10.–23. 5. 2021

9
ROČNÍK X X
2021

Co kdyby
v listopadu ’89 dopadlo
všechno jinak?
tip redakce
Rady p ánu B ohu,
jak v ylepšit s vě t je š tě líp

hostbrno.cz

knižní tipy
Civiliz ace
Divoké labutě

rozhovor
s Janou Št v r te c kou

žebříček

Od autorky
bestselleru
Hana

nejprodávanějších
k nih a audiok nih

bibliografie

707000
771213
9

ISSN 1213-7073

02

26 0 titulů

Novinka
Aleny
Mornštajnové

CHYTRÉ KNIHY
PRO PŘEMÝŠLIVÉ LIDI
Z NAKLADATELSTVÍ
ANAG

Objetí mravenečníka

5531

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

Žijte prostě

5505

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

Tak sladce voní domov

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

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

Rozvíjejte svůj mozek

5874

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

tip redakce

RADY PÁNU BOHU, JAK VYLEPŠIT
SVĚT JEŠTĚ LÍP

Vážení a milí čtenáři,
svět se znovu staví na nohy, a i když jsou ještě vratké,
všichni doufáme, že časem nabudou na síle. Těšíme
se, že se do našeho časopisu znovu vrátí rubrika Co,
kdy, kde, v níž si zase budeme připomínat zajímavé
knižní události, a hlavně, že se na nich budeme setkávat. Zatím si pomalu sepisujeme seznam, kam se vydáme hned, jak to bude možné. Některé akce jsou ale
za speciálních hygienických podmínek otevřeny už
dnes. Jednou z nich je výstava v Památníku Karla Čapka na Strži věnovaná novináři
Ferdinandu Peroutkovi, který byl Čapkovým přítelem a v jeho domě často pobýval.
Výstava je také připomenutím 70. výročí zahájení českého vysílání rádia Svobodná
Evropa, které Peroutka dlouho vedl.
Další akci, kterou rozhodně stojí za to navštívit, uspořádali v Domě umění ve
Znojmě a už její název jasně říká, co je jejím obsahem. Jmenuje se Cesty do pravěku
aneb ve stopách Zdeňka Buriana. Pro kresby tohoto malíře, od jehož smrti letos
uplyne čtyřicet let, mám slabost. Pamatuju si, že jsem si jako dítě prohlížela knížky
s jeho ilustracemi, a i když jsem ještě neuměla číst, příběhy se mi v hlavě samy skládaly. Jeho obrázky mě oslovují dodnes. Jakmile se řekne pravěk, naskočí mi v hlavě
Zdeněk Burian a také Karel Zeman s jejich společnou Cestou do pravěku. Výstava
slibuje i paleontologické exponáty zapůjčené z Jihomoravského muzea ve Znojmě.
A ještě pár dní stojí za to udělat si procházku kolem výlohy nakladatelství Kosmas v Praze na Letné. Výloha se totiž proměnila v malou galerii. Portugalská bioložka Ana Pêgo, autorka knížky Plasticus maritimus, invazivní druh, v níž se zabývá
mořem a jeho znečištěním, tu vystavila předměty, které nasbírala na portugalských
plážích. A pro lidstvo to není zrovna lichotivá vizitka. Výstava proběhla už na táborském knižním festivalu Tabook, ale kdo jste ji tam neviděli, zajděte na Letnou. Stojí
za to a připomíná nám, jak se jako lidé chováme k přírodě. Ostatně, ta nám to v posledních měsících pěkně vrátila. Doufám, že už nebude muset přitvrdit, abychom si
jí všimli. Stejně jako Aleš Palán, jehož novinku jsme vybrali do rubriky Tip redakce,
bychom chtěli přírodě i pánu Bohu vzkázat, že jsme se snad už polepšili.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Zoufalství na nás Bůh nesesílá, aby nás usmrtil,
on nám je posílá, aby v nás vzbudil nový život.“
Hermann Hesse, spisovatel,
nositel Nobelovy ceny za literaturu

Zatímco život kolem nás byl v posledních měsících zpomalený, Aleš Palán
naopak zrychlil. Nebo mi to alespoň tak připadá. Mám pocit, že o jeho knize
Nevidím ani tmu jsme psali nedávno, a už je tu další. V jeho případě naštěstí
kvantita kvalitě neubírá a pokaždé je na co se těšit. S lehkostí přeskakuje mezi
žánry, jednou hýří vtípky, jindy je naprosto vážný. Čtenáře tak udržuje v napětí,
co přijde příště. Po vážných rozhovorech v již zmiňované knize Nevidím ani tmu
přeladil na humornou notu. V Radách pánu Bohu, jak vylepšit svět si dovolil
radit „tomu nahoře“, co by mohl na lidstvu a svém přístupu k němu zdokonalit. Trefil se čtenářského vkusu
tak dokonale, že se po knížce jen zaprášilo a bylo třeba udělat rychlý dotisk.
Zájem autora potěšil, a protože měl pocit, že dobrých rad pánu Bohu není nikdy dost, vstoupil do stejné
řeky podruhé v knize Rady pánu Bohu, jak vylepšit
svět ještě líp (vydává Prostor). „Je to ode mě hezké, že
pokračuju. Když se už konečně našel někdo, komu je
jasné, jak vylepšit svět, byla by škoda, aby si to nechával
pro sebe,“ píše s humorem v úvodu knihy a nenechává
tak nikoho na pochybách, že se nad následujícími stránkami bude dobře bavit. Je
to ale humor chytrý, k zamyšlení, žádné prvoplánové tlachání. Autor čerpá inspiraci všude kolem sebe, co vidí, odposlechne, prožije. Dotkl se i pandemie. Ostatně
anotace ke knize připomíná ono známé rčení „Chceš-li pána boha pobavit, řekni
mu své plány“. A právě o pravdivosti těchto slov jsme se přesvědčili v uplynulých
měsících všichni. Naše plány padaly vlivem pandemie jako domino. „Hospodine,
pochopili jsme, že i náš příběh na této zemi má svůj konec. A že si svůj čas máme
nejen užívat, ale taky ho nějak naplnit,“ píše Aleš Palán a vzkazuje pánu Bohu, že
už by jeho „výuka“ mohla skončit, že po škole nás nechávat nemusí. Knihu doplňují ilustrace Evy Bartošové, absolventky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
v Plzni, kde je nyní asistentkou v ateliéru ilustrace, který vede Renáta Fučíková.
Kniha je tedy graficky pohledná, s lehkostí psaná, krásně čtivá a tématem do dnešní doby jako stvořená.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte a pí še

MARTA DANCINGEROVÁ
herečka

Číslo 9 / vychází 10. 5. 2021

Vyrostla jsem na fantasy, na Harry Potterovi a tenhle
žánr mám ráda dodnes. Teď si ale do knihkupectví jedu
pro knížku Karin Lednické Šikmý kostel, což je něco
úplně jiného. Moc se na ni těším a tuším, že ji přečtu
za víkend. Mám ráda věci od Aleny Mornštajnové
a z poslední doby se mi moc líbila také knížka Hrdinky.
Připomíná významné ženy české historie někdy od 12. století. Každé hrdince je
věnována dvoustrana a je neuvěřitelné, co všechno ty ženy dokázaly, zažily. Dodávalo mi to sílu. Jednou z autorek je Kateřina Tučková, což je další moje oblíbená
spisovatelka. A ještě jednu zajímavou knihu jsem nedávno přečetla. Jmenuje se
Stehlík a je to příběh o chlapci, který ukradl z muzea obraz stehlíka za několik milionů. Snad se můžu trochu pochlubit, že jsem se taky pustila do psaní a na podzim
mi vyjde povídková knížka. Je to třináct fantasy příběhů, z nichž každý je o jednom
člověku. Pojmenovala jsem ji Nesmělí, protože nesmělost je vlastnost, která mě na
lidech zajímá. Dneska se nosí suverénnost, ale mě baví vidět na lidech právě jistou
nesmělost. A právě to propojuje hrdiny všech mých povídek.
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LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM
Tři desítky knižních titulů včetně tří blogů budou bojovat
o vavříny v jubilejním 20. ročníku knižních cen Magnesia
Litera. V osmi kategoriích je
po třech nominacích, Litera za
prózu má nominací šest. O vítězství se v ní utkají například
Popelnicový román Vladimíra
Merty, novela Ondřeje Štindla Až se ti zatočí hlava nebo Mezipřistání Matěje Hořavy. Vyhlášení vítězů by se
mělo konat 8. června.
Vítězem 3. ročníku soutěže
o Cenu Hanzelky a Zikmunda
v kategorii cestopis roku se
stala Lenka Linhartová a její
titul Císař ve světě. Hlavní
cenu za nejlepší cestovatelskou fotografii získal snímek
Petra Kleinera s názvem Mobilní Indie. Slavnostní vyhlášení se konalo v Zrcadlovém sále na zámku v Dobříši 22. dubna. Právě tam, po
návratu z cesty do Afriky a Jižní a střední Ameriky, psali Jiří Hanzelka a Miroslav
Zikmund své knihy.
Po čtvrtstoletí se herec Pavel Zedníček vrátil do nahrávacího studia, aby načetl další ze série oblíbených pohádek o mašinkách spisovatele Pavla Naumana, které
Supraphon vydává pod titulem O pyšné lokomotivě
a další pohádky o mašinkách.
Po velmi úspěšné knize Malá paměť přichází nakladatelství Dauphin s dalšími dvěma „žhavými
kovidovými“ novinkami Benjamina
Kurase. V první z nich, nazvané Sex
nás všechny přežije, najdou čtenáři
vedle autorových článků, kterými
přispíval do časopisu Playboy, také
humorné a velice trefné úvahy nad
rozličnými sexuálními tématy. Druhá novinka se jmenuje Deník zamilovaného viruse a nabízí čtenářům nejen humor, ale i zamyšlení nad lidským konáním.
Spisovatel Stephen King chystá ve spolupráci se
známým producentem J. J. Abramsem seriál podle
svého románu z roku 2006 Lisey a její příběh (u nás
vydalo nakladatelství Beta-Dobrovský). Hlavní hrdinkou je vdova po známém spisovateli, kterou si
zahraje Julianne Mooreová. Při psaní se prý King
inspiroval ve svém vlastním manželství. On pochopitelně mrtvý není, ale často prý přemýšlí, jak jeho smrt
bude manželka prožívat.
Performerka a spisovatelka Miřenka Čechová se vrátila ke své knize Baletky, aby její příběh převedla do
multimediálního představení. Využívá v něm film, animaci, divadlo i interakci s diváky prostřednictvím chatu. Miřenka je v tomto projektu jedinou vystupující.

Zmizel Jamie Reynolds. Policie nic nedělá. Pipu
požádá o pomoc Jamieho rodina. Všichni poslouchají její detektivní podcast, ale nikdo nemluví.
Městečko skrývá příliš temných tajemství. S každou další stopou je mezi sousedy víc zlé krve. Sama
Pipa se ocitá v ohrožení. Dokáže propojit všechny
souvislosti a najít Jamieho dřív, než bude pozdě?

Kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s J a n o u Št v r t e c k o u

NEVIDITELNÝ HEREC JE HLASITÝ SPOLEČNÍK
O tom, jestli se vám audiokniha líbí nebo nelíbí rozhoduje nejen příběh, ale také hlas, který ho čte. Dá vyprávění plasticitu,
postavám energii. Správně zvolený „neviditelný herec“ dokáže přivést čtenáře i ke knize, kterou by si v papírové podobě nekoupil. Jana Štvrtecká patří mezi ty, kteří svým hlasem dokonale vládnou. Právě teď si v jejím podání můžete poslechnout
knihu Jojo Moyesové Jako hvězdy v temné noci.
příliš hlasově náročné. Můžete to vysvětlit lai
kovi?
Animované filmy vyžadují mnohdy použití extrémních hlasových deformací, protože se namlouvají
zvířátka, různé fantazijní postavičky apod., což vyžaduje mnohem větší úsilí než když hovoříte ve své
přirozené mluvní poloze.
Získala jste cenu Františka Filipovského za práci v dabingu i cenu Neviditelný herec. Možná, že máte víc
diváků (nebo posluchačů) než vaši kolegové se všemi
Českými lvy dohromady. Co vy na to?
Samozřejmě mě to nesmírně těší, je to obrovská radost. Na cenu Neviditelný herec jsem byla několikrát
nominovaná, ale zatím jsem ji nezískala.

Jaký žánr čtete nejraději?
Mám ráda všechny knížky, ve kterých je dobře promyšlený příběh s napětím a samozřejmě s přiměřenou dávkou romantiky.
Jak dlouho se točí kniha typu Jojo Moyesové
Jako hvězdy v temné
noci?
Knihu jsem načetla za
osm frekvencí vždy po
třech až čtyřech hodinách. V tomto případě
jsme si ještě trochu hráli s písničkami, v knize se totiž
objevily pouze texty, tak mi přišlo líto toho nevyužít
k vymyšlení melodie, která by do daného žánru zapadala.
Je pro svoji audio podobu kniha nějak krácena?
Zatím jsem se u načítání audioknih s krácením nesetkala, vždy jsem ji načítala celou.
Přiznám se, že to, co mě donutilo knihu vyposlechnout do konce, byla vaše hlasová charakterizace
manžela hlavní hrdinky hned v první kapitole. To
jsem si řekla, že mě zajímá, co se z toho vyvine. Představujete si fyzicky postavy, které tvoříte hlasem?
Ano, vždy mám o postavě přesnou představu. Když
si poprvé knihu pročítám a připravuji, postavy vidím
před sebou a jen jim dosazuji patřičnou hlasovou
polohu a barvu. Chlapi jsou samozřejmě vždycky složitější na ztvárnění, zvlášť když se jich v jedné scéně
objeví několik najednou. Je to skutečně někdy oříšek
vymyslet polohu tak, aby působila co nejopravdověji.

Možná, že některým lidem opravdu nahrazujete
lidskou přítomnost, blízkost, kterou teď nemohou
sdílet. Jak prožívá herec chvíle, kdy nemůže stát na
jevišti před diváky?
V současné době to asi všichni herci prožíváme
podobně, chybí nám divákova přítomnost, jeho
energie, odezva. Proto jsem moc ráda, že můžeme
přicházet k posluchačům alespoň prostřednictvím
audionahrávek a pomoci jim přenést se do jiné reality, než je ta stávající.
Zeptat se herečky, jestli je raději zavřená ve
studiu, nebo stojí na je
višti divadla, není moc
chytrá otázka. Ale přece – v čem je ta magie
nahrávacího studia, že
se do něj herci tak rádi
vracejí?
Miluji divadlo, ale ve studiu mám pocit, že můžu
sdělovat věci mnohem
intimněji a niterněji. Někdy je to pro mě lepší než
meditace. Baví mě pracovat s hlasem, vymýšlet
barvy, polohy, které by
se na jevišti vůbec použít nedaly. Prostě si to
užívám.
Řekla jste, že animované filmy jsou pro vás
6

Kterou knihu byste opravdu chtěla načíst do audio
podoby?
Asi nemám žádnou takovou favoritku. I když, kdysi mi půjčoval knížky dabingový režisér Jiří Kubík,
s nímž jsem spoustu let spolupracovala a teď už bohužel není mezi námi, a ten mě přivedl k Michaelu
Cunninghamovi, tak možná jeho Sněhovou královnu.
A co teď čtete?
Teď jsem dočetla překrásnou knížku od arménské autorky Narine Abgarjanové Tři jablka spadlá z nebe,
vřele doporučuji.
JARMILA SKOPALOVÁ

knižní tipy

CIVILIZACE – KONKVISTA NARUBY
Francouzský spisovatel Laurent Binet (*1972) i u nás zaujal
svými romány HHhH (2010, č. Argo, 2010) a Sedmá funkce
jazyka (2015, č. Argo, 2017); za dílo Civilizace (2019) získal
Cenu Francouzské akademie za román. Novinka vyšla opět
v Argu ve výborném překladu Michaly Markové (přeložila
i předchozí Binetovy knihy), která musela v každé ze čtyř částí
přijít s trochu jiným stylem a jazykovým odstíněním. Binet
tentokrát sáhl k tématu alternativních dějin světa a konkvisty
naruby a přišel se skvělým nápadem, co by se stalo, kdyby se Atahualpa, vládce Incké
říše, vylodil v první třetině 16. století v Evropě a postupně si ji podmanil. Půdu si Binet
připravil dobře: indiánům v dávných dobách přivezou Vikingové koně, kolo a protilátky proti evropským nemocem (první část upomíná na severské ságy); Kolumbus
se pak stane jejich zajatcem a do Evropy se už nevrátí (druhá část je jeho smutným
deníkem z let 1492–93). Následuje třetí, nejdelší část, téměř dvě stě stran Atahualpových kronik. Ve válce s bratrem se Atahualpa dostane při útěku až do Evropy a vylodí
se v Lisabonu, právě zničeném zemětřesením – to je opravdu působivý začátek jeho
vítězné dobyvatelské cesty Evropou. Binet pečlivě nastudoval skutečné dějiny poloviny
16. století a jeho alternativní výklad mu do toho skvěle zapadá, a to s jemnou ironií i kritikou skutečnosti. Je tu ještě pěkná poslední, krátká část o Cervantesovi a jeho dobrodružstvích, při nichž se budoucí spisovatel setká i s Michelem de Montaigne a zamiluje
se do jeho manželky – samozřejmě i v tomto případě jde o Cervantese „alternativního“
a vyprávění je stylizováno podobně jako Cervantesův Don Quijote. Až zamrzí, že je tato
část tak krátká... Román je dobře napsaný, má dobrý nápad a všechny tři krátké části
jsou vynikající. Nejdelší, třetí část obsahuje spoustu zajímavostí a krásných kapitol, ale
hrozí, že se postupně můžeme trochu ztratit ve výčtu osob a nejrůznějších sporů náboženských, politických a územních. 
MILAN VALDEN
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DIVOKÉ LABUTĚ
Autobiografický román Divoké labutě Jung Changové
(*1952) vyšel v roce 1991 a stal se světovým bestsellerem.
Dosud byl přeložen do téměř čtyřiceti jazyků a prodalo se
dvacet milionů výtisků. V Číně je kniha dodnes zakázána, ale
objevilo se několik pirátských vydání a vyšla v Hongkongu
a na Tchaj-wanu. U nás se objevila poprvé v roce 1996 v překladu Kateřiny Brabcové a Michaely Ponocné. Nedávno vyšlo
v Ikaru druhé vydání, v němž nechybí fotografická příloha.
V úvodu je navíc rozsáhlá autorčina předmluva Jak jsem
psala Divoké labutě z roku 2003 a krátká předmluva k 21. britskému vydání z roku
2012. Changová se narodila v Číně, ale v roce 1978 odešla legálně studovat do Velké
Británie, když vyhrála konkurs na stipendium, a později se stala první Číňankou, která
v Británii získala doktorát. V roce 1982 se rozhodla v Británii zůstat a posléze se začala
věnovat psaní, a to v angličtině, i díky pomoci svého manžela Jona Hallidaye, irského
historika se specializací na moderní Asii.
Divoké labutě jsou směsí románu, autobiografie a literatury faktu. Autorka v rozsáhlé knize zpracovala historii své rodiny, především své babičky, matky, otce a svoji od
počátku 20. století až po rok 1978, kdy odjela z Číny. Ve strhujícím, čtivém příběhu spojila osudy svých předků i své s bouřlivou čínskou historií, kterou popsala bez příkras, se
všemi hrůzami, které ta doba přinesla. Babička z matčiny strany se narodila v roce 1909;
dva roky nato bylo svrženo císařství a nastolena republika. V roce 1924 se babička stala
konkubínou generála Süe, který byl tehdy šéfem policie ve vládě vojenských diktátorů
v Pekingu. V roce 1931 se narodila autorčina matka; tehdy vpadnou do Mandžuska Japonci a v roce 1932 je ustaveno Mandžusko s císařem Pchu-im. Po generálově smrti se
babička v roce 1935 provdala za dr. Siaa. Následují další události jako občanská válka
mezi Kuomintangem a komunisty (1946–50), vyhlášení Čínské lidové republiky (1949)
a tak dále. A do toho zvraty rodinné: matka v ilegálním komunistickém hnutí a její uvěznění, seznámení s otcem autorky… Jung Changové se podařilo napsat opravdu působivou knihu, která se během třiceti let právem stala tak úspěšnou a slavnou.
MILAN VALDEN

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

BEFELEMEPESEVEZE
Sedmero Vyjmenováčků

NAKLADATELSTVÍ
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Jan-Michal Mleziva
ilustrace Alena Schulz, Iveta Autratová,
Petr Modlitba, Andrea Popprová
Snad každý, komu je více než osm let, umí odříkat befelemepeseveze. To totiž tvoří kostru této knížky, obsahující
nejrůznější povídání a básničky, jež mají děti v prvé řadě pobavit, poučit a přimět k přemýšlení, ale které by jim navíc
měly prostřednictvím „zakopávání“ o barevně zvýrazněná slova napomoci k zapamatování správných tvarů těchto
slov. A jedná se o slova záměrně vybraná, a to z výtvarně originálně pojatých slovníčků všech vyjmenovaných slov a jejich nejběžnějších odvozenin od celkem
čtyř ilustrátorů, kteří tematickou pestrost knihy doplňují o umělecký rozměr.
Souborné vydání sedmi Slovníčků Vyjmenováčků, které původně vyšly samostatně v edici „miniknihy“. (120 str., váz., 199 Kč )

AŤ ŽIJÍ AUTA!
Pohádky z Brzdína
Petr Čepek
ilustrace Alena Schulz
Vítejte ve světě aut! Vítejte v úžasném světě obývaném nejrůznějšími šikovnými vozidly, jako jsou sanitky, minitraktor, buldozer, cisterna, popelářský či policejní vůz, závoďák a spousta jejich kamarádů. Ale pozor! Můžete se také setkat s nebezpečným Šroťákem, naštvaným kombajnem či jezerní obludou Lochnerezkou. Duchové prastarých
parních automobilů s oblibou vstupují do snů,
semafory rostou jako slunečnice a za zmrzlinu se
platí oktany. Průhledným podmořským tunelem
navštívíte Bloudín, hlavní město ostrovního království Velká Baterie, kde se schyluje ke korunovaci nového panovníka. A poznáte sympatickou
buginu Ginu, učitelku místní autoškolky, která si
ví se vším rady. Na konci každé pohádky nečeká
zvonec, ale otázka, nad níž se malí čtenáři mohou
na chviličku zamyslet. (96 str., váz., 229 Kč )

OSEL SIPRD
Iva Gecková, Adam Drahokoupil
ilustrovala Markéta Vydrová
Jednou v noci se oslici Maye narodí malé oslátko. Brzy se ukáže,
že je kouzelné, ale protože sudičky byly tak trochu poplety, jeho
zázračné schopnosti převrátí život na farmě vzhůru nohama. To
vše neujde pozornosti vychytralému sousedovi, který se rozhodne oslíka ukrást. Rozpoutá se velká záchranná akce…
108 str., váz., 239 Kč

Edice Miniknihy
pro radost dětem
• plně barevně ilustrované miniknihy
• více než 50 titulů
• cena 5 Kč (dva druhy po 1 Kč)
• 16 stran

ČAROVÁNÍ
NA KŘIŽOVATCE
Zdeněk Slabý
ilustrovala Bára Buchalová

Příběhy s pexesem (2 x 32 obrázků k vystřižení z knížečky)

Co byste řekli tomu, že se na pražské ulici setkáte místo auta s velbloudem? Nebo s krokodýly?
Anebo kdyby se najednou pouliční svítilny proměnily v žirafy a daly se na pochod městem. Že
to není možné? Tak to neznáte kouzelnou knihu
černokněžníka Molouse, ze které to všechno přičarovali… Kdo? To už se dozvíte z knížky, kterou
právě držíte v ruce.
60 str., váz., 199 Kč

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: distribuce2@triton-books.cz | www.tridistri.cz

S LÁSKOU K PŘÍRODĚ
LÍPY – VLÍDNÉ I MAJESTÁTNÍ
Kniha v příbězích
a fotografiích představuje 85
pozoruhodných stromů s vůní
domova, které odedávna
rostou na mnoha místech naší
země. Příběhy českých lip
jsou pohlazením po duši
a současně inspirací
k netradiční turistice po naší
vlasti. Kniha obsahuje také
GPS souřadnice míst, kde
můžete stromy vidět
na vlastní oči.

MALÁ LESNÍ ŠKOLA
Skvělá inspirace, jak každou
návštěvu lesa proměnit
v dobrodružnou výpravu plnou
zážitků a zábavy. Dozvíte se,
jak si poradit při bouřce či
při setkání s divočákem, jak
pozorovat zvířata, abyste je
nevyplašili, a co všechno se
dá zažít v lese při procházkách
s dětmi.

DARUJTE DĚTEM K JEJICH SVÁTKU KNIHU
MOJE PTAČÍ KNÍŽKA
Ptačí svět děti baví – kniha
je plná zajímavostí ze světa
malých opeřenců. Děti
od 4 let se v ní dozví, jak
ptáci vypadají, co dělají
v jednotlivých ročních
obdobích a jak je pozorovat
či krmit. Poutavé čtení pro
zvídavé děti, které ví, že
pozorovat ptáky je zábava.

PŮJDEŠ S NÁMI VEN?
Peter Wohlleben v knize dětem
radí, jak rozdělat oheň bez
zápalek, jak si vypěstovat dýni
nebo vyrobit sluneční hodiny.
Děti od 6 let se v knize dočtou,
jaká zvířata lze potkat ve městě,
jak bezpečně přespat na zahradě
či balkoně, které rostliny v parku
jsou jedlé, a co si sbalit
na průzkumnou výpravu.

TAJUPLNÝ SVĚT
VIRŮ A BAKTERIÍ
Vstupte do neuvěřitelného světa
virů a bakterií. Pochopíte, čím
se zabývá mikrobiologie a proč
je pro nás tak důležitá. Zvídaví
čtenáři od 9 do 99 let se při čtení
této knihy zaručeně nebudou
nudit. Napínavé čtení o našich
neviditelných spolubydlících.

100 HER PRO KAŽDOU
PŘÍLEŽITOST
Odložte mobil a pojďte
si něco zahrát se svými
blízkými. Skvěle se pobavíte.
Hry rozvíjejí představivost,
schopnost řešit problémy
i mezilidskou komunikaci
a lze je hrát téměř kdekoliv
a kdykoliv. K hraní navíc
nepotřebujete prakticky
vůbec nic, i přesto je zábava
zaručena.

KAMARÁDI Z MEDOVÉHO LESA IV.
TY TO ZVLÁDNEŠ, LUKÁŠI!
V Medovém lese bydlí čtyři zvířecí
kamarádi s laskavým srdcem
a hebkou srstí. Když mají děti
z lesní školky potíže, přispěchají
jim na pomoc. Tentokrát pomohou
klučinovi, který má problém
s mluvením. Když Medovému lesu
hrozí nebezpečí, právě on je nadějí
na záchranu.
Pro děti od 4 let.

Využijte možnost výhodného nákupu
se slevou 20 % v e-shopu nakladatele
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J A R N Í B E S T S E L L E R Y MOBA
Julia Phillips

Lisa Ballantyne

Mizející země

Malá lhářka

Na pobřeží Kamčatky zmizí dvě dívky –
osmiletá Sofia a jedenáctiletá Aljona.
Je zahájeno pátrání, ale po dívkách jako
by se zem slehla. Přesto je toho osudného
dne zahlédla žena, která venčila svého
psa. Dívky prý nastoupily do černého auta
a odjely s neznámým mužem. Před lety
navíc podobně zmizela jiná dívka. Mohly
by spolu tyto případy souviset?

Dvanáctiletá Angela
má už všeho dost,
a tak zavolá policii.
Avšak šokující příběh,
který se chystá vyprávět, převrátí nejen její
život vzhůru nohama.
Nickovi nezbývá než
pozorovat, jak se vše
rozpadá na kousky.

The 10 Best Books
of the Year
New York TIMES

Finalist for
the National Book
Award for Fiction

Zuzana Koubková

Dagmar Digma Čechová

Koniášův klíč

Nesejdeš z cesty

Známá česká autorka
Zuzana Koubková líčí
s humorem a nadsázkou
příhody jezuitského misionáře Antonína Koniáše, „lítého
hubitele českých knih“
a náboženského fanatika.
Byl ale páter Koniáš
opravdu takový?

Nechat si předpovědět
budoucnost vypadá lákavě.
Nahlédnout za hranice toho,
co by mělo zůstat utajeno,
a dozvědět se, co hezkého
život přinese. Co když však
věštba nebude příznivá?
Dokáže Vanda změnit
svůj osud?

František Niedl

Volker Kutscher

Inspektor
s velkým mozkem

Olympia

Inspektora Prévita vyruší
z klidného žití vyšetřování
dvojnásobné vraždy. A aby
toho nebylo málo, přidá
se k tomuto případu ještě
únos. Nyní je na Prévitovi,
aby našel ten správný konec
zamotaného klubka…

www.mobaknihy.cz

Berlín, léto 1936.
Přípravy na olympiádu vrcholí
a Gereon Rath dostane za úkol
nenápadně vyšetřit úmrtí amerického olympijského funkcionáře.
Detektiv brzy najde podezřelého,
jenže zatímco je vyslýchán, v olympijské vesnici je nalezena další
mrtvola. Ale tentokrát už jde zcela
jasně o vraždu. Rath horečnatě
vyšetřuje ve snaze zabránit
dalšímu zabití a přitom netuší,
že on sám byl k smrti
odsouzen už dávno…

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

Kniha
měsíce

SUSANNA CLARKOVÁ: Piranesi
Přeložil Viktor Janiš, 348 Kč

PALUB

KVĚTNA

Originální fantasy s hutnou atmosférou
od autorky bestselleru Jonathan Strange
a pan Norell.
Piranesi vždycky žil v Domě. Ten má stovky, ne-li tisíce
místností a chodeb, v nichž je uvězněný oceán. Vodní labyrint.
Piranesi se čas od času vídá se svým přítelem, Tím Druhým, jenž
Piranesiho potřebuje pro vědecký výzkum Velkých a Tajných
Vědomostí. Piranesi si své poznatky zaznamenává do deníku.
Pak se začnou objevovat vzkazy; ne vše je takové, jak se zdá.
A když vyjdou na světlo důkazy o existenci dalšího člověka
možná i jiného světa mimo zdi Domu, Piranesi začne rozplétat
pavučinu lží – i když je pravda všechno, jen ne příjemná.
Piranesi je hlavní postava románu. Giovanni Battista Piranesi
byl italský malíř z osmnáctého století, který proslul cyklem
čtrnácti leptů Smyšlené představy žalářů. Svět Labyrintu
a Piranesiho kresby mají hodně společného.

Batter-Sea
ZÁPISEK Z DEVĚTADVACÁTÉHO DNE
PÁTÉHO MĚSÍCE ROKU, KDY ALBATROS
PŘILETĚL DO JIHOZÁPADNÍCH SÍNÍ

Susanna Clarková
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Dnes ráno jsem se vypravil do Druhé jihozápadní síně, abych v deset hodin dorazil včas na schůzku
s Tím druhým. Když jsem vešel do
Síně, už tam byl, opíral se o Prázdný Podstavec a ťukal do jednoho
ze svých zářivých přístrojů. Měl
na sobě oblek z tmavošedé vlny
a sněhově bílou košili, která příjemně kontrastovala s olivovým odstínem jeho pleti.
Aniž by vzhlédl od svého přístroje, pronesl: „Potřebuju nějaká data.“
Takový bývá často: tak zabraný
do toho, co právě dělá, že zapomene pozdravit nebo se rozloučit
nebo se zeptat, jak se mám. Mně
to nevadí. Obdivuji jeho oddanost
vědecké práci. „Jaká data?“ zeptal
jsem se. „Můžu ti pomoct?“
„Jistě,“ odpověděl. „Popravdě řečeno, pokud mi nepomůžeš, ani se
moc daleko nedostanu. Předmětem mého dnešního výzkumu“ –
v tu chvíli vzhlédl od toho, co dělal, a usmál se na mne – „jsi ty.“ Má
nanejvýš okouzlující úsměv, když
si vzpomene, že by se měl usmát.
„Vážně?“ řekl jsem. „Co se snažíš
zjistit? Máš ohledně mne nějakou
hypotézu?“
„Mám.“
„Jakou?“

Knihy nak

lství A RG O
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„To ti nemůžu prozradit. Mohlo
by to ovlivnit data.“
„Ach! Ano. To je pravda. Promiň.“
„Nic se nestalo,“ řekl. „Je přirozené být zvědavý.“ Odložil zářivý přístroj na Prázdný Podstavec a otočil
se. „Sedni si,“ pokynul mi.
Sedl jsem si na Dlažbu do tureckého sedu a čekal na jeho otázky.
„Udělal sis pohodlí?“ přeptal se.
„Dobře. Tak do toho. Co si pamatuješ?“
„Co si pamatuji?“ opakoval jsem
zmateně.
„Ano.“
„Ta otázka není úplně konkrétní,“
namítl jsem.
„Přesto na ni zkus odpovědět,“
trval na svém.
„Tak tedy,“ řekl jsem. „Odpověď
nejspíš zní všechno. Pamatuji si
všechno.“
„Vážně?“ opáčil. „To je docela odvážné tvrzení. Víš to jistě?“
„Myslím, že ano.“
„Dej mi pár příkladů toho, co si
pamatuješ.“
„Hm,“ odpověděl jsem, „kdybys
mi třeba jmenoval Síň, která je odsud mnoho dní cesty… Pokud jsem
ji už někdy navštívil, dokázal bych
ti okamžitě říct, jak se tam člověk
dostane. Dokázal bych ti vyjmenovat každou Síň, jíž bys musel projít. Dokázal bych ti popsat význačné Sochy, které bys viděl na Zdi,
a s celkem slušnou přesností bych
ti mohl označit jejich polohu – na
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pozadí jaké Zdi stojí, jestli je to severní, jižní, východní nebo západní – a v jaké části té Zdi se nachází. Také bych mohl vyjmenovat
všechny…“
„Co takhle Batter-Sea?“ zeptal se
Ten druhý.
„Ehm… Cože?“
„Batter-Sea. Vzpomeneš si na
Batter-Sea?“
„Ne… Já… Batter-Sea?“
„Ano.“
„Nechápu…“
Čekal jsem, až mi to Ten druhý vysvětlí, ale on nic neřekl. Viděl jsem, že mne bedlivě pozoruje, a věděl jsem, že jeho otázka je
zásadní pro jakýkoli výzkum, který
vede, ale neměl jsem nejmenší ponětí, jak mám odpovědět.
„Batter-Sea není slovo,“ řekl jsem
nakonec. „Nemá žádný denotát.
Ve Světě není nic, co by odpovídalo této kombinaci zvuků.“
Ten druhý stále nic neříkal. Dál se
na mne upřeně díval. Já mu pohled
znepokojeně opětoval.
Pak: „Ach!“ zvolal jsem, když mi
konečně svitlo. „Už chápu, co děláš!“ rozesmál jsem se.
„Co dělám?“ zeptal se Ten druhý
s úsměvem.
„Potřebuješ si ověřit, že nelžu.
Právě jsem ti řekl, že dokážu popsat cestu do jakékoli Síně, kterou
jsem předtím navštívil. Ty ale nemáš jak posoudit pravdivost mých
tvrzení.“ (. . .)
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LEILA SLIMANI
Země těch druhých
Válka, válka, válka

Přeložila Danuše Navrátilová,
298 Kč

NÍ
UB

PAL

V roce 1944 se Mathilda, mladá
Alsasanka, zamiluje do Maročana
Amina, který bojuje ve francouzské
armádě. Po osvobození se odstěhují
do Maroka, do posádkového města Meknesu, kde žijí
kolonisté z různých evropských zemí, především z Francie.
Žijí v „zemi těch druhých“ stejně jako další postavy
románu: kolonisté, domorodci, vojáci, zemědělci i exulanti.
A především ženy, které žijí v zemi mužů a musí neustále
bojovat za svoje práva.

GENI’ČIRÓ TAKAHAŠI
Sbohem, Gangsteři
Přeložili Anna Cima a Igor Cima,
448 Kč
Kdysi dávno dávali rodiče svým dětem
podobná jména, jaká mají postavy
ze slavných románů. Dnes si však
lidé sami dávají jména, jaká se jim
zlíbí. V takovém světě žije se svou
přítelkyní jménem Zpěvník a kočkou
Jindřichem IV. vypravěč románu, který pracuje jako učitel
poezie ve Škole poezie. Kdo jsou tajemní Gangsteři, kteří tento
svět bez přestání terorizují a s jakými problémy se hrdina
románu potýká v rámci svého netradičního zaměstnání?

DE N

RALF ROTHMANN
Bůh onoho léta

KATJA KETTU
Vlčí růže

Přeložil Tomáš Dimter, 298 Kč

Přeložila Jitka Hanušová, 298 Kč

Románu německého spisovatele Ralfa
Rothmanna se odehrává na sklonku
druhé světové války. Atmosféra naděje
i strachu, zaslepenosti i udavačství,
ponížení i odplaty. Na jeho počátku
hlavní hrdinka, dvanáctiletá Luisa, ještě
hledí na svět kolem sebe dětskýma,
zasněnýma očima, na jeho konci už jen suše konstatuje:
Prožila jsem všechno, protože na vlastní kůži zažije, co by
nikdo nechtěl poznat za celý život.

Katju Kettu čtenáři znají jako mistrnou
vypravěčku dramatických příběhů
s kořeny v méně známých historických
událostech 20. století. I v románu Vlčí
růže nás opět zavede do neznámého,
ale fascinujícího prostředí – do
indiánské rezervace v Minnesotě. Nežijí tam však jenom
indiáni, nýbrž i „Findiáni“ – potomci ﬁnských přistěhovalců
a původních obyvatel. Indiánka Rose zmizela před pětačtyřiceti
lety, avšak její příběh se dere na povrch.

NACUKO IMAMURA
Žena ve ﬁalové sukni

MÁIRTÍN Ó CADHAIN
Klíč

Přeložil Jan Levora, 248 Kč

Přeložil Radvan Markus, 198 Kč

Sledujeme „ženu ve ﬁalové sukni“
očima vypravěčky, která drobnými
úskoky zpovzdálí řídí její každodenní
život. Vztah mezi oběma ženami je
ale ještě mnohem složitější, než se
původně zdálo, a postupně měníme
názor na obě hrdinky. Příběh stalkingu, který navzdory
vážnému tématu nepostrádá zvláštní jemný japonský humor
a ve které vypravěčka postupnou manipulací ovlivňuje život
hlavní hrdinky způsobem, až občas zamrazí.

DEBORAH
RODRIGUEZOVÁ
Kábulská škola krásy
Přeložila Lucie Johnová, 348 Kč
Krátce po pádu Tálibánu přiletěla
Deborah Rodriguezová do
Afghánistánu jako členka týmu, který
obyvatelům této válkou zpustošené
země přijel nabídnout humanitární pomoc. Po počátečním
tápání se jí zrodil v hlavě nápad, jehož jedinečnost neměla
v tom čase obdoby: navázala na kdysi hrdou tradici
afghánských salonů krásy a díky podpoře sponzorů otevřela
Kábulskou školu krásy, která by ženám zaručila schopnost
zajistit rodině obživu.

Klíč pojednává o malém dublinském
úředníčkovi, jehož život je naplněn
přesouváním šanonů, lepením štítků
a vyplňováním formulářů. Když však
jednoho dne odjede jeho nadřízený na
dovolenou a zamkne jej v kanceláři,
dojde k existenciálnímu zápasu. Takový úřední klíč, to není
žádná legrace, o jeho vydání je třeba zažádat na příslušném
lejstru orazítkovaném náležitými odbory. Vyvázne náš hrdina
živ a zdráv? Novela od autora Hřbitovní hlíny.

LEONARD COHEN
Plamen
Přeložil Miroslav Jindra, 348 Kč
Sbírka písňových textů, básní
a deníkových záznamů Leonarda
Cohena vyšla až po autorově smrti,
ale na jejím uspořádání se písničkář
a básník výrazně podílel a tak lze knihu
považovat za jeho umělecký testament.
Cohen se nám tu představuje ve všech
svých polohách, od meditativních, lyrických zamyšlení přes
propastný smutek po poťouchle humorné pasáže či mrazivě
sarkastické šlehy. Vítaným zpestřením jsou autorovy vlastní
ilustrace.
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JAKUB HUSSAR
0 Tu, svazek první

OCTAVIA E. BUTLEROVÁ
Podobenství o rozsévači

448 Kč

Přeložil Petr Kotrle, 448 Kč

Obsáhlý debutový román Jakuba
Hussara je jednou z nejambicióznějších
českých science ﬁction poslední
dekády. Historický životopis
pojednávající o strastiplné cestě
kultury Talů na odlehlý skládkosvět
Coraab a jeho následné kolonizaci. Ústřední postavou knihy je
ctihodná Tal Kusa-Gammah, první z dlouhé linie coraabských
Pánů Těžby, která se na sklonku života svěřuje čtenáři se
svým pohnutým osudem.

Píše se rok 2025. Lauren Olamina
žije se svou rodinou v jedné z mála
bezpečných čtvrtí, které na předměstí
Los Angeles ještě zbývají. Za zdmi
této střežené enklávy se její otec,
kazatel, a hrstka dalších pokouší
zachránit poslední pozůstatky civilizace
rozvrácené drogami, nemocemi, válkou a trvalým nedostatkem
vody. Román uznávané afroamerické spisovatelky je jednou
z nejvýznamnějších dystopií světové literatury.

PETR SAGITARIUS
Klasztor, Návrat

Trujkunt 2

ZUZANA ŘÍHOVÁ
Cestou špendlíků nebo
jehel

248 Kč

248 Kč

Trujkuntem nazývá autor
nejvýchodnější místo Česka, kde život
píše zajímavé příběhy. Vyšetřovatel
ostravské kriminálky major Roman
Saran opět řeší vraždy spáchané za
podivných okolností. Příběhy Klasztor
a Návrat plynule navazují na předchozí trilogii. Ukazuje se,
že klášter nemusí být jen duchovním místem a že minulost je
někdy lepší nechat nedořešenou. Přijde také chvíle, kdy pěsti
svérázného policisty nestačí. Je třeba tasit zbraň…

JENNY JORDAHLOVÁ,
OLE MATHISMOEN
Zelená (se) Země
Přeložila Jitka Jindřišková, 498 Kč
Existují světélkující zvířata? Přežije
rozpůlená žížala? Co je to ta změna
klimatu, o které se pořád mluví?
Prší dnes méně než dřív? Přestanou
lidé kvůli životnímu prostředí jezdit autem? Vypravte se na
fascinující cestu do deštného pralesa, průmyslového města
i pod mořskou hladinu za rostlinami a zvířaty. Komiksový
průvodce s erudicí a vtipem seznamuje malé i velké
s přírodou kolem nás a ukazuje, jak ji my lidé ovlivňujeme.

FRANTIŠEK ŠMAHEL
Návraty k pramenům

Studie k počátkům
husitského Tábora
698 Kč

Autorova původně zamýšlená revize
dosavadních poznatků vyústila ve zcela
nový, systematický průzkum dějin
husitského Tábora. Výsledkem autorova bádání byl vznik více
než desítky studií, jež zásadním způsobem ozřejmily nejen
počátky táborské republiky, ale i dějiny husitské revoluce.
Souborné vydání těchto textů obohacuje naše poznání geneze
české reformace, husitské revoluce a táborských dějin.

Manželský pár, Bohumil a Bohumila,
se společně s mentálně postiženým
synem přestěhuje z Prahy do malé
vesnice v pohraničí, aby vyřešil svou
manželskou krizi. V horkém létě se
pokoušejí zapadnout mezi místní, drobná nedorozumění
přisuzují nejprve své odlišnosti a neschopnosti pochopit
venkovské prostředí. Avšak malých i velkých lží, podivných
náhod a nepříjemných incidentů přibývá a pocit ohrožení sílí.
Jedné noci syn zmizí…

PHILIP PULLMAN
Kniha prachu 2.

Tajné společenství

Přeložila Dominika Křesťanová,
598 Kč
Triumfální návrat do světa Zlatého
kompasu. Uplynulo dvacet let,
Lyra studuje v Oxfordu a její vztah
s Pantalaimonem prochází krizí.
Daemon se stane svědkem vraždy neznámého muže a do
rukou se mu dostane přístup k jeho deníku. A pak už události
naberou turbulentní spád a Lyra s Pantalaimonem se vydávají
na cestu přes celou Evropu až do Asie a Lyra se zastaví také
v Praze. Odhalí konečně tajemství Prachu?

ANDRZEJ DRAGAN
Kvantechismus
Přeložila Alena Heroutová, 298 Kč
Kniha pro všechny, kteří byli s fyzikou
na štíru, a přesto je zajímají témata jako
černé díry, kvantová teleportace nebo
antihmota. Jak spolu souvisí hypnóza
a močový měchýř? Co „vyplivuje“ černá
díra? Proč chodidla stárnou pomaleji
než hlava? Je možné být na několika
místech najednou? Proč přítomnost neexistuje? Ironický
humor, jednoduché a názorné obrázky, ale především spousta
dobře dávkovaných znalostí.
Vydáno ve spolupráci s nakladatelství Dokořán

#mojeargo

Magnesia
Litera 2021
nominace

Litera za prózu

ONDŘEJ ŠTINDL: Až se ti zatočí hlava
Česko, leden 2018. Prezident Miloš Zeman byl zvolen do druhého volebního období, občanstvo si vylévá
srdce na sociální sítě a v redakci nejmenovaného deníku nedobrovolně končí vyhořelý komentátor Jan
„Johan“ Souček. Začíná temně groteskní příběh, v němž o sebe křísnou dva muži z opačných táborů
společenského spektra a pak se začnou dít věci. Štindlův román se odvíjí na pomezí satiry, hororu,
psychodramatu i road movie.

Litera za debut roku

LENKA ELBE: Uranova
Anglická dívka Angela, která má těsně před svatbou, se v srpnu 1968 vydá do Československa navštívit
rodinu svého otce, jehož nikdy nepoznala. Poslední, co od ní její snoubenec uslyší ze sluchátka telefonu,
je slovo „chleba“. Pak se po Angele prostě slehne zem. Tak začíná pozoruhodná románová prvotina Lenky
Elbe. Angela však oproti očekávání nezahyne pod pásy ruských tanků, její život pohltí historie ještě hlubší
a síly ještě temnější.

Litera za naučnou literaturu

JAROSLAV PETR: Desatero smyslů. Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět

Všechno o světě kolem nás se dozvídáme prostřednictvím smyslů. A zdaleka k tomu nevyužíváme jen
známou pětici tvořenou zrakem, sluchem, chutí, hmatem a čichem. Autor shromáždil množství různých
anomálií, kuriozit i zvířecích přeborníků a jejich prostřednictvím nás zavádí do říše zvířecích smyslových
vymožeností, nad kterými často zůstává rozum stát. Zároveň ale také upozorňuje na úskalí, která zvířatům
způsobují násilné zásahy do přírody.

Argo
TOP 10
DUBEN

1. Woody Allen

6. Jaroslav Petr

2. Dalibor Vácha

7. Stephen Hawking

3. Jozef Karika

8. Katja Kettu

4. David Walliams

9. Neil Gaiman

MIMOCHODEM

DESATERO SMYSLŮ

M+B+M

STRUČNÁ HISTORIE ČASU

SMRŠŤ

VLČÍ RŮŽE

BABIČKA DRSŇAČKA

SEVERSKÁ MYTOLOGIE

5. František Šmehlík

10. Máirtín Ó Cadhain

SLYŠET JELENY ZPÍVAT

Nenechte
si ujít

KLÍČ

MARIO VARGAS LLOSA: Rozhovor u Katedrály

Přeložila Anežka Charvátová, 598 Kč

Vrcholný autorův román, jehož rámec tvoří rozhovor třicátníka Santiaga Zavaly, novináře frustrovaného
vlastním nenaplněným životem i situací ve zkorumpovaném Peru 50. let, s bývalým rodinným šoférem
mulatem Ambrosiem. Čtenář se postupně seznamuje s rodinou včetně služebných, s jeho
kamarády ze čtvrti, se spolužáky na univerzitě, s jeho láskami, s novinářskými kolegy
i současnou manželkou; přes postavu Santiagova otce senátora pak s politiky a jejich
rodinami a milenkami. Šofér Ambrosio slouží jako partner v debatě, který svými
otázkami spouští Santiagovy vzpomínky.

P

UBNÍ DE
AL

„Kdyby vypukl požár a já mohl zachránit před ohněm jediný román ze všech,
které jsem kdy napsal, vybral bych si Rozhovor u Katedrály.“
MARIO VARGAS LLOSA

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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NÁBOŽE NST VÍ
Blažek, Pavel
Jedno tělo. Co se mění a nemění
v katolickém učení o manželství?

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 1. vyd., 64 s., brož. 99 Kč
Manželství je dnes různými faktory
oslabováno a někdy i relativizováno. Přesto se stále těší značné
vážnosti a je vyhledáváno muži i ženami, kteří v něm hledají naplnění
své odvěké touhy po lásce. Knížka
reflektuje to, co o manželství učí
katolická církev.
ISBN 978-80-7566-213-2

Štipl, Zdeněk
Život vznešeného Kršny

Praha: Academia, 2021, 492 s., váz.
595 Kč
Bhágavatapurána (pravděpodobně
10. stol. n. l.) patří k nejvýznamnějším dílům sanskrtské literatury a tvoří
jeden z nosných pilířů indických
náboženských tradic.
ISBN 978-80-200-3180-8

ekonomika
DAN Ě
Lošťák, Ing. Milan;
Prudký, Ing. Pavel
Vzory korespondence podle
daňového řádu

Olomouc: Anag , 2021, 3. vyd.,
472 s., brož. 529 Kč
Publikace je užitečným pomocníkem
všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem.
ISBN 978-80-7554-312-7

Novotná, Monika;
Olšanský, Václav
Zákon o dani z přidané hodnoty.
Komentář
Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
816 s., váz. 1990 Kč
Komentář k zákonu o dani z přidané
hodnoty podává podrobný výklad
ustanovení zákona s doplněním
o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního
dvora EU.
ISBN 978-80-7400-826-9

E KO N OM I K A
Carlsson, Sven;
Leijonhufvud, Jonas
Spotify

Překl. Voslářová, Marie, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2021, 256 s., váz.
369 Kč
Vzpomínáte na dobu, kdy hudební
průmysl krachoval? Na přelomu
tisíciletí klesaly prodeje CD nosičů
o miliardu dolarů ročně, hudba se
sdílela z pirátských stránek a situaci
nezachránil ani iTunes. Velké hudební
společnosti byly v krizi.
ISBN 978-80-7555-124-5

Nétek, Rostislav; Bilík, Petr a kol.
Motivace aktérů kreativních
průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro
posílení segmentu
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 142 s.
Cílem monografie je výzkum kreativních průmyslů v olomoucké aglome-
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raci. Na kreativní průmysly nahlíží
z několika pohledů.
ISBN 978-80-244-5844-1

Paroubek, Ing. Jiří
Rozpočtová skladba v roce 2021
Olomouc: Anag , 2021, 9. aktual.
vyd., 360 s., brož. 449 Kč
Publikace obsahuje zejména úplné
znění vyhlášky o rozpočtové skladbě
včetně její přílohy, kterou je vlastní
rozpočtová skladba, s vyznačením
změn, jež přinesla novela.
ISBN 978-80-7554-314-1

M E Z I NÁRO D N Í
O BCH O D
Dombrowski, Jaroslav;
Buchtová, Gabriela
Mezinárodní výměna informací

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
228 s., 598 Kč
Kniha je společným dílem pracovníků
finanční správy, kteří se již mnoho let
zabývají problematikou mezinárodní
spolupráce v rámci mezinárodního
zdaňování.
ISBN 978-80-7598-903-1

PERSONALISTIKA
Zachar, Rastislav
Ze života šéfa

Brno: BizBooks, 2021, 200 s., váz.
249 Kč
Být dobrý šéf – co to vlastně znamená?
ISBN 978-80-265-0974-5

PO D N I K ÁN Í
Brodec, Jan
Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
248 s., 589 Kč
Potřeba kvalitní právní úpravy řešení úpadku je o to naléhavější právě
pro podnikatele, kteří jsou účastníky mezinárodního obchodu či
přímo podnikají v zahraničí – jejich
případný úpadek se totiž zpravidla
projeví hned v několika státech
najednou.
ISBN 978-80-7598-996-3

R E K L AM A
Sutnar, Miroslav
Co dokáže reklama

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 57 s., brož.
Miroslav Sutnar (1902–1987) byl
jedním z prvních odborníků na reklamu a zakladatelem moderní československé reklamy. V knize předává své
zkušenosti ze zadávání reklamních
kampaní, popisuje také princip a zákonitosti reklamy.
ISBN 978-80-261-0955-6

ÚČE TN IC T VÍ
Drábková, Zita
Riziko účetních chyb a podvodů
ve světle kreativního účetnictví

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
148 s., 298 Kč
Kniha je určena všem zájemcům
o problematiku účetnictví, jeho možností a rizik, jeho vypovídací schopnosti a nalezení kvalitních nástrojů
nejen pro řízení rizik, ale také pro
dosahování podnikatelských cílů.
ISBN 978-80-7598-313-8
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společenské
vědy; osvěta
ARCH EO LOG IE
Oliva, Martin; Kostrhun, Petr;
Zajíček, Petr
Karel Absolon

Praha: Academia, 2021, 432 s., váz.
595 Kč
Karel Absolon byl významnou
a nepřehlédnutelnou osobností.
Jeho jméno zůstane spjato se zpřístupněním dna propasti Macochy,
s archeologickými výzkumy korunovanými nálezem Věstonické venuše
či s vybudováním pavilonu Anthropos v Brně.
ISBN 978-80-200-3167-9

E N C YK LO PE D IE
Pánek, Jaroslav a kol.
Akademická encyklopedie
českých dějin VI. –H/2 – K/1

Praha: Historický ústav AV ČR, 2021,
464 s., váz.
V publikaci jsou skupiny hesel, které
se týkají vždy některé významné
stránky českých a československých
dějin – jde např. o historické regiony
(Hlohovsko, Hlubčicko, Hlučínsko,
Hřebečsko, Chebsko, Chodsko –
Chodové, Kladsko).
ISBN 978-80-7286-366-2

ESOTE R I K A
Aurore, Widmer
Kouzlo krystalů

Překl. Antonová, Barbara, Brno:
CPress, 2021, 176 s., váz. 349 Kč
Drahé kameny mohou být našimi
mocnými spojenci – jejich kouzlo
působí na tělo, emoce i duši.
ISBN 978-80-264-3508-2

FI LOZO FI E
Bakewellová, Sarah
V existencialistické kavárně

Překl. Kačer, Tomáš, Brno: Host,
2021, 405 s., brož. 299 Kč
Filozofie jako životní program.
ISBN 978-80-275-0672-9

GASTRO N OM I E
Elefteriadu, Martha
Řecká kuchyně

Praha: Esence, 2021, 200 s., váz.
399 Kč
Třetí vydání úspěšné knihy Marthy
Elefteriadu nás přenese do stínu olivovníků, kde v dáli šumí moře a my si
můžeme vychutnat dary středomořské kuchyně, s orosenou sklenkou
vína či skleničkou Metaxy.
ISBN 978-80-242-7235-1

H ISTO R I E
Bartoš, Antonín; Kunc, Radimír
Clay–Eva volá Londýn…

Praha: P3K, 2021, 6. (v P3K 1.) vyd.,
474 s., váz. 399 Kč
Kniha líčí osudy československých
parašutistů skupiny Clay od výcviku
v Británii za druhé světové války až
po zpravodajskou činnost na Moravě
za protektorátu.
ISBN 978-80-7667-012-9

Goeschel, Christian
Sebevražda v nacistickém
Německu
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Překl. Kasl, Jiří, Praha: Academia,
2021, 336 s., flexovazba, 450 Kč
Konec třetí říše na jaře 1945 se
vyznačoval nebývalým množstvím sebevražd. Hitler, Goebbels, Bormann,
Himmler a později Göring – ti všichni
spáchali sebevraždu.
ISBN 978-80-200-3157-0

Jeckelová, Jana Musálková;
Kučerová, Jaroslava
Můj super rok 2011

Praha: Edika, 2021, 120 s., váz.
269 Kč
Chceš vědět, co zajímavého se stalo
doma a ve světě v roce 2011? Tedy
pochopitelně kromě toho, že ses
v něm narodil právě TY!
ISBN 978-80-266-1598-9

Juřík, Pavel
Czerninové

Praha: Universum, 2021, 160 s., váz.
399 Kč
Czerninové patří k českým šlechtickým rodům, které již od 12. století
ovlivňovali historii Království českého.
ISBN 978-80-242-7274-0

Kilián, Jan
Plukovník, rebel a zbožná vdova

Praha: Vyšehrad, 2021, 296 s., váz.
349 Kč
Kniha vypráví o osudech tří příslušníků původem nizozemského rodu Bleylebenů – císařského
plukovníka, jeho nezkrotného syna
a jeho matky, zbožné a společensky
úspěšné hlavy rodu, v bouřlivých
Čechách za třicetileté války a těsně
po ní.
ISBN 978-80-7601-421-3

Kneblová, Hana
Za časů našich prababiček
a pradědečků – Život na přelomu
19. a 20. století
Praha: Brána, 2021, 256 s., váz.
279 Kč
Období 1890 až 1914 bývá nazýváno
„Belle Époque“.
ISBN 978-80-242-7227-6

Krsek, Martin
Osvobození 1945

Ústí nad Labem: Muzeum města
Ústí nad Labem, 2021, 1. vyd., 67 s.,
brož. 45 Kč
Publikace k 75.výročí konce
2. světové války v Evropě, která
si klade za cíl seznámit veřejnost
s dramatickými událostmi jara roku
1945 na území dnešního Ústeckého
kraje.
ISBN 978-80-86475-52-3

Kurlander, Eric
Hitlerova monstra

Překl. Kittová, Monika, Praha:
Academia, 2021, 596 s., flexovazba,
795 Kč
Fascinace nacistů okultismem je dnes
už legendární, přesto se dnes nezřídka odbývá s tím, že se příliš přeceňuje
nebo že šlo jen o Himmlerovu osobní
posedlost.
ISBN 978-80-200-3123-5

MacGregor, Iain
Checkpoint Charlie

Překl. Orlando, Daniela, Praha: Argo,
2021, 392 s., váz.
Nový strhující pohled na dějiny
berlínské zdi, především slavného
hraničního přechodu Charlie, jenž
se stal symbolem studené války,

střetu o moc mezi Západem a Východem.
ISBN 978-80-257-3462-9

Příběhy hrdinů 20. století

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 440 s., váz.
449 Kč
Poznejte dějiny prostřednictvím
autentických svědectví těch, kteří je
zažili na vlastní kůži!
ISBN 978-80-7662-130-5

Ryneš, Václav
Český stát a náboženství
v obdobích krize 1547–1620
a 1948–1989

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 464 s.,
váz. 399 Kč
Kniha se nejprve věnuje vývoji v Zemích koruny české v 16. a 17. století
a poté soustřeďuje pozornost na
existenční zápas československého
katolicismu ve druhé polovině 20.
století.
ISBN 978-80-278-0010-0

Sklenář, Karel
Industriální Brněnsko

Brno: CPress, 2021, 176 s., váz. 369 Kč
Autor knihy je jako památkář svědkem postupného zániku industriální
architektury, což ho vedlo k sepsání
této knihy. Ukazuje v ní, že Brno není
jen městem ohňostrojů, motocyklových závodů a funkcionalismu. Byl to
právě průmysl, který jej zformoval do
dnešní podoby.
ISBN 978-80-264-3488-7

Smyčka, Václav
Objevení dějin

Praha: Academia, 2021, 560 s.,
flexovazba, 695 Kč
Kniha se zabývá proměnou vnímání
historického času a zobrazování minulosti na přelomu 18. a 19. století.
Ptá se, k čemu je nám dějepisectví
a jak se proměnil způsob situování
naší společnosti v dějinách.
ISBN 978-80-200-3211-9

K AR E TN Í H RY
Baťha, Matěj
Abeceda karetních her

Brno: CPress, 2021, 160 s., brož.
249 Kč
Naučte se ty nejlepší karetní hry
z celého světa.
ISBN 978-80-264-3513-6

K Ř ÍŽOVK Y,
HÁDAN K Y
Kiefer, Philip
Geniální vynálezci: Kniha logických hádanek

Překl. Borecká, Jaromíra, Praha: Universum, 2021, 208 s., brož. 299 Kč
Vyrovnejte se mistrům! Chcete se připojit k proslulému kruhu největších
géniů a konkurovat nejbystřejším
vynálezcům světa?
ISBN 978-80-242-7073-9

Suchá, Jitka
Obrazové luštění pro každý den

Praha: Portál, 2021, 184 s., brož.
259 Kč
Kniha obsahuje celou řadu úkolů,
cvičení a kvízů zaměřených na krátkodobou i dlouhodobou paměť, pozornost, zapamatování detailů a práci
s nimi, a to vše na úrovni zrakového
vnímání.
ISBN 978-80-262-1730-5

bibliografie
PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Fasnerová, Martina
Examining the Level of Reading
Literacy Among Primary School
Pupils
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 108 s., brož. 149 Kč
Předkládaná monografie je již třetí
v řadě monografií, zabývajících se
úrovní čtenářské gramotnosti žáků
primární školy, a to v jednotlivých
postupných ročnících.
ISBN 978-80-244-5838-0

Kropáč, Jiří
Právní výzvy informačních technologií pro učitele 21. století

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 126 s.
Publikace je zaměřena na aktuální
výzvy v právu a ve vzdělávání
a čtenáři nabízejí konzistentní
pohled na současné právní nároky,
kterým rozumí široká veřejnost
a učitelé.
ISBN 978-80-244-5860-1

Mašát, Milan
Antologie textů s tematikou šoa
pro 6.–9. ročník ZŠ

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 132 s., brož. 220 Kč
Antologie textů s tematikou šoa pro
6.–9. ročník ZŠ představuje soubor
28 ukázek především z intencionální
literatury s daným tématem. Antologie je určena průřezově pro všechny
ročníky 2. stupně ZŠ.
ISBN 978-80-244-5842-7

Šobáňová, Petra a kol.
Tvoříme společně: Metodika pro
výtvarnou výchovu s proinkluzivními přístupy k uměleckému
vzdělávání
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 212 s., brož.
Cílem metodiky je podpořit učitele,
aby byli lépe připraveni na začlenění
žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami do výuky uměleckých
oborů, konkrétně do výuky výtvarné
výchovy.
ISBN 978-80-244-5747-5

PR ÁVO
Bezpečnostní příprava

Praha: Armex Publishing, 2021,
1. vyd., 108 s., brož. 199 Kč
Autoři se v publikaci zaměřují na
výklad činnosti bezpečnostních
sborů, jejich charakteristiku, postavení, organizaci, řízení a právní
úpravu jejich činnosti.Velký prostor
je věnován problematice Policie
České republiky.
ISBN 978-80-87451-78-6

Černá, Stanislava;
Štenglová, Ivana;
Pelikánová, Irena a kol.
Právo obchodních korporací

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
2. vyd., 656 s., váz. 1089 Kč
Učebnice Právo obchodních
korporací reaguje na významné
změny úpravy korporačního
práva, které přinesl s účinností
od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020
Sb., jímž se mění nejen zákon
o obchodních korporacích, ale
i další související zákony.
ISBN 978-80-7598-991-8

Dufková, Barbora;
Šmejkal, Václav
Soutěžní právo EU – Casebook

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
516 s., 550 Kč
Publikace mapuje posledních patnáct
let vývoje unijního práva ochrany
hospodářské soutěže prostřednictvím judikatury.
ISBN 978-80-7598-978-9

Janoušková, Anežka
Náhrada škody při porušení
smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 232 s., 495 Kč
Občanský zákoník z roku 2012
poprvé v českých právních dějinách
důsledně oddělil režim smluvní a mimosmluvní odpovědnosti.
ISBN 978-80-7598-760-0

Kopecký, Martin
Správní právo. Obecná část

Praha: C. H. Beck, 2021, 2. vyd.,
576 s., brož. 690 Kč
Na více než pěti stech stranách publikace čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva.
ISBN 978-80-7400-820-7

Lasák, Jan; Dědič, Jan;
Pokorná, Jarmila a kol.
Zákon o obchodních korporacích. Komentář.

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
2. vyd., 2628 s., váz. 3700 Kč
Právě vychází druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních
korporacích č. 90/2012 Sb., které
doplňuje a podstatně aktualizuje
vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované
oblasti došlo.
ISBN 978-80-7598-881-2

Metamorfózy práva ve střední
Evropě 2020. Právo a krize

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 402 s., brož.
Tak dlouho jsme byli přesvědčováni, že žijeme v nejlepším z možných
světů, až najednou jsme ve světě,
kterému přestáváme rozumět. Nyní
jsme ubezpečováni, že se vše vrátí do
normálu a jde jen o nějaký exces.
ISBN 978-80-261-0995-2

Novák, Radek; Roubal, Václav
Úmluva CMR (č. 11/1975 Sb.) –
Praktický komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
176 s., 450 Kč
Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní
smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde
o přepravní doklady a odpovědnost
dopravce.
ISBN 978-80-7598-889-8

Trestní zákoník

Praha: Armex Publishing, 2021,
11. vyd., 192 s., brož. 59 Kč
Kapesní vydání trestního zákoníku (ve znění poslední novely
č. 336/2020 Sb.) obsahuje současnou úpravu trestního práva hmotného. Kapesní vydání je určeno zvláště
příslušníkům Policie České republiky
v terénu.
ISBN 978-80-87451-71-7

Vojtek, Radek
Bail–in a ochrana vlastnického
práva

z n ov i n e k k 10. 5. 2021 26 0 t i t u l ů
Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
272 s., brož. 490 Kč
Monografie pojednává o ochraně
vlastnického práva věřitelů, majitelů
akcií či dluhopisů při řešení selhání –
(před)úpadkové situace finančních
institucí (především bank) a je na
českém trhu první publikací tohoto
zaměření.
ISBN 978-80-7400-813-9

Zákon o obecní policii

Praha: Armex Publishing, 2021, 16
vyd., 120 s., brož. 59 Kč
Kapesní vydání, kromě zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění poslední novely č. 261/2020
Sb., obsahuje také vyhlášku
č. 418/2008 Sb., kterou se provádí
zákon o obecní policii, a vyhlášku č. 444/2008 Sb., o zdravotní
způsobilosti uchazeče o zaměstnání
strážníka, čekatele a strážníka obecní
policie.
ISBN 978-80-87451-75-5

Zákon o Policii České republiky

Praha: Armex Publishing, 2021, 17
vyd., 124 s., brož. 59 Kč
Kapesní vydání zahrnuje zákon
č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky a je určeno všem příslušníkům Policie České republiky, zejména
však příslušníkům pořádkové a dopravní policie operujícím v terénu.
ISBN 978-80-87451-77-9

Zákon o provozu na pozemních
komunikacích

Praha: Armex Publishing, 2021, 23.
vyd., 144 s., brož. 59 Kč
Publikace obsahuje zákon o provozu na pozemních komunikacích
č. 361/2000 Sb. (ve znění pozdějších
předpisů včetně poslední novely
č. 337/2020 Sb.).
ISBN 978-80-87451-76-2

PSYCH O LOG I E
Landmann, Bimba
Mapy mých pocitů

Překl. Razím, Daniel, Praha: Portál,
2021, 44 s., váz. 339 Kč
Dítě se vypravuje na cestu, která
do vede ke zkoumání míst v jeho
nitru. Jedinými slovy této jinak tiché
knihy jsou označení míst na mapách
tajemných krajin, které překvapivě
a nápaditě popisují různé lidské
pocity.
ISBN 978-80-262-1725-1

Sellin, Rolf
Vysoce citliví lidé mezi námi

SBO R N Í K Y
Svět a jelen od Schichta

Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí
nad Labem, 2021, 1. vyd., 184 s.,
250 Kč
Sborník jedenácti studií k dějinám
firmy Schicht, k dějinám její propagace a k některým osudům příslušníků rodiny Schicht. Publikace
navazuje na výstavu „Schichtova
epopej“ a souběžnou vědeckou
konferenci.
ISBN 978-80-86475-54-7

SOCIO LOG IE
Hrůzová, Andrea Průchová;
Rosenfeldová, Jana; Krobová,
Tereza a kol.
Na moři, za plotem, na síti

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 224 s., brož.
269 Kč
Jak jednají lidé v prostředí sociálních
sítí, internetových fór a online diskusí? Digitální média a debata o migraci
v Česku.
ISBN 978-80-7662-106-0

Macků, Karel
Multidisciplinární hodnocení
kvality života v Evropě na regionální úrovni
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 158 s., brož. 149 Kč
Monografie přináší komplexní studii
zabývající se multidisciplinárním
tématem kvality života řešeným na
regionální úrovni v celoevropském
rozsahu.
ISBN 978-80-244-5841-0

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Bárková, Dana;
Heřmanová, Andrea;
Hrubá Smržová, Petra a kol.
Vykazování nefinančních
informací ve světle corporate
governance

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 142 s., brož. 187 Kč
Publikace se zabývá obecnou charakteristikou corporate governance
na všech třech úrovních – tj. organizačně–právní, ekonomicko–finanční
a etické.
ISBN 978-80-261-0987-7

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y

Překl. Pecharová, Jana, Praha: Portál,
2021, 208 s., brož. 329 Kč
Rolf Sellin ve své dnes již slavné knize
popisuje, jak vlastní hypersenzitivitu
přijmout a jak se zase soustředit na
sebe samého, aby člověk dokázal
vnímat svoje tělo a vlastní potřeby
a mentálně se lépe chránil.
ISBN 978-80-262-1746-6

Šperková, Andrea
FZV UP Výroční zpráva 2019

Wachter, Dirk de
Umění být nešťastný

Ústí nad Labem: Muzeum města
Ústí nad Labem, 2021, 1. vyd.,
83 s., brož.
Přehled činnosti Muzea města Ústí
nad Labem v roce 2019.
ISBN 978-80-86475-53-0

Překl. Nováková, Milena, Praha:
Portál, 2021, 200 s., váz. 299 Kč
V naší době, kdy se vše točí kolem
hledání štěstí a kdy dokonalost
a autonomie jako by byly normou,
je mnoho lidí zároveň osamělých.
Autor, známý belgický psychiatr,
věří, že snaha o štěstí jako cíl života
je chybná.
ISBN 978-80-262-1745-9
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Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 40 s.
Výroční zpráva 2019, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého
v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5877-9

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2020
Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2021, 1. vyd., 59 s., brož.
Výroční zpráva obsahuje statistické

ukazatele a přehled nejdůležitějších
činností knihovny za rok 2020.
ISBN 978-80-7053-331-4

Ž IVOTN Í ST YL
Williamsová, Erin;
Reidová, Jordan
Triky proti úzkosti a panice

Překl. Mohelská, Libuše, Brno: CPress, 2021, 152 s., brož. 269 Kč
Budete v pohodě. Věřte nám. A ještě
se pobavíte!
ISBN 978-80-264-3501-3

matematické
a přírodní vědy
BIO LOG I E
Barfield, Mike
Hele, život! Po stopách živých
organismů všude kolem nás

Praha: Pikola, 2021, 64 s., váz.
299 Kč
Supervědecký detektiv Šerlok Houbeles je zpět!
ISBN 978-80-242-7052-4

FAUNA
Safina, Carl
Řeč zvířat

Překl. Čadková, Lucie, Praha: Vyšehrad, 2021, 416 s., váz. 499 Kč
Jak dospělí sloni komunikují se svými
mláďaty?
ISBN 978-80-7601-420-6

CH E M I E
Antal, Peter; Bártová, Iveta;
Smékal, Zdeněk
Cvičení z anorganické chemie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 134 s.
Předložená publikace má za cíl pomocí praktických úloh demonstrovat
vlastnosti prvků periodického systému a jejich využití při syntéze anorganických a koordinačních sloučenin.
ISBN 978-80-244-5829-8

O R N ITO LOG I E
Elphick, Jonathan;
Woodward, John
Ptáci

Praha: Slovart, 2021, 224 s., brož.
299 Kč
Systematický a praktický průvodce
přibližuje na svých stránkách za pomoci detailních záběrů nejvyšší kvality přes 300 druhů ptáků. Zároveň
je skvělým společníkem na cestu do
přírody pro nadšence každého věku
i úrovně znalostí.
ISBN 978-80-276-0209-4

zemědělství
Z AH R ÁD K ÁŘ I
Blahušová, Anita
Zahrada žije. Zahradničíme
s dětmi

Praha: Smart Press, 2021, 2. vyd.,
256 s., váz. 449 Kč
Kniha srozumitelně a zábavně vysvětluje principy zahradničení (nejen)
s dětmi, poskytuje kalendářní přehled
pro celý rok a slouží jako praktický
manuál pro jakoukoli zahradu.
ISBN 978-80-88244-22-6

bibliografie
technické vědy
AUTOŠKO L A
Weigel, Ondřej
Autoškola 2021

Brno: CPress, 2021, 347 s., brož.
199 Kč
Učebnice je určena pro žáky autoškol, běžné řidiče i řidiče referentských vozidel, kteří si potřebují zopakovat pravidla provozu na silničních
komunikacích.
ISBN 978-80-264-3490-0

H O B BY
Zhořová, Jana
Krasoprostor

Praha: Motto, 2021, 192 s., váz.
349 Kč
Janu Zhořovou lze bez nadsázky
označit za českou (nebo spíš moravskou) Marii Kondo. Domov vnitřní
i vnější – vytvořte ho a zamilujte si ho!
ISBN 978-80-267-1963-2

SBO R N Í K Y
Elektronika a informatika 2020

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 176 s., brož.
Sborník příspěvků z konference.
ISBN 978-80-261-0949-5

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Buhner, Stephen Harrod
Přírodní antivirotika

Překl. Antonín, Petr, Praha: Esence,
2021, 392 s., váz. 449 Kč
Viry jsou chytré, mutují a stávají se rezistentními vůči antivirovým lékům.
ISBN 978-80-242-7192-7

KUCHAŘ K Y
Charvátová, Barbora
Loudavé vaření: Recepty pro
pomalý hrnec

Brno: CPress, 2021, 184 s., váz.
399 Kč
Pomalu a lahodně! Sbírka receptů od
populární food blogerky.
ISBN 978-80-264-3495-5

Poledníková, Monika
Bylinkové recepty

Brno: CPress, 2021, 152 s., váz.
329 Kč
V knize najdete recepty na bylinkové
přípravky, které se vám mohou hodit
v každodenním životě.
ISBN 978-80-264-3503-7

Procházková, Kamila
Do hrnku a misky

Brno: CPress, 2021, 104 s., brož.
269 Kč
S touto kuchařkou je vaření hračka!
Stačí jen vysypat, zalít a jíst!
ISBN 978-80-264-3504-4

z n ov i n e k k 10. 5. 2021 26 0 t i t u l ů
Po více než dvaceti letech vychází
nová monografie o klozapinu, v níž
autoři předkládají nejnovější poznatky o tomto výjimečném antipsychotiku pro pacienty se schizofrenií
a schizoafektivní poruchou.
ISBN 978-80-7492-501-6

Schleip, Thilo
Histaminová intolerance

Překl. Kolínská, Dagmar, Praha:
Galén 2021, 120 s., brož. 300 Kč
Kniha nabízí čtenáři možnost otestovat sám sebe v souvislosti s histaminem a konzumovanou potravou.
Praktický rádce ukáže, jak svůj stav
nejlépe poznat s využitím diety.
ISBN 978-80-7492-506-1

Praha: Edika, 2021, 160 s., brož.
299 Kč
Publikaci využijí lidé s poruchami
řeči, především s obtížemi po cévní
mozkové příhodě, kraniocerebrálním
traumatu, s vývojovou dysfázií, lze ji
použít i pro mentálně retardované
jedince.
ISBN 978-80-266-1613-9

umění; hudba
FOTOG R AFI E
LandArt. Prorůstání – od země
k zemi

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 126 s., brož.
Publikace zobrazuje fotografickou
dokumentaci studentů ateliéru Užitá
fotografie, kteří objektivem zaznamenávali jedinečné umělecké zásahy do
krajiny, a to jak na hradě Klenová, tak
v německém Bügellohe a Vilsecku.
ISBN 978-80-261-0927-3

LandArt. Verbinden und
Zusammenwachsen – von Land
zu Land

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 126 s., brož.
Publikace zobrazuje fotografickou
dokumentaci studentů ateliéru
Užitá fotografie, kteří objektivem
zaznamenávali jedinečné umělecké
zásahy do krajiny, a to jak na hradě
Klenová tak v německém Bügellohe
a Vilsecku.
ISBN 978-80-261-0928-0

HU DBA
Ščuka, Emil
Hitmakeři

Praha: Muzeum romského národního
obrození, 2020, 1. vyd., váz.
Nejúspěšnější romské kapely za 50
let v Čechách.
ISBN 978-80-907818-1-8		

Praha: Galén, 2021, 202 s., váz.
300 Kč

Duchovní prostředí bylo od samého
počátku úzce spojeno s výtvarným
uměním. Římskokatolická církev se
tak v podstatě bezděky stala již záhy
správkyní uměleckých pokladu nevyčíslitelné hodnoty.
ISBN 978-80-7422-772-1

TZ-one
Pravidla českého pravopisu

Hendrych Lorenzová, Eva;
Raisnerová, Irena
Being a happy midwife / Být
štastná porodní asistentka

I N FO R M ATI K A
Klement, Milan
Computational Thinking and
How to Develop It in the Educational Process

SBĚ R ATE L ST VÍ
Pitrová, Pavlína
Hurá do muzea

Praha: Fragment, 2021, 80 s., váz.
289 Kč
Prozkoumej pestrý svět muzejních
sbírek!
ISBN 978-80-253-5036-2

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Filsaková, Lucie
Procvičuj – Velká a malá písmena
Praha: Fragment, 2021, 104 s., brož.
149 Kč
Zábavná cvičebnice na domácí
trénování.
ISBN 978-80-253-5050-8

Gazdíková, Vlasta
Větné rozbory expres

Praha: Edika, 2021, 160 s., brož.
199 Kč
Větné rozbory expres společně
s úspěšnou publikací Český pravopis
expres si kladou za cíl pomoci žákům
2. stupně.
ISBN 978-80-266-1611-5

Mrázková, Eva; Brázdová,
Andrea
Vyjmenovaná slova jedno po
druhém

Praha: Edika, 2021, 20 s., 399 Kč
Každý ze sedmi herních plánků je
zaměřen na jednu skupinu vyjmenovaných slov: B, L, M, P, S, V, Z.
Hry mají spád a trvají jen chvilku,
ale jejich opakováním si děti dobře
zapamatují, kde se píše tvrdé Y
a kde měkké I.
ISBN 978-80-266-1605-4

Švarcová, Tereza; Wenzel, Jakub
Czech it UP! 1 (úroveň A1,
cvičebnice)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 68 s.
Nová série učebnic češtiny pro
cizince, která vznikla na základě aktuálních potřeb a plánů jazykového
vzdělávání cizinců v češtině nejen na
Univerzitě Palackého v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5773-4

Ščuka, Emil
Narodili se se smyčcem v ruce

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 160 s.
Nová série učebnic češtiny pro
cizince, která vznikla na základě
aktuálních potřeb a plánů jazykového vzdělávání cizinců v češtině
nejen na Univerzitě Palackého
v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5772-7

Praha: Edika, 2021, 480 s., brož.
169 Kč
Publikace obsahuje aktuální pravidla
českého pravopisu.
ISBN 978-80-266-1604-7

Štěpán, Josef; Cadoriny, Julie;
Satoriová, Lucie
Poruchy řeči nejen dospělých

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Mayerová, Michaela;
Horská, Kateřina; Ustohal, Libor
Klozapin

Praha: Muzeum romského národního
obrození, 2020, 1. vyd., váz.
Nejvýznamnější romští hudebníci
v Československu, kteří působili
v letech nově vzniklého státu od roku
1918 až do zániku společného státu
1991, a dále pokračovali v hudební
kariéře jako hudebníci dvou samostatných států České republiky a Slovenské republiky.
ISBN 978-80-907813-0-6		

Švarcová, Tereza; Wenzel, Jakub
Czech it UP! 1 (úroveň A1,
učebnice)
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Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 218 s., brož. 220 Kč
Neustálý rozvoj informačních a komunikačních technologií, včetně
jejich zavádění do vzdělávání, kladou
stále nové požadavky na žáky i učitele informatických předmětů, kteří
musí být připraveni na tento rozvoj
reagovat.
ISBN 978-80-244-5796-3

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Svobodová, Jindřiška
Jak napsat závěrečnou kvalifikační práci

ZDRAVOTNICTVÍ

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 136 s., brož.
Publikace Být šťastná porodní
asistentka představuje, jaké to
vlastně je být porodní asistentkou.
Kapitoly publikace zahrnují popis
proměny profese napříč historií až
po současné výzvy moderní doby.
ISBN 978-80-261-0985-3

spor t
a tělov ýchova
TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Hocek, Jan
Severní stezka – Českem od
západu k východu

Praha: Universum, 2021, 272 s., váz.
449 Kč
První ucelená trasa pro pěší i pro cyklisty postupuje napříč celou zemí!
ISBN 978-80-242-7341-9

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 118 s.
Studijní opora k předmětu stylistika
odborného textu v rámci kombinovaného studijního programu Ediční
a nakladatelská praxe.
ISBN 978-80-244-5875-5

Jůzlová, Jana
Toulky Pojizeřím

JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE

Sladký, Jiří
Írán

Macíková, Olga;
Mlýnková, Ludmila
Španělština pro samouky a věčné začátečníky + MP3

Praha: Edika, 2021, 328 s., brož.
499 Kč
Publikace obsahuje 20 lekcí, které
tvoří moduly po 4 lekcích, každá pátá
lekce je opakovací.
ISBN 978-80-266-1600-9

M ATE M ATI K A
Ostrýová, Lenka
Matematika od šestky do devítky
Praha: Fragment, 2021, 160 s., brož.
169 Kč
Nestíháte ve škole probíranou
látku a netušíte, kde hledat ucelené
informace? Nevíte, jak postupovat,
abyste se dobrali správného výsledku? Konstrukce trojúhelníku je vaše
noční můra?
ISBN 978-80-253-5034-8

Praha: Universum, 2021, 144 s.,
flexovazba, 259 Kč
Jizera je s délkou 165 km devátou nejdelší řekou v České republice.
ISBN 978-80-242-7183-5

Brno: CPress, 2021, 200 s., váz.
329 Kč
Jeden den a jedna noc v Íránu přinesou tolik nečekaných zážitků co doma
celý měsíc.
ISBN 978-80-264-3510-5

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVĚ DA
Betáková, Lucie;
Krpejšová, Michala
Don‘t worry, use ICT

UM Ě N Í

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
92 s., 300 Kč
Publikace s názvem Don’t worry,
use ICT aneb začínáme s ICT ve
výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ
je, jak název napovídá, určena
pro učitele anglického jazyka
na 1. stupni ZŠ, ale je vhodná
i pro učitele anglického jazyka na
2. stupni.
ISBN 978-80-7676-013-4

Šmied, Miroslav
Ars Et Ecclesia. Středověké
umění pohledem katolického
dějepisectví

Knap, Pavlína Dlouhá; Bossaert,
Benjamin; Macáková, Dita a kol.
Komunitní tlumočení v ČR a v nizozemsky hovořících zemích

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 240 s., váz.

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 190 s.

bibliografie
Monografie se zabývá tématem
komunitního tlumočení v ČR a v nizozemsky hovořících zemích. Zkoumaná problematika je podrobena
celkové analýze.
ISBN 978-80-244-5887-8

Lacková, Ľudmila
Stručný průvodce jazyky Evropy
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 84 s., brož. 150 Kč
Z pohledu výuky jazykovědy
je nutné připravovat studenty,
tj. příští evropskou generaci,
k možnostem uspokojovat
a naplňovat strategie a vytyčené
cíle Evropské unie z hlediska
jazykového.
ISBN 978-80-244-5809-0

LI NGVISTI K A
Bláha, Ondřej
Sociolingvistika

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 44 s.
Studijní opora k předmětu stylistika
odborného textu v rámci kombinovaného studijního programu Ediční
a nakladatelská praxe.
ISBN 978-80-244-5876-2

Ireinová, Martina
Atlas nářečí českého jazyka –
krácení vokálů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 56 s., 229 Kč
Atlas nářečí českého jazyka: krácení
vokálů přibližuje čtenářům problematiku výzkumu krácení samohlásek
v nářečích na území Česka.
ISBN 978-80-244-5846-5

Svobodová, Jindřiška
Praktická cvičení z ortografie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 80 s.
Studijní opora pro kombinovanou
výuku předmětu praktická cvičení
z ortografie.
ISBN 978-80-244-5874-8

krásná
literatura
BIOG R AFI E
Klimt, Vojtěch
Akorát že mi zabili tátu. Příběh
Karla Kryla

Praha: Galén, 2021, 407 s., váz.
Čtvrté vydání knihy Vojtěcha Klimta
Akorát že mi zabili tátu vypráví
životní příběh písničkáře a básníka
Karla Kryla.
ISBN 978-80-7492-504-7

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Downing, Samantha
Moje báječná žena

Překl. Krasula, Klára, Praha: Motto,
2021, 376 s., váz. 399 Kč
Každý pár má své tajemství. Tím naším je vražda.
ISBN 978-80-267-1967-0

Doyle, Arthur Conan
Baskervillský pes

Překl. Podaný, Richard, Praha:
Odeon, 2021, 200 s., váz. 299 Kč
Jedinečné líčení atmosféry
tajemství a hrůzy z událostí,

které se zprvu vzpírají logickému
chápání, činí z Baskervillského
psa nejslavnější Doylův detektivní
román.
ISBN 978-80-207-2011-5

McCreight, Kimberly
V dobrém i zlém

Překl. Kordíková, Jana, Praha: Ikar,
2021, 424 s., váz.
Lizzie je mladá a úspěšná právnička.
Navíc je šťastně provdaná za Sama,
který je jí zcela oddaný. Jednoho
dne jí zavolá starý známý, jenž je
obviněn z vraždy své ženy Amandy,
a žádá ji o pomoc. Zach je hlavní
podezřelý.
ISBN 978-80-249-4371-8

Urban, David
Výjezdovka

Praha: Kalibr, 2021, 296 s., váz.
299 Kč
Ke všem závažným trestným činům – od loupeží přes znásilnění
až po sebevraždy a vraždy – vysílá
operační důstojník výjezdovou
skupinu.
ISBN 978-80-242-7222-1

DIVADELNÍ HRY
Kirchberger, Luca
Fojtové z Vidavy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 126 s., brož.
Kreativní a umělecká práce s texty
představuje důležitou součást všeobecného vzdělání, která by neměla
být v žádném případě opomíjena.
Tato kniha nabízí propojení středověku a divadla a umožní dětem
jednoduše začít pracovat na jevišti
i za ním.
ISBN 978-80-244-5830-4

ESE J E , ÚVAHY
Keynes, John Maynard
Jsem liberál?

Překl. Zatloukal, Jiří, Praha: Academia, 2021, 372 s., váz. 450 Kč
Výbor z politických, ekonomických
a biografických esejů Johna Maynarda Keynese, nejvýznamnějšího
ekonoma 20. století, který zásadně
ovlivnil ekonomickou teorii a hospodářskou politiku moderního
státu.
ISBN 978-80-200-3188-4

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bauer, Jan
Královská štvanice

Praha: Brána, 2021, 224 s., váz.
259 Kč
V lesích kolem hradu Křivoklátu
pořádá král Jan Lucemburský štvanici
na jeleny.
ISBN 978-80-242-7133-0

Follett, Ken
Na věky věků

Překl. Trávníčkovi, Libuše a Luboš,
Praha: Kalibr, 2021, 928 s., váz.
599 Kč
Také ve druhém rozsáhlém
příběhu s historickým námětem
nás Ken Follett zavádí do
středověkého anglického městečka
Kingsbridge, avšak o zrhuba sto
padesát let později než v románu
Pilíře země.
ISBN 978-80-242-7342-6

z n ov i n e k k 10. 5. 2021 26 0 t i t u l ů
Follett, Ken
Pilíře země

Překl. Jirák, Jan, Praha: Kalibr, 2021,
928 s., váz. 599 Kč
Románová historická freska, jejíž barvitý děj je soustředěn kolem stavby
gotické katedrály v Anglii 12. století.
ISBN 978-80-242-6607-7

Follett, Ken
Večer a jitro

Překl. Trávníček, Luboš, Praha:
Kalibr, 2021, 760 s., váz. 599 Kč
Pilíře země, Na věky věků a Ohnivý
sloup. Tři monumentální historické
ságy dokázaly oslovit miliony čtenářů
na celém světě. Nyní přichází autor
s dalším románem Večer a jitro, který
tuto kingsbridgeskou sérii dějově
předchází.
ISBN 978-80-242-7262-7

Krejčík, Přemysl
Čokoláda pro wehrmacht

Brno: Host, 2021, 295 s., brož.
349 Kč
Dieselpunkový román z alternativní
historie druhé světové války.
ISBN 978-80-275-0533-3

Márquez, Gabriel García
O lásce a jiných běsech

Překl. Medek, Vladimír, Praha:
Odeon, 2021, 128 s., váz. 259 Kč
Nejvýznamnější latinskoamerický
spisovatel španělského jazyka se
v románu vrací do minulosti, do
kolumbijské Cartageny konce 18.
století.
ISBN 978-80-207-2010-8

Nesměrák, Martin
Každému jeho hřivnu

Brno: Moba, 2021, 384 s., váz.
Na hradě Landštejně je za záhadných
okolností zavražděn hradní písař.
Podezření padne na kupce, který
spolu se svým doprovodem v podhradí přenocoval a hned za úsvitu
spěšně odjel.
ISBN 978-80-243-9743-6

Quinnová, Julia
Bridgertonovi: Vévoda a já

Překl. Tichá, Lenka, Praha: Ikar,
2021, 304 s., brož. 299 Kč
Simon Basset, vévoda z Hastingsu,
vymyslel plán, jak se zbavit všech
dohazovačů a vdavekchtivých dívek
ze společnosti.
ISBN 978-80-249-4394-7

Springora, Vanessa
Svolení

Brno: Host, 2021, 192 s., váz.
Pohledná mladá dívka a starší zkušený muž. Jenže toto není Lolita.
Toto je skutečný život, v němž není
radno si podobné vztahy romantizovat. Osmdesátá léta minulého
století v Paříži.
ISBN 978-80-275-0518-0

Vondruška, Vlastimil
Křišťálový klíč IV. – Hejnické
pastorále

Brno: Moba, 2021, 432 s., váz.
V závěrečném dílu tetralogie se vrací
Falknovská huť částečně zpět do
vlastnictví rodu Heřmanů, ačkoli je
to v časech, kdy se severočeskému
sklářství už nevede zdaleka tak dobře
jako dříve.
ISBN 978-80-243-9751-1

Wisemanová, Ellen Marie
Sběratelka sirotků
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Překl. Tichá, Lenka, Praha: Ikar,
2021, 368 s., váz. 359 Kč
Zatímco svět oslavuje konec Velké
války, blíží se další hrozba – španělská chřipka.
ISBN 978-80-249-4435-7

textů napsaných mezi lety 2015
a 2020.
ISBN 978-80-270-9159-1		

H O RO RY
King, Stephen
Holčička, která měla ráda Toma
Gordona

Bartošková, Linda, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 3. vyd.,
192 s., váz. 279 Kč
Trisha McFarlandová zjistila, že
svět není jen krásné místo na hraní, když jí bylo devět let. V deset
hodin dopoledne začátkem června
1998 seděla vzadu v matčině autě
a těšila se na výlet po Appalačské
stezce. V půl jedenácté zabloudila
v lese.
ISBN 978-80-7593-305-8

HUMO R
Neubauerová, Zuzana
Vtipy pro děti: Hlody se zvířaty

Brno: CPress, 2021, 96 s., váz.
249 Kč
Pojďte se bavit a smát, chechtejte se,
až vás bude břicho bolet.
ISBN 978-80-264-3362-0

KOM I K SY
Foglar, Jaroslav
Rychlé šípy Jaroslava Foglara
a Jana Fischera

Praha: Albatros, 2021, 296 s., váz.
899 Kč
Kultovní český komiks, který milují
celé generace malých i dospělých čtenářů, přichází v nové podobě.
ISBN 978-80-00-06123-8

LEG E N DY,
MÝ T Y, POVĚSTI
Cornwall, Mark
Čertova zeď

Překl. Seidl, Jan, Praha: Academia,
2021, 384 s., váz. 450 Kč
Pověst z 19. století vypráví, že
hřbet sopečných vyvřelin vystupujících z krajiny severních Čech byl
dílem ďábla, který rozdělil bojující
Čechy a Němce tím, že mezi ně
postavil zeď.
ISBN 978-80-200-3205-8

PO E Z I E
Brož jr., Jaroslav
Vítr přichází nečekaně, srdce bije
dál odhodlaně
Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 72 s.,
váz. 199 Kč
Kniha, kterou držíte v ruce, by vám
měla přinést drobnosti k zamyšlení, možná pohled na detaily, které
jsou přehlíženy. Každý z těch detailů
je pro mě důležitý, každá báseň
tak bude kouskem do kompletní
mozaiky.
ISBN 978-80-278-0014-8

Černý, Stanislav
Té nula

Šternberk: Stanislav Černý, 2021,
1. vyd., 64 s., brož. 189 Kč
Té nula je kniha o hledání odpovědí, které člověka nakonec pokaždé
vrátí zpět na začátek, a přece ne na
stejné místo. Tvoří ji 39 básnických

Demangeot, Cédric
Útržky Sněhurčina kožichu

Praha: Fragment, 2021, 40 s., brož.
69 Kč
Poezie francouzského básníka Cédrica Demangeota (1974–2021),
propagátora češtiny a české poezie.
ISBN 978-80-7521-179-8

Murrer, Ewald
Zprávy tajnou řečí

Praha: Albatros, 2021, 96 s., váz.
299 Kč
Třetí svazek edice Poezie.
ISBN 978-80-00-05106-2

Umrlčí věnec

Český Krrumlov: Martin Štefko,
2021, 1. vyd., 280 s., brož. 299 Kč
Temné balady, mrazivé a hororové
básně, měly zejména ve druhé polovině 19. století v české literatuře
svou vybudovanou tradici. Umrlčí
věnec je ukázkovým výběrem 63
básní 26 autorů a jedné autorky
této tradice.
ISBN 978-80-88067-31-3

Urban, Petr; Jelen, Oldřich
Básně k pohlazení

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 56 s.,
brož. 125 Kč
V této básnické sbírce najdete
to, co každý potřebuje – verše
k pousmání, k zamyšlení, pro dobrou náladu, či k tolik potřebnému
odpočinku. Básně o lásce, srdci,
drobných slzách, lidech, zkrátka…
K pohlazení.
ISBN 978-80-7557-969-0

Wernisch, Ivan
Almara

Brno: Druhé město, 2021, 70 s.,
brož. 239 Kč
Nová kniha básníka, jehož první sbírka vyšla před šedesáti lety. Tentokrát
s doslovem Jiřího Pelána a koláží
samotného autora.
ISBN 978-80-7227-862-6

Zábrana, Jan
Básně a povídky

Brno: Host 2021, 720 s., váz.
Trojici stěžejních básnických sbírek
Utkvělé černé ikony (1965), Stránky z deníku (1968) a Samosoud
(1968), v nichž Jan Zábrana surově
sugestivním výrazem vystihl pocity
nejistoty a marnosti v poúnorové
době.
ISBN 978-80-275-0395-7

POVÍ D K Y
Tokarczuková, Olga
Bizarní povídky

Překl. Vidlák, Petr, Brno: Host, 2021,
229 s., brož. 249 Kč
Svět je čím dál bizarnější. Překvapivé a nepředvídatelné povídky

bibliografie
od držitelky Nobelovy ceny za
literaturu, díky nimž se budeme
na realitu kolem sebe dívat úplně
jinýma očima.
ISBN 978-80-275-0529-6

PRÓZ A
Donnellyová, Jennifer
Otrávená

Překl. Špínová, Adéla, Praha: CooBoo, 2021, 320 s., váz. 349 Kč
Krásná princezna Sophie jela na
projížďku lesem, když tu lovčí
vytáhl nůž a… vzal si její srdce.
Rozbijte očarované zrcadlo!
Feministický retelling pohádky
o Sněhurce.
ISBN 978-80-7544-264-2

z n ov i n e k k 10. 5. 2021 26 0 t i t u l ů
Wiesbaden, 1959. Kavárnu U Anděla nyní vede dcera Hilda a vnáší
do tradičního domu svěží vítr.
Skutečným štěstím se ukáže být
nový cukrář, jehož svůdné dortové
kreace lákají do kavárny čím dál
víc hostů.
ISBN 978-80-249-4346-6

Karika, Jozef
Smršť

Překl. Popiolek, Jiří, Praha: Argo,
2021, 192 s., váz.
Když kraji vládne démon větru.
ISBN 978-80-257-3397-4

Keelandová, Vi
Neměli bychom

Překl. Sedláčková, Anna, Brno:
CPress, 2021, 160 s., brož. 299 Kč
Deníček, který tě chápe.
ISBN 978-80-264-3502-0

Překl. Křivánková, Anna, Praha: Ikar,
2021, 328 s., váz. 359 Kč
Bennett se dovídá, že po fúzi dvou
reklamních agentur bude muset o své
místo kreativního ředitele soupeřit
s Annalise, zastávající v druhé z firem
stejnou pozici.
ISBN 978-80-249-4396-1

Škoda, Filip
Můj táta a já

Lowry, Mary Pauline
Dopisy od Roxy

Smithová-Mitchellová, Dylan
Nech mě bejt

Brno: CPress, 2021, 80 s., váz.
249 Kč
Můj táta a já jsme vážně v pohodě.
Fakticky. Když se nudím, zakřičím
a on hned přiběhne s lahvičkou
a začne kolem tancovat. Občas mě
uspává v autě a přitom mluví cizími
jazyky, hlavně když zprudka zabrzdí
mně pro radost.
ISBN 978-80-264-3422-1

ROM ÁNY
Beck, Haylen
Najdu tě

Překl. Pernicová, Hana, Ostrava:
Domino, 2021, 280 s., váz. 349 Kč
Temný psychologický román o dvou
ženách, které si nárokují jedno dítě.
ISBN 978-80-7498-481-5

Becková, Jamie
Vzpomínky na tebe

Překl. Nuhlíčková, Ivana, Praha: Ikar,
2021, 328 s., váz. 299 Kč
Steffi si toho v životě prožila hodně.
Od chvíle, kdy se stala obětí brutálního napadení, se potýká s nepříjemnými výpadky paměti.
ISBN 978-80-249-4375-6

Bergová, Ellen
Ulíbám tě k smrti

Překl. Krejčí, Hana, Praha: Ikar, 2021,
376 s., váz. 399 Kč
Zrovna když hotelová manažerka
Annabella získala skvělé místo v Singapuru, měla by najednou zachránit
hotel svých rodičů v Alpách.
ISBN 978-80-249-4345-9

Clark, Julie
Poslední let

Překl. Štěpánková, Ivana, Praha: Ikar,
2021, 320 s., váz. 359 Kč
Claire má dokonalý život. Je vdaná za
potomka z prominentní rodiny, bydlí
v nádherném domě, její dny ladně
a bezchybně plynou a její budoucnost je příznivá.
ISBN 978-80-249-4428-9

Jacobsová, Anne;
Lamballe, Marie
Kavárna U Anděla 3: Dcery
naděje

Překl. Kufnerová, Zlata, Praha: Ikar,
2021, 352 s., váz. 399 Kč

Překl. Marek, Jakub, Ostrava: Domino, 2021, 304 s., váz. 369 Kč
Bridget Jones si psala deník, Roxy
píše dopisy – svému bývalému.
ISBN 978-80-7498-480-8

Málková, Martina
Pérka, drátky, kolečka

Praha: Ikar, 2021, 280 s., váz. 279 Kč
Dvě sestry, jedna role, jeden muž.
ISBN 978-80-249-4402-9

Ngozi Adichieová, Chimamanda
Půl žlutého slunce

Brno: Host, 2021, 504 s., váz.
Nigerijská separatistická republika
Biafra si za svůj znak zvolila
vycházející slunce. Co se však
stane, když slunce zapadne
dřív, než stihne vyjít nad obzor?
Dospívající chlapec Ugwu,
nastupuje do služby k docentu
matematiky Odenigbovi.
ISBN 978-80-275-0101-4

Nourová, Eva
Toulavé kočky z Homsu

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 256 s., váz.
329 Kč
Sámího dětství by bylo jako každé
jiné, kdyby nevyrůstal v největším
syrském městě uprostřed válečné
vřavy.
ISBN 978-80-7473-992-7

O´Flanaganová, Sheila
Chyba jejího manžela

Překl. Lukačovičová, Lucie, Praha:
Ikar, 2021, 336 s., váz. 359 Kč
Roxiino manželství s Davem bylo harmonické i po dvaceti letech.
ISBN 978-80-249-4399-2

kovité klienty v Anglii a několik týdnů
má volno.
ISBN 978-80-249-4401-2

lidí – Andrew Newman mezi ně však
rozhodně nepatří.
ISBN 978-80-267-1965-6

Picoultová, Jodi
Nejsem jako vy

Veste, Luca
Šest

Překl. Petráková, Hana, Praha: Ikar,
2021, 568 s., váz. 499 Kč
Jacob Hunt je jen zdánlivě obyčejný
teenager – exceluje v matematice, má
hodně černý smysl pro humor a nenávidí nepořádek.
ISBN 978-80-249-4431-9

Ranaldová, Sophie
Jak se stát zlobivou holkou

Překl. Martinová, Michaela, Praha:
Motto, 2021, 408 s., váz. 369 Kč
Charlotte byla vždycky hodná holka.
Ale být pořád hodná časem omrzí.
ISBN 978-80-267-1966-3

Reiszová, Tiffany
Zámek hříchů

Překl. Moulíková, Dominika, Brno:
Jota, 2021, 312 s., váz. 328 Kč
Děj románu Zámek předchází příběhům ze série Prvotní hříšníci (je to
klasický preguel) a jde o zcela samostatný příběh. Ale najdeme se v něm
postavy, které se objevují v dalších
knihách.
ISBN 978-80-7565-844-9

Remarque, Erich Maria
Zaslíbená země

Překl. Kolečková, Olga, Praha: Ikar,
2021, 376 s., váz. 359 Kč
Zaslíbená země je poslední román,
na němž autor pracoval před svou
smrtí v roce 1970.
ISBN 978-80-249-4324-4

Rodriguezová, Deborah
Kábulská škola krásy. Život pod
závojem

Praha: Argo, 2021, 324 s., váz.
V roce 2001 krátce po pádu Tálibánu
přiletěla Deborah Rodriguezová,
kadeřnice z Michiganu a matka dvou
dětí, do Afghánistánu jako členka
týmu, který obyvatelům této válkou
zpustošené země přijel nabídnout humanitární pomoc.
ISBN 978-80-257-3452-0

Serleová, Rebecca
Za pět let

Překl. Pachlová, Petra, Praha: Ikar,
2021, 232 s., váz. 329 Kč
Dannie je špičková manhattanská
právnička. Je ambiciózní, zvyklá
uvažovat pragmaticky a žije spokojený a klidný život se svým přítelem
Davidem, který ji právě požádal
o ruku.
ISBN 978-80-249-4412-8

Tokarczuková, Olga
Ztracená duše

Překl. Drobek, Aleš, Brno: Host,
2021, 296 s., váz. 249 Kč
Příběh ze světa bestsellerové trilogie
Vzpomínka na Zemi.
ISBN 978-80-275-0521-0

Brno: Host, 2021, 47 s., váz.
Kdyby na nás někdo dokázal pohlédnout z výšky, spatřil by svět
plný zchvácených, unavených lidí
a jejich ztracených duší. Byl jednou jeden člověk a ten pracoval
tak usilovně a rychle, až utekl své
vlastní duši.
ISBN 978-80-275-0261-5

Pekárková, Iva
Dům bez zrcadel

Valová, Nikola
Zeměmíry

Pao-šu
Nesmrtelnost

Praha: Ikar, 2021, 240 s., váz.
„Všechno je v pořádku! Nejsi starý!
Stačí se nedívat do zrcadla.“ Markéta
už řadu let pracuje jako pendlerka,
vždycky se několik týdnů stará o vě-

Praha: Motto, 2021, 264 s., váz.
299 Kč
V prosluněném australském
Queenslandu žijí zástupy krásných,
úspěšných, dokonale opálených

19

Překl. Kotrle, Petr, Praha: Kalibr,
2021, 400 s., váz. 399 Kč
Šest přátel vyrazí na hudební festival,
aby zavzpomínali na školní léta.
ISBN 978-80-242-7277-1

Větříšek, Lubomír
Dva roky v hajzlu

Brno: Host, 2021, 238 s., brož.
Ostříhat vlasy, oplakat svobodu,
opustit holky i sny… A možná přijít
o život. Devatenáctiletý Luba nastupuje k výkonu základní vojenské služby do dalekého Bakova nad Jizerou,
stejně jako jeho vrstevníci, jen nerad
a z donucení.
ISBN 978-80-275-0589-0

Wintersová, Rachel
Ráda tě poznávám

Brno: Host, 2021, 368 s., váz.
Může se člověk zamilovat stejně
jako ve filmu? Evie Summersová se
přestěhovala do Londýna, aby se
stala scenáristkou. Svůj životní sen
však dala k ledu, začala pracovat
jako asistentka filmového a televizního agenta.
ISBN 978-80-275-0349-0

ROZH OVO RY
Asprey, Dave
Game Changers: Co lídři,
inovátoři a nezávislí lidé dělají,
aby zvítězili

Překl. Doseděl, Ondřej, Brno: Zoner
Press, 2021, 352 s., brož. 420 Kč
Slavný BIOHACKER Dave Asprey se
s vámi podělí o převratné informace,
které nashromáždil z rozhovorů s tzv.
„game changers“, lidmi, kteří mění
sebe, aby mohli měnit svět.
ISBN 978-80-7413-437-1

SCI-FI, FANTASY
Fuchs, Oskar
Pekelný pastýř

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 393 s.,
brož. 299 Kč
Chtít řídit Peklo jako firmu není ten
nejlepší nápad. Spousta problémů
se nakupí, hrozí, že vás zavalí,
protože nepružnost a zkostnatělost
dosavadního feudálního systému
nedovolí převést dobré úmysly do
praxe.
ISBN 978-80-278-0008-7

Harknessová, Deborah
Svět čarodějnic: Syn času

Překl. Diestlerová, Petra, Praha:
Laser, 2021, 392 s., brož. 399 Kč
Co je třeba, aby se z člověka stal
upír?
ISBN 978-80-242-7237-5

Lawrence, Ronald M.
Svatá sestra

Praha: Talpress, 2021, 503 s., brož.
399 Kč
Přichází čas ohně. Čas, kdy přátelé
umírají, města hoří a Říše se hroutí.
Ledový příkrov postupuje, Koridor
se neustále zužuje, a Říše se tak ocitá
v obležení.
ISBN 978-80-7197-763-6

Lem, Stanislaw
Solaris

Překl. Weigel, Pavel, Zlín: Kniha Zlín,
2021, 232 s., váz. 349 Kč
Kris Kelvin přilétá k planetě
Solaris, aby zkoumal oceán na
jejím povrchu. Nové vydání
jednoho z nejslavnějších sci–fi děl
v historii.
ISBN 978-80-7662-110-7

Lockdown

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 384 s.,
brož. 259 Kč
Deset autorů, deset příběhů, jeden
lockdown. Sborník, který vznikl
jako inciativa nakladatelství v době
krizového stavu republiky, vás
zavede do nových fantastických
světů.
ISBN 978-80-278-0011-7

Mackenzie, Ross
Věčná noc

Překl. Ettler, Vojtěch, Praha: Fragment, 2021, 296 s., váz. 329 Kč
Před tisíci lety ovládla království
věčná noc. Jen díky čarodějkám,
které ji zahnaly pod zem, žili pak
lidé dlouhé roky v klidu. Teď je ale
hrozba zpět.
ISBN 978-80-253-5037-9

Martin, Michael A.
Plamenům navzdory

Praha: Laser, 2021, 432 s., brož.
399 Kč
Krátce poté, co Gornská hegemonie odhalí své spojenectví s novým
protivníkem Federace – koalicí
galaktických mocností známou
jako Typhonský pakt – je stižena
ekologickou katastrofou, která
zničí planetární líheň její válečnické kasty.
ISBN 978-80-242-6852-1

Merglová, Michaela
Píseň severu

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 640 s.,
brož. 385 Kč
V Dussu přituhuje a nejen kvůli přívalům sněhu a mrazu. Ve vánici se
skrývá smrt a nejspíš i něco mnohem
horšího. V zasněžených horách se
ztrácí bojovníci a něco temného vraždí v ulicích.
ISBN 978-80-278-0012-4

Mlčoušková, Jarmila
Stíny nad Univerzitou v Tir
Erath: Rogenovo oko

Brno: CPress, 2021, 272 s., váz.
369 Kč
Originální fantasy román z prostředí
magické univerzity.
ISBN 978-80-264-3509-9

Paolini, Christopher
Spát v moři hvězd – Kniha II.

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2021, 400 s., váz. 449 Kč
Strhující závěr epické vesmírné ságy
od autora bestsellerové série Odkaz
Dračích jezdců. Xenobioložka Kira
Navárezová na průzkumné misi
objevila mimozemský organismus
a celý život se jí obrátil vzhůru
nohama.
ISBN 978-80-253-5047-8

Riordan, Rick
Apollónův pád – Neronova
pevnost

Překl. Chodilová, Dana, Praha: Fragment, 2021, 392 s., váz. 399 Kč
Poslední díl bestsellerové série ze
světa Percyho Jacksona je tady!
ISBN 978-80-253-5038-6

bibliografie
Ryan, Anthony
Říše popela

Překl. Žáček, Milan, Brno: Host,
2021, 615 s., brož. 299 Kč
Závěrečný díl epické fantasy trilogie
Draconis Memoria.
ISBN 978-80-275-0584-5

Sedimenty diagnózy wellness

Brno: Host, 2021, 192 s., brož.
249 Kč
Bizarní dobrodružství v podzemí běloruských solných dolů proměněných
v luxusní sanatorium.
ISBN 978-80-275-0530-2

Snyderová, Maria V.
Studie kouzel

Překl. Stárková, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2021, 472 s., váz. 399 Kč
Kořeny kouzel sahají hluboko. Druhý
díl akční fantasy série.
ISBN 978-80-7661-161-0

Zahn, Timothy
Star Wars – Thrawn Ascendence: Chaos na vzestupu

Překl. Šebesta, Lubomír, Praha:
Egmont, 2021, 352 s., brož. 349 Kč
Úvodní kniha nové trilogie Star Wars
o tajemném národu Chissů.
ISBN 978-80-252-4920-8

Ziemiański, Andrzej
Cyberpunk

Překl. Pilch, Robert, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 344 s.,
brož. 399 Kč
Cyberpunk vás vtáhne do propasti
gigantického, neony zářícího města,
v němž vládne zločin a věda budoucnosti.
ISBN 978-80-7642-570-5

TH R I LLE RY
Dán, Dominik
Sára

Překl. Hanzlík, Jan, Praha: Slovart,
2021, 288 s., váz. 349 Kč
Detektivové Richard Krauz a Jozef
Fischer vyšetřují vraždu vlivného
ředitele konzorcia bank. Našli ho
v jeho pracovně s prostřelenou hlavou. Není jasné, jak vrah překonal
důmyslný zabezpečovací systém
a jak je možné, že na místě činu nezanechal stopy.
ISBN 978-80-276-0139-4

May, Peter
Tichá smrt

Brno: Host, 2021, 368 s., váz.
Smyslů zbavená pomstychtivost,
o smysly připravená oběť, sluncem rozpálené španělské pobřeží
a vrah se srdcem chladným jako
led.
ISBN 978-80-275-0520-3

Mužíková, Michaela
Vraždy s odstupem

Brno: Moba, 2021, 264 s., váz.
Mladý lékař Marek Dostál přijíždí
do malebného města na Vysočině,
aby zde zahájil svou praxi. Hned
první den jeho nové kariéry nezačne dobře, jeho zdravotní sestra,
kterou zdědil po svém předchůdci, nepřijde do práce a nebere ani
telefon.
ISBN 978-80-243-9740-5

Phillis, Julia
Mizející země

Překl. Rybníčková, Anna, Brno:
Moba, 2021, 336 s., váz.

Dvanáct měsíců, dvanáct na první
pohled na sobě nezávislých příběhů.
Všechny ovšem spojuje počáteční
tragédie – zmizení dvou malých dívek
Sofie a Aljony.
ISBN 978-80-243-9208-0

Pollock, Tom
Heartstream

Překl. Chodilová, Dana, Praha: Fragment, 2021, 296 s., váz. 369 Kč
Napínavý psychologický thriller o posedlosti, slávě a zradě.
ISBN 978-80-253-5043-0

Šmehlík, František
Slyšet jeleny zpívat

Praha: Argo, 2021, 328 s., váz.
V horské osadě v Beskydech je
nalezena brutálně zavražděná
dívka. Vše nasvědčuje tomu, že se
stala obětí sexuálního maniaka.
Šéf ostravské mordparty Miroslav
Lada rychle dojde k přesvědčení,
že vrahem musí být někdo
z místních.
ISBN 978-80-257-3461-2

V ZPOM Í N K Y
Allen, Woody
Mimochodem

Překl. Žantovský, Michael, Praha:
Argo, 2021, 364 s., váz.
Slavný režisér ve svých pamětech
nic neskrývá a jeho pohled na
vlastní bouřlivé životní osudy nepostrádá humor. Popisuje dětství
v Brooklynu, vypráví, jak se těžce
protloukal jako komik, provede nás
celou svou dlouhou režisérskou
kariérou.
ISBN 978-80-257-3463-6

Altmann-Loos, Elsie
Můj život a Adolf Loos

Překl. Dan, Zdeněk, Praha: Ikar,
2021, 312 s., váz. 359 Kč
Ve svých velmi osobních vzpomínkách vykresluje Elsie Altmann-Loos
s jemnými nuancemi obraz Adolfa
Loose, jak ho poznala v soukromí,
ale i obraz celé epochy… Vídeň, Paříž
a Côte d’Azur jsou zastávky na jejich
společné cestě.
ISBN 978-80-249-4398-5

Burian, Jan
Co jsem nezapomněl aneb Z deníku potulného písničkáře
Praha: Galén, 2021, 411 s., váz.
Název vzpomínek básníka, prozaika
a písničkáře Jana Buriana (nar. 26.
března 1952) Co jsem nezapomněl
naznačuje jistou spřízněnost s jeho
starším textem Rychle než to zapomenu.
ISBN 978-80-7492-525-2

Jaroslav, Morávek
Deník zvěrolékaře. Můj život
nejen se zvířaty

Praha: Fortuna Libri, 2021, váz.
Nestává se moc často, aby měl člověk
tak pestrý život, jako se to přihodilo
autorovi této knihy, veterináři doktoru Morávkovi.
ISBN 978-80-7546-326-5

Martoník, Juraj
Paměti česko–slovenského
diplomata napříč režimy

Brno: CPress, 2021, 272 s., váz.
299 Kč
Jak se žilo jednomu z nás… za různých režimů.
ISBN 978-80-264-3497-9

z n ov i n e k k 10. 5. 2021 26 0 t i t u l ů
Oliverová, Gillian
Eva Romanová – Vzpomínky

Překl. Neradová, Alice Lily, Praha:
Brána, 2021, 135 s., váz. 299 Kč
Eva Romanová spolu se svým bratrem Pavlem tvořila náš nejslavnější
krasobruslařský pár.
ISBN 978-80-242-7207-8

Peprník, Jaroslav
Vzpomínky anglisty

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 180 s.
Kniha vychází v rámci ediční řady
Paměť UP. Vzpomínky profesora
Peprníka jsou nejen svědectvím
o dění na univerzitě, ale i vyprávěním
o peripetiích druhé poloviny dvacátého století.
ISBN 978-80-244-5851-9

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Guzowská, Marta;
Raczyńská, Agata
Detektivové z Tajemné ulice:
Záhada zmizelé brože

Plasová, Anna, Praha: Pikola, 2021,
144 s., váz. 249 Kč
Když se Hanka ve výtahu seznámí
s Péťou, jeho sestrou Anďou a potkanem Sherlockem, nic nenasvědčuje
tomu, že by toho odpoledne měli
zažít něco zvláštního.
ISBN 978-80-242-7148-4

Hegerová, Ann-Katrin;
Rupp, Dominik
Pátrači ze stodoly

Říčany: Junior, 2021, 80 s., váz.
Že stará stodola není ničím zajímavá?
Omyl! Ta na farmě U kupky sena
určitě je! Sídlí v ní totiž zbrusu nová
detektivní kancelář nazvaná Pátrači
ze stodoly.
ISBN 978-80-7267-726-9

Krolupperová, Daniela
Společenstvo klíčníků

Praha: Pikola, 2021, 192 s., váz.
249 Kč
Když čtrnáctiletý Martin přijíždí strávit část letních prázdnin k prastrýci
v Rožmitále, nečeká nic jiného než
pořádnou nudu.
ISBN 978-80-242-6838-5

Larwood, Kieran
Podkin Jednoouško a dar
Temnory

Překl. Badalec, Petra, Praha: Albatros, 2021, 232 s., váz. 299 Kč
Podkin je zpátky. Nejnapínavější příběh, jaký jste kdy četli, pokračuje!
ISBN 978-80-00-06141-2

Willsová, Amanda
Poníci od stříbrné řeky – Divoká
bouře

Deset interaktivních případů čeká
na vyřešení. Připojte se k doktoru
Watsonovi a pomozte mu se sledováním stop, které mu zanechal jeho
přítel, věhlasný detektiv Sherlock
Holmes.
ISBN 978-80-242-7097-5

Svašková, Jana
Pojďme si hrát ven

Praha: Esence, 2021, 499 Kč
Chcete, aby si vaše děti hrály více
venku? Aby objevily vzrušení a zábavu, která doprovázela vás, když jste
trávili každou volnou chvíli s kamarády? Pojďme si hrát ven je krabice
plná her.
ISBN 978-80-242-6603-9

KOM I K SY
Gaudin, Jean-Charles
Byl jednou jeden život – mozek
Překl. Vranová, Kateřina, Praha:
Fragment, 2021, 48 s., váz. 249 Kč
Komiksové zpracování kultovního
animovaného seriálu!
ISBN 978-80-253-5040-9

LE PO R E L A
Marešová, Jarmila
To je náš hrad!

Praha: Albatros, 2021, 16 s.
Na hrad přijedou rytíři! Veselé leporelo pro děti od 3 let.
ISBN 978-80-00-06157-3

Zmatlíková, Helena
Šiju boty do roboty

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 129 Kč
Leporelo oblíbených lidových říkadel
pro nejmenší s působivými obrázky
Heleny Zmatlíkové jistě potěší malé
i velké.
ISBN 978-80-00-06143-6

PO HÁD K Y
Disney – Nejkrásnější 5 minutové pohádky
Praha: Egmont, 2021, 192 s., váz.
349 Kč
Víte, co vše se stalo za devatero
horami a devatero řekami? Sbírka
12 známých pohádek s populárními postavičkami od Disneyho
v hlavní roli
ISBN 978-80-252-4894-2

Lada, Josef
O chytré kmotře lišce

Praha: Albatros, 2021, 92 s., váz.
249 Kč
V hájovně U Pěti buků se nevedlo
bystrému liščeti špatně.
ISBN 978-80-00-04970-0

PRO DĚ TI
Bednářová, Jiřina
Mezi námi předškoláky pro děti
od 4 do 6 let

Sedmý díl kouzelné série pro všechny
milovnice zvířat!
ISBN 978-80-253-5033-1

Csontosová, Zuzana
Víla Jasmínka a skřítek Vendelín
Praha: Fragment, 2021, 64 s., váz.
269 Kč
Krásně ilustrovaná knížka o tom, jak
chránit přírodu kolem nás.
ISBN 978-80-253-5042-3

Dolejší, Ondřej
Kamarádi z pravěku: Mia a Tobi
Praha: Albatros, 2021, 18 s., lepor.,
99 Kč
Tobi jde poprvé do školky a stydí se.
ISBN 978-80-00-06153-5

Galewska-Kustra, Marta
Péťa se učí mluvit

Praha: Pikola, 2021, 40 s., 279 Kč
Seznamte se s Péťou a jeho veselou
rodinkou!
ISBN 978-80-242-7191-0

Hanáčková, Pavla
Co mají společného zvířata a lidé
Praha: Albatros, 2021, 36 s., váz.
199 Kč
Lidé mají se zvířaty společného
mnohem více, než je na první pohled patrné. A přesně o tom tato
knížka je.
ISBN 978-80-00-06061-3

Hubbard, Ben
Jak se žilo v dávných dobách

Překl. Kordíková, Jana, Praha: Pikola,
2021, 64 s., váz. 299 Kč
Představte si, že byste se narodili
v době kamenné. Nebo ve starověkém Římě či Egyptě, jako Skytové
na asijských stepích, jako Vikingové
na dalekém severu.
ISBN 978-80-242-7058-6

Christians, Julia; Quayleová, Ruth
Alice uličnice a králík nezbedník
Praha: Pikola, 2021, 128 s., váz.
199 Kč
K Alici Rychlé je život někdy dost
nespravedlivý. Třeba ještě nikdy
v životě neměla jediné zvířátko.
Všem jejím spolužákům navíc
v jednom kuse padají zuby, jen jí
pořád nic.
ISBN 978-80-242-7147-7

Jordahlová, Jenny;
Mathismoen, Ole
Zelená (se) Země. O přírodě,
ekologii a tak

Praha: Argo, 2021, 160 s., váz.
Existují světélkující zvířata? Přežije
rozpůlená žížala? Potřebuje Země
sluneční brýle? Co je to ta změna
klimatu, o které se pořád mluví? Komiksový průvodce s erudicí a vtipem
seznamuje malé i velké s přírodou
kolem nás.
ISBN 978-80-257-3373-8

Kinney, Jeff
Ponorková nemoc

H RY

Praha: Edika, 2021, 72 s., brož.
169 Kč
Publikace je určena dětem k prověření jejich znalostí, schopností
a dovedností před nástupem do
školy, nejvhodnější je pro věk 4 až 6
roků dítěte.
ISBN 978-80-266-1612-2

Hamer-Morton, James
Hádanky a hlavolamy Sherlocka
Holmese – úniková hra

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná ZOO – Snaživý medvídek

Kotová, Marcela
Čteme s obrázky – Ňufíkova
dobrodružství

Překl. Kempná, Romana, Praha:
Fragment, 2021, 120 s., váz. 249 Kč
Pro Poppy měl být týden na koních
uprostřed lesů životním zážitkem.
ISBN 978-80-253-4965-6

Překl. Vlčková, Eva, Praha: Universum, 2021, 224 s., váz. 399 Kč
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Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2021, 104 s., váz. 169 Kč

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2021, 224 s., váz. 249 Kč
Šestý díl pokračování populárních
příběhů o poseroutkovi! Pro děti
a mládež.
ISBN 978-80-7661-048-4

Praha: Fragment, 2021, 56 s., váz.
229 Kč

bibliografie
Na každé štěně čeká den, kdy opustí
maminku a přestěhuje se do nové
rodiny.
ISBN 978-80-253-5049-2

Koubská, Patricie
Grafomotorika pro předškoláky
– Jak se stal Fanda králem lesa
Praha: Fragment, 2021, 48 s., brož.
149 Kč
Příprava k zápisu jako výprava za
dobrodružstvím? S divočákem Fandou se děti nudit nebudou!
ISBN 978-80-253-5035-5

Kučera, Martin
Angličtina pro malé školáky

Praha: Edika, 2021, 96 s., váz. 249 Kč
Hodný kamarádský duch tě zavede
na svůj strašidelný hrad, kde dostaneš příležitost pohrát si s angličtinou.
Získáš za to drahocenné poklady,
které si můžeš lepit do vlastní pokladnice.
ISBN 978-80-266-1607-8

Lebeda, Jan
Medovníček a jeho nemocnice
pro zvířátka

Praha: Pikola, 2021, 136 s., váz.
299 Kč
Skřítek Medovníček žije s Medulkou
a malým Medulínkem spokojeně
v chaloupce v lese, stará se o včeličky
i ostatní zvířátka, ale jednoho dne se
stane něco strašného – Medulínka
unesou zlé africké včely.
ISBN 978-80-242-7159-0

Lukešová, Milena
Čáp

Praha: Albatros, 2021, 32 s., váz.
299 Kč
Sněhuláci roztáli, přichází jaro!
ISBN 978-80-00-06142-9

Maruszaková, Marta;
Filipinová, Monika
Tajemství mámina bříška aneb
Odkud se berou miminka
Praha: Pikola, 2021, 40 s., 299 Kč
Seznamte se s Melánií, která chce
vědět, odkud se vzala a jak přišla
na svět.
ISBN 978-80-242-7245-0

Meyer, Marissa
Instant karma

Překl. Babuláková-Jelínková, Petra,
Praha: Egmont, 2021, 384 s., váz.
399 Kč
Prudence je klasická šprtka, co má
o lidech okolo sebe jasno: jsou líní,
arogantní a nejradši by jim to všem
dala pořádně sežrat.
ISBN 978-80-252-4905-5

Myjer, Jochem
Chuchvalci

Překl. Lekkerkerker, Jana, Brno:
CPress, 2021, 128 s., váz. 299 Kč
Kdo chrání děti před nemocemi? Napínavý příběh o Chuchvalcích, Brutálnících a chlapci se superočima.
ISBN 978-80-264-3498-6

Nordqvist, Sven
Jak Fiškus sázel masovou kuličku
Brno: Host, 2021, 32 s., váz.
Děda Pettson zryl půdu, zasel semínka a vysadil brambory. Filuta Fiškus,
který s Pettsonem rozhodně nesdílel
představu, že v zeleninové zahradě
se má pěstovat zelenina, si zasadil
své nejoblíbenější jídlo — masovou
kuličku!
ISBN 978-80-275-0574-6

z n ov i n e k k 10. 5. 2021 26 0 t i t u l ů
Nowicki, Artur;
Brykczynski, Marcin
Objevuj s úsměvem: Na dvou
kolech

Překl. Staněk, Vojtěch, Praha: Pikola,
2021, 28 s., 259 Kč
Skládačka Kačka, jednokolka a moped vás zvou na vyjížďku!
ISBN 978-80-242-6655-8

Palmerová, Emily
Kamarádka pro Sunny

Překl. Haltufová, Vendula, Praha:
Pikola, 2021, 128 s., váz. 179 Kč
Fiona je štěstím bez sebe. Jejím
novým poníkem bude Sunny, klisna
se zlatavou srstí! Fiona v její hřívě
objeví záhadný drahokam, který
jasně září.
ISBN 978-80-242-7074-6

Petrová, Simona
Případ neposlušných kůzlátek

Brno: CPress, 2021, 112 s., váz.
279 Kč
Byly dva, ten první trochu strašpytel
a ten druhý zase rváč. Rádi spolu
dováděli, objevovali svět, škádlili se,
ale jednoho dne se ztratili, zmizeli
beze stopy a zůstala po nich jen jejich
zoufalá maminka.
ISBN 978-80-264-3487-0

Raya a drak – Příběh podle filmu
Praha: Egmont, 2021, 64 s., váz.
249 Kč
Nenechte si ujít napínavý fantasy
příběh podle nejnovějšího akčního
filmu z dílny legendárního studia
Walt Disney!
ISBN 978-80-252-4898-0

Rezková, Milada
Kocourek Tulák Kotoulek

Praha: Albatros, 2021, 40 s., váz.
199 Kč
Kocourek Kotoulek objevuje svět!
Jednou ráno, bylo to nejspíš ve
středu, skutálelo se ke kurníku pod
kopcem Jivina chlupaté klubíčko. Je
tu slípka Popkorn, která nosí kolem
krku žluté korále.
ISBN 978-80-00-06124-5

Sekaninová, Štěpánka
My se virů nebojíme

Praha: Albatros, 2021, 16 s., 169 Kč
Byl jednou jeden virus, jmenoval se
Karel a moc si přál získat pro sebe
nějakého toho človíčka, ovládnout ho
a onemocnět ho.
ISBN 978-80-00-06145-0

Smolíková, Klára; Smolík, Jan
Husité

Praha: Pikola, 2021, 56 s., váz.
249 Kč
Vydej se s námi na dobrodružnou
cestu za husity!
ISBN 978-80-242-7224-5

Tautová, Věra; Martincová, Jana
Předškolákovy týdeníčky pro
chytré hlavičky

Praha: Babyonline, 2021, 248 s.,
brož. 638 Kč
První a dosud jediná komplexní příprava předškoláka na našem knižním
trhu – 4 publikace, nálepky, kosmická
mapa. Mějte náskok od počátku
a napořád!
ISBN 978-80-907132-7-7

Tautová, Věra; Martincová, Jana
Říkačky pro chytré hlavičky
Praha: Babyonline, 2021, 119 s.,
brož. 399 Kč

Nové, doplněné a upravené vydání
oblíbených říkanek pro děti od
0 do 8 let (nejlépe 2–5 let).
Kniha je doplněna o Kreslení dle
předlohy a pexesové karty. Jiné
říkanky!
ISBN 978-80-907132-8-4

Tlapková patrola – Pohádky pro
všechny tlapky
Praha: Egmont, 2021, 160 s., váz.
299 Kč
Chtěli byste zažít spoustu dobrodružství plných zábavy a týmové
spolupráce?
ISBN 978-80-252-4896-6

Troianowski, Johan
Růža. Zachraňte princeznu!

Brno: Host, 2021, 96 s., váz.
Není princezna jako princezna. Růža
nosí proužkované tričko, kecky a na
její ohnivě zrzavé hlavince byste
korunu hledali marně. Co taky s ní?
Při všech dobrodružstvích by jí jen
překážela.
ISBN 978-80-275-0516-6

Walderová, Vanessa
Příběhy o mamutech

Říčany: Junior, 2021, 64 s., váz.
Že mamuti byli velcí a žili v pravěku,
asi víte. Ale možná už nevíte, jak to
chodilo v mamutí škole, jak se z táty
mamuta stal tatamut a z mamutí slečny baletka, ani jak vzniklo přátelství
mezi pravěkým klukem a mamutím
mládětem.
ISBN 978-80-7267-728-3

Webbová, Holly
Magická zvířata – Myšákova
kuráž

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2021, 96 s., váz. 199 Kč
Závěrečný díl skvělé série pro
všechny, kteří někdy zatoužili po
tom, aby jejich zvířecí kamarád
uměl mluvit!
ISBN 978-80-253-5045-4

Weinholdová, Angela
Poznáváme hodiny a čas

Překl. Kudělková, Jana, Praha: Albatros, 2021, 16 s., brož. 299 Kč
Kolik je právě teď hodin? Zábavná
cvičebnice pro předškoláky a prvňáčky.
ISBN 978-80-00-06048-4

Žáček, Jiří
Jiří Žáček dětem

Praha: Fragment, 2021, 96 s., váz.
299 Kč
Chcete vědět, co se učí v Aprílové
škole?
ISBN 978-80-253-5046-1

PRO DÍVK Y
Coxová, Lizzie; Weighill, Damien
Holky, neděste se puberty
Praha: Fragment, 2021, 64 s., brož.
199 Kč
Vlasy by sis mohla mýt třikrát denně,
na obličeji se ti dělají pupínky a rodina tě dohání k šílenství… Co se to,
sakra, děje?
ISBN 978-80-253-4943-4

Peduzzi, Elena
Bia – Můj život, můj svět

Překl. Kolebáčová, Radka, Praha:
Egmont, 2021, 192 s., brož. 299 Kč
Nahlédněte do světa hlavní hrdinky
populárního seriálu!
ISBN 978-80-252-4900-0
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PRO M L ÁDE Ž
Hlaváčková, Kristina
Dračí oči – Černý jezdec

Praha: Fragment, 2021, 424 s., brož.
349 Kč
Princezna Elena se po osmi letech
vrací domů.
ISBN 978-80-253-5051-5

Kinney, Jeff
Fakt smůla

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2021, 218 s., váz. 249 Kč
Gregu Heffleymu ujíždí půda pod nohama. Jeho nejlepší kamarád Rowley
Jefferson se na něj vybodnul a najít si
nové kamarády bude fakt fuška. Aby
obrátil štěstí na svou stranu, Greg se
rozhodne, že zariskuje a nechá svá
rozhodnutí na náhodě.
ISBN 978-80-7661-049-1

Meyerová, Stephenie
Půlnoční slunce

Teplá, Lucie, Praha: Egmont, 2021,
720 s., váz. 549 Kč
Osudové setkání Edwarda Cullena
a Belly Swanové obrátilo oběma život
vzhůru nohama.
ISBN 978-80-252-4904-8

Valnohová, Sára
Alenka v říši GIFů

Překl. Berta, Erik, Praha: Edice ČT,
2021, 192 s., brož. 269 Kč
Rádi trávíte čas online? Tak to byste
měli vědět, jak se bezpečně na sítích
pohybovat, čemu se vyhnout a na co
si dát pozor.
ISBN 978-80-7404-345-1

PRO N E JM E NŠÍ
Kontrastní leporelo: Dopravní
prostředky

Brno: CPress, 2021, 12 s., lepor.,
99 Kč
Děti těsně po narození vnímají
zejména ostré kontrasty světlých
a tmavých ploch, které upoutají jejich
pozornost.
ISBN 978-80-264-3515-0

Kontrastní leporelo: U nás doma
Brno: CPress, 2021, 12 s., lepor.,
99 Kč
Rozvíjejte u svého miminka vnímání
a lásku ke knihám už od prvních
týdnů života.
ISBN 978-80-264-3514-3

PRO ZAČÍNAJÍCÍ
Č TE NÁŘ E
Wichová, Henriette;
Bux, Alexader
Příhody pejska Chloupka.
Obrázkové čtení

Říčany: Junior, 2021, 48 s., váz.
Samostatně i s pomocí rodičů mohou
mladší děti vstoupit do světa obrázkového čtení s úsměvným příběhem
malého pejska Chloupka. Ze svého
původního domova se odstěhoval
ke svému novému páníčkovi, klukovi
Lukášovi.
ISBN 978-80-7267-729-0

PŘ Í BĚ HY
Belšán, Michal
Nové příběhy se šťastným
koncem – Hladový vydrýsek

Praha: Fragment, 2021, 120 s., váz.
199 Kč

Třeťáci z pardubické základní školy
vyrazili na školu v přírodě.
ISBN 978-80-253-5044-7

SCI-FI, FANTASY
Bečan, Martin
Hvězdopravec

Praha: Fragment, 2021, 280 s., váz.
329 Kč
Okamžik, kdy má Mikuláš Koperník
dokončit studium a začít žít dospělý
život, se blíží.
ISBN 978-80-253-5039-3

ZPĚ VN Í K Y
Kajzarová, Lucie; Kajzar, Martin
Než zapadne sluníčko

Praha: Edika, 2021, 72 s., váz. 249 Kč
Zpěvník obsahuje 21 tematicky
pestrých písní. Dětem, rodičům
i pedagogům přibližuje různé žánry
hudební scény, jakými jsou rock,
jazz, šanson, blues, pop, country, Indian pop, hip hop, ale také muzikál
nebo opera.
ISBN 978-80-266-1608-5

hudebniny
HUD E B N I NY
Dvořák, Antonín
Symčcový kvartet Es dur op. 80

Praha: Bärenreiter Praha, 2021, 4.
vyd., brož. 295 Kč
Smyčcový kvartet č. 8 E dur komponoval Dvořák na počátku roku 1876.
Bolestný klid a nostalgie jsou hlavními znaky tohoto komorního díla,
jež vzniklo v sousedství světoznámé
kantáty Stabat Mater.
ISBN 979-0-2601-0941-4

Martinů, Bohuslav
Serenáda č. 1 (H 217)

Praha: Bärenreiter Praha, 2020,
1. vyd., brož. 205 Kč
Během roku 1932 zkomponoval Martinů cyklus čtyř „malých
serenád“, z nichž Serenáda č. 1 je
určena hoboji, klarinetu, čtverým
houslím a violoncellu. K dispozici je studijní (kapesní) partitura
a party. K vydání připravila Jitka
Zichová.
ISBN 979-0-2601-0932-2

Martinů, Bohuslav
Serenáda č. 3 (H 218)

Praha: Bärenreiter Praha, 2020,
1. vyd., 36 s., brož. 205 Kč
Během roku 1932 zkomponoval Martinů cyklus čtyř „malých
serenád“, z nichž Serenáda č. 3 je
určena hoboji, klarinetu, čtverým
houslím a violoncellu. K dispozici je studijní (kapesní) partitura
a party. K vydání připravila Jitka
Zichová.
ISBN 979-0-2601-0931-5

Metelka, Jakub
Malý virtuos

Praha: Bärenreiter Praha, 2021,
1. vyd., 24 s., brož. 195 Kč
Nové album klavíristy, pedagoga
a skladatele Jakuba Metelky
(nar. 1986) obsahuje patnáct
vtipných, skvěle pianisticky
posazených skladbiček. Malý
virtuos si na nich procvičí svou
technickou dovednost a hudební
představivost.
ISBN 979-0-2601-0933-9

bibliografie
vysokoškolská
skripta; učebnice
PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Hradilová, Darina
Role rodilého mluvčího v cizojazyčné komunikaci

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 146 s., brož. 210 Kč
Cílem monografie je prezentovat
rodilého mluvčího v těch jeho rolích,
které pro cizojazyčné vyučování a cizojazyčnou komunikaci považujeme
za zásadní: tedy jako partnera v komunikaci, učitele a vzor jazykového
chování.
ISBN 978-80-244-5785-7

Ješina, Ondřej a kol.
Otázky a odpovědi aplikované
tělesné výchovy I aneb Inkluzivní
tělesná výchova pro I. stupeň
základních škol s přesahem do
mateřských škol
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 224 s., váz.
Kniha reflektuje nejen aktuální
inkluzivní proces ve školní tělesné
výchově, ale nabízí také zejména
řešení, která byla pilotně i v praxi
implementována.
ISBN 978-80-244-5719-2

Ješina, Ondřej a kol.
Otázky a odpovědi aplikované
tělesné výchovy II aneb Inkluziv-

z n ov i n e k k 10. 5. 2021 26 0 t i t u l ů

ní tělesná výchova pro II. stupeň
základních škol s přesahem do
středoškolského vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 272 s., váz.
Kniha reflektuje nejen aktuální
inkluzivní proces ve školní tělesné
výchově, ale nabízí také zejména
řešení, která byla pilotně i v praxi
implementována.
ISBN 978-80-244-5757-4

Karunová, Hana
Digitalizace textů pro studenty
se zrakovým postižením na
vysoké škole

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 120 s., brož.
Publikace seznamuje čtenáře se
službou digitalizace studijních
materiálů a knihy pro studenty
se zrakovým postižením. Text je
uveden specifikací služby digitalizace knih v rámci Centra podpory
studentů se specifickými potřebami
univerzity.
ISBN 978-80-244-5833-5

Karunová, Hana
Podpora směřovaná studentovi
se zrakovým postižením na
vysoké škole

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 70 s., brož.
Publikace se věnuje podpoře
směřované studentovi se
zrakovým postižením na vysoké
škole. Text je zaměřen především
prakticky.
ISBN 978-80-244-5835-9

ZDRAVOTNICTVÍ
Cibiček, Norbert;
Vacek, Jan a kol.
Principy a využití vybraných
analytických metod v laboratorní
medicíně
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 160 s.
Předkládaná skripta poskytují
přehledné informace
o nejdůležitějších moderních

instrumentálních metodách,
jejich principech a současném
využití nejenom v klinické
praxi, ale i v biomedicínském či
farmaceutickém výzkumu.
ISBN 978-80-244-5795-6

Heřman, Miroslav a kol.
Basics of Radiology

základní učebnice radiologie pro
zahraniční studenty lékařských
fakult. Svým rozsahem však
přesahuje znalosti nutné
k úspěšnému složení zkoušky
z tohoto oboru, zařazené obvykle
do 4. ročníku studia.
ISBN 978-80-244-5697-3

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 320 s., váz. 550 Kč
Tato kniha by měla sloužit jako

Informace z redakce
Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

Informace z redakce
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.

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

BEZ OBAV

NOVINKY V NABÍDCE ZONER PRESS

Amber Rae

SVĚTOVÁ VÁLKA Z

Zahoďte strach a pochybnosti
a využijte svůj potenciál naplno.
Chcete se naučit, jak jít do hloubky,
jak rozpitvat své emoce a využít je
ve svůj prospěch?

Max Brooks
Strhující kniha, která patří mezi celosvětové
bestsellery.

GAME CHANGERS

Epidemie zombie začíná v Číně, kde se
na několika odlehlých místech objevují
případy neznámé nákazy. Z Číny se pak
„vzplanutí“ šíří nekontrolovatelně po celém
světě. Max Brooks vytvořil apokalyptickou
a velmi detailně propracovanou vizi –
od zastíracích manévrů vlád přes šíření
epidemie s využitím černého obchodu
s lidskými orgány až po konkrétní osudy
jednotlivců…

Chcete zhubnout, zvýšit si IQ, naučit se
soustředit, omládnout, zbavit se strachu,
zlosti a dalších věcí, které vás v životě
zpomalují? Slavný BIOHACKER Dave
Asprey vám poradí, jak na to.
Vyšla také jako e-kniha.

Celému příběhu dodávají na autentičnosti
výpovědi přímých účastníků. V roce 2013
byl do kin uveden stejnojmenný ﬁlm,
který se knihou inspiroval, v režii Marca
Forstera s Bradem Pittem v hlavní roli.

Scott Kelby

Dave Asprey

FOTOGRAFUJEME
KRAJINY
Tipy, triky a fotorecepty od světově
uznávanéh fotografa Scotta Kelbyho.
Scott vám v této knize vysvětlí vše,
co pro fotografování krajin potřebujete
znát.

Vydavatelství
Zoner Press
tel.: 532 190 883
e-mail: knihy@zoner.cz
Nové sady 18, 602 00 Brno

Kompletní nabídka knih na www.zonerpress.cz
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TIMO PARVELA

Koumákův blog
ILUSTRACE PASI PITKÄNEN
PŘEKLAD MICHAL ŠVEC
Pate, spolužák Elly, dostane úkol na prázdniny: má si psát
deník. Psát „deník“ je zastaralé, tak začne psát blog a sdílí
ho se spolužáky. Navíc dostane na starosti Ema. Kdo to asi
je? Nemůže to být přeci nikdo jiný než pštros. Emo je ale
jiný ptáček a o legraci nebude nouze.
Kniha je určena především dětem, které „nerady čtou“.
Příběh je prokládaný obrázky, nákresy, blogovými záznamy
a online konverzací, kapitoly jsou krátké, mají spád.
Kniha je určena pro děti od 7–9 let.
Váz., 96 s., 215 Kč

KEVIN DUTTON,
ANDY MccNAB

Psychopatův
průvodce na cestě
k úspěchu
PŘEKLAD RENATA ČERVENKOVÁ
Spojení znalostí uznávaného psychologa a divokých zkušeností
hodného psychopata vyústilo v poznatek, že hodný psychopat
přemýšlí jinak než běžní lidé, a že kdybychom i my jednali více
sebevědomě, zachovávali si vždy chladnou hlavu, lépe využívali
šarm a soustředěně žili přítomným okamžikem, byli bychom
v životě mnohem úspěšnější.
Tato kniha vás zajímavou a zábavnou formou naučí, jak toho
dosáhnout.
Brož., 344 s., 425 Kč

obchod.portal.cz

NAKLADATELSTVÍ
ANCH BOOKS
Christina von Dreien

Jan Van Helsing
Ja

NAKONEC VŠECHNO
DOBŘE DOPADNE

WHISTLEBLOWER

Kniha pojednává o tom, jak
můžeme konstruktivně čelit
chaosu kolem současné
globální pandemie a jak
pozitivně přistupovat
ke „snahám“, jež nás mají
za úkol vyděsit. Drobná
knížečka, která dodává velkou odvahu.

Autoři interviewovali v této
knize šestnáct whistleblowerů, kteří odhalují vrcholně zajímavé skutečnosti a
souvislosti. Například: V
lékařství jsou potlačovány
nejen alternativní terapie,
ale dokonce i některé terapie
klasické medicíny!
Je Německo suverénní?
Syn vlivného ilumináta
odhaluje pozadí první i
druhé světové války. Vysoce
postavený zednář mluví o
UFO a cestování v čase.

Jan van Helsing

Jan van Helsing

KDO SE BOJÍ SMRTI?

TAJNÉ SPOLEČNOSTI

Každý se s ní alespoň
dvakrát v životě setká.
Toltékové říkají, že kráčí
stále s námi za levým ramenem a je naším nejmocnějším průvodcem.
Přečtěte si, co o sobě říká
bytost, která od počátku stvoření nepřebývala
ve fyzickém těle a není
zatížená dualitou ani pojmy
dobra a zla. Říkáme ji Smrt
a většina z nás se ji bojí.
Ona však dává přednost
jménu Anděl proměny nebo
Anděl transformace, protože
její pracovní náplní je energetická přeměna tvorstva.

Věříte, že na světě existuje tajné spiknutí několika
lidí? Jste otevření myšlence,
že několik málo mocných
organizací ovlivňuje dějiny
lidstva? Autorovi se podařilo
dostat do kontaktu s aktivním, vysoce postaveným
svobodným zednářem
a přimět ho k interview. Toto
není kniha pro slabé nátury!

Friedbert Becker

Tom Kenyon & Judi Sion

HYPNÓZA + METODA
PŘÍMÉ
KOMUNIKACE S
NEVĚDOMÍM

ARKTURIÁNI

Autor představuje praktické
návody, jak lze komunikovat s inteligentními částmi
nevědomí. Lidská duše ví
nejlépe sama, co se musí
odehrát, aby se vyléčily
a rozpustily traumatické
zážitky, strachy či jiné disharmonie. Stačí pokládat
správné otázky a učinit vše,
co nám sdělí, aby se začaly
dít zázraky.

„Existují dvě různá pojetí
světových dějin: první je oficiální, lživé a běžně se vyučuje na školách. Tím druhým
jsou tajné dějiny lidstva,
jež skrývají pravé příčiny
světových událostí.“

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.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

Pestré literární
zážitky
Mons Kallentoft
Dívej se, jak padám

Emme odlétá na Mallorku na
svoji první dovolenou bez rodičů.
A už se nikdy nevrátí. Nezvěstná
dcera, zoufalý otec a odhalování špíny
nablýskaného prázdninového ráje. Mons
Kallentoft přichází s novým příběhem,
který vám nedá spát.

hostbrno.cz

369 Kč Krimi

Eva Meijerová
Ptačí domek

Zuzana Hartmanová
Oko bouře

I bohové potřebují naději.
Mocní se perou o vládu
nad známým světem,
zatímco magie je čím dál
nevyzpytatelnější. Každý
dobrý skutek je po zásluze
potrestán a ušlechtilé úmysly
jsou zašlapány pod nánosy
zrady a nedorozumění. Druhý
díl postapokalyptické trilogie
Krysy apokalypsy.

Úspěšná houslistka Len
Howardová opustila kariéru
v londýnském orchestru
a přestěhovat se do domku
na venkově. Nakonec v něm
strávila zbytek života
a zkoumala ptáky. Románová
biografie osobité a svéhlavé
amatérské bioložky o hudbě
a ptačím zpěvu, ale i o tom,
co znamená někam patřit.

329 Kč Překladová beletrie

369 Kč Fantasy

Josiah Bancroft
Záhada Sfingy

Druhá část oceňované
tetralogie Knihy Babylonu.
Útěk z Babylonské věže není
snadný, ale návrat je ještě
těžší. Thomas Senlin a jeho
nesourodá posádka sice
unikli ze spárů babylonských
byrokratů a despotů, nyní však
nemají na vybranou a na své
uloupené vzducholodi musejí
vést svízelný život pirátů.

399 Kč Fantasy

Klára Goldstein
Falkenfrau

Ve své nejnovější sbírce se
autorka inspiruje konkrétními
místy a lidskými osudy. Boří
ale navyklé vnímání času
a prostoru, nechává přítomnost
splývat s minulostí a svou
básnickou řeč obohacuje
o nový zásadní prvek – hudbu
slyšenou, prožívanou, právě
vznikající.

229 Kč Poezie

Helle Helle

Ony
Ona a její matka žijí na dánském ostrově, píše
se rok 1981. Matka vlastní obchod s oblečením
a parfémy, šestnáctiletá dcera nastupuje na
gymnázium a zažívá drobné radosti i strasti
dospívajících. Pod zdánlivě klidným tokem
běžného života se však rodí tragédie.

Bl ank a Budínová
G aBriel a Pl ačková

Kotrmelce
u krmelce
Datel chce být spisovatel, hroch si hraje na divoké
prase a bratři kapři závodí v plavání, zatímco
chudák křeček musí přečkat bouřku. Veselé
básničky představují dětem svět zvířat hravě
a zábavně. Snadno si je zapamatují a pomůžou
jim také vyslovovat obtížné ř nebo zlobivé c.

amos oz
Šir a CHadadová

Skok do prázdného
bazénu
Věčný čekatel na Nobelovu cenu vypráví o zlomových
okamžicích svého života. Dlouholetá redaktorka
jeho knih se Oze ptá na psaní a inspirace, politické
postoje a vztah k erotice a genderu. Empaticky
naslouchá, když Oz mluví o sebevraždě své matky
nebo hněvu fanatiků, které pobouřil svými texty.

Aleš Palán
RA DY PÁNU BOHU,
JAK VYLEPŠIT SVĚT JEŠTĚ LÍP
Volné pokračování čtenářsky úspěšných rad pánu Bohu
je uzrálým vínem, které rozveseluje mysl, projasňuje
chmurné dny a dýchá nadějí, že tu přece jenom nejsme
sami. Autor se umí dívat kolem sebe i do sebe, a tak
mu neunikají ty ohromné každodenní maličkosti
i niterná hnutí, které dělají život tak jedinečným
a neopakovatelným. Potom se stává i účtenka v hospodě
či stará fotografie zážitkem. A možná nad tím i pán
Bůh žasne, čeho si ten drzoun nevšimne. Ilustrace Evy
Bartošové pak jednotlivá zamyšlení dokreslují a vtipně
komentují.

PROSTOR
PROSTOR

PROSTOR
Vladimír Kroc , Eliška Krausová
LETENKA DO NEZNÁMA
ANEB ROZHOVORY PŘES OCEÁN

Fascinující příběh Elišky Krausové-Chaves, sestry
spisovatele Ivana Krause, politologa Michaela Krause
a moderátora Jana Krause, která na jaře roku 1968 vyrazila
do Kolumbie zdokonalit svoji španělštinu. Když přišla
21. srpna okupace Československa, rozhodla se v Kolumbii
zůstat. Díky silným genům a lásce osudového muže
dokázala zvládnout nejrůznější nástrahy a vystoupat
vysoko na společenském žebříčku. V přirozeně plynoucím
rozhovoru s moderátorem Českého rozhlasu Vladimírem
Krocem se objevují známí herci, básníci, umělci, učenci,
bohatci, dobrodruzi, váleční hrdinové, diktátoři,
prezidenti. Elišku poznáváme nejen jako profesorku
francouzštiny na univerzitě v Bogotě, ale i jako telefonní
spojovatelku, prodavačku paruk, manažerku knihkupectví
či příležitostnou televizní herečku. Text doprovází velké
množství fotografi í z rodinného archivu.

NAKLADATELSTVÍ ZALOŽENÉ V PROSINCI 1989
DÁVÁME KVALITNÍM KNIHÁM PROSTOR

Deepa Anappara
DOKUD VÁS NENAJDEME
Smog v indickém velkoměstě je jako dech ďábla.
Pálí v očích, leze do nosu a úst, usazuje se na kůži,
vše rozmlžuje a maže z oblohy hvězdy. Ale může být
i užitečný – poskytuje krytí třem kamarádům, hledajícím
nezvěstného spolužáka. Trojice pátračů ze slumu musí čelit
vyděšeným rodičům, lhostejným policistům a džinům
kradoucím duše. Autorka se setkala s dětmi, které se živily
přehrabováním odpadků nebo žebraly na křižovatkách,
které se doma mohly jen s obtížemi učit kvůli složité situaci
v rodině nebo musely ze školy odejít kvůli nábožensky
motivovanému násilí. Své zkušenosti přetavila ve strhující
drama o odhodlání dětí přežít ve společnosti, která je
často záměrně zanedbává, vyprávěné z jejich perspektivy.
Skvěle zachytila především odolnost a kuráž těchto malých
hrdinů. Román byl přeložen do 22 jazyků.

PROSTOR
PROSTOR

PROSTOR

Jiří Pehe
POSLEDNÍ ÚTĚK ADAMA DRECHSLERA
Román o ztracené lásce, smrti
a jedné nikdy nedopsané knize
Veřejně známý intelektuál a spisovatel Adam Drechsler
tuší, že brzy podlehne vážné nemoci, a vypraví se na svou
poslední cestu přes oceán. V letadle se však seznámí
s dívkou, která by snad jeho odcházení mohla dát ještě nový
směr. V lehce mystifi kačním „autobiografickém“ románu
Jiřího Pehe nás vypravěč skrze rozhovor dvou lidí stojících
na opačném konci životní cesty provede osobní historií
českého emigranta, v níž se odrážejí dějiny naší země
posledního více než půlstoletí.

NAKLADATELSTVÍ ZALOŽENÉ V PROSINCI 1989
DÁVÁME KVALITNÍM KNIHÁM PROSTOR

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 19. 4. 2021 až 25. 4. 2021
Od okamžiku uzavření kamenných knihkupectví přestal SČKN vytvářet pravidelný týdenní žebříček nejprodávanějších tištěných knih, který vznikal na základě
hlášení od stovky knihkupců po celé republice. Nyní se znovu snažíme žebříček vytvořit, je ale třeba brát na zřetel, že údaje vycházejí jen z prodejů uskutečněných
na internetu, realizovaných v rámci výdejových okének a z prodejů internetových e-shopů.

beletrie
1. Alena Mornštajnová Listopád Host
2. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
3. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
4. Laura Kneidl Neopouštěj mě Red
5. Darcy Coates Záhada domu Marwicků Fobos
6. Zdeněk Svěrák Povídky a jedna báseň Cosmpolis
7. Vlastimil Vondruška Křišťálový klíč IV. – Hejnické pastorále Moba
8. Julie Caplinová Čajovna v Tokiu Grada
9. Penelope Bloom Jeho zákusek Kontrast
10. Jakub Katalpa Zuzanin dech Host

populárně-naučná
1. Tomáš Kosačík, Lucie Kosačíková Nejjednodušší plán 29 dní Tomáš Kosačík
2. Jan Hnízdil, Michal Tříska Všichni jsou psychopati jenom já jsem letadlo NLN
3. Nina Špitálníková Svědectví o životě v KLDR NLN
4. Jan Hocek Severní stezka – Českem od západu k východu Universum
5. Tomáš Kosačík Nejjednodušší recepty Tomáš Kosačík
6. Petra Burianová Cesta z těsta CPress
7. Zdeněk Pohlreich Super jednoduše Sevruga
8. Robert Šlachta, Josef Klíma Šlachta – Třicet let pod přísahou Universum
9. Matthew Walker Proč spíme – Odhalte sílu spánku a snění Jan Melvil Publishing
10. Jan Menděl Uprdelismus Pragma

pro děti a mládež
1. Stephenie Meyerová Půlnoční slunce Egmont
2. Jaroslav Foglar Rychlé šípy Jana Fischera Albatros
3. Neil Shusterman Zvon YOLI
4. Joanne K. Rowlingová Ikabog Albatros
5. Dav Pilkey Dogman: Pán blech Pikola
6. Rotraut Susanne Bernerová Léto Paseka
7. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
8. Kolektiv Zpívánky 1 Albi
9. Kolektiv Zpívánky 2 Albi
10. Rotraut Susanne Bernerová Podzim Paseka
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem, kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců
a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz. Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Březen 2021

1. Jonas Jonasson Sladká pomsta Voxi, čte M. Stránský
2. Jakub Mařík V ledovém sevření Audiotéka, Mystery Press, čte L. Ondráček
3. Frederick Forsyth Liška Tympanum, čte O. Brousek ml.
4. Chris Carter Sochař smrti Audiotéka, Bookmedia, čte J. Saic
5. Wim Hof Wim Hof: Ledový muž Jota, čte P. Hromádka
6. Bernard Minier Údolí Voxi, čte J. Schwarz
7. Karin Lednická Šikmý kostel OneHotBook, čte V. Cibulková
8. Marek Eben Myšlenky za volantem Témbr, čte M. Eben
9. Josef Klíma, Robert Šlachta Šlachta – Třicet let pod přísahou Témbr, čte D. Prachař, J. Klíma, J. Šafránek, I. Jirešová
10. Douglas Adams Stopařův průvodce Galaxií 3: Život, vesmír a vůbec Tympanum, čte V. Kotek
30
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K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz

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

KRÁLOVNA THRILLERŮ
ZE SOUSEDSTVÍ JE ZPĚT!
Stephanie a Patrick, bohatí a spokojení
manželé, se nedávno stali rodiči dvojčat.
Třebaže je péče o ně značně vysiluje,
Stephanie s jistotou ví, že má všechno,
po čem kdy toužila. Pak se objeví Erica,
žena z Patrickovy minulosti, a s ní šokující
odhalení o jeho první manželce. Ta podle
Eriky nezemřela nešťastnou náhodou.
Patrick tvrdí opak a Stephanie najednou
zjišťuje, že muž, kterému důvěřuje,
možná lže. A možná i vraždil. A možná
se to chystá udělat znovu...

„Geniálnější než MANŽELÉ ODVEDLE!“

