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KNIŽNÍ BESTSELLERY
nakladatelství

MOBA

Tony Parsons

Jan Bauer

Žena bližního tvého

Poutníci ze
Svaté země

Na první pohled by se mohlo
zdát, že Tara Carverová vede
dokonalý život. Je to milující
matka, manželka a podnikatelka
s vlastní firmou, zkrátka ideální
sousedka a kamarádka. Ale jaká
je doopravdy? Jednoho večera se
totiž Tara rozhodne ohrozit vše, co
v životě má, a muž, s nímž strávila
jedinou vášnivou noc, jí hodlá
udělat ze života noční můru.
A tak se zdá, že existuje jen
jediné řešení: vražda…

Linda Castillo

Martin Nesměrák

Pocit hanby

Démon přichází
v mlze

Vražda staré paní,
pohřešovaná malá holčička a čím dál vyšší počet
mrtvých. Kdo bude další?
Policejní náčelnice Kate
Burkholderová musí vyřešit
další komplikovaný případ
v místní amišské komunitě.

Ellery Lloyd

Není jako ty
Když se manželství
úspěšné influencerky
Emmy Jacksonové začne
pod tlakem úspěchu hroutit a střelka jejího morálního kompasu se prudce
vychýlí, kolem rodiny se
začíná utahovat smyčka
skutečného nebezpečí…

www.mobaknihy.cz

Františkánský mnich
Blasius vzpomíná na
první zločin, jejž pomáhal vyřešit rychtáři na
Novém Městě pražském.
Tenkrát šlo o případ
poutníků ze Svaté země
podezřelých z velkých
loupeží a krvavých
mordů…

Poblíž hradu Landštejna
se budují dvě nové osady,
ovšem během jejich výstavby
dojde k podivné tragédii.
Velitel hradní posádky tak
musí vyřešit záhadu, jež
sahá až do vyšších pater
mocenské politiky.

Helen H. Durrant

Další oběť
V Manchesteru řádí krutý
sériový vrah, jemuž se daří vodit
policii za nos. Brutální vraždy
se stupňují a vrchní inspektorka
Rachel Kingová, která má případ
na starosti, musí co nejrychleji
zasáhnout. Rachel má ovšem
tajemství, s nímž se nemůže
svěřit ani svému nejlepšímu
příteli – podezření totiž směřuje
k její životní lásce, k dobře
známému zločinci, který se
nedávno vrátil do jejího života.

JAK SPOLU JOSH A HAZEL
(NE) RANDILI

ÚCHVATNÝ PŘÍBĚH
O ZÁHADNÉM DÍTĚTI,

Lechtivá romance od autorek bestsellerových
sérií BOŽSKÝ a VÁŠNIVÝ

které naučí dva dospělé,
co znamená věřit a milovat

NADČASOVÝ ROMÁN
O ZVLÁŠTNÍCH MODRÝCH LIDECH

PŘEVÁŽNĚ VÁŽNĚ O DĚJINÁCH
Michal Stehlík a Martin Groman
o veřejném prostoru, médiích
a realitě kolem nás

MIROSLAV BÁRTA
o sedmi univerzálních zákonech,
kterým podléhají všechny civilizace.
I my.

SVĚTOVÁ LITERÁRNÍ UDÁLOST
Příběh holky z bažiny,
který vás chytne za srdce

a o naději, kterou přinášejí knihy
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NAKLADATELSTVÍ JOTA VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

KNIŽNÍ FESTIVAL
OSTRAVA
11.–12. BŘEZNA
VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA

VELETRŽNÍ SLEVA 20 %
PŘEDNÁŠKY A BESEDY S NAŠIMI AUTORY

WWW.JOTA.CZ

editorial

tip redakce

KOTOWAZA: JAPONSKÁ PŘÍSLOVÍ

Vážení a milí čtenáři,
jedna z mála jistot v dnešní rozbouřené době je, že
zanedlouho přijde jaro. Příroda se našimi problémy
zastrašit nedá a jede si po svém. Viděla jsem kvést
sněženky, bledule a zpívají ptáci. A právě o nich
bych vám chtěla napsat. V uplynulých měsících
se totiž stali téměř členy rodiny, když se naše zahrada proměnila v jejich jídelnu. Za to, že jsme se
stali malou ptačí oázou, může můj manžel. Tvrdí,
že v životě muže je několik zásadních období. Po době, kdy je v čele pozornosti
žena, přichází kariéra, a když už je oboje takříkajíc v suchu, nastává ptačí období.
A právě v něm se nyní nachází. Projevilo se to tím, že na podzim zakoupil několik kilo slunečnicových semínek, vyrobil krmítko a rozvěsil zásobníky na lojové
koule. Musím přiznat, že jsem se na jeho novou zálibu dívala s despektem, ale
netrvalo dlouho a už jsme ptačí hody pozorovali společně. V zimě, kdy je zahrada
nehostinná, je totiž ptačí hemžení tak živé, veselé, nabíjející. A protože já už několik let prožívám knižní období, přispěla jsem svou troškou do mlýna pořízením
dvou zajímavých knih. Pěkně obrazově i textově zpracovaná publikace Krmíme
ptáky – ale správně z pera Petera Bertholda a Gabriele Mohrové (z němčiny
přeložil David Krásenský, vydává Kazda) nás poučila, jak a čím naši ptačí zahradní jídelnu vybavit, abychom nenadělali víc škody než užitku. Druhá kniha
Genialita ptáků autorky Jennifer Ackerman (přeložila Vendula Hlavová, vydává
opět Kazda) zase představuje ptačí říši v celé její kráse i složitosti. Popisuje, jak
je okřídlený svět dokonalý, jak mezi sebou hejna komunikují, jak dokáží vycítit
nebezpečí hodiny předtím, než je zachytí naše přístroje… Moje přírodovědné obzory se značně rozšířily a ano, přiznávám, že i ženy mohou mít své ptačí období.
Tedy alespoň já je teď prožívám a dost mě to baví. Rozeznám druhy sýkorek, poznám mlynaříka, strakapouda a další naše stálé strávníky. Brzy přiletí i vlaštovky,
které každoročně hnízdí pod naší střechou. Manžel mě tedy pro své ptačí období
zlákal a teď mám já nakročeno zlákat ho k tomu mému – knižnímu. Ostatně, kdy
jindy než v březnu – měsíci knihy.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Knihy jsou pro lidi tím,
čím jsou pro ptáky křídla.“
John Ruskin, spisovatel a filozof

Přistihla jsem se, že si při psaní často vypůjčuji různá přísloví. Jsou jasná,
stručná a každý hned ví, co tím „básník chtěl říci“. Každá země má svá přísloví
a proto, když se u nás doma nedávno objevila kniha Kotowaza: Japonská přísloví (vydává ExOriente), zvědavě jsem do ní nahlédla. Líbilo se mi například
toto kotowaza/přísloví: ‚Nemoc je z toho, co se do úst vkládá, nesváry z toho,
co z úst vychází‘. Jak pravdivé. Nebo ‚Mluvíš-li o zítřku, smějí se ti i myši ve stropě‘, tedy japonská obdoba českého: ‚Pán bůh se směje, když člověk plánuje‘.
Autorka Alice Kraemerová vystudovala japanologii a anglistiku, napsala několik knih především s japonskou tematikou a v současnosti pracuje jako
kurátorka japonské a korejské sbírky Národního muzea. Můžeme jí tedy
věřit, že téma zpracovala nejen pečlivě, ale navíc s vášní pro vše japonské.
Kniha na první pohled upoutá obálkou a menším formátem, který příslovím sluší
podobně jako třeba básním. Důležitým prvkem
je přiblížení japonské kultury, zvyky, pohled na
rodinu, čest, etiketu… Díky tomu můžeme lépe
pochopit některá zdánlivě nesmyslná přísloví.
Obsah knihy autorka sestavila z několika
japonských sbírek a rozdělila ho do tematických
kapitol. Ty se zabývají například vztahy mezi muži
a ženami, radami a doporučeními, pohledem
na ostatní živé tvory nebo na práci a povinnosti.
Samotná přísloví jsou vždy uvedena v japonštině
včetně výslovnosti, abyste si mohli sami vyzkoušet, jak zní, a k tomu je přidán český překlad. Jak
autorka uvádí, překlad není doslovný. Je to způsobeno mnohoznačností japonských znaků i různými způsoby výkladu. Pakliže jde o přísloví, které je pro nás bez
znalosti japonské kultury těžko pochopitelné, nalezneme pod českým překladem
ještě dovysvětlení.
Kniha Alice Kraemerové je opravdu netradičním nahlédnutím do japonské
kultury, díky němuž se mi rozšířila zásoba rčení o několik zajímavých kousků.
Určitě se s nimi brzy pochlubím.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

JANA JANĚKOVÁ ml.
herečka

Knihy miluju a všude je s sebou nosím. Mojí vášní je Dostojevskij, ale líbí se mi i současné české
autorky jako Mornštajnová, Denemarková nebo
Androniková, dále Polka Tokarczuková. Knížka,
kterou bych chtěla čtenářům doporučit, se jmenuje Osmý život (pro Brilku) a napsala ji gruzínská spisovatelka Nino Haratischwili. Je to devět
set stránek dlouhý román a musím přiznat, že se
mi to něj vůbec nechtělo. Jakmile se ale začtete,
nemůžete přestat. Manžel a děti kolem mě chodili a divili se, že čtu tak tlustou
knihu, a já to úplně hltala. Jde o rodinnou ságu vyprávěnou od začátku dvacátého století až do dneška. Děj se odehrává v Gruzii a zároveň
v Londýně, Moskvě, Berlíně, a dokonce v Praze. Je tam první
světová válka, celý stalinismus, občanské války i dnešní dny.
Příběh je místy tak silný, že jsem knihu odhodila a dostala
záchvat pláče. Opravdu jsem se až zajíkala, jak to bylo hrozný. Zároveň tam ale nechybí naděje, poselství, a i proto jsem
z té knihy tak nadšená. Osmý život (pro Brilku) můžu všem
opravdu vřele doporučit.
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LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM
Nejlepší českou komiksovou knihou uplynulého roku a cenu Muriel si odnesla biografická publikace o jednom ze zakladatelů Československa
Milanu Rastislavu Štefánikovi. Příběh slovenského politika a letce od scenáristů Michala Baláže
a Gabriely Kyselové nakreslil Václav Šlajch.

ODVÁŽNÉ Č TENÍ
PRO VÝJIMEČ NÉ ŽENY

Nejnovější kniha Zdeňka Svěráka Povídky a jedna báseň vyšla
právě teď u Supraphonu v audioknižní podobě. Od 10. března se pak po pětileté pauze mohou příznivci Zdeňka Svěráka
těšit také na uvedení nového filmu Betlémské světlo, který
podle knižní předlohy natočil jeho syn Jan Svěrák.
Doba staré aristokratické Anglie láká české diváky. Po seriálech Downton a Belgravia, pod nimiž je podepsán úspěšný
spisovatel a scenárista Julian Fellowes, se na obrazovce České televize objevil seriál Sanditon. Na motivy posledního
nedokončeného románu Jane Austenové ho natočil Oliver
Blacburn, který má s autorčiným dílem zkušenosti už ze seriálu Pýcha a předsudek.
Téměř tisíc lidí přišlo na mimořádnou prohlídku chaty spisovatele Bohumila
Hrabala v Kersku. Zájem byl tak velký, že pořadatelé museli prodloužit návštěvní
dobu. V průběhu více než šesti hodin nakonec objektem prošlo 960 lidí. Chata
byla otevřena u příležitosti 25. výročí Hrabalova úmrtí.

PRO FAN
OUŠKY
BRIDGER
TONOVÝ
CH

Ve velkém sále Ústřední knihovny v Brně představí 3. března
v 17 hodin literární teoretik, historik a kritik prof. Jiří Trávníček
básníka Jana Skácela a především jeho brněnské stopy. Nechte
se inspirovat k procházce Brnem a podívejte se na město básníkovýma očima.
Ve dnech 11. a 12. března se na Černé louce v Ostravě koná tradiční Knižní festival Ostrava, kde se představí nakladatelé všech žánrů z celé České republiky.
V rámci bohatého doprovodného programu se můžete těšit na tematické besedy
a přednášky na dvou scénách; autorská čtení, autogramiády, křty nových
knih a setkání s nejčtenějšími českými autory;
workshopy, tvůrčí dílny
a herní zónu; odpočinkovou zónu s kavárnou,
soutěže a tematické výstavy.

Viktoriánská doba, magická scenérie
Oxfordu, bojovnice za ženská
práva a jeden neskutečně přitažlivý
vévoda z Montgomery. Přečtěte si
příběh o zakázané lásce a spalující
vášni, kterou nedokážou spoutat ani
svazující konvence a přísná etika.

PÍŠE SE ROK 1879
A SVĚ T MUŽŮ SE OTŘ ESE
V ZÁKLADECH
Kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Hanou Zobačovou

AUTOR JE JAKO RODIČ, KTERÝ MÁ U NÁS SVÉ DÍTĚ
Jak vybíráte knížku pro dítě? Podle obrázků? Autora? Podle hlavního hrdiny? Je tolik možností! V nakladatelství Portál najdete všechno nejen pro děti, ale i o dětech. Co je trápí a jak se to pozná. Co je třeba, aby knižní dům vytvořil tak komplexní
řadu pro děti, ví Hana Zobačová, redaktorka dětských knih v nakladatelství Portál.

Máte přehled, jaký je při nákupu knížek rozdíl v preferencích tatínků, maminek a třeba prarodičů?
Rozdíl tu určitě je, ale neplatí stoprocentně a na každého. Prarodiče kupují častěji klasické pohádky a příběhy. Knihy, které oni sami četli svým dětem, to, co oni
vidí jako náš český nebo světový klasický fond, ať už
textově nebo ilustračně. Kupují to, co by děti z jejich
vlastní čtenářské minulosti podle nich neměly minout
a co je má kromě četby samé ještě i didakticky posunout. Otevřít jim oči.
Rodiče jsou v tomto uvolněnější, chtějí se víc se
svými dětmi nad knihou bavit, smát, nacházet nové
cesty, řešit problémy. Knihu vidí jako pomocníka a kamaráda, ne jako metu. Častěji sáhnou třeba po knize,
která je jen zábavná. Nebo naopak není jen zábavná,
ale i krásně ilustrovaná, výpravná, nebojí se jednoho
krátkého, ale bohatě ilustrovaného příběhu, který budou se svým dítětem číst opakovaně několik dní nebo
týdnů a pak ji odloží. Třeba na měsíc, na rok nebo na
celý život. Nevadí to. Nevnímají knihu jako klenot. Mají
rádi knihy, které jsou založeny na tom, že čtete ilustraci
stejně jako text. Nebojí se třeba komiksů a už dávno
pochopili, že i toto je médium, které umí být chytré,
zábavné, zajímavé, dechberoucí a klidně i didaktické.
Co musí splňovat knížka, aby vás zaujala?
Bude to znít trochu nafoukaně, ale pokud si ji po měsíci pamatuji, vybavím si k ní emoci, ilustraci a třeba to,
kde jsem ji četla.
Jsou stálice jako Čapek nebo Andersen a jsou moderní
podoby jako již zmiňované komiksy. Čím se v dětském
světě udrží autor či kniha ve „zlatém fondu“?

Já jsem v knižní branži
popravdě velmi krátkou
dobu. V nakladatelství
Portál pracuji tři roky,
předtím jsem maličko
s knihami koketovala
v nakladatelství Pasparta,
ale já se vlastně pořád
hodně divím. A je to moc
hezké divení. Určitě bych
si netroufla říct, že vím,
jak na to. Co, jak, kde
a kdy se stane populární,
ať už v knižním průmyslu
nebo kdekoliv jinde, je
neuvěřitelná alchymie
a my se ji snažíme postihnout každou námětovou
a redakční radu. Vaří se
u toho mozky spousty
mých skvělých kolegů
a kolegyň, od kterých já
se pořád učím. Takže vím, že nic nevím. To tedy při vydávání knih platí, alespoň v mém případě, na sto procent.
Pro mě je jednou z nejgeniálnějších knih pro děti posledních let Tulletova Knížka (jen samé puntíky). Rodiče okolo mě ji milují, protože děti zabaví a oni sami se
u ní odreagují. Kde hledáte takové poklady?
Tahle kniha přišla do Portálu dříve než já. Donesl ji
můj kolega, který se v Portále primárně nezaměřuje na
dětské knihy. A to je vlastně na této práci moc hezké,
že si vzájemně tak trochu „lezeme do zelí“.
Když někdo narazí na hezkou a zajímavou
knihu, tak ji donese ostatním ukázat, bez
ohledu na to, zda to je, nebo není „jeho píseček“. Poslechne si názor redaktora, který
tomu třeba víc rozumí, protože to je „jeho
parketa“. My zkrátka hodně o knihách
mluvíme, a to napříč nakladatelstvím.
Díky Portálu jsem objevila spisovatele Petra Horáčka a finské pohádky Timo Parvely.
Oba mi řekli, že píší tak, aby to bavilo je
samotné. Myslíte, že spisovatelé pohádek
jsou tak trochu nedospělí? Jaká je s nimi
komunikace?
Autor je především člověk a komunikace
s ním není v ničem jiná než s kýmkoliv jiným. Jsou mezi nimi lidé velmi pokorní, ale
také nároční na požadavky, mají jasnou
představu, jak by věc měla vypadat, někteří se trochu vznášejí ve světech svých
hrdinů, jiní stojí velmi pevně nohama na
zemi. Někteří termíny a rozsahy dodržu6

jí, jiní tolik ne. Není to jiné, než co zažívá třeba učitel
nebo učitelka při komunikaci s rodiči svých žáků. Takže
spíš než za děti, bych autory označila za rodiče. Oba
dva, rodič i autor, mají u nás své dítě a chtějí ho mít
zaopatřeno co nejlépe. Mají pocit, že právě jejich dítě
je výlučné, nejlepší a zaslouží si nejvíc pozornosti.
Kterou knihu či autora vy osobně považujete za svůj
největší „úlovek“?
Bylo by nespravedlivé tady vypíchnout jednu knihu,
jednoho autora. Některé autory jsem zdědila po svých
předchůdcích, o ty pečuju a pečuju o ně moc ráda,
protože píší skvělé knihy. Jako je třeba zmiňovaný
Timo Parvela. Nebo Tuuttikki Tolonen. Já často miluju
knihu, kterou zrovna dělám. Pak se jí trochu přejím, ale
když se k ní po čase vrátím, tak se ta láska zase rozhoří.
Moc hezká je kniha Otfrieda Preusslera Oslík a vánoční andělíček. S Renatou Šindelářovou děláme skvělé
gamebooky, které akcentují zábavnou formou české
dějiny. S Petrou Štarkovou jsme vydaly knihu Jak se
dostat z maléru, na niž jsem velmi hrdá. Knihy, které
mají prestižní zahraniční ocenění, jako třeba Každý
(se) počítá. Knihy, které moji kolegové opravdu objevili, jako zmiňované pány Horáčka nebo Tuletta. Těch
knih je moc a já cítím, že už teď jsem nespravedlivá
k velké spoustě těch, které jsem nezmínila.
Vydávání knih je kromě té krásy také prostě obchod.
Jak se měří úspěšnost knihy?
To je dvojsečná otázka. Jsou samozřejmě knihy, které
jsou „kasovní trháky“. Z různých důvodů se dobře prodávají, několikrát se dotiskují nebo se rovnou tisknou
ve velkém nákladu a obchodní zástupci je
moc rádi rozváží do knihkupectví. Pak mi
na chodbě nakladatelství hlásí, kam vezli
kolik Bagrů nebo Oslíků. A pak jsou knihy,
které je dobře, že máme bez ohledu na jejich
prodejnost. Protože zkrátka jsou výjimečné
a kvalitní. A to je pak otázka, co vnímáte pod
slovem „úspěšná kniha“. U některých knih
považuju za úspěch, že jsme je vydali v Portálu, a jsem za ně vděčná, i když se o nich na
chodbě redakce příliš často nebavíme. Ale
jsou to knihy přesně cílené, které mají co říct,
jen okruh jejich čtenářů je menší.
Co teď čtete vy? Pohádky, nebo naopak
relaxujete u nějakého krváku?
V práci to první. A ve volném čase upřímně ani jedno, ani druhé. Já hlavně poslouchám. V první řadě, když mi čtou moje děti,
a pak večer, když se snažím využít tu asi
půlminutu, než usnu. Jenže to poslouchám
audioknihy.
JARMILA SKOPALOVÁ

DAVID A. CLARK

Vystupte
z myšlenkových
pastí
PŘEKLAD EVA KLIMENTOVÁ
Kniha čtenáře vyvádí ven ze začarovaného kruhu
negativních, a někdy až katastrofických myšlenek a učí ho
postupně měnit jeho myšlenková schémata. Je založena
na kognitivně-behaviorální terapii a prostřednictvím
nejrůznějších cvičení a příkladů z praxe pomáhá opustit
depresivní a úzkostné myšlenky, zbavit se jejich neustálého
omílání, ale zejména vede k tomu, aby člověk objevil i jiná
než negativní témata.
Brož., 200 s., 349 Kč

EKATERINA TRUKHAN

Slyšíš mě?
ILUSTRACE EKATERINA TRUKHAN
PŘEKLAD HANA ZOBAČOVÁ
Knížka jako malá poetická hádanka. Cítíš
vůni trávy? Kůru stromů? Koho vidíme,
cítíme, slyšíme? Přece přírodu: vůni lesního
ovoce, šum listí, sametovou trávu…
Obrázková kniha o všech zvucích, vůních
a pocitech, které vnímáme už od malička.
A také o tom, jak můžeme přírodě pomoci,
aby zůstala přesně taková, jaká je. Ilustrace
ve formě koláže jsou jednoduché a jejich
něžné barvy dělají ze čtení i vizuální zážitek.
Kniha je určena pro děti od 1 roku.
Váz., 40 s., 249 Kč

obchod.portal.cz

knižní tipy
PRAVDA O COVIDU-19: ODHALENÍ VELKÉHO RESETU,
LOCKDOWNŮ, VAKCINAČNÍCH PASŮ A NOVÉHO NORMÁLU
Autoři: Dr. Joseph Mercola a Ronnie Cummins
Přeložila Petruška Šustrová, vydalo Nakladatelství RIVA.
Prostřednictvím intenzivního výzkumu autoři odhalují skutečnost, že nyní nastal
čas na globální probuzení. Je čas se spojit, požadovat pravdu a převzít kontrolu
nad svým zdravím. Pravda o covidu-19 je pozvánkou, abyste se připojili k dr. Mercolovi a Cumminsovi, kteří vzdělávají veřejnost a angažují se ve jménu zdravé,
spravedlivé, demokratické a regenerativní budoucnosti.
Autoři knihy, která se objevuje na
žebříčku bestsellerů New York Times,
dr. Joseph Mercola a Ronnie Cummins
se spojili, aby čtenářům nabídli ucelený pohled na problematiku současné
krize v podobě pandemie covidu-19
s celou řadou nových a překvapivých
informací. Ne každý s nimi musí plně
souhlasit. Přesto má smysl se s jejich
úhlem pohledu blíže seznámit. Celá
řada informací bude totiž pro čtenáře
nová a možná i překvapivá. Kniha obsahuje také nebývalé množství odkazů
na informační zdroje, kterými se autoři
snaží svá tvrzení podepřít.

COVID-19: VELKÝ RESET
Autoři: Klaus Schwab a Thierry Malleret
Přeložil Aleš Drobek, vydalo Nakladatelství RIVA.
Zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra v Davosu Klaus
Schwab spolu se spoluautorem Thierry Malleretem několik měsíců po vypuknutí
covidové krize přicházejí s myšlenkou Velkého resetu: radikální přeměnou světového řádu v odpovědi na pandemii covidu-19. Na otázku, kdy se vrátíme k normálu, mají autoři jednoduchou odpověď: „Nikdy.“ Svět se v reakci na covidovou krizi
nevyhnutelně a nenávratně změní a nebude již nikdy stejný jako dřív.
Pandemii covidu-19 autoři vnímají jako bod zlomu v celosvětovém směřování a zároveň jako mimořádnou historickou příležitost k vybudování nového,
lepšího, spravedlivějšího a odolnějšího
světa. Úkolem globálních elit je pomoci vybudovat tento „nový normál“, který bere v úvahu, že současný i budoucí
svět je oproti dřívějším dobám mnohem propojenější, složitější a rychle se
měnící.
Čtenář, který chce plně pochopit
hlavní politické, ekonomické a společenské procesy naší doby, by tuto
knihu neměl přejít bez povšimnutí. Jde
o zásadní dílo politické a ekonomické
filozofie týkající se snah o velkolepou
přeměnu našeho světa z pohledu představitelů globálních elit.

Knihy lze koupit výhradně na eshopu: https://www.nakladatelstvi-riva.cz. V knihkupectvích zatím k dispozici nejsou.
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knižní tipy

REVOLUCE

VERZE NULA

Akce, intriky, vraždy a mnoho dalšího napínavého a také futuristického najdeme v knize Revoluce
(vydává Epocha), druhém díle série Underground.
Autor knihy, Leoš Kyša alias František Kotleta, je již několik let jedním z předních představitelů české fantastiky.
Jeho prvním bestsellerem byl v roce 2010 Hustej nářez, kde
poprvé předvedl svůj charakteristický styl psaní, který jeho
fanoušci tak milují. Nejde pro ostřejší slova daleko, používá hodně přímých řečí a nelibuje si v přílišných detailech.
To všechno napomáhá vysoké dynamice jeho příběhů.
Děj novinky se odehrává v Praze budoucnosti. Vře to tu,
chystá se revoluce a politici se snaží udržet si svou křehkou pozici. Do všeho toho
chaosu přichází policista Petr Vachten s případem sériového vraha. V rámci vyšetřování se dostává do všech koutů společnosti. Prodírá se stokami pod městem, kde žijí
bytosti spíš jen vzdáleně připomínající lidi, a na druhé straně se stýká s vysoce postavenými politiky a řediteli největších korporací Prahy, kteří vedou boj o moc nad městem. Se situacemi, do nichž se Vachten při pátrání dostává, se vypořádává pomocí
sarkastických poznámek, humoru nebo i zbraně.
Kniha je druhým dílem série, a tak se v rámci svého vyšetřování Petr Vachten
setkává také s postavami z minulého dílu, z nichž někteří překvapí svou změnou od
knihy minulé, a zároveň se nám představují nové postavy, které příběh osvěžují.
Jak dopadne případ sériového vraha? Je v Praze nový (digitální) mesiáš, který
má provést onu zmiňovanou revoluci? Jak by mohla Praha v budoucnu technologicky vypadat? Nebo by vás snad zajímalo, jaké staré hity se v Praze budoucnosti
budou poslouchat? To všechno se dozvíte v této sci-fi detektivce, která přináší do
repertoáru Františka Kotlety zase něco nového.
JANA MARXTOVÁ

Rozhodně to není vtipný román, spíš děsivý, ale vynikající! Vypadá jako adult příběh ze světa počítačů, ale
otázky, které tu mladí lidé kladou, jsou mrazivé. Mnohokrát jsem musela knihu zavřít a chvíli přemýšlet, co
si o tom všem myslím a jak bych se zachovala. Velmi
stručně: Max je mladý programátor, který má ale skvělý
čich na to, co nového jakákoliv technologie či změna
přinese. Umí pracovat nejen s počítači, ale rozumí také
lidem a tomu, co s nimi dokáže pohnout. Firma, v níž
pracuje, je tvůrcem a správcem největší sociální sítě na
světě. Všichni vědí, že profit firmy se odvíjí od dat, která
„těží“ z účtů lidí na síti. Čím více účtů, tím více dat. Každá surovina ale jednou
dojde, a tak se ve firmě rozhodnou, že začnou od lidí získávat ještě soukromější,
intimnější data: nejrůznější preference, nejniternější pocity, potřeby, touhy, strachy… Říkají tomu projekt Duše. Maxe osloví, aby vymýšlel programy, kvízy a vše,
díky čemuž by lidé uvedli ještě více o sobě. Max je jako správný mladý nadšenec
přesvědčen, že tohle všechno chtějí jen nižší manažeři firmy, ale ten nejvyšší, ten
Bůh, kterého všichni obdivují a milují, o tom nemá tušení. A tak se rozhodne dát
si s ním schůzku a vše mu říct. Se svým naivním nápadem se svěří nejbližšímu
nadřízenému a než ke schůzce dojde, dostane padáka. Začne se odvíjet zajímavý
příběh s mnoha nečekanými změnami.
Autor knihy David Yoon žije se svojí ženou a dcerou v New Yorku a je pro
mě překvapivé, že píše i zamilované příběhy. I když i ve Verzi nula hraje láska také
docela velkou roli. Za to, že se kniha dostala na pulty v Americe v květnu minulého
roku a my ji můžeme číst v překladu už v prosinci téhož roku, patří obdiv nakladatelství Host i překladateli Aleši Drobkovi.
JARMILA SKOPALOVÁ

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

Reedice románu nominovaného na Pulitzerovu cenu otevírá
sebrané spisy autora v Argu.

JAN NOVÁK: Miliónový jeep
Přeložil Jaroslav Kořán

BŘEZNA

Česko-americký spisovatel Jan Novák je
brilantním romanopiscem, který za román
Zatím dobrý získal v roce 2005 cenu Magnesia Litera
Kniha roku. Jeho úspěch však začal už před téměř čtyřmi
desetiletími ve Spojených státech amerických, kde tehdy žil.
Na jeho počátku stál právě Miliónový jeep, který nepochybně
patří k vrcholům autorova díla i vrcholným prózám poválečné
české literatury.
Jan Novák v Miliónovém jeepu svým neokázalým
vypravěčským stylem a skvěle vypointovanými kapitolami líčí
životní pouť svého hlavního hrdiny (jehož předlohou byl autorův
otec) od dětství prožitého za německé okupace přes všemožné
ponižující protloukání se komunistickým režimem a krátké
intermezzo v rakouském utečeneckém táboře až po tragický
konec v americkém exilu.

Dobře prodané housle
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Začátek konce houslových lekcí spadal do časných ranních
hodin v malém nádražním městě (5000 obyv.) v malé zemi
(14 000 000 obyv.) ve střední
Evropě, kterážto země, tak jako
všechny ostatní zemičky napěchované v tomhle prostoru, se
považuje za srdce světadílu, ačkoli ve skutečnosti její poloha není
vůbec excentrická jako poloha
srdce, ale ze všeho nejvíc odpovídá umístění střev. Psaly se
dlouhé dny poslední velké války a na pusté nedlážděné ulici se
radili tři velcí muži v černých kožených kabátech, kteří při svém
malém poslání narazili na velký
problém.
Život byl bezcenný. Před devíti
měsíci zastřelili v ulicích hlavního
města Prahy (1 000 000 obyv.)
parašutisté vyslaní z Londýna Reinharda Heydricha, německého
protektora země, která se během
několika let scvrkla na necelou třetinu své předválečné velikosti. Na
oplátku Němci jako prostředek
politického řízení nastolili teror.
Obec Lidice (800 obyv.) byla vypálena a srovnána se zemí. Rádio
každý den oznamovalo stovky
poprav. Teď se složil na mučení
středoškolský profesor latiny a tři
nařvaní Němci přišli sebrat dalšího
vlastence. Tenhle měl doma skrývat zbraň. Aspoň podle profesora.

Knihy nak
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Ach, ti inteligenti. Šlo to s ním
jedna ﬁala. Ani nemuseli sahat po
gumových hadicích. Jedinou pitomou cigaretu mu nemuseli típnout
v podpaždí nebo o koule. Stačí facka, po které mu sletí brýle, direkt na
solar, a jak se zkroutí bolestí, seknutí malíkovou hranou do zátylku,
několik nemastných neslaných kopanců do ledvin, když je na zemi,
a jméno, které vám vysype, šátraje po brýlích, zní až surreálně,
jak je banální: Jan Svoboda. Nejvšednější kombinace jmen v téhle
zemičce. A tak profesor, ohmatávaje si horní zuby dlouhými štíhlými
prsty uvyklými obracet stránky,
ze samého strachu, aby to jméno
nevzali jako vtip, rychle upřesňuje: bydlí v nádražním městečku,
pracuje jako výpravčí vlaků, původním povoláním řezník, tenhle John
Smith, tenhle Hans Müller, tenhle
Jan Svoboda, tenhle muž za vysokými železnými vrátky, která nejdou
otevřít.
Prostrčit ruku mezi mřížemi
a zdvihnout západku je jednoduché.
Ale místo aby se otočila, západka se
jen o kousek pozdvihne a dál se nehne. Prostě se nehne. A žádná další
západka, která by tu hlavní uvolnila,
tam podle všeho není. A ten pitomý
plot kolem domu je dva a půl metru vysoký. Navíc má nahoře ostré
špice. Zima je jako v psírně a mrznou jim prsty na nohou.
Doprdele. Strkají hlavy dohromady a šeptají syčivou zlostnou

o
e mim
můžet

jiné na
jít na

němčinou. Z porady nevzejde nic
lepšího než nápad zaklepat na okna
domu navazujícího na plot.
Mrazivým vzduchem se nese
dutý zvuk. Vzápětí se za záclonou
objeví rozespalá tvář pohledné
starší ženy. Ta rychlost ji prozradí. Očekávala právě takovéhle duté
zaklepání. Všichni je očekávají. Jeden ze tří Němců mluví plynnou
češtinou a nařizuje jí, aby šla otevřít vrátka. Žena zmizí za záclonou.
V pokoji zavládne zmatek. Tmu
prořízne světlo. Gestapáci jsou
nervózní. Jan Svoboda by se mohl
pokusit o útěk. Je prý ozbrojený,
podle toho praštěného profesora.
Za domem se skrývá velká zahrada,
která přechází do zahrad sousedů, takže mezi domy leží rozsáhlý
prázdný prostor.
Zaklepou znovu. Hlasitě, ostře,
naléhavě. Sousedé jsou už určitě
vzhůru, ale nikdo se neodvažuje rozsvítit. Jenom úzké škvíry po
stranách jejich rolet se otevírají
a zavírají jako žábry. Nikdo nechce
vzbudit podezření, nikdo nechce
být povolán za svědka. Nikoho
by ve snu nenapadlo, aby se do
toho pletl. Jan Svoboda neutíká.
Je stále občanem, občanem až
do konce, i když v jeho postoji není ani stopy po něčem tak
komplikovaném, racionálním nebo
absurdním jako v případě občana
Sokrata srkajícího bolehlav, místo aby prchl z Athén. Tady je útěk
beznadějný. (…)
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HILARY MANTELOVÁ
Zrcadlo a světlo

TANA FRENCHOVÁ
Slídil

Přeložila Michala Marková

Přeložila Jitka Jeníková

Završení trilogie pojednávající
o osudech Thomase Cromwella,
chudého kovářského syna, který se
vlastními schopnostmi vypracoval
na pravou ruku anglického krále
Jindřicha VIII. O výjimečnosti celého
díla vypovídá mimořádná skutečnost:
za každý z prvních dvou dílů – Wolf Hall a Předveďte
mrtvé – autorka dostala Bookerovu cenu. Kritika označuje
cromwellovskou trilogii za největší anglicky psaný historický
román, který zatím v tomto století vznikl.
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MIRA MARCINÓW
Osiřelec
Přeložila Lucie Zakopalová
Vztah matky a dcery. Dobré rady,
výčitky a láska. Trochu nezdravá.
Ale ta máma měla dítě jako mladá
a nestačila sama dospět, pak
onemocněla – a odešla dřív, než
zestárla. Její dcera píše vyznání
jazykem písniček, sociálních sítí,
příběhů, citátů. Vypráví o prázdném místě po blízkém člověku,
o smutku v době a společnosti, která je raději mladá, veselá
a zdravá a neví si úplně rady s umíráním. Za to samozřejmě
můžou matky. Jenže milujeme jen dokonalé matky?

Bývalý detektiv Cal Hooper je k smrti
unavený a útěk z rušného Chicaga do
odlehlé vesničky na západě Irska mu
připadá jako dokonalý nápad. Koupí
si polorozpadlý dům, plánuje jeho
rekonstrukci a procházky po nekonečně
zelených kopcích. Pro změnu povede klidný život. Jenomže pak
ho jeden z místních kluků požádá o pomoc. Jeho bratr zmizel
a celé vesnici, včetně policie, je to zřejmě úplně fuk. Calovy
policejní instinkty se probudí k životu a nedají mu pokoj.

EMILY ST. JOHN
MANDELOVÁ
Skleněný hotel
Přeložila Markéta Musilová
Ve Vincent a Paulovi stvořila autorka
dvě z nejpozoruhodnějších postav
současné americké prózy. Něžný
a dobrodružný příběh o chamtivosti
a vině, fantazii a sebeklamu, umění
a přízracích minulosti, kde časy, místa
a děje tvoří síť, v níž se postavy setkávají. Ať jsou živé nebo
mrtvé, všechny se mohou vydat po nekonečném množství
cest. Kniha je mistrovské dílo, stejně dobré jako předchozí
román Stanice 11. Podle New York Times nejočekávanější
kniha roku.

TOVE JANSSONOVÁ
Dcera sochaře. Fair play

MIGUEL BONNEFOY
Dědictví

Přeložily Naďa Bilincová a Jana
Satrapa Holá

Přeložila Markéta Krušinová

Tove Janssonovou a její muminní
dobrodružství není třeba dlouze
představovat. V tomto svazku
však přinášíme dvě prózy
určené dospělým. Obě díla mají
autobiograﬁcký nádech, perspektivou se ale liší.
Dcera sochaře popisuje kouzelné dětství prožívané
v rodinném kruhu, Fair play zase dlouholetý vztah dvou
přítelkyň. Přesto mají hodně společného – umělecké prostředí
v Helsinkách, okouzlení magickou severskou přírodou
a mořem a také přátelství, laskavost i lásku.

Miguel Bonnefoy vypráví ﬁktivní ságu
rodu Lonsonierů, ale zároveň také
příběh vlastní rodiny. Příběh Francouzů,
kteří navzdory vzdálenosti v čase
i prostoru svůj původní domov vlastně
nikdy neopustili. Přesně mířenými
slovy, poetickým, magickým i syrovým jazykem vtahuje čtenáře
do osudů výjimečných, svobodomyslných a vášnivých mužů
a žen, kteří na cestě za svými sny někdy klopýtají, ale nikdy z ní
neuhýbají, ani když jim ji zkříží velké Dějiny.

LARS MYTTING
Šestnáct stromů
na Sommě

MARIA ADOLFSSONOVÁ
Mezi ďáblem a mořem
Doggerland 3

Přeložila Jarka Vrbová

Přeložila Lucie Olešová

Edvard chce rozluštit tajemství svých
předků a pátrání ho zavede z rodného
Norska na Shetlandy, kde doufá najít
stopy po svém prastrýci, britském letci
za 2. sv. války. Edvardův dědeček,
u nějž vnuk vyrostl, byl zcela opačného smýšlení a podporoval
nacisty. Při pátrání Edvard dospěje až k dějišti tragických bitev
1. světové války u řeky Sommy. Reálný a uvěřitelný příběh
nepostrádá tajemství a napětí a čte se jako detektivka pro
náročné v tom nejlepším slova smyslu.

Již třetí kniha v mezinárodně úspěšné
sérii s inspektorkou Karen Eikenovou
Hornbyovou, ve které hlavní hrdinka
tentokrát vyšetřuje zmizení slavné
zpěvačky. Kromě této navýsost
sympatické bojovnice proti zločinu zaručuje výjimečnost i zájem
čtenářů samotný Doggerland – ﬁktivní souostroví popsané tak
živě, že byste tam hned jeli na dovolenou procvičit si svérázné
místní nářečí. Pro všechny milovníky detektivek, kteří hledají
něco opravdu originálního.
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JACK KEROUAC
Doktor Sax
Přeložila Lucie Simerová
Román popisující autorovo dětství
a dospívání v rodném Lowellu je jedno
z autorových vrcholných, ale zároveň
nejméně typických děl. Melancholické
vzpomínání se tu zvláštním způsobem
mísí s bizarním, fantaskním příběhem
o doktoru Saxovi, který bojuje s Hadem, jenž chce pohltit
svět. Vyprávění plné pečlivě zaznamenaných detailů
z každodenního života, ve kterých vystupují Kerouacovi rodiče
a dětští kamarádi, prostupují groteskní, snové pasáže.

VÁCLAV VOKOLEK
Krajiny zjevení
Hlavním příběhem je skutečná
událost, která se odehrála roku 1849
v Mcelích u Nymburka. Třem dívkám
se tu opakovaně zjevila Matka Boží
a zázračné zjevení mělo v regionu
značnou odezvu. Církev se ovšem
od zázraku záhy zcela distancovala
a úřady rezolutně zakročily. Historická
událost je autorovi pouze prostředkem
k rozehrání nečekaných dějů. Ukazuje,
že propojit minulost se současností je v krajině zjevení
snadnější, než se zdá.

JAN RUPP
V břečťanu
Život hlavního hrdiny se změní poté,
co pod kůlnou svého venkovského
domku, najde vstup do podzemí a tím
i do jiného světa. Nejprve jej využije
jako útočiště před vnějším světem
a drobnými hádkami s manželkou.
Později se vydá dál na průzkum dalších
chodeb a domnívá se, že je na stopě
zločinu. Jenže za dveřmi jsou ukryty i sny a touhy jeho ženy
a on se zoufale snaží je pochopit a přizpůsobit svůj vztah se
ženou tomu, co se o ní nyní dozvídá.

JEFF VANDERMEER
Prapodivné potíže I.
Kuňkadlení
Přeložila Dominika Křesťanová
Čerstvě osiřelý šestnáctiletý mladík
zdědí panské sídlo po svém
podivínském dědečkovi. Má pořídit
soupis kuriózních sbírek v rozlehlých
sklepeních, ale záhy zjistí, že jeho pravé
poslání není nic menšího než ochránit náš svět před vpádem
černé magie. Ta se totiž zhoubně šíří alternativním univerzem,
do nějž vedou jedny ze dveří ukrytých v podzemí. Ve světě
jménem Aurora je všechno vzhůru nohama a historické
události i postavy se v něm bláznivě pomíchaly…

TARDI
To byla zákopová válka

RUTGER BREGMAN
Lidstvo

Přeložil Richard Podaný

Přeložila Veronika Horáčková

Patrně nejslavnější dílo jednoho
z nejlepších francouzských
komiksových tvůrců o první světové
válce. Málokomu se podařilo přenést
ze zákopů války do našeho světa
a naší doby syrovou chuť strachu,
smrti a bezmoci, jak se to v silné naléhavosti podařilo
autorovi. Tardimu o „Velké válce“ v raném dětství vyprávěli
prarodiče a on o ní napsal a nakreslil řadu děl, ve kterých
ale na rozdíl od románů využívá toho, že se může víc opřít
o obrazovou stránku.

Na přesvědčení, že člověk je od
přirozenosti sobecký a nedůvěryhodný,
se vzácně shodnou všichni, zastánci
levice i pravice, psychologové
i ekonomové, myslitelé dnešní i ti
dávno mrtví. Pesimistický pohled na
přirozenost člověka nejpozději od dob Hobbese prosákl do
západního uvažování, v souladu s ním budujeme naše veřejné
instituce a politické i ekonomické systémy. Co když je ale toto
přesvědčení mylné nebo minimálně přežité?

ERNST HANS
GOMBRICH
O renesanci 1

MARCUS TULLIUS
CICERO
Výbor z korespondence II

Přeložil Martin Pokorný

Přeložil Václav Marek

První svazek souboru O renesanci
spojuje dvě klasické knihy esejů
o renesančním umění a myšlení.
V první části nazvané Norma a forma
je shromážděno jedenáct studií
věnovaných zásadním otázkám stylu, vkusu, patronace,
pracovních metod a teorií umění, které autor vykládá se
svou příznačnou erudicí a srozumitelností. Druhou část
knihy zaujímá soubor Symbolické obrazy, v němž se věnuje
stěžejnímu tématu symbolického zobrazování.

Dochovaná korespondence
významného římského řečníka,
politika, spisovatele Marka Tullia
Cicerona má nesmírný historický
význam a je jedinečným zdrojem informací. Cicero si dopisoval
s množstvím předních římských osobností, které spolutvořily
dějiny (Gneus Pompeius, Gaius Iulius Caesar či Marcus
Antonius). První díl výboru, který vyšel v roce 2019, obsahuje
kolem 230 dopisů z let 65–50 př. n. l., druhý obdobně
rozsáhlý svazek zahrnuje dopisy z let 49–43 př. n. l.

Velký
knižní
čtvrtek
Knihy vychází
24. března

#mojeargo

Přeložila Iveta Šimpachová
Opět se setkáváme s hrdiny úspěšného románu Klub nenapravitelných
optimistů na jejich cestě za láskou, poznáním a pochopením, při hledání jejich zaslíbených zemí. Poslední „nenapravitelní optimisté“ se točí ve víru
svých lásek a tajností a srdce jim plní všechny naděje převratné doby, v níž žijí. Paříž se svými kluby, Alžírsko v čase vyhlášení nezávislosti, Florencie v době nebývalé pohromy, ale i Tel
Aviv, Praha, Petrohrad – závratné víření kultur, idejí a snů...

Román popisuje přípravu atentátu
na R. Heydricha, peklo, které se
rozpoutalo po jeho provedení
i závěrečnou bitvu v kostele v pražské
Resslově ulici. Současně nezapomíná
na nezměrné hrdinství všech, kteří
parašutistům pomáhali a ve své
většině za to zaplatili vlastními životy.
Ústřední postavou je nadporučík Adolf Opálka, odvážný
chlap, velitel československých parašutistů, který dosud stál
ve stínu hrdinů Kubiše s Gabčíkem či zrádce Karla Čurdy.

DAVID ATTENBOROUGH
Výpravy do divočiny

NEIL GAIMAN
Pirátský guláš

Přeložila Jitka Jeníková

Přeložil Richard Podaný

Žijící legenda, sir David Attenborough,
vypráví příběh začátku své kariéry
přírodovědce, dokumentaristy
a popularizátora. V roce 1954 se
mladému Davidu naskytla životní
příležitost cestovat po světě, hledat
vzácná, stěží polapitelná zvířata pro Londýnskou zoologickou
zahradu a zároveň celou expedici zachytit pro pořad BBC.
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DALIBOR VÁCHA
Smrt na kůru

JEAN-MICHEL GUENASSIA
Zaslíbené země

Pan John McRumm je lodní kuchař,
pirát... a ta nejzvláštnější slečna na
hlídání, jakou jste kdy viděli.
Jednomu chlapci a jeho sestře
se obyčejný večer změní ve změť
neobyčejných příhod, když jim rodiče místo slečny na
hlídání přivedou piráta s hákem místo ruky a s ním i celou
drsnou lodní posádku! Piráti samozřejmě mají sourozence
nejen pohlídat, ale taky jim něco uvařit… Mimochodem,
o buřtguláši jste už asi slyšeli, ale co takový PIRÁTGULÁŠ?!

1. Tana Frenchová

6. Petra Hůlová

2. David Walliams

7. Mira Marcinów

3. Rutger Bregman

8. Pavla Horáková

4. Jacques Tardi

9. Neil Gaiman

SLÍDIL

LIŠČÍ OČI

BABIČKA DRSŇAČKA

OSIŘELEC

LIDSTVO

SRDCE EVROPY

TO BYLA ZÁKOPOVÁ VÁLKA

5. Tove Janssonová

DCERA SOCHAŘE. FAIR PLAY

SEVERSKÁ MYTOLOGIE

10. Yslaire

SLEČNA BAUDELAIROVÁ

Novinka v komiksech
YSLAIRE
Slečna Baudelairová
Přeložil Michal Zahálka

P

I dvě stě let po svém narození zůstává Charles Baudelaire jedním z nejčtenějších a nejobdivovanějších
básníků. V Yslairově komiksu se na jeho život díváme optikou Jeanne Duvalové, té, kterou miloval
i nenáviděl nejvíc. Ve fascinujících kresbách s množstvím pečlivých detailů před námi vyvstává
nejen tragický milostný příběh Jeanne a Charlese, ale také bohémská, umělecké, ale
i revoluční Paříž kolem poloviny 19. století a také okolnosti vzniku Květů zla.

UBNÍ DE
AL

Staňte se Argonautem!
Chcete mít dokonalý přehled o novinkách, našich akcích a soutěžích
o zajímavé knihy?
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku, Instagramu
a Twitteru.
Sledujte náš měsíční magazín #mojeargo.
Přihlašte se k odběru newsletteru na www.argo.cz.
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DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY
Pralong, Joël
Najít smysl v našich selháních

Překl. Bodnárová, Kateřina, Praha:
Portál, 2021, 124 s., brož. 249 Kč
Autor úspěšné knihy Cesta důvěry
se sv. Terezičkou, francouzský kněz
a terapeut, rozvíjí své přesvědčení, že
terapie a duchovní doprovázení nestojí proti sobě, ale doplňují se.
ISBN 978-80-262-1844-9

NÁBOŽE NST VÍ
Evangelium na každý den 2022

Praha: Paulínky, 2021, 506 s., 119 Kč
Knížka je každodenním průvodcem
pro ty, kdo touží číst a rozjímat
evangelium v rytmu liturgie církve.
Evangelní úryvek příslušného dne je
doprovázen krátkým komentářem.
Podněty k rozjímání na rok 2022 připravil P. Petr Vrbacký.
ISBN 978-80-7450-402-0

Halík, Tomáš
Via crucis

Praha: Paulínky, 2022, 64 s., brož.
89 Kč
Ježíš nás nezve na svou cestu kříže
proto, abychom ho oplakávali, nýbrž
abychom změnili své smýšlení a jednání. Chce nám odejmout srdce kamenná
a dát nám srdce z masa, srdce skutečně
lidská, schopná odvahy k lásce.
ISBN 978-80-7450-419-8

Prochain, Edmond
Trdliel v kanceláři zázraků

Překl. Heiderová, Tereza, Praha:
Paulínky, 2021, 64 s., brož. 149 Kč
Trdliel, anděl strážný malého Aleše,
má další problém, musí se vypravit
do nebeské kanceláře zázraků, aby
tam orodoval za Alešovy rodiče. Jak
to tam funguje a jak andílek pochodí..., to se dozvíte v této knížce.
ISBN 978-80-7450-417-4

ekonomika
DAN Ě
Daňové zákony 2022

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 139 Kč
Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2022. Publikace
obsahuje celkem 12 zákonů v úplném
znění s tučně vyznačenými změnami.
Největší změny nastaly u zákona o daních z příjmů a zákona o DPH.
ISBN 978-80-7488-499-3

3–4/2022

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
244 s., 638 Kč
Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu
a jeho následky, jež je tématem živým
a aktuálním.
ISBN 978-80-7676-118-6

Creative industries and their
economic value

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2021, 1. vyd., 57 s., 175 Kč
The current economy is dominated
by the digital revolution in the use of
knowledge andinformation and its distribution via the internet, it is shaped by
the need to foster creativity andto understand the production and consumption of creative goods and services.
ISBN 978-80-7556-098-8

Daně z příjmů 2022. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 167 Kč
Od ledna 2022 nabývají účinnosti
další změny zákona o daních z příjmů. Publikace dále obsahuje aktuální
znění zákona o rezervách, zákona
o evidenci tržeb, vyhlášky, pokyny
a sdělení Ministerstva financí.
ISBN 978-80-7488-502-0

Majdůchová, Helena a kol.
The Current Issues of Business

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2021, 1. vyd., 175 Kč
Global polarization and critical devastations in economic imperatives
guided by recent pandemic of Covid–19 has taught everyone irrespective of class, gender and country the
changing dimensions of innovative
thought process which are so critical
in creating sustainability and resilience in human lifes.
ISBN 978-80-7556-093-3

ÚZ č. 1469 Rozpočet a financování územních samosprávných celků 2022. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 189 Kč
Od ledna 2022 se mění oba klíčové
předpisy – zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, současně
se také mění vyhláška o rozpočtové
skladbě, do jejíhož textu jsou zapracovány instrukce k jednotlivým položkám podle nového pokynu MF.
ISBN 978-80-7488-508-2

E KO N OM I K A
Bányaiová, Alena
Prodlení s plněním peněžitého
dluhu a jeho následky

ÚZ č. 1471 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách.
Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 115 Kč
Publikace obsahuje aktuální právní
předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových
organizací, státních fondů, školských
právnických osob a těch zaměstnanců
státu, kteří nejsou v režimu státní služby.
ISBN 978-80-7488-510-5

M ANAG E M E NT
Bohoňková, Irma
Manažer koučem

Praha: Portál, 2022, 232 s., brož.
349 Kč
Manažer koučem je učebnicí základů
koučování pro manažery a vedoucí pracovníky – tedy pro ty, kdo netouží kou
čovat na profesionální úrovni, ale chtějí
se naučit používat koučovací techniky.
ISBN 978-80-262-1873-9

M AR K E TI NG
Eger, Ludvík
Marketing školy

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 216 s., brož. 138 Kč
Nová učebnice Marketing školy
klasicky vychází ze základní aplikace
marketingu pro oblast služeb a specificky vzdělávacích služeb.
ISBN 978-80-261-1044-6

PO D N I K ÁN Í
Spozdilová, Karolina
Převod nemovitosti od začátku
do konce – průvodce (nejen) pro
realitní makléře

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
112 s., 296 Kč
Publikace si klade za cíl provést osoby působící na realitním trhu procesem převodu nemovitosti od začátku
do konce, a to spíše se zaměřením na
praktickou stránku věci než na stránku striktně akademickou.
ISBN 978-80-7598-729-7

Truchlíková, Mária
Rodinné podnikanie v kontexte
udržateľného rozvoja

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2021, 1. vyd., 275 Kč
Rodina a rodinné podnikanie (RP)
predstavujú dva prelínajúce a navzájom
sa ovplyvňujúce svety. V každom z nich
existujú hodnoty a princípy, ktoré tvoria
rodinu a formujú podnikanie.
ISBN 978-80-7556-091-9

ÚČE TN IC T VÍ
ÚZ č. 1468 Účetnictví veřejného
sektoru. Úplné znění předpisů

ÚZ č. 1462 DPH 2022. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 169 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
zákona o dani z přidaného hodnoty,
který byl k 1. 1. 2022 změněn dvěma
novelami (celkem 13 změn a doplnění). Zařazeny jsou také nové pokyny
GFŘ k promíjení DPH u některých
výrobků a služeb.
ISBN 978-80-7488-501-3

z novinek k 28. 2. 2022 298 titulů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 179 Kč
Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících
účetnictví veřejných institucí.
ISBN 978-80-7488-507-5

ÚZ č. 1470 Oceňování majetku,
cenové předpisy. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 179 Kč
Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku,
která se od 1. 1. 2022 podstatně
mění a rozšiřuje. Do publikace byly
nově zařazeny také cenové předpisy.
ISBN 978-80-7488-509-9

společenské
vědy; osvěta
ESOTE R I K A
Kavanagh, Ambi
Pečujte o své čakry. Aktivujte
léčivou sílu čaker každodenními
rituály
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Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 1. vyd.,
224 s., brož. 299 Kč
Klíč ke zdraví a k vyrovnané mysli
se nachází uvnitř každého člověka
v energetických centrech zvaných
čakry. Starodávné kultury znaly jejich
léčivou sílu spojenou s přírodou
a s celým vesmírem.
ISBN 978-80-7593-325-6

Brno: BizBooks, 2022, 256 s., váz.
349 Kč
Rok 1962 už nikoho nenechává na
pochybách, že kolo dějin se otáčí.
ISBN 978-80-265-1063-5

Magaňa, Sergio
Pravá toltécká proroctví

Praha: Historický ústav AV ČR, 2022,
496 s., váz.
Kniha vychází z nejmodernějších
trendů historického bádání, tedy
mikrohistorie jako zmenšeného obrazu obecných historických procesů
a trendů. V centru poznávání tu stojí
člověk – aktivní činitel dějin.
ISBN 978-80-7286-382-2

Překl. Kudrnáčová, Petra, Praha:
Pragma, 2021, 144 s., váz.
Podle toltéckého kalendáře země
prochází různými cykly, které zásadně ovlivňují běh planety. Je zajímavé,
že mimo jiné i rok 2021 patří mezi
tato přechodová stádia.
ISBN 978-80-242-7644-1

FI LOZO FI E
Andělová, Kristina; Kužel, Petr;
Mervart, Jan
Kontradikce/Contradictions
1−2/2021

Praha: Filosofia, 2022, 468 s., brož.
Dvojjazyčná ročenka nazvaná Kontradikce/Contradictions je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím
o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní
Evropě, jakož i o „postkomunistické“
situaci v dalších částech světa.
ISBN 978-80-7007-706-1

Koblížek, Tomáš; Koťátko, Petr
Lessons from Kafka. Philosophical Readings of Franz
Kafka´s Works

Praha: Filosofia, 2022, 362 s., váz.
Kniha konfrontuje úvahy o díle Franze Kafky od třinácti autorek a autorů
z šesti zemí a tří kontinentů. Kafkovo
dílo je zde zkoumáno z perspektivy
různých filozofických oborů.
ISBN 978-80-7007-681-1

Safranski, Rüdiger
Nietzsche. Biografie jeho
myšlení

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2022, 316 s., brož.
Nezbytná četba pro každého, kdo
se zajímá o filozofii jednoho z nejzáhadnějších a nejproslulejších světových myslitelů. Žádný jiný moderní
filozof není tak vlivný jako Friedrich
Nietzsche (1844–1900) a žádný není
tak špatně chápán.
ISBN 978-80-7325-533-6

Valla, Lorenzo
O svobodném rozhodování

Překl. Sanetrník, David, Praha: Vyšehrad, 2021, 112 s., brož. 199 Kč
Významné pojednání o vztahu svobody a osudové nutnosti.
ISBN 978-80-7601-542-5

H ISTO R I E
Black, Jeremy
Historie 20. století

Praha: Universum, 2021, 256 s., váz.
599 Kč
Kniha Historie 20. století jednoho
z předních světových historiků Jeremyho Blacka přináší ambiciózní
a současně přehledné a bohatě ilustrované dějiny světa ve 20. století.
ISBN 978-80-242-7811-7

Breuerová, Alena
Můj rok 1962

Čechura, Jaroslav
Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600–1750. Tradiční
společnost raného novověku
v Čechách

Čechurová, Jana
Kdo mířil na Hrad?

Zlín: Kniha Zlín, 2022, 280 s., váz.
369 Kč
Během více než sedmdesátileté historie Československa se vystřídalo
několik dějinných epoch charakterizovaných rozdílnými politickými
poměry a na Pražském hradě se zároveň postupně vyměnilo devět mužů
ve funkci prezidenta.
ISBN 978-80-7662-266-1

Ježek, Martin
Můj rok 1972

Brno: BizBooks, 2022, 232 s., váz.
349 Kč
Pět, čtyři, tři, dva, jedna, gooooool!,
zařval celý stát. Československý tým
uhájil nad Sovětským svazem těsné
vítězství 3 : 2 na mistrovství světa
v hokeji.
ISBN 978-80-265-1046-8

Ježek, Martin
Můj rok 1982

Brno: BizBooks, 2022, 224 s., váz.
349 Kč
Pojďte se s námi projít dobou, kdy byl
Karel Gott svržen z trůnu popového
krále a Zlatého slavíka získal brýlatý
kluk z Bratislavy Miro Žbirka.
ISBN 978-80-265-1064-2

Kneblová, Hana
Šlechta v českých zemích

Praha: Brána, 2022, 272 s., váz. 349 Kč
Kniha mapuje osudy aristokracie
v českých zemích od dob českých
králů až do současnosti.
ISBN 978-80-242-7830-8

Lenderová, Milena a kol.
Velké dějiny zemí Koruny české
– Dětství

Praha: Paseka, 2021, 704 s., váz.
Od početí a porodu přes výchovu
a vzdělávaní a získávaní prvních
pracovních zkušenosti až po práh
dospělosti v prostředí města, vesnice
i šlechtických rodů, v rodině, ve škole
či sirotčinci, za války i v míru.
ISBN 978-80-7637-211-5

Mareš, Jaroslav V.
Nacistické poklady a StB

Praha: Universum, 2021, 400 s., váz.
399 Kč
Více než čtyřicet let se Státní bezpečnost pokoušela najít domnělé nacistické poklady.
ISBN 978-80-242-7803-2

Nedorost, Libor
Zapomenout znamená zradit

Praha: Olympia, 2021, 640 s., váz.

bibliografie
Když Libor Nedorost, již zkušený autor
trilogie Češi v 1. světové válce, narazil
na zažloutlé archivní materiály mapující
vzestup a zánik brněnského závodu továrníka Václava Jiránka, ihned pochopil,
že má v ruce jedinečný materiál.
ISBN 978-80-7376-636-8

Papajík, David; Somer, Tomáš
Albert ze Šternberka

Praha: Vyšehrad, 2021, 480 s., váz.
599 Kč
Rádce a diplomat ve službách Karla
IV., osobnost středoevropské politiky
14. století. Bohatě ilustrovaná monografie významného preláta 14. století,
příslušníka slavného rodu Šternberků.
ISBN 978-80-7601-541-8

Tatíčková, Irena
Můj rok 1952

Brno: BizBooks, 2022, 200 s., váz.
349 Kč
Vydejte se strojem času do temného
období roku 1952!
ISBN 978-80-265-1045-1

KRIMINALISTIKA
Tichý, Karel
Lovec mafiánů

Praha: Olympia, 2021, 256 s., brož.
Syrově autentický příběh „lovce mafiánů“, místy úsměvný, místy drsný,
když bojoval s těmi nejtěžšími kalibry
pražského podsvětí. Žádná ředěná
polívčička, ale pěkně silný vývar okořeněný pikantními poznatky napsaný
skutečným policistou – operativcem.
ISBN 978-80-7376-638-2

KULTUR N Í
DĚ J I NY
Figes, Orlando
Evropané

Překl. Podzimková, Dina, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2021,
576 s., váz. 649 Kč
Tři slavné životy a vznik kosmopolitní
kultury. Nová kniha renomovaného
autora Orlanda Figese strhujícím
způsobem líčí kulturní historii Evropy
devatenáctého století.
ISBN 978-80-7291-257-5

LO G O PE D I E
Eichlerová, Ilona;
Havlíčková, Jana
Logopedické hádanky 2

Praha: Portál, 2021, 96 s., váz. 249 Kč
Logopedické hádanky ve formě veršů, v nichž musejí děti samy přijít na
správný rým, se staly v rodinách, ve
školkách, školách i na logopedických pracovištích velmi oblíbenými, a proto autorky vytvořily jejich
pokračování.
ISBN 978-80-262-1814-2

M AG I E ,
ALCHYM I E ,
O KULTISMUS
Jilík, Jiří
Žítkovské čarování

Brno: CPress, 2022, 274 s., brož.
299 Kč
Vydejte se spolu s námi po stopách
lidové magie v Bílých Karpatech,
nahlédněte do skutečného života
žítkovských bohyň, žen, které uměly
pomáhat a poskytovat rady tam, kde

člověk pro svoji omezenou zkušenost
nevěděl, jak dál.
ISBN 978-80-264-3927-1

NUM IZM ATI K A
Lukas, Jiří; Videman, Jan
Počátky českého mincovnictví /
The Beginnings of the Bohemian
Coinage
Praha: Filosofia, 2022, 335 s., váz.
Ražba mince, jako základního platebního prostředku v rámci domácí
i zahraniční směny, je v období raného středověku chápána jako jeden ze
základních atributů státnosti.
ISBN 978-80-7007-687-3

OSO B N OSTI
Miller, Jaroslav
Czechoslovakia Exiled. František
Váňa and Hlas domova

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 166 s., brož.
“It is the best−run and highest−quality Czech newspaper in the entire free
world.” With these heart−warming
words Jiří Voskovec belauded Hlas
domova, the exile periodical issued
by František Váňa in remote Australia
for almost three decades.
ISBN 978-80-7422-818-6

PO LITI K A
Kudrna, Jan
Imunita a neodpovědnost členů
parlamentu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 336 s., 790 Kč
Publikace nabízí přehledný výklad tématu imunity členů parlamentu. Kromě definice samotného pojmu imunita
předkládá publikace její teoretická
východiska, hodnotí její účel a sleduje
principy, na kterých je postavena.
ISBN 978-80-7552-170-5

Mitrofanov, Alexandr
Mrazík s pendrekem v ruce. Proč
je současné Rusko takové a proč
nemůže být jiné
Praha: Prostor, 2022, 200 s., váz.
Alexandr Mitrofanov ve své nové knize popisuje jevy typické pro současnou ruskou společnost a politickou
sféru a dokládá je na nedávných událostech. Vysvětluje, proč je prakticky
nemožné, aby v Rusku fungovala
demokracie.
ISBN 978-80-7260-517-0

Skulínek, Michal
Do pekla, nebo do ráje? Evropská integrace v diskurzu českých
a slovenských politických stran
(1989–1998)
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2022, 228 s., brož.
Kniha se věnuje způsobům, jakými
české a slovenské politické strany
uchopily a komunikovaly otázky
evropské integrace a sbližování
obou zemí s Evropskou unií v letech
1989–1998.
ISBN 978-80-7325-536-7

z novinek k 28. 2. 2022 298 titulů
ti v judikatúre Európskeho súdu pre
ľudské práva.
ISBN 978-80-7552-255-9

Denemark, Jaroslav
Právo být zapomenut v kontextu
moderního pojetí ochrany
osobních údajů

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
175 s., 250 Kč
V předkládané publikaci se autor
dopodrobna zabývá právem být zapomenut a jeho širokými souvislostmi – historickým vývojem především
v prostředí kontinentální Evropy, jeho
významem a kontextem v rámci dnešního pojetí ochrany osobních údajů.
ISBN 978-80-7552-182-8

Evropské právo. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 159 Kč
Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve
smlouva o založení Evropského
společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro
atomovou energii, o přistoupení ČR
k Evropské unii.
ISBN 978-80-7488-489-4

Havel, Bohumil; Csach, Kristián;
Žitňanská, Lucia
Smluvní režim výkonu funkce

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
192 s., 440 Kč
Kolektivní monografie Smluvní režim
výkonu funkce přináší monografické
zpracování otázek smlouvy o výkonu
funkce v obchodních korporacích.
ISBN 978-80-7552-653-3

Košťál, Vratislav
Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Praha: C. H. Beck, 2022, 1. vyd.,
184 s., brož. 390 Kč
Publikace přináší poučený vhled
autora opírající se o jeho dlouholetou
profesní zkušenost jak na straně regulovaných podnikatelů, tak z pozice
regulátora do spletité právní úpravy
elektroenergetiky a plynárenství.
ISBN 978-80-7400-857-3

Lederer, Vít
Fiducie a svěřenský fond

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 308 s., 795 Kč
Svěřenský fond je pro širší a někdy i odbornou veřejnost stále relativně neznámým fenoménem, který byl do českého
právního prostředí zaveden v rámci rekodifikace soukromého práva jakožto
svébytná forma správy cizího majetku.
ISBN 978-80-7676-192-6

Obermannová, Gabriela;
Janková, Eva
Zákon o náhradním výživném –
Komentář

PR ÁVO

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
84 s., 200 Kč
Kniha přináší první komentář nového
zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).
ISBN 978-80-7552-674-8

Bitterová, Nikoleta
Právna interpretácia rodovej
rovnosti

Rosůlek, Adéla
20 případů státního zástupce
na okrese

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
215 s., 295 Kč
Práca sa zaoberá problematikou
právnej interpretácie rodovej rovnos-

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
264 s., 396 Kč
V této knize je představen jen zlomek
z agendy státního zástupce působí-
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cího konkrétně na okrese. V každé
z kapitol najdete jeden či více případů
z určité „škatulky“.
ISBN 978-80-7552-656-4

Syllová, Jindřiška
Jednací řád Poslanecké sněmovny (č. 90/1995 Sb.) – Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 892 s., 2650 Kč
Kolektiv autorů poskytuje ucelený
komentář paragrafového znění zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, včetně jeho
příloh – Jednacího řádu vyšetřovací
komise a Volebního řádu.
ISBN 978-80-7676-202-2

Šišková, Naděžda
Lidskoprávní mechanismy na
úrovni EU a otázky související

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
316 s., 765 Kč
Evropská unie na začátku nového tisíciletí uskutečnila na poli lidských práv
pozoruhodný pokrok, včetně přijetí
prvního závazného katalogu lidských
práv evropského unijního standardu.
ISBN 978-80-7676-008-0

Štika, Martin
Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.)
– komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
80 s., 100 Kč
Zákon č. 38/2021 Sb., rozšířil právní
materii občanského soudního řádu
v části výkonu rozhodnutí o nový institut, kterým je chráněný účet.
ISBN 978-80-7552-380-8

Švarcová, Lenka; Frýbová, Alice;
Holub, Štěpán a kol.
GDPR a žádost podle stošestky
v praxi obcí

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
156 s., 330 Kč
Kniha GDPR a žádost podle stošestky
v praxi obcí je praktickým průvodcem
pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji.
ISBN 978-80-7676-094-3

ÚZ č. 1450 Předpisy související
s Občanským zákoníkem. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 89 Kč
Publikace obsahuje aktuální soubor
zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem.
ISBN 978-80-7488-498-6

ÚZ č. 1451 Rodinné právo, ….
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 125 Kč
Od ledna 2022 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o sociálně–právní ochraně dětí, která mění pravidla
a podmínky pěstounské péče.
ISBN 978-80-7488-488-7

Publikace obsahuje aktuální texty
zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona
o státním zastupitelství po menších
novelách k 1. 1. 2022.
ISBN 978-80-7488-492-4

ÚZ č. 1455 Autorské právo.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 147 Kč
Publikace obsahuje aktualizovaný
soubor právních předpisů z oblasti
autorského práva (autorský zákon,
vyhláška) a průmyslových práv.
ISBN 978-80-7488-493-1

ÚZ č. 1456 Trestní předpisy.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 480 Kč
Od ledna 2022 dochází k dalším změnám trestního zákoníku (39 změn)
a trestního řádu (104 změny), změny
nastávají také u zákona o soudnictví
ve věcech mládeže, o výkonu trestu,
o probační a mediační službě a u některých dalších zákonů.
ISBN 978-80-7488-494-8

ÚZ č. 1457 Správní řád, ….
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 89 Kč
První kapitola obsahuje aktuální
znění správního řádu, soudní řád
správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku, od
posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje
30denní lhůta pro vydání závazného
stanoviska).
ISBN 978-80-7488-495-5

ÚZ č. 1458 Zdravotní služby.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 151 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zdravotních službách, zákona
o specifických zdravotních službách
a zákona o zdravotnické záchranné
službě.
ISBN 978-80-7488-496-2

ÚZ č. 1459 Krizové zákony,
HZS, …. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 173 Kč
Publikace obsahuje aktuální krizovou
legislativu se změnami od minulého
vydání – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro
krizové stavy a zákon o státní pomoci
při obnově území.
ISBN 978-80-7488-497-9

ÚZ č. 1461 Pracovněprávní
předpisy, .... Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 159 Kč
Publikace obsahuje soubor 39
předpisů.
ISBN 978-80-7488-500-6

ÚZ č. 1453 Ochrana spotřebitele. Úplné znění předpisů

ÚZ č. 1464 Občanský soudní
řád, .... Úplné znění předpisů

ÚZ č. 1454 Mezinárodní
justiční spolupráce. Úplné znění
předpisů

ÚZ č. 1465 Exekuční řád. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 139 Kč
Aktualizovaný soubor zákonů a dalších právních předpisů – od minulého
vydání došlo ke změnám zákona
o posuzování shody, zákona o technických požadavcích na výrobky, zákona
o České obchodní inspekci a zákona
o potravinách a tabákových výrobcích.
ISBN 978-80-7488-490-0

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 111 Kč

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 185 Kč
Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti
velká novela občanského soudního
řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se
mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška
o jednacím řádu pro okresní a krajské
soudy a advokátní tarif.
ISBN 978-80-7488-503-7

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 119 Kč

bibliografie
Od ledna 2022 nabývá účinnosti obrovská novela exekučního řádu (150 změn
a doplnění), která přináší řadu novinek
a zpřesnění dosavadní právní úpravy.
ISBN 978-80-7488-504-4

z novinek k 28. 2. 2022 298 titulů
Kagge, Erling
Duše objevitelů pólu

ÚZ č. 1466 Zákoník práce, rejstřík 2022. Úplné znění předpisů

Překl. Vrbová, Jarka, Praha: Portál,
2021, 144 s., váz. 259 Kč
Uvažujete někdy nad tím, jaký je
hlubší smysl pobytů v přírodě v extrémních podmínkách, za nízkých
teplot a jen s nejnutnějším vybavením? Podle norského pokořitele obou
zemských pólů je jednou z odpovědí
tzv. vnitřní rekalibrace.
ISBN 978-80-262-1840-1

ÚZ č. 1467 Cestovní náhrady,
2022, …. Úplné znění předpisů

Krejčířová, Dana; Svoboda,
Mojmír; Vágnerová, Marie
Psychodiagnostika dětí a dospívajících

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 99 Kč
Od minulého vydání došlo v zákoníku
práce k několika menším změnám,
které nabývají účinnosti v lednu 2022.
ISBN 978-80-7488-505-1

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 89 Kč
Od ledna 2022 se mění všechny
sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb
zahraničního stravného.
ISBN 978-80-7488-506-8

ÚZ č. 1472 Obce, kraje, hl. město Praha. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 115 Kč
Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol:
územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní
policie, územně správní členění státu,
ostatní předpisy.
ISBN 978-80-7488-511-2

PSYCH O LOG I E
Bettelheim, Bruno
Lidé nejsou mravenci

Překl. Kopicová, Miroslava, Praha:
Portál, 2021, 264 s., brož. 449 Kč
V letech 1938–1939 byl psycholog
Bruno Bettelheim uvězněn v koncentračních táborech v Dachau
a Buchenwald. Aby přežil a zachoval
si lidskost, začal analyzovat chování
vězňů a dozorců, které popisuje až
s mrazivou věcností.
ISBN 978-80-262-1846-3

Beurs, Derek de
Mýty o sebevraždě

Překl. Nováková, Milena, Praha:
Portál, 2021, 168 s., brož. 329 Kč
Sebevražda je bezpochyby tabuizovaným tématem. Žádný jiný způsob
úmrtí nevyvolává tolik pocitů studu, lítosti a nepochopení. Kolem sebevražd
proto dodnes panuje mnoho mýtů.
ISBN 978-80-262-1812-8

Clark, David A.
Vystupte z myšlenkových pastí

Překl. Klimentová, Eva, Praha: Portál,
2022, 200 s., brož. 349 Kč
Kniha čtenáře krok za krokem vyvádí
ven ze začarovaného kruhu negativních, a někdy až katastrofických myšlenek a učí ho postupně měnit jeho
myšlenková schémata. Je založena na
kognitivně−behaviorální terapii.
ISBN 978-80-262-1864-7

Filliozat, Isabelle
Zkoušeli jsme všechno!

Překl. Kukrálová, Ester, Brno: CPress,
2022, 140 s., brož. 249 Kč
Vzdor, slzy a záchvaty vzteku dětí ve
věku 1 rok až 5 let.
ISBN 978-80-264-4055-0

jr., Don Miguel Ruiz
Láska, vztahy a přátelství

Překl. Brázda, Jan, Praha: Pragma,
2022, 160 s., váz. 249 Kč
Toltécká tradice říká, že k naší pravé povaze nás vede štěstí, svoboda a láska.
ISBN 978-80-242-7914-5

Praha: Portál, 2021, 792 s., brož.
999 Kč
Práce navazuje na publikaci Psychologická diagnostika dospělých
a pokrývá metody diagnostiky
dětí, specifické zejména vývojovou
diagnostikou. Psychodiagnostika
je základním pracovním nástrojem
psychologů v mnoha oblastech praxe
i výzkumu.
ISBN 978-80-262-1851-7

Lochmannová, Alena
Psychohygiena aneb jak se radovat v okamžicích (ne)radostných

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 46 s., brož.
V době radostných bychom se měli
umět těšit z maličkostí a úspěchů.
Umíme to ale skutečně? Stejně tak
bychom to měli umět i v dobách, kdy
se nám nedaří.
ISBN 978-80-261-1052-1

McDermott, Steve
Jak být ve všem totální de**l

Překl. Piňos, Tomáš, Praha: Pragma,
2021, 336 s., váz. 299 Kč
Kniha Jak být ve všem totální de**l je
vaším dokonalým životním koučem,
možná lépe řečeno antikoučem.
ISBN 978-80-242-7773-8

Müller-Lissner, Adelheid
Když vylétnou děti z hnízda

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Portál, 2021, 200 s., brož. 359 Kč
Co si počít, když tatínek přestal
mluvit a v poslední době se zdržuje
převážně v dílně nebo v zahradním
domku? A jak přesvědčit pětatřicetileté dítě, aby se už konečně poohlédlo
po vlastním bydlení?
ISBN 978-80-262-1833-3

Schützenberger, Anne Ancelin
Bolest mých předků mě provází

Překl. Bodnárová, Kateřina, Praha:
Portál, 2021, 216 s., brož. 399 Kč
Mezigenerační vztahy, tajemství
v rodině, syndrom výročí, přenos
traumatu – to vše jsou způsoby,
jimiž do našich životů zasahují nevyřešené konflikty a traumata našich
předků.
ISBN 978-80-262-1843-2

Ward, Tara
Získej sebedůvěru

Překl. Piňos, Tomáš, Praha: Pragma,
2021, 128 s., váz. 249 Kč
Proveďte pouhých sedm kroků, abyste v sobě odemkli sebedůvěru.
ISBN 978-80-242-7727-1

Yalom, Irvin D.; Leszcz, Molyn
Teorie a praxe skupinové
psychoterapie

Překl. Drábková, Hana; Hajný, Martin,
Praha: Portál, 2021, 734 s., váz. 999 Kč

Skupinová a individuální psychoterapie jsou rovnocennými metodami,
mají stejnou účinnost, každý z přístupů k terapeutické práci má však
své zásady a je vhodný pro jiný typ
pacientů, resp. klientů.
ISBN 978-80-262-1848-7

Zimbardo, Philip G.;
Swordová, Rosemary K. M.
Lépe žít a milovat díky terapii
časové perspektivy

Překl. Krtková, Jana, Praha: Academia, 2022, 212 s., brož. 350 Kč
Celou knihou se jako červená nit táhne heslo vyrovnaná časová perspektiva. Kniha nabízí praktické návody, jak
jí dosáhnout a vymanit se z přehnaného zaujetí minulostí, přítomností či
budoucností.
ISBN 978-80-200-3184-6

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Čerešník, Michal;
Banárová, Katarína
Rizikové správanie, blízke vzťahy
a osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho
sekundárného vzdelávania
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 122 s.
Publikácia je zameraná na fenomén
rizikového správania dospievajúcich,
blízke vzťahy a vybrané osobnostné
premenné. Dáta sme získali od 524
dospievajúcich zo 7 krajov Slovenska
vo veku 10–16 rokov. Využili sme
dotazníkový zber dát.
ISBN 978-80-244-5937-0

Glaser, Ute
200 tajných triků pro báječný
první rok s kojencem

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2022, 192 s., brož. 349 Kč
Péče o dítě, spánek, kojení, krmení,
tipy na chytré pomocníky v domácnosti, ale také nápady, jak si zachovat
životní prostor jako žena, partnerka
i milenka.
ISBN 978-80-264-3875-5

Koucká, Pavla
Odolné dítě

Praha: Portál, 2021, 216 s., brož.
315 Kč
Dnešní výchova je v mnohém jiná,
než tomu bylo dřív. O děti pečujeme,
jako by šlo o vzácné cizokrajné květiny, kolem kterých je třeba postavit
skleník a neustále je chránit, hlídat
a se vším jim pomáhat.
ISBN 978-80-262-1842-5

Šindelářová, Renata
Zpět o sto let na výlet

Praha: Portál, 2021, 128 s., brož.
199 Kč
Vojta s Klárkou jsou opět tu a tentokrát se společně vydávají na cestu
20. stoletím. Jak se tlučou špačci, jak
dopadne setkání s německým vojákem nebo s partyzány? Mohou přijet
v tanku kamarádi? Jak to vypadalo ve
škole za normalizace?
ISBN 978-80-262-1837-1

SBO R N Í K Y
Buchtová, Tereza;
Balaban, Vlado (eds.)
Aktuální problémy pedagogiky
ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XVI:
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Working Academics Value Excellence for International Teachers.
Sborník z konference.

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 454 s.
Recenzovaný sborník předkládá šedesát příspěvků z mezinárodní vědecké
konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XVI.
ISBN 978-80-244-6010-9

Vlastivědný sborník Novojičínska. svazek 71/2021
Opava: Zemský archiv v Opavě,
2021, 1. vyd., 179 s.
Vlastivědný sborník Novojičínska
vydává jako periodikum jedenkrát
ročně Muzeum Novojičínska, p. o.,
ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě – Státním okresním
archivem Nový Jičín. Vychází od
roku 1967.
ISBN 978-80-87632-83-3

SOCIO LOG IE
Emrys, Barbara;
Don, Miguel Ruiz
Herec

Překl. Císařovská, Lily, Praha: Pragma, 2021, 168 s., váz. 299 Kč
Tato nová kniha autora Čtyř dohod
zkoumá lidské chování z pohledu
umělce.
ISBN 978-80-242-7786-8

Kizeková, Alica a kol.
České zájmy v roce 2020:
Analýzy ÚMV

Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2021, 1. vyd., 134 s., brož.
Publikace je výstupem zpracovaným podle časového harmonogramu výzkumné činnosti ÚMV, který
vychází z materiálu koncepce rozvoje
Ústavu mezinárodních vztahů na léta
2018–2022.
ISBN 978-80-87558-37-9

Mauss, Marcel
Esej o daru, podobě a důvodech
směny v archaických společnostech

Překl. Našinec, Jiří, Praha: Portál,
2021, 224 s., brož. 399 Kč
Kniha klasika sociologie a etnologie,
patřícího do tzv. Durkheimovy školy,
z roku 1925 významně ovlivnila vývoj
sociální antropologie a patří k povinné četbě řady oborů.
ISBN 978-80-262-1810-4

Rodina jako středobod života
zdravé společnosti

Praha: Olympia, 2021, 114 s., brož.
199 Kč
Rodina je základem každé zdravé
společnosti. A děti reprezentují její
budoucnost. Pro pozitivní formování
osobnosti mladého člověka je čím dál
zásadnější, v jakém rodinném prostředí vyrůstá.
ISBN 978-80-908340-0-2

Snyder, Timothy
Intelektuál ve dvacátém století.
Rozhovor Timothyho Snydera
s Tonym Judtem

Praha: Prostor, 2021, 416 s., váz.
Tony Judt patří mezi nejzajímavější
světové myslitele posledního půlstoletí. Málokdo uvažoval tak hluboce
a inspirativně o otázkách demokracie,
totalitních režimů, holokaustu či o dějinné roli veřejných intelektuálů.
ISBN 978-80-7260-513-2

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Drápal, Jakub; Jiřička, Václav;
Raszková, Tereza
České vězeňství

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 456 s., brož. 979 Kč
Monografie představuje teoretické
a praktické poznatky o vězeňství. Rozebírá stěžejní oblasti vězeňství, aby
poskytla pokročilý vhled pro ty, kteří
se zajímají o danou problematiku
v českém prostředí.
ISBN 978-80-7676-066-0

Smetana, Michal; Bílková,
Veronika a kol.
Jaderné odzbrojení v mezinárodním právu a politice. Pocta
Miroslavu Tůmovi

Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2021, 1. vyd., 185 s., brož.
Kniha představuje deset původních
odborných textů zabývajících se problematikou jaderného odzbrojení od
akademiček a akademiků z českých
výzkumných ústavů a univerzit, kteří
touto cestou skládají hold svému kolegovi, doktoru Miroslavu Tůmovi.
ISBN 978-80-87558-36-2

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Výroční zpráva o činnosti
Fakulty zdravotnických studií
Západočeské univerzity v Plzni
za rok 2020

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 76 s., brož.
Výroční zpráva o činnosti Fakulty
zdravotnických studií Západočeské
univerzity v Plzni za rok 2020.
ISBN 978-80-261-0989-1

Ž IVOTN Í ST YL
Brinkmann, Svend
Nesnesitelná rychlost života

Překl. Jirková, Miroslava, Praha:
Portál, 2021, 144 s., brož. 299 Kč
Fastfood, speed dating, power naps,
krátká terapie – všechny tyto moderní
výrazy naznačují, jaký je duch doby.
Existuje už i aplikace na zrychlování
čtení.
ISBN 978-80-262-1839-5

Clarke, Juliette; Exley, Helen
Řekni ano životu!

Překl. Pavlová, Zuzana, Praha:
Slovart, 2021, 368 s., brož. 299 Kč
Knížka plná naděje. Díky ní prožijete
každý den v každém jeho okamžiku
a budete otevřeni všem smysluplným
příležitostem života.
ISBN 978-80-276-0220-9

Exley, Helen
Mindfulness

Překl. Pavlová, Zuzana, Praha:
Slovart, 2021, 368 s., brož. 299 Kč
Mindfulness (někdy také všímavost)
je schopnost plně prožívat přítomnost, zvládat své emoce a zachovat
si odstup od posuzujících myšlenek.
Když se naučíte žít přítomností, může
vám to změnit život.
ISBN 978-80-276-0274-2

Hay, Louise L.
Síla ženy

Překl. Lechnýř, Vladimír, Praha:
Pragma, 2022, 128 s., váz. 259 Kč

bibliografie
Největší změnou, kterou budeme
prožívat, bude naše vnitřní proměna.
ISBN 978-80-242-7913-8

Kiyosaki, Robert T.; Lechter,
Sharon L.
Cashflow Kvadrant

Překl. Žáček, Milan, Praha: Pragma,
2021, 296 s., váz. 359 Kč
Kniha Cashflow kvadrant odhalí,
proč někteří lidé pracují méně, vydělávají více, platí méně na daních a cítí
se finančně jistější než jiní.
ISBN 978-80-242-7867-4

Osho
Nebojte se ztratit hlavu. Na cestě k pravdě, vědomí a blaženosti
Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 2. vyd.,
280 s., brož. 289 Kč
Staňte se opět sami sebou. Tak by
se ve stručnosti dala vyjádřit hlavní
myšlenka tohoto výběru úvah a odpovědí na otázky mistra Osho, které
zaznamenali jeho žáci.
ISBN 978-80-7593-400-0

Roetzel, Bernhard
Opravdový gentleman. Průvodce
klasickou pánskou módou
Praha: Slovart, 2021, 408 s., váz. 799 Kč
Od kravaty (a způsobu vázání uzlů)
po obuv (a rad, kde si ji nechat
zhotovit na zakázku), od trenek po
smoking a od bundy Barbour po sluneční brýle – kniha Opravdový gentleman nabízí podrobný popis všeho,
co elegantní gentleman potřebuje.
ISBN 978-80-276-0204-9

Stefanie, Burmeisterová; Michaela, Axt-Gadermannová
Zatočte s celulitidou
Překl. Pavlištíková, Pavla, Praha:
Esence, 2022, 208 s., brož. 359 Kč
Jak nadobro vyhrát boj s celulitidou?
ISBN 978-80-242-7742-4

Svobodová, Renata; Kolář, Pavel
Labyrint pohybu

Praha: Vyšehrad, 2021, 272 s., váz.
349 Kč
Hýbeme se buď málo, nebo špatně
a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale
i z medicíny.
ISBN 978-80-7601-533-3

Tomasulo, Dan
Naději se dá naučit

Překl. Turková, Zuzana, Praha:
Portál, 2021, 192 s., brož. 365 Kč
Postrádáte v životě naději? Potřebujete se vymanit ze spirály negativního
myšlení?
ISBN 978-80-262-1845-6

Ward, Tara
Najdi štěstí

Překl. Piňos, Tomáš, Praha: Pragma,
2021, 128 s., váz. 249 Kč
Návod ke štěstí je program osobního
rozvoje v sedmi krocích, který vám
pomůže znovu objevit chuť do života.
ISBN 978-80-242-7728-8

matematické
a přírodní vědy
ANATOM I E
Barrettová, Lisa Feldmanová
Sedm a půl kapitoly o mozku
Praha: Slovart, 2021, 168 s., váz.
299 Kč

Už vás někdy napadlo, k čemu vlastně máme mozek? Známá neurovědkyně Lisa Feldman Barrettová přináší
nejnovější poznatky neurovědeckého
výzkumu.
ISBN 978-80-276-0396-1

BI O LOG I E
Flegr, Jaroslav
Milý Micíku, aneb Covid v Kocourkově

Praha: Universum, 2022, 208 s., váz.
359 Kč
Jak se pozná „hodný“ a „zlý“ virus?
Proč viry mutují? A můžeme to my,
jejich lidští hostitelé, nějak ovlivnit?
Jak to, že s počty nakažených se dlouho zdánlivě nic neděje, načež náhle
a prudce vyskočí na několikanásobek?
ISBN 978-80-242-7933-6

Kniha biologie

Praha: Universum, 2021, 336 s., váz.
699 Kč
Další titul ze série přehledových oborových publikací představuje zasvěcený
úvod do oboru biologie a nepochybně
osloví všechny, kteří se chtějí dozvědět
víc o životě kolem nás, ať už je to diverzita, evoluce nebo ekologie.
ISBN 978-80-242-7646-5

KOSMO LO G I E
Hausdorf, Hartwig
Záhady Marsu

Překl. Čadský, Vladimír, Praha:
Pragma, 2022, 200 s., váz. 299 Kč
Na dlouhou pouť k Marsu se v červenci 2020 vydaly hned tři sondy.
Náš vesmírný soused je totiž stejně
jako dřív se všemi svými záhadami
a tajemstvími stále ve středu pozornosti.
ISBN 978-80-242-7758-5

O R N ITO LOG I E
Ptáci: Pěvci Evropy, Blízkého
východu a severní Afriky

Praha: Universum, 2021, 1272 s.,
váz. 2699 Kč
Zcela ojedinělá publikace shrnuje
dlouholetý výzkum dvojice předních
světových odborníků a přibližuje přes
tisíc druhů a poddruhů pěvců západní palearktické oblasti.
ISBN 978-80-242-7675-5

PŘ Í RO DA
Janský, Bohumír a kol.
Amazonka: 20 let od objevu
pramenů českými expedicemi
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 90 s.
O objevení pramenů Amazonky.
ISBN 978-80-244-5996-7

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Schätzing, Frank
Zachraňme naši planetu!

Překl. Čížek, Vítězslav, Praha: Universum, 2022, 312 s., váz. 379 Kč
Žijeme v thrilleru. Nikdy jsme nebyli
vystaveni tolika potenciálním hrůzám
najednou jako dnes.
ISBN 978-80-242-7819-3

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve
vztahu k životnímu prostředí.
Souhrnná zpráva za rok 2020

z novinek k 28. 2. 2022 298 titulů
Praha: Státní zdravotní ústav, 2021,
1. vyd., 86 s.
Publikace obsahuje údaje o kvalitě
složek životního prostředí a hodnocení
jejich vlivu na zdravotní stav české populace. Je důležitým zdrojem informací pro
rozhodování státní správy a samosprávy
v oblasti politiky veřejného zdraví.
ISBN 978-80-7071-406-5

zemědělství
PĚSTITE L ST VÍ
Buchter-Wiesbrodt, Helga
Pěstujeme rajčata

Praha: Jan Vašut, 2022, 96 s., brož.
Rajčata pro svou velkou pestrost
tvarů, barev a chutí uchvacují velké
i malé. Jsou plné prospěšných látek
pro naše tělo a stejně tak jsou mnohostranně využitelná.
ISBN 978-80-7541-301-7

Grabner, Melanie
Pěstujeme papriky, feferonky
a chilli

Praha: Jan Vašut, 2022, 80 s., brož.
Papriky, feferonky, chilli – rod paprik
(Capsicum) má mnoho co nabídnout. Vedle proslulých ostrých odrůd
existují i sladké a jemné, které dokážou hýčkat patro zcela rozmanitými
chuťovými požitky.
ISBN 978-80-7541-299-7

technické vědy
E LE K TRO TECH N I K A
Berka, Štěpán
Elektrotechnická schémata
a zapojení v praxi 1

Brno: Computer Press, 2022, 232 s.,
brož. 399 Kč
V knize Elektrotechnická schémata
a zapojení v praxi 1 naleznete zapojení základních elektrických obvodů
(od vypínačů přes zářivky a stykače
až po rozváděče a domovní telefonní
systémy).
ISBN 978-80-251-5043-6

RUČN Í PR ÁCE
Neuner, Magdalena
Pleteme pro celou rodinu

Praha: Jan Vašut, 2022, 96 s., brož.
Je libo barevná dětská čepice, ležérní
pánský svetr, měkoučká dámská šála
nebo ponožky pro celou bandu raubířů? Mezi modely dvojnásobné maminky
Magdaleny Neuner si každý člen rodiny
najde svůj nejoblíbenější kousek!
ISBN 978-80-7541-291-1

Neuner, Magdalena
Pleteme pro děti

Praha: Jan Vašut, 2022, 96 s., brož.
Autorka je matka dvou dětí a moc
dobře ví, co je důležité, pokud jde o jejich oblečení. Proto jsou její modely ve
velikostech 98 až 128 opravdu pohodlné, ale zároveň hravé a inspirativní.
Vezměte tedy pletařské jehlice do ruky
a vyrobte něco pro své nejmenší!
ISBN 978-80-7541-292-8

ZBR AN Ě
Juřík, Pavel
Královna bitev – České země
a zrod moderního dělostřelectva
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Praha: Universum, 2021, 352 s., váz.
499 Kč
Vůbec poprvé předkládá kniha
Královna bitev – vznik moderního
dělostřelectva a české země čtenáři nedávno objevené informace
o významné reformě rakouského
dělostřelectva. Ta se z podstatné části
uskutečnila na území jižních Čech
v letech 1744–1753.
ISBN 978-80-242-7813-1

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Ottolenghi, Yotam
Simple

Překl. Eisenmannová, Dagmar,
Praha: Slovart, 2021, 322 s., váz.
599 Kč
Snadné vaření na šest písmen Snadné může pro vás znamenat superrychlé jídlo – je na stole za pár minut.
Popřípadě takové, na které potřebujete jen několik surovin.
ISBN 978-80-276-0383-1

Ottolenghi, Yotam;
Belfrageová, Ixta
Chuť

Překl. Eisenmannová, Dagmar,
Praha: Slovart, 2021, 320 s., váz.
599 Kč
Kuchařka představuje revoluční přístup k vaření zeleniny se zaměřením
na chuť. Výjimečně chutné recepty
od Yotama Ottolenghiho a Ixty
Belfrageové na večeře ve všední dny,
ohromující, ale i snadno připravitelné
pokrmy pro hosty.
ISBN 978-80-276-0218-6

Ottolenghi, Yotam; Tamimi, Sami
Jeruzalém
Překl. Eisenmannová, Dagmar,
Praha: Slovart, 2021, 320 s., váz.
599 Kč
Autoři této knihy Yotam Ottolenghi
a Sami Tamimi vyrůstali v 70. až 80.
letech minulého století v Jeruzalémě,
aniž by se znali. Yotam žil v židovské
čtvrti na západě tohoto starobylého
města, Sami v jeho arabské čtvrti na
východě.
ISBN 978-80-276-0293-3

NÁPOJ E
Buxton, Ian
101 Whiskey

Překl. Koubek, Jan; Pavlová, Zuzana;
Žaludová, Runka, Praha: Slovart,
2021, 224 s., váz. 299 Kč
Expert na whisky Ian Buxton znovu
prošel regály světových obchodů
s whisky a doporučuje rozmanitou
sbírku starých favoritů, hvězdné nováčky a z nepochopitelných důvodů
neznámé značky, které prostě musíte
okusit.
ISBN 978-80-276-0259-9

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Grandinová, Temple
Jak to vidím já – Osobní pohled na
autismus a Aspergerův syndrom
Překl. Čtrnáct, Marek, Praha: Pragma, 2022, 472 s., brož. 499 Kč
Autorka, význačná americká etoložka
a spisovatelka, nabízí osobní pohled
na autismus a Aspergerův syndrom.
ISBN 978-80-242-7858-2

Gunterová, Jen
Bible vagíny

Překl. Drlík, Filip; Drlíková, Monika,
Brno: Jan Melvil Publishing, 2022,
464 s., váz. 519 Kč
Jen sebejistá a informovaná žena
může zodpovědně rozhodovat
o svém zdraví.
ISBN 978-80-7555-152-8

Kočová, Eva; Koziar Vašáková
(editor) a kolektiv, Martina
HRCT u intersticiálních plicních
procesů v instruktivních kazuistikách

Praha: Maxdorf, 2022, 3. vyd., 328 s.,
váz. 895 Kč
Intersticiální plicní procesy (IPP) představují rozsáhlou skupinu nemocí charakterizovaných difuzním postižením
plicní tkáně a do značné míry podobným klinickým i radiologickým obrazem.
ISBN 978-80-7345-712-9

Schäfer, Christiane;
Schäfer, Birgit
Vaříme zdravě pro děti bez
mléka, vajec, pšenice a sóji

Překl. Drápalíková, Jana, Praha: Jan
Vašut, 2022, 128 s., brož. 249 Kč
Chcete se o své děťátko postarat co nejlépe, jenže po tom, co zazněla diagnóza
potravinová alergie, cítíte bezradnost?
Tato kniha přináší ucelený úvod do
problematiky a bezpečně vás provede
všemi úskalími dietního stravování.
ISBN 978-80-7541-316-1

Studnička, Milan;
Rychnovský, Tomáš
Každá bolest má svou příčinu

Brno: BizBooks, 2022, 224 s., váz.
399 Kč
Proč nás bolí tělo, i když cvičíme? Nezapomínejte na příčiny. Jsou řešením
vašeho problému.
ISBN 978-80-265-1031-4

Šlampa a kol., Pavel
Radiační onkologie. Pro postgraduální přípravu i každodenní
praxi
Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd.,
772 s., váz.
Radiační onkologie je lékařská specializace zabývající se terapeutickou
aplikací radiace v léčbě malignit. Jde
dnes o vysoce pokročilý obor, jehož
úspěchy přispívají k zlepšující se
prognóze onkologicky nemocných.
ISBN 978-80-7345-674-0

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

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 114 s., 120 Kč
Onemocnění respiračního systému
patří k nejčastějším a nejzávažnějším
chorobám postihujícím naši populaci.
V současné době hraje roli globalizace, znečištění ovzduší, chronický stres
a další neduhy moderní civilizace.
ISBN 978-80-244-5987-5

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Nový, Otakar
Česká architektonická avantgarda

Praha: Prostor, 2021, 640 s., váz.
Česká architektonická avantgarda
je životním dílem Otakara Nového,

bibliografie
předního odborníka v oblasti urbanismu a životního prostředí a znalce
dějin moderní architektury.
ISBN 978-80-7260-511-8

Smejkal, Karel
Aplikovaná psychologie architektury. Utajený svět architektů
Praha: Concept42, 2022, 176 s., brož.
Tato kniha je první odpovědí na otázku, co je to psychologie architektury.
A první knihou, která shrnuje 3 roky
výzkumu na dané téma. Architekti
tvoří naše umělé životní prostředí.
Měli by proto znát ty, pro které je
tvoří.
ISBN 978-80-88059-15-8

DESIG N
Národní cena za studentský
design 2021. nový (z)boží!

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 116 s., brož.
Katalog Národní ceny za studentský
design 2021 prezentuje oceněné práce i práce z širší nominace z oboru
3D designu zahrnujícího produktový
i industriální design. Součástí katalogu jsou i zdůvodnění odborných
porot k oceněným pracím.
ISBN 978-80-261-1058-3

FI LM
Rybář, Václav; Svoboda, Matěj
Továrna na sny

Praha: XYZ, 2021, 256 s., váz. 449 Kč
Ucelený přehled filmů a tvůrců, kteří
akční žánr střídavě stavěli a vyhazovali do vzduchu.
ISBN 978-80-7683-001-1

Ryška, Karel; Cífka, Petr;
Rybář, Václav a kol.
Encyklopedie fantasy filmu

Praha: XYZ, 2021, 344 s., váz. 499 Kč
Dílem encyklopedie, dílem rozcestník
a rádce pro všechny fanoušky filmové
magie.
ISBN 978-80-7683-017-2

FOTOG R AFI E
P.B.CH.; Kodym, Robert;
Koller, David a kol.
Lucie

Praha: Universum, 2021, 528 s., váz.
1399 Kč
Tato unikátní fotokniha Lucie přináší
čtenářům řadu jedinečných snímků
kapely, z nichž mnohé z nich se nikdy
nedostaly na veřejnost – na internetu
je zaručeně nenaleznete.
ISBN 978-80-242-7038-8

Peterson, Bryan
Fotografická škola Bryana
Petersona

Překl. Kristián, Pavel ml., Brno: Zoner Press, 2021, 208 s., brož. 459 Kč
Hlavním Petersonovým mottem, nejen
této knihy, ale i jeho kurzů, je, proč čekat na postproces, když můžu na místě
vyfotit takovou fotku, jakou chci.
ISBN 978-80-7413-471-5

HU DBA
Veselý, Karel
Hudba ohně. Radikální černá
hudba od jazzu po hip hop a dále
Praha: Paseka, 2022, 532 s., brož.
Rozšířené a upravené vydání kultovní
hudební publikace, která oslavila
jedenáct let od prvního vydání.
ISBN 978-80-7637-215-3

z novinek k 28. 2. 2022 298 titulů
učebnice
BI O LO G I E
Gonick, Larry; Wessner, Dave
Komiksová biologie

Překl. Vlčková, Eva, Praha: Universum, 2021, 320 s., brož. 399 Kč
Trpěli jste, když vás učitel přírodopisu
na střední škole požádal, abyste rozpitvali žábu?
ISBN 978-80-242-7822-3

ČESK Ý JA Z YK
Hanáčková, Erika
Pravopis pro všechny

Praha: Fortuna Libri, 2022, váz.
Kniha je určena všem, kteří potřebují
psát správně a bez chyb. Autorka
čtenáře postupně seznámí s různými
oblastmi českého pravopisu.
ISBN 978-80-7546-340-1

H ISTO R I E
Krejčí, Veronika
Malovaná vlastivěda – od Bílé
hory po současnost

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 36 s., 73 Kč
Zápisník Malovaná vlastivěda od Bílé
hory po současnost je 2. dílem pracovního sešitu představujícího přehled
nejdůležitějších událostí z českých dějin formou obrázkových zápisů, které
mohou žáci sami doplňovat.
ISBN 978-80-244-5995-0

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Čech, Ladislav
Angličtina pro lamy 3

Praha: Universum, 2021, 168 s., váz.
249 Kč
Máme zde pokračování populární
řady Angličtina pro lamy.
ISBN 978-80-242-7546-8

Chlebda, Barbara;
Danecka, Irena
Ahoj, sasiedzi!

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 160 s.
Učebnice polštiny pro úroveň A2–B1.
ISBN 978-80-244-5974-5

Plašilová, Jiřina; Kott, Otto;
Velichová, Anna
Základy latinské terminologie
pro bakalářské zdravotnické
obory

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 167 s., brož. 249 Kč
Učební text latinské terminologie
pro bakalářské zdravotnické obory.
Kupujte na https://e–shop.zcu.cz/.
ISBN 978-80-261-1043-9

Slovník cizích slov do kapsy

Praha: XYZ, 2021, 464 s., brož. 269 Kč
Každý se někdy ocitne v situaci, kdy
si nemůže vzpomenout na význam
některého slova.
ISBN 978-80-7597-926-1

všech částech revidovány s použitím
nejnovějších dostupných pramenů.
ISBN 978-80-7196-518-3

nějšího a nejprestižnějšího automobilového sportu.
ISBN 978-80-242-7629-8

po konec 19. století s přesahem do
20. století.
ISBN 978-80-261-1063-7

Odvárko, DrSc., doc. RNDr.
Oldřich; Kadleček, CSc., doc.
RNDr. Jiří
Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE

Krásná literatura

Vítejte ve Svatojiřském lese.
turistický průvodce

Hess, Ludvík
Divoké víno. Antologie
2017–2021

Praha: Prometheus, 2022, 2. vyd.,
272 s., váz. 269 Kč
Přehled shrnuje učivo matematiky 6.
až 9. ročníku základní školy. Ukazuje
též vazby a souvislosti, které nebylo
možné plně objasnit při probírání
jednotlivých témat.
ISBN 978-80-7196-517-6

Sedláček, Stanislav
Přijímací zkoušky na víceletá
gymnázia – matematika

Praha: Edika, 2022, 128 s., brož.
249 Kč
Tato kniha umožní žákům 5. ročníků
cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí didaktického testu z matematiky,
který je součástí jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.
ISBN 978-80-266-1700-6

PŘÍRODNÍ VĚDY
MacFarlane, Robert
Podzemí

Překl. Kudrnová, Anna, Praha: Mladá
fronta, 2022, 376 s., váz. 499 Kč
Vydejte se hledat odpovědi na odvěké otázky existence i současné problémy tam, kde se skutečně skrývají:
pod povrchem.
ISBN 978-80-204-5948-0

UM Ě N Í
Pavluch, Lev
Josef Lada. A 20th−century
Central European master

Praha: Slovart, 2022, 130 s., váz.
399 Kč
The first presentation in book form of
Josef Lada (1887−1957) as a major
exponent of Central European art of
the 20th century, and consequently
also a master of world painting.
ISBN 978-80-276-0379-4

spor t
a tělov ýchova
JÓGA
Ballingová, Ivana;
Vojtěchová, Věra
Jóga pro seniory

Brno: CPress, 2022, 172 s., brož.
349 Kč
Jóga je jedním z nejlepších způsobů,
jak si udržet pohybové schopnosti,
ohebnost a sílu i ve vyšším věku, je to
šetrný a klidný způsob, jak své tělo
rozhýbat, a dokonce umí i zlepšit
náladu.
ISBN 978-80-264-4061-1

M ATE M ATI K A

SPO R TOVN Í
AKCE

Běloun, František a kol.
Tabulky pro základní školu

Hamilton, Maurice
Formule 1 – Oficiální historie

Praha: Prometheus, 2021, 11. vyd.,
136 s., brož. 147 Kč
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro základní školu nově vycházejí již v 11. vydání. Tabulky byly ve

Překl. Míček, Dalibor, Praha: Universum, 2021, 272 s., váz. 799 Kč
Oficiální publikace Mezinárodní
automobilové federace (FIA) představuje kompletní historii nejvýznam-
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Nymburk: Kaplanka, 2022, 1. vyd.,
56 s., brož. 100 Kč
Turistický průvodce informuje o obcích, turistických cílech, historických
památkách a památných stromech
v regionu na rozhraní okresů Nymburk a Mladá Boleslav. Mapka a 164
barevných fotografií.
ISBN 978-80-87523-31-5

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Colores en la fraseología
espagnola

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2021, 1. vyd., 175 Kč
El estudio y el dominio de un idioma
(tanto materno como extranjero)
comprendeno solo el conocimiento del
idioma a nivel léxico y gramatical, sino
que también incluye elconocimiento de
la cultura, historia, de las tradiciones y
costumbres del país cuya lenguaestamos usando o aprendiendo.
ISBN 978-80-7556-099-5

JA Z YKOVĚ DA
Oscar Kiselman, Christer
Zamenhof‘s Yiddish Grammar
and His Universal Language:
Two Projects in Ashkenazi
Culture

Dobřichovice: Kava-Pech, 2022,
168 s., brož.
V této publikaci autor představuje
a analyzuje Zamenhofovu gramatiku
jidiš, stejně jako jeho druhý umělý jazyk,
jazyk univerzální. Na jejich porovnání
ukazuje, že vliv jidiš na jazyk univerzální
je mnohem větší než vliv jidiš na esperanto, čtvrtý Zamenhofův jazyk.
ISBN 978-80-88326-25-0

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Šmejkalová, Jiřina;
Pořízková, Lenka
Co jsou dějiny knihy?

Praha: Academia, 2022, 256 s., váz.
360 Kč
Kniha uvedená názvem klasické stati
předního představitele oboru Roberta Darntona přináší studie zaměřené
na téma historiografie a dějiny knih
a knižní kultury.
ISBN 978-80-200-3222-5

Utváření české národní identity
do 19. století. Literaturou a v literatuře, školou a ve škole

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 284 s., brož. 198 Kč
Kolektivní odborná monografie
tematizuje proces národního uvědomění v literární komunikaci a ve
školním prostředí od nejstarších dob

ANTO LOG I E

Praha: Slovart, 2021, 304 s., váz.
369 Kč
V Nakladatelství Slovart vychází třetí
díl Antologie Divoké víno 2017–2021,
uměleckého časopisu vydávaného od
roku 1964. Ve třetím díle mapujícím
období 2017–2021 mám tu čest publikovat literární tvorbu Karla Sýse,
Jiřího Žáčka aj.
ISBN 978-80-276-0388-6

BIOG R AFI E
Emmert, František
Havel

Praha: Universum, 2021, 216 s., váz.
459 Kč
Čtivě napsaná a přehledně strukturovaná kniha atraktivní a srozumitelnou
formou a za pomoci bohatého obrazového materiálu zprostředkovává
obraz osobnosti Václava Havla ve
všech jejích rovinách a společenských
rolích.
ISBN 978-80-242-7780-6

Haskellová, Molly
Steven Spielberg – Život ve
filmech

Překl. Hejlíčková, Iva; Málek, Michael, Praha: Universum, 2021, 224 s.,
váz. 299 Kč
Spielbergovo dílo je ohromující. Jeho
stopy producenta či režiséra najdeme
všude – ve videohrách, v televizi
i v hraném filmu.
ISBN 978-80-242-7887-2

Žák, Jiří
Belmondo: věčný rošťák

Praha: XYZ, 2021, 376 s., váz. 369 Kč
Osobitý životopis „Muže z Acapulca“,
dokonalého Le Magnifique, nepřekonatelného Jean–Paula Belmonda.
ISBN 978-80-7683-016-5

CESTO PISY
Benešová, Monika
Moje Pacifická hřebenovka

Praha: Motto, 2022, 224 s., váz.
349 Kč
Na Pacifickou hřebenovku se ročně
vydá několik tisíc lidí, ale dokončí ji
jen desetina z nich.
ISBN 978-80-267-2195-6

Gebrian, Adam
Dva měsíce v Lisabonu

Praha: Universum, 2021, 312 s.,
flexovazba, 349 Kč
69 kapitol o stovkách míst, pro jejichž
návštěvu nejspíš neexistuje žádný
vážný důvod, což ale neznamená,
že se na nich nebudete cítit skvěle.
V dubnu 2019 se architekt Adam
Gebrian vydal se svou ženou Markétou a tříletým synem Filipem do
Lisabonu.
ISBN 978-80-242-7848-3

Mexiko

Brno: Jota, 2022, 880 s., brož.
Téměř každý člověk na planetě o Mexiku něco ví. Jako jedna z největších
světových civilizací nabízí země svůd-

bibliografie
ný mix mezoamerických kultur, španělských tradic a současného umění
odrážející se na podobě mayských
vesnic, koloniálních kostelů i mohutných pyramid.
ISBN 978-80-7565-839-5

DENÍKY
Jandová, Marta
Můj deník

Praha: Pikola, 2021, 136 s., váz.
349 Kč
Do deníčku, který pro vás vymyslela
Marta Jandová, si budete chtít zapisovat v jednom kuse.
ISBN 978-80-242-7873-5

Lasica, Milan; Ormandík, Marek
V krátkosti

Praha: Slovart, 2021, 408 s., váz.
799 Kč
Prečo si písať denník? Lebo človek si
doň píše to, čo chce on, a nie čo očakávajú iní. Sebe predsa nebude písať
to, čo netreba. Také sú denníkové
zápisky Milana Lasicu z rokov 2009
až 2015.
ISBN 978-80-556-5447-8

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Brown, Sandra
Lest

Překl. Válková, Marie, Praha: Ikar,
2022, 416 s., váz. 399 Kč
Agent FBI Drex Easton neúnavně
sleduje jediný cíl: vypátrat sériového vraha, známého jako Weston
Graham.
ISBN 978-80-249-4701-3

Černucká, Veronika
Tři kroky od pekla

Brno: Moba, 2022, 329 s., váz.
Soukromou vyšetřovatelku Taru přivede do Svárova pátrání po dvou malých chlapcích. Brzy dojde k vraždě
člověka, jehož smrt všechny překvapí.
Následují další vraždy a Tara má plné
ruce práce. Případ je čím dál zamotanější a nic nedává smysl.
ISBN 978-80-279-0259-0

Dán, Dominik
Mačacia stopa

Praha: Slovart, 2021, 296 s., váz.
399 Kč
Detektívi z oddelenia vrážd práve vyriešili vraždu šoféra dodávky známej
tabakovej firmy. Radosť z úspešnej
akcie zatieňuje hanba, ktorú páchatelia vrhli na celý policajný zbor.
ISBN 978-80-556-5493-5

Klevisová, Michaela
Zlodějka příběhů

Praha: Motto, 2022, 288 s., váz.
399 Kč
Šéfka televizního scenáristického týmu
Anna Valentová je výrazná osobnost –
lidé ji buď milují, nebo nenávidí.
ISBN 978-80-267-2200-7

Saviano, Roberto
Zuřivý polibek

Překl. Flemrová, Alice, Praha: Paseka,
2021, 344 s., váz.
Roberto Saviano se vrací do neapolské čtvrti Forcella, aby po románu
Piraně vyprávěl o dalších osudech
chlapeckého gangu – paranzy. Ta
ovládla drogová území a snaží se dál
upevňovat svoji pozici.
ISBN 978-80-7637-094-4

DIVADELNÍ HRY
Fučíková, Renáta
Čechov

Praha: Vyšehrad, 2021, 224 s., váz.
499 Kč
Stejně jako předchozí svazky tohoto
cyklu chce i díl věnovaný ruské divadelní tvorbě přiblížit čtenářům nejslavnější díla vybraných dramatiků.
ISBN 978-80-7601-561-6

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Austenová, Jane
Rozum a cit

Překl. Hilská, Kateřina, Praha:
Slovart, 2021, 368 s., váz. 349 Kč
Anglie na počátku 19. století vypadá
jako krásný rozlehlý park s rodinnými
sídly, v nichž žijí šťastní a laskaví lidé.
Ale všechno není tak idylické, jak se
zprvu jeví. Román v novém překladu
Kateřiny Hilské.
ISBN 978-80-276-0496-8

Gortner, Christopher W.
Přísaha královny Isabely

Překl. Hajná, Barbara, Praha: Slovart,
2021, 382 s., váz.
V dětství a dospívání Isabela prožila
mnohé: náhlou smrt svého královského otce, život v odloučení spolu s milovaným bratrem Alfonsem a duševně labilní matkou, přesun ke dvoru,
kde vládne nevlastní bratr Jindřich.
ISBN 978-80-276-0296-4

Kane, Ben
Nepřítel Říma

Překl. Hromadová, Jaroslava, Praha:
Vyšehrad, 2021, 432 s., váz. 449 Kč
První díl strhující historické trilogie se
odehrává po první punské válce, v níž
Řím v boji o nadvládu ve středomořském světě pokořil Kartágo.
ISBN 978-80-7601-401-5

King, Ross
Knihkupec z Florencie

Překl. Petříková, Klára, Praha:
Slovart, 2021, 496 s., váz. 469 Kč
Knihy, jak je známe dnes, vznikly až
v době renesance. Nahradily krasopisně psané iluminované pergameny,
které se prodávaly v krámcích připomínajících papírnictví.
ISBN 978-80-276-0178-3

Lednická, Karin
Životice: obraz (po)zapomenuté
tragédie
Ostrava: Bílá vrána, 2022, 248 s.,
váz. 349 Kč
Životice: malá vesnice uprostřed
Těšínského Slezska. Po Mnichovu
zabrána Polskem, po 1. září 1939
se jako dobyté území stává součástí
Říše.
ISBN 978-80-88362-08-1

Maupassant, Guy de
Miláček

Překl. Melanová, Dana, Praha:
Odeon, 2022, 332 s., váz. 399 Kč
Paříž 1885: Georgese Duroye, bývalého vojáka a toho času zaměstnance
na dráze, trápí nedostatek peněz,
chudoba a bezmoc.
ISBN 978-80-207-2077-1

Midwoodová, Ellie
Houslistka z Osvětimi

Překl. Klimičková, Radka, Brno: Jota,
2022, 384 s., váz. 398 Kč

z novinek k 28. 2. 2022 298 titulů
Historický román založený na skutečných událostech a životě slavné
rakouské houslistky Almy Rosé. Její
statečnost zachránila nespočet životů
a dodala naději těm, kteří už zapomněli, co to slovo znamená.
ISBN 978-80-7565-932-3

Nymburský písař Dominik
aneb Lupiči z tatecké krčmy.
historická novela z renesančního Nymburka s detektivní
zápletkou

Nymburk: Kaplanka, 2022, 1. vyd.,
116 s., váz. 120 Kč
Písař královského města Nymburka
Dominik Šiška Poděbradský přijde na
kloub opakovaným loupežím.
ISBN 978-80-87523-32-2

Oliver, Sophie
Grandhotel Schwarzenberg –
Návrat

Brno: Moba, 2022, 280 s., váz.
Bad Reichenhall, 1911. Michael
Schwarzenberg se vrací do Bad
Reichenhallu jako bohatý muž. I když
se Anna provdala za jiného muže a je
matkou syna, jsou ti dva k sobě stále
přitahováni.
ISBN 978-80-279-0043-5

Paborn, Sara
Med z bodláčí

Překl. Nováková, Vendula, Praha:
Ikar, 2022, 304 s., váz. 359 Kč
Léto 1955. Do rodinného penzionu
se nastěhuje mladý nadějný sochař
Bo a sedmnáctiletá Veronika prožívá
první velkou lásku.
ISBN 978-80-249-4678-8

Polidoro, Massimo
Leonardo. Génius a rebel

Překl. Kostková, Anna, Praha:
Slovart, 2021, 296 s., 319 Kč
Na úsvitu šestnáctého století je Itálie
rozdělena na nesčetné množství hašteřivých království. Mezi nimi putuje
bizarní a fascinující postava: malíř
a sochař.
ISBN 978-80-276-0370-1

Vondruška, Vlastimil
Letopisy královské komory IV.
− Velhartické pastorále / Vražda
v lázních

Brno: Moba, 2022, 296 s., váz. 349 Kč
Další příběhy královského písaře Jiřího Adama z Dobronína.
ISBN 978-80-279-0058-9

Vondruška, Vlastimil
Nitranská brána smrti

Brno: Moba, 2022, 312 s., váz.
Při vojenském tažení do Horních
Uher proti králi Štěpánovi obsadí
vojska Přemysla II. Otakara Nitru.
Zatímco hlavní síly pokračují v tažení,
město dočasně spravuje zástupce
českého krále Oldřich z Chlumu.
ISBN 978-80-279-0323-8

HUMO R
Pyle, Nathan W.
Divnější planeta

Překl. Marková, Michala, Praha:
Universum, 2021, 144 s., váz. 299 Kč
Vítejte zpět na ještě Divnější planetě!
ISBN 978-80-242-7739-4

KOM I K SY
Brubaker, Ed; Phillips, Sean
Criminal 3

Praha: BB art, 2022, 400 s., váz.

20

Komiksový kreslíř Jacob Kurtz, vládce
místního podsvětí Sebastian Hyde,
obezřetný zločinecký profesionál Leo
Patterson i nechvalně proslulý rodinný klan Lawlessů… Postavy českému
čtenářovi důvěrně známé z omnibusů
Criminal 1 (2012) a Criminal 2
(2015) se opět vracejí.
ISBN 978-80-7595-513-5

Drbohlav, Jan; Slavíček, Alice;
Dvořák, Michal a kol.
iMucha

Praha: Universum, 2021, 80 s., brož.
349 Kč
Komiks doprovázející grandiózní
show Michala Dvořáka věnovanou
Alfonsu Muchovi a jeho dílu. Mladý
kreslíř přijíždí do Paříže, aby zde narazil na záhadnou ženu, která jakoby
vystupovala přímo z obrazů slavného
secesního mistra.
ISBN 978-80-242-7869-8

Tardi, Jacques
To byla zákopová válka

Praha: Argo, 2022, 176 s., váz.
Patrně nejslavnější dílo jednoho z nejlepších francouzských komiksových
tvůrců je ve světě komiksu tím, čím je
první světové válce (i válce obecně)
Na západní frontě klid nebo Bar
bussův Oheň.
ISBN 978-80-257-3706-4

Yslaire
Slečna Baudelairová

Překl. Zahálka, Michal, Praha: Argo,
2022, 160 s., váz. 548 Kč
I dvě stě let po svém narození zůstává
Charles Baudelaire jedním z nejčtenějších a nejobdivovanějších básníků.
V Yslairově komiksu se ovšem na jeho
život díváme optikou Jeanne Duvalové,
té, kterou miloval i nenáviděl nejvíc.
ISBN 978-80-257-3677-7

KORESPONDENCE
Synek, Jaromír; Všetičková,
Gabriela
Dear All (III): Dopisy Bohuslava
Martinů rodině v Poličce z let
1934 a 1935 / Bohuslav Martinů´s Letters to his Family in
Polička in 1934 and 1935

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 684 s., 450 Kč
Monografie je třetím svazkem edice
zabývající se korespondencí Bohuslava
Martinů s jeho rodinou v Poličce. Tento svazek obsahuje 56 korespondenčních dokumentů z let 1934 a 1935.
ISBN 978-80-244-5864-9

LEG E N DY,
MÝ T Y, POVĚSTI
Fry, Stephen
Trója

Překl. Bíla, Tomáš, Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 2021, 368 s., váz.
Trója je pokračováním úspěšných
titulů Mýty (Beta, 2018) a Hrdinové
(Beta, 2020).
ISBN 978-80-7593-355-3

Molin, Bernard-Pierre
Asterix-Latinské citáty a jejich
výklad

Překl. Lázňovský, Michal, Praha:
Egmont, 2022, 160 s., váz. 349 Kč
Nejslavnější z Galů (slavnější než
Vercingetorix, historikové prominou)
vděčí za část své slávy Římanům.
ISBN 978-80-252-5119-5

LI DOVÁ
SLOVESN OST
Blecha, Jaroslav
České loutkářské umění. Tradiční
loutkové divadlo
Brno: Moravské zemské muzeum,
2022, 1. vyd., 272 s., váz. 969 Kč
Do rukou se vám dostává publikace,
kterou Moravské zemské muzeum
vydalo u příležitosti otevření nové
divadelní a národopisné expozice
Loutkářské umění a lidová kultura
v proměnách času.
ISBN 978-80-7028-559-6

OSO B N OSTI
Burns, Jimmy
Maradona – Boží ruka

Praha: Universum, 2021, 328 s., váz.
399 Kč
Diego Maradona. Málokterý hráč
předvedl na zeleném pažitu tolik
geniálních kousků. Přes všechny
nechutné excesy a skandály na hřišti
i mimo něj se právem zařadil mezi
největší fotbalisty všech dob.
ISBN 978-80-242-7834-6

Duffková, Michaela
Zápisník alkoholičky

Praha: Motto, 2022, 248 s., váz.
349 Kč
Michaela Duffková je mladá matka,
která se rozhodla otevřeně promluvit
o své závislosti na alkoholu i o složité
léčbě.
ISBN 978-80-267-2202-1

Mandlová, Adina
Dneska už se tomu směju

Praha: XYZ, 2021, 360 s., váz.
299 Kč
Do světa filmu bývalou manekýnku
a fotomodelku Adinu Mandlovou
uvedl Hugo Haas, který byl jistou
dobu jejím intimním přítelem.
ISBN 978-80-7597-959-9

McDougall, Christopher
Born to Run-Zrozeni k běhu

Překl. Balek, Jiří, Praha: Mladá fronta,
2022, 280 s., váz. 399 Kč
Autor knihy se jako miliony jiných
amatérských běžců aspoň jednou
ročně vážně zranil.
ISBN 978-80-204-5947-3

Patterson, James; Sherman,
Casey; Wedge, Dave
Poslední dny Johna Lennona

Překl. Michalcová, Jana, Praha: XYZ,
2021, 440 s., váz. 449 Kč
Příběhy vraždy, která změnila celou
jednu generaci. „Byli jsme nejlepší
kapela, jaká kdy existovala,“ prohlásil kdysi John Lennon. „Nikdo
nás nemohl zastavit!“ Nikdo, kromě
jednoho obyčejného muže z Texasu
jménem Mark David Chapman.
ISBN 978-80-7597-960-5

Smutný, Roman;
Hübschman, Tomáš
Tomáš Hübschman – Nenápadná
hvězda
Praha: XYZ, 2021, 304 s., brož.
369 Kč
Knižní rozhovor Romana Smutného
s Tomášem Hübschmanem odkrývá
tajemství úspěchu známého fotbalisty, který se ze skromných poměrů
dokázal probojovat do světa velkého
fotbalu.
ISBN 978-80-7597-957-5

bibliografie
PO E Z I E
Borzič, Adam
Legendy

Stříbrná Skalice: Viriditas, 2021,
1. vyd., 103 s., brož. 290 Kč
Borzičova sedmá básnická kniha Legendy navazuje ve zkoumání mytického podloží všednosti na jeho sbírku
Orfické linie (Malvern, 2015).
ISBN 978-80-907953-1-0

Brod, Max
Touha. Výbor z básnického díla

Praha: Prostor, 2022, 216 s., váz.
Výbor z básnické tvorby Maxe Broda
(1884–1968) vzdává hold umělci,
jehož lyrika, čítající na pět set básní,
je v Čechách téměř neznámá. O pražském židovském německy píšícím
spisovateli se u nás mluví především
jako o příteli Franze Kafky.
ISBN 978-80-7260-496-8

Morgenstern, Christian
Bubásně

Překl. Pokojová, Jana; Žitná, Karolína; Janula, Jan, Praha: Vyšehrad,
2021, 96 s., váz. 249 Kč
Výbor Bubásně z díla německého
básníka Christiana Morgensterna
vznikl ve spolupráci překladatelů Jany
Pokojové a Jana Januly a ilustrátorky
Karoliny Žitné.
ISBN 978-80-7601-560-9

Štětkářová, Ivana
Lavina bytí

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd.,
96 s., váz.
Lavina bytí je již čtvrtou básnickou
sbírkou Ivany Štětkářové – navazuje
na předchozí úspěšná díla Fragmenty
života a neživota (2015), Čáry draka
(2016) a Bez šatů lehčí (2018).
ISBN 978-80-7345-686-3

PRÓZ A
Macl, Ondřej; Rejdiš, Baban
Legenda o Bocianovi

Stříbrná Skalice: Viriditas, 2021,
1. vyd., 80 s., brož. 320 Kč
Jak učinit z nejmocnějšího muže v zemi
umělecké dílo? Vítejte v otevřené hře
s prvky ghost–writingu, hrdinského
eposu a meta–avantgardní satiry.
ISBN 978-80-907953-2-7

PŘ Í BĚ HY
Votýpka, Vladimír
Příběhy tiché odvahy

Praha: Paseka, 2021, 240 s., váz.
Všichni zažili nespravedlnost, žádný
z nich ale nezvolil cestu odplaty. Dvě
desetiletí trvalo sedlákovi z Řeporyj,
než odhalil vraha faráře na Krteni
spolu s podivnými okolnostmi, kterým farář čelil za minulého režimu.
ISBN 978-80-7637-257-3

ROM ÁNY
Asano, Inio
Solanin 1

Překl. Stříbrný, Jakub, Praha: Egmont, 2022, 216 s., brož. 299 Kč
Příběh o touze najít vlastní cestu.
Když Meiko s partnerem a většinou
přátel ukončila univerzitu, nebyla
zdaleka připravena na vstup do
společnosti.
ISBN 978-80-252-5089-1

Ashman, Rob
Jedno malé prasátko

z novinek k 28. 2. 2022 298 titulů
Překl. Polochová, Markéta, Praha:
Kalibr, 2022, 256 s., váz. 299 Kč
Kevin Palmer je obyčejný chlap – totiž byl, než přišel o ženu, peníze, svůj
podnik i reputaci.
ISBN 978-80-242-7845-2

Austenová, Jane
Emma

Překl. Mikolajková, Lucie, Praha:
CooBoo, 2022, 536 s., váz. 369 Kč
Ač okouzlující, bohatá a chytrá Emma
Woodhousová nemá manžela, myslí
si, že má mimořádný talent dávat
páry dohromady a pak sledovat jejich
šťastná manželství.
ISBN 978-80-7661-378-2

Bachová, Tabea
Dům hedvábí

Praha: Ikar, 2022, 288 s., váz. 329 Kč
Po smrti manžela přijme Angela
pozvání své tety a navštíví ji v Asenze
v italském Venetu.
ISBN 978-80-249-4635-1

Baroš, Marek
Les

Žebrácké opeře. Tato verze má podtitul
Komedie o jedné soukromé bance.
ISBN 978-80-7483-164-5

Maggie a Nina spolu každý druhý
den povečeří.
ISBN 978-80-7683-003-5

Gannon, Genevieve
Matky

Moestl, Bernhard
Dračí chrám. Šaolinský román

Praha: XYZ, 2021, 304 s., brož.
389 Kč
Dva páry. Jedno dítě. Nepředstavitelná
volba. Oba páry chtějí toto dítě a přejí
si dát mu život, jenž si zaslouží.
ISBN 978-80-7597-979-7

Gruša, Jiří
Díla pro děti. Dodatky − dramata
a překlady. Dílo Jiřího Gruši,
svazek IX.
Brno: Barrister & Principal, 2022,
880 s.
Odkrývání světa očima dítěte stálo v počátcích Grušovy básnické dráhy a připomnělo se i v jeho románu Dotazník aneb
Modlitba za jedno město a přítele.
ISBN 978-80-7364-133-7

Hawkins, J. D.
Bezchybní

Praha: Prostor, 2022, 176 s., brož.
Zmrzlým lesem putuje tichá trojice –
Prst, Malá a Dcera. Svět kolem nich
je nepřátelský a nebezpečný. Poutníci
se snaží vyhnout predátorům, lovcům
a vlkům a jejich cesta připomíná tanec v minovém poli.
ISBN 978-80-7260-494-4

Překl. Žemličková, Klára, Praha:
Baronet, 2022, 216 s., váz. 299 Kč
Sexy a svobodný miliardář bez závazků. Hvězda kanálu YouTube. A nejžhavější noc jejich života. Existuje jen
jediné pravidlo, které odmítám porušit
– žádné pletky s podřízenými. A mohlo
mě napadnout, že někde bude háček.
ISBN 978-80-269-1744-1

Bourne, Holly
Být holkou je dřina (box)

Hepworthová, Sally
Hodná sestra

Překl. Bičíková, Zuzana, Praha:
Slovart, 2021, 1304 s., brož. 899 Kč
Romány o skutečném holčičím
přátelství a velké odvaze. Dojemné,
zábavné, poutavé romány britské autorky Holly Bourne by neměly chybět
v žádné holčičí knihovně.
ISBN 978-80-276-0406-7

Bybee, Catherine
Znovu a lépe

Překl. Tobiášová, Soňa, Praha:
Motto, 2022, 336 s., váz. 369 Kč
Melanie byla na střední škole hvězda,
jenže nyní její život už tak hvězdný
není. To, že jako svobodná matka
skončí v městečku, jež jí kdysi bylo
domovem, je překvapením nejen pro
místní, ale i pro ni samotnou.
ISBN 978-80-267-2167-3

Connelly, Michael
Obhájce

Překl. Kobělka, Jiří, Praha: Slovart,
2022, 400 s., váz. 349 Kč
Michael Haller je advokát „bez kanceláře“. Úřaduje na zadním sedadle svého
vozu Lincoln Continental, aby mohl být
co nejblíže svým klientům – opilým řidičům, drobným podvodníkům, překupníkům drog a podobným existencím.
ISBN 978-80-276-0411-1

Dostál, Zeno
Malý vůz

Praha: Akropolis, 2022, 332 s., brož.
Posmrtně vydávaný román spisovatele Zeno Dostála (1934–1996) vznikl
na přelomu epoch.
ISBN 978-80-7470-405-5

Dürrenmatt, Friedrich
Frank V.

Praha: Artur, 2022, 128 s., brož.
V nové verzi vychází mimořádné Dürrenmattovo dílo, které bývá i díky původnímu podtitulu Opera o jedné soukromé bance přirovnáváno k Brechtově

Překl. Urban, Martin, Praha: Ikar,
2022, 272 s., váz. 359 Kč
Fern Castleová pracuje v místní
knihovně. Tři večery v týdnu pravidelně večeří se svým dvojčetem Rose,
která je jí celý život oporou a rádcem.
ISBN 978-80-249-4546-0

Hrochová, Petra Macková
Život se psem není pro kočku

Praha: XYZ, 2021, 264 s., brož.
299 Kč
Krušný život městského psa na venkově. Evženova panička navázala nadějný vztah s majitelem vinic jménem
Adam a spolu s buldočkem Evženem
se přestěhovali na moravský venkov.
ISBN 978-80-7597-978-0

King, Stephen
Zhubni

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 2. vyd.,
296 s., brož. 319 Kč
Billy Halleck má všechno, co si může
přát – drahý dům, hezkou rodinu
a výnosné zaměstnání v advokátní kanceláři. Má však také velkou
nadváhu a lékař ho varuje před
infarktem. Jeho život se změní, když
ve chvíli nepozornosti za volantem
srazí cikánku.
ISBN 978-80-7593-399-7

Lipińska, Blanka
Dalších 365 dní

Praha: Baronet, 2022, 382 s., váz.
459 Kč
Román plný erotiky a senzačních
zvratů, přirovnávaný k celosvětovému bestselleru „50 odstínů šedi“, si
získal srdce polských žen.
ISBN 978-80-269-1753-3

Marrs, John
Staré křivdy

Překl. Polochová, Markéta, Praha:
XYZ, 2021, 380 s., brož. 399 Kč
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Překl. Dresia, Ivana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 1. vyd.,
232 s., váz. 329 Kč
Šaolinský román, který dává odpovědi na velké otázky života. Mýtický
klášter v posvátných horách Číny,
skupina buddhistických mnichů,
učících se bojovému umění, a cizinec
ze Západu, který podstoupil dalekou
cestu, aby našel smysl života.
ISBN 978-80-7593-398-0

Moreland, Melanie
Sandy

Překl. König, Martin, Praha: Baronet,
2022, 240 s., váz. 329 Kč
Za každým úspěšným mužem stojí
žena. Co se stane, když jste ženou, která stojí za celým týmem? Poslední kniha podle USA Today nejprodávanější
série Vested Interest. Sandy Prestonová je již léta matkou, přítelkyní, důvěrnicí a vůdčí silou mužů v BAM.
ISBN 978-80-269-1750-2

Mytting, Lars
Šestnáct stromů na Sommě

Praha: Argo, 2022, 348 s., váz.
Edvard chce rozluštit tajemství svých
předků, rodiči počínaje. Pátrání ho
zavede z rodného Norska na Shetlandy, kde doufá najít stopy po svém
prastrýci, britském letci za druhé
světové války.
ISBN 978-80-257-3680-7

O‘Callaghan, Billy
Doživotí

Praha: Paseka, 2021, 192 s., brož.
Brilantní vypravěč Billy O’Callaghan
ve novém románu přináší velký
příběh rodinných vztahů, nevlídných
historických okolností a těžkého života v chudé a zkoušené zemi.
ISBN 978-80-7637-218-4

Olson, J. R.; Bruns, David
Virus Pandora

Překl. Stárková, Jiřina, Praha: Kalibr,
2022, 312 s., váz. 399 Kč
Don Riley z Kybernetického velitelství
v Pentagonu dostane příležitost řídit
nový tým operací CIA.
ISBN 978-80-242-7844-5

menutém koutě Slezska spatří dvojníka. Od té doby si Mickey na sobě
začíná všímat zprvu nenápadných
změn. K těm fyzickým se brzy přidávají i změny v chování.
ISBN 978-80-275-1033-7

Podlesnych, Aljona; Hnízdilová,
Zdislava
Vojna a mír B1/B2

Praha: Edika, 2022, 232 s., brož.
329 Kč
Román Vojna a mír se řadí mezi
nejvýznamnější díla nejen ruské, ale
i světové literatury.
ISBN 978-80-266-1719-8

Provazník, Josef
Každá změna je k horšímu

Praha: Olympia, 2021, 158 s., brož.
289 Kč
„Každá změna k horšímu“ je pravděpodobně první novela na světě,
jejímž hlavním hrdinou je dotační
specialista.
ISBN 978-80-7376-635-1

Puffrová, Tess M.
Zlomená láska

Praha: Fragment, 2022, 296 s., brož.
399 Kč
Anna a Maddox překonali nedůvěru
okolí i nesouhlas Anniných rodičů
a konečně tvoří oficiální pár.
ISBN 978-80-253-5497-1

Runyan, Aimie K.
Přes zákruty řeky

Překl. Tetřevová, Renáta, Praha: Ikar,
2022, 264 s., váz. 329 Kč
Stejně jako se vine řeka krajinou,
tak plyne i fascinující příběh jedné
rodiny.
ISBN 978-80-249-4648-1

Shen, L.J.
Ďábel nosí černou

Překl. Povolná, Darina, Praha:
Baronet, 2022, 408 s., váz.
Skutečně má srdce tak černé jako
svůj značkový oblek? Maddie Goldbloomová vymyslela plán, jak zajistit,
aby bylo v jejím životě vše perfektní
– od kariéry v módním průmyslu přes
stylový byt v New Yorku až po jejího
přítele pediatra.
ISBN 978-80-269-1756-4

Schreiber, Jasmin
Tisíce metrů ode dna

Překl. Teličková, Michaela, Brno:
Moba, 2022, 376 s., váz.
Na první pohled by se zdálo, že Tara
Carverová vede dokonalý život. Je to
milující matka, manželka a podnikatelka, která provozuje vlastní firmu.
ISBN 978-80-279-0051-0

Překl. Řeřichová, Michaela, Praha:
Ikar, 2022, 208 s., váz. 299 Kč
Paula toho k životu moc nepotřebuje:
domov, trochu peněz na jídlo a malého bratra Tima, kterého miluje nade
vše na světě. Pak ale dojde k hrozné
nehodě, která ji uvrhne do hluboké
deprese. Z beznadějného stavu ji
dostane teprve Helmut.
ISBN 978-80-249-4681-8

Pearson, Allison
Jak těžké to může být?

Schulman, Alex
Z popela

Parsons, Tony
Žena bližního tvého

Překl. Tomcová, Kateřina, Praha:
XYZ, 2021, 456 s., brož. 449 Kč
Někdy se to tak stane. Kate bylo před
chvílí třicet a za chvíli jí bude padesát.
Ačkoli věk nikdy neřešila, asi bude
muset.
ISBN 978-80-7597-980-3

Petr, Daniel
Odečítání pohybu souřadnic

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 288 s.,
váz. 359 Kč
Zlom v Mickeyho nevzrušivém životě
nastane, když jednou v noci v zapo-

Překl. Kaprová, Linda, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 248 s., váz. 349 Kč
Tři bratři se vracejí na rodinnou chatu u jezera, kam se dvacet let žádný
z nich neodvážil. Přivážejí s sebou
urnu s popelem a chystají se tu splnit
matčino nečekané poslední přání.
ISBN 978-80-275-0810-5

Smyth, Ciara
To není můj problém

Překl. Vyhlídková, Kristýna; Netušilová, Hana, Praha: CooBoo, 2022,
312 s., brož. 369 Kč

bibliografie
Žádný problém není tak velký, aby
se nedal vyřešit! Aideen má spoustu
problémů, které nedokáže vyřešit.
ISBN 978-80-7661-390-4

Soldo, Mirjana
Mariino srdce zvítězí

Překl. Böhmová, Františka, Praha:
Paulínky, 2022, 376 s., brož. 359 Kč
Mirjana Soldo (roz. Dragičević) se
narodila 18. března 1965 v Sarajevu,
hlavním městě Bosny a Hercegoviny,
ještě v době socialistické Jugoslávie.
Na prázdniny jezdila za příbuznými
do zapadlé horské vesnice Medžugorje.
ISBN 978-80-7450-420-4

Tománek, Jan
Archa knih

Praha: XYZ, 2021, 280 s., brož. 299 Kč
Jednotvárný a poklidný život v malé
komunitě se zdá být zcela idylický.
Všichni žijí v souladu s přírodou a Bohem, který je chrání před tím, co číhá
za branami vesnice.
ISBN 978-80-7683-002-8

Vanderahová, Glendy
Kde se les dotýká hvězd

Překl. Bíla, Tomáš, Brno: Jota, 2022,
360 s., váz.
Román o záhadném dítěti, které naučí dva dospělé, co to znamená věřit
a milovat.
ISBN 978-80-7565-933-0

Vuong, Ocean
Na Zemi jsme na okamžik
nádherní

Překl. Světlík, Martin, Praha: Vyšehrad, 2021, 248 s., váz. 329 Kč
Román původem vietnamského autora Oceana Vuoanga je stylizovaný
jako dopis matce, která si jej nikdy
nepřečte – neumí totiž číst.
ISBN 978-80-7601-540-1

ROZH OVO RY
Barda, Michal; Haník, Zdeněk
Coach: Nejlepší rozhovory

Praha: Universum, 2021, 224 s., váz.
399 Kč
Nejen trenéři, sportovci nebo manažeři
mohou ovlivňovat sportovní prostředí.
ISBN 978-80-242-7843-8

Hogenová, Anna; Nesvadbová,
Barbara
Povídání Anny Hogenové s Bárou Nesvadbovou

Praha: Universum, 2021, 120 s., váz.
359 Kč
Rozhovor publicistky a spisovatelky Báry Nesvadbové s profesorkou
Annou Hogenovou, filozofkou a fenomenoložkou.
ISBN 978-80-242-7826-1

SCI-FI, FANTASY
Burgess, Anthony
Mechanický pomeranč

Překl. Šenkyřík, Ladislav, Praha:
Odeon, 2022, 242 s., váz. 299 Kč
Vůdce mladých londýnských násilníků
Alex tráví většinu svého času konzumací drog, přepadáním bezbranných obětí
a poslechem Beethovenovy hudby.
ISBN 978-80-207-2076-4

Counter, Ben
Bitva o propast

Překl. Hrnčíř, Marek, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2021, 328 s.,
brož. 359 Kč

z novinek k 28. 2. 2022 298 titulů

Horus posílá hvězdné pěšáky Nositele
slova na planetu Calth, kde mají napadnout loajalisty Ultramariňáky. Kromě
hlavní flotily tam směřuje i nová loď
zkázy, která má být použita proti rodné
planetě Ultramariňáků, Ultramaru.
ISBN 978-80-7332-474-2

Od močálů Hel Fennu hemžících se
nemrtvými, kterými se plíží prastaré
zlo, až po dvůr skaveního lorda v hlubinách trpasličí pevnosti čelí dvojice
neopěvovaných hrdinů Císařství –
nebo obyčejných zlodějů a zabijáků?
ISBN 978-80-7332-483-4

Ellisová, Grace; Laihoová, Maarta; Stevensonová, Noelle a kol.
Záleskautky – Lumberjanes 5.
Na stejné vlně

Scott, Cavan
Star Wars − Vrcholná Republika
− Sílící bouře

Praha: Paseka, 2021, 112 s., váz.
V záleskautském táboře se plánuje
velká oslava a z nedalekého jezera
probublají na hladinu dávné sváry. Jo,
April, Mal, Molly a Ripley objeví, že
ani mořské panny nejsou žádné třasořitky, ale pořádně tvrďácké dámy,
které měly vlastní kapelu.
ISBN 978-80-7637-230-6

Kawaguči, Tošikazu
Než vzpomínky vyblednou

Překl. Potužník, Lukáš, Praha:
Egmont, 2022, 416 s., brož. 399 Kč
Duch jednoty se pod vedením kancléřky Republiky Liny Soh šíří do
galaxie a Jediové na nově otevřené
stanici Maják Hvězdosvit jsou jeho
předvojem.
ISBN 978-80-252-5095-2

Stehlíková, Petra
Nasterea

Překl. Barešová, Ivona, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 192 s., váz. 349 Kč
Tokijská kavárna Funiculi funicula
není jediným podnikem v Japonsku,
kde lze cestovat časem.
ISBN 978-80-7662-235-7

Brno: Host, 2022, 501 s., brož.
Třetí díl pentalogie Naslouchač. Návrat do temného světa, kde se na
pravdu a naději už téměř zapomnělo… Omstakland byl napaden.
Člověk, kterému Ilan zachránila život,
rozpoutal peklo.
ISBN 978-80-275-0816-7

King, Stephen; Straub, Peter
Talisman

Werner, C. L.
Lovec čarodějnic

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2022, 3.
vyd., 704 s., váz. 499 Kč
Dvanáctiletý Jack Sawyer je takřka
opuštěný, otce už nemá, matka mu
umírá. Ale jeho život se brzy změní.
Čeká ho totiž cesta přes celou Ameriku
– a do paralelního světa. Jack se vydává
do neznáma, aby matce zachránil život.
ISBN 978-80-7593-401-7

Klemm, Pavlína
Světelná poselství z Plejád 3.
Návrat radosti a kosmická láska

Olomouc: Fontána, 2022, 225 s., váz.
Plejáďané jsou bytosti z vyšší úrovně
vědomí, jež nás podporují v době
přechodu. Říkají, že problémy naší
planety již dosáhly svého maxima.
ISBN 978-80-7651-094-4

Klemm, Pavlína
Světelná poselství z Plejád 4.
Uzdravení kosmickou láskou

Olomouc: Fontána, 2022, 230 s., váz.
Plejáďané jsou bytosti z vyšší úrovně
vědomí, jež nás podporují v době
přechodu. Říkají, že nový proud kosmické energie již harmonizuje mnohé
disharmonické skutečnosti, které
vznikly v průběhu staletí a díky němu
můžeme prožívat návrat ztracených
fragmentů naší duše.
ISBN 978-80-7651-095-1

Pratchett, Terry; Briggs, Stephen
Ankh–Morpork:Archivy 2.
Překl. Pospíšilová, Eliška; Weingartová, Lenka, Praha: Talpress, 2021,
252 s., váz. 669 Kč
Ankh–Morpork: Archivy, svazek
II, spojují čtyři vydání proslulých
zeměplošských diářů do jednoho
luxusního digitálně revidovaného
kompendia.
ISBN 978-80-7197-769-8

Reynolds, Josh;
Guymer, David a kol.
Warhammer Chronicles – Ztracené příběhy
Překl. Malčiková, Leona, Frenštát
pod Radhoštěm: Polaris, 2021,
336 s., brož. 359 Kč

Překl. Čupová, Jitka, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2021, 296 s.,
brož. 349 Kč
Obávaní lovci čarodějnic – včetně legendárního Mathiase Thurlmanna –
pronásledují zlo městečky a vesnicemi středověkého Starého světa a bez
milosti ničí všemi prostředky, které
mají k dispozici, cokoliv, co si dovolilo
spojit se s Temnými silami.
ISBN 978-80-7332-463-6

Youngová, Adrienne
Fable − Mezi zloději

Překl. Kozák, Jan, Praha: Fragment,
2022, 340 s., brož. 399 Kč
Do svých sedmnácti let nepoznala
Fable nic jiného než moře.
ISBN 978-80-253-5496-4

TH R I LLE RY
Bachman, Richard; King, Stephen
Blaze
Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2021,
2. vydání vyd., 248 s., brož. 289 Kč
Claytonu Blaisdellovi, přezdívanému
Blaze, to po úrazu hlavy moc dobře
nemyslí. Zkušený kriminálník George
Rackley, se kterým se po útěku z chlapeckého ústavu seznámí, mu vnukne
„úžasný“ nápad – unést dítě z bohaté
rodiny.
ISBN 978-80-7593-323-2

Belshamová, Alison
Balzamovač

Překl. Ambrožová, Alžběta, Zlín:
Kniha Zlín, 2022, 384 s., váz. 499 Kč
V brightonském Přírodovědném
muzeu je nalezeno čerstvě mumifikované tělo.
ISBN 978-80-7662-262-3

Connelly, Michael
Zákon neviny

Překl. Kobělka, Jiří, Praha: Slovart,
2021, 360 s., váz. 349 Kč
Michael Haller čelí závažnému obvinění: je podezřelý z vraždy svého
bývalého klienta. Případ je přidělen
soudci, který Hallera nemá příliš
v lásce, protože se v minulosti úspěš-
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ně odvolal proti jeho rozsudkům,
a pošle ho rovnou do vězení.
ISBN 978-80-276-0328-2

Driscollová, Teresa
Za to mi zaplatíš

Překl. Nuhlíčková, Ivana, Praha: Ikar,
2022, 344 s., váz. 399 Kč
Je to jen další obyčejná středa, dokud
v redakci nezazvoní telefon a ze
sluchátka se neozve děsivá výhružka:
„Vezmu na tebe ocelovou strunu.“
ISBN 978-80-249-4672-6

Chizmar, Richard
Kouzelné pírko pro Gwendy

Překl. Podzimková, Dina, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2021,
1. vyd., 304 s., váz. 329 Kč
Poslední zimní bouře nepřinesla do
malého mainského městečka Castle
Rock jenom chlad. Šerif Norris Ridgewick a jeho tým zoufale pátrají po
dvou pohřešovaných dívkách.
ISBN 978-80-7593-356-0

Oliva, Alexandra
Otisk

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha:
Kalibr, 2022, 312 s., váz. 399 Kč
Originální, temný thriller pro čtenáře
J. P. Delaneyho. Linda Russellová
strávila dvanáct let odříznutá od
okolního světa na odlehlé farmě jen
se svou matkou a sestrou−dvojčetem.
ISBN 978-80-242-7876-6

Thilliez, Franck
Smrtihlav

Překl. Žák, Jiří, Praha: XYZ, 2021,
272 s., váz. 349 Kč
V nejtemnější hodině se probouzí
nové zlo. Další případ komisaře Sharka. Vražda v kostele. Do posledního
chloupku oholená nahá žena. Sedm
živých motýlů třepotajících křídly na
její lebce.
ISBN 978-80-7597-939-1

V ZPOM Í N K Y
Černý, Jiří
Napřeskáčku 2. Nejen
hudební vzpomínky z Klubu
osamělých srdcí seržanta Pepře /
2010−2014
Praha: Galén, 2022, 606 s., brož.
Když se řekne Klub osamělých srdcí
seržanta Pepře, tak mají jasno jak
fanoušci slavného alba Beatles z roku
1967, tak i posluchači Českého rozhlasu. Pod tímto názvem byl v letech 2005
až 2019 vysílán pravidelný týdeník hudebního publicisty Jiřího Černého.
ISBN 978-80-7492-554-2

Fowler, Susan
Skandál v Uberu

Překl. Hroníková, Linda, Brno: Zoner
Press, 2021, 192 s., brož. 360 Kč
Susan Fowlerové bylo pouhých
pětadvacet let, když její blogový
příspěvek, který popisoval sexuální
obtěžování a pomstychtivé chování,
které zažila ve společnosti Uber, pobouřil celý americký národ.
ISBN 978-80-7413-468-5

Hlaváč, Bedřich;
Doubek, Vratislav
Vídeňské vzpomínky

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 272 s., váz.
Vídeňské vzpomínky Bedřicha Hlaváče
byly psány jako vědomý pokus o rekonstrukci historické paměti společnosti.
ISBN 978-80-7422-803-2

Kozohorský, David
103 sportovních kuriozit

Praha: XYZ, 2021, 232 s., brož.
269 Kč
Stovka a tři zajímavosti navíc očima
sportovního komentátora Davida
Kozohorského.
ISBN 978-80-7683-004-2

Merová, Evelina
Opožděné vzpomínky. Životopis,
který se nevešel na jednu stránku
Brno: Barrister & Principal, 2022,
160 s., váz.
Autorka se narodila v roce 1930 do
asimilované židovské rodiny. Poklidný rodinný život, finanční zajištění
a jako kulisa Praha, „nejkrásnější
město na světě“, se zdají být zárukou
příštích předvídatelných desetiletí.
ISBN 978-80-7364-121-4

Šíp, Karel
Do hrobu si to nevemu

Praha: XYZ, 2021, 208 s., váz. 299 Kč
Glosy a vzpomínky Karla Šípa, které
vás zasáhnou přímo do bránice. Vážený a milý čtenáři. Oceňuji tvůj vkus,
protože tě zaujala tato knížka.
ISBN 978-80-7683-006-6

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Caspariová, Tina
Poník Větrník 4. Potlesk pro Bily
a Větrníka
Překl. Olivová, Jana, Praha: Egmont,
2022, 104 s., váz. 229 Kč
Bily už se nemůže dočkat prázdnin,
které bude moci strávit v sedle.
ISBN 978-80-252-5009-9

Cawthon, Scott
Five Nights at Freddy 2:
Znetvoření

Překl. Karavarakis, Michaela, Praha:
XYZ, 2021, 248 s., brož. 369 Kč
Velmi očekávané pokračování bestselleru Five Nights at Freddy’s – Stříbrné oči
ISBN 978-80-7683-018-9

LE PO R E L A
Hegerová, Vendula
Pepo! Ty popleto!

Praha: Portál, 2021, 18 s., váz.
349 Kč
Volné pokračování úspěšného leporela Edo! Ty neposedo! rozvíjí příběhy Edova kamaráda, opičáka Pepy.
Tentokrát je v zemi zvířátek zima
a všichni se chystají na Vánoce a také
oslavu nového roku.
ISBN 978-80-262-1836-4

pohádky

Kubašta, Vojtěch
Perníková chaloupka

Praha: Albatros, 2022, 12 s., lepor.,
249 Kč
Přečtěte si znovu klasickou pohádku
bratří Grimmů, tentokrát v jedinečném
prostorovém provedení slavného českého výtvarníka Vojtěcha Kubašty.
ISBN 978-80-00-06434-5

PRO DĚ TI
Brukner, Josef; Miler, Zdeněk
Jak Krtek cestoval
Praha: Pikola, 2021, 12 s., 99 Kč

bibliografie
Krátká říkadla o cestování malého Krtečka – lodí a motorovým člunem po
vodě, vrtulníkem a letadlem ve vzduchu, vlakem, autem a na motocyklu
do přírody, ale třeba i na sněžném
skútru a v ponorce.
ISBN 978-80-242-7790-5

Drijverová, Martina
Nezbedníci

Praha: Albatros, 2022, 72 s., váz.
249 Kč
Byli jednou chlapečkové a ti moc
a moc zlobili. Jeden pořád lezl do
výšek, druhému se vůbec nechtělo
chodit, jiný pokreslil, co se dalo. Další
okusoval tužky a tamhleten… úúúú,
ten si pořád strkal prst do nosu.
ISBN 978-80-00-06410-9

Drijverová, Martina
Zlobilky

Praha: Albatros, 2022, 80 s., váz.
249 Kč
Byly jednou holčičky a ty moc a moc
zlobily. Jedna si pořád vymýšlela, že ji
něco kousne, druhá se nechtěla mýt.
ISBN 978-80-00-06409-3

Hejná, Jana
Harry Potter: Filmová kouzla

Praha: Slovart, 2021, 172 s., váz.
999 Kč
Třetí doplněné vydání knihy, která
zájemce a milovníky příběhů Harryho
Pottera a jeho kamarádů zavede do
zákulisí natáčení osmidílného filmového převyprávění čarodějnické ságy
J. K. Rowlingové.
ISBN 978-80-276-0230-8

z novinek k 28. 2. 2022 298 titulů
Hibbs, Emily
Hilda uvádí: Tvorové a netvorové
Praha: Paseka, 2021, 80 s., váz.
Tahle knížka vypadla Hildě rovnou
z knihovny. Nevěříte? Pokud tuhle
modrovlasou dívenku znáte, tak určitě víte, že: a) Jí nenažene strach obr,
zlá víla ani hadodrak, b) Ráda si čte
o kouzelných bytostech a tvorech.
ISBN 978-80-7637-197-2

Horáček, Petr
Do pelíšku

Praha: Portál, 2021, 32 s., váz.
239 Kč
Klidně spi, velký medvěde, ať se vám
něco hezkého zdá, ptáčkové v hnízdě
pod hvězdnou oblohou.
ISBN 978-80-262-1786-2

Horáček, Petr
Husa Líza a vánoční hvězda

Praha: Portál, 2021, 40 s., váz.
215 Kč
Když husa Líza zjistí, že na vánočním
stromě chybí hvězda, vydá se na dlouhou cestu, aby z oblohy uloupla jednu
zářící hvězdu. Je jí jedno, jak dlouhé
bude její putování, ona se nevzdá!
ISBN 978-80-262-1776-3

Horáček, Petr
Slon

Praha: Portál, 2021, 36 s., váz.
215 Kč
Je legrační. Je velký. Má rád nepořádek. Je to SLON! A vždycky má dost
času na hraní. Příběh kluka a jeho
imaginárního kamaráda.
ISBN 978-80-262-1804-3

Kratochvíl, Miloš
Trpaslíci, Prasněhurka, děda a já

Praha: Pikola, 2021, 136 s., váz.
299 Kč
Víte, jak se rodí trpaslíci? Nejlíp by
vám to řekla paní Mašitová z Horních
Mokropes. Jednoho si totiž přinesla
domů z lesa, pojmenovala ho Pepa
a posadila do skalky.
ISBN 978-80-242-7713-4

Kucharská, Nikola
Fakta a výmysly o dracích

Praha: Pikola, 2021, 28 s., váz.
359 Kč
Nejúžasnější dílo cukrové architektury je hrad vybudovaný z kostek cukru.
ISBN 978-80-242-7785-1

Lebeda, Jan
Pohádky skřítka Medovníčka

Praha: Pikola, 2021, 128 s., váz.
299 Kč
Pod osamělým mohutným dubem
uprostřed paseky si postavil svoji chaloupku malý skřítek Medovníček.
ISBN 978-80-242-7706-6

Mornštajnová, Alena
Teribear

Praha: Albatros, 2022, 128 s., váz.
369 Kč
Vyprávění, které pomáhá. Od
jedné z nejoblíbenějších autorek
současnosti. Teribear je méďa
hrdina a také maskot Nadace
Terezy Maxové už dlouhé roky, ale
teprve nyní ožívá v příbězích Aleny
Mornštajnové.
ISBN 978-80-00-06561-8

knižní tipy

LEXIKON SVĚTLA A TMY
Román Lexikon světla a tmy norského spisovatele Simona Strangera (*1976) získal Cenu norských knihkupců za rok 2018. Autor v něm líčí temnou kapitolu
norských dějin, a sice pronásledování Židů a kolaboraci
některých Norů s nacisty za druhé světové války, kdy
Norsko okupovali Němci. Všechno začalo tím, když se
autor dozvěděl, že předkové jeho manželky jeden čas
po válce bydleli ve vile v Trondheimu (Barák hrůzy),
v němž měl za války základnu Henry Oliver Rinnan,
norský mladík, který jako dvojitý agent pracoval pro
nacisty a podílel se udáváním, mučením a vraždami na
nacistické okupaci. Román není vyprávěn přísně chronologicky, ale spíše mozaikovitě. Postupně vysledujeme několik základních dějových linií: osud Henryho
Rinnana od dětství přes jeho spolupráci s nacisty až po jeho zatčení na konci války a proces s ním a jeho bandou; osudy židovské rodiny Komissarových; osud
Hirsche Komissara vězněného za války v koncentračním táboře a popraveného
nacisty v roce 1942; autorovo odkrývání rodinné minulosti a studium pramenů
a Rinnanova života, když se připravoval na psaní svého románu. Vyprávění je
ozvláštněno tím, že v souladu s názvem knihy tu máme svého druhu „lexikon“:
místo kapitol jsou tu písmena abecedy od A do Z; jednotlivá písmena autorovi
evokují různé pojmy, slova a události a on pak rozvíjí své úvahy a příběh (překladatelka Tereza Švejkovská musela vynaložit značnou vynalézavost). Román
(vydal Dobrovský v edici Kontrast) je to velmi působivý a čtivý a tahle forma „lexikonu“ docela zajímavá. V Norsku se za války děly hrůzné věci, a tak je dobře, že
si o tom můžeme přečíst zdařilé dílo, které se vyhýbá explicitnímu násilí, ačkoli
o děsivé scény zde není nouze.
MILAN VALDEN

Nordqvist, Sven
Jak Fiškus s Pettsonem napálili
lišku

Překl. Chmura-Svatošová, Jana,
Brno: Host, 2022, 1. vyd., 32 s., váz.
349 Kč
Lišky se přece nestřílejí! Na ty je potřeba vyzrát. Kocourek Fiškus a děda
Pettson si spokojeně žijí na malebném statku uprostřed švédského
venkova. Ovšem jejich život není ani
zdaleka poklidný!
ISBN 978-80-275-1037-5

licemi? Vejdou se všechna zvířátka
do autobusu? A kolik pater chybí
mrakodrapům? Cvičení a hry rozvíjejí na základě principů montessori
pedagogiky kognitivní funkce malých dětí.
ISBN 978-80-276-0301-5

Pařízková, Tereza
Jak si vychovat sourozence

Praha: Pikola, 2021, 40 s., váz. 299 Kč
Je mi pět a chci psa. Rodiče ale přišli
s tím, že dostanu sourozence. Nakonec jsem se s tou myšlenkou smířila
a začala se i těšit.
ISBN 978-80-242-7827-8

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Piroddi, Chiara
Moje první kniha plná barev

Praha: Slovart, 2021, 48 s., brož.
179 Kč
Cvičení a hry rozvíjejí na základě
principů montessori pedagogiky
kognitivní funkce malých dětí. Kniha
zábavným způsobem provede děti
pestrým světem barev.
ISBN 978-80-276-0295-7

Piroddi, Chiara
Moje první kniha plná čísel

Praha: Slovart, 2021, 64 s., brož.
179 Kč
Kolik květin si zasadil jezevec Pepa?
Rozluští bobr Bobeš hádanku s čís-

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.

Pestré literární zážitky
Mons Kallentoft
Křik k nebesům
Další nelehký případ inspektorky Malin Forsové
pojednává o ženě, jež se potýká s psychickými
problémy a výpadky paměti. Když je jednoho
horkého dne nalezen v autě její syn mrtvý, zdá
se, že ho tam zapomněla ona. Sama se však
stane obětí vraždy a inspektorka se musí podívat
na celý případ novýma očima.
379 Kč Krimi

R. F. Kuangová
Maková válka
Temná epická fantasy pro dospělé odkazuje
na brutalitu čínsko-japonské války. Osiřelá
Rin se překvapivě dostane na nejprestižnější
vojenskou akademii v Nikanu. Během výcviku
zjistí, že ovládá umění šamanů. Nově nabyté
schopnosti bude moct brzy využít, neboť se
neodvratně schyluje k další makové válce…
549 Kč Fantasy

Cara Hunterová
Celá pravda
Za svým pátým případem
se inspektor Fawley vydává
na Oxfordskou univerzitu.
Všem je dopředu jasné,
o co v kauze sexuálního
obtěžování půjde. Záhy však
zjistí, že se hluboce mýlili.
Nařknutí totiž tentokrát čelí
žena, akademička, a obětí
je student. Ve výpovědích
obou stran se však začínají
objevovat rozpory.
449 Kč Krimi

Jan Hamouz
Třetí ucho
Druhý díl původní české fantasy série Ptačí srdce,
kořeněný intrikami a magií. Erenézie se hroutí
Darovi pod rukama. Proč ale zachraňovat chřadnoucí
království, když má člověk víno a děvky? Utéct před
problémy mladý král ještě dokáže, ať už na sever, nebo
na jih, vnitřním démonům se však uniknout nedá.
469 Kč Fantasy

John Tyrrell
Janáček II. Car lesů (1914—1928)
Druhý svazek rozsáhlé monografie o světově
uznávaném skladateli. V tomto díle autor mapuje
Janáčkovo vrcholné tvůrčí období. Zpracovává
témata vztahující se ke vzniku oper Příběhy lišky
Bystroušky, Věc Makropulos a Z mrtvého domu.
690 Kč Odborná literatura

Daniel Petr
Odečítání pohybu
souřadnic
Psychologická próza od autora
úspěšného románu Straka na
Šibenici. Mickey, Američan
žijící v Čechách, se po setkání
se svým dvojníkem začíná měnit.
Odjíždí do Ameriky, kde se snaží
najít vysvětlení své transformace
v komplikovaném vztahu
k despotickému otci. Jenže
to nebude tak jednoduché.
359 Kč Česká beletrie

hostbrno.cz

Jiří Maršálek
Lenost
Filozofický román, který se prostřednictvím milostného
příběhu propadá k otázkám sebeuvědomění, podoby
světa nebo k principům fungování mysli. Muž, který
přišel o manželku, se vrací na místo, kde spolu trávili
dovolenou. Vlivem zdánlivých náhod, křivd a zrad se jeho
život přetváří do zcela jiné podoby. Vypadá to, že domů
už není návratu.
299 Kč Česká beletrie

Vratislav Maňák
Smrt staré Maši
Sbírka šesti alegorických povídek
je pokusem vyprávět o současnosti tak,
jako by se udála už dávno a zbyla z ní
jenom torza mýtů. Nebo přesně naopak:
je to pokus hledat v současnosti to,
co z mýtů ještě zbývá.
329 Kč Česká beletrie

Jane Harperová
Ztracený v pustině
Thriller od autorky bestselleru Sucho
vypráví působivý příběh o osamělosti,
zármutku a vykoupení. Nathan,
nejstarší z bratrů Brightových, se
po rozvodu protlouká životem sám.
Když je jeho mladší bratr Cameron,
který vede spořádaný rodinný život,
nalezen mrtvý v australské pustině,
Nathan tomu nedokáže uvěřit. Bratrova
zdánlivě dobrovolná smrt vyvolává
samé otázky.
399 Kč Krimi

Sven Nordqvist
Jak Fiškus s Pettsonem
napálili lišku
Další příběh kocourka Fiškuse
a dědy Pettsona. Tentokrát se
musejí vypořádat s liškou, která
ohrožuje jejich slepice. To alespoň
tvrdí soused Gustavsson. Fiškus
ví, že mazanou šelmu je potřeba
přechytračit. Chystá se ji vyplašit
tak, aby k nim už nikdy nevkročila.
A jak to nakonec celé dopadne?
Kdo na koho vlastně vyzraje?
349 Kč Pro děti od 3 let

rozhovor

se Zuzanou Adamson

SEXUÁLNÍ ENERGIE JE ZÁKLADEM LIDSKÉ BYTOSTI
O erotické novele nepíšeme často, i když třeba kniha Padesát odstínů šedi drahnou dobu kralovala knižním žebříčkům,
takže jde o oblíbený žánr. Autorka Zuzana Adamson si toho
je vědoma a pod jménem Jana Collins vydala knihu Sex
v Praze 2. Zavádí nás do Prahy během nouzového stavu na
jaře 2020, kde sleduje osudy tří kamarádek, z nichž každá se
s neobvyklou situací vyrovnává po svém, a všechny v rámci
možností prožívají lásku, sex a vedou o tom rozhovory.
Erotické romány jsou oblíbené. Zjevně tedy o sexu
rádi čteme, i když na veřejnosti o něm příliš nemluvíme. Proč jste vy zvolila toto téma?
Sexuální energie je základem lidské bytosti, proto
mne toto téma zajímá z různých perspektiv. Tři kamarádky – Lucie, Hana a Betty představují tři různé přístupy: jedna tvoří romantickou zamilovanou
dvojici s cizincem, přičemž koronavirové restrikce
předhodí vztahu zkoušku násilného rozdělení dvou
zamilovaných lidí. Druhá, Hana, hledá toho správného partnera, ale naráží na samé nevhodné, a tak to
řeší soustředěním se na firmu. A třetí, Betty, která má
podnik na organizaci eventů, si užívá s různými muži,
baví se jimi a vážné vztahy neřeší. Snažila jsem se
pojmout jejich peripetie s humorem, protože spousta žen, když se seznamuje s muži a hledá kvalitního
partnera, při tom prožívá často i neuvěřitelné zkušenosti. V dnešní době jsou role žen a mužů nevyjasněné a často se obracejí naopak. Máme svobodu žít
vlastní potenciál a můžeme přitom sbírat zkušenosti.
Zajímalo mne téma s kulisou současné doby, jestli se
nějakým způsobem odráží dobový kontext i v sexualitě a vztazích.

Nabízí se otázka, jestli
máte ráda seriál Sex ve
městě?
Sex ve městě je kultovní
seriál, který miluju a viděla jsem každý díl několikrát. Je v něm spousta inspirativních věcí, je to taková
kámoška, která je vždycky po ruce, na zlepšení nálady i relax. Tento seriál měl velký vliv na společnost
i na další tvorbu. Ta doba byla skvělá. Vše se správně
sešlo dohromady. Postavy, čas i místo. Já jsem knihu
Sex v Praze 2 napsala jako odezvu na tento seriál.
Samozřejmě už samotný název je narážkou na Sex
ve městě.

Dočetla jsem se o vás, že jste byla médiem, a v knize je
„ezoterická linka“ také silná. Zažíváte některé situace,
které jsou v knize popsány?
Ano. Všechny. Zábavné je, že můžete rozvinout ta vidění a převádět je do reality, anebo je prostě nechat
působit a nesdělovat je. Ale když už se to rozhodnete okolí sdělit, mohou se rozvinout zajímavé situace
a můžete se třeba setkat s lidmi, kteří to mají podobně.
Svět příčin předchází
světu reálnému, chceteN A K L A D AT E L S T V Í S TA R T V Y D ÁVÁ
-li hmotnému. Ze světa
příčin člověk vytváří vize,
které se realizují. Když
má člověk vědomí, kteJiří Cingroš
ré obsáhne svět příčin
Mimořádně úspěšná kniha založená na principu celostní medicíny
léčící organismus jako celek
i svět hmotný, potom
existuje na hranici světů.
Autor čtenáři nic nezakazuje, pouze radí
a doporučuje. Jeho metody a recepty vyvy
Ví, co se může rozvíjet
cházejí ze zkušeností lidového léčitelství,
dál, protože linie času je
ověřených desítkami generací. Základem
konstrukt. Ale to není nic
je sedm očistných kroků, během nichž jedjed
noduchými a zcela přirozenými prostředky
nového ani neobvyklézbavíte své orgány letitých nánosů a vytvovytvo
ho, jen záleží na tom, na
říte předpoklady pro jejich úspěšnou léčbu.
co člověk upře svoji poKniha vyšla poprvé v roce 1995 a byla nene
zornost. V bytí člověka je
ustále dotiskována. I dnes má čtenářům co
nabídnout, vychází tedy v nové, přehledpřehled
důležitý i záměr, důvod
nější a modernější úpravě, ale s původní
bytí. Můj oblíbený Nikola
obálkou. Nyní se vám dostává do rukou její
Tesla krásně říká, že bytí,
nové vydání.
Brožovaná, barevná obálka, 272 stran, 269 Kč
to je vibrace, frekvence,
EAN 978-80-86231-67-9
energie.
Když jsem dělala
NAKLADATELSTVÍ START
Jindřich Brožek, J. Horáka 1558, 256 01 Benešov
doktorskou práci na Sortel.: 317 721 828, 603 476 042, e-mail: brozek@nakladatelstvi-start.cz
bonně, tak jsem vedle
www.nakladatelstvi-start.cz / Distribuce: EUROMEDIA GROUP, a.s.
výzkumu pracovala jako
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médium v kabinetu jednoho pařížského léčitele. Lidé
nám tam volali, když měli různé problémy, ať už psychické nebo fyzické, nebo řešili složité životní situace
a potřebovali radu, podporu. Když někdo zatelefonoval, už jsem věděla při první větě, proč volá. Viděla
jsem obraz jeho mysli, energii. Mluvila jsem s tím obrazem a daný člověk byl v šoku. Tyto schopnosti ale
nejsou nijak mimořádné, má je v sobě každý. Člověk
prožívá zázraky každý den. Mě to baví zaznamenávat.
V Česku je mnoho lidí, kteří jsou duchovně založeni
a rozvíjejí vědomé bytí. Když měl v Praze přednášku
Francouz pan Monfort, který se živí pránou, tak sál
praskal ve švech a jeho to mile šokovalo.
Vedle psaní i překládáte. Jakou knihu, kterou jste přeložila do češtiny, byste vypíchla?
Překládala jsem v letech 2018/2019 dystopické dílo
francouzského romanopisce Jeana Raspaila Tábor
Svatých, který vyšel v roce 2019 v mém malém vydavatelství 48gam.cz. Jean Raspail je výraznou postavou francouzské společnosti, román napsal v roce
1972, ale nyní, a to zejména po masové imigraci do
Evropy v roce 2015, jako bychom ten román žili. Je
neuvěřitelné, kolik detailů a procesů v něm vykreslených jako by se odehrávalo v naší době. Náklad byl
brzy rozebrán. Někteří hodnotí Raspailovo dílo ještě
výše než Orwella nebo Huxleye. S autorem a jeho
ženou jsme se osobně setkávali v Paříži a mám pěkné
vzpomínky na šarmantního Francouze s noblesním
vystupováním a vytříbeným smyslem pro humor.
Píšete, překládáte, vytvořila jste módní kolekci, založila nakladatelství, podnikáte... Co vás zaměstnává
právě teď?
Nejvíc mě bavilo podnikání. Až do března 2020 jsem
byla s B2B médii v oboru kongresů a incentivních
cest často na cestách po světě, žila jsem mezi Prahou
a Paříží, spolupořádala jsem kongresy a starala se
o jejich účastníky. Teď jsem byla v Praze, dva roky na
jednom místě a je to zajímavá zkušenost. Teď se ale
těším po dlouhé době do Paříže.
JANA MARXTOVÁ

T o y_ B o x

Tma
Příběh o tom, že nejvíce se bojíme neznámého.
Autorka ho vypráví bohatými obrazovými
výjevy, které doslova dýchají barvami
i fantazií a navazují na naši nejlepší tradici
knih pro děti. Do jejich působivého vyznění
promítá i vlastní rodičovské zkušenosti.

K a r e l V e s e lý

Hudba ohně
Radikální černá hudba od jazzu
po hip hop a dále
Osudy revolucionářů, pro které se hudba
stala mocnou zbraní. Karel Veselý vás
provede historií černé hudby a podobně jako
v knize Všechny kočky jsou šedé vás vezme
co nejdál za písničky a jejich emoce – do
nitra společnosti, ze které se zrodily.

Milena lenderoVá
a KoleK TiV

Velké dějiny zemí
Koruny české: Dětství
První velkorysé shrnutí ukazuje, že i dětství
má svůj velký dějinný příběh. A že dítě je vždy
také politické téma. Ať už se jedná o dětské
sňatky ve středověku, oslavu dětství jako naděje
lidstva v komunistickém režimu, nebo naopak
obavu z podvratného mládí za normalizace.

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 7. 2. 2022 až 13. 2. 2022

beletrie
1. Patrik Hartl 15 roků lásky Bourdon
2. Sandra Brown Lest Ikar
3. Karel Gott Má cesta za štěstím – Karel Gott Karel Gott Agency
4. Tomáš Padevět Carmen – Skutečný život Hany Hegerové Ikar
5. Pavel Klusák Gott – Československý příběh Host
6. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
7. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
8. Jaroslav Rudiš Winterbergova poslední cesta Labyrint
9. Radka Třeštíková Tajemství Motto
10. Tana Frenchová Slídil Argo

populárně-naučná
1. Tomáš Kosačík Nakup a uvař na 2 dny Břicháč Tom
2. Hana Marková Daňové zákony 2022 Grada
3. Tomáš Etzler Novinářem v Číně Vyšehrad
4. Roman Pavela Zeleninová zahrádka Edice České televize
5. Matěj Barták Autoškola 2022 Plot
6. Jan Menděl Uprdelismus Pragma
7. Ladislav Zibura Prázdniny v Česku Kniha Zlín
8. Pavel Kolář Posilování stresem – Cesta k odolnosti Universum
9. Tomáš Kosačík, Lucie Kosačíková Nejjednodušší plán 29 dní Břicháč Tom
10. kolektiv ÚZ 1456 – Trestní předpisy Sagit

pro děti a mládež
1. Gege Akutami Jujutsu Kaisen – Prokleté války 1 Crew
2. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 16 CooBoo
3. Iva Procházková Myši patří do nebe Albatros
4. Joanne K. Rowlingová Harry Potter a kámen mudrců Albatros
5. Lynette Noniová Ranhojička – královna rebelů Fragment
6. Jeff Kinney Deník malého poseroutky CooBoo
7. kolektiv Kouzelné čtení – Zpívánky 2 Albi
8. kolektiv Kouzelné čtení – Pohádky na dobrou noc Albi
9. Astrid Lindgrenová Ronja, dcera loupežníka Albatros
10. Marta Jandová Můj deník Pikola
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Leden 2022 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. Miroslav Žamboch Válečník Triton
2. Robert Bryndza Propast smrti Cosmopolis
3. Barbora Charvátová Loudavé vaření: Recepty pro pomalý hrnec Cpress
4. J. D. Hawkins Bezchybní Baronet
5. Benjamin Graham Inteligentní investor Grada
6. Radka Třeštíková Tajemství Motto
7. Václav Smil Čísla nelžou Kniha Zlín
8. Alison Belshamová Balzamovač Kniha Zlín
9. Kristýna Sněgoňová, František Kotleta Rudý vrabčák Epocha
10. Sandra Pogodová, Richard Pogoda Hoď se do pogody Cosmopolis
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NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

369 Kč

vázaná
400 stran

399 Kč

329 Kč

329 Kč

vázaná
224 stran

vázaná
240 stran

vázaná
464 stran

129 Kč
vázaná
96 stran

199 Kč

129 Kč

vázaná
120 stran

129 Kč

vázaná
102 stran

vázaná
96 stran

169 Kč

brožovaná
176 stran

398Kč

vázaná
232 stran

169 Kč

brožovaná
224 stran

169 Kč

brožovaná
184 stran

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

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

Zapomeňte
na detektiva
z Baker Street

PÁTRÁNÍ PO NEJVĚTŠÍCH
TA JEMST VÍCH SVĚTA
www.KNIHA-MESICE.cz

www.NOVINKA-MESICE.cz

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

