskými legendami,
s námi můžete sledovat arogantního měšťáka, jenž se vydává odhalit původ tajemné dívky
ze zapadákova. Ke svému zděšení nalézá město plné netušené a nevídané hrůzy.

REINHARD KLEIST: Knock Out!

Přeložila Alena Pokorná

Jeden z nejznámějších německých komiksových autorů Reinhard Kleist
vypráví ve svém novém životopisném komiksu příběh amerického boxera
Emila Grifﬁthe, jehož směřování určily dva aspekty: Emile byl černoch
a homosexuál. V roce 1962 si vydobyl smutnou slávu, když v zápase
o titul mistra světa atakoval soupeře tak tvrdě, že dotyčný o několik
dní později zemřel.
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Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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knižní tipy
VÁNOČNÍ TRADINÁŘ
Od Dušiček po Hromnice
Nalaďte se s námi na vánoční atmosféru a pojďte společně
hledat pozapomenutý smysl Vánoc, plných tradic a pospolitosti. Kniha vás provede zimním časem klidu přírody od
posledních podzimních posvícení přes advent a přípravy
na Vánoce, Štědrý den, vánoční svátky a přelom roku až do masopustu. Porozumíte tradičním zvykům, které můžete začlenit do oslav s rodinou, přáteli i sousedy.
Vánoční Tradinář vám také ukáže, jak využít klidu přírody, který nabízí temné dny
a dlouhé noci na konci roku, pro svůj osobní čas, tvořit své další plány a radovat se
z příchodu nového roku a světla.
Kniha volně navazuje na úspěšný titul Tradinář – rodinný a tvořivý rok plný
oslav a rituálů, který získal ocenění Český bestseller za rok 2019 v kategorii Cena
čtenářů, a doplňuje ji také kniha Náš Tradinář – Kronika rodinných tradic.

JSEM BAŤA, DOKÁŽU TO!
Inspirativní román o geniálním podnikateli
Životní příběh geniálního podnikatele a sociálního
reformátora Tomáše Bati st. je fascinující, inspira
tivní, místy neuvěřitelný a nadčasový. Přirovnávají ho
k světovým osobnostem a vizionářům jako Steve Jobs
nebo Elon Musk. Baťu ale neproslavily boty, respektive
produkty, ale služba zákazníkovi a přístup k spolupracovníkům. Jeho ambicí nebylo vybudovat podnik, ale člověka. Svou filozofií a osobním příkladem výrazně ovlivnil pokrok společnosti a životy mnoha lidí. Uměl si
totiž získat jejich srdce. Hodnotový odkaz Tomáše Bati je trvalý a možná ještě
více aktuální než kdykoliv předtím. Není to totiž žádná pohádka. Je to skuteč-

ný příběh skutečného člověka z našeho česko-slovenského prostředí se silným
odkazem pro současnost. Román mimořádně inspirativně popisuje osobnost
Tomáše Bati tak, jak se jevil ve skutečnosti. Jeho literární ztvárnění zkušeným
autorem Jozefem Banášem v sobě nese všechny prvky autentické emoce, kterou
při čtení knihy lze zažít. V myšlenkách se vám odehrává filmový obraz, máte
pocit, že jste přímým účastníkem děje, zažíváte radost, smutek, hrdost i lásku.
Tomáš Baťa podle uměl inspirovat a vést k činu. Tato kniha vám dodá energii
a odvahu žít svůj život naplno.

PROLOMENÝ KÓD ŽIVOTA
Walter Isaacson, autor bestsellerů Leonardo da Vinci
a Vůdcové, myslitelé, hrdinové se vrací se strhujícím příběhem o tom, jak nobelistka Jennifer Doudnaová a její kolegové rozpoutali revoluci, která nám umožní léčit nemoci,
bojovat s viry a mít zdravější děti. Doudnaová se svými spolupracovníky vynalezli něco, co zcela změní lidstvo: jednoduchý nástroj na modifikování DNA. Je známý pod zkratkou
CRISPR a otevírá cestu do nového světa lékařských zázraků a morálních dilemat.
Vývoj CRISPRu a bleskový vývoj vakcín proti covidu-19 urychlí nástup nové inovační revoluce. Posledního půl století jsme žili v digitální éře, ve věku mikročipu,
počítače a internetu. Teď vstupujeme do éry biologické revoluce: děti, které dnes
studují digitální kódování, doplní nová generace, která se bude učit číst a přepisovat kód života. Po objevu genetických nůžek CRISPR se Doudnaová stala jednou z vůdčích postav světa, který zápasí s těmito etickými otázkami, a s kolegyní
Emmanuelle Charpentierovou získala v roce 2020 Nobelovu cenu. Její příběh je
napínavou detektivkou, v níž hrají velkou roli zázraky přírody od počátků života
po budoucnost našeho druhu.

knižní tipy

ONY
Dánskou spisovatelku Helle Helle (*1965) známe
z překladů jejích próz Zbytky, Představa o nekom
plikovaném životě s mužem, Ženy bez mužů, Na
dně, Jestli chceš a Tohle jsem měla napsat v přítom
ném čase. Novinkou je krátký román Ony z roku
2018, který přeložila Helena Březinová (vydala Paseka). I zde se autorka drží svého minimalistického
autentického stylu, který vyvolal velký ohlas na domácí scéně i v zahraničí. V románu Ony se ocitneme
na dánském ostrově na začátku osmdesátých let,
v jednom maloměstě, kde žijí hlavní hrdinky, matka

a její šestnáctiletá dcera. Sledujeme jejich běžné dny; dívka nastupuje na gymnázium, matka provozuje obchod s oblečením a parfémy. Dívka prožívá večírky
a setkání s přáteli či trapná zamilování, prostě běžné strasti dospívajících, zatímco matka bojuje s nemocí, až se ocitne v nemocnici a dívka se musí postarat sama o sebe, což se jí daří tu lépe, tu hůře. Jezdí za matkou do nemocnice
a doufá v její návrat… Je zajímavé, jak se autorce daří ve čtenáři vyvolat emoce,
i když píše tak úsporně a chladně. A že navzdory tématu nepůsobí román temně
a depresivně. Zasazení do dánského maloměsta osmdesátých let minulého století vytváří zajímavou dobovou kulisu, ale mimořádně silný příběh o dceři a její
matce je nadčasový.
MILAN VALDEN

HUSITSKÁ REVOLUCE
Husitství a vše kolem je významná, zajímavá a slavná
kapitola našich i evropských dějin, a tak není možné ji pominout. Nová kniha historika Petra Čorneje
(*1951), která se jmenuje Husitská revoluce, je určena všem, kteří nechtějí číst rozsáhlá pojednání,
ale vystačí si se základními informacemi. Podtitulem
Stručná historie autor napovídá, o co půjde: na malé
ploše dvou set stran, navíc s řadou ilustrací a s barevnou přílohou, shrnuje vše podstatné o husitství
(1419–1436), a to včetně miniportrétů nejdůležitěj-

ších osobností té doby v kapitolkách „Postavy příběhu“ a se stručným popisem
toho, co husitské revoluci předcházelo (kostnický koncil, upálení mistra Jana
Husa aj.) a následovalo (mj. Jiří z Poděbrad). Přidanou hodnotou čtivého textu
našeho předního historika je velmi sličná grafická úprava knížky. Snad jen jediné zde chybí: závěrečný stručný chronologický přehled hlavních událostí. Ale
jinak je to skvělý úvod do celé problematiky, který přináší i spoustu zajímavých
informací pro toho, kdo si ze školních lavic nebo filmů pamatuje jen málo nebo
zkresleně.
MILAN VALDEN

ROSTEME
S KNIHOU
KAMPAŇ NA PODPORU ČETBY KNI H
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Rostík.

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

Autorkou postaviček,
jež webem provázejí,
je ilustrátorka
Galina Miklínová.

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

knižní tipy

Knihy Radosti

Zimní večery
s knížkou

MŮŽU OCHUTNAT?
Ó to je vám velká kniha! Jmenuje se jednoduše Můžu
ochutnat? (vydává Host) a proletíte se s ní a ochutnáte
opravdu celý svět! Když jsem ji prvně vzala do ruky, nebyla
jsem si jistá, zda je pro děti nebo pro dospělé. Po přečtení si
myslím, že je pro hravé dospělé se zvídavými dětmi. Když
ji otevřete, uvidíte obrovskou mapu světa a stačí si vybrat
zemi, do které se právě teď chcete podívat. Že nemáte
moc času a ani letenky? Nevadí, otevřete špajz a najdete
suroviny, díky nimž se do dané země podíváte hned doma
v kuchyni. Možná budete muset ještě zajet na nákup, protože jsou věci, které každý
doma běžně nemá: muškátový oříšek asi ano, ale řecké seno neboli pískavici asi ne. Já
si napoprvé vybrala Brazílii. Miluju para ořechy. Netušila jsem ale, že když padají zralé
ze stromů, mohou i zabít, protože jsou vysoko a jsou těžké. A roste tu také něco, co
jinde na světě nenajdete: rajský ořech, který je plodem stromu hrnečník zapučajo. Prý
se rychle kazí, a tak se nedají ani převážet, škoda. Jako u každé země i tady je recept,
který vyzkouším. Když se zatouláte do bližších zemí, třeba do Polska nebo Ruska,
zjistíte, že ač jsou blízko, přece jen jejich kuchyni neznáte tak dobře. Ale suroviny na
jejich recepty určitě mít doma budete. Polsko mě překvapilo zálibou v hustých, vydatných polévkách, ve kterých se mísí věci, které u nás v polévkách tak často společně
nenajdete. Rusko je mi blízké: kvašáky (úžasné kvašené okurky s křenem a vinnými
listy), nakládané houby, masový rosol, kysané zelí. Snad jen toho kaviáru tam asi užijí
víc. Do Peru se dostanete s cibulovým salátem: jen cibule, chilli paprička a zelený koriandr. Přeskakuju nudnou kuchyni americkou a jedu do Vietnamu na jarní závitky,
pak do Číny na tofu s pálivou omáčkou a sladká tečka bude v Izraeli – máslové šátečky
s mákem. U tohoto atlasu jídla jsem se do každé země skoro zamilovala. Ostatně,
láska přece prochází žaludkem.
JARMILA SKOPALOVÁ

Zpráva o budoucí minulosti
nalezené v Praze
Napínavý sci-fi příběh o jedné pomstě
a odhaleném tajemství staré Prahy

Kapitán a jeho sestra
Romantický historický
román o lásce a zradě

K dostání v e-shopu nakladatele www.knihy-radosti.cz

K VÁNOCŮM DEJTE KNIHU Z DAMEKNIHU.CZ
Snad každému se někdy stalo, že
koupil k Vánocům knihu a dotyčný
už ji měl, nebo pod stromečkem našel rovnou stejné. A právě těmto rozpačitým chvílím chce předejít projekt
Svazu českých knihkupců a nakladatelů dameknihu.cz.

Projekt umožňuje věnovat knihu pro
střednictvím dárkové poukázky. Má to
hned několik výhod. Poukázku můžete
pořídit kdykoli, ve dne, v noci, 365 dní
v roce, takže vám vytrhne trn z paty, po
kud nemáte rádi nakupování nebo řešíte
dárky na poslední chvíli. Druhou výho
dou je, že knihu si obdarovaný může vy
brat podle svého vkusu v partnerských
knihkupectvích po celé republice po

SOUTĚŽ s dameknihu.cz
Otázka: Jakou technikou vytvořil Igor
Orozovič svou autorskou poukázku? (Můžete si ji prohlédnout na dameknihu.cz.)
Pro toho, kdo jako první zašle správnou
odpověď na náš e-mail knizni.novinky@
sckn.cz máme připravenu poukázku v hodnotě 1000 Kč.

dobu dvanácti měsíců. A třetím plusem
dárkové poukázky z dameknihu.cz je její
design. Ten můžete vytvořit vlastní s po
mocí jednoduchého editoru, nebo si mů
žete vybrat z bohaté nabídky již vytvo
řených poukázek, o jejichž vzhled i vtip
se postaral výtvarník Jan Augusta. Jsou
k mání motivy se zvířátky, pro zamilova
né, abstraktní, vtipné i sváteční. Můžete
využít také autorskou poukázku, kterou
pro projekt vytvořil herec Igor Orozovič.
Přání je možné doplnit o věnování
nebo jakýkoli osobní vzkaz. Poukázku

můžete obdarovanému nechat zaslat
elektronicky, nebo si lze objednat dár
kové balení a doručení papírové pou
kázky až do domu. Poukázky jsou vy
užitelné jak pro jednotlivce, tak i pro
školy, neziskové organizace, úřady či
firmy.
Cílem projektu dameknihu.cz je roz
šířit trh s knihami a do knihkupectví při
vést nové zákazníky.
Dárkové poukázky jsou určeny indi
viduální klientele, ale mohou je využívat
také zaměstnavatelé, školy, úřady apod.

BESTSELLERY VÁCLAVA CÍLKA
e-shop: www.dokoran.cz

Jak přejít řeku
O životě v antropocénu, cestě
indiánského šamana do Detroitu,
kamenech Dunaje

Prohlédni si tu zemi
I když vidíme jen
obyčejné věci, stejně toho
vidíme hodně

Dýchat s ptáky
Obyčejné texty o světle
paměti, pravdě oblaků
a útěše míst

Krajiny vnitřní a vnější
Texty o paměti krajiny a proč
lezeme na rozhlednu

Ruka noci podaná
Základy rodinné a krizové
připravenosti

Co se děje se světem?
Kniha malých dobrodiní v čase
velké proměny Země

Podzemní památky středních Čech
Houbařův průvodce podzemím

Krajem Joachima Barranda
Cesta do pravěku země české

Nakladatelství Dokořán, s. r. o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5,
tel: 257 320 803, e-mail: dokoran@dokoran.cz

audioknižní tipy

POZDĚJI
nost – od samého počátku nás vtáhne do svého
příběhu,“ napsal Stephen Graham Jones z The
Washington Post.
„Zábavné a podnětné čtení – jeden z titulů, které si musíte přidat na svůj čtenářský seznam pro rok
2021,“ přidal své hodnocení i Michael J. McCann
z New York Journal of Books.
Režie Michal Bureš, čte Michal Zelenka, délka
7 hodin 11 minut, vydává OneHotBook

Audiokniha Později, novinka Stephena Kinga, vstupuje na trh současně
s knihou, a to v excelentní, svižné a svěží interpretaci Michala Zelenky.
Režisér audioknihy Michal Bureš z vydavatelství OneHotBook dokonce
podotýká, že v ní herec předvádí svůj životní výkon. Dějem nás prý vede
přesně a neomylně. Zábavný thriller říznutý hororovým nadpřirozenem je
plný nečekaných zvratů, humoru (místy až mrazivého) a víry, že svět není tak
zlý, jak se občas jeví. Audioknižní zpracování akcentuje Kingův vypravěčský
styl z pohledu malého a posléze dospívajícího chlapce, jenž má neobyčejný
dar, který je vhodné před světem tajit… což je mistrova oblíbená kombinace. Neodkládejte poslouchání na později. „Tohle je Kingova superschop-

ČEKÁNÍ NA SPOUŠŤ
trastně odděluje nejen různý věk a pohlaví interpretů, ale umocňuje zejména
rozdílné charaktery postav, které vás přimějí ještě s odstupem času k tomu,
abyste o nich přemýšleli… „Jde o knihu čtenářsky náročnou, přesto lze zvolit
jednodušší cestu a vnímat ji jako sbírku povídek. I v tomto případě je možné si
ji užít, ale doporučuji věnovat textu větší pozornost, protože pak na světlo vyjdou další pointy interakce osudů hrdinů Čekání na spoušť,“ ohodnotili knihu
na vaseliteratura.cz.
Režie Jitka Škápíková, čtou Kristýna Podzimková, Tereza Vítů, Anna Fixová,
Johanna Tesařová, Martin Zahálka, Petr Pochop, Robert Mikluš a Dita Kapla
nová, délka 6 hodin 11 minut, vydává OneHotBook

Jsme v tom všichni spolu, ale nakonec každý sám
za sebe, dal by se jednou větou shrnout děj nového povídkového románu Lidmily Kábrtové. Osmi
příběhů z pohledu stejného počtu vypravěčů se
ujal odpovídající počet herců. Ačkoliv se děj audioknihy odehrává na dovolené u moře, v autě
uprostřed kolony nebo třeba na půdě pohřebního ústavu, takže v místech naprosto odlišných,
životy osmi mužů a žen spojuje určité předivo vztahů. Slova i činy jednotlivých
postav často zásadně ovlivňují bytí těch druhých. Vícehlasá intepretace kon-

TO JE ON! O TÉ, CO SI ŘÍKALA TOYEN
odešla do pařížského exilu. Díky těmto svědectvím, ale i na základě pátrání v archivech v Česku a ve Francii, napsala Milena Štráfeldová její
beletrizovaný životopis, který se teď dočkal i audioknižní podoby.
Režie Alexandra Bauerová, čte Dana Černá, dél
ka 14 hodin 37 minut, vydává Témbr

To je on! – Tři slova, ze kterých možná vzniklo umělecké jméno surrealistické
malířky Toyen. Jméno stejně záhadné, jako byla sama. Jako by za sebou stále zametala stopy. Svá svědectví tak o ní podali jiní. Malíř Jindřich Štyrský,
se kterým vytvořila celoživotní uměleckou dvojici. Židovský básník Jindřich
Heisler, kterého až do konce války skrývala ve své žižkovské garsonce, protože odmítl nastoupit do transportu. Její přátelé z Devětsilu Vítězslav Nezval,
Jaroslav Seifert nebo Karel Teige. Nebo francouzští surrealisté, když v r. 1947

KNIHA O STARÉ PRAZE
Můžeme sledovat například osudy mnoho set let starého pražského platanu
či loretánské zvonkohry, kašny Terezky, zpívající fontány, Pražského Jezulátka,
pochopíme, proč se vrch Petřín jmenuje Petřín, poznáme historii prvního pražského kavárníka, posledního pražského kata a Staroměstského orloje,“ vysvětluje režisérka Naďa Dvorská, proč ji lákala práce právě na této audioknize. My
dodáváme, že se s touto knihou v uších se krásně toulá po Praze a vůbec vám
nebude vadit, že podzimní počasí jinak k výletům do ulic nijak neláká.
Režie Naďa Dvorská, čtou Veronika Gajerová, Marie Štípková a Filip Rajmont,
délka 18 hodin, vydává Supraphon

Kniha o staré Praze autora Jiřího Horáka se
zrodila už v roce 1989, ale na své poutavosti nic
neztratila ani v průběhu let, a proto se dočkala
několika opětovných vydání a právě teď i zvukového ztvárnění. Do atmosféry barokní, rokokové
a biedermeierovské Prahy vás vtáhnou hlasy Veroniky Gajerové, Marie Štípkové a Filipa Rajmonta.
„V pětadevadesáti příbězích se dozvídáme nesmírně zajímavé informace, o nichž většina z nás nikdy nečetla ani neslyšela.

DĚTSKÉ DETEKTIVKY S HÁDANKOU
vyzkoušet i posluchači audioknihy a tipovat, kdo
je pachatelem. Řešení případu se pak dozvědí
v následující kapitole. Autory příběhů jsou Jaroslav Major a Alan Piskač.
Režie Alan Piskač, čte Matouš Ruml, délka 2 ho
diny 3 minuty

Deset původních českých detektivních příběhů pro děti s hádankou načetl pro
Supraphon Matouš Ruml. Hlavními hrdiny povídek jsou osmiletý Petr a dvanáctiletá Pavla, sourozenci, kteří si říkají Pátrači. Stávají se svědky nebo přímo
účastníky vyšetřování různých kriminálních případů a často napomůžou odhalení pachatele. Ať už jde o krádež horského kola, usvědčení podvodníka, pátrání po autorovi tajemného dopisu či vykradačích bytů, vždy jsou oba sourozenci
vtaženi do napínavých dějů a zápletek. Díky svému důvtipu a detektivnímu talentu vyřeší nejrůznější záhady. V závěru každé povídky si svůj postřeh můžou
42

KNIŽNÍ DÁRKY NEJEN POD STROMEČEK
Radost
z bezlepkové stravy

3977

Zdravé vaření bez lepku a bez mléka
Vladimíra STRNADELOVÁ, Jan ZERZÁN
Autoři v této informacemi a recepty nabité knize objasňují příčiny nesnášenlivosti lepku a její důsledky a detailně popisují zásady
zdravé, zejména bezlepkové stravy. Najdete zde mnoho ověřených receptů na přípravu jídel z bezlepkových obilovin, od snídaní, přes polévky a hlavní jídla až po dezerty, díky nimž bude
vaše strava nejen chutná a pestrá, ale současně bude mít léčebný
a preventivní účinek na vaše střeva a celý zažívací systém.

336 stran, vázaná, 399 Kč

Aforismy pro čtenáře
s IQ vyšším než nízkým

5538

Jan SOBOTKA
V již šesté sbírce aforismů autor předkládá k zamyšlení vtipné
a stručné postřehy mimo jiné o pravdě a lži, o penězích, majetku,
práci a kariéře, o charakterech a morálce, o lidech, přátelích, lásce i politice… Každý čtenář si jistě mezi stovkami aforismů najde
ty své nej – všechny jsou ze života a všechny vybízejí k zamyšlení.

168 stran, brožovaná, 199 Kč

Návyky šťastného mozku

5516

Loretta Graziano BREUNING
Připravte se na to, že budete za pouhých pětačtyřicet dní šťastnější! Kniha „Návyky šťastného mozku“ vám poradí, jak „přeprogramovat“ svůj mozek a naučit jej produkovat látky, které mají
tu moc učinit vás šťastnými. V knize najdete jednoduchá cvičení,
která vám pomohou pochopit, jakou úlohu ve vašem těle plní
jednotlivé „hormony štěstí“ – serotonin, dopamin, oxytocin a endorfiny.

216 stran, brožovaná, 329 Kč

Nestyďte se!

5502

Jak se osvobodit
od paralyzujících pocitů studu
Stephan Konrad NIEDERWIESER

Tyto publikace
si můžete zakoupit
na www.anag.cz
nebo ve všech dobrých
knihkupectvích
po celé ČR.

Stud je reakcí na naše vnitřní stavy. Člověk, který se stydí, si připadá jako malé dítě: bezmocný, vystrašený a vyloučený. Autor
v této knize představuje řadu cvičení, jež doplňuje mnoha příklady ze své praxe. Příslušná cvičení pomohou čtenářům uvědomit
si, jakým způsobem na stud reagují, prozkoumat jejich negativní
představy o sobě samých, a především navždy vysvobodit jejich životy ze zajetí paralyzujících pocitů studu.

200 stran, brožovaná, 309 Kč
anag@anag.cz
585 757 411

www.ang.cz

NAKLADATELSTVÍ
ANCH BOOKS

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB

Tom Kenyon & Judi Sion

Kdo jsou tito záhadní Muži
v černém, kteří se od 50.
let minulého století objevují
u svědků UFO, dotěrně se
konﬁskujich vyptávají, konﬁsku
jí jimi pořízené fotograﬁe,
a dokonce je někdy i ohrožují? Jedná se o svět plný tajných organizací, zázračných
technologií, které známe
jen ze sci-ﬁ ﬁlmů, i o tajné
struktury, jež naši planetu
svírají ve svých pařátech.

Přibližně jednou za dvacet let se objeví kniha,
která naprosto změní váš
způsob myšlení. A tato je
jedna z nich.
Součástí knihy je CD
s arkturiánskými zvukovými kódy. Tyto meditace jsou úžasný a snadný
nástroj ke zkoumání
jiných dimenzí.

Zoev Jho / Diana Luppi
E.T.101
KOSMICKÁ PŘÍRUČKA
Vše, co potřebujete vědět,
jste se již naučili — v jiné
galaxii.
Nemůžete-li si vzpomenout,
co je váš skutečný job na
této planetě — koukněte se
do této příručky.
S pomocí E.T.101 lze procitnout z hlubokého evolučního
spánku a vzpomenout si na
to, co o sobě a o světě víte,
jen jste si to špatně uložili
do paměti nebo jste na to
zapomněli.
Každá stránka této příručky
vámi zalomcuje a podnítí vás
k procitnutí.

T. Kenyon & W. Kennedy
VELKÝ EXPERIMENT
Země představuje pozoruhodný experiment, kde
je uložen genetický materiál
z tisíců světů. Jak zjistíte,
že navzdory všem hrám či
manipulacím – jste to vy,
kdo je tvůrcem bytí, můžete
změnit svou verzi reality.
A pokud vás bude dost, pak
se vytvoří zcela nová časová
osa, kterou následují změny
v současných událostech.
A to vede k novému světu!

ARKTURIÁNI

Tom Kenyon
MOUDROST HATHORŮ
Poselství dávné civilizace
o tom, jak probudit a trénovat své interdimenzionální
schopnosti.
„Jsme Hathorové, mistři
zvuků a lásky z jedné
vzestoupené intergalaktické civilizace. Přispěli jsme
k vývoji v Egyptě i v jiných
starověkých kulturách. Nyní
se vracíme, abychom podpořili evoluci, jež právě probíhá
ve vašem světě. Přicházíme
v lásce a oznamujeme vám
i vaší Zemi, že vás čeká
kouzelná realita. Zveme vás,
abyste se k nám připojili
na cestě ducha a srdce.“

Michael Morris
CO NESMÍTE VĚDĚT 2
V bestselleru Co nesmíte
vědět, vydaném v roce 2011,
Michael Morris názorně a
srozumitelně vysvětlil, jak
malá skupinka bankéřů
sahá prostřednictvím hospodářských a měnových
válek po totálním ovládnutí
světa. V tomto druhém díle
se zaměřil na politické
a vojenské aspekty nového
světového řádu.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

Ztracená sestra
Lucinda Riley
Sestry prohledaly celý svět, aby ji našly,
ale co když se nechce nechat najít?
Série Sedm sester Lucindy Riley je jejím
mistrovským kouskem. Kouzelnice s příběhy vytvořila postavy, do nichž se okamžitě zamilujeme, a které s námi zůstanou
i dlouho potom, co knihu dočteme…

Ve jménu pravdy
Viveca Sten
Ukrytý ve stínu někdo sleduje každý krok
dětí. Zmizí jedno z dětí. Došlo k neštěstí,
únosu nebo vraždě?

Byla jsem doktorkou v Osvětimi
Gisella Perlová
Musela jsem asistovat Mengelemu
Vzpomínky doktorky Giselly Perlové byly
jedny z prvních, které vůbec vyšly, a to
pouhé tři roky po osvobození. Lze je považovat za nejdojemnější svědectví přeživších i zavražděných z ženského tábora
v Osvětimi-Březince.

Císařova nevěrná milenka
Katrin Unterreiner
Četné aféry, milenci, mecenáši a ctitelé –
to byl rušný svět dvorní herečky Kateřiny
Schrattové, které se nakonec podařilo připoutat k sobě císaře.

Císař František Josef I.
Mýty a pravda
Katrin Unterreiner
Jaký byl císař František Josef I. v soukromí? Na tuto otázku dává autorka mnoho
odpovědí a představuje tak různé pohledy
na muže, jenž stál 68 let v čele mocné monarchie.

Zmizelé a mizející Písecko
Vladimír Šindelář
Písecko je vyhledávaným a malebným
koutem jižních Čech. Co všechno se změnilo v průběhu uplynulých staletí? Na to
se vám pokusí odpovědět tato kniha.

Výchova a výcvik
loveckého psa
Anton Fichtlmeier,
Julia Numssen
Autoři srozumitelně a tak,
aby bylo snadné jejich metody napodobit, ukazují cestu k výchově loveckého
psa, abyste se později mohli spolehnout na pomocníka, který s vámi spolupracuje ochotně a rád.

Lovecký zápisník
Tento zápisník vám
bude nápomocen
k zaznamenání úlovků
i neopakovatelných chvil.

Toulky po Brdech
Tomáš Makaj
Pozvání do krajiny, která
byla ještě donedávna přístupná pouze armádě,
lesníkům nebo odborníkům.
Tankové eso východní
fronty
Vasilij Brjuchov
Skutečný příběh velitele
tanku T-34
„Stáli jsme proti nejlepší armádě na světě, a nakonec
jsme ji rozdrtili.
Já a moje posádka jsme zničili dvacet osm nepřátelských tanků a zabili stovky
nepřátelských vojáků. A já
přežil.“

Nejlepší tipy a triky
pro rybáře
Markus Bötefür
Sportovní rybář často musí spontánně reagovat na
výjimečné situace u vody.
Markus Bötefür prozradí
svoje nejlepší triky a tipy
pro každou situaci.

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 1. 11. 2021 až 7. 11. 2021

beletrie
1. Patrik Hartl 15 roků lásky Bourdon
2. Karel Gott Má cesta za štěstím – Karel Gott Karel Gott Agency
3. Jaroslav Rudiš Winterbergova poslední cesta Labyrint
4. Vlastimil Vondruška Královražda na Křivoklátě Moba
5. Milan Kundera Nevědění Atlantis
6. C. J. Tudor Upálené Kalibr
7. Miroslav Macek Saturnin se představuje XYZ
8. Paula Hawkins Pomalu hořící oheň Ikar
9. Ivanka Devátá Šťastná za všech okolností Motto
10. Jo Nesbø Žárlivost a jiné povídky Kniha Zlín

populárně-naučná
1. Martin Moravec, David Hecl David Hecl – Mluví k vám kapitán Moravec Martin
2. Žofie Kanyzová Lunární kalendář Krásné paní s publikací 2022 Krásná paní
3. Ladislav Zibura Prázdniny v Česku Kniha Zlín
4. Tomáš Etzler Novinářem v Číně – Co jsem to proboha udělal? Vyšehrad
5. Pavel Kolář Posilování stresem – Cesta k odolnosti Universum
6. Marek Herman Máma není služka, máma je dáma Apak
7. Jan Vojáček Rozhodni se být zdráv CPress
8. Roman Vaněk, Jana Vaňková Ryby, drůbež, zvěřina – Jednoduše & dokonale Prakul Production
9. Mirka van Gils Slavíková Famózní 2! 103 media
10. Jordan B. Peterson Řád není všechno Argo

pro děti a mládež
1. Joanne K. Rowlingová Vánoční prasátko Albatros
2. kolektiv Kouzelné čtení – Vánoční koledy Albi
3. Scott Snyder Batman Fortnite – Foundation Crew
4. Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj o Česku Pikola
5. kolektiv Kouzelné čtení – Zpívánky 1 Albi
6. kolektiv Famózní příběhy Čtyřlístku z roku 2004 / 20. velká kniha Čtyřlístek
7. Dav Pilkey Dogman – Volání kočičiny Pikola
8. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
9. kolektiv Kouzelné čtení – Zpívánky 2 Albi
10. Petr Sís Nicky & Věra: Příběh Nicholase Wintona a jeho dětí Labyrint
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E‑KNIHY

Říjen 2021 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. Miroslav Žamboch Veterán Triton
2. Vi Keelandová, Penelope Wardová Osudový dopis Baronet
3. Vlastimil Vondruška Královražda na Křivoklátě Moba
4. Julie Caplinová Chata ve Švýcarsku Cosmopolis
5. Kristýna Sněgoňová Země v troskách Epocha
6. Miroslav Žamboch Veterán Triton
7. Lisa Reganová Matčin hrob Cosmopolis
8. Jo Nesbø Žárlivost a jiné povídky Kniha Zlín
9. Jennifer L. Armentroutová Z krve a popela Fragment
10. Natálie Andersonová Ve světle královy lásky HarperCollins
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K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM
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.

OSAMĚLÝ ASTRONAUT
NESPLNITELNÝ ÚKOL

