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Od autora ságy
Pilíře země

NOVINKY Z EDICE SVĚTOVÝ BESTSELLER
ZA PĚT LET
Rebecca Serleová
Dannie je špičková manhattanská právnička, žije spokojeně se svým přítelem
Davidem. V den zásnub se jí zdá zvláštní a velmi živý sen… Je v jiném bytě,
o pět let později s úplně cizím mužem. Po hodině se znovu probudí ve známém
světě. Ale je to opravdu stejný svět?
Co když ten muž v jejím snu skutečně existuje? Co když se opravdu brzy sejdou?
Nezapomenutelný příběh lásky plný radosti, ale i žalu, příběh o síle věrnosti,
přátelství a nevyzpytatelné povaze nelítostného osudu.

Pro fanoušky
Jojo Moyesové

POSLEDNÍ LET
Julie Clark
Psychologický thriller
plný nečekaných turbulencí

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. Jenže ve skutečnosti nic není takové, jak to vypadá. Claire je již
dlouho nešťastná v područí svého ambiciózního a výbušného manžela.
Proto se rozhodne zmizet, odletět někam daleko.
Díky náhodnému setkání na letišti pozná Evu, jejíž život se zdá stejně bezútěšný.
Domluví se, že si na poslední chvíli vymění letenky. Věří, že díky tomu budou
moci začít znovu, daleko od svých minulých životů. Když se letadlo s Evou zřítí,
Claire si uvědomí, že už není cesty zpět. Převezme Evinu identitu a spolu
s ní i její úzkostlivě skrývané tajemství...

VINAŘSTVÍ: NOVÝ ZAČÁTEK
Marie Lacrosse
Manželství služebné Ireny a bohatého dědice Franze mělo být sňatkem z lásky.
Ale po hrozném odhalení Franzova otce opustí těhotná Irena milovaného ženicha
bez slůvka rozloučení. V osamění přivede na svět malého syna a nastoupí
do práce jako dělnice v textilní továrně, kde se seznámí s charismatickým
dělnickým předákem Josefem. Ten jí poskytne zázemí a dodává sílu.
Ale dokáže Irena ztrátu Franze opravdu překonat?

Rodinná sága
z vinohradu pokračuje…

DÍTĚ NA NÁSTUPIŠTI
Gill Thompson
Inspirováno osudy dětí,
které přežily holokaust.

Praha 1939. Eva je mladá matka s tajemstvím. Když dojde k nacistické invazi,
ví, co musí okamžitě udělat, aby její dcera Miriam přežila – poslat ji
Kindertransportem do Londýna…
Londýn 1939. Pamela pracuje jako dobrovolnice a pomáhá židovským dětem.
Malá holčička Miriam si získá její srdce natolik, že si ji vezme domů.
Její rozhodnutí změní celý její život…

KNIHY PRO ZDRAVÉ
TĚLO, DUŠI I MYSL

Vše o adrenální únavě

5993

Oživte svou energii, posilte imunitu,
zlepšete koncentraci a žijte šťastný život bez stresu
Maggie LUTHER
Kniha nabízí čtenářům plán přirozeného životního stylu, který vám pomůže odhalit symptomy, zklidnit nadledviny a obnovit hladinu energie.
Najdete zde více než 130 receptů s nízkým obsahem cukru, které pomáhají adrenální únavu zvrátit. Díky informacím a technikám uvedeným v této knize si budete moci sestavit výživový plán na míru, který
zaručí návrat vašeho těla do stavu rovnováhy a zdraví.
288 stran, brožovaná, 339 Kč

Deset zenových vteřin

5999

Dvanáct zaklínadel pro hledání a nalézání smyslu,
klidu a vnitřní síly
Eric MAISEL
Základní metodou popsanou v této knize je využití jediného hlubokého nádechu a výdechu doplněné o konkrétní myšlenku. Kniha kombinuje východní principy založené na vědomém dýchání a všímavosti
s principy západní pozitivní psychologie. S pomocí této metody poznáte, že dokážete dělat i věci, které se vám dříve zdály příliš bolestivé
nebo příliš složité a budete schopni změnit svůj základní postoj k životu
– budete pozitivně naladěni, a cítit ve svém životě hluboký vnitřní klid.
224 stran, brožovaná, 319 Kč

Devět vln stvoření

5507

Kvantová fyzika, holografická evoluce a osud lidstva
Carl Johan CALLEMAN

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

V posledních několika letech byl náš svět svědkem změn společenského vědomí, jehož nečekaný rozvoj nebylo převládající vědecké paradigma schopno vysvětlit. Tyto změny odpovídají aktivaci nových vln
stvoření vycházejících ze středu vesmíru a hluboce ovlivňujících lidské myšlení. Carl Calleman předkládá kvantově-holografický pohled
na světové dějiny a lidské vědomí, představuje kvantovou fyziku, na níž
stojí pojetí vln v systému mayských kalendářů, a objasňuje, jak nám
tyto vlny umožňují porozumět proměnám dějinných epoch na Zemi
i možnostem budoucího vývoje. Autor vysvětluje, jak naše individuální
souznění s každou jednotlivou vlnou hraje roli v kvalitě našeho života
a jak musíme vědomě pracovat na tom, abychom rezonovali s vyššími
vlnami.
264 stran, brožovaná, 369 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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KRYSÍ STEZKA

Vážení a milí čtenáři,
přejeme vám hezké jarní dny, které dávají naději
na klidnější časy. Miluju rána, kdy vzduch nabíjí
energií a v dopoledním slunci si ráda sedám na
lavičku, jak jinak než s knížkou v ruce. Nové ediční
plány všech nakladatelství jsou plné zajímavých
novinek. V Euromedii připravili například světový
bestseller Dítě na nástupišti. Příběh, který vystavěla Gill Thompson, čtenářům znovu připomíná
dobu, kdy se především židovské rodiny snažily zachránit své děti tím, že je
poslaly do Velké Británie.
Z úplně jiného soudku je kniha Pojďme si hrát ven. Děti, které jsou hodiny
a hodiny zavřené doma u počítačů, se snaží vylákat do přírody a nabízí jim hry,
které jsme hrávali my, jejich rodiče, a které si nezaslouží zmizet v prachu elektronické doby.
Kdo na Netflixu sleduje seriál Bridgetonovi, který se stal hitem posledních
měsíců, ten se může těšit na knihu Bridgetonovi: Vévoda a já.
Podobně úspěšný byl ve své době i seriál Pilíře země, natočený podle předlohy Kena Foletta. Právě z jeho pera je nový román Večer a jitro, který vydává
nakladatelství Kalibr. Autor se znovu vrací do městečka Kingsbridge, kde se
odehrávaly už Pilíře země i další knihy Na věky věků a Ohnivý sloup, a jak praví
anotace, tentokrát se časově dostaneme před děj této trilogie. Jedná se tedy
o takzvaný prequel, který je v poslední době hodně oblíbený především mezi
filmaři.
Pro milovníky zvířat připravilo nakladatelství Vyšehrad novinku Řeč zvířat,
která se zamýšlí nad tím, jestli zvířata opravdu vnímají okolní svět odlišně než
my, což je opravdu zajímavé téma. Kdo někdy choval nějaké zvíře, jistě ho taková otázka napadla.
Další tipy na novotou vonící knihy najdete i v tomto aktuálním čísle Knižních novinek. Přejeme vám hezká nejen jarní rána ve společnosti dobrých knih.
JANA MARXTOVÁ

Před nedávnem jsem v televizi viděla film Operace Eichmann o válečném zločinci ukrývajícím se v Argentině. Napínavý příběh byl postaven na reálných základech a z toho vás chtě nechtě mrazí. Stejné mrazení v zádech cítíte u knihy
Krysí stezka britského právníka a spisovatele Philippe Sandse (vydává PROSTOR). Ústřední postavou je nacistický zločinec baron Otto von Wächter, jeden
z tvůrců krakovského židovského ghetta, pravá
ruka Hanse Franka a muž, který poslal na smrt
statisíce lidí. Na rozdíl od Franka, který byl
po norimberském procesu oběšen, Wächter
spravedlnosti unikl. Dostal se až do Argentiny
tzv. krysí stezkou, jíž utekli i další váleční zločinci jako již zmiňovaný Eichmann a Mengele.
V roce 1949 však za záhadných okolností zemřel ve Vatikánu pod jménem Reinhardt. Dost
možná byl otráven. Po okolnostech jeho smrti,
ale i po jeho zločinech, pátrají dva muži, kteří
by vzhledem k historickým událostem mohli
stát proti sobě, ale místo toho si jsou po boku.
Jedním je Wächterův syn Horst a druhým je
člen židovské rodiny, jehož předky Wächter poslal na smrt. „Krysí stezka v sobě
má prvek detektivky: pátráme po jednotlivých zločinech, vinících, spolupachatelích, svědcích a důkazech. Zároveň nás ale text svou zdrženlivostí a střídmostí
nutí se ptát, jak vlastně chápat vinu a kde všude ji hledat. Napínavost toho, co
kniha popisuje a ukazuje na fotografiích, je neustále provázána s naléhavostí
zámlk, které ponechává otevřené a kterými propojuje historii s nynějším okamžikem,“ říká naprosto výstižně překladatel Martin Pokorný. Anotace knihu
představuje jako historický detektivní i špionážní příběh a přesně tak bych to
také charakterizovala. Zajímavé je i prošpikování autentickými dopisy mezi
Wächterem a jeho ženou. Není divu, že kniha byla přeložena do šestnácti jazyků
a stala se mezinárodním bestsellerem. Rozhodně stojí za přečtení.
JANA MARXTOVÁ

Motto čísla:
„Úspěch dne je v jeho ránu,
úspěch roku je v jeho jaru.“
Čínské přísloví

co právě čte a pí še

KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ
operní pěvkyně

V současné době již nečtu tak často jako dřív,
a i proto jsem vděčná svým dvěma dcerám za
to, že jim můžu číst na dobrou noc a vidím,
jak mají knížky rády. Přesto jsem nedávno
přečetla například knihu Kde zpívají raci od
Delie Owensové. To je přesně žánr, který mě
dokáže odtrhnout od neustále hrající hudby
v hlavě. Mám ráda detektivní a napínavé knihy, u kterých se zcela ponořím do četby. Jsem
také velkou obdivovatelkou básní Jana Skácela,
ale na ty už tolik klidu nezbývá. Mým hlavním
čtivem tak zůstávají libreta skladatelů, která
čtu díky své profesi. Velice mě baví objevovat
krásu hudby skrz text a pomocí hudby zase
text povznášet do dalších sfér. Teď jsem zcela ponořená do libreta Janáčkovy
opery Káťa Kabanová, kterou Janáček psal podle předlohy dramatu Bouře
A. N. Ostrovského. Tuto operu chystám pro festival Glyndebourne v Anglii
v květnu tohoto roku. Jsem hrdá, že česká hudba má díky několikasetleté tradici
své místo i v zahraničí, a jsem šťastná, že i já budu moci přispět k šíření jejího
dobrého jména.
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LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM
Britský spisovatel Douglas Adams, autor oblíbených knih Stopařův průvodce, si
psal deník, do nějž si zaznamenával postřehy a pocity ze psaní. „Psaní rozhodně
není taková řehole, když se dostanete přes všechny své obavy. Zapomeňte na ně,
prostě pokračujte. Těmi špatnými pasážemi se vůbec netrapte. Nenamáhejte se
tím,“ stojí mimo jiné v deníku. Zápisky by měly nyní vyjít knižně. Na jejich vydání
se složili fanoušci Adamsových knih v crowfoundingové
kampani na serveru Kickstarter. Douglas Adams zemřel
v roce 2002 v pouhých devětačtyřiceti letech.

Královna

islandské krimi
je zpět

Andy Warhol vlastnoručně nakreslil kuchařku, kterou pojmenoval Wild Raspberries a v roce 1959 ji vydal vlastním
nákladem. Vyšlo jen 34 kusů. Jedno vydání je teď hlavním
tahákem aukce v síni Bonhams a vyvolávací cena je pěkně
vysoko.
Princ Philip, vévoda z Edinburghu, zanedlouho oslaví sté
narozeniny. K tomuto jubileu vyjde i kniha s příznačným
názvem 100 kapitol ze života prince Philipa. Není pochyb,
že to bude veselé a pestré čtení. Princ je totiž známý vtipálek, a tak mezi jinými historkami nechybí například ta, kdy
pomáhal královně do schodů tak, že jí před zraky všech
přihlížejících držel za pozadí. Autorem knihy je Ian Lloyd,
který patří k zakládajícím členům tiskového oddělení královské rodiny.

ZA
UTAJE
N
ZLOČI É
NY
Z APL A
TÍ
KRVÍ

V osmašedesáti letech zemřela Sue Townsendová, autorka oblíbených knih o Adrianu
Moleovi. První kniha vtipných příběhů o třináctiletém Adrianovi jí vyšla v roce 1982. Od
té doby se dočkala vydání v mnoha světových
jazycích a své čtenáře si našla i u nás.

Německo stáhlo z prodeje knihu Koronavirová duha pro
Annu a Moritze od spisovatelky Constanze Steindammové,
která měla dětem vysvětlit změny v každodenním životě
v době pandemie. Číně se nelíbila věta „Virus přišel z Číny
a rozšířil se do celého světa“. Čínský konzulát v Hamburku
hrozil německému nakladatelství trestním oznámením, požadoval stažení knihy a veřejnou omluvu. Nakladatelství na
všechny požadavky přistoupilo.
Bývalá prezidentská kandidátka Hillary Clintonová chystá
thriller s názvem Stát teroru. Příběh vypráví o mladé státní tajemnici, která musí spolupracovat se svým dřívějším
rivalem, nyní americkým prezidentem. Že oním mírně řečeno neschopným prezidentem je Donald Trump a že podobnost děje se skutečností je víc než náhodná, je všem
nad slunce jasné. Zdá se, že je tu zaděláno na pořádně
třaskavou knihu.
Fanoušci J. R. R. Tolkiena se mohou těšit na unikátní vydání oblíbené ságy Pán prstenů s autorovými
ilustracemi. Slavný spisovatel totiž své představy
o fantastickém světě nevtiskl jen do písmenek,
ale i do obrázků. Neměl však o nich valné mínění,
a proto je nepublikoval. Teď ale správci jeho pozůstalosti svolili k jejich vydání a my tak konečně zjistíme, jak si jednotlivá místa příběhu představoval
autor sám. Kniha by měla vyjít v říjnu.

Na místě bývalého popraviště je nalezen oběšený
muž. Při ohledání policie zjistí, že mrtvý má
v hrudi zaražený hřebík, Huldarův tým má před
sebou nový případ vraždy. Navíc Freyja dostala
anonymní zprávu, že má v bytě zavražděného
vyzvednout odložené malé dítě. Začíná závod
s časem, ve kterém jde o život…

V sérii Freyja & Huldar již vyšlo:

kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Jiřím Haldou

O RODIČÍCH A DĚTECH
Současná složitá situace, kdy trávíme s rodinou mnohem více času, než jsme byli zvyklí, dala vyplavat na povrch mnoha
vztahovým problémům, především mezi rodiči a dětmi. Jiří Halda je rodinný terapeut a ve své knize Maličkosti (distribuuje
INFRA) se zaměřuje právě na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení. V jeho filosofii je rodina základem všeho. A máma tou nejdůležitější osobou našeho života.
se syny) řeknou nejdůležitější fakta. Jde především
o atmosféru, ve které se to děje.

Poraďte rodičům „maličkost“. Jak v dnešní vyděšené
době vycházet s dětmi?
Víte, jsem vlastně neklidný z faktu, že lidé si pořizují děti
bez uvědomění, že jejich vztah s dítětem je ta nejdůležitější věc. Lidé si myslí, že rodiče se z nich stávají tím,
že se jim narodí dítě. Ale to je omyl. Rodiče, tedy máma
a táta, jsou sociální role a tyto role si rodiče mají povinnost osvojit, pokud si tak chtějí říkat. A k Vaší otázce
konkrétně – ve vyděšené době mají lidí na výběr z mnoha možností, které mají svoje krajní varianty. První z
nich je, že jsou vyděšení, orientují se na svůj strach a řeší
sebe. To je aktuálně největší zátěž v mojí terapeutické
praxi – domácí hádky, krize a násilí. Společenský strach
totiž „odbrzdil” potlačené stresy, se kterými většina lidí
v normálních podmínkách žije. A pak je druhá krajnost
– radost z toho, že máme více času pro sebe, pro společný program. Krize zkrátka od nepaměti prověřují
kvalitu vztahů. Je to tedy o rozhodnutí. Zní to snadno,
ale vůbec to není snadné. Moje obava plyne spíš z toho,
jak velké množství lidí je orientováno na sebe, a v krizi
ještě víc. Děti cítí strach rodičů, jejich nálady a reagují
po svém. Někdy pláčem, někdy agresivitou, přehnanou
aktivitou, potřebou pozornosti.
Uklidnit dítě tím, že mu dáte do ruky tablet, není ideální. Ale čím jej nahradit?
Stojím si za názorem, který jsem v knize napsal, že to
je vůbec nejhorší ze všech řešení. Děti mají relativně
málo příležitostí v rodině zažívat úspěch. To, že si hezky hraje, je spíš reflexe toho, že má rodič chvíli pokoj.
To není úspěch! Úspěch je můj hodnotitelný přínos
pro ty ostatní. Dětské povinnosti jsou v pravém slova
smyslu aktivity, které dělám vždycky já a dělám je pro
ty ostatní. Když děti naučíme zaměstnat se něčím užitečným, máme najednou spoustu volného času. Navíc
lidé mají pocit, že volný čas s dětmi musí být nutně
zábava. Naopak – společně pracovat je daleko důležitější, než si lidé myslí. Při práci si lidé (a nejvíc tátové

Dnešní rodiče žijí ve stresu ze všeho možného a dítě
často vnímají jako další stresor. Kde a kdy má dospělý
najít přes den chvíli sám pro sebe?
To je otázka lidské zralosti a postoje k odpovědnosti.
Zralý člověk vychovává své děti k tomu, že každý v rodině má právo na kousek času pro sebe. Samozřejmě
to neplatí pro rodiče miminek a omezené mají toto
právo rodiče malých dětí obecně. Tím, že dříve děti
vychovávala dětská smečka a nyní je dětí v rodinách
málo, musí rodiče vlastně dělat svým dětem starší
sourozence. Musí je naučit si hrát a pokud je u toho
nevedou k samostatnosti a k povinnostem, už to tak
zůstane. Takže jak najít čas pro sebe? Především nedělat doma všechno sám a už vůbec ne to, co už dítě
může, či dokonce má zvládat samo. Je realitou, že muži
si svůj čas obhájí snadněji. Nedostatek času pro sebe
se týká především žen. Povinnosti doma je třeba rozdělit a dětem vysvětlit, v čem je přínos při jejich plnění.
Chce to jen trochu času investovat do toho, abychom
děti povinnosti naučili.
Jako rodilý Pražák přestěhovaný na zapadlý venkov
zjišťuji, že rodinná sounáležitost, tedy obklopení dětí
různými vztahy tak, jak o tom píšete, tady stále ještě
funguje naprosto přirozeně. Vidíte ve své praxi rozdíl
mezi dětmi z vesnic a z měst?
Moc vám závidím tuto
zkušenost. Tím, že hodně
pracuji v terénu a zejména v mateřských školách,
mám smíšenou, ale spíš
nedobrou zkušenost. To,
jak funguje komunita lidí
na venkově, je hodně dané tradicí, vedením obce
a úplně nejvíc působením ředitelky mateřské
školy. Nejdůležitější část
osvěty a působení na
rodiče se děje do šesti
let dětí – souvisí to se samotným vývojem mozku. Je tedy důležité, co
je v obci zvykem a jaké
návyky se podporují. Ale
nemohu říct, že by to bylo příliš jiné na venkově
a ve městě. Naopak – byli
jsme zrovna tento víkend
na výletě na Vysočině
a parkoviště byla plná lidí
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z měst, kteří si vyrazili na túru. Celkově mám pocit, že
životní styl „měšťáků” a “vesničanů” se čím dál méně liší. A to minimálně tím, že venku vidíte čím dál méně dětí. A že čím dál víc dětí je citově zanedbáno, ale přitom
všechno mají. A že tráví přibližně stejný počet hodin na
mobilech či tabletech… Zkrátka možnosti se výrazně
vyrovnávají, snad s výjimkou dvou tří velkých měst.
Trendem dneška se zdá být názor, že matka může nahradit otce a obráceně. Vaše názory v knize popsané
jsou pro některé ženy skoro radikální. Jak to vyřešit co
nejlépe pro dítě?
Neznám moc okolností, které vzniknou „najednou”.
Máma tátu může chvíli zastoupit, stejně jako táta mámu.
To všichni víme. Jedním z důsledků civilizace je, že muži
ženy po staletí tlačili do jistého sociálního postavení.
Nyní se patrně kompenzují jevy vzniklé z tohoto důvodu. Máma a táta se však nemohou vyměnit. Pokud se
rodiče nechali natlačit okolnostmi do takové situace,
mají se snažit, ať trvá co nejkratší dobu. Na zaměstnávání matek s malými dětmi jsem dotazován neustále. Lidé
si smíchali role muže a otce a ženy a matky. Pokud jsme
zodpovědní k dětem, snažíme se dělat to, co děti potřebují, ne to, co je pro nás pohodlné, výhodnější či rychlejší. Přenášení odpovědnosti za děti na stát považuji za
největší hrůzu a omyl dnešní doby. Proto jen konstatuji
– když přijdou neočekávané okolnosti, nestyďte se, rodiče, poradit s odborníkem o tom, jak nejlépe situaci
v zájmu dětí vyřešit. 
JARMILA SKOPALOVÁ

JSOU RYBY
SEBEVĚDOMÉ?
VÍTE, ŽE GEPARDI
VRKAJÍ?
PROČ JSOU PSI
PŘÁTELŠTÍ?
Objevte fascinující svět zvířat.
Jejich ohromující inteligenci,
empatii a důmyslné způsoby
komunikace.

„Zvířata jsou našimi
sousedy na této planetě. Tato kniha ukazuje,
jak se můžeme stát lepšími sousedy.“
Alec Baldwin, herec

Kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Františkem Niedlem

KAŽDÝ PŘÍBĚH BY MĚL MÍT KONEC
Je to právě rok, co jsme si na stránkách Knižních novinek s autorem Františkem Niedlem povídali o jeho knihách s historickými příběhy, ale také o detektivkách s inspektorem Prévitem. Rok se s rokem sešel a tento svérázný hrdina míří na pulty
knihkupectví ve zbrusu novém příběhu Inspektor s velkým mozkem.
Co jste na inspektora Prévita přichystal tentokrát?
Jelikož příběhy inspektora Prévita se odehrávají
v současnosti a on je Američanem, nemohl jsem pominout sociální pnutí, které hýbe Amerikou a které
zachází někdy do takových absurdností, s nimiž se já,
který žil čtyřicet let v totalitě, nemůžu ztotožnit. Není
proto divu, že se tento trend dotkl zásadním způsobem i Prévita. Inteligentního poplety a smolaře, který
je obviněn z rasismu, a to hned trojnásobného. Prévit
si však řekne: nemůže to být horší, než když mi hodili
do postele chřestýše královského.
Jak dlouho si Prévita chcete „nechat“?
Tak jako u dalších mých hrdinů záleží především na
nich, jak se budou snažit. Zatím jsem si řekl, že tento
Prévit je poslední, tak uvidíme.
Je jednodušší psát nové příběhy pro postavu, kterou
už znáte, nebo to naopak přináší úskalí,
že musíte dbát na to, abyste z jeho povahy neuhnul?
Já se svými hrdiny navazuji takříkajíc
užší osobní vztah. Takže je to podobné,
jako když se setkáte s dobrým přítelem.
Jeho vlastnosti znám nazpaměť a nemusím si složitě vymýšlet. Ale každý příběh
by měl mít konec, a tak jeho hrdinu
pošlu po určité době na odpočinek.
Nesnáším totiž nekonečné a prázdné
seriály a nerad bych se sám něčeho po-

dobného dopustil ve své
tvorbě.
Jaký je váš styl vytváření
příběhu? Vymyslíte zločin, nebo se inspirujete
skutečnou událostí, kterou si upravíte k obrazu
svému?
Záleží na žánru. U historických románů si vždy
vyberu nějaký časový
a dějový rámec, v němž
jsou významné, ale v románu vedlejší postavy historicky doložitelné. Hlavní hrdinové jsou fiktivní a jsou
zasazeni se svými příběhy do skutečných událostí.
Rozhodně se snažím vybírat děje, které nebyly ještě
románově zpracovány. U detektivek a thrillerů zločiny vymýšlím a snažím se, aby byly též
neotřelé.
Vtiskl jste Prévitovi nějakou svoji vlastnost?
Jen okrajově. Prévita jsem stvořil jako
protipól většiny mých hrdinů, kteří
patří spíše do drsné školy. To neznamená, že by byl Prévit zbabělcem, jen
je jiný. Nemá rád střelné zbraně, ale
když není zbytí, probodne nepřítele
vypreparovaným mečounem a jinému

zase prokousne krční tepnu. Rozhodně se v tom
však nevyžívá.
Teď tedy dostal ve vaší tvorbě přednost Prévit, ale
co váš další oblíbený žánr, již zmiňované historické
příběhy? Kdy se můžeme těšit na nějakou novinku
z tohoto soudku?
V současné době pracuji na novém románu z doby,
kdy Karel IV. nebyl ještě císařem ani králem, ale
moravským markrabětem. Hlavní hrdina románu se
vrací do Čech z tažení v Itálii, kde byl s markrabětem
Karlem. Je zase trochu jiný typ než moji předešlí hrdinové. Objevil jsem v něm nové vlastnosti a pokud
si čtenáři počkají na konec letošního roku, najdou ho
v nabídce nakladatelství MOBA pod názvem Ano,
můj pane.
JANA MARXTOVÁ

knižní tipy

PŘÍTELKYNĚ Z MLÁDÍ
nadě, občas i příběhy z 19. století (v této knize je nádherná povídka o podivínské
básnířce Meneseteung), cesty do Evropy, hledání a objevování minulých tajemství
a životů, plynutí času, rozpor mezi sny a realitou. Nejednou se příběh odehrává během dlouhého časového období, někdy obsáhne i celý jeden lidský život nebo jeho
velkou část. U autorky se prolínají různá časová pásma, přítomnost je konfrontována s minulostí nebo si autorka potrpí na velký časový skok. V první, titulní povídce
sledujeme osud Flory, která život bere takový, jaký je, a nic si nedělá ani z toho, že
jí dvakrát nevyšel sňatek se stejným mužem. V Pětidomí se žena schází s milencem
a po jedné hádce se jejich vztah ocitne na hraně; v druhém plánu jí milenec vypráví
o ošklivé dívce, která platila chlapcům za to, že s ní měli sex, až přivedla svoji rodinu
a rodinný obchod na mizinu. V další povídce se Hazel vydá po stopách svého manžela do Skotska a narazí tam na jeho bývalou milenku. Pomeranče a jablka jsou
příběhem manželství Murrayho a Barbary, v Ledových obrazech se pastor po smrti
manželky rozhodne znovu oženit a odejít na Havaj, jenže všechno dopadne úplně
jinak… Kdo čte rád povídky, měl by Munroovou určitě zkusit. V této knize (originál
je z roku 1990) najdeme deset vynikajících povídek.
MILAN VALDEN

Soubor povídek Přítelkyně z mládí je již osmou knihou
kanadské spisovatelky Alice Munroové (*1931), která
vyšla v češtině – ve skvělém překladu Zuzany Mayerové, která přeložila i některé jiné knihy této nositelky Nobelovy ceny za literaturu z roku 2013; všechny je vydala
Paseka. Munroová psala výhradně povídky, také její
jediný román má formu povídek se stejnou hrdinkou.
Osobně ale jejím povídkám říkám „malé romány“, protože většina z nich na mě tak působí, v dobrém smyslu
slova. Jiní autoři by mnohé náměty jejích povídek rozepsali do románů, úsporné Munroové ale stačí zhruba
třicet čtyřicet stran a čtenář nemá pocit, že by je o něco ošidila. V jejích povídkách
zůstává také mnoho nedořečeného čili dost prostoru pro čtenářovu fantazii a jeho
otázky. Povídky většinou nemají překvapivou pointu, plynou poklidně, jsou psány
krásným, přesným, prostým jazykem, mistrovským stylem. Hlavním tématem jsou
životy žen, milostné vztahy a rodina; nechybí rozchody, rozvody, nevěry, velké lásky, hledání smyslu života, nečekaná rozhodnutí, proměny života ve 20. století v Ka8
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Christina von Dreien
NAKONEC VŠECHNO
DOBŘE DOPADNE
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. Je výzvou, abychom rozšířili svůj horizont
vnímání a vlastní odpovědnost za světové události
přesunuli z politické úrovně
na každého z nás.

Jan van Helsing
KNIHA ZA MILION
Věříte na náhody?
Proč by se asi scházely
různé mužské spolky
ve skrytu a v utajení, kvůli
čemu by se jejich členové
vázali mezi sebou přísahou
mlčenlivosti? Jen tak pro
zábavu? Existuje několik
malých tajemství, která jsou
známa pouze vyvoleným
a jež jsou prostým lidem
upírána – jedná se totiž
o klíč k reálnému úspěchu.

Bernadette von Dreien
CHRISTINA
KNIHA II. - VIZE DOBRA
Již od svého narození Christina projevuje podivuhodný
vhled do dění dnešního světa
který svědčí o nové dimenzi
lidského bytí.
„Právě se nacházíme na
začátku porodního kanálu.
Tam je to tmavé a těsné.
Dobré na tom je, že něco
takové trvá vždy jen určitou
dobu. Lásku nelze zastavit,
pouze zdržet. Neboť Země se
rozhodla pro lásku a proto
v konečném důsledku může
jít pouze do lásky.“

Kerstin Simoné
THOVT
TRANSFORMAČNÍ KLÍČ
PROJEKT LIDSTVO
Atlanťan Thovt v této knize
zřetelně osvětluje souhru
a interakci nás všech na
Pro
velkém plánu s názvem Projekt lidstvo. Dosud nikdy se
neobracel k lidstvu
s tak neodkladnou naléhavostí. Čas se krátí. Odha
Odhaluje pravdu o našem světě
a společně s Ra, bohem
Slunce, předává lidstvu klíč
k duchovní a tělesné transformaci.

Dr. Joe Dispenza
PROBUĎTE SVÉ BOŽSTVÍ
Co to znamená, probudit
své božství? Co kdybyste se dokázali naladit na
frekvence mimo hranice
hmotného světa? Vytvořit si
novou budoucnost a transformovat svou biologickou
podstatu tak, abyste se zcela
uzdravili? Dr. Joe Dispenza nabízí v knize ucelený
program s širokou škálou
účinných metod a cvičení,
které vám umožní vykročit
z fyzické reality do jemnohmotného světa lásky.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB
Kdo jsou tito záhadní Muži
v černém (=MiB), kteří se
od 50. let minulého století
objevují u svědků fenoménu
UFO, dotěrně se jich vyptávají, konﬁskují jim pořízené
fotograﬁe, a dokonce je někdy i ohrožují?
Tajný vesmírný program,
Němci z Antarktidy a mimozemšťané – whistleblower
odhaluje výbušné informace!

JARNÍ BESTSELLERY
Vlastimil Vondruška

Beate Maxian

Křišťálový klíč

Vražda v hotelu
Sacher

Hejnické pastorále

Honosnými prostory
vídeňského hotelu
Sacher se ozve pronikavý výkřik. Vzápětí je
na dámských toaletách
nalezena mrtvá mladá
žena. Komu překážela
věhlasná cukrářka,
kterou proslavily
záhadné květinové
dortové dekorace?

Falknovská huť se vrací částečně
zpět do vlastnictví rodu Heřmanů,
ačkoli je to v časech, kdy se
severočeskému sklářství už nevede
zdaleka tak dobře jako dříve.
Členové rodu pokračují v tom, co
započali. Matyáš zůstává u nejistého
jarmarečního obchodování, zato
plátenictví se daří výtečně. Z toho
profituje Vilemína, která získává vliv
na kamenickém panství díky svému
synovi, jehož utajeným otcem je
hrabě Kinský.

Linda Castillo

Matt Taghioff

Labyrint tajností

Úžasná
dobrodružství
zvědavé Zeldy

Na amišské farmě rodiny Gingerichových dojde
k požáru. Jako by to nebylo
dost zlé samo o sobě, zjistí
zoufalí rodiče, že jejich syn
někam zmizel. A hasiči
najdou v troskách stodoly
lidské ostatky…

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

Veronika Rubínková

Deon Meyer

Samota Christlhof

Poslední lov

Stavení Christlhof,
později Pohádka
na Šumavě, nechvalně
proslulo působením
sériového vraha Ivana
Roubala. Vražedné
běsnění se v něm prý
probudilo právě tam.
Temná historie domu je
však mnohem hlubší…

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

www.mobaknihy.cz

naklada tels t ví MOBA
Julia Phillips

David Suchet

Mizející země

Za objektivem

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?

Nejznámější představitel Hercula Poirota
David Suchet měl během celé své kariéry
po ruce fotoaparát
a snažil se zdokumentovat svůj život.
V jeho knize se jeho
autobiografie prolíná
s podmanivými
fotografiemi.

The 10 Best Books
of the Year
New York TIMES

Finalist for
the National Book
Award for Fiction

Nina George

Martin Nesměrák

Světla jihu

Každému jeho hřivnu

Když bezdětným manželům
svěří úřad do péče osiřelou
holčičku, sami netuší, jak
se jim život změní. Stane
se doslova jejich slunečním
paprskem a díky ní Francis
přichází na to, co všechno
mohou člověku dát knihy…

Na Landštejně je zavražděn
hradní písař. Podezření padne
na kupce, který v podhradí přenocoval a hned za úsvitu spěšně
odjel. Landštejnská posádka
rozkrývá temné spiknutí, jehož
nitky vedou až do nejvyšších
pater mocenské pyramidy…

Arnaldur Indriđason

Lisa Ballantyne

Temná zákoutí

Malá lhářka

V Reykjavíku je nalezena
mrtvola starého muže.
Policie u něj najde výstřižky z novin týkající se
vraždy z roku 1944. Když
se to dozví bývalý policista Konráð, zpozorní. Na tu
vraždu si totiž vzpomíná.

Angela se jednoho dne rozhodne,
že už toho má dost – nenávidí své
rodiče, kamarády i to, co se děje
ve škole. A tak udělá něco, co jí
zaručeně zajistí pozornost: zavolá
policii. Avšak šokující příběh, který
se chystá vyprávět, převrátí nejen
její život vzhůru nohama.
Obviněnému Nickovi tak nezbývá
než bezmocně pozorovat, jak se s
bezprostředně hrozícím zatčením
všechno, co zná a miluje, rozpadá
na kousky…

www.mobaknihy.cz

Inspirující pohled na štěstí
a smysl života
DIRK DE WACHTER

Umění být
nešťastný
PŘEKLAD MILENA NOVÁKOVÁ
Autor, známý belgický psychiatr, věří, že snaha o štěstí jako
cíl života je chybná. Vyzývá lidi, aby se navzájem častěji
podporovali a nehledali hned odbornou pomoc. De Wachter
pevně věří, že smutek není psychiatrická porucha, ale součást
života. Proti hledání štěstí klade usilování o smysl a význam,
což jsou podle něj mnohem cennější vodítka na cestě životem.
Umění být nešťastný je srozumitelná, čtivá a láskyplná kniha
o jednom aspektu života, jemuž se obvykle nedostává
dostatečné pozornosti.

Váz. | 160 s. | 299 Kč

SILVIA BORANDO

Černý kocour,
bílá kočka
PŘEKLAD JAN CTIBOR
Už jako koťátko byl černý, už jako koťátko byla bílá. A když
z nich byli kocourek a kočička, potkali se. Jakou barvu
mají jejich koťátka?

Váz. | 48 s. | 249 Kč

obchod.portal.cz

knižní tipy
STRUČNÝ PŘÍBĚH FOTOGRAFIE

ně tak rolemi darebáků, jako svými oplétačkami s policií –, aby si ve vší tajnosti
odpracoval veřejně prospěšné práce v knihkupectví. Dokáže-li herec přežít exil na
venkově a kutilskou misi, měla by ona být schopna přijmout živou bytost ve svém
světě z papíru a tiskařské barvy… Dojemné setkání dvou lidí, kteří jsou naprostými
protiklady, ale spojuje je jedna touha: žít své sny.

Ian Smith Haydn
Fotografie představuje svět, případně zkoumá složitosti lidské psychologie a emocí. Dokáže zachytit
prchavý okamžik nebo připomínat pomalé plynutí
času. Během téměř 200 let své existence se rozvíjela
rychleji než jakékoliv jiné vizuální umění. Tato kniha
představuje krátké dějiny fotografie a vyzdvihuje nejvýznamnější žánry a styly v jejím rozvoji. Sleduje technologický pokrok, na jehož pozadí se camera obscura
z raných dob transformovala v moderní zrcadlovku.
A upozorňuje také na 50 klíčových děl, od piktoralismu a fotožurnalistiky po abstrakci a přímou fotografii, která nesmazatelně ovlivnila cesty, jimiž se fotografie
ubírala. Tato historie není vyčerpávající, ale poukazuje na to, jaký význam fotografie získala v chápání světa kolem nás. Henry Cartier-Bresson k tomu řekl: „To, že
se fotografie pořizují fotoaparátem, je iluze... Dělají se okem, srdcem a hlavou.“

LENNONOVA ZEĎ V PRAZE
Petr Blažek, Filip Pospíšil, Roman Laube
Tématem této knihy jsou dějiny Lennonovy zdi
v Praze. Jedná se o druhé, zásadně přepracované
vydání. Autoři se zabývají nejen postupnou proměnou Lennonovy zdi a společenství okolo ní, ale
také předchozí tradicí nápisů na tomto místě. Na
Velkopřevorském náměstí a jeho okolí se ve výroční
den smrti britského hudebníka a mírového aktivisty
konala od roku 1981 výroční setkání jeho fanoušků.
Pod vlivem policejních zásahů postupně přerostla v protirežimní vystoupení, na nichž se podepisovaly petice s požadavky na
zavedení náhradní civilní služby, odchod Sovětské armády z Československa,
propuštění politických vězňů či odstranění jaderných zbraní. Někteří účastníci
těchto srazů patřili na konci osmdesátých let mezi spoluzakladatele opozičních
skupin, zejména Nezávislého mírového sdružení – Iniciativy za demilitarizaci
společnosti a Mírového klubu Johna Lennona. Významnou roli sehrála Lennonova zeď rovněž po roce 1989. Připomínání Lennonovy památky nezůstalo
jen aktivitou přívrženců subkultur, ale odráželo i dobové spory o povahu společnosti, její minulost a budoucnost. Lennonova zeď se také stala významnou
turistickou atrakcí, komerčním artiklem a dokonce inspirací pro protestní hnutí
na druhé straně zeměkoule.

KNIHKUPECTVÍ POSLEDNÍ NADĚJE
Emily Blaine
Sára provozuje knihkupectví v malé obci v kraji Charente a s penězi sotva vyjde. Mezi náladovým potrubím v domě, zchátralými stěnami a její notorickou
neschopností přestat nakupovat všechny antikvární
knihy, které jí přijdou pod ruku, jsou na tom její finance dost špatně. Takže když jí kamarád nabídne
překvapivou, ale velice výnosnou obchodní dohodu,
se souhlasem příliš neváhá. Ujednáno: vezme pod
střechu Maxima Maréchala – herce vyhlášeného stej-

NAKLADATELSTVÍ TRITON
SVATÝ FRANTIŠEK,
BRATR TĚLO A SESTRA PÍSEŇ
Tomáš Vondrovic
Pro věk 8+

ilustrovala Markéta Vydrová

Tato knížka o svatém Františkovi je zábavné vyprávění o životě neobyčejného
muže s duší básníka, srdcem rytíře a tělem toho nejprostějšího člověka.
Velkého, moudrého mystika i slitovného prosťáčka Božího se srdcem na
dlani. Světce přísného na sebe, ale víc než
laskavého na ostatní.
A vypráví také o Františkových bratřích, je
jich společných cestách, příhodách, slovech
a skutcích – těch veselých, i dojemných.
Mluví o činech obyčejných, ale i o zá
zracích, o smíchu a o slzách, o prosté mysli
a okouzlení krásou. O srdci plném lásky.
Snad se vám bude líbit.
120 str., váz., 259 Kč

POHÁDKY
Z ŠÍPKOVÉHO KEŘE
Ellen Key
přeložila Viola Somogyi
ilustrovala Sofie Helfert
Švédská pedagožka Ellen
Key, přítelkyně a inspirátor
ka Marie Montessori, byla
zakladatelkou nového pe
dagogického směru, jehož
těžištěm byl větší respekt
k osobnosti dítěte a důraz
na jeho jedinečné nadání.
Pět pohádek se symbo
lickým obsahem nabízí
čtenáři návod, jak žít smysluplným životem: nemá smysl
bránit se vývoji a dalšímu růstu, je potřeba zanechat po sobě
něco užitečného a i drobné, zdánlivě „neviditelné“ úspěchy
mají svůj význam.
68 str., váz., 199 Kč

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

Husitská revoluce
Tato historie „do kapsy“ shrnuje vše podstatné
o jedné z nejslavnějších kapitol českých dějin.
Autor monumentální biografie o Janu Žižkovi
dramaticky líčí revoluci, střety, zvraty, politický
kvas i klíčové aktéry od počátků až po vládu
husitského krále Jiřího z Poděbrad.

Jeff Lemire

Potápěč
Podobně jako v sáze Essex County vypráví
oblíbený autor osudový příběh o otcích
a synech, o paměti a realitě. Rodinné drama
tentokrát propojuje s tradicí mysteriózních
seriálů. Potápěč si vysloužil pověst jednoho
z nejlepších komiksů uplynulé dekády.

Liv StrömquiStová

Nejrudější
růže rozkvétá
Slovo láska na nás vyskakuje ze všech stran,
z románů, filmů, časopisů, ale čím častěji ho
užíváme, tím snadněji opouštíme jeden druhého.
Autorka provokativních komiksů si pokládá
jednu z nejtěžších otázek: Jsme v čase konzumu
a sociálních sítí ještě vůbec schopni se zamilovat?

bibliografie
duchovní nauk y
DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY
Cheungová, Theresa;
Mossbridgeová, Julia
Kód předtuchy – Jak jasnozřivost
ovlivňuje vaši budoucnost
Překl. Ponocná, Michaela, Praha:
Pragma, 2021, 256 s., váz. 299 Kč
Všechny, kdo hledají pravdu, skeptiky
i věřící, čeká úžasná cesta.
ISBN 978-80-242-7174-3

Chopra, Deepak
Sedm duchovních zákonů
úspěchu

Překl. Zavadil, Jiří, Praha: Pragma,
2021, 112 s., váz. 179 Kč
Tato kniha představuje účinné principy, které vám umožní dosáhnout mistrovské úrovně životního konání.
ISBN 978-80-242-7171-2

K Ř ESŤANST VÍ
Rimbert
Vita Anskarii

Překl. Bednaříková, Jarmila, Praha:
Academia, 2021, 220 s., váz. 350 Kč
Legenda Vita Anskarii je
historickým pramenem,
který popisuje christianizaci
severozápadu Evropy. Konkrétně se
zabývá územím dnešního Dánska
a Švédska v 9. století.
ISBN 978-80-200-3118-1

Základy křesťanské víry

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2021,1. vyd., 64 s., brož. 20 Kč
Vyšlo s církevním schválením. Na
stránkách této knížky se čtenář setká
s křesťanskou odpovědí na otázku
po smyslu vesmíru, lidského života.
Je to ovšem jen rámec křesťanského
učení, jak to vyžaduje stručný rozsah
této příručky.
ISBN 978-80-7266-462-7

NÁBOŽE NST VÍ
10 minut denně na modlitbu
a relaxaci

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021,1. vyd., 64 s., brož. 199 Kč
Praktický sešit inspirující k 30
rozmanitým činnostem je určen
dospívajícím dívkám, ale i všem, kdo
mají doma dlouhou chvíli, chtějí se
věnovat něčemu užitečnému nebo si
udělat chvilku jenom pro sebe.
ISBN 978-80-7566-147-0

Burgerová, Milada Jiřina
9 dní ruku v ruce se svatým
Josefem

Praha: Paulínky , 2021, 72 s., brož.
95 Kč
Titul z edice „Novény“ se stane milým průvodcem na cestě rozjímání
o životě svatého Josefa, opatrovníka
Svaté rodiny, jehož evangelium nazývá „mužem spravedlivým“
(Mt 1,19).
ISBN 978-80-7450-399-3

de Moulins-Beaufort, Éric
Církev a výzvy přítomnosti

Překl. Jirsová, Klára, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2021,1. vyd.,
188 s., brož. 249 Kč
Arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort promýšlí ve své knížce
nejdůležitější společenské,

6/ 2021
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duchovní a kulturní výzvy, před
nimiž stojí dnešní církev.
ISBN 978-80-7566-207-1

a svobody, kterou pro nás Kristus
vybojoval na kříži.
ISBN 978-80-88106-23-4

Gorla, Stefano
Úžasný příběh o Ježíšovi

ekonomika

Překl. Brož, Jaroslav, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2021,1. vyd.,
72 s., brož. 199 Kč
Co myslíte – může se malý myšák
spřátelit s papežem? Ano, zvláště
když papež František vypráví tak
nádherné příběhy! Myšák Jirka hltá
každé jeho slovo. Papež krásně vypráví i vysvětluje.
ISBN 978-80-7566-179-1

Heryán, Ladislav
Exotova abeceda

Praha: Portál, 2021, 175 s., váz.
199 Kč
Krátká zamyšlení známého salesiánského autora Ladislava Heryána
vycházejí z nejrůznějších podnětů,
často zcela banálních. Dotýkají se
přitom vždy důležitých témat víry
a spirituality v současném
světě.
ISBN 978-80-262-1755-8

Martin, James
Jezuitský návod na modlitbu

Překl. Gračka, Jiří, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2021,1. vyd., 80 s.,
brož. 199 Kč
Jak můžeme najít Boha? Jak se
můžeme modlit? A co se o Ježíšovi
dozvídáme z příběhů Nového zákona? Jezuitský návod na modlitbu
odpovídá praktickým způsobem
na nejčastější otázky o modlitbě
a meditaci.
ISBN 978-80-7566-191-3

Philippe, Jacques
Čas pro Boha

Překl. Lachmanová, Kateřina, Praha:
Paulínky , 2021, 135 s., brož. 159 Kč
Je radostné vidět, kolik lidí dnes žízní
po Bohu. Mnozí křesťané touží po
hlubokém modlitebním životě, chtějí
se „věnovat se modlitbě“. Narážejí
však na překážky, které jim brání na
tuto cestu vykročit, ale hlavně na ní
vytrvat.
ISBN 978-80-7450-400-6

Pospíšil, Ctirad Václav
Utrpení Páně podle Jana

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 148 s., brož. 179 Kč
Duchovní, teologický a historický
výklad Janových pašijí. Autor přibližuje hloubku a krásu klíčové události
dějin spásy – utrpení a oslavení Ježíše
Krista.
ISBN 978-80-7566-208-8

Rozehnal, Aleš
Kdo rozváže pás Orionu

Praha: Kalibr, 2021, 352 s., váz.
299 Kč
Otázku, zda umí rozvázat Orionův
pás, položil Bůh Jobovi, aby mu
ukázal jeho místo v uspořádání
světa.
ISBN 978-80-242-7218-4

Trumbull, Charles
Vítězství v Kristu

Čejková, Miroslava, Praha: Samuel,
2021,1. vyd., 80 s., měkké desky,
lepená brožura oříznutá po třech
stranách, 169 Kč
Toužíte po opravdové svobodě
a vítězství ve svém životě? Nechte se
pozvat k hlubšímu poznání vítězství

v červenci 2020, druhá část nabyla
účinnosti v lednu 2021.
ISBN 978-80-7488-457-3		

DAN Ě
Daňové zákony 2021

Ostrava: Sagit, 2021,1. vyd., 139 Kč
Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace
obsahuje celkem 12 zákonů v úplném
znění s tučně vyznačenými změnami.
ISBN 978-80-7488-437-5

E KO N OM I K A
Breburda, JUDr. Jan
Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Olomouc: Anag, 2021, 9. aktual.
vyd., 536 s., brož. 459 Kč
Nezbytná příručka v každé knihovně
mzdové účtárny či exekučního úřadu.
Srozumitelné vysvětlení problematiky
exekucí.
ISBN 978-80-7554-308-0

Insolvence

Ostrava: Sagit, 2021,1. vyd., 119 Kč
Publikace obsahuje kompletní soubor insolvenčních předpisů.
ISBN 978-80-7488-447-4

Rýdlová, Barbora;
Boháček, Martin;
Svačina, Pavel a kol.
Odměňování zaměstnaneckých
(podnikových) vynálezů a jeho
přiměřenost – právní a ekonomické aspekty

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
376 s., 790 Kč
Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů je téma, které občas vyvolává méně či více vážné spory
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
ISBN 978-80-7598-435-7

Szarková, Miroslava;
Beláňová, Benita
Social networks in human
resources management in the
industrial revolution 4.0 and 5.0
and their evolutionary trends.

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2021,1. vyd., 110 s., brož. 250 Kč
Today, the effective operation of
companies around the world is
increasingly dependent on the quality
of the activities of their human
resources departments and human
resources managers.
ISBN 978-80-7556-083-4

ÚZ č. 1420 Rozpočet a financování územních samosprávních
celků,…. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit , 2021,1. vyd., 169 Kč
Klíčovými předpisy jsou zákon
o rozpočtových pravidlech a zákon
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, které oba doznaly změny
od ledna 2021. Do obou zákonů jsou
již odlišně také zapracovány rozsáhlé
změny s účinností od roku 2022.
ISBN 978-80-7488-456-6

ÚZ č. 1421 Zákoník práce,
rejstřík. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit , 2021,1. vyd., 99 Kč
Zákoník práce prošel jednou z největších novelizací za celou dobu své
historie – část změn se odehrála již
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ÚZ č. 1424 Předpisy související
s občanským zákoníkem

Olomouc: Anag , 2021, 3. aktual.
vyd., 416 s., brož. 399 Kč
Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů
platných pro účetní období započaté
1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví
podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku
č. 500/2002 Sb.
ISBN 978-80-7554-310-3

Pšenková, Yvetta;
Kryšková, Šárka; Hakalová, Jana
Daňová evidence podnikatelů
a jednoduché účetnictví neziskových subjektů

Ostrava: Sagit , 2021,1. vyd., 79 Kč
Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně
novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6.
2021 – všechny současné i budoucí
změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně odlišeny.
ISBN 978-80-7488-460-3

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
200 s., brož. 249 Kč
Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá
v první části problematikou vedení
daňové evidence podnikatelů – fyzických osob – a v druhé části vedením
jednoduchého účetnictví pro neziskové subjekty.
ISBN 978-80-7676-024-0

ÚZ č. 1425 Sociální zabezpečení.
Úplné znění předpisů

ÚZ č. 1419 Účetnictví veřejného
sektoru. Úplné znění předpisů

ÚZ č. 1427 Poplatky – správní,
soudní, místní. Úplné znění
předpisů

společenské
vědy; osvěta

Ostrava: Sagit, 2021,1. vyd., 145 Kč
Publikace obsahuje 19 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální
podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc
v hmotné nouzi, životní a existenční
minimum, náhradní výživné.
ISBN 978-80-7488-461-0

Ostrava: Sagit, 2021,1. vyd., 89 Kč
Všechny poplatkové zákony byly od
minulého vydání mnohokrát novelizovány.
ISBN 978-80-7488-463-4

PO D N I K ÁN Í
ÚZ č. 1423 Živnostenské podnikání. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit , 2021,1. vyd., 143 Kč
Od posledního vydání došlo k několika změnám živnostenského zákona,
které nabývají účinnosti 1. 1. 2021
a 1. 6. 2021.
ISBN 978-80-7488-459-7

ÚZ č. 1426 Celní předpisy.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021,1. vyd., 99 Kč
Od ledna 2021 se změnily všechny
zákony upravující celní problematiku – celní zákon, zákon o působnosti
orgánů Celní správy ČR v souvislosti
s vymáháním práv duševního vlastnictví a zákon o Celní správě ČR.
ISBN 978-80-7488-462-7

POJIŠŤOVNICTVÍ
ÚZ č. 1417 Zdravotní pojištění
2021. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021,1. vyd., 169 Kč
Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního
vydání došlo zejména ke změnám
zákona o pojistném.
ISBN 978-80-7488-453-5

ÚČE TN IC T VÍ
Pilátová, Ing. Jana
Účtová osnova, České účetní
standardy, postupy účtování pro
podnikatele 2021

Ostrava: Sagit , 2021,1. vyd., 159 Kč
Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících
účetnictví veřejných institucí – zákon
o účetnictví, novelizovanou účetní
vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou
vyhlášku o účetních záznamech atd.
ISBN 978-80-7488-455-9

ESOTE R I K A
Hausdorf, Hartwig
Mezní zážitky

Překl. Čadský, Vladimír, Praha:
Pragma, 2021, 192 s., váz. 259 Kč
Ve střízlivém světě, jako je ten náš, člověk zoufale touží po dobrodružství.
ISBN 978-80-242-7018-0

Nečas, Luboš
Příběhy z druhého břehu

Praha: Pragma, 2021, 176 s., váz.
249 Kč
Povídky toho souboru tematicky pojí
zkušenost s „oním světem“.
ISBN 978-80-242-7221-4

Štrajtová, Světlana
Karty Lenormand – Velký
průvodce výkladem

Olomouc: Fontána, 2021, 250 s.,
váz. 378 Kč
Držíte ve svých rukou knihu o výkladu mystických karet Lenormand. Dozvíte se zajímavé informace ze života
Mademoiselle Lenormad, vědmy,
kterou vyhledával i slavný vojevůdce
Napoleon Bonaparte, aby mu věštila
jeho osud.
ISBN 978-80-7651-010-4

Webster, Richard
Astrální cestování pro začátečníky

Překl. Čáp, Hynek, Olomouc: Fontána, 2021, 214 s., brož. 368 Kč
Překročte čas a prostor díky zkušenosti vystoupení z těla. Astrální cestování vám umožní navštívit exotická
místa, cestovat dopředu a dozadu
časem, bdít nad přáteli a rodinou
a dokonce najít lásku.
ISBN 978-80-7651-043-2

bibliografie
FI LOZO FI E
Hříbek, Tomáš
Obrana asistované smrti

Praha: Academia, 2021, 360 s., brož.
395 Kč
Kniha Tomáše Hříbka je první monografií v českém jazyce, jež nabízí
filozofickou obhajobu eutanazie a sebeusmrcení za asistence lékaře.
ISBN 978-80-200-3102-0

GA STRO N OM I E
Kopáč, Radim; Stančík, Petr
Praha ožralá

Praha: Academia, 2021, 400 s., brož.
450 Kč
Obsáhlá kniha provádí čtenáře po
hospodách a vinárnách staré i novější Prahy a přináší obrazy ze života
i z literatury.
ISBN 978-80-200-3179-2

H ISTO R I E
Aldrich, Robert
Novodobé říše

Praha: Slovart, 2021, 368 s., váz.
499 Kč
Historie 13 koloniálních říší, které
hrají klíčovou roli při budování současné globální civilizace.
ISBN 978-80-276-0031-1

Bojda, Martin
Filosofie Národního divadla
a Miroslav Tyrš

Praha: Academia, 2021, 448 s., brož.
485 Kč
Kniha přináší novou celkovou
interpretaci hlavních myšlenkových
tahů, hodnot a snah českého
obrození s ohledem na jejich
kulminaci a reálný tvar ve stavbě
Národního divadla.
ISBN 978-80-200-3170-9

Brandes, Detlef; Míšková, Alena;
Čadský, Vladimír
Z katedry dějin východní Evropy
na pražskou radnici
Praha: Academia, 2021, 420 s., brož.
495 Kč
Vědecky fundovaný životopis významného nacistického funkcionáře
Josefa Pfitznera. Kniha zároveň
čtivým způsobem přibližuje nacistickou politiku v protektorátu Čechy
a Morava.
ISBN 978-80-200-3171-6

Čornej, Petr
Husitská revoluce. Stručná
historie

Praha: Paseka, 2021, 120 s., váz.
„Byla to vzrušená doba. Evropský
kontinent se po roce 1400 zmítal
v nejistotě.“ Církev byla rozpolcena,
brány Evropy už téměř vyvraceli
z pantů Turci, politický systém se
ocital v krizi. Roku 1413 však svitla
naděje.
ISBN 978-80-7637-189-7

Dejmek, Jindřich
Cirkulární telegramy Československého ministerstva zahraničních věcí z let komunistického
režimu (1956–1989). Cirkulární
telegramy MZV 1956–1967/68,
svazek I/2 (1963–1968)

Praha: Historický ústav AV ČR, 2021,
670 s.
Dokumenty reprezentativně ilustrující vnější vztahy a aktivity československého státu od událostí bouřlivého

a zlomového roku 1956 do období
Pražského jara 1968 a jeho ukončení
intervencí armád Varšavské smlouvy.
ISBN 978-80-7286-365-5

Frejtichová, Jarmila
Můj rok 1961

Brno: BizBooks, 2021, 208 s., váz.
299 Kč
Zavzpomínejme společně na rok, kdy
Otto Wichterle s pomocí stavebnice
Merkur dokončil vývoj kontaktních
čoček, kdy na území lidojedů zmizel
dědic rodiny Rockefellerů a počet
obyvatel Země dosáhl tří miliard.
ISBN 978-80-265-0969-1

Hanzlík, František
Tajné služby na cestě KSČ k moci
1945–1948
Praha: Academia, 2021, 420 s., brož.
450 Kč
Publikace ukazuje zákulisí boje
o politickou moc mezi KSČ a ostatními politickými stranami v letech
1945–1948. Přináší fakta o ovládnutí
tajných služeb a ministerstva vnitra
komunistickou stranou v roce 1945.
ISBN 978-80-200-3125-9

Izdný, Jakub a kol.
Ludmila. Kněžna a světice

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 516 s., váz.
Kněžna a světice Ludmila je postavou
stojící na počátku českých dějin. Je
první historicky známou českou ženou, manželkou panovníka a světicí.
Můžeme ji také označit za první ženu
v čele českého státu.
ISBN 978-80-7422-764-6

Jandečková, Václava
Svědectví o smrti Jana Masaryka
Praha: Academia, 2021, 380 s.,
flexovazba, 450 Kč
Na podzim 2019 bylo z iniciativy
Václavy Jandečkové zahájeno páté
oficiální vyšetřování smrti Jana Masaryka. Ve své knize líčí několikaletou
svízelnou cestu za tímto cílem a do
jejího středu staví unikátní svědectví
kriminalisty Vilibalda Hofmanna.
ISBN 978-80-200-3183-9

Ježek, Martin
Můj rok 1971

Brno: BizBooks, 2021, 232 s., váz.
299 Kč
Zavzpomínejme spolu na rok, kdy
v naší zemi došlo k populační explozi
a generaci narozené v té době se
říká Husákovy děti, kdy Karel Gott
na chvilku emigroval a vznikl první
domácí počítač.
ISBN 978-80-265-0966-0

Komárková, Kateřina
Můj rok 1981

Brno: BizBooks, 2021, 200 s., váz.
299 Kč
Pojďme zavzpomínat na rok, kdy
miliony diváků sledovaly velkolepou
svatbu britského následníka trůnu
s Dianou Spencerovou, na amerického prezidenta zaútočil atentátník
a v Bulharsku otevřeli lastuří farmu.
ISBN 978-80-265-0967-7

Kuklík ml., Jan; Němeček, Jan;
Němečková, Daniela
Československá zahraniční
politika v roce 1943. svazek II.

Praha: Historický ústav AV ČR, 2021,
586 s., váz.
Pokračování válečné řady projektu
Dokumenty československé zahranič-
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ní politiky zahrnuje období od 1. srpna do 31. prosince 1943 a přináší 160
dokumentů, které dokumentují přelomovou fázi druhé světové války.
ISBN 978-80-7286-362-4

Lukacs, John
Budapešť 1900

Překl. Tošovská, Adéla, Praha: Academia, 2021, 252 s., váz. 395 Kč
Budapešť, stejně jako Paříž či Vídeň,
zažila na konci devatenáctého století
dobu náhlého rozkvětu. Stala se jednou z předních metropolí tehdejšího
světa, s rychle rostoucí populací,
výstavbou a překotně se rozvíjející
kulturou.
ISBN 978-80-200-3147-1

Pracná, Sylva
Městské divadlo v Krnově: Das
Stadttheater in Jägerndorf
v letech 1854–1944

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 480 s.
Městské divadlo v Krnově bylo v Českém Slezsku vedle městských divadel
v Opavě a v Tešíně nejmladší a nejmenší z divadel s německy hrajícím
souborem.
ISBN 978-80-244-5776-5

Rok v Paměti národa

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 352 s., váz.
399 Kč
Kniha vycházející z unikátní sbírky
Paměť národa přibližuje skrze svědectví pamětníků a jejich konfrontaci
s historickými prameny moderní
dějiny a podstatu nedemokratických
režimů 20. století, nacismu a komunismu.
ISBN 978-80-7662-084-1

Verney, Victor
Boží bojovník

Překl. Podzimková, Dina, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2021,
318 s., 249 Kč
Pohled na nejslavnějšího českého
válečníka Jana Žižku z Trocnova
a celou éru husitství očima britského
historika.
ISBN 978-80-7593-330-0

I N FO R M ATI K A
Nétek, Rostislav
Webová kartografie – specifika
tvorby interaktivních map na
webu

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 196 s.
Publikace si klade za cíl, jako první
dílo na trhu, komplexně postihnout
a popsat aspekty i principy webové
kartografie.
ISBN 978-80-244-5827-4

NUM IZM ATI K A
Militký, Jiří
Numismatický sborník 33/2

Praha: Filosofia, 2021, 252 s., brož.
Numismatický sborník prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě.
ISBN 978-80-7007-651-4

Militký, Jiří
Numismatický sborník 34/1

Praha: Filosofia, 2021, 132 s., brož.
Numismatický sborník prezentuje
výsledky numismatického bádání
v českých zemích i v širší střední
Evropě.
ISBN 978-80-7007-652-1
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PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Goldsmith, Barton
10 minut denně pro váš vztah

Překl. Somogyi, Viola, Praha: Portál,
2021, 184 s., brož. 299 Kč
Jako vaše sportovní výkony závisí na
pravidelném cvičení, tak váš vztah
stojí na práci s emocemi. Nečekejte
na krize, abyste se pak snažili zachraňovat, co se dá. Začněte na svém
vztahu pracovat právě teď!
ISBN 978-80-262-1752-7

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Buchtová, Tereza
Kázeň a začínající učitel. Faktory
ovlivňující kázeň ve výuce začínajících učitelů
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 104 s.
Tématem monografie je Kázeň a začínající učitel. Publikace je zaměřena
na faktory, které ovlivňují kázeň ve
výuce u začínajících učitelů.
ISBN 978-80-244-5782-6

Sedláček, Marek
První učitel. K roli ředitele školy
v pedagogickém vedení

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
181 s., brož.
Řídící pracovníci velmi významně
ovlivňují život v každé organizaci či
instituci. Ve školách tomu není jinak.
Reflexe práce ředitelů škol přitom nebývá v českém vzdělávacím kontextu
často v centru pozornosti odborných
publikací.
ISBN 978-80-210-9718-6

Slezáková, Jana
Průvodce pedagogickou praxí

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 356 s.
Průvodce pedagogickou praxí je určen
zejména studentům prezenční i kombinované formy studia učitelství přírodovědných předmětů a matematiky,
ale může sloužit také vysokoškolským
pedagogům a cvičným učitelům.
ISBN 978-80-244-5828-1

Vondráková, Alena a kol.
Tyflomapy – Tyflografika – Tyflokartografie: Percepce prostoru
prostřednictvím audio– taktilních 3D map

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 186 s.
Publikace představuje souhrnně
problematiku tvorby hmatových map
na Univerzitě Palackého v Olomouci,
kde spolupracují týmy z Ústavu spe
ciálněpedagogických studií a z Katedry geoinformatiky.
ISBN 978-80-244-5788-8

PO LITI K A
Blackwill, Robert D.; Harrisová,
Jennifer M.
Válka jinými prostředky

Překl. Lisa, Aleš, Praha: Academia,
2021, 440 s., brož. 485 Kč
Tato erudovaně, čtivě a srozumitelně
napsaná publikace přináší cenné,
do širokého sociálního kontextu
zasazené poznatky z oblasti politické
ekonomie, mezinárodních vztahů
a geopolitiky.
ISBN 978-80-200-3142-6

Řezníček, Martin
Rozpojené státy

Praha: Argo, 2021, 328 s., brož.
348 Kč
Rozšířené, aktualizované vydání
úspěšného titulu. Martin Řezníček se
takřka každý večer po dobu pěti let
pokoušel divákům přiblížit změny,
jimiž procházejí USA a které jsou
možná nejhlubší za několik posledních dekád.
ISBN 978-80-257-3469-8

Štěpánek, Václav
Východní otázka II. Od Velké
východní krize do počátku 20.
století

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
178 s., brož.
Učebnice popisuje děje Východní
otázky a diplomatická řešení Velké
východní krize, tzv. buharské, makedonské a arménské otázky a události v souvislosti s krétskou krizí
a řecko-tureckou válkou v letech
1896–1897.
ISBN 978-80-210-9780-3

PO LITO LOG I E
Kissinger, Henry
Uspořádání světa. Státní zájmy,
konflikty a mocenská rovnováha

Praha: Prostor, 2021, 400 s., brož.
Druhé vydání zásadní práce vlivného
politologa, historika a bývalého
ministra zahraničí Spojených států
amerických z roku 2014, ve které
autor předkládá mnohostranný, historickými a politickými souvislostmi
podložený pohled na řád světa.
ISBN 978-80-7260-482-1

Traub, James
Liberalismus

Překl. Pokorný, Martin, Praha:
Prostor, 2021, 368 s., brož. 397 Kč
Donald Trump je americký prezident,
který se s nepokrytým pohrdáním
vysmívá liberálním hodnotám. A není
jediný: vyznavači neliberalismu stojí
také v čele Itálie, Maďarska, Polska či
Turecka. Co se vlastně stalo?
ISBN 978-80-7260-475-3

PR ÁVO
Sedláková, Jana; Tomek, Roman;
Formanová, Tereza a kol.
Softwarové smlouvy. Jejich
specifika a kontraktační proces

Praha: C. H. Beck, 2021,1. vyd.,
328 s., brož. 590 Kč
Publikace je praktickým průvodcem
pro právníky, manažery a profesionály z oboru IT pro uzavírání smluv
v oblasti software. Nabídne řadu
vzorových ustanovení vhodných
z pohledu objednatele i softwarových
společností.
ISBN 978-80-7400-814-6

Spáčil, Jiří; Králík, Michal a kol.
Občanský zákoník III. Věcná
práva (§ 976– 1474). Komentář
Praha: C. H. Beck, 2021,2. vyd.,
1688 s., váz. 3590 Kč
Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým
právům uplynulo již více než 8 let.
Zásadní změny doznala v komentáři
část věnovaná judikatuře.
ISBN 978-80-7400-803-0

Surý, Jan
Změny závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku

bibliografie
Praha: C. H. Beck, 2021,1. vyd.,
128 s., brož. 290 Kč
Právní úprava zadávání veřejných
zakázek patří k těm komplikovanějším právním oblastem, není proto
divu, že také regulace změn závazků
ze smluv na veřejné zakázky mnohdy
způsobuje aplikační problémy.
ISBN 978-80-7400-824-5

Šavelka, Jaromír;
Novotná, Tereza;
Harašta, Jakub a kol.
Citační analýza judikatury

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
272 s., 396 Kč
Citační analýza judikatury je na
českém trhu unikátní monografií,
která je rozdělena do tří velkých
částí – Teoretická východiska, Využité
nástroje a způsob sběru dat a Citační
prostředí českých vrcholných soudů.
ISBN 978-80-7598-750-1

Švestka, Jiří; Dvořák, Jan;
Fiala, Josef a kol.
Občanský zákoník. Komentář.
Svazek VI.

Praha: Wolters Kluwer ČR,
2021,2. vyd., 1564 s., váz. 3200 Kč
Kolektivní dílo více než 70 předních
českých civilistů reflektuje novou
judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla,
a především reaguje na každodenní
problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem.
ISBN 978-80-7598-955-0

Talanda, Adam
Problematika reprezentace
v dědickém právu

Praha: C. H. Beck, 2021,1. vyd.,
168 s., brož. 350 Kč
Monografie se zabývá právem
reprezentace, tedy jedním z dílčích
principů dědického práva, který se
uplatňuje především v úpravě zákonné dědické posloupnosti a má dále
přesah i do dalších institutů dědického práva.
ISBN 978-80-7400-817-7

ÚZ č. 1418 Vysoké školství

Ostrava: Sagit, 2021,1. vyd., 99 Kč
Publikace obsahuje zákon o vysokých
školách po několika novelách, které
nabyly účinnosti v lednu 2021.
ISBN 978-80-7488-454-2

Vícha, Ondřej; Hak, Jan
Právo na informace o životním
prostředí ve středoevropském
kontext

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
230 s., 475 Kč
Právo na informace o životním prostředí představuje v současné době
klíčový nástroj veřejnosti k tomu, aby
získala povědomí o skutečném stavu
životního prostředí.
ISBN 978-80-7598-779-2

Zajíček, Zdeněk;
Korbel, František;
Kovář, Dalibor a kol.
Zákon o právu na digitální
služby. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2021,1. vyd.,
184 s., váz. 790 Kč
Komentář přináší ucelený výklad
k předpisu, který do českého právního prostředí přináší skokový posun
v digitalizaci úkonů (služeb), které
státní správa provádí a které je teoreticky možné činit digitálně.
ISBN 978-80-7400-822-1
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Zwyrtek Hamplová, Jana
Obce a města jako smluvní partneři. Výkon profese a členství
v zastupitelstvu

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2021,1. vyd., 117 s., 260 Kč
Publikace obsahuje základní informace o fungování samosprávy v obcích
a městech. Je určena všem, kteří přicházejí se samosprávou do kontaktu.
ISBN 978-80-88265-28-3

PSYCH O LOG I E
Carlson, John G.
Testy k Psychologii Atkinsonové
a Hilgarda

Překl. Hartlová, Hana, Praha: Portál,
2021, 304 s., brož. 549 Kč
Cvičebnice je vynikající pomůckou
k zvládnutí velkého množství dat ve
velké přehledové publikaci Psychologie, která je pokládána za jednu
za základních učebnic tohoto oboru
(česky R. L. Atkinson a kol.: Psychologie, Portál 2003).
ISBN 978-80-262-1775-6

Frankl, Viktor E.
Léčba smyslem

Překl. Fafejta, Ondřej, Praha: Portál,
2021, 184 s., brož. 299 Kč
Tato kniha je výsledkem série přednášek, kterou měl autor v letním
semestru roku 1966 na Jižní metodistické univerzitě v texaském Dallasu.
Ústředním pojmem přednášek je logoterapie – psychoterapie zaměřená
na hledání smyslu lidského života.
ISBN 978-80-262-1723-7

Hammarstedt, Asa-Saga
První pomoc pro vysoce citlivé

Překl. Klimentová, Eva, Praha: Portál,
2021, 144 s., brož. 299 Kč
Švédská terapeutka ve své knize
nabízí množství praktických návodů,
jak může vysoce citlivý člověk svou
citlivost konstruktivně využít.
ISBN 978-80-262-1736-7

Horáček, Jiří; Drtinová, Daniela
Vědomí a realita

Praha: Vyšehrad, 2021, 224 s., váz.
299 Kč
Dobrodružná cesta do nitra lidského
vědomí vám představí tajemství
mozku, možnosti využití psychedelik
v léčbě a mnoho dalších témat včetně
podstaty našeho vnímání smrti a času.
ISBN 978-80-7601-414-5

Luoma, Jason B.; LeJeune, Jenna
Životní hodnoty v terapii

Překl. Müller, Ivo, Praha: Portál,
2021, 280 s., brož. 459 Kč
Kniha je účinným a praktickým průvodcem pro terapeuty. Autoři pracují
s terapií akceptace a přijetí a ukazují,
jak je během terapeutických sezení
možné pracovat s tématem životních
hodnot.
ISBN 978-80-262-1751-0

Rath, Tom; Clifton, Donald O.
Jak plný je tvůj kbelík?

Fafejta, Ondřej, Praha: Portál, 2021,
112 s., brož. 249 Kč
Jádrem knihy je přesvědčení, že i ty
nejnepatrnější interakce ovlivňují
naše vztahy, produktivitu, zdraví
a délku života.
ISBN 978-80-262-1718-3

Ravikant, Kamal
Miluj sám sebe, jako by ti šlo
o život

Překl. Kudrnáčová, Petra, Praha:
Pragma, 2021, 192 s., 179 Kč
V této krásně a výstižně napsané
knize najdete rady, jak se alespoň na
část dne vymanit ze stresového prostředí zaměstnání či starostí o rodinu.
Autor se ve své pracovní kariéře dostal na vrchol, ovšem zároveň skončil
na dně psychicky.
ISBN 978-80-242-7214-6

Ritterová, Zuzana
Ve Freudových stopách

Praha: Maxdorf , 2021,1. vyd., 111 s.,
brož. 245 Kč
Publikace přináší psychoanalytický a psychoterapeutický pohled na
běžné životní události. Autorka teoreticky vychází především z klasické
Freudovy pudové teorie. Snaží se
ilustrovat základní stavební kameny
psychoanalýzy.
ISBN 978-80-7345-682-5

Zoja, Luigi
Dějiny arogance. Psychologické
aspekty neomezeného růstu

Praha: Prostor, 2021, 288 s., brož.
Nelítostné drancování naší
planety a jejích zdrojů ve jménu
bezmezného růstu má stále
znepokojivější důsledky. Mluví se
však pouze o jejich technických
aspektech. O těch psychologických
se mlčí.
ISBN 978-80-7260-476-0

RO D I N N É
V Z TAHY
Höfer, Silvia; Szász, Nora
Jsem v tom!. Těhotenství, porod
a první dny s miminkem

Praha: Jan Vašut, 2021, 304 s., váz.
Co se se mnou a mým ještě nenarozeným miminkem děje během
devíti vzrušujících měsíců? Jaké
zdravotní potíže se mohou objevit?
Jak probíhá normální porod? Co
se stane, když přece jen nastanou
problémy?
ISBN 978-80-7541-270-6

SBO R N Í K Y
Sborník Státního okresního
archivu Šumperk č. 12

Opava: Zemský archiv v Opavě,
2021,1. vyd., 112 s., brož.
Sborník č. 12 Státního okresního
archivu Šumperk přináší informace
o činnosti šumperských archivářů
v roce 2019.
ISBN 978-80-87632-75-8

SOCIO LOG IE
Cummins, Antony
Jak se stát moderním samurajem
Překl. Piňos, Tomáš, Praha: Pragma,
2021, 240 s., váz. 299 Kč
Autor je odborníkem na dějiny a život v Japonsku. V této knize přichází
s originální myšlenkou a snaží se
aplikovat hlavní ctnosti, disciplínu
a tradice samurajů na dnešního
člověka.
ISBN 978-80-242-7246-7

Hrabal, Jiří
Ostrov v literaturách a kulturách
střední Evropy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 233 s., brož.
Ostrovy skutečné, představy či metafory ostrova jsou od počátku lidského
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myšlení produktivním podnětem
lidské imaginace.
ISBN 978-80-88278-55-9

Richarda, Georgese Pouleta a Jurije
M. Lotmana.
ISBN 978-80-88278-53-5

Nováček, Pavel
Dějiny blízké budoucnosti

Pilotní studie využití testů
určených pro sebetestování
infekce HIV

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 282 s.
Kniha Dějiny blízké budoucnosti je
souborem článků zaměřených na
životní prostředí, udržitelný rozvoj,
migraci a další aktuální témata globálního rozsahu. Články byly publikovány v letech 2015–2020 v Lidových
novinách.
ISBN 978-80-244-5791-8

Vidovićová, Lucie;
Petrová Kafková, Marcela;
Hubatková, Barbora a kol.
Stárnutí na venkově. Podoby aktivního stárnutí a kvalita života
v rurálních oblastech

Praha: Sociologické nakladatelství,
2021,1. vyd., 142 s., brož. 240 Kč
Vznik této knihy byl motivován třemi
otázkami: Co znamená stárnutí na
venkově? Jaké podoby zde má aktivní
stárnutí? A je venkov místem přátelským k vyššímu věku?
ISBN 978-80-7419-280-7

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Bowles, Cennydd
Etika budoucnosti

Překl. Ficová, Sylva, Praha: Academia, 2021, 248 s., brož. 350 Kč
Technologie nikdy nebyly neutrální
a jejich sociální, politické i morální
dopady dnes pociťujeme až příliš
často.
ISBN 978-80-200-3196-9

Dušek, Jiří
Vybrané aspekty regionálního
rozvoje

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2021,1. vyd., 85 s., 190 Kč
Publikace Vybrané aspekty regionálního rozvoje se zabývá v teoretické
i praktické rovině tématy spojenými
s vybranými problémy regionálního rozvoje (teoretické vymezení
regionálního rozvoje, cestovní ruch,
vodní zdroje, zemědělství, podnikání
apod.).
ISBN 978-80-7556-082-7

Nedbálek, Karel;
Záhořáková, Anna
New Age Post

Slušovice: Monument, 2021, 111 s.,
brož.
Autoři se zamýšlí nad problémem
vysoké produktivity práce vlivem
automatizace a robotizace a robotů
s umělou inteligencí a nad problémem tvorby hodnoty zboží a tvorby
ceny.
ISBN 978-80-88143-24-6

STUD I E
Komenda, Petr; Změlík, Richard
Kapitoly z literárněvědné
tematologie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 377 s., brož.
Antologie je výsledkem několikaletého úsilí autorů představit české
odborné i laické veřejnosti dosud do
češtiny neproložené vybrané studie
Gastona Bachelarda, Jeana–Pierra

Praha: Státní zdravotní ústav,
2021,1. vyd., 18 s.
Publikace byla vydána v rámci
Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR. Pilotní
studie pro využití testů určených
pro sebetestování byla provedena
v populaci s vyšším rizikem přenosu HIV.
ISBN 978-80-7071-398-3

Ž IVOTN Í ST YL
Menděl, Jan
Uprdelismus

Praha: Pragma, 2021, 224 s., váz.
259 Kč
Autor poznal všechny možné příručky k lepšímu životu, k němuž mají
pomáhat různé meditace, cviky či
dechová cvičení.
ISBN 978-80-242-7141-5

matematické
a přírodní vědy
E N C YK LO PE D I E
Pernický, Tomáš;
Růžička, Oldřich
Rekordy ze světa zvířat

Praha: Albatros, 2021, 32 s., váz.
269 Kč
Úžasně ilustrovaný atlas zvířecích
rekordů. Superhrdinové žijí mezi
námi – jsou to zvířata! Seznam jejich
neuvěřitelných schopností je delší,
než byste si dokázali představit.
ISBN 978-80-00-05928-0

E NTOMO LOG I E
Žďárek, Jan
Ohroženi hmyzem?

Praha: Academia, 2021, 528 s., váz.
895 Kč
Záměrem autora je podat svědectví
o pokrocích v poznávání života a chování hmyzu za posledních čtyřicet
let od prvního vydání jeho úspěšné
prvotiny Neobvyklá setkání.
ISBN 978-80-200-3030-6

CH E M I E
Dušek, Lubomír;
Sukdoláková, Milada
Chemická dobrodružství IV.
Mor, vůně a výlet do vesmíru

Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2021, 80 s., váz.
Čtvrtý díl chemiksu (chemického
komiksu) pro malé i velké badatele je
opět nabitý dobrodružstvím. Blechovy záludnosti nabírají na obrátkách,
snaží se zbohatnout všemi možnými
i nemožnými způsoby a nehledí napravo ani nalevo.
ISBN 978-80-7592-081-2

Vaněk, Tomáš; Kohout, Martin;
Basařová, Pavlína
Chemické procesní inženýrství
a simulační metody I. Teoretické
podklady
Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021,1. vyd.,
250 s., brož. 330 Kč

bibliografie
První díl skript seznamuje čtenáře
se základy procesního inženýrství
a uvádí přehled všeho, co student
potřebuje pro pochopení nejdůležitějšího nástroje, kterým jsou principy
simulačních metod.
ISBN 978-80-7592-083-6

K LIM ATO LO G I E
Pour, Tomáš
Airborne Thermal Remote Sensing in Urban Climate Research

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 94 s.
Monografie se zabývá výzkumem
zaměřeným na vývoj a implementaci metod leteckého dálkového
průzkumu Země při řešení problémů
městského klimatu.
ISBN 978-80-244-5840-3

PŘ Í RO DA
Daviesová, Gill
Tajemná řeč stromů

Překl. Březáková, Hana, Praha:
Slovart, 2021, 152 s., váz. 299 Kč
Jaká tajemství nám mohou prozradit
stromy? Kromě dřeva a uhlí, latexu
a barviv pro oděvní průmysl, plodů
pro potravu nebo místa k odpočinku
stromy poskytují světu nejdůležitější
a životně důležitý prvek: kyslík.
ISBN 978-80-276-0081-6

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Samec, Pavel a kol.
Trvalé abiotické predispozice
chřadnutí lesů (brožura)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 40 s.
Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů jsou nepříznivé hodnoty
ekosystémových prediktorů, jejichž
gradienty vymezují diverzitu růstových podmínek ve vztahu k biodiverzitě a potenciální bioprodukci.
ISBN 978-80-244-5857-1

Samec, Pavel a kol.
Trvalé abiotické predispozice
chřadnutí lesů (mapa)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 1 s.
Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů jsou nepříznivé hodnoty
ekosystémových prediktorů, jejichž
gradienty vymezují diverzitu růstových podmínek ve vztahu k biodiverzitě a potenciální bioprodukci.
ISBN 978-80-244-5858-8

Samec, Pavel a kol.
Trvalé abiotické predispozice
chřadnutí lesů (soubor)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 40 s.
Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů jsou nepříznivé hodnoty
ekosystémových prediktorů, jejichž
gradienty vymezují diverzitu růstových podmínek ve vztahu k biodiverzitě a potenciální bioprodukci.
ISBN 978-80-244-5856-4

ÚZ č. 1422 Životní prostředí.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit , 2021,1. vyd., 816 s.,
395 Kč
V oblasti životního prostředí byly
přijaty převratné a rozsáhlé změny
řady právních předpisů. Jde zejména
o nový zákon o odpadech a nový

zákon o výrobcích s ukončenou
životností.
ISBN 978-80-7488-458-0

z n o v i n e k k 6 . 4 . 2 0 2 1 314 t i t u l ů

zemědělství

Alergie, kašel, problémy trávicího
traktu, potíže s imunitou, onemocnění kloubů a mnoho dalších obtíží
se u koní dá zmírnit nebo dokonce
vyléčit pomocí léčivých bylin.
ISBN 978-80-242-7105-7

PĚSTITE L ST VÍ

KUCHAŘ K Y

Ježková, Veronika;
Francová, Nikol
Další kvítka v bytě: Ruce od
hlíny

Rajniš, Zdeněk
MasterDědek

Brno: CPress, 2021, 200 s., váz. 369 Kč
Veronika a Nikol, autorky populárního blogu Kvítka v bytě, se vracejí
s dalšími skvělými nápady a postupy,
jak svých pár rostlinek nechat přerůst
do domácí džungle.
ISBN 978-80-264-3494-8

Z AH R ÁD K ÁŘ I
Blahušová, Anita
Zahrada žije – zahradničíme
s dětmi

Praha: Smart Press, 2021, 256 s., váz.
Jedinečná, zábavná, naučná! Odpojte
děti od přístrojů a napojte je na
přírodu! Užijte si společně strávený
čas! Kniha srozumitelně a zábavně
vysvětluje principy zahradničení (nejen) s dětmi.
ISBN 978-80-88244-22-6

technické vědy
TECH N ICK É
A STAVE B N Í
PAM ÁTK Y
Liniový zákon č. 416/2009 Sb.

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2021,1. vyd., 55 Kč
Obsahem publikace je zákon
č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
ISBN 978-80-88265-27-6

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Dougans, Inge
Reflexologie

Překl. Šedinová, Marta, Praha: Pragma, 2021, 248 s., váz. 299 Kč
Kompletní průvodce reflexní terapií
v unikátním spojení s metodami tradiční čínské medicíny.
ISBN 978-80-242-6758-6

Lumira
Tajné recepty ruských bylinářů

Praha: XYZ, 2021, 408 s., váz. 369 Kč
Pábitelské příběhy a zážitky protkané
řadou receptů a fotografií ze všech
koutů světa.
ISBN 978-80-7597-848-6

SBO R N Í K Y
Tvrdý, Peter
Sborník abstraktů XXIII. Olomoucké onkologické dny

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 12 s.
Soubor vybraných abstraktů kongresu XXIII. Olomoucké onkologické
dny.
ISBN 978-80-244-5825-0

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Biologická léčba v pediatrii

Praha: Galén, 2021, 150 s., váz. 300 Kč
Biologická léčba je fenoménem medicíny 21. století. Změnila terapeutické
přístupy u mnoha onemocnění, na
jejichž etiopatogenezi se podílí dysfunkce imunitního systému, a zásadním způsobem přispěla ke zlepšení
prognózy a kvality života nemocných.
ISBN 978-80-7492-527-6

Karásková a kolektiv, Eva
Dětská gastroenterologie pro
praxi

Praha: Maxdorf , 2021,1. vyd., 288 s.,
brož. 495 Kč
Stručná, avšak dostatečně podrobná
učebnice pokrývající všechna důležitá
témata oboru pediatrické gastroenterologie a hepatologie, včetně základů
enterální a parenterální výživy.
ISBN 978-80-7345-677-1

Konvalinová, Kateřina
Pověz mi to obrázkem

Praha: Portál, 2021, 64 s., brož. 179 Kč
Knihu lze využít nejen pro děti
s odlišným mateřským jazykem, ale
i pro děti s logopedickými problémy,
s autismem, s mentální retardací, se
sluchovou vadou či pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
ISBN 978-80-262-1734-3

Ošťádal, Petr;
Rokyta, Richard a kolektiv
Neinvazivní a invazivní monitorace hemodynamiky na jednotce
intenzivní péče

Olomouc: Fontána, 2021, 214 s.,
brož. 368 Kč
Celostní metody posilování zdraví.
Ne náhodou se staré ruské lidové
medicíně připisují překvapivé léčebné
úspěchy. Důsledně jako málokterá
jiná tradice se řídí základním heslem
„Tělo je zrcadlem duše“.
ISBN 978-80-7651-047-0

Praha: Maxdorf , 2021,1. vyd., 320 s.,
895 Kč
Sledování hemodynamických
parametrů je jednou z klíčových
podmínek pro časnou diagnostiku
a volbu optimální léčebné strategie
u podstatné části nemocných, hospitalizovaných na jednotkách intenzivní
péče.
ISBN 978-80-7345-629-0

Witteková, Cornelia
Zdravý kůň

Petrů, Vít a kolektiv
Dětská alergologie

Překl. Borecká, Jaromíra, Praha:
Esence, 2021, 120 s., brož. 299 Kč

Praha: Maxdorf , 2021, 2. přeprac.
vyd., 451 s., váz. 645 Kč
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Kniha, která vychází v druhé edici
(1. vydání v roce 2012), reflektuje
pokrok, ke kterému došlo v průběhu
posledních 9 let v problematice alergických onemocnění dětského věku.
ISBN 978-80-7345-666-5

Zangia (cca 1568 až 1617), kapelníka v Iburgu, Gdaňsku, na Moravě
i v Berlíně.
ISBN 978-80-210-9716-2

Rohoň, Peter a kol.
Hematologie a hematoonkologie
v kazuistikách

Vítová, Andrea
Václav Levý. Legenda o nadaném
kuchtíkovi

Praha: Maxdorf , 2021,1. vyd., 254 s.,
váz. 695 Kč
Hematologie tvoří jednu z tradičních
součástí vnitřního lékařství. Avšak zejména vývoj hematoonkologie v posledních desetiletích vytvořil z hematologie velmi komplexní a náročný
obor se zásadním celospolečenským
dopadem.
ISBN 978-80-7345-681-8

umění; hudba
DESIG N
Sutnarka

Plzeň: Západočeská univerzita,
2021,1. vyd., Nečíslováno. s., brož.
Reprezentativní publikace představuje Fakultu designu a umění Ladislava
Sutnara Západočeské univerzity
v Plzni.
ISBN 978-80-261-0970-9

D IVADLO

OSO B N OSTI

Praha: Baronet, 2021, váz.
V červnu 2020 uspořádalo město
Liběchov sochařské sympozium s názvem Pocta Václavu Levému. Vzniklo
při něm šest pískovcových soch, které
připomínají život a dílo významného
sochaře 19. století.
ISBN 978-80-88121-55-8

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Hledej a uč se nová slova: Země
kouzel

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2021, 10 s., lepor.
„Hranice mého jazyka znamenají
hranice mého světa” – to proto je
tak důležité se učit nová slova, která
nám pomohou objevovat a popisovat
okolní realitu. Pro dítě je učení se
prvních slov zásadní a s touto knihou
to může být i zábava!
ISBN 978-80-277-0054-7

Merenus, Aleš;
Augustová, Zuzana;
Jungmannová, Lenka
Expresionistické drama z českých zemí

Hradilová, Darina a kol.
Czech it UP! 4 (úroveň B2,
cvičebnice)

FI LM

Hradilová, Darina a kol.
Czech it UP! 4 (úroveň B2,
učebnice)

Praha: Academia, 2021, 740 s., brož.
695 Kč
Kniha představuje dnes již většinou
pozapomenutá expresionistická dramata, která byla napsána mezi lety
1910 a 1924.
ISBN 978-80-200-3162-4

Bilík, Petr a kol.
Česká kinematografie: Situace
v roce 2018

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 316 s.
Publikace se zabývá situací českého
filmu v roce 2018 se zaměřením na
hraný, dokumentární, animovaný
a studentský film a televizní seriály.
ISBN 978-80-244-5759-8

FOTOG R AFIE
LandArt. Intergrowing – From
Country to Country

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 978-80-261-0929-7

HUD BA
Maňas, Vladimír
Nicolaus Zangius: hudebník
přelomu 16. a 17. století. Na
stopě neznámému

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
204 s.
Publikace mikrohistorickým způsobem sleduje osudy a dílo Nicolause

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 978-80-244-5770-3

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 140 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 978-80-244-5771-0

Nováková, Iva
Zábavná čeština

Praha: Portál, 2021, 64 s., brož.
169 Kč
Pracovní sešit je primárně určen žákům
druhých tříd, může ale sloužit dobře
i šikovným prvňáčkům nebo jako opakovací sešit pro žáky třetích tříd.
ISBN 978-80-262-1747-3

JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE
Janek, Adam
Ruština pro samouky a věčné
začátečníky + mp3

Praha: Edika, 2021, 288 s., brož.
590 Kč
Učebnici přivítají všichni zájemci
o přehledné a zábavné studium
ruštiny, protože mohou počítat s velkým pokrokem – po zvládnutí učiva
dosáhnou úrovně B1 Evropského
referenčního rámce.
ISBN 978-80-266-1601-6

bibliografie
VL A STIVĚ DA
Brož, František; Brožová, Pavla
Desetiminutovky. Vlastivěda –
dějepisná část
Praha: Edika, 2021, 96 s., brož.
169 Kč
Dovedeš seřadit události, jak šly za
sebou?
ISBN 978-80-266-1606-1

spor t
a tělov ýchova
JÓ GA
Morelli, Maurizio
Moje jóga na každý den

Překl. Bílková, Jana, Brno: CPress,
2021, 144 s., váz. 299 Kč
Stačí si najít 20 minut denně, zacvičit
si jógu a odměnou vám bude jak
zdravé a pružné tělo, tak uklidněná
mysl.
ISBN 978-80-264-3499-3

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Koval, Jozef
Provence a Azurové pobřeží –
Společník cestovatele

Praha: Universum, 2021, 224 s.,
brož. 399 Kč
Sluncem ozářený jihovýchodní kraj
Francie patří k nejoblíbenějším
prázdninovým destinacím.
ISBN 978-80-242-7220-7

Ondryášová, Jitka a kol.
Tokio – Společník cestovatele

Praha: Universum, 2021, 208 s.,
brož. 399 Kč
Japonská metropole Tokio, která
patří k nejrušnějším městům světa,
se vyznačuje jedinečnou kombinací
východních a západních vlivů.
ISBN 978-80-242-7057-9

Šverčičová, Lenka
Bali a Lombok – Společník
cestovatele

Praha: Universum, 2021, 208 s.,
brož. 399 Kč
Bali a Lombok oplývají množstvím
přírodních divů a krás.
ISBN 978-80-242-7098-2

jazykověda;
literární vědy
LI NGVISTI K A
Janečková, Barbora Anna;
Tichá, Anna; Fiedler, Jan
Třikrát o autorství

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 208 s.
Od záhadného textu z počátku 15.
stol. přes určování autorství v internetové komunikaci až po analýzu
předpon ve forenzní lingvistice. To je
Třikrát o autorství – kniha tří studentských prací.
ISBN 978-80-244-5807-6

Klapuchová, Petra
Approche épilinguistique des
adolescents québécois sur la
situation linguistique au Québec
Masarykova univerzita, 2021, 208 s.,
brož.

z n o v i n e k k 6 . 4 . 2 0 2 1 314 t i t u l ů
Hlavním tématem této knihy je empirické ověření obecně rozšířených
domněnek týkajících se postoje mladých lidí k aktuální jazykové situaci
v kanadské provincii Quebec.
ISBN 978-80-210-9732-2

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Měsíc, Jiří
Leonard Cohen, the Modern
Troubadour

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 228 s.
This monograph arose from thinking
about the literary tradition as
described by the Anglo–American
modernist writers Ezra Pound and
T. S. Eliot.
ISBN 978-80-244-5784-0

Šimková, Markéta
Skrytí hrdinové: tři případy
mexického románu noir

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021,1. vyd., 304 s.
Kniha Skrytí hrdinové: tři případy
mexického románu noir se věnuje románům tří spisovatelů, kteří obohatili
mexickou detektivku v období let
1976–2014. Prvním je Paco Ignacio
Taibo II, druhým je Juan Hernández Luna, třetím je Gabriel Trujillo
Munoz.
ISBN 978-80-244-5707-9

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Šmakal, Pavel
Aforismy 1963 – 2018

Slušovice: Monument, 2021, 72 s.,
brož.
Během téměř šedesáti let aforisticky
zaznamenaný obraz tehdejší společnosti, viděný očima běžného občana.
Aforismy publikované v letech
1963–2019 sesbírané z celkem 103
domácích i zahraničních časopisů.
ISBN 978-80-88143-26-0

CESTO PISY
Gebrian, Adam
Tři měsíce v Barceloně

Praha: Universum, 2021, 272 s.,
flexovazba, 349 Kč
66 míst, pro jejichž návštěvu nejspíš
neexistuje žádný vážný důvod, což
ale neznamená, že nejsou zajímavá.
ISBN 978-80-242-7158-3

Krautschneider, Rudolf
Obyvatelé suchého moře

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2021,
288 s., váz.
Obyvatelé suchého moře je souborné
vydání knih Legenda dobyvatelů,
Život v kleči aneb Za hory za doly
a Dopisy z ostrova tučňáků. Mořeplavec Rudolf Krautschneider vzpomíná
na těžké, ale krásné časy prožité
mezi nádeníky, dřevorubci, horníky
a horaly.
ISBN 978-80-88268-42-0

Lavický, Vojtěch
Na motorce kolem světa

Brno: Jota, 2021, 382 s., váz. 448 Kč
Příběh o jedné cestě kolem světa,
dvou lidech, pěti stech západů slunce

a bezpočtu dechberoucích výhledů
ze sedla motorky.
ISBN 978-80-7565-646-9

Nekola, Martin
Český New York

Praha: Universum, 2021, 168 s., váz.
359 Kč
New York, pulzující metropole
a vstupní brána do USA, přilákal
i značné množství vystěhovalců z českých zemí.
ISBN 978-80-242-7264-1

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Beran, Ladislav
Kytice růží nebožtíkům nevoní

Brno: Moba, 2021, 360 s., váz.
299 Kč
To, že parta píseckých kriminalistů,
kterým šéfuje kapitán Karas, umí,
o tom už emeritní komisař kriminální
služby Ladislav Beran přesvědčil
ve svých krimi povídkách spoustu
čtenářů.
ISBN 978-80-243-9741-2

Castillo, Linda
Labyrint tajností

Překl. Faltejsková, Lenka, Brno:
Moba, 2021, 320 s., váz. 349 Kč
Na amišské farmě rodiny Gingerichových dojde uprostřed noci k požáru,
při němž shoří stará stodola.
ISBN 978-80-243-9746-7

Macek, Petr
Sherlock Holmes – Golemův stín
Praha: Kalibr, 2021, 224 s., váz.
249 Kč
Podzim roku 1903 nebyl pro
Sherlocka Holmese příznivý.
Zemřela Irena Adlerová, jeho
platonická láska, a snad i kvůli
tomu Holmes opět propadl své
staré závislosti.
ISBN 978-80-242-7190-3

Maxian, Beate
Vražda v Schönbrunnu

Překl. Osinová, Eva, Brno: Moba,
2021, 344 s., váz. 349 Kč
Vídeňské policii se v Schönbrunnu
naskytne příšerný obraz: v zámeckém
parku leží uprostřed záhonu z růží
mrtvé ženské tělo ve svatebních
šatech.
ISBN 978-80-243-9739-9

Meyer, Deon
Poslední lov

Překl. Mitlenerová, Silvie, Brno:
Moba, 2021, 472 s., váz. 399 Kč
Když kapitánovi Bennymu Griesselovi přistane na stole spis s odloženým
případem, neochotně se spolu se
svým parťákem Vaughnem Cupidem
pustí do ověřování důkazů.
ISBN 978-80-243-9461-9

Moore, Jonathan
Noční trh

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha:
Kalibr, 2021, 336 s., váz. 299 Kč
Krimipříběh z temného San Francisca, v němž se vaše nejděsivější
představy budou zdát jen jako strašidelné dětské historky.
ISBN 978-80-242-7251-1

Pennyová, Louise
Nejkrutější měsíc

Překl. Uhlířová, Lenka, Praha: Kalibr,
2021, 432 s., váz. 399 Kč
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Vítejte ve Three Pines, zapomenuté,
zapadlé vísce, kde nejkrutější měsíc
právě dostál své hrozbě.
ISBN 978-80-242-7085-2

Rubínková, Veronika
Samota Christlhof

Brno: Moba, 2021, 248 s., váz.
Stavení Christlhof, nebo také Pohádka na Šumavě, nechvalně proslulo
působením sériového vraha Ivana
Roubala. Vražedné běsnění se v něm
prý probudilo právě tady.
ISBN 978-80-243-9425-1

ESE J E , ÚVAHY
Janík, Tomáš a kol.
Mýty – omyly – nepravdy.
O „chibách“ ve vzdělávání
a pedagogice

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
116 s., brož.
Kniha zahrnuje sedm esejí sepsaných
autory z univerzit v Německu a Švýcarsku, kteří usilují o hlubší výklad
některých zavedených náhledů na
předmět svého zájmu, jímž je výchova, vzdělávání, škola, učitelé, žáci,
vyučování a učení.
ISBN 978-80-210-9753-7

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bauer, Jan
Papežova dcera

Brno: Moba, 2021, 224 s., váz.
„Představte si, spí se svým bratrem,
a dokonce i otcem!“ šeptají si tajně
obyvatelé Říma. „Je to vražednice!“dodávají druzí. „A taková děvka
dokonce předsedá kardinálům! Ať
propadne peklu!“
ISBN 978-80-243-9735-1

Blankmanová, Anne
Černobylské dívky

Překl. Schlöglová, Tereza, Praha:
CooBoo, 2021, 336 s., brož. 299 Kč
Na jaře roku 1986 se spolužačky
Valentina a Oksana probudí a obloha
nad jejich hlavami je vztekle rudá. Reaktor v jaderné elektrárně Černobyl
explodoval.
ISBN 978-80-7661-159-7

Eidler, Petr
Případ Aleny Struskové

Brno: Moba, 2021, 312 s., váz.
289 Kč
Alena Strusková se narodila bezprostředně po skončení druhé
světové války, její matka byla až do
osvobození vězněna v terezínském
ghettu a nikdy dceři neřekla, kdo je
jejím otcem.
ISBN 978-80-243-9736-8

Gablé, Rebecca
Druhé království

Překl. Kučerová, Bohumila, Praha:
Brána, 2021, 704 s., váz. 499 Kč
Anglie roku 1064 – Přepadení dánských pirátů znamená předčasný konec bezstarostného dětství mladého
Cadmona z Helmsby.
ISBN 978-80-242-7082-1

Hanibal, Jiří
Až na vrchol

Praha: Brána, 2021, 200 s., váz.
Píše se rok 1375. Moravský markrabě
Jan Jindřich Lucemburský umírá
a vládcem Moravy se stává jeho syn
Jošt. Ctižádostivý mladý muž se ujme

vlády pevnou rukou a započne obdivuhodnou politickou kariéru, kterou
završí v roce 1410 titulem krále Svaté
říše římské.
ISBN 978-80-242-7275-7

Harmel, Kristin
Vinařova žena

Překl. Kolinská, Irmgard, Praha:
Motto, 2021, 344 s., váz. 399 Kč
Láska i zrada s chutí šampaňského.
Vinařství Maison Chauveau bylo pro
Ines idylickým domovem, než do
kraje Champagne dorazila německá
armáda.
ISBN 978-80-267-1958-8

Chang, Jung
Velká sestra, malá sestra, rudá
sestra

Překl. Brabcová, Kateřina, Praha:
Ikar, 2021, 400 s., váz. 499 Kč
Kniha se zabývá ojedinělým osudem
tří sester, které se zapsaly do historie
Číny 20. století.
ISBN 978-80-249-4383-1

Körnerová, Hana Marie
Ve stínu erbu

Brno: Moba, 2021, 256 s., váz.
279 Kč
Raymonda, druhorozeného syna
vlivného hraběte, a Frederiku, dceru
bohatého sicilského vévody, zasnoubili už v dětském věku. Raymondův
otec potřebuje finance, Frederičin
zase politický vliv.
ISBN 978-80-243-9792-4

Lacrosse, Marie
Vinařství 2: Nový začátek

Překl. Lukačovičová, Ivana Dirk,
Praha: Ikar, 2021, 496 s., váz. 449 Kč
Strhující rodinná sága z Alsaska a působivý obraz měšťanské společnosti
na konci 19. století.
ISBN 978-80-249-4323-7

Robotham, Mandy
Dítě třetí říše

Překl. Lipčík, Roman, Praha: Ikar,
2021, 328 s., váz. 359 Kč
Anke je vězeňkyní v lágru. Aby přežila, dělá to, co umí nejlépe – pomáhá
svým spoluvězenkyním porodit a starat se o novorozence.
ISBN 978-80-249-4382-4

Thompson, Gill
Dítě na nástupišti

Překl. Jiříček, Petr, Praha: Ikar, 2021,
336 s., váz. 399 Kč
Praha 1939. Mladá matka Eva má
tajemství ze své minulosti. Když do
země vpadnou nacisté, Eva ví, že
jediný způsob, jak udržet svou dceru
Miriam v bezpečí, je poslat ji pryč
– i když to znamená, že ji už nikdy
nemusí spatřit.
ISBN 978-80-249-4414-2

Vondruška, Vlastimil
Husitská epopej II.- Za časů
hejtmana Jana Žižky

Brno: Moba, 2021, 616 s., váz.
449 Kč
Druhý díl se odehrává v letech 1416
až 1425. Rodina Prokopů se rozrůstá
a každý její příslušník hledá štěstí
jinde, nacházíme je v Táboře, mezi
umírněnými pražany, na straně Rožmberků i v řadách pronásledovaných
řeholníků.
ISBN 978-80-243-9796-2

Vondruška, Vlastimil
Spiknutí oběšenců

bibliografie
Brno: Moba, 2021, 312 s., váz.
329 Kč
Poblíž Benešova u Ploučnice buduje
pro panovníka bratranec Marka
z Vartemberka hrad Ostrý. Od počátku stavbu provázejí potíže, a proto
Marek požádá o pomoc svého švagra
Oldřicha z Chlumu.
ISBN 978-80-243-9737-5

HUMO R
Backman, Fredrik
Úzkosti a jejich lidé

Brno: Host, 2021, 375 s., brož.
Autor bestselleru Muž jménem Ove
se vrací s dosud nejvtipnější knihou.
Úzkosti a jejich lidé je skrznaskrz
bláznivá komedie o skupince rukojmích zajatých den před silvestrem při
prohlídce bytu.
ISBN 978-80-275-0509-8

Melichar, René
Zákoník mé ženy aneb Obyčejné
dny

Praha: Brána, 2021, 248 s., váz.
Kniha humorných příběhů z rodinného života autora, který se přestěhoval
se ženou, dospívající dcerou a desetiletým synem do rodinného domku,
což při jeho příslovečné nešikovnosti
přináší celou řadu neobvyklých
situací.
ISBN 978-80-242-7160-6

Valognes, Aurélie
Snachy za všechny prachy

Brno: Jota, 2021, 232 s., váz.
Vtipná komedie o rodinných vztazích.
Le Guennecovi mají tři syny. Žádnou
dceru. Na Vánoce jsou všichni synové
pozváni na večeři, samozřejmě i se
svými partnerkami.
ISBN 978-80-7565-846-3

KOM I K SY
Andersenová, Sarah
Tesáky

Překl. Bičíková, Zuzana; Bičíková,
Romana, Praha: CooBoo, 2021,
112 s., brož. 199 Kč
Elsie je upírka a je jí tři sta let, ale za
celou tu dobu nenašla toho pravého.
Lovestory upírky a vlkodlaka od autorky ikonických komiksů.
ISBN 978-80-7661-151-1

POVÍ D K Y
Bellová, Bianca
Tyhle fragmenty

Brno: Host, 2021, 195 s., váz. 299 Kč
Roční období se střídají a životy běží.
Povídková sbírka Biancy Bellové
zachycuje fragmenty lidských osudů,
jsou to výseky jednotlivých životních
příběhů, v nichž jsou často ony osudy
obsaženy vlastně kompletně.
ISBN 978-80-275-0592-0

Borkovec, Petr
Lido di Dante

Praha: Fragment, 2021, 104 s., brož.
179 Kč
Dvanáct povídek souboru Lido di
Dante nás přivádí do letoviska několik kilometrů od Ravenny, v němž se
ulice jmenují podle postav Božské
komedie.
ISBN 978-80-7521-170-5

Kriseová, Eda
Mluvící hora

Praha: Práh, 2021, 272 s., váz.
330 Kč

Povídková sbírka Edy Kriseové se pohybuje na hranici mezi fikcí a realitou.
Zvláště v povídkách Na ostrovech
či Pondicherry, v nichž je zachycen
problém současné Indie na pozadí životního příběhu architekta Františka
Sammera.
ISBN 978-80-7252-866-0

Pratchett, Terry
Pračlověk, který cestoval časem
Praha: Talpress, 2021, 336 s., váz.
339 Kč
V této knize najdete povídky,
které byly vybrány z nejlepších
Terryho prací pro Buck Free Press
a Western Daily Press.
ISBN 978-80-7197-767-4

Riel, Jorn
Arktické safari a jiné povídky
z Grónska

Praha: Garamond s.r.o., 2021,
300 s., váz.
Dánský spisovatel Jorn Riel strávil
většinu života na cestách. Vtipné,
drsné, ale i roztomilé povídky jsou
prvním českým výborem z Rielových
historek.
ISBN 978-80-7407-486-8

PRÓZ A
Ajvaz, Michal
Tyrkysový orel

Brno: Druhé město, 2021,2. vyd.,
160 s., brož.
Dvě novely, v nichž se pražský chodec při svých cestách městem setkává
s neznámými lidmi a naslouchá jejich
vyprávěním o zaniklé civilizaci v Indii,
o mravencích, kteří vytvářejí živé sochy, o chuťovém písmu.
ISBN 978-80-7227-860-2

Cassam, Quassim
Konspirační teorie

Praha: Filosofia, 2021, 127 s., brož.
V Konspiračních teoriích (Conspiracy
Theories, 2019) autor rigorózně
a přitom srozumitelně objasňuje, jaká
je povaha těchto teorií, proč jsou tak
populární a v čem tkví příčiny jejich
škodlivosti.
ISBN 978-80-7007-653-8

Garfield, Simon
Hlídači času. Jak svět začal být
posedlý časem

Praha: Akropolis, 2021, 340 s., brož.
Čas. Entita, která naše životy řídí a určuje od nepaměti. Jak se v průběhu
doby proměnilo jeho vnímání a měření? Jak došlo k tomu, že se během
posledních dvou set padesáti let stal
čas v našem životě tak převládající
a naléhavou silou?
ISBN 978-80-7470-291-4

Koťátko, Petr
Návrat

Brno: Druhé město, 2021, 120 s.,
brož.
Dějištěm i hybatelem příběhu je místo s pohnutou historií: opuštěný dům
ve slezské Vidnavě, v němž býval
kněžský seminář, pak zajatecký lágr,
po něm lazaret wehrmachtu a poté
dětská ozdravovna.
ISBN 978-80-7227-861-9

McEwan, Ian
Stroje jako já

Šenkyřík, Ladislav, Praha: Odeon,
2021, 360 s., váz. 399 Kč
Velká Británie prohrála válku o Falklandy a Alan Turing se věnuje vývoji

z n o v i n e k k 6 . 4 . 2 0 2 1 314 t i t u l ů
umělé inteligence… To je alternativní
historie.
ISBN 978-80-207-1992-8

Palán, Aleš
Nevidím ani tmu

Praha: Prostor, 2021, 352 s., váz.
497 Kč
Kde zůstaly ženy? Napadlo Aleše
Palána během příprav budoucího
knižního projektu. Jeho protagonisty
budou totiž bez výjimky samí muži,
kteří zvolili útěk jako formu osvobození od okolního světa.
ISBN 978-80-7260-477-7

Pokorná, Gábina
V hlavě. Ze zápisků mladé
schizofreničky

Praha: Práh, 2021, 368 s., váz.
„Schizofrenie není nemoc, je to životní styl.“ Novela V hlavě zachycuje
psychickou nemoc z pohledu mladé
vysokoškolačky, která prožívá svá
první milostná vzplanutí i zklamání.
ISBN 978-80-7252-867-7

Vischer, Melchior
Výbor z díla

Překl. Hanišová, Viktorie, Praha:
Academia, 2021, 176 s., váz. 265 Kč
S pojmem „dada v Čechách“ jsou
spojeny především počátky skupiny
Devětsil a jména Jan Werich, Jiří Voskovec, Jaroslav Hašek nebo Jiří Frejka. Český Němec Melchior Vischer je
ovšem zcela zapomenut.
ISBN 978-80-200-3113-6

PŘ Í BĚ HY
Duffková, Michaela
Zápisník abstinentky

Praha: Motto, 2021, 176 s., váz.
299 Kč
Detox a protialkoholní léčba je jako
výstup na horu – poté, co je absolvujete, ještě zdaleka nemáte vyhráno.
ISBN 978-80-267-1964-9

Francke, Jan Venca
Sám sobě psem

Překl. Martin, Tomáš, Brno: Jota,
2021, 232 s., váz. 348 Kč
V knize najdete sbírku netradičních
a často mrazivých zážitků. Možná, že
i vám bude při čtení zima, budou vás
bolet nohy a začnete mít halucinace.
Ale rozhodně se i zasmějete.
ISBN 978-80-7565-854-8

Hozarová, Nazanine
Ária

Překl. Neradová, Martina, Zlín: Kniha
Zlín, 2021, 408 s., váz. 399 Kč
Výjimečný příběh dívky, která se
ocitla ve víru íránské revoluce
ISBN 978-80-7662-109-1

Ježková, Alena
Příběhy českých knížat a králů

Praha: Albatros, 2021, 136 s., váz.
349 Kč
Devět historických příběhů přibližuje
život a vládu českých panovníků, jako
byl kníže Oldřich nebo Břetislav, král
Přemysl Otakar II., Jan Lucemburský
či Karel IV., ale také sv. Vojtěch nebo
sv. Anežka Česká.
ISBN 978-80-00-06118-4

Krumlovská, Olga
Setkání s tajemnem

Praha: Brána, 2021, 240 s., váz.
259 Kč
Nová kniha známé astroložky,
propagátorky jógy a zdravého
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stylu života přináší příběhy, jež se
skutečně staly autorce nebo lidem,
kteří se jí se svými neuvěřitelnými
zážitky svěřili.
ISBN 978-80-242-7107-1

Sands, Philippe
Krysí stezka

Pokorný, Martin, Praha: Prostor,
2021, 576 s., váz. 497 Kč
Příběh o nacistických životech,
masovém vraždění, lásce, špionáži
za studené války, záhadné smrti ve
Vatikánu.
ISBN 978-80-7260-479-1

ROM ÁNY
Addair, Theo
Hniloba v kořenech

Praha: Yoli, 2021, 272 s., brož.
279 Kč
Před stovkami let objevil mořeplavec
Gorian ze Zartenu nový kontinent
– Sanheiu.
ISBN 978-80-242-7234-4

Anderson, Rachael
Advokátův syn

Překl. Šimonová, Dana, Praha:
Baronet, 2021, 248 s., váz.
Sophia Giffordová zůstává se svými
zářivě rudými vlasy a spoustou pih
na konci své třetí společenské sezony
stále nezadaná, a proto je rozhodnutá, že přijme nabídku svého současného nápadníka pana Fawcetta
– pokud se ovšem vysloví.
ISBN 978-80-269-1520-1

Austenová, Jane
Northangerské opatství

Překl. Šťastná, Zuzana, Praha: CooBoo, 2021, 280 s., váz. 299 Kč
Román Jane Austenové vypráví
o sedmnáctileté dívce Catherine
Morlandové, která je v lázeňském
městečku Bath poprvé uvedena do
společnosti.
ISBN 978-80-7661-152-8

Blackhurst, Jenny
Než bude pozdě

Překl. Krámková, Petra, Ostrava:
Domino, 2021, 336 s., váz. 349 Kč
Cizí žena. A přece o tobě ví víc než
ty sama.
ISBN 978-80-7498-420-4

Bourne, Holly
Místa, kde jsem plakala

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
Slovart, 2021, 344 s., váz. 349 Kč
Amelie se do Reese zamilovala až po
uši. A myslela si, že on ji taky miluje.
Ale teď jí začíná docházet, že opravdová láska by takhle bolet neměla.
A tak jde po stopách jejich příběhu,
navštěvuje všechna místa, kde kvůli
němu plakala.
ISBN 978-80-276-0127-1

Bowen, Sarina
Když jsme se poznali

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2021, 280 s., váz.
Po vážné nehodě jí nezbývá než se
pustit do studia na invalidním vozíku.
Sportu, který miluje, se nebude moct
věnovat. Chlapec, do něhož se zamilovala, si našel jinou. Co teď?
ISBN 978-80-269-1523-2

Bureš, Roman
Planeta idiotů

Praha: Epocha, 2021,1. vyd., 328 s.,
brož. 279 Kč

Apokalypsa přišla s širokým úsměvem, ve kterém na nás cenila zuby.
Nebyla to žádná hollywoodská kosmická šupa, žádný asteroid nebo supervulkán. Byla nenápadná a plíživá
a lidstvo ji vlastně ani nepostřehlo.
ISBN 978-80-278-0007-0

Carson, Scott
Chlad

Překl. Funioková, Naďa, Praha:
Kalibr, 2021, 440 s., váz. 399 Kč
V odlehlé severní části státu New
York leží uprostřed stařičkých lesů
pod temnou, nehybnou hladinou
Chilewaukeeské nádrže zatopené
městečko.
ISBN 978-80-242-7285-6

Collinsová, Bridget
Vazač vzpomínek

Brno: Jota, 2021, 416 s., váz.
Když se Emmett Farmer, syn farmáře,
jednoho letního večera vrátí z práce
na poli, čeká na něj doma dopis.
Dozví se, že má nastoupit do učení
jako vazač knih. Je to povolání, které
budí strach, je opředeno pověrami
a předsudky.
ISBN 978-80-7565-712-1

Delon, Alain-Fabien
Z rodu vyvolených

Překl. Havel, Tomáš, Praha: Garamond, 2021, 168 s., váz. 260 Kč
Může se život přes noc obrátit naruby? Osmnáctiletý Alex Delval sní
o tom, že se stane hercem jako jeho
otec. Když je mu ale nabídnuta role,
přepadnou ho silné pochybnosti. Jak
překonat představu „syna někoho“?
Otec a syn, láska a nenávist.
ISBN 978-80-7407-482-0

Didionová, Joan
Lízni si a hrej

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 212 s., brož.
Jedenatřicetiletá Maria Wyethová
se celé dny bezcílně projíždí po
kalifornských dálnicích a pokouší se
uniknout letitým traumatům, krachujícímu manželství i upadající herecké
kariéře.
ISBN 978-80-7422-788-2

Dostál, Aleš
Když prší jehličí

Praha: Brána, 2021, 248 s., váz.
249 Kč
Jak bude vypadat krajina po kůrovcové katastrofě? Uvidíme ještě růst
nový les a ucítíme jeho vůni? Hrdina
románu lesník Kamil už to ví. Zažil
začátky kůrovcové kalamity před
rokem 2000.
ISBN 978-80-242-6747-0

Ferrante, Elena
3x Elena Ferrante. Tíživá. Opuštěná. Temná.

Praha: Prostor, 2021, 632 s., brož.
Komplet tří knih Eleny Ferrante v dárkovém luxusním balení obsahuje
romány Tíživá láska, Dny opuštění
a Temná dcera.
ISBN 978-80-7260-480-7

Fischl, Viktor
Pátá čtvrť

Praha: Garamond, 2021, 220 s., váz.
Poetický příběh s detektivní zápletkou ze zanikajícího židovského
ghetta, takzvané páté pražské čtvrti
– Josefova, patří k méně známým knihám spisovatele Viktora Fischla.
ISBN 978-80-7407-485-1

bibliografie
Francis, Felix
Krize

Překl. Němcová, Zuzana, Praha:
Kalibr, 2021, 288 s., váz. 299 Kč
Harrison Foster pracuje jako krizový ředitel pro londýnskou firmu,
která se specializuje na právní
záležitosti.
ISBN 978-80-242-7194-1

Genova, Lisa
Levá strana světa

Překl. Ficová, Sylva, Brno: Jota, 2021,
360 s., váz. 378 Kč
Příběh o nezdolné ženě, jež čelí zničující diagnóze. Když se u energické
třicátnice po autonehodě projeví
traumatická porucha mozku zvaná
syndrom opomíjení, zjistí, co je v životě doopravdy podstatné.
ISBN 978-80-7565-843-2

Hájíček, Jiří; Balaštík, Miroslav
Plachetnice na vinětách

Brno: Host, 2021, 296 s., brož.
259 Kč
Vzdálenost mezi lidmi může být bez
konce.
ISBN 978-80-275-0508-1

Horst, Jorn Lier
Zadní pokoj

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 368 s., váz. 399 Kč
Na chatě bývalého ministra zdravotnictví a zahraničí Bernharda
Clausena se našla pozůstalost neslučitelná s obrazem bezúhonného
politika.
ISBN 978-80-7662-105-3

Hušeková, Kristína
Než vybledne den

Praha: Ikar, 2021, 184 s., váz. 259 Kč
Dojemný příběh o vztahu Emy a její
maminky Nory a o touze mít i ve stáří
u sebe blízkého člověka.
ISBN 978-80-249-4351-0

Jakoubková, Alena
Pod lampou není vždy tma

Brno: Moba, 2021, 240 s., váz.
269 Kč
Na malém městě, jako jsou Vlčice,
ví skoro každý, kde se co šustne, ale
dvojčata Klára a Gábina to vědí do
puntíku.
ISBN 978-80-243-9738-2

Johnsonová, Maureen
Bílá past

Překl. Bičíková, Zuzana, Praha:
CooBoo, 2021, 280 s., váz. 329 Kč
Ellinghamská akademie je snad prokletá. Už tu zemřeli tři lidé. Všichni
tři byli na špatném místě ve špatnou
dobu. Přesně v okamžik Stevieina
největšího triumfu… už ví, kdo jsou
Křiváci.
ISBN 978-80-7661-158-0

K. Dick, Philip
Kaňte, mé slzy, řekl policista

Praha: Argo, 2021, 248 s., brož.
Jason Taverner, televizní hvězda,
kterou každý den sledují milióny oddaných diváků, se probouzí v levném
hotelovém pokoji a následně zjišťuje,
že ho nikdo nezná.
ISBN 978-80-257-3383-7

Konenová, Leah
Zlomení lidé

Překl. Bokůvka, Petr, Praha: Ikar,
2021, 336 s., váz. 359 Kč
Jde jen o malou lež, dokud kvůli ní
někdo nezemře… Představte si, že

z n o v i n e k k 6 . 4 . 2 0 2 1 314 t i t u l ů
konečně uniknete z nejhoršího vztahu svého života.
ISBN 978-80-249-4366-4

Koppová, Eliška
Cesta bez kompasu

Slušovice: Monument, 2021, 246 s.,
brož.
Co všechno člověk musí podstoupit,
než je připraven na lásku? Někdy je
třeba ztratit hodně, abychom pochopili, kdo jsme a jak si máme počínat.
Cesta bez kompasu je cestopisný
román o překonávání hranic nejen
mezi státy.
ISBN 978-80-88143-31-4

Labudová, Ema
Lada u ledu

Praha: Odeon, 2021, 312 s., váz.
299 Kč
Autorka svůj nový příběh přesunula
z Anglie do Československa, z padesátých let na konec sedmdesátých.
Tématem už není vztah mezi dvěma
mladými muži, ale porucha příjmu
potravy.
ISBN 978-80-207-2006-1

Lemire, Jeff
Potápěč

Praha: Paseka, 2021, 224 s., váz.
Potápěč Jack je zvyklý na práci pod
tlakem, sváří podmořské konstrukce a užívá si přitom samotu pod
hladinou. S tlakem nadcházejícího
rodičovství se tak dobře vypořádat
neumí.
ISBN 978-80-7637-183-5

Lorentzová, Iny
Kočovná nevěstka a jeptiška

Překl. Pecharová, Jana, Praha: Ikar,
2021, 472 s., váz. 399 Kč
Nové dobrodružství Kočovné nevěstky (7. díl). Aby unikla novému
knížeti biskupovi, chtivému vlády,
přijme bývalá kočující nevěstka
Marie pozvání durynského hraběte Ernsta z Herrenrody. Když
dorazí na místo, je hrad zákeřně
přepaden.
ISBN 978-80-249-4316-9

MacMillanová, Gilly
Po pravdě

Překl. Polochová, Markéta, Praha:
Kalibr, 2021, 304 s., váz. 299 Kč
Po pravdě… všichni lžou. Lucy Harperová je talentovaná spisovatelka
a autorka několika bestsellerů, díky
kterým získala slávu, peníze i miliony
fanoušků.
ISBN 978-80-242-7167-5

Mácová, Hanna
Divoké srdce severu

Slušovice: Monument, 2021, 430 s.,
brož.
Do severské země plné odvážných
bojovníků se dostává Mira, slovanská
dívka, která uprchla ze svého rodného hradiště, kde se odmítla podřídit
lidské zlovůli a nenávisti.
ISBN 978-80-88143-30-7

Macháčová, Adriana
Miluju tvé lži

Praha: Fortuna Libri, 2021, váz.
Kateřina najde po smrti babičky
v zaprášeném kufru dopis od otce,
kterého nikdy nepoznala. Rozhodne se od základů změnit svůj
dosavadní život. Věří, že setkání
s otcem konečně zlomí její neradostný osud.
ISBN 978-80-7546-328-9

Malone, Michael J.
Absence zázraků

Překl. Verner, Martin, Ostrava: Domino, 2021, 296 s., váz. 349 Kč
V hlubinách paměti se skrývají ty nejtemnější vzpomínky.
ISBN 978-80-7498-479-2

Brno: Moba, 2021, 88 s., váz. 229 Kč
Studánko v převysokém lese, až svoji
píseň neunese, a k tobě přijde sám
a sám, unavený a ustaraný, dovol
mu napíti se z dlaní, ukaž mu cestu –
cestu k nám.
ISBN 978-80-243-9708-5

Maupassant, Guy de
Jeden život

Stoker, Bram
Dracula

Překl. Melanová, Dana, Praha:
Odeon, 2021, 256 s., váz. 329 Kč
Jeden život je prvním z Maupassantových šesti románů a po Miláčkovi
nejznámější.
ISBN 978-80-207-2003-0

Nicholson, Dean
Svět podle Naly

Překl. Němečková, Pavla, Brno:
Zoner Press, 2021, 264 s., brož.
416 Kč
Kniha zachycuje poutavá dobrodružství a neobvyklé přátelství třicetiletého Deana a nalezené kočky Naly.
Na společné cestě kolem světa se učí
poznávat sami sebe i své okolí.
ISBN 978-80-7413-435-7

O´Connorová, Jane
Pichlavá láska

Překl. Zítko, Radovan, Praha: Ikar,
2021, 320 s., váz.
Když někdo žije tak dlouho sám, uzavřen ve svém vlastním mikrosvětě,
stejně jako Sylvie, zákonitě se stane
trochu pichlavým. Obzvlášť, když se
s vámi život právě nemazlí.
ISBN 978-80-249-4282-7

Palán, Aleš
Rady pánu Bohu, jak vylepšit
svět

Praha: Prostor, 2021, 195 s., váz.
Aleš Palán napsal svěží obranu našich každodenních slabostí, u nichž
stačí už jen kousek (kdybys udělal,
pane Bože, jen malý zlepšovák),
aby dostaly opačné znaménko.
Nejsme tak špatní, jen zkrátka
máme na víc.
ISBN 978-80-7260-478-4

Pearse, Lesley
Dům na druhé straně ulice

Podaný, Richard, Praha: Argo, 2021,
356 s., váz. 548 Kč
Bessův Dracula, věrný v tématu
a atmosféře doby, umně zeštíhlený
k lepší plynulosti děje a k lepšímu
využití vizuálních možností příběhu,
ale hlavně opatřený kresbou, která
bere dech.
ISBN 978-80-257-3440-7

Stoker, Bram
Dracula – limitovaná edice

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2021, 224 s., váz. 598 Kč
Bessův Dracula, věrný v tématu
a atmosféře doby, umně zeštíhlený
k lepší plynulosti děje a k lepšímu
využití vizuálních možností příběhu,
ale hlavně opatřený kresbou, která
bere dech.
ISBN 978-80-257-3447-6

Takhar, Helen Monks
Na kočku a na myš

Překl. Vlčková, Jana, Praha: Ikar,
2021, 368 s., váz. 359 Kč
Pro Katherine Rossovou je čtyřiadvacetiletá Lily typická „sněhová vločka“
– křehká, nezdravě sebevědomá,
neslušně upřímná, privilegovaná
a politicky korektní mileniálka, která
udělá, co je třeba, aby se prosadila
v novinářské branži.
ISBN 978-80-249-4360-2

Thornton, Rebecca
Osudný okamžik

Překl. Florianová, Petra, Praha: Ikar,
2021, 376 s., váz. 379 Kč
Každý má svůj názor. A každý má
tajemství. Spustila jsem ho z očí jen
na pouhou vteřinu. Stačila jedna
malá chyba.
ISBN 978-80-249-4358-9

Překl. Faltejsková, Lenka, Brno:
Moba, 2021, 296 s., váz. 319 Kč
Třiadvacetiletou Katy Speedovou
odjakživa fascinoval dům přes ulici.
Žena, která v něm žije, Gloria, je ta
nejúchvatnější sousedka v okolí a patří jí butik v městečku Bexhill-on-Sea.
ISBN 978-80-243-9468-8

Tonder, Alex van
Skrytá slova

Sarginsonová, Saskia
Lavička

Váňová, Magda
Past

Praha: Fortuna Libri, 2021, 352 s.,
váz.
Tenhle příběh začíná na konci. Cat
čeká na Sama na lavičce v londýnském Hampstead Heath. Přijde? Před
deseti lety tady uzavřeli dohodu:
ještě jednou se sejdou, a buď jejich
láska definitivně skončí, nebo začnou
znovu.
ISBN 978-80-7546-325-8

Shusterman, Neal
Zvon

Překl. Kotrle, Petr, Praha: Yoli, 2021,
544 s., brož. 499 Kč
Dlouho očekávané finále bestsellerové trilogie!
ISBN 978-80-242-7270-2

Skácel, Jan
Odlévání do ztraceného vosku
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Překl. Vlčková, Jana, Praha: Ikar,
2021, 312 s., váz. 329 Kč
Jane Ronsonová je přímo ukázkovým
příkladem svědomité a oddané ženy
a matky.
ISBN 978-80-249-4409-8

Praha: Šulc – Švarc, 2021, 384 s.,
váz. 359 Kč
Odhalené tajemství je jako past
a cena, která se za ně platí, je beznadějně vysoká.
ISBN 978-80-7244-457-1

Viewegh, Michal
Román pro ženy

Praha: Ikar, 2021,3. vyd., 304 s., váz.
Slavný román Michala Viewegha, který autor napsal speciálně pro ženy.
Jeho hlavní hrdinka, dvaadvacetiletá
Laura, je redaktorkou populárního
dámského týdeníku.
ISBN 978-80-249-4362-6

Vigan, Delphine de
No a já

Překl. Pfimpflová, Alexandra, Praha:
Odeon, 2021, 176 s., váz. 259 Kč

Lou Bertignakové je třináct let, má
IQ 160 a v hlavě mraky otázek. Pozoruje lidi, sbírá slova, provádí různé
pokusy, hltá encyklopedie. Dva školní
ročníky přeskočila.
ISBN 978-80-207-2001-6

Waxman, Abbi
Drbny z předměstí

Překl. Chodil, Jakub, Praha: Motto,
2021, 344 s., váz. 349 Kč
Mohla to být dokonalá čtvrť, kdyby ovšem Frances bez varování
nevstoupila do domu Anne a nenačapala ji na podlaze in flagranti
s milencem.
ISBN 978-80-267-1959-5

Wendig, Chuck
Psanci

Orlando, Daniela, Praha: Laser,
2021, 752 s., váz. 599 Kč
Zhýralá rocková hvězda. Hluboce věřící rozhlasový moderátor. Zostuzený
vědec. A mladistvá dívka, která je
možná poslední nadějí světa.
ISBN 978-80-242-7228-3

Woodová, Barbara
Hra osudu

Překl. Volencová, Hana, Praha: Ikar,
2021, 256 s., váz. 299 Kč
Mladá instrumentářka Lydie
Harrisová žije trochu nudně a dost
osaměle v kalifornském Malibu.
ISBN 978-80-249-4193-6

ROZH OVO RY
Beránek, Josef; Sokol, Jan
Odvaha ke svobodě

Praha: Vyšehrad, 2021, 336 s., váz.
349 Kč
Knižní rozhovor s přední osobností
české filosofie.
ISBN 978-80-7601-411-4

Lustigová, Eva; Lustig, Arnošt
Vlny štěstí Arnošta Lustiga aneb
My jsme chtěli jiný svět
Praha: Universum, 2021, 320 s., váz.
359 Kč
Unikátní, vůbec první výbor z dosud
nepublikovaných rozhovorů a rozhlasových relací světově uznávaného
spisovatele Arnošta Lustiga z let
1953–2010 přináší nadčasové, stále
platné úvahy o životě, svobodě
a tvorbě.
ISBN 978-80-242-7130-9

Pacner, Karel;
Riebauerová, Martina
Psaní jako posedlost

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 304 s., váz.
369 Kč
Pronikavý knižní rozhovor
s novinářem, popularizátorem
vědy a spisovatelem Karlem
Pacnerem vychází k jeho životnímu
jubileu. Otázky pokládala zkušená
publicistka Martina Reiebauerová,
tč. šéfdramaturgyně Událostí,
komentářů ČT.
ISBN 978-80-7662-107-7

SCI-FI, FANTASY
Abnett, Dan
Legie

Hrnčíř, Marek, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2021, 344 s.,
brož. 349 Kč
Sedmá kniha z cyklu Horovo kacířství. Blíží se velká válka, která pohltí
Impérium lidí.
ISBN 978-80-7332-449-0

bibliografie
Abnett, Dan
Stvořitel Duchů

Překl. Novák, Martin, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2021, 360 s.,
brož. 359 Kč
Imperiální ozbrojené síly na Sabbatiných světech začaly mohutnou
protiofenzivu proti temným vojskům
Chaosu. Akční fantasy.
ISBN 978-80-7332-450-6

Adeyemiová, Tomi
Děti pravdy a pomsty

Brno: Host, 2021, 415 s., váz.
Zélii a Amari se podařilo zvítězit
v téměř beznadějném boji
a navrátit do Oriši magii. Jenže
rituál byl silnější, než tušily, a znovu
zažehl magické schopnosti nejen
mažiů, ale i šlechticů s magickými
předky.
ISBN 978-80-275-0350-6

Campisiová, Megan
Pojídačka hříchů

Brno: Host, 2021, 327 s., váz.
Říká se, že existují jen dva druhy
příběhů: muž se vydává na cestu a do
města přijede cizinec. Je však ještě
třetí: žena poruší pravidla. Čtrnáctiletá May je zatčena za krádež a brzy se
dozví rozsudek: stane se pojídačkou
hříchů.
ISBN 978-80-275-0515-9

Ćwiek, Jakub
Bestie. Grimm City 2

Praha: Argo, 2021, 328 s., váz.
Grimm City hrozí totální válka.
Na pozadí těchto událostí a snad
nejvýznamnějšího soudního procesu v historii města se dokonce
i chycení nebezpečného psychopata zvaného Drvoštěp zdá čímsi
druhořadým.
ISBN 978-80-257-3221-2

Grumley, Michael C.
Pokrok

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 480 s., brož. 399 Kč
Světový bestseller přirovnávaný
k dílu C. Cusslera, S Berryho či D.
Koonze. Vyšetřování tragických
událostí v Karibském moři dospěje
k překvapivým závěrům.
ISBN 978-80-264-3491-7

Ha Lee, Yoon
Nemrtvá zbraň

Brno: Host, 2021, 423 s., brož.
Vyvrcholení military space opery Mašinerie říše. Šaos Jedao je při vědomí
a nic není takové, jak si pamatuje. Je
opět mladým, neznámým kadetem
v těle starce, generála velícího elitnímu sboru.
ISBN 978-80-275-0517-3

Chiang, Ted
Příběhy vašeho života

Překl. Horáková, Pavla; Hýsek,
Robert; Podaný, Richard, Brno: Host,
2021, 349 s., váz. 379 Kč
Nové vydání kultovní sbírky sci-fi
povídek, která se stala předlohou
filmu Příchozí.
ISBN 978-80-275-0202-8

Chiang, Ted
Výdech

Brno: Host, 2021, 381 s., váz.
Nová kniha kultovního autora
science fiction. Devět ohromujících
povídek z blízkých realit, v nichž
je něco zásadně jinak. Ted Chiang
přináší fantastické odpovědi

na otázky, které nás zajímají od
nepaměti.
ISBN 978-80-275-0201-1

Kaaberbolová, Lene
Divočarka: Krev nepřítele

Brno: CPress, 2021, 184 s., váz. 249 Kč
Úchvatné pokračování magické
fantasy prodané do více než 17 zemí
světa.
ISBN 978-80-264-3492-4

Kibuishi, Kazu
Amulet 5. Elfí princ

Praha: Paseka, 2021, 208 s., váz.
Max se dopustil zrady a přidal se
k nepříteli. Přelomový díl série však
ukazuje, že Maxův osud je mnohem
tragičtější, než se zdálo. Proč by Elfímu králi pomáhal probudit dávného
netvora?
ISBN 978-80-7637-100-2

Kling, Marc-Uwe
QualityLand

Překl. Stašová, Ema C., Praha: XYZ,
2021, 384 s., váz. 399 Kč
Vítejte v QualityLandu, v zemi blízké
budoucnosti! Nejzábavnější sci–fi
nejen v tomto vesmíru!
ISBN 978-80-7597-853-0

Mahurinová, Shelby
Krev a med

Překl. Badalec, Petra, Praha: CooBoo, 2021, 464 s., váz. 399 Kč
Lou, Reid, Coco a Ansel prchají před
čarodějným společenstvím, královstvím i církví – a nemají se kde ukrýt.
ISBN 978-80-7661-153-5

Moreno-Garcia, Silvia
Bohové jadeitu a stínu

Brno: Jota, 2021, 352 s., váz.
Poloostrov Yucatán, 20. léta minulého století. Velká města na severu
Mexika pulsují jazzovými rytmy,
ale Kasiopea Tun uklízí a posluhuje
v bohaté rezidenci svého děda a na
zábavu nemá čas.
ISBN 978-80-7565-736-7

Zhao, Amélie Wen
Dědictví krve

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
CooBoo, 2021, 400 s., váz. 369 Kč
Princezna, co umí ovládat krev. Podrazák bez budoucnosti. Svět, který
stojí za to zachránit.
ISBN 978-80-7661-150-4

TH R I LLE RY
Aycox, Klára
Pech

Brno: Host, 2021, 504 s., váz.
Nový start kariéry, nekonvenční morálka a mikrosvěty skrývající vraždu.
Poručík Pech je dočasně povolán
z Prahy do Liberce, kde žije jeho
rodina. Nový případ ho zavede mezi
členy místní romské komunity a neonacistické buňky.
ISBN 978-80-275-0523-4

Freeman, Brian
Sama proti všem

Překl. Jirák, Jan, Praha: Kalibr, 2021,
296 s., váz. 359 Kč
Když nezbývá naděje, jen zoufalství. Když se z noční můry stane
skutečnost. A není pomoci. Strhující
psychothriller od Briana Freemana,
spisovatele vydávaného ve 46 zemích. Stačilo pár měsíců, aby se Lise
Powerové zhroutil celý svět.
ISBN 978-80-242-7145-3
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Hodge, Sibel
Zmizelí

Překl. Kurfürst, Petr, Praha: Kalibr,
2021, 288 s., váz. 359 Kč
Při rutinním letu z Afriky do Anglie
doktor Mason Palmer tragicky
umírá, když lehké letadlo po cestě
havaruje a zmizí kdesi uprostřed
husté buše.
ISBN 978-80-242-7199-6

James, Ed
Bez příčiny

Překl. Ryčovský, Ivan, Praha: Kalibr,
2021, 360 s., váz. 399 Kč
Sarah Langtonová beze stopy zmizela, a když se po šesti týdnech náhle
objeví, je napůl šílená a téměř k smrti
vyhladovělá.
ISBN 978-80-242-7169-9

Koubek, Vilém
Posmrtná predace

Brno: Host, 2021, 288 s., brož.
V životě každého soukromého
vyšetřovatele přijde práce, po které
už nic není jako dřív. Před Vincentem Krhavým se jedna taková
objeví na dně věčně prázdné láhve,
a když se jí nezbaví ani odhozením
do popelníku plného vajglů, nakonec ji vezme.
ISBN 978-80-275-0583-8

Lloyd, Sam
Les vzpomínek

z roku 1967, tak i posluchači Českého rozhlasu. Pod tímto názvem
byl v letech 2005 až 2019 vysílán
pravidelný týdeník publicisty Jiřího
Černého.
ISBN 978-80-7492-526-9

Emerson, Clint
Správný šílenec

Překl. Benda, Jan, Brno: CPress,
2021, 272 s., váz. 399 Kč
Vzpomínky bývalého člena Navy
SEALs a elitního operátora Clinta
Emersona jsou naplněny černým humorem a neberou si servítky.
ISBN 978-80-264-3496-2

Saint-Exupéry, Consuelo de
Paměti růže

Překl. Belisová, Šárka, Praha: Brána,
2021, 288 s., váz. 299 Kč
Po více než půlstoletí od záhadného
zmizení světoznámého autora Země
lidí, Citadely či Malého prince vyšla
autentická intimní výpověď jeho ženy,
rozené vypravěčky.
ISBN 978-80-242-6512-4

Vacek, Jindřich
Všechny moje toulky

Praha: Academia, 2021, 484 s., váz.
495 Kč
Všechny moje toulky jsou knihou
pamětí Jindřicha Vacka.
ISBN 978-80-200-3187-7

Překl. Urban, Martin, Praha: Argo,
2021, 384 s., váz.
Nadějná třináctiletá šachistka Elissa
je na parkovišti uspána chloroformem a unesena. Probudí se v naprosté tmě v jakémsi sklepení a je jí jasné,
že její vyhlídky na přežití opravdu
nejsou nadějné.
ISBN 978-80-257-3350-9

literatura pro
děti a mládež

Martín, Ibon
Tanec tulipánů

Překl. Dohnálková, Eva, Praha: Fragment, 2021, 104 s., váz. 229 Kč
Druhý díl dobrodružné série pro
dětské čtenáře od bestsellerového
norského autora.
ISBN 978-80-253-5031-7

Praha: Argo, 2021, 420 s., váz.
Baskické Urdaibai je magický kraj
protkaný přímořskými mokřady.
Tato idylická scenerie se stane pozadím děsivého zločinu: kdosi přivázal
na koleje slavnou místní novinářku
a její smrt zveřejnil v přímém přenosu.
ISBN 978-80-257-3385-1

Pobi, Robert
Město plné oken

Překl. Ryčovský, Ivan, Praha: Kalibr,
2021, 368 s., váz. 399 Kč
Akční, originální thriller plný smrtících zásahů i smrtícího humoru.
ISBN 978-80-242-7055-5

Thilliez, Franck
Pandemie

Překl. Žák, Jiří, Praha: XYZ, 2021,
520 s., váz. 449 Kč
V oblíbené ptačí rezervaci z neznámého důvodu uhyne několik labutí.
O pár hodin později někdo nedaleko
Paříže zavraždí muže a jeho psa
a v blízkém rybníku se najdou zohavené ostatky čtyř těl.
ISBN 978-80-7597-852-3

V ZPOM Í N K Y
Černý, Jiří
Napřeskáčku 1

Praha: Galén, 2021, 477 s., brož.
350 Kč
Když se řekne Klub osamělých
srdcí seržanta Pepře, mají jasno
jak fanoušci slavného alba Beatles
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DOBRODRUŽSTVÍ
Bjork, Samuel
Detektivové z půdy – Záhada
ztracených psů

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Prastará hladomorna

Praha: Fragment, 2021, 128 s., váz.
199 Kč
Nový případ pro tebe a Klub Tygrů!
Vezmi lupu a zapoj se do pátrání.
ISBN 978-80-253-5041-6

Grylls, Bear
Bear Grylls 3: Dobrodružství
v džungli

Překl. Palowská, Květa, Praha: Pikola,
2021, 136 s., váz. 199 Kč
Omar chce za každou cenu vyhrát.
ISBN 978-80-242-7249-8

Chapmanová, Linda
Hvězdný prach: Svůdná moc

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 128 s., váz. 249 Kč
Lucka a její nejlepší kamarádka
Allegra jedou na prázdniny navštívit
hvězdné přátele ve Walesu.
ISBN 978-80-264-3500-6

Nesbø, Jo
Doktor Proktor a konec světa.
Možná

Překl. Stigen, Jiří Váňa, Zlín: Kniha
Zlín, 2021, 328 s., brož. 349 Kč
Dvojice kamarádů, zrzatý kluk Bulík
a dobrosrdečná Líza, se se svým
kumpánem, podivínským vynálezcem

doktorem Proktorem opět pouštějí
do nových dobrodružství.
ISBN 978-80-7662-108-4

Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter box 1– 7

Praha: Albatros, 2021, brož. 2690 Kč
Všech sedm dílů Harryho Pottera
s obálkami Jonnyho Duddla pohromadě!
ISBN 978-80-00-06064-4

Rubyová, Laura
York: Stínová šifra

Překl. Netušilová, Hana; Vyhlídková,
Kristýna, Praha: CooBoo, 2021,
352 s., váz. 299 Kč
V roce 1798 dorazila dvojčata
Morningstarrovi do New Yorku s vizí
velkolepého města. Později zanechali
pro obyvatele města hádanku – kdo
ji rozluští, získá nepředstavitelné
bohatství. Dobrodružná výprava
uličkami New Yorku!
ISBN 978-80-7661-160-3

Šlik, Petr Hugo
Ztracený na Nevděku

Praha: Albatros, 2021, 128 s., váz.
249 Kč
Dobrodružný příběh ve stylu foglarovek pro starší kluky a holky.
ISBN 978-80-00-06100-9

PRO DĚ TI
Anna Hudská, Josefína;
Hudský, Petr
Příhody telátka poplety

Praha: Fortuna Libri, 2021, 112 s.,
váz.
Na statku s maminkou krávou
a tatínkem býkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu
telátko popleta.
ISBN 978-80-7546-314-2

Bednářová, Jiřina
Rozvoj zrakového vnímání pro
děti od 4 do 6 let – 2. díl

Praha: Edika, 2021, 64 s., brož.
169 Kč
Publikace je určena předškolním
dětem k rozvoji zrakového vnímání
a prevenci potíží ve čtení a psaní
plynoucích z nedostatečné zrakové
percepce.
ISBN 978-80-266-1602-3

Bednářová, Jiřina;
Šmardová, Vlasta
Rozvoj grafomotoriky

Praha: Edika, 2021, 80 s., brož.
169 Kč
Publikace tvoří s pracovními listy:
Jak se pastelky učily kreslit, Mezi
námi pastelkami, Co si tužky povídaly a Na návštěvě u malíře. Ucelený
soubor.
ISBN 978-80-266-1603-0

Betts, J.S.
Příběhy z Vrbového hájku –
Srneček a drak

Překl. Voborská, Kateřina, Praha:
Fragment, 2021, 96 s., váz. 169 Kč
Pokaždé, když sourozenci Tom a Molly navštíví svoji babičku, zažijí něco
mimořádného. Aby také ne, vždyť
bydlí jen kousek od magického místa,
kde se pořád něco děje.
ISBN 978-80-253-5032-4

Bezděková, Julie
CUTE – pejsci

Praha: Edika, 2021, 80 s., flexovazba,
269 Kč

bibliografie
V zemi roztomilých pejsků žijí tvorové, kteří rádi tráví čas s kamarády
a milují dobroty.
ISBN 978-80-266-1609-2

Bonifacini, Federico
Co se kam vejde

Překl. Garguláková, Magda, Praha:
Albatros, 2021, 40 s., váz. 199 Kč
Kolem nás je spousta věcí, do kterých
nevidíme. Všechny ty skříně, kufry,
zavřené dveře… jsou malé i velké,
tajemné i docela obyčejné. V lednici
je jídlo, v pračce prádlo… ale co
všechno se vejde třeba do hasičského
auta?
ISBN 978-80-00-06058-3

Borando, Silvia
Černý kocour, bílá kočka

Překl. Ctibor, Jan, Praha: Portál,
2021, 48 s., váz. 249 Kč
Už jako koťátko byl černý, už jako
koťátko byla bílá. A když z nich byli
kocourek a kočička, potkali se. Jakou
barvu mají jejich koťátka?
ISBN 978-80-262-1711-4

Bosch, Pseudonymous
Tuhle knihu v žádném případě
nečti

Brno: Jota, 2021, váz.
Kas a Max Ernest se právě stali členy
tajemného Bratrstva Muterces a začali se připravovat na další boj proti
zlovolnému doktoru L. a jeho kumpánce slečně Mauvaisové.
ISBN 978-80-7565-777-0

Brázdová, Andrea
Bludiště pro děti

Brno: CPress, 2021, 80 s., brož.
199 Kč
Můžeš si vybrat bludiště pohádková,
dobrodružná, bludiště se zvířátky
nebo třeba s duchy a strašidly.
ISBN 978-80-264-3423-8

Cameron, Bruce W.
Psí poslání: Příběh Baileyho

Překl. Kučerová, Simona Klára, Praha: Pikola, 2021, 200 s., váz. 259 Kč
Každý pes má na světě svůj úkol, své
poslání.
ISBN 978-80-242-7119-4

Cejnková, Zora
Elementi

Praha: Pikola, 2021, 192 s., váz.
359 Kč
Komu se zjeví Elementi, ten už nemá
nikdy život stejný jako dřív!
ISBN 978-80-242-7253-5

Dienerová, Eva;
Kováčová, Alžběta
Malované čtení: Opice nezbednice a jiné příběhy
Praha: Pikola, 2021, 80 s., váz. 199 Kč
Veselé příběhy o dvou opicích, které
nadělaly neplechu v zoologické
zahradě, o bojácné želvě, o neposlušném zajíčkovi a další, usnadňují
dětem počáteční období samostatného čtení.
ISBN 978-80-242-7123-1

Frixeová, Katja
Kamarádka z oblohy: Nejtajnější
přání
Praha: Pikola, 2021, 176 s., váz.
249 Kč
V létě Stela nejradši přespává ve
svém stromovém domku. Má odtud
dokonalý výhled na nebe a může
v klidu pozorovat hvězdy.
ISBN 978-80-242-7137-8
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Gallová, Anna; Escandell, Víctor
Záhady – Zapoj mozkové závity
a vyřeš 25 záhad vědy

Překl. Pešek, Jiří, Praha: Pikola, 2021,
64 s., váz. 359 Kč
Vítej v knize záhad a odhal všechna
tajemství pomocí vědeckých poznatků!
ISBN 978-80-242-7043-2

Gregorová, Kristýna
Voda voděnka

Praha: Pikola, 2021, 96 s., váz.
349 Kč
Bohatě ilustrovaná naučná kniha, která vás přesvědčí, že voda není nuda!
ISBN 978-80-242-6768-5

Komárková, Šárka
Muzikopohádky

Praha: Portál, 2021, 104 s., brož.
199 Kč
Kniha v sobě snoubí pohádky, písničky, muzikoterapeutické a hudebně
vzdělávací hry a postupy výroby hudebních nástrojů. Ke každé pohádce
náleží písnička odkazující k tématu
pohádky, stejně tak hry i ruční výroba nástrojů jsou laděny v duchu
pohádky.
ISBN 978-80-262-1729-9

Lindgrenová, Astrid
Bratři Lví srdce

Praha: Albatros, 2021, 152 s., váz.
249 Kč
Krásný, nevídaný, strhující příběh
odvahy, cti a věrného přátelství, které
zvítězilo nad smrtí, zradou a nenávistí, prožili sourozenci Jonatán a Karel
zvaný Suchárek.
ISBN 978-80-00-06121-4

Maar, Paul; Urbánek, Lukáš
Týden samá sobota

Praha: Albatros, 2021, 216 s., váz.
299 Kč
Pan Půlpivo vede nudný, nezajímavý
život, až jednou ve čtvrtek zničehonic
přijde obrovská bouře.
ISBN 978-80-00-06119-1

Moore, Gareth
Hádanky a hlavolamy: Svět
kolem nás

Překl. Mikulka, Lubomír, Praha:
Universum, 2021, 224 s., váz. 399 Kč
Velká kniha přírodovědných hádanek a rébusů obsahuje přes stovku
úkolů a hlavolamů – od hledání
rozdílů přes osmisměrky až po
přesmyčky a odhalování skrytých
obrázků.
ISBN 978-80-242-6961-0

Pavelková, Ema
Vyškrabávací obrázky: Čarokrásné víly

Praha: Esence, 2021, 28 s., brož.
199 Kč
Probuďte k životu 12 čarokrásných
víl z kouzelného světa ukrytých pod
tajemnou černou vrstvou.
ISBN 978-80-242-7014-2

Pavelková, Ema
Vyškrabávací obrázky: Svět plný
fantazie

Praha: Esence, 2021, 28 s., brož.
199 Kč
Probuďte k životu 12 dechberoucích
obrazů ze světa plného fantazie ukrytých pod tajemnou černou vrstvou.
ISBN 978-80-242-7015-9

Praha: Portál, 2021, 120 s., váz.
299 Kč
Na každé dvoustraně knihy je umístěna hádanka na konkrétní povolání
a následně další tři hádanky o nástrojích či prostředcích, které jsou
k tomuto povolání třeba.
ISBN 978-80-262-1716-9

Překl. Marko, Kateřina, Brno:
Computer Press, 2021, 48 s., brož.
199 Kč
Při poklidné procházce vesnicí se
před tebou objeví mudrc a varuje tě
před hrozným nebezpečím v džungli
Komoriom.
ISBN 978-80-251-5022-1

Rožnovská, Lenka
Smutno se musí vyšeptat

Vaněček, Michal
Putování labyrintem světa

Praha: Albatros, 2021, 72 s., váz.
249 Kč
Když máma onemocní depresí, Věnce se zdá, že maminku někdo začaroval. Je jiná. Všechno je divné, horší…
Dokáže se rodina semknout a pomoci mamince zlou nemoc porazit?
ISBN 978-80-00-06140-5

Šedivá, Tereza
Krtkův černobílý svět

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2021,
32 s., kniha, vázaná vazba
V černočerném doupěti pod zemí bydlel Krtek. Žil sám. Všude kolem bylo
jen vlhko a tma. Nic jiného neznal.
Až jednou se doslechl o báječném
světě barev.
ISBN 978-80-88268-38-3

PRO DÍVK Y

Praha: Maxdorf , 2021,1. vyd., 124 s.,
váz. 295 Kč
Předlohou knihy byla dvě díla Jana
Amose Komenského. Labyrint
světa a ráj srdce je dílo Komenského, patřící k jeho nejčtenějším
a nejznámějším filozofickým pracím. Druhou předlohou bylo dílo
Regulae vitae.
ISBN 978-80-7345-683-2

SCI-FI, FANTASY
Flanagan, John
Hora štírů

Překl. Pohl, Milan, Praha: Egmont,
2021, 440 s., váz. 349 Kč
Araluenský král Duncan má pro Hala
a bratrstvo Volavek naléhavý úkol.
ISBN 978-80-252-4922-2

Flanagan, John
Umrlčí tváře

Macurová, Katarína
Měsíční zrnko

Praha: Albatros, 2021, 36 s., váz.
249 Kč
Nola a Tula jsou sestry a také nerozlučné kamarádky, je proto naprosto
samozřejmé, že když Nola prozradí
Tule své nejtajnější přání, udělá Tula
všechno pro to, aby jí ho pomohla
splnit. Tak začíná dojemný a křehký
příběh o síle přátelství.
ISBN 978-80-00-06059-0

PRO M L ÁDE Ž
Bardugo, Leigh
Griša – Světlo a stíny

Překl. Žemlová, Julie, Praha: Fragment, 2021, 312 s., brož. 299 Kč
Ravka byla kdysi mocná země, ale
nyní je zpustošena válkami, obklopena nepřáteli a všude panuje strach.
ISBN 978-80-253-4964-9

Subbotin, Vladimir;
Puysségur, Alain T.
Gamebook: Minecraft – dobrodružství v ruinách Komoriom

Překl. Pohl, Milan, Praha: Egmont,
2021, 384 s., váz. 349 Kč
Volavky zastihne na moři strašlivá
bouře a zažene jejich loď k neznámé
zemi daleko na západ.
ISBN 978-80-252-4926-0

Li, Amanda
Dobrodružství v muminím údolí

Praha: Egmont, 2021, 128 s., váz.
349 Kč
V nádherném muminím údolí se odehrávají ta nejúžasnější dobrodružství.
Legendární svět muminů podnítí
každou fantazii!
ISBN 978-80-252-4883-6

vysokoškolská
skripta; učebnice

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2021,1. vyd., 80 s., brož. 140 Kč
Skripta „Sbírka úloh pro Manažerskou ekonomiku“ jsou určena studentům Fakulty managementu VŠE, a to
zejména pro účely předmětu Manažerská ekonomika.
ISBN 978-80-245-2405-4

M ATE M ATI K A
Jukl, Marek
Linear Algebra Lessons

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 104 s.
Lekce z lineární algebry jsou učebním textem připraveným pro kurz
lineární algebry pro pregraduální
studenty matematiky na univerzitách.
ISBN 978-80-244-5824-3

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Berková, Kateřina;
Fišerová, Marie
Didaktika účetnictví

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2021, 2.aktual. vyd., 118 s., brož.
265 Kč
Skripta představují sondu do oblasti
didaktiky účetnictví.
ISBN 978-80-245-2408-5

POTRAVINÁŘSTVÍ
Čopíková, Jana a kol.
Technologie čokolády a cukrovinek

Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2020, 2. aktual.
vyd., 130 s., brož. 300 Kč
Učební texty Technologie čokolády
a cukrovinek jsou určeny zejména
studentům magisterského studia na
Fakultě potravinářské a biochemické
technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
ISBN 978-80-7592-077-5

M ANAG E M E NT
Špička, Jindřich; Kozáková, Petra
Sbírka úloh pro Manažerskou
ekonomiku

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

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

Pospíšilová, Zuzana
Hádej, čím budu
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Databáze poskytuje aktuální
informace o vycházející knižní
produkci. Do tištěné verze
jsou zařazovány tituly těch
nakladatelů, kteří se SČKN
uzavřeli smlouvu o plnění
nabídkové povinnosti vůči
knihovnám.

knižní tipy

UMBERTO ECO O MIGRACI, NESNÁŠENLIVOSTI A FAŠISMU
se zabývá nesnášenlivostí. Text Nový Nijmegenský mír (2012) by si měli přečíst
všichni, kdo pořád mají něco proti Evropské unii a zapomínají na nepřetržitou
historii evropských válek; dnes žijeme v míru již celá desetiletí. V textu Zkušenosti
z reciproční antropologie (2011) se Eco mj. dostává k tématu rasismu: „Rasismus,
jenž je patologickou formou přirozené reakce na odlišnost, vzniká z blízkosti, je
namířen proti někomu, kdo je až na pár detailů téměř stejný jako my. Rasismus
se rodí ze slovíčka ,téměř‘ a na tomto základě také prosperuje.“ Věčný fašismus
(1995) je přednáška, v níž se Eco zabývá kořeny a projevy fašismu; přináší v ní mj.
seznam čtrnácti typických rysů toho, co nazval „ur-fašismus“ nebo také „věčný
fašismus“. Jsou to: kult tradice; odmítání modernismu; čin pro čin; nesouhlas jako
zrada; strach z odlišnosti; ur-fašismus má prameny v individuální a společenské
frustraci; dále je to posedlost spikleneckými teoriemi a podněcování xenofobie;
pocit ponížení z bohatství a síly nepřítele; „život pro boj“; elitářství; hrdinství jako
norma; machismus v sexuální oblasti; „kvalitativní populismus“; „novořeč“, tedy
orwellovský „newspeak“. Na malé ploše mnoho zajímavých témat; nemusíme
s Ecem vždy souhlasit, ale zamyslet bychom se rozhodně měli.
MILAN VALDEN

Nový svazek z díla Umberta Eca (1932–2016)
přečtete za večer, za chvíli, protože je na rozdíl od
předchozího rozsáhlého, více než pětisetstránkového svazku O televizi velmi útlý. Na pouhých osmdesáti stranách přináší několik krátkých textů rozdělených do dvou oddílů: Migrace a nesnášenlivost
a Věčný fašismus (přeložila Helena Lergetporer,
vydalo Argo). Tentokrát se tedy Eco nezabývá literaturou, filozofií, estetikou ani sémiotikou, ale historií a současností. V textu Migrace v třetím tisíciletí
(1997) předpovídal to, čeho jsme svědky poslední
roky a čemu jen těžko zabráníme: „Pokud nedojde k nějakému náhlému zvratu
událostí (a možné je všechno), musíme se připravit na skutečnost, že v příštím
tisíciletí bude Evropa jako New York nebo jako některé země Latinské Ameriky.“ –
„...v příštím tisíciletí (a jelikož nejsem prorok, nemohu toto datum upřesnit) bude
Evropa multirasovým nebo, chcete-li, ,barevným‘ kontinentem. Pokud jste s tím
srozuměni, bude to tak; a pokud se vám to nelíbí, bude to taky tak.“ Další esej

POSLEDNÍ SEANCE
i přes velké riziko uskutečnit. Ubohá matka to ale nevydrží, zhmotnělé děvčátko odnese a médium umírá. Ovšem po smrti je menší než za života. To znamená, že mrtvá holčička na sebe vzala kus fyzična dané ženy. Z hlediska kvantové fyziky velmi
zajímavý jev, hodný moderního výzkumu. Z hlediska čtenářského – počátek noční
můry. Čtěte za denního světla! O tom, že Christie byla ženou vzdělanou (zajímala
se o nejnovější výzkumy), ale i zcestovalou, svědčí zmínka o Československu v několika příbězích, jako je například Smrt v oblacích: „Slečna Greyová jde s dobou.
Používá nejmodernější systém vynalezený jedním Čechoslovákem.“ „Opravdu?
Československo musí být úžasná země. Zdá se, že všechno pochází odtamdtud –
boty, sklo, rukavice a teď i těsnopis. Úžasné.“ Jsme úžasní, o tom svědčí i to, že stále
nacházíme něco nového. Třeba novou povídku slavné autorky – tedy staronovou –,
která u nás ještě nikdy nebyla přeložena. Jmenuje se Žena Kénijce a její konec vás
hodně zasáhne. Zdá se, že Christie do povídek dala to, co se do detektivek nevejde:
filosofii, svůj světový názor a nejspíš i životní zkušenosti a příběhy vlastní i odposlechnuté. Povídka poprvé vyšla v Austrálii v časopisu The Home v roce 1922. Pro
tento soubor ji přeložila Hana Petráková.
JARMILA SKOPALOVÁ

Když potřebujete rychle dárek, který zaručeně potěší a vždycky se s ním trefíte, je to Agatha Christie.
V edici Kalibr vyšel soubor povídek Poslední seance
s podtitulem Příběhy s kapkou nadpřirozena. Miluju tyhle detektivky, ale vždycky mě děsila ta, která
se jmenuje Deset malých černoušků (mimochodem,
teď už se tak jmenovat nesmí, tuším, že ji přejmenovali na Bylo jich deset, abychom byli politicky korektní, a s touhle změnou souhlasili i dědicové práv).
V nově vydaných povídkách najdeme takových děsivých příběhů víc. Hned ten první s názvem Poslední
seance vám klidný spánek rozhodně nepřinese.
Autorka se v něm nechala strhnout tehdy populární
duchařinou. Utrápená matka, které zemřela malá dcerka, si najde médium, které je
schopno nechat mrtvou oživnout. Jakási pára, která vznikne, je silně spojena s existencí média, takže když se jí dotkne někdo druhý, působí to velkou fyzickou bolest
právě médiu. Jak to tak bývá, peníze mají sílu, a tak přítel ženy-média chce seanci

TAJNÁ VÁLKA 1939–1945
mezi loajálností a nerespektováním. Už jenom to, že nežijete podle jedné pravdy,
ale vybíráte si tu, která je zrovna teď po ruce nebo výhodnější. Podívejte se na film
J. Edgar o Edgaru Hooverovi, který založil FBI. Také tu pocítíte podivný vnitřní
rozpor mezi hledáním pravdy – hledáním vrahů a násilníků a únosců – a mezi tím,
co je soukromí a svoboda. Vědět, co chce udělat nepřítel, může znamenat umět se
ubránit. Jaké prostředky však můžeme použít k tomu, abychom získali informace?
Když se dnes podíváte kolem sebe, tohle je stálá otázka, která dnes nabrala nový
směr, směr sociálních sítí, internetu, virtuálních peněz a podobně. Je taky pravda,
že náhoda je důležitým faktorem ve světových dějinách. Tak třeba mezi vojenskými přidělenci v Berlíně na britském velvyslanectví byl britský plukovník, přezdívaný Mason-Mac. Svému příteli při návštěvě ukázal ze svého bytu místo, na kterém
měl druhý den Hitler pronést projev. Sám příteli řekl: „Jeden výstřel z pušky. Mohl
bych toho parchanta oddělat naprosto bez problémů…“. Neudělal to. Co by se
stalo, kdyby to udělal? Jak by se změnila naše historie? Kde bychom byli dnes?
Špioni mají v rukou informace. Záleží jen na nich, tedy na lidském faktoru, kam se
ty informace dostanou a co se s nimi stane. Nedělejme si iluze, že svět je dnes jiný
než v letech, o kterých píše tato kniha.
JARMILA SKOPALOVÁ

Nemusíte být příznivcem historických románů,
abyste si se zájmem přečetli tuhle knihu. Je to spíš
dobrodružné čtení, které si nezadá s bondovkami
či klasickými detektivkami. Rozhodně při čtení
zjistíte, že nic, co vytvoří vaše fantazie, není daleko
od pravdy. Získáte pocit, že všechny špionážní hity
stříbrného plátna nejsou vůbec vymyšlené, že je to
prostě životopisný film z reálné doby. Navíc v mnoha případech do historie zasahuje normální lidský
faktor: že někdo umí nebo neumí jezdit na kole, že
se někdo prostě bojí, že neumí jazyky a podobně.
Hned první stránky knihy Tajná válka 1939–1945
(vydává JOTA) autora Maxe Hastingse jsou věnovány nám, našemu slavnému
generálu Františku Moravcovi. Hastings s neskrývaným obdivem popisuje Moravce jako průkopníka, pokud ne skoro otce moderní výzvědné práce. Jeho postupy
jsou klasické, funkční a zdá se, že se používají dodnes. Je tu ale i něco, co prochází
celou knihou, co je napínavé na papíře, ale jen málokdo by v tom uměl žít: permanentní nedůvěra. Neustálá oscilace mezi pravdou a lží, mezi přátelstvím a zradou,
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Pestré literární
zážitky

Olga Tokarczuková
Ztracená duše

hostbrno.cz

Byl jednou jeden člověk
a ten pracoval tak usilovně
a rychle, až utekl své vlastní duši.
Kniha nositelky Nobelovy ceny Olgy
Tokarczukové vyprávěná nejen slovy,
ale především obrazem.
399 Kč Překladová beletrie

Vilém Koubek
Posmrtná predace

Pao-šu
Nesmrtelnost

Příběh ze světa bestsellerové
trilogie Vzpomínka na Zemi.
Pao-šu s požehnáním autora
oceňované sci-fi ságy Liou
Cch’-sina rozvíjí zápletku
konfliktu mezi lidstvem
a Trisolarany, jakož i původ
a důsledky principu
temného lesa.

369 Kč Sci-fi

V životě každého
soukromého
vyšetřovatele přijde
práce, po které už nic
není jako dřív. Před
Vincentem Krhavým se
jedna taková objeví na
dně věčně prázdné láhve,
a když se jí nezbaví ani
odhozením do popelníku
plného vajglů, nakonec ji
vezme.

349 Kč Krimi noir

Florian Illies
1913

Prozaické črty zachycující
atmosféru odcházejícího
devatenáctého století
i záblesky toho nadcházejícího.
Pokračování fascinujících
dobových výjevů z předválečné
Prahy, Vídně či Berlína.

329 Kč Populárně-naučná

Radka Denemarková
Peníze od Hitlera

Nové vydání románu
o bolestných kapitolách
poválečné střední Evropy,
který získal ocenění Magnesia
Litera. Šestnáctiletá Gita
přežila koncentrák a spěchá do
rodných Puklic, aby po letech
hrůz i strádání objala své blízké
a znovu se vyspala ve své
posteli. Vrátila se, aby zjistila,
že se nemá kam vrátit...

349 Kč Česká beletrie

NOVINKY Z NAKLAD

VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK
WOODY ALLEN
MIMOCHODEM

FRANTIŠEK ŠMEHLÍK
SLYŠET JELENY ZPÍVAT

Slavný režisér, komik, herec
a spisovatel ve svých pamětech
nic neskrývá a jeho pohled na
vlastní bouřlivé životní osudy
nepostrádá humor.

V malé horské osadě v Beskydech je nalezena brutálně zavražděná dívka. Stihne ostravská mordparta zbavit odlehlý
kraj monstra, než udeří znovu?

JOZEF KARIKA
SMRŠŤ

IAIN MACGREGOR
CHECKPOINT CHARLIE

Hrdinové nového mysteriózního thrilleru zažívají tu nejhorší
noční můru. V pustém regionu
polsko-slovenského pohraničí je pronásleduje větrný démon…

Příběhy berlínské zdi a především hraničního přechodu Charlie, kudy po třicet let procházela
ta nejsledovanější část hranice
mezi Východem a Západem.

KATJA KETTU
VLČÍ RŮŽE

ŽENA VE FIALOVÉ SUKNI
NACUKO IMAMURA

Katja Kettu, autorka Porodní
báby, nás zavede do neznámého, ale fascinujícího
prostředí – do indiánské
rezervace v Minnesotě.

KLASZTOR, NÁVRAT. TRUJKUNT 2
PETR SAGITARIUS

Major Roman Saran opět
řeší vraždy a zjistí, že klášter
nemusí být jen duchovním
místem a minulost je někdy
lepší nechat nedořešenou.

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

Jemný japonský humor v příběhu stalkingu, ve kterém vypravěčka postupnou manipulací
ovlivňuje život hlavní hrdinky
způsobem, až občas zamrazí.

KÁBULSKÁ ŠKOLA KRÁSY
DEBORAH RODRIGUEZOVÁ

Američanka po pádu Tálibánu
otevře v Afghánistánu Kábulskou školu krásy, aby ženám
zaručila schopnost zajistit
rodině obživu.

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

DATELSTVÍ ARGO
KNIHA PRACHU 2.
TAJNÉ SPOLEČENSTVÍ

ZELENÁ (SE) ZEMĚ

JENNY JORDAHLOVÁ,
OLE MATHISMOEN

PHILIP PULLMAN

Komiksový průvodce seznamuje s přírodou kolem nás.
Existují světélkující zvířata?
Přežije rozpůlená žížala?
Prší dnes méně než dřív?

Triumfální návrat do světa Zlatého kompasu.. Lyra
a Pantalaimon se vydávají
na cestu přes celou Evropu
až do Asie a Lyra se zastaví
také v Praze.

PLAMEN

KLÍČ

Ve sbírce písňových textů
a básní se autor představuje v různých polohách: od
meditativních a lyrických po
humorné či mrazivě sarkastické.

Novela autora Hřbitovní hlíny
o malém dublinském úředníčkovi, který svádí existenciální zápas v zamknuté kanceláři. Vyvázne náš hrdina živ
a zdráv?

MÁIRTÍN Ó CADHAIN

LEONARD COHEN

ROZHOVOR U KATEDRÁLY

KOSMOGINIÁLY

MARIO VARGAS LLOSA

HYACINTHUS

Vrcholný autorův román
o novináři, který je frustrován vlastním nenaplněným
životem i situací ve zkorumpovaném Peru 50. let.

Cílem Hyacintova díla je
načrtnout ve formě komiksu dějiny vesmíru, prvním
zábleskem světla počínaje
a vznikem života na Zemi
konče.

NÁVRATY K PRAMENŮM

ROZCHOD S BOHEM

Autorův zcela nový, systematický průzkum dějin husitského Tábora, jehož cílem
bylo postihnout veškeré
aspekty života vzorového
města.

Měli bychom věřit v Boha?
Potřebujeme boha, abychom
vysvětlili existenci vesmíru? Potřebujeme boha, aby z nás byli
dobří lidé?

FRANTIŠEK ŠMAHEL

RICHARD DAWKINS

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

WWW.ARGO.CZ

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 15. 3. 2021 až 21. 3. 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. Ne vždy tedy musí obsahovat ve všech kategoriích všechny položky.

beletrie
1. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
2. Stephenie Meyerová Půlnoční slunce Egmont
3. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
4. Mona Kasten Snít znovu Omega
5. Magda Knedler Porodní sestra z Osvětimi Kontrast
6. Julia Quinnová Bridgertonovi: Vévoda a já Ikar
7. Vlastimil Vondruška Spiknutí oběšenců Moba
8. Wim Hof Ledový muž Jota
9. Bernard Minier Údolí XYZ
10. Marek Eben Myšlenky za volantem Brána

populárně-naučná
1. Jan Rendl 10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou Pangea
2. Tomáš Kosačík, Lucie Kosačíková Nejjednodušší plán 29 dní Tomáš Kosačík
3. Jan Hnízdil, Michal Tříska Všichni jsou psychopati jenom já jsem letadlo NLN
4. Nina Špitálníková Svědectví o životě v KLDR NLN
5. Radim Kopáč, Petr Stančík Praha ožralá Academia
6. Tomáš Kosačík Nejjednodušší recepty Tomáš Kosačík
7. Petra Burianová Cesta z těsta CPress
8. Robert Šlachta, Josef Klíma Šlachta – Třicet let pod přísahou Universum
9. Jan Vojáček Umění být zdráv CPress
10. Matthew Walker Proč spíme – Odhalte sílu spánku a snění Jan Melvil Publishing

pro děti a mládež
1. Shelby Mahurinová Krev a med CooBoo
2. Joanne K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
3. Catherine Ard, Carla McRae Mazej ven! Labyrint
4. Kolektiv Zpívánky 1 Albi
5. David Walliams Něfo Argo
6. Kolektiv Zpívánky 2 Albi
7. Vojtěch Matocha Prašina – Bílá komnata Paseka
8. Vojtěch Matocha Prašina – Černý merkurit Paseka
9. Jiřina Bednářová Mezi námi předškoláky Edika
10. Vojtěch Matocha Prašina 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

Únor 2021

1. Wim Hof Ledový muž Jota, čte P. Hromádka
2. František Kotleta, Kristýna Sněgoňová LEGIE II: Amanda Audiotéka, Epocha, čte M. Stránský
3. John Flanagan Královská hraničářka Audiotéka, Bookmedia, čte M. Ruml
4. Michaela Klevisová Drak spí Voxi, čte K. Kociánová
5. Karin Lednická Šikmý kostel OneHotBook, čte V. Cibulková
6. Tim Weaver Údolí mrtvých Audiotéka, čte I. Bareš
7. František Kotleta LEGIE – Operace Thümmel Audiotéka, Epocha, čte M. Stránský
8. Josef Klíma, Robert Šlachta Robert Šlachta – Třicet let pod přísahou Témbr, čte D. Prachař, J. Klíma, J. Šafránek, I. Jirešová
9. Jaroslav Hašek Osudy dobrého vojáka Švejka Supraphon, čte J. Werich, J. Šejbalová, F. Filipovský, V. Burian
10. Marek Eben Myšlenky za volantem Témbr, čte M. Eben
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K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM
KNIHCENTRUM.cz

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

Sluncem rozpálené
pobřeží a vrah se srdcem
chladným jako led

Hrdá španělská policistka
musí spolupracovat
s asociálním skotským detektivem.
Dokážou spolu chytit vraha?

hostbrno.cz

