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Charlotta Harmsenová sní o dalekém světě a cestách do exotických zemí a nijak
nepospíchá s manželským svazkem. Je jí dvaadvacet let, když dostane nabídku
k sňatku od mnohem staršího Christiana Ohlsena. Jeho obchod, kde se prodává
exotické koření, tabák a zboží ze zámoří, ji fascinuje natolik, že nabídku přijme.
Ale zanedlouho toho trpce lituje. Christian ji podvádí, a navíc stojí před finančním
krachem. Charlotta si uvědomuje, že mají jen jedinou šanci na budoucnost –
opustit rodnou zemi a kdesi daleko začít nový život.

DĚTSKÉ DUŠE
Angela Marsonsová
Na hřišti v Haden Hill Parku byla zavražděna Belinda Evansová, bývalá
profesorka dětské psychologie. Vzadu na krku jí pachatel vyřízl písmeno
X. Poté co policie objeví další dvě oběti se stejným znamením, je jasné,
že hledají sériového vraha, bezcitného a nemilosrdně krutého. Stopy
vedou ke každoroční soutěži talentovaných dětí, na níž se scházejí
malí géniové, doprovázení někdy velice ambiciózními rodiči. Zabíjel
snad někdo z nich, kvůli neúspěchu? Nebo ze žárlivosti na ostatní?
A koho chce ještě potrestat?

Nový případ
pro Kim Stoneovou

DRUHÁ TVÁŘ
Ashley Audrain
Znepokojivé
a dechberoucí čtení
o posedlosti

Vždycky jsem věděla, že ženy v naší rodině by neměly být matky. Den narození
mé dcery Violet měl být tím nejhezčím dnem mého života. Když jsem ji ale
poprvé držela v náručí, věděla jsem, že je něco špatně. Podle mého manžela
si jen něco namlouvám, prý nejsem taková jako moje matka. Mé dítě je přece
tím nejsladším dítětem na světě. Se mnou se ale Violet chová jinak. Něco se
pokazilo, přísahám. Je to v ní? Ve mně? Je ona ta zlá? Nebo jsem to já?

RADOST Z PRÁCE
Marie Kondo, Scott Sonenshein
Po bestsellerech Zázračný úklid a Žít s radostí vychází nová kniha slavné
Marie Kondo, která svou inspirativní metodu úklidu nyní přenesla na oblast
zaměstnání. Spolu se Scottem Sonensheinem, psychologem v oblasti
organizace práce, poradí, jak můžete dosáhnout výsledku, který vám změní
život. Nezáleží na tom, zda pracujete z domova, máte vlastní kancelář nebo
jen vyhrazené místo. Jakmile si vše náležitě uspořádáte, získáte potřebnou
sílu, sebedůvěru, energii a motivaci, abyste si vybudovali kariéru,
která vám bude přinášet radost.

Uspořádejte si
svůj profesní život

editorial
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NALAKUJ TO NARŮŽOVO

Vážení a milí čtenáři,
uvědomila jsem si, že bych úvodní oslovení měla
rozšířit. Mělo by znít „vážení a milí čtenáři i posluchači“. Proč? Protože audioknihy se těší stále větší
oblibě a nelze je jen tak přehlížet. K této úvaze mě
přimělo nedávné udílení ceny Audiokniha roku
2020. Porota tu měla plné uši práce, protože musela vybrat vítěze z 94 přihlášených titulů od 22
vydavatelů. To už je pořádná porce poslechových
hodin. Zatímco pandemie tištěným knihám brala dech, audioknihy naopak přidaly do kroku. Podle Asociace vydavatelů audioknih vykázal loni trh s „knihami
do ucha“ meziroční nárůst o zhruba 12,4 procenta. Sice kvůli koronaviru klesl
prodej fyzických nosičů, ale vzrostla digitální distribuce. Loni se prodalo audioknih a mluveného slova za více než 230 milionů korun. Pamatuji si, a není
to zase tak dávno, kdy se na veletrhu Svět knihy krčily v koutku a když už byla
řeč o mluveném slově, pak především o rozhlasových hrách, které byly převáděny na různé nosiče. Na žádný velký boom audioknih to tehdy nevypadalo.
A vidíte, o pár let později jsou vycházejícími hvězdami na knižním nebi a herci
si práci na nich užívají a považují. Na letošním udílení cen byla samá známá
jména. Jiří Lábus získal cenu za mimořádný přínos, nejlepším interpretem byl
zvolen Jan Potměšil a nejlepší interpretkou Vilma Cibulková (kompletní seznam
vítězů najdete na www.asociaceaudioknih.cz). Právě Vilma propůjčila svůj hlas
absolutnímu vítězi – audioknize Šikmý kostel. Režijně je pod nahrávkou podepsána Jitka Škápíková, která je mezi oceněnými už stálicí. Hned po slavnostním
vyhlášení jsem si nenechala ujít příležitost pro krátký rozhovor, který najdete na
straně 6. Také Veronika Khek Kubařová, kterou jsme požádali o odpověď pro
rubriku „Co právě čte“, byla mezi vítězi. Společně s Taťjanou Medveckou, Evou
Josefíkovou a Martinem Myšičkou namluvili román Margaret Atwoodové Svědectví a získali cenu za nejlepší vícehlasou četbu. Gratulujeme a audioknihám
přejeme mnoho lačných uší.
JANA MARXTOVÁ

Jsou knížky, které vás nepustí a musíte číst dál a dál, i když hodiny říkají, že byste
měli jít spát, vařit a vůbec dělat cokoli jiného než číst, ale vy prostě nemůžete
přestat. Přesně to se mi stalo při čtení knížky Martiny Formanové Nalakuj to
narůžovo. Má to hned několik důvodů. Za prvé, jak už jsem několikrát psala,
miluju životní příběhy. Za druhé mám ráda filmy
Miloše Formana i jeho samotného pro jeho suchý
humor, střízlivý pohled na svět, pro charisma a snad
i pro ty doutníky, které při čtení o něm úplně cítíte.
A za třetí mám ráda jemný nadhled Martiny Formanové, s nímž umí líčit své životní peripetie. Už její
předchozí knihy, které sklidily čtenářský úspěch, by
jí měly potvrdit, že perem vládne, ale ona o sobě
stále pochybuje. A to je mi na ní sympatické. V knížce Nalakuj to narůžovo se vrací do chvil krátce po
manželově smrti, kdy se snaží vyrovnat s novou realitou. Otevírá nám dveře svého domova v Conouši,
jak říká Connecticutu, kde s manželem léta žili, i brány svého bytu v New Yorku,
který je po Milošově odchodu prázdný a ona se ho snaží zútulnit barvami, což
se ale nelíbí jejím synům. Do toho za ní přijíždí rodina i přátelé, kteří se ji snaží
povzbudit a pomoci třeba se scénářem filmu Sestry, který je inspirován životem
jejím a její sestry Simony, s níž jsou na sebe nebývale napojené. Nahlížíme do
Martinina najednou prázdného života, který se snaží zaplnit novými činnostmi,
třeba kurzem stand-up comedy nebo obědy s klubem M, který kdysi založili
s Milošem, s kamarádem Markem a herečkou Miou Farrow, protože jejich jména začínají na M. O jedno M je tu ale méně. A to všude. Je třeba se s tím smířit
a jít dál. Rozhlíží se po Americe, po Česku, přemýšlí, glosuje, vzpomíná a hlavně
píše. S lehkostí a humorem. Jak sama říká, právě humor jí pomáhal překonat
smutek. Mám to stejně a věřím, že i spousta čtenářů, kterým tahle knížka padne
do ruky. Do nepohody je jako dělaná.
JANA MARXTOVÁ

Motto čísla:
„Laskavé slovo
nachází laskavé ucho.“
České přísloví

co právě poslouchá

VERONIKA KHEK KUBAŘOVÁ
herečka a interpretka audioknih

Za to, že namlouvám audioknihy,
vděčím režisérce Jitce Škápíkové,
která mě přizvala k práci na knize
Poslední aristokratka. Jitka mi dala
šanci se knížkou sama prokousat,
zvukově ji pojmout a já se do toho
zamilovala. Namlouvání audioknih
je specifická forma herectví. Jste
vypravěčem příběhů, máte možnost
pro posluchače vytvořit svět, ale
zároveň mu necháváte prostor pro
fantazii. Hrozně si téhle práce vážím
a díky ní i víc čtu, protože jinak jsem
bídný čtenář. Díky audioknihám se ale můj vztah k literatuře hodně zlepšil, čtu
papírové knížky i poslouchám ty zvukové. Nedávno se mi moc líbila audiokniha
S elegancí ježka, kterou namluvily Taťána Medvecká a Lucie Pernetová. Je to
kouzelný příběh. Líbila se mi také Teorie podivnosti s krásným hlasem Jitky Ježkové a poslechla jsem si i audioknihu Dědina, která byla loni audioknihou roku.
Poslouchám toho teď docela hodně. V pandemii jsem si pouštěla audioknihy při
procházkách, i při vaření a uklízení.
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LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM
Kniha Jacquese Rupnika Střední Evropa je jako pták s očima vzadu, která získala ocenění Magnesia Litera v kategorii Publicistika, se dočkala audiopodoby. Načetli ji Václav
Jílek, Miloslav König a Igor Orozovič. V závěru audioknihy,
která má stopáž devět a půl hodiny, je rozhovor Jacquese
Rupnika s renomovaným publicistou Karlem Hvížďalou.
„Audiopodoba mé knihy mě mile překvapila: slyšíte něco důvěrně známého, ale
jako byste knížku znovu objevoval. Poslouchal jsem chvílemi,
jako by to psal někdo jiný,“ řekl ke knize Rupnik.

léto v provence
Slunce, láska a makronky

Teplické muzeum otevřelo výstavu kultovních časopisů s příběhy Jaroslava Foglara ze čtyřicátých a padesátých let 20. století,
navíc s ukázkami z tvorby autorů z let sedmdesátých a osmdesátých. Výstavu je možné navštívit do 1. srpna.
Město Řím instalovalo do některých zastávek autobusů, vlaků a metra katalogy
nově spuštěné digitální knihovny, která obsahuje klasické i moderní romány nebo
hudbu. Za pomoci QR kódu si cestující mohou stáhnout čtení na cestu. Projekt se
jmenuje Viaggi + Leggi, tedy Cestuj + Čti si.
Ve Francii právě vychází korespondence Antoina Saint-Exupéryho a jeho manželky Consuelo obsahující 160 často veršovaných milostných dopisů, které si dvojice během svého života napsala. Dopisy jsou doplněny i o vlastnoruční ilustrace
a poznámky. Consuelo byla spisovatelovou múzou a inspirovala postavu Růže v Malém princi.
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Štěstí může čekat za
každým rohem!
Penelope se vydává kvůli zraněné babičce
do malého penzionu ve francouzské Provenci.
Čeká ji krásný příběh plný slunce a radosti ze
života. Zasněte se spolu s ní a možná ucítíte vůni
levandule a sladkou chuť makronek na jazyku.

Kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Jitkou Škápíkovou

OCENĚNÍ MĚ TĚŠÍ A ZAVAZUJE
Absolutním vítězem ceny Audiokniha roku 2020 se stal román Karin Lednické
Šikmý kostel (vydává OneHotBook). Herečka Vilma Cibulková, která knize propůjčila svůj hlas, zvítězila v kategorii Nejlepší interpretka. Režisérka Jitka Škápíková, která sbírá vavříny pravidelně a jejíž podpis pod Šikmým kostelem byl tedy
sázkou na jistotu, může být opět spokojená.
Co jste si říkala, když jste do ruky poprvé dostala Šikmý kostel, abyste jej zpracovala do audioknihy? Věděla jste hned, jak na to?
První díl Šikmého kostela jsem si se zájmem přečetla
a ocenila jsem na něm v prvé řadě neotřelé téma. Pro
mě osobně byla tato část historie neznámá a velmi
poutavá. Pokaždé, když dostanu knihu k audioknižnímu zpracování, poctivě a pečlivě text čtu a nechávám
ho na sebe působit. Při tom se mi honí
hlavou různé varianty obsazení. Podle
charakteru textu zvažuji, jestli ho má
vyprávět nestranný vypravěč a kdo by
to měl být, nebo zda zvolit úhel pohledu některé z postav. A také, jestli je
lepší zvolit jednohlasou nebo vícehlasou
četbu. Definitivní rozhodnutí přichází až
s posledním řádkem knihy. A stejně tomu bylo i s Šikmým kostelem. Vzhledem k tomu, že román zachycuje
velký časový úsek a jednotlivé postavy stárnou, rozhodla jsem se pro interpreta, který je bude schopný
obsáhnout všechny a v celé šíři. A tak přišla „sázka na
jistotu“.
Tou „jistotou“ máte na mysli Vilmu Cibulkovou. Proč
jste si vybrala právě ji?
S Vilmou jsem do té doby natočila dva velké texty: před
lety Vyhnání Gerty Schnirch a vcelku nedávno Zlodějku
knih. A pokaždé se nám pracovalo výborně. Vážím si
barevnosti jejího hereckého mistrovství, emocionální
šíře i hloubky projevu. Dokáže být křehká, vtipná i dramatická. A navíc je vždycky poctivá a nesmírně pilná.
Proto jsem cítila, že je to úkol právě pro ni. A vlastně ani
teď zpětně mě nenapadá jiná, lepší volba.
Jak silné slovo má při výběru interpreta autor knižní
předlohy a zástupci vydavatelství?
V praxi to vypadá tak, že já předkládám majiteli vydavatelství svoje návrhy obsazení, vyslechnu také jeho
tipy a finální obsazení je výsledkem našeho společného konsensu. Občas se stane, že má vydavatel nějaké
limity od majitelů práv, stává se to převážně v případě
zahraničních agentur, které si kladou podmínky, třeba
pro kolik hlasů se může četba rozdělit. Ale to jsou spíš
výjimky. Čeští autoři zpravidla ví, že svěřují své dílo do
rukou zavedeného vydavatele s profesionálním přístupem, a dají nám volnost k tvorbě.
Porota u Šikmého kostela ocenila režijní přínos v práci
s tempem, intonacemi a modulací hereckého hlasu.
Jak taková režijní práce vlastně probíhá? Značíte si
do textu, kde, co a jak bude, radíte se s interpretkou,
zkoušíte před natáčením nebo jdete „rovnou na věc“?

Ocenění odborné poroty mě samozřejmě nesmírně těší a zavazuje. Pro mě začíná režijní příprava už
ve fázi čtení knihy, kdy si snažím text strukturovat
a stavět tak, aby se v něm mně i interpretovi dobře
orientovalo. Krom například přípravy výslovnosti to
obnáší i jisté grafické členění, rozdělení promluv jednotlivých postav a také umístění hudebních předělů.
Takto přichystaný text už ode mne dostává interpret.
Klíčová je porada před natáčením, kdy
se společně s hercem domluvíme „kudy
do kožichu“. O textu si povídáme, chvíli
hledáme, chvíli zkoušíme, pak třeba
i točíme nanečisto, a teprve až víme, že
jsme to našli, vracíme se k začátku. Je to
velmi individuální. Důležité je najít společný klíč, domluvit se na výkladu nebo
na míře stylizace... A pak už se točí naostro a my se
společně snažíme o to, aby to, na čem jsme se domluvili, bylo z audionahrávky taky slyšet.
Byla se Karin Lednická na natáčení podívat? Byla s výsledkem spokojená?
Natáčení prvního dílu Šikmého kostela proběhlo ve
svobodném a tvůrčím duchu. Paní autorka se byla podívat ve studiu, projevila nadšení z toho, jak skvělou
interpretku jsme jí vybrali, a popřála nám hodně štěstí
k práci. A nadšená byla patrně i celkovým výsledkem,
protože se na sociálních
sítích vyjádřila takto:
„Jsem pyšná a šťastná, že
Kostel čte právě Vilma.
Protože díky její naprosté profesionalitě a neskutečné empatii to není
práce, ale čistá radost.
Děkuju, Vilmo.“

sluchačům, že druhou část jejího hereckého koncertu
nebudou moci slyšet.
Jaká audiokniha vás teď čeká, případně na jaké jste
v poslední době s chutí pracovala?
Pokud jsem o minulé spolupráci mluvila se stopou hořkosti, naopak s pocitem nadšení se pochlubím báječným setkáním s Veronikou Hurdovou a její nádhernou
dětskou knížkou Agnes a Zakázaná hora, kterou jsme
vydali jako horkou novinku. Načetli ji Veronika Khek
Kubařová a Hynek Čermák. To byla týmová práce jak
má být, plná snahy najít nejlepší řešení na jedné straně
a důvěry na straně druhé. Před prázdninami si udělám
ještě jednu velkou radost, kterou je kniha mého oblíbeného finského autora Arto Paasilinny Les oběšených
lišek v obsazení Jan Zadražil, David Novotný, Libuše
Švormová a Petr Jeništa. Těším se na to jako malá holka!
JANA MARXTOVÁ

cesty, které
na mapách
nenajdete
autentické
příběhy
čtyř
generací
řeholnic

Vyšel druhý díl Šikmého
kostela, pustíte se i do
něj?
Druhý díl máme nato
čený od ledna, ale nevyšel a zdá se, že ani nevyjde. Něco se stalo a paní
Lednická změnila názor.
A nepřesvědčí ji ani stovky
pochvalných posluchačských recenzí například
na portálu Audiolibrix,
ani vyjádření odborné poroty. Mrzí mě to zejména
kvůli Vilmě, ale i kvůli po6

knižní tipy

SNACHY ZA VŠECHNY PRACHY
Kniha Aurélie Valognesové Snachy za všechny prachy (vydává JOTA, překlad Kateřina Štáblová) je fajn počtení pro
tuhle dobu! Ze života, s francouzským šarmem a jemným
vtipem, trochu připomínající dnes už slavné filmy série ‚Co
jsme komu udělali‘. Když máte tři syny, tak můžete očekávat příchod tří snach. Postupem doby jich může být i víc,
ale najednou mohou být vždycky jen tři. Ovšem dávejte si
pozor na jejich jména. Protože když se jako otec a budoucí
tchán rozloučíte se svojí snachou jménem její předchůdkyně, můžete pořádně zamíchat kartami celé rodiny. Možná i v tomhle případě by
se hodilo pro jistotu všem snachám říkat nějak jednotně, třeba miláčku. A jak jsou
rozdílné snachy, jsou rozdílní i synové. Jeden je panovačný šéfkuchař, který musí
mít vždycky pravdu. Druhý je věčný kluk mající štěstí na upjaté a lehce panovačné
holky. A třetí je snílek, který vyvede rodinu z klidu tím, že si přivede na oslavu Štědrého večera přítelkyni, co do rodiny zrovna dvakrát nezapadá. Loni nepřijela, tak
se všichni těší, že nepřijede ani letos. A ouha, přijela a je tedy třeba pro ni rychle
najít nějaký dárek. Naštěstí matka synů a tchyně snach Martine pracuje v knihkupectví. Ovšem dostane-li bio vyznávající snacha knihu o zemědělství, nelze to brát
jinak než jako provokaci, nebo ne? Pak je tu tatínek, který tradičně chystá srnčí
hřbet, bojí se o jeho dostatečné propečení, je z toho pěkně nervózní a když bio
veganská snacha vypatlá všechnu teplou vodu z bojleru na umytí mrkve, už se
neudrží. A tu mrkev si prostě umýt musela, protože nikdo nepočítal s tím, že přijede, a k večeři jsou husí játra, ústřice, uzený losos a ten nešťastný srnec. Maminka
v tom všem statečně lítá a samozřejmě nechybí babička. Ta už toho viděla, slyšela
a zažila tolik, že nějaké snachy, které přicházejí a odcházejí, ji nijak nerozhodí.
Jak říkám – prima oddychovka. Nechte si udělat testy, sbalte zásobu respirátorů,
láhev dezinfekce, do batohu dejte tuhle knížku a dovolená může začít.
JARMILA SKOPALOVÁ

NOVÉ PŘÍHODY HEREČKY

Sandry
Pogodové
Buď v pogodě
je pokračováním
bestselleru Hoď
se do pogody.
Autoři připravili
čtenářům další
neuvěřitelné
příhody z jejich
rodinného života
i zážitky, které se
přihodily každému
zvlášť.

a jejího taty
Richarda Pogody

KRIZE
Udělala jsem pro vás jeden pokus: vybrala jsem si knížku Felixe Francise Krize (vydává Kalibr, překlad Zuzana
E. Němcová) – a k ní i její audio verzi. Zkusila jsem oboje
s tím, co mě chytne víc. Nejdříve kniha papírová. Musím
říct, že mladší syn slavného otce je čím dál lepší. Pamatuji
si jeho první detektivku a tenkrát jsme se všichni milovníci Dicka Francise shodli, že je to sice zdařilý, ale přece jen
odvar. Ale syn je zřejmě nadaný, zarputilý a ochotný se dál
zlepšovat, takže Krize už je o mnoho dál. Velmi stručně,
abych neprozradila nic důležitého: Newmarket v Británii
všichni znáte, protože čtete detektivky z dostihového prostředí. Tak právě tam vyráží Harrison Foster, právník, který
se specializuje na řešení krizových situací. Tato krize spočívá ve výbuchu ve slavných stájích, při kterém uhoří ještě
slavnější kůň slavného muže – arabského šejka. Ten kůň
se jmenuje Prince of Troy a měl být nejlepším dostihovým koněm své doby. Kdo
a proč ho upálil? A čí byla mrtvola, která ve stájích uhořela spolu s ním? Opět se
dozvíte hodně o zákulisí dostihového sportu a zjistíte, že od dob Dicka Francise
se příliš nezměnilo. Toto prostředí charakterizuje hodně peněz, velké touhy, často nenaplněné, velké emoce a prudké činy. A teď k audioknize: s velkým gustem
jsem si knihu přečetla ušima ještě jednou. Potvrdilo se mi, že herec povýší čtení
na jinou úroveň. Zatímco při čtení se tvoří postavy ve fantazii podle mne, Jan Zadražil mi jemně podsunuje svoji představu. Je to nová zkušenost, vlastně skoro
posloucháte nový příběh. Oceňuji něco, co si možná při poslechu knih neuvědomujete – schopnost pomalejšího čtení, které vám dá šanci vytvořit si v hlavě obraz.
Takže nepřeslechnete další hlášku, další informaci, další dialog. A výsledek testu
papírová versus čtená kniha? Jsou to dvě odlišné věci a každá má něco do sebe.
JARMILA SKOPALOVÁ

NOVÝ Č
ESKÝ
BESTSEL
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PŘEJEME DOBROU CHUŤ
A DOPORUČUJEME KONZUMOVAT
PO MALÝCH SOUSTECH,
ABY VÁM NEZASKOČILO

Kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Milanem Gelnarem

NAKLADATELSTVÍ ARGO SLAVÍ 30 LET!
Přední české nakladatelství Argo vzniklo před třiceti lety, v roce 1991. Od té doby vydalo na čtyři a půl tisíce titulů a vybudovalo si silnou pozici na našem knižním trhu, mezi čtenáři, kritiky, recenzenty, ale třeba i v oblasti literárních ocenění, které
knihy z Arga vyhrávají nebo jsou na ně nominovány. Nakladatelství spolupracuje se špičkovými překladateli, redaktory
a výtvarníky a vedle beletrie všech žánrů pro dospělé čtenáře se věnuje i literatuře pro děti a mládež, biografiím, populárně
naučné a odborné literatuře z mnoha oborů.

Foto: Jan Křikava

spolupracovníků, překladatelů a redaktorů a později i kolegů. Začínali jsme
knihami toho času volných
autorů, protože jsme dost
dobře netušili, kde a jak si
obstarat autorská práva
(Gustav Meyrink, Franz
Kafka, James Joyce a jiní).

Mezi kmenové autory patří významná jména světové literatury, Isaac Bashevis Singer, Hermann
Hesse, James Joyce, Jorge Luis Borges, Umberto
Eco, Jack Kerouac, George Orwell, Roberto Bolaño,
Mario Vargas Llosa, Margaret Atwoodová, Cormac
McCarthy, Kazuo Ishiguro, Hilary Mantelová, Sarah
Watersová, Woody Allen, J. R. R. Tolkien, George
R. R. Martin, Jacques Le Goff, Georges Duby,
E. H. Gombrich a mnoho dalších, z českých spisovatelů např. Miloš Urban, Emil Hakl či Jan Novák.
Milníky Arga jsme probrali s jeho spoluzakladatelem
a výkonným ředitelem Milanem Gelnarem.
Jak jste před třiceti lety začínali? A které knihy byly
vaše první?
Enthusiasticky a naivně zároveň. Bez povědomí, co
vydávání knih vyžaduje. Což bylo v té době (1991–
1992) společné většině našich kolegů z tehdy nově založených nakladatelství. Řemeslo jsme se učili za pochodu a informace a návyky sosali od zkušenějších

Jste úspěšné, zavedené
nakladatelství s nejlepší
pověstí; co všechno stojí
za tímto úspěchem, co
vše by měl nakladatel
udělat, aby tak silnou pozici měl a udržel si ji?
Naslouchat
spolupracovníkům a nebát se
prosadit projekty, které
mohou na první pohled
vypadat jako učiněné šílenství. Tím narážím na
rozhodnutí vydávat reprinty Sedláčkových Hradů a zejména pak spolu
s Pasekou nové vydání
Ottova slovníku naučného v devadesátých letech.
Argo se za dobu svojí existence stalo, a doufám, že
po právu, respektovaným
vydavatelem beletrie (v mnoha edicích), a to jak
„závažné“, tak „odpočinkové“. Rovněž mám radost,
že jsou dobře přijímány historické řady, počínaje
středověkými kronikami přes dobové cestopisy až
k pracím soudobých historiků. Postupně jsme se
rozkročili k vydávání dětských titulů a v neposlední
řadě si slušně vedou i komiksy a non fiction tituly
z „tvrdých“ vědních oborů. Za neméně důležité pak
považuji korektní vztahy s autory, agenty a vesměs se
všemi kolegy a spolupracovníky Arga.
Myslím, že důležitou osobností Arga byla jeho dlouholetá šéfredaktorka, předčasně zesnulá Eva Slámová (1959–2010); můžete na ni prosím zavzpomínat?
Evu Slámovou jsme potkali v liduprázdném krachujícím Odeonu, prýštila z ní až dětská radost a optimismus. Domluvili jsme se rychle, jsa stejné krve, a tak
dala výpověď a začala v Argu budovat naši vlajkovou
řadu AAA, mimo jiné, pochopitelně. Byla skromná,
bezprostřední, odzbrojující, dokázala si naklonit
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opravdu těžké váhy mezi majiteli zahraničních licencí. Málokdo zůstal resistentní. Pro mne osobně byl
její skon těžká rána.
Vedle úspěchů a dobře prodejných titulů existují samozřejmě i ty méně úspěšné a každý nakladatel se
musí potýkat i s časy méně příznivými; jak se vyrovnáváte se situací posledního „pandemického“ roku,
kdy byla knihkupectví převážně zavřená a cesta knih
ke čtenářům poněkud méně přímá?
Některé nerozběhnuté projekty jsme utlumili,
oproti předchozím létům, kdy jsme vydávali na 220
novinek, jsme přibrzdili na 180 knih v roce 2020.
Zejména jsme o třetinu ponížili startovní náklad
pandemických titulů, což vedlo k výraznému zlepšení
cash-flow. Rozhodujícím odbytištěm se ukázala silná
pozice e-shopu Kosmasu, který se stal na dlouhou
dobu jediným médiem, přes které jsme mohli naše
knihy dostat ke čtenářům.
Jste z početné produkce Arga za těch třicet let na
něco obzvláště pyšný? Co bylo třeba vaší srdeční
záležitostí?
No jejda! Namátkou I. B. Singer, Jack Kerouac,
Umberto Eco, Laurent Binet, Stephen Hawking,
třísvazkový životopis Kafky od Reinera Stacha, Ralf
Rothmann, Khaled Hosseini, Helen Oyeyemi ze zahraničních. Miloš Urban, Emil Hakl, Honza Novák,
Pavla Horáková, Michal Vrba… a spousta dalších kmenových autorů Arga. Za edice již zmiňovaná „áčka“,
historické edice – Paměť středověku, Každodenní život, Historické myšlení aj. Edice ZIPP a Crossover za
odborné. Z dětských autorů žeru Davida Walliamse.
A jaký jste vlastně vy sám čtenář?
Poslední dobou nevalný. Byť lockdown přispěl positivně k velikananánskému nárůstu otevřených, prolistovaných, rozečtených a zejména dočtených knih
kolkolem mého lože… Momentálně mě naprosto
nadchla kniha Cestou špendlíků nebo jehel od Zuzany Říhové.
Na co se nejvíc těšíte z titulů, které Argo letos chystá?
Na nový středoevropský román Pavly Horákové
Srdce Evropy. Jan Novák dokončuje román – název
ještě není ukotven. Petr Onufer finišuje s překladem
novely Perník od Helen Oyeyemi, vydat bychom měli
i dětskou knihu Petry Hůlové Liščí oči…
Děkuji za rozhovor a za redakci Knižních novinek přeji
Argu mnoho dalších úspěšných let a krásných knih!
MILAN VALDEN

NOVINKY ČESKÝCH AUTORŮ
POSILOVÁNÍ STRESEM - CESTA K ODOLNOSTI
Pavel Kolář

Novinka
nejznámějšího
českého
fyzioterapeuta

Pavel Kolář, celosvětově uznávaný fyzioterapeut a odborník na celostní
medicínu, ve své knize mimo jiné rozebírá opačnou úlohu stresových
vlivů, a to zejména z hlediska zvýšení odolnosti našeho organismu.
Naše tělo a duše v sobě skrývá obrovský potenciál udělat nás nejen
silně odolnými, ale také šťastnými. Využijme ho a vezměme
odpovědnost za své zdraví a kvalitu svého života do vlastních rukou!

ALPAMI NA KOLE
Alena Zárybnická
Populární televizní meteoroložka Alena Zárybnická vás překvapí.
Je také velmi zdatnou turistkou. Na kole podnikla výlety po Alpách
a zaznamenala nejen inspirativní trasy, ale podává i informace
o lokálních zajímavostech, tradicích či jídle. Vše doprovázejí
úchvatné fotografie.

Na kole
s Alenou Zárybnickou

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ…
Taťána G. Brzobohatá
Vážně nevážná
kniha o všehochuti
života

Znáte ty stavy, kdy se chcete ze všeho vypsat? Kdy se na chvíli zastavíte, zpětně
se díváte na svůj život a říkáte si: „To je teda nářez! Tohle všechno jsem zažila?“
Jestli je znáte, tak mi jistě porozumíte v mém záměru tuhle knížku napsat.
Ale pokud ty stavy neznáte, třeba Vám tahle knížka pomůže je v sobě objevit.
A třeba taky ne a jen Vám zpříjemní chvíli. I to budu považovat za svoje malé
vítězství. A co že to tedy je? Není to biografie a nejsou to vyloženě ani memoáry.
Pohádka pro dospělé, detektivka či jakákoliv jiná beletrie to taky není.
Osobně bych to nazvala takovou vážně nevážnou knihou o všehochuti života,
která by možná mohla snad i někoho inspirovat. TGB

LUKÁŠ KVAPIL: SLZY RYTÍŘE Z DAKARU
Sára Robert, Kvapil Lukáš
Veřejnost ho znala jen jako hrdinu ze slavné Rallye Dakar. Lukáš Kvapil
na nejdrsnějším motoristickém závodě pomohl těžce zraněnému soupeři,
na což později sám vinou vyčerpání doplatil. Nicméně po návratu domů
sbíral ceny fair play, dostal nálepku „Rytíře z Dakaru“, aniž by někdo tušil,
že profesionální voják, který se účastnil tří misí, trpí posttraumatickým
stresovým syndromem. Že žije v ničivé dluhové pasti, která vyvrcholila
osobním bankrotem, a že se s žádným ze svých čtyř dětí nestýká.
A že ho trable dohnaly až k pokusu o sebevraždu.

Dramatický osud
elitního vojáka
a motocyklového
závodníka

DOPORUČUJEME KNIHY
VÁCLAVA CÍLKA

objednávejte na
www.dokoran.cz

Václav Cílek, Viktor Mačura a kolektiv:
Stromy mě znají jménem
Kniha o přírodních a léčivých zahradách
Vázaná s přebalem, 312 stran, 16 stran barevné přílohy, 399 Kč
Přírodní zahrada využívá hlavně místní rostliny a vytváří prostředí,
které svědčí lidem i přírodě. Kniha popisuje příběhy sedmi domácích
přírodních zahrad a zaměřuje se i na praktické stránky – jak zahradu
vytvořit a jak z ní udělat domov i pro motýly a ptáky. Zvláštní kapitola
je věnovaná zahradám pro mateřské školy a otázce, proč děti
potřebují bláto. Přírodní zahrady jsou současně východiskem pro
terapeutické zahrady, které prokazatelně snižují například spotřebu
léků a hojí tělo i duši. Kniha proto pokračuje zásadami tvorby léčivých
zahrad, jejich psychologií a filozofií. V roli zahrady jako prostředí mezi
člověkem a divočinou se totiž ocitá téměř celý svět.

Václav Cílek:
Jak přejít řeku
344 stran, 365 Kč
Tato kniha představuje několik
let uvažování o společnosti,
přírodě a nás samých. Ukazuje,
že současným prudkým změnám
je možné vzdorovat kreativitou,
a také nás bere do prvního postamerického města Detroitu.

Václav Cílek, Ferdinand
Šmikmátor a kol.:
Ruka noci podaná
408 stran, 399 Kč
Když cítíme obavy a zaženeme je,
vrátí se nakonec v silnější podobě.
Pokud se ale na krizi připravíme,
kupodivu pocítíme ulehčení. Kniha
je praktickou rodinnou příručkou
přípravy na krizi, jaká u nás dosud
nevyšla.

Václav Cílek:
Co se děje se světem?
272 stran, 298 Kč
Tato kniha je typicky cílkovská:
zdánlivě jde o popis velké
proměny našeho světa vlivem
klimatických změn a migrační
vlny, ale ve skutečnosti se autor
soustřeďuje především na to,
jak si v životě udržet radost a jak
(pře)žít šťastně.

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

„Nejde o záchranu naší planety,
jde o záchranu nás samých.“

David Attenborough je nejznámějším
britským tvůrcem přírodovědných
filmů z dílny BBC. Ve své dosud
nejosobnější a nejotevřenější knižní
zpovědi Život na naší planetě, podle
které Netflix natočil stejnojmenný
dokument, se ohlíží za svým životem
a historií vývoje života na Zemi.
S pomocí ohromujících statistik
truchlí nad ztrátou divočiny
a přichází s vlastní vizí budoucnosti.
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ondřej KundRa

Novičok nebo kulka
Jak umírají Putinovi kritici

Investigativní reportér rozkrývá pozadí kauz
jako Vrbětice, Skripal či Navalný. Ukazuje, že
ruské tajné služby a jejich speciální vražedná
komanda stále častěji operují na evropském
území. Je to zneklidňující a varovný pohled do
temných zákoutí politických cílů Kremlu.

F R a nc e S M ay e S ová

Sejdeme se na
piazzetě
Oblíbená autorka křižuje všech třináct italských
regionů od severního Furlánska po Sicílii
a cestou požitkářsky představuje místní kuchyni
a lahodné pití, památky a neznámá místa,
která v turistických průvodcích nenajdete.
Číst tuhle knihu je dovolená sama o sobě.

RotRaut SuSanne
BeRneRová

Karlíkovo
dobrodružství
Velké obrázkové knihy Jaro, Léto, Podzim a Zima
zná už skoro každý, ale všimli jste si v nich
králíčka Karlíka, který teď má i vlastní knížku?
Na živých a vtipných kresbách už dvouleté dítě
vnímá různé maličkosti, jednoduchý text může
být úvodem k budoucímu předčítání.

bibliografie
duchovní nauk y

ekonomika

DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY

DAN Ě

Outrata, Filip;
Jeho svatost Dalajlama XIV.
Etika pro dnešní svět – Jeho
svatost Dalajlama XIV.

Praha: Vyšehrad, 2021, 176 s., váz.
299 Kč
Autor v této knize předkládá
výsledek svých celoživotních úvah
o jednom z nejvýznamnějších
myslitelů současnosti, tibetském
duchovním vůdci dalajlamovi,
o jeho životní cestě a hodnotách.
ISBN 978-80-7601-426-8

K Ř ESŤANST VÍ
Peňázová, Dagmar;
Brož, Jaroslav;
Pokorný, Petr a kol.
Neznámá evangelia

Praha: Vyšehrad, 2021, 480 s., váz.
499 Kč
Jako apokryfní, nazýváme texty,
jež nebyly zařazeny do biblického
kánonu, často pro svůj pozdější
původ, většinou však pro odchylný
výklad nejstarších křesťanských
tradic.
ISBN 978-80-7601-437-4

NÁBOŽE NST VÍ
Gilbert, Guy
Srdcem k srdci

Překl. Fejková, Jaroslava, Praha:
Portál, 2021, 96 s., brož. 159 Kč
Nová kniha známého francouzského kněze a vychovatele delikventní
mládeže ukazuje, že veškerý aktivismus a pomoc ostatním by byly
mnohem těžší, ba nezvladatelné,
pokud by za nimi nebyl intenzivní
život modlitby.
ISBN 978-80-262-1742-8

Macháčková, Mgr. Marcela
Svatá Filoména. Naše mocná
přímluvkyně

Olomouc: Matice cyrilometodějská
s. r. o., 2021, 2. aktual. vyd.,
96 + 4 strany obrazové přílohy s.,
brož. 98 Kč
Tato knížka kapesního formátu
představuje mladou světici, pannu
a mučednici Filoménu, pocházející
z nejranějších dob církve. Získala
mimořádnou úctu papežů, biskupů,
světců, mystiků.
ISBN 978-80-7266-463-4

Růženec hrou

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 18 s., brož. 149 Kč
Knížka pomáhá dětem přiblížit tuto
krásnou a jednoduchou modlitbu. Při
růženci rozjímáme s Marií o Kristově
životě – o událostech, které člověku
přinesly spásu.
ISBN 978-80-7566-178-4

Růženec se sv. Faustynou

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2021, 1. vyd., 36 s., brož. 49 Kč
Sbírka růžencových rozjímání,
v nichž společně s Pannou Marií,
Matkou Božího milosrdenství, a sv.
Faustynou můžeme během meditací
prohloubit svou úctu k Božímu milosrdenství.
ISBN 978-80-7266-466-5

12 / 2 0 2 1

Hušáková, Zdeňka
Meritum Daň z přidané hodnoty
2021
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
153 s., 347 Kč
Meritum Daň z přidané hodnoty
2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad
problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro
všechny, kteří se chtějí v této oblasti
orientovat.
ISBN 978-80-7676-083-7

Kameník, Petr; Brychta, Ivan;
Hajšmanová, Marie
Tabulky a informace pro daně
a podnikání 2021

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
440 s., brož. 339 Kč
V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů,
sazeb, postupů a údajů z daňových
zákonů pro rok 2021.
ISBN 978-80-7676-004-2

Pelc, Vladimír
Daně z příjmů. Zákon s poznámkami a judikaturou

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
664 s., brož. 1190 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací
období let 2020 a 2021.
ISBN 978-80-7400-833-7

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

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
176 s., 249 Kč
Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá
v první části problematikou vedení
daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením
jednoduchého účetnictví pro neziskové subjekty.
ISBN 978-80-7676-025-7

E KO N OM I K A
Meritum Mzdy 2021

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
600 s., 795 Kč
18., aktualizované vydání přináší
komplexní, přehledný a srozumitelný
výklad z oblasti mzdové a personální
praxe aktualizovaný podle platné
legislativy pro rok 2021.
ISBN 978-80-7676-031-8

M AR K E TI NG

z n o v i n e k k 7. 6 . 2 0 2 1 2 8 0 t i t u l ů

Monografie Delisting – Proces
ukončení veřejné obchodovatelnosti
účastnických cenných papírů přináší
na český trh unikátní téma, kterému
se většinou jiné publikace vyhýbají.
ISBN 978-80-7598-747-1

Mental health and occupational
health and safety in human
resource management in the
stage of the industrial revolution
4.0 and development trends.
České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2021, 1. vyd., 138 s., 250 Kč
The Fourth and Fifth Industrial Revolutions as well as the coronavirus
pandemic have significantly changed
the workplace environment along
with the occupational health and
safety requirements.
ISBN 978-80-7556-085-8

ÚČE TN IC T VÍ
Bulla, Miroslav; Brychta, Ivan;
Strouhal, Jiří
Účetnictví podnikatelů 2021

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
540 s., brož. 659 Kč
Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní
a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti
účetnictví orientovat.
ISBN 978-80-7676-040-0

Kadlec, Ing. Jiří;
Chalupa, Ing. Rostislav;
Pilátová, Ing. Jana a kol.
Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Olomouc: Anag, 2021, 18. aktual.
vyd., 448 s., 669 Kč
Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních
postupů. Velké množství praktických
příkladů a podrobných postupů.
ISBN 978-80-7554-316-5

Krupová, Tereza;
Bulla, Miroslav;
Brychta, Ivan a kol.
Účetnictví podnikatelů 2021

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
556 s., 659 Kč
Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní
a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti
účetnictví orientovat.
ISBN 978-80-7676-130-8

společenské
vědy; osvěta
A STRO LOG I E

Bezos, Jeff
Vymýšlej a bádej

Lau, Laura; Lau, Theodora;
Lau, Kenneth
Čínský horoskop – Kompletní
přehled lunárních znamení

PO D N I K ÁN Í

E KO LOG IE

Mazanec, Luboš
Delisting

Exley, Helen
Jak chránit planetu

Překl. Piňos, Tomáš, Praha: Pragma,
2021, 304 s., váz. 399 Kč
V této sbírce spisů najdete jedinečné
a originální myšlenky a nápady Jeffa
Bezose, které během let poskytoval
různým akcionářům a novinářům.
ISBN 978-80-242-7258-0

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
296 s., 595 Kč

Překl. Daňková, Iva, Praha: Pragma,
2021, 480 s., váz. 499 Kč
Chcete zjistit, co vás čeká v budoucnosti a jaké vyhlídky máte v osobních
záležitostech, v partnerských vztazích
i v práci?
ISBN 978-80-242-7239-9

Praha: Slovart, 2021, 368 s., brož.
299 Kč
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Dárková a bohatě ilustrovaná kniha
přináší na každý den jeden citát,
radu či nápad, jak žít ekologičtěji
a ohleduplněji k životnímu prostředí,
abychom dalším generacím zanechali
„zdravou“ planetu.
ISBN 978-80-276-0076-2

Watkins, Julia
Žijte prostě – Průvodce přirozeným domovem s minimem
odpadu

Olomouc: Anag, 2021, 1. vyd., 280 s.,
brož. 359 Kč
V tomto průvodci představuje autorka Julia Watkins své zero waste
návyky, recepty a návody na to, jak žít
udržitelně a prostě.
ISBN 978-80-7554-319-6

ESOTE R I K A
Hay, Louise L.
Barvy a čísla

Překl. Novotná, Jana, Praha: Pragma,
2021, 104 s., váz. 249 Kč
Barvy a čísla pro nás mají mnoho
významů.
ISBN 978-80-242-7323-5

Kniha novináře Mattiho Friedmana
je poutavým přiblížením dosud málo
známých příběhů izraelských agentů
původem z arabského světa, kteří
sehráli důležitou úlohu při vzniku
samostatného státu, aby byli poté
téměř zapomenuti.
ISBN 978-80-7601-423-7

Judt, Tony
Poválečná Evropa. Její historie
od roku 1945

Výborný, Dalibor, Praha: Prostor,
2021, 1032 s., brož.
V roce 1945 byla Evropa na kolenou.
Značnou část evropských zemí těžce
postihlo válečné ničení, masové vraždění, letecké bombardování a rozvrat. Prakticky celá východní polovina
kontinentu upadla pod sovětskou
nadvládu.
ISBN 978-80-7260-487-6

Smolová, Věra
Mlynář Martin Fiala

FI LOZO FI E

Praha: Baronet, 2021, váz.
Zmapování dosud neznámé historie
Příbrami a jejího okolí na základě
studia dochovaných archivních
pramenů.
ISBN 978-80-88121-60-2

Brázda, Radim
Filozofové ve městě

Šmíd, Marek; Petráček, Tomáš
Vatikán a druhá světová válka

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
150 s., brož. 150 Kč
Kniha vznikla při příležitosti stého
výročí založení Filozofického semináře Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Je věnována připomínce prvních devíti filozofů, kteří
postupně vykonávali funkci vedoucího Filozofického semináře.
ISBN 978-80-210-9826-8

Pospíšil, Zdeněk
Perspektivy člověka

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 128 s.,
váz. 139 Kč
Předchozí epocha skončila a provázena řadou bolestí se rodí nová.
Většina lidí tuto změnu nepostřehla
nebo jí z různých důvodů nepřikládá
takový význam, aby ji podpořila či
jen akceptovala, ani nečiní kroky, aby
nenastala.
ISBN 978-80-278-0020-9

H ISTO R I E
Brabec, Martin; Stehlík, Eduard
Češi proti Hitlerovi

Praha: Vyšehrad, 2021, 272 s., váz.
299 Kč
Hrdinové a hrdinky protihitlerovského odboje v rozhovoru s předním
odborníkem na vojenské dějiny.
ISBN 978-80-7601-438-1

Conze, Eckart
Velká iluze

Překl. Košnar, Lubomír, Praha: Universum, 2021, 464 s., váz. 499 Kč
Velký historický epos o původu
dnešního uspořádání světa. Versailleská smlouva a Pařížská mírová
konference vtiskly světu pečeť až do
dnešních dnů – zanikly staré říše,
zrodily se nové státy, vzplály ale také
nové konflikty.
ISBN 978-80-242-7016-6

Friedmann, Matti;
Manďák, Jindřich
Agenti bez vlasti

Praha: Vyšehrad, 2021, 240 s., váz.
329 Kč

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2021, 164 s.,
brož. 164 Kč
Druhá světová válka se dlouhodobě
těší mimořádnému zájmu historiků
i odborné veřejnosti.
ISBN 978-80-7325-518-3

Zubov, Andrej
Rusko 1917. Katastrofa

Překl. Komendová, Jitka, Praha:
Argo, 2021, 232 s., váz. 288 Kč
Zubovova kniha představuje osobitý
pohled na ruské revoluce, únorovou
a říjnovou, v roce 1917. Autor se
zde formou přednášek zamýšlí nad
příčinami politického a sociálního
napětí v carském Rusku na počátku
20. století.
ISBN 978-80-257-3445-2

KRIMINALISTIKA
Firstová, Jana; Zámek, David
Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní
bezpečnosti

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 204 s., brož. 446 Kč
Prevence kriminality jako systémově
pojatá činnost se stala nedílnou součástí bezpečnostního systému České
republiky.
ISBN 978-80-7676-057-8

Liška, Přemysl
Dobrodružství kriminalistické
balistiky

Praha: Universum, 2021, 280 s., váz.
359 Kč
Kniha na pomezí literatury faktu a naučné literatury pojednává o historii
kriminalistické identifikace (ztotožnění) zbraní podle stop na vystřelených
nábojnicích a střelách.
ISBN 978-80-242-7327-3

OSO B N OSTI
Nechutová, Jana
Mistr Jan Hus, učitel a kolega

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
204 s., brož. 360 Kč

bibliografie
Obsahem knihy jsou komentované
české překlady 14 rekomendací
(promočních řečí) M. Jana Husa,
pronesených v letech 1398–1410
na artistické fakultě pražské univerzity.
ISBN 978-80-210-9796-4

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Gray, John
Muži jsou z Marsu Ženy
z Venuše

Praha: Práh, 2021, 248 s., váz.
Praktický návod, jak zlepšit
vzájemné porozumění a dosáhnout
v partnerských vztazích toho,
co od nich očekáváme. Nová
předmluva autora po 30
letech, psaná jen pro české
modernizované vydání.
ISBN 978-80-7252-883-7

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Koubská, Patricie
Třída plná barev

Praha: Portál, 2021, 144 s., brož.
249 Kč
Kniha aktivit pro MŠ zaměřená na
celý školní rok nabízí pedagožkám
a pedagogům mateřských škol
pestrou škálu různých aktivit: povídání, básničky, výtvarné a pohybové
činnosti, hudební chvilky, konkrétní
odkazy na dětskou literaturu a pohádky atd.
ISBN 978-80-262-1744-2

Nádeníčková, Veronika;
Gošová, Věra
Školák s SVP – Pozornost
a hravá cvičení

dajství – o zpravodajských službách
a o zpravodajské činnosti.
ISBN 978-80-7598-725-9

Pacner, Karel
Velmistři špionáže

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 448 s., váz.
399 Kč
Špionáž je součástí světových dějin
od nepaměti a v bouřlivém 20. století
s rozvojem techniky i civilizace samé
dostaly i tajné služby moderní podobu. Karel Pacner odkrývá tajemství
špionážních operací, zákulisí tajných
služeb a přináší nová fakta.
ISBN 978-80-7662-146-6

Šlachta, Robert;
Roth, Jiří
Čas na odvahu – Příběh vzniku
hnutí Přísaha

Praha: Universum, 2021, 128 s., váz.
249 Kč
Kniha formou reportáže představuje
Roberta Šlachtu v jeho nové roli lídra
politického hnutí Přísaha. Vstupu Roberta Šlachty do politiky předcházela
série debat se čtenáři nad jeho první
knihou Třicet let pod přísahou.
ISBN 978-80-242-7432-4

PR ÁVO
Fryšták, Marek
Znalecké dokazování v trestním
řízení
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
2. vyd., 132 s., brož. 292 Kč
Od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon
č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech. Druhé, podstatně přepracované a doplněné vydání velice
rychle reaguje na tuto novou právní
úpravu.
ISBN 978-80-7676-063-9

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 72 s., brož. 99 Kč
Aktivity a činnosti v knize Školák
s SVP – Pozornost a hravá cvičení
jsou připraveny na míru dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami,
které mají potíže se zvládnutím pozornosti a orientace. Kniha je určena
dětem 1. až 3. tříd ZŠ.
ISBN 978-80-7496-460-2

Fryšták, Marek
Znalecké dokazování v trestním
řízení

Nádeníčková, Veronika;
Gošová, Věra;
Veselá, Šárka
Školák s SVP – Čtení a hravá
cvičení

Horák, Ondřej;
Grygar, Tomáš;
Frumarová, Kateřina a kol.
Vyvlastnění a vyvlastňovací
řízení

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 72 s., brož. 99 Kč
Aktivity a činnosti v knize Školák
se SVP – Čtení a hravá cvičení jsou
připraveny na míru dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
které mají potíže se zvládnutím
techniky čtení a porozuměním čtenému textu.
ISBN 978-80-7496-458-9

PO LITI K A
Michálek, Luděk;
Pokorný, Ladislav;
Stieranka, Jozef a kol.
Zpravodajské služby a zpravodajská činnost

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 440 s., brož. 792 Kč
Monografie kolektivu autorů z České
republiky a Slovenské republiky
komplexně pojednává o institucionálních a činnostních aspektech zpravo-

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
132 s., 350 Kč
Od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon
č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech.
ISBN 978-80-7676-064-6

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
316 s., 638 Kč
Kniha představuje první vědeckou
monografii komplexně pojednávající o institutu vyvlastnění v českém
právu.
ISBN 978-80-7598-969-7

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

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
232 s., 495 Kč
Občanský zákoník z roku 2012
poprvé v českých právních dějinách
důsledně oddělil režim smluvní a mimosmluvní odpovědnosti.
ISBN 978-80-7598-759-4

Jirsa, Jaromír;
Havlíček, Karel
Dokazování (úvahy o teorii
a praxi)

z n o v i n e k k 7. 6 . 2 0 2 1 2 8 0 t i t u l ů
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 690 Kč
Publikace Dokazování (úvahy o teorii
a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní
– v tomto případě ovšem především
civilní soudní – proces.
ISBN 978-80-7676-102-5

Kyselovská, Tereza;
Rozehnalová, Naděžda;
Valdhans, Jiří
Právo mezinárodního obchodu.
Včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
524 s., 799 Kč
Tato publikace je čtvrtým, přepracovaným a rozšířeným vydáním
knihy Právo mezinárodního obchodu.
ISBN 978-80-7676-047-9

Ondrejová, Dana;
Římanová, Kamila;
Zvoníček, Tomáš
Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo
narušení dobré pověsti

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
172 s., 484 Kč
Publikace se věnuje otázce šíření
pravdivých informací, jež může být za
určitých okolností protiprávní.
ISBN 978-80-7598-077-9

Pavelec, Jan
Zápisy práv do katastru nemovitostí

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 724 s., váz. 1760 Kč
Publikace obsahuje podrobný
výklad jednotlivých typů věcných
práv k nemovitostem, a to optikou
katastrálního úřadu rozhodujícího v mezích zákonem stanovené
přezkumné působnosti o povolení
vkladu těchto práv do katastru
nemovitostí.
ISBN 978-80-7598-983-3

Pichrt, Jan;
Tomšej, Jakub
Proměny odměny

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
112 s., 250 Kč
Téma odměňování je stále aktuální.
Množství příspěvků v této publikaci
vytvořilo pestrou směsici pohledů na
oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie.
ISBN 978-80-7676-020-2

Richter, Martin
Novinka Základy trestní
odpovědnosti v rozhodovacích
procesech veřejné správy

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 320 s., brož. 682 Kč
Kniha představuje první vědeckou
monografii, která nabízí komplexní
řešení otázek trestní odpovědnosti za
jednání související s rozhodovacími
procesy veřejné správy.
ISBN 978-80-7676-060-8

Sedláček, Miroslav;
Střeleček, Tomáš
Zastoupení – Specifika a kontext
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
320 s., 649 Kč
Dvojice autorů připravila k vydání
soukromoprávně zaměřenou kolektivní monografii na trvale aktuální
téma zastoupení.
ISBN 978-80-7598-938-3
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Šmíd, Martin a kol.
Právo na rovné zacházení

Röhr, Hans-Peter
Ztráta kontroly

Urbanová, Martina;
Holá, Lenka
Mediace v praxi optikou empirického výzkumu

Růžičková, Jana
Dívka pod hladinou

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
324 s., 649 Kč
Monografie Právo na
rovné zacházení: Deset let
antidiskriminačního zákona vychází
při příležitosti desetiletého výročí
existence antidiskriminačního
zákona v České republice.
ISBN 978-80-7598-851-5

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
396 s., 799 Kč
Jaký je aktuální stav výkonu mediace
v České republice dle zákona o mediaci? Jak stanovit podmínky jeho dalšího rozvoje? Na to odpovídá unikátní
monografie o mediaci.
ISBN 978-80-7598-934-5

PSYCH O LOG I E
Dutton, Kevin;
McNab, Andy
Psychopatův průvodce na cestě
k úspěchu

Překl. Červenková, Renata, Praha:
Portál, 2021, 344 s., brož. 425 Kč
Hodný psychopat přemýšlí jinak
než běžní lidé. Kdybychom i my
jednali více sebevědomě, zachovávali si vždy chladnou hlavu, lépe
využívali svůj šarm a soustředěně
žili přítomným okamžikem, byli
bychom v životě bezpochyby mnohem úspěšnějsí.
ISBN 978-80-262-1738-1

Hájek, Stanislav
Není vrah jako vrah

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 120 s.,
váz. 245 Kč
Téma „Mluv se mnou“ se dostává
v této knize do nových souvislostí.
Zabýváme se otázkou, k jakým koncům může vést nedostatek komunikace mezi lidmi. Jde zde o konce, které
mají charakter promyšlené vraždy či
zabití v afektu.
ISBN 978-80-9073-213-1

Jung, Carl Gustav
Mandaly

Překl. Bosáková, Eva, Praha: Portál,
2021, 188 s., brož. 349 Kč
Výbor obsahuje tři Jungovy příspěvky
na téma mandal: „K empirii individuačního procesu“, „O symbolice
mandaly“, „Mandaly“.
ISBN 978-80-262-1724-4

Kolk, Bessel van der
Tělo sčítá rány

Překl. Martinková, Monika, Brno:
Jan Melvil Publishing, 2021, 496 s.,
váz. 499 Kč
Trauma nelze obejít. Jeho následky
zažívají mnozí – možná vy, možná
vaši blízcí. Vždy však ovlivňuje životy
všech okolo.
ISBN 978-80-7555-130-6

Levy, Alexander
Sbohem, mami, sbohem, tati

Překl. Klimentová, Eva, Praha: Portál,
2021, 200 s., brož. 335 Kč
Kniha se snaží co nejhlouběji zprostředkovat zkušenosti s procesem
truchlení. Text je doplněn několika
autentickými příběhy a velmi empatickými osobními úvahami.
ISBN 978-80-262-1740-4

Překl. Babka, Petr, Praha: Portál,
2021, 176 s., brož. 299 Kč
V této praktické knize Heinz-Peter
Röhr ukazuje, že inteligentní zvládání
pocitů je pro naše štěstí v životě důležitější než vysoké IQ. Vysvětluje, co je
ztráta kontroly, jak k ní dochází a jaké
strategie proti ní existují.
ISBN 978-80-262-1749-7

Praha: Portál, 2021, 184 s., brož.
269 Kč
Sára a Matyáš, dva z vícera hlavních
hrdinů, jejichž příběhy naleznete
v této knize, se stávají statečnými
bojovníky, kteří se, okolnostem navzdory, staví k životu čelem.
ISBN 978-80-262-1712-1

Šikl, Radovan;
Čermák, Ivo
Příběh československé psychologie I.

Praha: Portál, 2021, 448 s., váz.
649 Kč
Unikátní projekt si dal za cíl vyzpovídat formou rozhovorů významné
osobnosti české psychologie, které
tento obor od poloviny 20. století
etablovaly, a získané informace zasadit do širšího oborového rámce.
ISBN 978-80-262-1659-9

RO ČE N K Y
Hájek, Petr
Česká architektura 2019–2020

Praha: Prostor, 2021, 176 s., brož.
500 Kč
Ročenka české architektury pravidelně informuje nejen odbornou,
ale především laickou zajímající se
veřejnost o situaci v oboru a přináší
podněty a inspiraci.
ISBN 978-80-87064-31-3

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Martin, Eduard
Rodiče, máme vás rádi

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 1. vyd., 252 s., brož. 199 Kč
Být rodičem je krásné a také náročné
umění. Když rodiče vychovávají dítě,
vychovávají budoucnost pro sebe
i pro ostatní. Dobří rodiče jsou pro
děti nenahraditelní. Kolik nádherných zážitků a setkání s nimi se nám
dostalo!
ISBN 978-80-7566-138-8

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Mamani, Hernán Huarache
Kurandera

Překl. Chvojková, Lucie Chaya, Praha: Motto, 2021, 312 s., váz. 349 Kč
Podle dávné andské tradice v sobě
mají ženy neobyčejnou energii, která
je schopna vnést do světa rovnováhu
a mír.
ISBN 978-80-267-2006-5

STUD I E
Brunová, Marie;
Antošíková, Lucie
Všechny vody Čech tečou do
Německa?

bibliografie
Praha: Academia, 2021, 180 s., brož.
265 Kč
Kniha přináší soubor studií prezentovaných v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v rámci Literárněvědného
fóra 2019 Češi, Němci a protektorátní literatura.
ISBN 978-80-200-3223-2

ŠKO L ST VÍ
Hanuš, Jiří
Idea univerzity z české perspektivy

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
216 s., váz. 350 Kč
Cílem knihy je promyslet v dialogu
s významnými českými odborníky „ideu univerzity“ i její konkrétní
moderní projevy v zahraničí i v České
republice.
ISBN 978-80-210-9762-9

Trojan, Václav
Ředitel školy

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
170 s., brož. 350 Kč
Přijměte upřímné pozvání do tajů
ředitelské práce. Nová kniha Václava
Trojana Ředitel školy – Uvažování
o vyvažování života ředitelů škol je
psána především pro ředitelky a ředitele škol.
ISBN 978-80-7676-009-7

Ž IVOTN Í ST YL
Flanaganová, Kitty
488 pravidel pro život

Překl. Špetláková, Naďa, Praha:
Esence, 2021, 320 s., váz. 349 Kč
Tato kniha není tradiční seberozvojovou knihou, protože to nejste vy, kdo
potřebuje pomoc.
ISBN 978-80-242-7401-0

Hansen, Anders
Instamozek

Praha: Portál, 2021, 168 s., brož.
325 Kč
Autor nabízí „první pomoc“ v podobě
tipů, jak významně změnit životní styl
ve svůj prospěch, uvádí nejnovější
poznatky výzkumníků této oblasti
a v závěru se zabývá úvahami o tom,
zda se náš mozek dokáže na změněné podmínky adaptovat.
ISBN 978-80-262-1717-6

Hay, Louise L.;
Schulz, Mona Lisa
Vše je tak, jak má být

Překl. Šimonová, Jana, Praha: Pragma, 2021, 248 s., váz. 329 Kč
V této knize se Louise L. Hay a dr.
Mona Lisa Schulz, světoznámé autorky bestsellerů, spojily ke spolupráci,
aby znovu vzrušujícím způsobem
prověřily základní učení obsažené
v knize Uzdrav svoje tělo.
ISBN 978-80-242-7325-9

Rozsypalová-Vykoupilová,
Jaroslava
Babské rady

Praha: Radioservis, 2021, 150 s.,
váz. 249 Kč
Babské rady – to jsou cenné poklady
v podobě postupů, receptů a neotřelých nápadů, jak si poradit v situacích, které přináší každodenní život.
ISBN 978-80-88286-22-6

Walterová-Benešová, Barbora
Od mamuta k modelce

Praha: Fortuna Libri, 2021, 272 s.,
váz.

z n o v i n e k k 7. 6 . 2 0 2 1 2 8 0 t i t u l ů
Roky strávené v obrovském mamutím těle mi zajistily doktorát
z výmluv, proč nemohu zhubnout.
Neudržitelná situace mě donutila
zakleknout na startovní čáru nejnáročnějšího závodu mého života.
Shodím 30 kilo a získám Nobelovku
v hubnutí!
ISBN 978-80-7546-329-6

matematické
a přírodní vědy
BI O LO G I E
Bunting, Philip
Haló, tady mikrobi!

Překl. Dubcová, Dominika, Praha:
Pikola, 2021, 32 s., váz. 229 Kč
Vtipný a zábavný průvodce světem
virů, bakterií a dalších mikroskopických podivínů.
ISBN 978-80-242-7340-2

PŘ Í RUČK Y
Gródeková, Elżbieta
Jízda na koni pro začátečníky –
Přirozeně a beze strachu

Překl. Teodosijevová, Kateřina,
Praha: Esence, 2021, 152 s., brož.
359 Kč
Základní příručka o koních je určena
především pro mládež a začínající
chovatele.
ISBN 978-80-242-7282-5

SBO R N Í K Y
Programs and Algorithms of
Numerical Mathematics 20. Proceedings of Seminar, Hejnice,
June 21–26, 2020

FYZIKA

Praha: Matematický ústav AV ČR,
2021, 1. vyd., 171 s.
Sborník semináře Programs and Algorithms of Numerical Mathematics
20, který uspořádal Matematický
ústav AV ČR v Hejnicích ve dnech
21.–26. 6. 2020.
ISBN 978-80-85823-71-4

Hawkingová, Lucy
Jirka a loď času

zemědělství

Překl. Šilhánková, Helena, Praha:
Pikola, 2021, 352 s., váz. 399 Kč
Vesmírem se nadsvětelnou rychlostí
řídí tajemná loď Artemis.
ISBN 978-80-242-7300-6

M ATE M ATI K A
Yates, Kit
Matematika pro život

Překl. Pechal, Marek, Zlín: Kniha
Zlín, 2021, 328 s., váz. 399 Kč
Matematika je všude kolem nás, stačí
se jen naučit jinak přemýšlet.
ISBN 978-80-7662-112-1

PŘ Í RO DA
Bulletin Vydra, číslo 19. Speciální číslo s výsledky projektu
LUTRA LUTRA

Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí
nad Labem, 2021, 1. vyd., 99 s., brož.
Cílem bulletinu je mapovat aktuální
dění kolem vyder, publikovat původní vědecké práce a informovat
o ochraně těchto druhů v České
a Slovenské republice. Bulletin číslo
19 je věnován výsledkům projektu
„Lutra lutra“.
ISBN 978-80-86475-58-5

Bulletin Vydra, Nummer 19.
Sonderausgabe mit Ergebnissen
des Projektes LUTRA LUTRA

Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí
nad Labem, 2021, 1. vyd., 99 s., brož.
Cílem bulletinu je mapovat aktuální
dění kolem vyder, publikovat původní
vědecké práce a informovat o ochraně těchto druhů v České a Slovenské
republice. Bulletin číslo 19 je věnován
výsledkům projektu „Lutra lutra“.
ISBN 978-80-86475-59-2

Holland, Michael
Snídám slunce

Praha: Práh, 2021, 120 s., váz.
399 Kč
Rostliny mají pro náš svět zásadní
význam, protože bez nich by nedokázal přežít ani žádný jiný živý tvor.
Tahle knížka vám pomůže se s našimi
listnatými sousedy lépe seznámit – od
semínek až po zkameněliny (a přes
všechno mezi tím).
ISBN 978-80-7252-881-3

CH OVATE L ST VÍ
Dacanay, Emil;
Taghioff, Matt
Úžasná dobrodružství zvědavé
Zeldy

Překl. Formánková, Anna, Brno:
Moba, 2021, 192 s., váz. 289 Kč
Zvědavost je mnohem víc než jen
touha objevovat. Je to životní styl,
je to výsada. Zvědavost znamená
celé hodiny sledovat mouchu na zdi,
skočit do šuplíku s ponožkami těsně
předtím, než se zavře.
ISBN 978-80-243-9745-0

technické vědy
H O B BY
Bebarová, Tereza
Čas na TE.BE

Praha: XYZ, 2021, 288 s., brož.
369 Kč
Šikovných a kreativních lidí není nikdy dost – a právě proto vznikl lifestylový a hobby pořad Čas na TE.BE.
ISBN 978-80-7597-861-5

PŘ Í RUČK Y

problémů od běžného nachlazení
až po rakovinu.
ISBN 978-80-7651-048-7

KUCHAŘ K Y
Milatová, Růžena;
Wohl, Petr
Kuchařka při onemocnění
slinivky

Praha: Vyšehrad, 2021, 128 s., brož.
199 Kč
Součástí je kalorická a biologická
hodnota každého receptu.
ISBN 978-80-7601-427-5

Rozehnal, Patrik
Pochoutky z chaloupky. 1000
původních chalupářských receptů na vynikající domácí jídla

Praha: Radioservis, 2021, 120 s., váz.
Jedná se o knižní kuchařku z chalupářského prostředí. Obsahuje 100
receptů na oblíbená jídla. Je to česká
klasika obohacená o další nápady
a kuchařské tipy.
ISBN 978-80-88286-21-9

Staša, Roman
Matla

Brno: BizBooks, 2021, 280 s., váz.
399 Kč
Hokejka, kuchař, trenér, běžec, cestovatel a bůhvíco ještě. Nejlepší recepty
i životní příběh vítěze kuchařské soutěže MasterChef Česko 2020.
ISBN 978-80-265-0984-4

Švejnoha, Josef;
Kaplan, Vlastislav;
Jirkovská, Alexandra a kol.
Kuchařka pro diabetiky a nejen
pro ně

Praha: Vyšehrad, 2021, 312 s., váz.
399 Kč
485 receptů pro diabetiky a pro
všechny ty, kteří se chtějí stravovat
zdravě, ale chutně. Obsahuje výpočtové pravítko nutričních hodnot.
Zpracovává přehledným způsobem
nejnovější zásady stravování pro diabetiky, ale nejen pro ně.
ISBN 978-80-7601-460-2

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Csanády a kol., Júlia
Transkatétrová implantace chlopní v instruktivních kazuistikách

Překl. Marko, Kateřina, Brno:
Computer Press, 2021, 88 s., brož.
199 Kč
Staňte se odborníky na jednu z nejnávykovějších her na světě!
ISBN 978-80-251-5024-5

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 280 s.,
váz. 895 Kč
Transkatétrová implantace chlopní
(TVI) je minimálně invazivní výkon
umožňující náhradu poškozené
srdeční chlopně – aortální nebo mitrální. Preferuje se zejména u pacientů
s vysokým rizikem komplikací chirurgického výkonu na otevřeném srdci.
ISBN 978-80-7345-676-4

zdravotnic tví

Honzák, Radkin
I v nemoci si buď přítelem

Pilet, Stéphane
Fall Guys

ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Frawley, David
Ájurvédské léčení

Překl. Kozák, Jan, Olomouc: Fontána,
2021, 422 s., brož. 498 Kč
Ájurvédské léčení přináší ájurvédské terapeutické postupy pro
běžné nemoci, zahrnující více než
osmdesát různých zdravotních
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Praha: Universum, 2021, 232 s., váz.
299 Kč
Většina z nás se umí dobře postarat
o své blízké, když mají problémy
nebo zdravotní obtíže, zároveň se
však v takové situaci neumí dobře
postarat o sebe.
ISBN 978-80-242-7290-0

Jarolímek, Martin;
Barták, Miroslav
O nemoci, která se nazývá
schizofrenie

Praha: Vyšehrad, 2021, 96 s., brož.
199 Kč
Uznávaný odborník na léčbu
schizofrenie, MUDr. Martin
Jarolímek, v knize srozumitelně
charakterizuje tuto psychickou
poruchu, líčí její příznaky a zabývá
se různými aspekty léčby i běžného
života.
ISBN 978-80-7601-428-2

Jilich, David;
Kulířová a kol., Veronika
Infekce HIV

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 176 s.,
váz. 395 Kč
Přední čeští odborníci vám po delší
době přinášejí publikaci na téma HIV,
neboť péče o HIV–pozitivní pacienty
se dnes netýká jen specializovaných
pracovišť, ale čím dál tím více proniká
do všech zdravotnických a sociálních
zařízení.
ISBN 978-80-7345-688-7

Notbohm, Ellen
10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli
Překl. Diestlerová, Petra, Praha:
Portál, 2021, 160 s., brož. 279 Kč
Témata se týkají komunikace, sociální zdatnosti a klíčové úlohy, kterou při výchově dítěte s autismem
ke smysluplnému, soběstačnému
a produktivnímu životu zastávají
dospělí.
ISBN 978-80-262-1753-4

Piťha, Jiří;
Týblová, Michaela
Myastenie – obávaná diagnóza?

Praha: Maxdorf, 2021, 2. vyd., 96 s.,
brož. 195 Kč
Kniha je určena pacientům, u nichž
byla zjištěna myasthenia gravis,
a rovněž jejich blízkým. První vydání této knihy, které vyšlo před
16 lety, znamenalo velkou pomoc
rodinám, které se potýkají s touto
diagnózou.
ISBN 978-80-7345-689-4

Rychlíková, Eva
Orientační vyšetření páteře

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 88 s.,
brož. 195 Kč
O funkčních poruchách páteře existuje velký počet publikací. Většina
z nich je bohužel velmi podrobná a ze
složitého výkladu si lékař jen obtížně
může udělat závěry pro svou každodenní praxi.
ISBN 978-80-7345-678-0

Sobotka, Luboš
Basics in Clinical Nutrition

Praha: Galén, 2021, 676 s., brož.
1200 Kč
Nutritional support and metabolic
care are indispensable parts of
patient care. Moreover, they have
paramount potential for integrating
almost all disciplines of medicine
through their nutritional and metabolic aspects.
ISBN 978-80-7492-427-9

Widimský, Petr;
Štětkářová, Ivana a kolektiv
Neurokardiologie

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 312 s.,
váz. 1295 Kč
Mimořádná publikace připravená
kolektivem špičkových kardiologů
a neurologů v čele s prof. MUDr.
Petrem Widimským, DrSc., a prof.
MUDr. Ivanou Štětkářovou, Ph.D.,

bibliografie
pojednává o nemocech s klíčovým
medicínským i společensko-ekonomickým dopadem.
ISBN 978-80-7345-644-3

Pracovní listy k rozvoji předčtenářských dovedností dítěte předškolního
a mladšího školního věku.
ISBN 978-80-7496-462-6

umění; hudba

Slánská, Zuzana;
Rohová, Jana
Předškolák školákem – Příprava
na čtení

OSO B N OSTI
Štráfeldová, Milena
To je on! O té, co si říkala Toyen

Praha: Universum, 2021, 360 s., váz.
To je on! – Tři slova, ze kterých
možná vzniklo umělecké jméno
surrealistické malířky Toyen. Jméno
stejně záhadné, jako byla sama.
Svá svědectví tak o ní podali jiní,
především malíř Jindřich Štyrský,
se kterým vytvořila celoživotní
uměleckou dvojici.
ISBN 978-80-242-7313-6

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Gošová, Věra;
Nádeníčková, Veronika;
Slánská, Zuzana a kol.
Předškolák školákem – Rozvoj
zrakového vnímání

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 72 s., brož. 99 Kč
Pracovní listy k rozvoji předčtenářských dovedností dítěte předškolního
a mladšího školního věku.
ISBN 978-80-7496-463-3

Kohoutová, Marie;
Krejčová, Kristýna;
Pechancová, Jana a kol.
Předškolák školákem – Příprava
na počítání
Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 72 s., brož. 99 Kč
Pracovní listy k rozvoji
předmatematických dovedností
dítěte předškolního a mladšího
školního věku.
ISBN 978-80-7496-466-4

Nádeníčková, Veronika;
Gošová, Věra
Předškolák školákem – Rozvoj
pozornosti a orientace

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 72 s., brož. 99 Kč
Pracovní listy k rozvoji
předčtenářských dovedností dítěte
předškolního a mladšího školního
věku.
ISBN 978-80-7496-461-9

Nádeníčková, Veronika;
Gošová, Věra
Školák s SVP – Grafomotorika
a hravá cvičení

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 72 s., brož. 99 Kč
Pracovní listy pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami, které mají
potíže se zvládnutím techniky psaní.
72 báječných pracovních listů nabídne vašemu dítěti nejen trénink a průpravu při výuce psaní, ale i zábavu
a učení hrou.
ISBN 978-80-7496-459-6

Nádeníčková, Veronika;
Gošová, Věra;
Slánská, Zuzana a kol.
Předškolák školákem – Rozvoj
sluchového vnímání
Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 72 s., brož. 99 Kč

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 72 s., brož. 99 Kč
Pracovní listy k rozvoji předčtenářských dovedností dítěte předškolního
a mladšího školního věku.
ISBN 978-80-7496-465-7

FYZIKA
Lepil, CSc., doc. RNDr. Oldřich
Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění

Praha: Prometheus, 2021, 6 vyd.,
92 s., 136 Kč
V 6. vydání učebnice Fyzika pro
gymnázia – Mechanické kmitání
a vlnění je mezi elektronické učební
materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové
úlohy.
ISBN 978-80-7196-483-4

PR ÁVO
Radváková, Věra;
Sigmund, Tomáš
Základy odborné práce. Včetně
základů informační etiky.

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2021, 2. aktual. vyd., 164 s., brož.
324 Kč
Publikace Základy odborné práce
(včetně základů informační etiky)
je druhé rozšířené vydání učebnice
Základy odborné práce (Radváková,
Sigmund, 2016). Kniha je doplněna
především o aktuální poznatky v rámci informační etiky.
ISBN 978-80-245-2404-7
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a střídavě pobýval u příbuzných
v Německu a v Anglii.
ISBN 978-80-249-4455-5

Mayesová, Frances
Sejdeme se na piazzetě. Objevte
neznámá místa Itálie

Stýblová, Valja
Lužanská mše 4 – Mecenáš
v obnošené vestě

Jazykověda;
literární vědy

Stýblová, Valja
Lužanská mše 1 – Vita brevis

Praha: Paseka, 2021, 430 s., váz.
Vydejte se bočními uličkami italských měst, objevujte skrytá zákoutí
a vychutnejte typickou vůni a hluk
tržišť. Autorka úspěšných knih Pod
Toskánským sluncem a Toskánsko
pro každý den odkrývá Itálii tak, jak ji
znají pouze místní.
ISBN 978-80-7637-044-9

LI NGVISTI K A
Berger, Olga
Syntaktické termíny v ruštině
a češtině: komparativní pohled

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
144 s., brož. 320 Kč
Monografie se věnuje komparativní analýze vybraných ruských
a českých syntaktických termínů z 3
terminologických okruhů: slovní
spojení / syntagma, syntaktické
vztahy a prostředky jejich vyjadřování, větné členy.
ISBN 978-80-210-9807-7

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Slíva, Jan
Slovu zdar!

spor t
a tělov ýchova

Praha: Galén, 2021, 101 s., brož.
Je nedostatek smyslu pro humor polehčující, nebo přitěžující okolnost?
Na tuto otázku by mohla odpovědět
kniha aforismů výtvarníka, básníka
a písničkáře Jiřího Slívy.
ISBN 978-80-7492-533-7

JÓ GA

AUTOBIOGRAFIE

Lehmkuhl, Lynn
Jóga na židli pro seniory – Protahování a pozice, které můžete
provádět vsedě doma

Kvapil, Lukáš;
Sára, Robert
Lukáš Kvapil: Slzy rytíře
z Dakaru

Olomouc: Anag, 2021, 1. vyd., 160 s.,
brož. 329 Kč
Jedním z největších problémů mezi
stárnoucími muži a ženami je strach
z pádu. Snadno proveditelné pozice
jógy vsedě. Jóga na židli neboli „jóga
vsedě“ však umožňuje komukoliv
vychutnat si naplno všechny výhody
tohoto cvičení.
ISBN 978-80-7554-317-2

ŠACHY
Matocha, Pavel;
Polgár, László
Šachy – László Polgár

Praha: Slovart, 2021, 1104 s., váz.
699 Kč
Tato kniha obsahuje více než 5000
šachových úloh a většinu z nich
lze vyřešit během několika minut.
Existuje jen málo knih s šachovými úlohami a koncovkami, jež jsou
nejen jednoduché, ale také elegantní
a instruktivní.
ISBN 978-80-276-0261-2

Praha: Brána, 2021, 176 s., váz. 329 Kč
Veřejnost ho znala jen jako hrdinu ze
slavné Rallye Dakar.
ISBN 978-80-242-7447-8

Rudy, Linka
Na cestě domů… vždycky

Praha: Universum, 2021, 264 s., váz.
499 Kč
Praha, Stockholm, New York a Prachatice jsou místa, která Rudy Linka
nazývá svým domovem.
ISBN 978-80-242-7397-6

BIOG R AFIE
Sewardová, Ingrid
Princ Philip, jak ho neznáte

Překl. Antonínová, Hana, Praha: Ikar,
2021, 408 s., váz. 399 Kč
Jeho královská Výsost vévoda
z Edinburghu se narodil na
Korfu 10. června 1921 jako řecký
a dánský princ, ale už roku 1922
musela rodina Řecko opustit.
Dětství prožil Philip v exilu
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Praha: Šulc – Švarc, 2021, 272 s.,
váz. 295 Kč
Román Mecenáš v obnošené vestě
je o největším českém mecenáši
Josefu Hlávkovi. Jeho umělecký
a osobní život od raného dětství
zachytila Valja Stýblová v díle
Lužanská mše.
ISBN 978-80-7244-464-9

Praha: Šulc a Švarc, 2021, 224 s.,
váz. 295 Kč
První díl životopisného románu nezachycuje Hlávku, kdy už byl slavný
a bohatý, ale vypráví o jeho mládí
a prvních velkých projektech, které
sám realizoval.
ISBN 978-80-7244-470-0

CESTO PISY
Pawlowská, Halina
Když sob se ženou snídá

Praha: Motto, 2021, 232 s., váz.
299 Kč
Druhý světový průvodce Haliny
Pawlowské. Laponsko, Afrika,
Rakousko, Španělsko, Kréta, Hollywood. Od čerta k ďáblu vás zavedou
cestopisy Haliny Pawlowské.
ISBN 978-80-267-2005-8

DENÍKY
Viewegh, Michal
Zrušený rok – Deník 2020

Praha: Ikar, 2021, 376 s., váz. 399 Kč
Michal Viewegh po několika letech
opět přichází s nejosobnějším a nejotevřenějším žánrem – s deníkem.
ISBN 978-80-249-4481-4

Vojáčková, Šárka
Deník jóga matky

Praha: Motto, 2021, 328 s., váz.
299 Kč
Je rodinný život dostatečně duchovní?
ISBN 978-80-267-0893-3

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Denzil, Sarah A.
Tiché dítě

Překl. Libovická, Lucie, Praha: Motto,
2021, 352 s., váz. 399 Kč
Šestiletý Aiden zmizel při povodni.
ISBN 978-80-267-1983-0

Niedl, František
Inspektor s velkým mozkem

Brno: Moba, 2021, 256 s., váz.
279 Kč
Inspektor Timothy Prévit je ve své
podstatě stále stejný. Možná vychází
z myšlenky, že co je dobré, nemá
se měnit, ale spíš je mu to jedno.
A pokud se chce změnit někdo jiný,
nechť tak učiní a jeho nechá laskavě
na pokoji.
ISBN 978-80-243-9753-5

Roberts, Mark
Den mrtvých

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha:
Kalibr, 2021, 448 s., váz. 459 Kč

Dramatický britský kriminální příběh
s originální zápletkou a vyšetřovatelkou, která se jen tak nevzdá.
ISBN 978-80-242-7391-4

Tijan
Carter Reed – Vražedné pouto

Praha: Baronet, 2021, 344 s., váz.
369 Kč
Emma se rozhodla vynechat posilovnu a vrátit se domů dřív. Bylo to
na dlouhou dobu poslední snadné
rozhodnutí, které udělala, protože
doma našla svou znásilněnou spolubydlící.
ISBN 978-80-269-1574-4

Třeštíková, Radka
Osm

Praha: Motto, 2021, 384 s., brož.
299 Kč
Jednu březnovou sobotu je nalezena
postřelená mladá dívka. Michaela
zůstává v bezvědomí a policie je při
vyšetřování bezradná.
ISBN 978-80-267-2012-6

ESE J E , ÚVAHY
Hill, Napoleon
Úspěch – na cestě k bohatství

Překl. Piňos, Tomáš, Praha: Pragma,
2021, 176 s., váz. 299 Kč
Tato kniha je sbírkou nejznámějších
a nejsilnějších myšlenek legendy ve
svém oboru, Napoleona Hilla.
ISBN 978-80-242-7320-4

Palán, Aleš
Rady pánu Bohu, jak vylepšit
svět ještě líp

Praha: Prostor, 2021, 216 s., váz.
Je to známý vtip: Chcete Boha pobavit? Vyprávějte mu o svých plánech.
Ale možná se stejně dobře baví, když
si čte dalších čtyřicet Palánových rad,
jak má vylepšit svět ještě o něco víc.
ISBN 978-80-7260-481-4

Pawlowská, Halina
Jak blbá, tak široká

Praha: Motto, 2021, 232 s., váz.
299 Kč
Sloupky, rady a vtipné postřehy známé spisovatelky a scenáristky Haliny
Pawlowské.
ISBN 978-80-267-2000-3

Sjödin, Tomas
Síla nicnedělání

Překl. Nováková, Vendula, Praha:
Portál, 2021, 152 s., brož. 265 Kč
Autor v krátkých textech uvažuje
o tom, co by se stalo, kdybychom odpočinek dali na první místo a všechny
ostatní aktivity odvíjeli od tohoto
postoje.
ISBN 978-80-262-1741-1

FE J E TO NY
Crown, Darren
Angličtina na rovinu II

Překl. Vaňková, Jaroslava; Kotišová,
Miluš, Praha: Universum, 2021,
248 s., váz. 229 Kč
Volné pokračování oblíbených fejetonů o nástrahách, které má angličtina
pro české studenty, podrobně a přitom zábavně rozebírá další zajímavé
jazykové jevy.
ISBN 978-80-242-7334-1

Devátá, Ivanka
Koukám a co nevidím

Praha: Motto, 2021, 176 s., váz.
269 Kč

bibliografie
Fejetony známé herečky a spisovatelky, která si s humornou nadsázkou
všímá obyčejných věcí kolem nás, ať
už se udály v oblasti kulturní, politické nebo osobní.
ISBN 978-80-267-2001-0

Devátá, Ivanka
Koukám se okolo

Praha: Motto, 2021, 160 s., váz.
249 Kč
Sbírka fejetonů, ve kterých autorka
hovoří o věcech zásadních i zcela
prostých, s nimiž se setkáváme
denně.
ISBN 978-80-267-2003-4

Devátá, Ivanka
Radši nekoukat

Praha: Motto, 2021, 184 s., váz.
229 Kč
Kniha fejetonů o lásce, vztazích,
nemocech, běžném životě a třeba
i bulváru.
ISBN 978-80-267-1999-1

Devátá, Ivanka
Vůně posečené trávy

Praha: Motto, 2021, 248 s., váz.
299 Kč
Již šesté vydání sbírky fejetonů oblíbené herečky Ivanky Deváté neztrácí
na aktuálnosti ani půvabu.
ISBN 978-80-267-1997-7

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Dušek, Jakub
Štěkot uvázaných psů –
Detektivní thriller z prostředí
protektorátu

Praha: Universum, 2021, 144 s., váz.
299 Kč
Podzimního rána roku 1941 je
v zapadlé pražské ulici protektorátu Čechy a Morava nalezeno mrtvé
tělo s vyřezaným hákovým křížem
na hrudi.
ISBN 978-80-242-7464-5

Juščák, Peter
A nezapomeň na labutě!

Praha: Prostor, 2021, 400 s., brož.
Autor v románovém zpracování
zachycuje skutečné osudy žen odvlečených po druhé světové válce do
sovětského gulagu z různých koutů
střední Evropy, přičemž jeho protagonistka Irena Kalaschová pochází
z Československa.
ISBN 978-80-7260-447-0

Katalpa, Jakuba
Zuzanin dech

Brno: Host, 2021, 309 s., brož.
259 Kč
Co všechno udrží člověka při životě,
když se svět kolem hroutí?
ISBN 978-80-275-0510-4

Kutscher, Volker
Olympia

Brno: Moba, 2021, 592 s., váz.
449 Kč
Berlín, léto 1936. Uprostřed vše
obecného olympijského nadšení musí
Gereon Rath v utajení vyšetřovat
vraždu v olympijské vesnici.
ISBN 978-80-243-9707-8

Madeleine, Laura
Tajemství mezi námi

Brno: Moba, 2021, 392 s., váz.
Vysoko v horách na jihu Francie se
osmnáctiletá Ceci snaží žít co nejnor-
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málnější život. Píše se však rok 1943
a normální není nic – a to především
ne pro dívku, která se zamiluje do
špatné osoby.
ISBN 978-80-243-9750-4

Nikolai, Maria
Čokoládovna

Překl. Staňková, Libuše, Praha: Ikar,
2021, 376 s., váz. 399 Kč
Osud dvou žen. Rodinné dědictví.
Příběh velké vášně. Stuttgart na počátku 20. století.
ISBN 978-80-249-4374-9

Quinnová, Julia
Bridgertonovi: Vikomt, který mě
miloval
Překl. Zveřinová, Zdeňka, Praha:
Ikar, 2021, 320 s., brož. 299 Kč
Rok 1814 slibuje rušnou společenskou sezónu a vikomt Anthony Bridgerton má nejvyšší čas se oženit.
ISBN 978-80-249-4440-1

Stančík, Petr
Pravomil

Brno: Druhé město, 2021, 400 s.,
váz.
Román je inspirován skutečným
příběhem válečného hrdiny, který
zažil více vězení než lásek, slovo
Vlast psal vždy s velkým písmenem
a na sklonku života se vrátil z Ameriky potrestat dávný zločin tam,
kde světská spravedlnost hanebně
selhala.
ISBN 978-80-7227-864-0

H O RO RY
Jacksonová, Shelley
Mizení Sybil Joinesové

Brno: Jota, 2021, 504 s., váz.
Jedenáctiletá Jane Grandisonová,
kterou trápí silné koktání, má začít
studovat na Odborné škole Sybil
Joinesové pro ústoslyšící duchomluvné děti. Problémy ovšem nastanou,
když se ztratí jedna studentka.
ISBN 978-80-7565-848-7

KOM I K SY
Ležák, Zdeněk;
Kocián, Michal
Anthropoid aneb zabili jsme
Heydricha

Praha: Argo, 2021, 136 s., váz.
498 Kč
Komiksová kniha sleduje příběh
parašutistů ze všech výsadků souvisejících s operací, která vedla k zabití
Reinharda Heydricha, od jejich seskoku až po hrdinskou smrt.
ISBN 978-80-257-3468-1

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Hulpach, Vladimír
Pověsti z Čech, Moravy a Slezska
Praha: Pikola, 2021, 336 s., váz.
399 Kč
Vladimír Hulpach se sběru, studiu
a literárnímu zpracování lidových
pohádek a pověstí věnuje již mnoho let.
ISBN 978-80-242-6349-6

PO E Z I E
Fišmeister, Miroslav
Líc al–Chálí

Praha: Odeon, 2021, 72 s., brož.
199 Kč

Na první průlet verši Miroslava
Fišmeistera by se možná zdálo, že
jde o hravě nonsensovou poezii,
o absurdní slovní hříčky, o zvukomalebné toky hlásek a písmen a v nich
neztajené jiskřivé veselí. Ale může to
být i jinak.
ISBN 978-80-207-2014-6

Preissová, Martina
Jak jsem nebyla na Lvech a jiné
příhody

Brno: CPress, 2021, 192 s., brož.
229 Kč
Nebyla na Lvech, nejezdí na Maledivy
ani do Hollywoodu!
ISBN 978-80-264-3606-5

ROM ÁNY

Žáčková, Eva;
Žáček, Jiří
Co oči nevidí

Praha: Šulc – Švarc, 2021, 160 s.,
váz. 330 Kč
Kniha básní ze všech období Žáčkovy
tvorby otevírá cesty do hlubokého vesmíru, který se rozpíná v lidské duši.
ISBN 978-80-7244-455-7

POVÍ D K Y
Ruiz, Don Jose
Můj dobrý přítel chřestýš

Překl. Grufíková, Tereza, Praha:
Pragma, 2021, 128 s., váz.
Neztraťte se na cestě životem s poradcem v oblasti spirituality a autorem bestselerů donem José Ruizem.
Tato sbírka povídek vás naučí, jak
nalézt svou cestu a zároveň objevit
i sami sebe.
ISBN 978-80-242-7307-5

PRÓZ A
Hudský, Petr
Hrubý pytel, hrubá záplata

Praha: Radioservis, 2021, 196 s.,
brož. 229 Kč
Drsné historky plné napětí a místy
hodně černého humoru.
ISBN 978-80-88286-20-2

Sturluson, Snorri
Sága o svatém Óláfovi

Praha: Garamond, 2021, 360 s., váz.
Sága o svatém Óláfovi (Óláfs saga
helga) z pera islandského autora 13.
století Snorriho Sturlusona je nejznámější královskou ságou a nejslavnější
z dochovaných staroseverských
biografií norského krále Óláfa Haraldssona.
ISBN 978-80-7407-489-9

PŘ Í BĚ HY
Clotilde, Noël
Vypadlá z hnízda

Praha: Paulínky, 2021, 1. vyd., 160 s.,
brož. 249 Kč
Mladí manželé Noëlovi měli už šest
vlastních dětí, když se rozhodli, že by
si rádi osvojili nějaké opuštěné dítě
s postižením. V květnu roku 2013, po
dvouletém byrokratickém martyriu, si
konečně mohli přivézt domů „dauníka“ Marušku.
ISBN 978-80-7450-401-3

Devátá, Ivanka
Rodinný podnik

Praha: Motto, 2021, 168 s., váz.
269 Kč
Oblíbená herečka a spisovatelka
přináší laskavé příběhy plné humoru
o svízelích a trampotách, které nás
v životě potkávají.
ISBN 978-80-267-2002-7

Herzánová, Jitka
Delegátka pod rouškou nejistoty
Brno: CPress, 2021, 216 s., váz.
299 Kč
Přibalte si do kufru sbírku zábavných
zážitků z odvrácené strany dovolené!
ISBN 978-80-264-3611-9
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Anappara, Deepa
Dokud vás nenajdeme

Praha: Prostor, 2021, 376 s., brož.
Smog v indickém velkoměstě je
jako dech samotného ďábla. Pálí
v očích, leze do nosu a úst, usazuje
se na kůži, všechno rozmlžuje
a maže z oblohy hvězdy. Ale může
být i užitečný – když poskytuje krytí
třem dětem hledajícím nezvěstného
spolužáka.
ISBN 978-80-7260-483-8

Banga, Radek
(Ne)pošli to dál

Praha: XYZ, 2021, 240 s., váz.
349 Kč
Mimořádný životní příběh malého
romského kluka s velkým srdcem.
ISBN 978-80-7597-865-3

Bradley, Nick
Kočka a město

Brno: Host, 2021, 312 s., váz.
Propletené příběhy o kočkách, Tokiu,
osamělosti a vykoupení.
ISBN 978-80-275-0388-9

Butlerová, Octavia E
Podobenství o rozsévači

Překl. Kotrle, Petr, Praha: Argo,
2021, 360 s., váz. 448 Kč
Píše se rok 2025. Lauren Olamina
žije se svou rodinou v jedné z mála
bezpečných čtvrtí, které na předměstí
Los Angeles ještě zbývají.
ISBN 978-80-257-3485-8

Čechová, Dagmar Digma
Nesejdeš z cesty

Brno: Moba, 2021, 248 s., váz.
279 Kč
Nechat si předpovědět budoucnost vypadá lákavě. Nahlédnout
za hranice toho, co by mělo zůstat
utajeno. Dozvědět se, co hezkého
život přinese.
ISBN 978-80-243-9749-8

Devátá, Ivanka
Jen jednou mladá

Praha: Motto, 2021, 264 s., váz.
299 Kč
Příběh psaný s humorem a nadhledem vlastním populární herečce
a spisovatelce Ivance Deváté.
Mladá herečka Helena Stavinohová
právě ukončila divadelní fakultu
a nastoupila do svého prvního
angažmá.
ISBN 978-80-267-2004-1

Fundová, Johana
Hezký, ale narovnej se!

Brno: BizBooks, 2021, 224 s., váz.
349 Kč
Aneta, Kryštof a Nela jsou třicátníci
se zcela odlišnými životy.
ISBN 978-80-265-0985-1

George, Nina
Světla jihu

Překl. Hoangová, Dagmar, Brno:
Moba, 2021, 256 s., váz. 299 Kč
Pařížský knihkupec Jean Perdu,
kterého zná český čtenář z románu

Levandulový pokoj, prodává na
své lodi, v literární lékárně, knihy
jako medicínu na duši. Ne každá
kniha ale pomůže na každé skryté
trápení.
ISBN 978-80-243-9744-3

Granger, Ann
Nebezpečná zvědavost

Překl. Martinová, Michaela, Brno:
Moba, 2021, 320 s., váz.
Píše se rok 1864 a Lizzie
Martinová odjíždí z Londýna
na pobřeží jižní Anglie, aby se
stala společnicí Lucy Cravenové,
dospívající dívky, která žije
v ústraní se svými tetami a která
nedávno přišla o dcerku.
ISBN 978-80-243-9754-2

Harmonová, Amy
Vítr to ví

Překl. Nuhlíčková, Ivana, Praha: Ikar,
2021, 376 s., váz. 399 Kč
Anne Galagherová vyrůstala s dědečkem Eoinem a jeho kouzelnými
příběhy ze staré vlasti.
ISBN 978-80-249-4442-5

Helle, Helle
Ony

Praha: Paseka, 2021, 144 s., brož.
Ony jsou ona a její matka. Žijí
na dánském ostrově, píše se rok
1981. Šestnáctiletá dívka nastupuje na gymnázium, matka vlastní
obchod s oblečením a parfémy.
Jejich každodenní život vnímáme
očima dcery.
ISBN 978-80-7637-155-2

Hession, Rónán
Leonard a Hladový Paul

Brno: Host, 2021, 270 s., váz.
Odzbrojující román kladoucí
prostou otázku: Mohou dobří lidé
změnit svět? Leonard a Hladový
Paul je okouzlující příběh dvou
milých svobodných třicátníků,
kterých byste si na ulici ani
nevšimli, natož aby se z nich stávali
hrdinové románů.
ISBN 978-80-275-0606-4

Howe, Samantha Lee
Cizinec v naší posteli

Překl. Pavlíček, Stanislav, Praha: Ikar,
2021, 296 s., váz. 299 Kč
Mám všechno, na co si vzpomenu.
Jsem dobrá manželka, ale někdy si
připadám jako v pasti. A tak si začnu
románek s cizím chlapem jménem
Ewan a můj život se rázem obrací
vzhůru nohama.
ISBN 978-80-249-4425-8

Cherry, Brittainy C.
Eleanor a Grey

Překl. Dresia, Ivana, Praha: Baronet,
2021, 416 s., váz. 399 Kč
Greyson East ve mně zanechal svoji
trvalou stopu. Když jsem se do něho
jako mladá dívka poprvé zamilovala,
o životě jsem toho moc nevěděla.
ISBN 978-80-269-1568-3

Jakeman, Jo
Dokud mě nenajdou

Překl. Jansová, Markéta, Praha:
Motto, 2021, 256 s., váz. 369 Kč
Pronásleduje ji mnohem víc než jen
vlastní lež.
ISBN 978-80-267-0892-6

Janečková, Klára
Francouzský manžel

Praha: Ikar, 2021, 256 s., váz. 279 Kč

bibliografie
Kamila Oliverová je známá autorka
knih o záhadách a krásná žena.
ISBN 978-80-249-4471-5

Kulasová, Hana
Kapka kámen vyhloubí

Praha: Paseka, 2021, 192 s., brož.
289 Kč
„Stálá kapka i kámen vyhloubí.
Toto přísloví se stalo mým životním
heslem, neboť je to nejpřiléhavější
charakteristika mé práce,“ zapsala
si na konci srpna roku 1962 do
svého deníku Hana Kulasová,
maminka šestiletého Jirky a o rok
mladšího Vaška.
ISBN 978-80-7637-102-6

Lombardo, Claire
Nejhezčí dny našich životů

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha: Ikar,
2021, 520 s., váz. 499 Kč
Seznamte se, tohle jsou Sorensonovi!
ISBN 978-80-249-4443-2

Luptonová, Rosamund
Tři hodiny

Překl. Košnarová, Viktorie, Praha:
Ikar, 2021, 352 s., váz.
Tři hodiny, to je 180 minut nebo 10
800 vteřin. Je to ranní vyučování,
generálka Macbetha a putování po
zasněženém lese. Je to celá věčnost
vyplněná čekáním na zprávy nebo
odpočítáváním času před něčím
strašným.
ISBN 978-80-249-4408-1

Matthews, Jason
Palác zrady

Překl. Lžička, Milan, Praha: Kalibr,
2021, 568 s., brož. 399 Kč
Druhý díl trilogie špionážních příběhů o „rudé volavce“, ruské tajné
agentce Dominice Jegorovové, a jejím
osudovém muži, Nathanielu Nashovi
ze CIA.
ISBN 978-80-242-7373-0

McConaghy, Charlotte
Poslední migrace

Překl. Pokorný, Tomáš, Praha: XYZ,
2021, 312 s., váz. 369 Kč
Silný román o mizející přírodě a naději navzdory všem okolnostem.
ISBN 978-80-7597-872-1

Merta, Vladimír
Popelnicový román

Praha: Galén, 2021, 519 s., váz.
400 Kč
Rozsáhlý román známého písničkáře
je svým obsahem, stylem i celkovým
vyzněním dílem v současné české
próze zcela ojedinělým.
ISBN 978-80-7492-538-2

Morganová, Marlo
Poselství od protinožců

Praha: Práh, 2021, 208 s., váz.
Tento neuvěřitelně dobrodružný
příběh a jeden z největších světových
bestsellerů nám dává příležitost
objevit moudrost starodávné kultury
a vyslechnout si její podmanivé
poselství.
ISBN 978-80-7252-882-0

Orwell, George
1984

Překl. Svoboda, Martin; Martínková,
Petra, Praha: Argo, 2021, 228 s.,
váz. 698 Kč
Komiksová adaptace slavné dystopie
George Orwella 1984.
ISBN 978-80-257-3500-8

Pehe, Jiří
Poslední útěk Adama Drechslera
Praha: Prostor, 2021, 264 s., brož.
Veřejně známý intelektuál a spisovatel Adam Drechsler tuší, že brzy
podlehne vážné nemoci, a vypraví se
na svou poslední cestu přes oceán.
V letadle se však seznámí s dívkou,
která by snad jeho odcházení mohla
dát ještě nový směr.
ISBN 978-80-7260-488-3

Perrinová, Valérie;
Řihánková, Jitka
Vyměnit vodu květinám

Brno: Jota, 2021, 432 s., váz.
Podmanivý příběh silné ženy, která
přes všechny rány osudu tvrdošíjně věří ve štěstí. Jemný a zároveň
vzrušující příběh, z jehož každé
stránky sálá klid, lehce černý humor
a nadhled.
ISBN 978-80-7565-850-0

Pešta, Mikuláš
Terorista

Praha: Vyšehrad, 2021, 216 s., brož.
299 Kč
Román s rysy thrilleru a detektivního románu vypráví příběh mladého
muže sympatizujícího s extrémní
pravicí v současné České republice, který má plán, jak skoncovat s vlivem liberálů a levicových
neziskovek.
ISBN 978-80-7601-430-5

Plzák, Miroslav; Devátá, Ivanka
Soužití k zabití

Praha: Motto, 2021, 152 s., váz.
249 Kč
Dva přátelé ze studentských let, Vojta
a Tereza, se znovu setkávají, tentokrát na stránkách dopisů.
ISBN 978-80-267-1998-4

Říhová, Zuzana
Cestou špendlíků nebo jehel

Praha: Argo, 2021, 248 s., váz.
Manželský pár, Bohumil a Bohumila,
se společně s mentálně postiženým
synem přestěhuje z Prahy do malé
vesnice v pohraničí, aby vyřešil svou
manželskou krizi. V horkém létě se
pokoušejí zapadnout mezi místní.
ISBN 978-80-257-3415-5

Salinger, J. D.
Kdo chytá v žitě

Překl. Pellar, Rudolf; Pellarová, Luba,
Praha: Odeon, 2021, 232 s., váz.
259 Kč
Jeden z nejpopulárnějších amerických poválečných románů od klasika
moderní literatury. Příběh vyprávěný
sedmnáctiletým Holdenem Caufieldem je vlastně popisem necelých tří
dnů jeho cesty domů.
ISBN 978-80-207-2009-2

Sanderson, Jane
Mixtape

Překl. Palowská, Květa, Praha:
Motto, 2021, 400 s., váz. 399 Kč
Daniel byl první kluk, který dal Alison
kazetu s vlastním výběrem písniček.
ISBN 978-80-267-1982-3

Scott, Caroline
Fotograf ztracených

Překl. Horáková, Tereza, Ostrava:
Domino, 2021, 416 s., váz. 399 Kč
Edie se smířila s tím, že se její manžel
z války už nevrátí. Dokud nebudou
znát jeho osud, nemohou rozhodnout o tom svém.
ISBN 978-80-7498-492-1
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Schlink, Bernhard
Barvy loučení

Překl. Zoubková, Jana, Praha:
Odeon, 2021, 200 s., váz. 299 Kč
Loučení má mnoho tváří. Loučíme se
s mrtvými – s rodiči, sourozenci, s milovanou ženou. Loučíme se s přáteli,
známými, kolegy.
ISBN 978-80-207-2012-2

Slimani, Leila
Země těch druhých

Překl. Navrátilová, Danuše, Praha:
Argo, 2021, 288 s., váz. 298 Kč
V roce 1944 se Mathilda, mladá
Alsasanka, zamiluje do Maročana
Amina Belhadže, který bojuje ve
francouzské armádě. Po osvobození
se mladý pár odstěhuje do Maroka,
do posádkového města Meknesu,
kde žijí kolonisté z různých evropských zemí.
ISBN 978-80-257-3498-8

Soukupová, Petra
Věci, na které nastal čas. Román
z povídek

Brno: Host, 2021, 300 s., brož.
Život nelze naplánovat ani se na něj
nedá dopředu připravit. Alice a Richard, sedmnáct let jejich společného
života, dvě děti, Kája a Lola. Kájovi je
třináct a začíná mít rodičů dost, Lole
bude jedenáct a nejvíc ze všeho na
světě si přeje psa.
ISBN 978-80-275-0511-1

Swallow, James
Stín

Praha: Kalibr, 2021, 496 s., váz.
459 Kč
Marc Dane, protagonista mezinárodních špionážních bestsellerů Nomád,
Exil a Hacker, musí tentokrát čelit
nejšílenějšímu nebezpečí – smrtícímu viru!
ISBN 978-80-242-7353-2

Tamakiová, Mariko;
Valero-O’Connellová, Rosemary
Laura Deanová mě už zase
nechala

Praha: Paseka, 2021, 304 s., brož.
Freddy chodí se svou dívkou snů
a nejpopulárnější holkou ve škole.
Laura je sebevědomá, okouzlující
a krásná. Ale jako přítelkyně za moc
nestojí. Freddy se trápí jejich opakovanými rozchody.
ISBN 978-80-7637-182-8

Tijan
Carter Reed 2 – Návrat do
minulosti

Praha: Baronet, 2021, 280 s., váz.
329 Kč
Carter se vykoupil z řad mafie,
aby ochránil Emmu, ale když se
do Mauriciovy rodiny vrátí starý
přízrak z minula, spustí se řetězec
událostí, které mohou ublížit
všem.
ISBN 978-80-269-1577-5

Valentová, Dominika
Život za oceánem

Praha: CooBoo, 2021, 280 s., váz.
299 Kč
Lindě se podařilo nastoupit na
vysněnou vysokou školu… jen aby
zjistila, že možná není tak snová, jak
si myslela.
ISBN 978-80-7661-190-0

Vitický, Mgr. Martin
Objetí mravenečníka. Napínavý
román z Rio de Janeira
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Olomouc: Anag, 2021, 1. vyd., 424 s.,
váz. 379 Kč
Mladá diplomatka Ellen Vargasová
přijíždí do Rio de Janeira. Z letiště
spěchá přímo za svým otcem,
známým brazilským geologem,
od něhož obdržela po příletu
znepokojivou zprávu. Její otec byl
unesen.
ISBN 978-80-7554-315-8

Ward, Penelope;
Keelandová, Vi
Můj nemilejší suvenýr

Praha: Baronet, 2021, 328 s., váz.
369 Kč
Moje plánovaná dovolená pro dva
se nečekaně proměnila v osamělý
výlet. Než abych se tím trápila, sbalila jsem kufry s pocitem, že týden
v luxusním hotelu je přesně to, co
potřebuju.
ISBN 978-80-269-1580-5

Westová, Kasie
Možná tentokrát

Překl. Špínová, Adéla, Praha: CooBoo, 2021, 344 s., váz. 349 Kč
Jeden rok. Devět událostí. Devět příležitostí se… zamilovat?
ISBN 978-80-7661-192-4

Zapata, Mariana
S láskou, Lukov

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
Fragment, 2021, 472 s., brož. 399 Kč
Kdyby někdo Jasmine Santosovou
požádal, aby popsala posledních pár
let svého života jediným slovem, určitě by bylo sprosté.
ISBN 978-80-253-5119-2

ROZH OVO RY
Hájek, Vít;
Šturma, Jaroslav
Nejlepší dramatik je život sám

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 1. vyd., 240 s., váz. 349 Kč
Jaroslav Šturma zasvětil svůj život
dětské klinické psychologii. Za to,
čeho dosáhl, vděčí mnoha okolnostem. V knižním rozhovoru sledujeme
jeho inspirativní životní příběh a pronikáme do podstaty a zákulisí nejen
dětské psychologie.
ISBN 978-80-7566-160-9

SCI-FI, FANTASY
Aveyardová, Victoria
Rudá královna

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
CooBoo, 2021, 360 s., váz. 399 Kč
Vydejte se na dobrodružnou cestu do
země, kde na barvě krve záleží.
ISBN 978-80-7661-193-1

Bancroft, Josiah
Záhada Sfingy

Brno: Host, 2021, 470 s., váz.
Útěk z Babylonské věže není snadný,
ale návrat je ještě těžší. Thomas
Senlin a jeho nesourodá posádka
sice unikli ze spárů babylonských
byrokratů a despotů, nyní však nemají na vybranou a na své uloupené
vzducholodi musejí vést svízelný
život pirátů.
ISBN 978-80-275-0609-5

Gibson, William
Hardcore Mona Lisa

Překl. Bakič, Pavel, Praha: Laser,
2021, 360 s., brož. 399 Kč
Vstupte do Gibsonova jedinečného
světa – lyrického i mechanického,

erotického i plného násilí,
střízlivého i vzrušivého
– v němž mnohonárodní
společnosti a desperáti vybavení
nejmodernější technologií soupeří
v boji o moc.
ISBN 978-80-242-7360-0

King, William
Zabíječ upírů – Warhammer

Překl. Malčíková, Leona, Frenštát
pod Radhoštěm: Polaris, 2021,
296 s., brož. 349 Kč
Šestá kniha fantasy série
o Gotrekovi a Felixovi ze světa
Warhammeru.
ISBN 978-80-7332-465-0

Long, Nathan
S krví spjatá

Překl. Macháčová, Olga, Frenštát
pod Radhoštěm: Polaris, 2021,
352 s., brož. 369 Kč
Třetí pokračování cyklu o upírce
Ulrice ze světa Warhammeru. Po
dobrodružství, které zažila v Praag,
se Ulrika vrací zpátky do Nulnu,
kde se Lahmianky právě připravují
na válku.
ISBN 978-80-7332-451-3

Mammay, Michael
Mise na planetě

Překl. Marek, Jakub, Praha: Laser,
2021, 344 s., brož. 359 Kč
Váleční hrdinové před důchodem
nejsou obvykle odvoláváni a posíláni
do dalekých končin galaxie kvůli rutinnímu vyšetřování.
ISBN 978-80-242-7377-8

Moravcová, Irena
Dům roztříštěných snů

Praha: Straky na vrbě, 2021, 1. vyd.,
544 s., váz. 350 Kč
První republika, dvacátá léta. Vše je
nové a plné příslibů. Doramo Krásová má silné rodinné zázemí a dobrou
práci, navíc i jisté zděděné nadpřirozené schopnosti – zdá se, že nemůže
být spokojenější.
ISBN 978-80-88346-08-1

Muirová, Tamsyn
Gideon Devátá

Brno: Host, 2021, 450 s., brož.
Originální sci-fi — nespoutaný příběh
plný šermířských soubojů, politických
intrik a lesbických nekromantek.
Císař potřebuje nekromanty. Nekromantka Devátého klanu potřebuje
šermířku.
ISBN 978-80-275-0581-4

Riordan, Rick
Percy Jackson – komplet

Praha: Fragment, 2021, 1832 s.,
brož. 999 Kč
Nenechte si ujít komplet světově
úspěšné fantasy edice.
ISBN 978-80-253-5122-2

Ryan, Anthony
Volání vlka

Brno: Host, 2021, 527 s., brož.
Návrat do světa bestsellerové trilogie
Stín krkavce. Legendární Vélin Al
Sorna se vrací. Vélin Al Sorna je žijící
legenda, jeho jméno zná celé království. Právě pod jeho vedením byly
dobyty celé říše.
ISBN 978-80-275-0585-2

Sněgoňová, Kristýna
Šprti a frajeři

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 336 s.,
brož. 299 Kč

bibliografie
Porazit Společenství, osvobodit
zotročené lidstvo, získat zpátky
Zemi – to jsou sice záslužné
cíle, ale jen odhodlání nestačí
a prostředky k jejich dosažení
posádce lodi Kraksna chybí.
Zakázka pro vesmírnou mafii se
proto nedá odmítnout.
ISBN 978-80-278-0022-3

Soule, Charles;
Wendig, Chuck
Star Wars – Moře v plamenech –
Pevnost Vader
Překl. Klimeš, Pavel, Praha: Egmont,
2021, 312 s., váz. 599 Kč
Darth Vader se na rozkaz svého mistra vydává s inkvizitory na vodní svět
Mon Cala, aby pátral po nepříteli,
který na planetě podněcuje vzdor
vůči Novému řádu.
ISBN 978-80-252-4901-7

Verkin, Eduard
Zkáza ostrova Sachalin

Překl. Klimeš, Lukáš, Zlín: Kniha Zlín,
2021, 456 s., brož. 449 Kč
Postapokalyptická sci-fi v duchu
nejlepší ruské klasiky. Svět zničila
jaderná válka mezi USA a Severní
Koreou. Nedotčené zůstalo jen Japonsko a ruský ostrov Sachalin, kde
se život kvůli přelidnění proměnil
v peklo.
ISBN 978-80-7662-149-7

Williams, Tad
Koruna z čarodřeva – 1. kniha

Překl. Krejčová, Dana, Praha: Laser,
2021, 448 s., váz. 499 Kč
Uběhla desetiletí od chvíle, kdy odvážný Simon se svými přáteli z řad
lidí, trollů i Sithů porazil děsivého
Krále bouří.
ISBN 978-80-242-7433-1

TH R I LLE RY
Ballantyne, Lisa
Malá lhářka

Překl. Martinová, Michaela, Brno:
Moba, 2021, 320 s., váz. 349 Kč
Zatímco si Nick Dean užívá poklidný
večer se svojí rodinou, nemá nejmenší tušení, že jedna z jeho studentek
proti němu právě vznesla obvinění ze
zneužívání.
ISBN 978-80-243-9460-2

Černucká, Veronika
Dům na konci cesty

Brno: Moba, 2021, 320 s., váz.
Jak si soukromá vyšetřovatelka
Tara poradí s několika vraždami
a neřešitelnými záhadami?
Přítelkyně z dětství ji pozvala
do domu svého podivínského
otce, protože se obává, že někdo
z blízkých brzy zemře.
ISBN 978-80-243-9748-1

Fiedlerová, Veronika
Pozdravy záhrobí

Český Krumlov: Martin Štefko, 2021,
1. vyd., 356 s., brož. 349 Kč
Pracovní náplní Benedikta
Klausnera je odhalovat pojistné
podvodníky. K jejich dopadení používá neobvyklé metody – vidí do
minulosti a rozmlouvá se záhrobím.
Své schopnosti úspěšně tají až do
chvíle, kdy podnikatel Mlynář zabije svou manželku.
ISBN 978-80-88067-32-0

Fieldsová, Helen
Dokonalý zločin
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Překl. Knapová, Nela, Zlín: Kniha
Zlín, 2021, 376 s., váz. 399 Kč
Sebevražda, nebo dílo sériového
vraha? Pátý případ Luca Callanacha
a Avy Turnerové.
ISBN 978-80-7662-111-4

vyrazila do Kolumbie zdokonalit svoji
španělštinu, jako by jela na Slapy!
Když přišla 21. srpna okupace Československa, rozhodla se v Kolumbii
zůstat.
ISBN 978-80-7260-484-5

Dívčí detektivní klub řeší čtvrtý případ. Detektivka pro mladé dámy ve
stylu Agathy Christie!
ISBN 978-80-253-5113-0

Gallagher, Charlie
Zabije tě

Oz, Amos;
Chadadová, Šira
Skok do prázdného bazénu

Kalábová, Naděžda
Hry do lesa a do přírody

Překl. Steinerová, Irena, Praha:
Kalibr, 2021, 320 s., váz. 359 Kč
Grace Hughesová leží zkopaná na
podlaze koupelny a snaží se popadnout dech.
ISBN 978-80-242-7337-2

Indridason, Arnaldur
Temná zákoutí

Překl. Himmerová, Kristina, Brno:
Moba, 2021, 320 s., váz. 329 Kč
V jednom bytě je nalezena mrtvola osamělého starého muže. Na
stole leží výstřižky z novin, jež se
týkající případu vraždy, k níž došlo
za druhé světové války. Tehdy
kdosi zardousil mladou dívku a její
tělo ukryl u Národního divadla
v Reykjavíku.
ISBN 978-80-243-9929-4

Kimová, Angie
Smrtící zázrak

Překl. Špínová, Adéla, Zlín: Kniha
Zlín, 2021, 392 s., váz. 399 Kč
Jak daleko zajdete, abyste ochránili
svou rodinu?
ISBN 978-80-7662-113-8

Läckberg, Camilla
Kazatel

Překl. Bukovská, Lenka, Praha:
Paseka, 2021, 168 s., váz.
„Tahle kniha by se klidně mohla jmenovat Příběh skokana do prázdných
bazénů,“ říká izraelský spisovatel
Amos Oz. To když vypráví o zlomových okamžicích svého života, kdy se
několikrát vydal do neznáma a musel
začít znovu.
ISBN 978-80-7637-163-7

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Březinová, Ivona
Netvor třese zemí

Praha: Albatros, 2021, 120 s., váz.
249 Kč
Šestice Gangu odvážných spolu se
čtyřmi dospělými přiletí za přáteli
do Tokia.
ISBN 978-80-00-06172-6

Komára
A pak na mě mrkla

Překl. Nováčková, Eva, Praha: Motto,
2021, 360 s., brož. 299 Kč
Kdo je vrah, který se vynořil z minulosti?
ISBN 978-80-267-1968-7

Praha: Pikola, 2021, 64 s., váz.
259 Kč
Timon je malý kluk s úžasnou fantazií
a právě s rodiči jede na prázdniny
k moři.
ISBN 978-80-242-7398-3

Lapena, Shari
Její konec

Kratochvíl, Kryštof
Deník tajemné expedice

Překl. Špetláková, Naďa, Praha:
Kalibr, 2021, 296 s., váz. 359 Kč
Nový psychothriller Shari Lapeny
odhalí další nebezpečné tajemství
ukryté pod povrchem spořádané
rodiny, a to znovu v příběhu plném
stupňujícího se napětí a nečekaných
zvratů.
ISBN 978-80-242-7304-4

Poznanski, Ursula
Ani mrtvá, ani živá

Překl. Baroš, Radovan, Praha: Kalibr,
2021, 328 s., váz. 359 Kč
Vídeň, Ústřední hřbitov. V jednom
z bezpočtu květinářství pracuje žena,
která není tím, čím se zdá být, která
musí skrývat, že je stále ještě naživu,
a která chce zapomenout na svou
minulost.
ISBN 978-80-242-7196-5

Watt, Holly
Lidská trofej

Překl. Královcová, Petra, Praha:
Motto, 2021, 368 s., váz. 399 Kč
Novinářka na stopě vedoucí do
pekla!
ISBN 978-80-267-0891-9

V ZPOM Í N K Y
Krausová, Eliška;
Kroc, Vladimír
Letenka do neznáma aneb
Rozhovory přes oceán

Praha: Prostor, 2021, 224 s., váz.
Fascinující příběh Elišky Krausové–
Chaves, která na jaře roku 1968

Praha: Fragment, 2021, 64 s., váz.
249 Kč
Z výzkumné expedice do neznámých
krajin se vrátila jen hrstka jejích
členů.
ISBN 978-80-253-5114-7

Lotersztain, Ileana;
Depino, Amaicha
Detektiv na stopě zločinu

Překl. Macíková, Olga; Mlýnková,
Ludmila, Praha: Edika, 2021, 96 s.,
brož. 249 Kč
Pojďte číst příběhy, které vás budou bavit! Jestli ještě nemáte tuhle
knížku, doufám, že pro to máte
dobré alibi!
ISBN 978-80-266-1625-2

Papoušková, Eva
Vombat Jirka zachraňuje

H RY
Praha: Fragment, 2021, 128 s., brož.
199 Kč
Hledáte způsob, jak v dětech pěstovat lásku k přírodě, nebo si jen chcete
zpestřit výlet zábavnou hrou?
ISBN 978-80-253-5109-3

PO E Z I E
Budínová, Blanka
Kotrmelce u krmelce

Praha: Paseka, 2021, 50 s., váz.
Datel chce být spisovatel, hroch si
hraje na divoké prase a bratři kapři
závodí v plavání, zatímco chudák
křeček musí přečkat bouřku a klukům vlkům moknou uši. A proč
vlastně dělá jelen u krmelce kotrmelce?
ISBN 978-80-7637-081-4

PO HÁD K Y
Disney – 5minutové ospalé
pohádky

Praha: Egmont, 2021, 208 s., váz.
399 Kč
Vydejte se s dětmi před spaním za
nezapomenutelným dobrodružstvím
s oblíbenými hrdiny z animovaných
filmů od Disneyho a Pixaru!
ISBN 978-80-252-4895-9

Disney – Mickeyho nové 5minutové pohádky
Praha: Egmont, 2021, 160 s., váz.
369 Kč
Nechte si vyprávět pohádky o vašich
oblíbených animovaných hrdinech
a vydejte se s myšákem Mickeym
a jeho kamarády za nezapomenutelným dobrodružstvím!
ISBN 978-80-252-4909-3

Teper, Jiří
Pohádky o domovních znameních

Praha: Albatros, 2021, 72 s., váz.
299 Kč
Ozdoba domu je znamení nad vchodem – poznejte ta neznámá. Víte, co
jsou domovní znamení?
ISBN 978-80-00-06149-8

PRO DĚ TI
Adámková, Marie Kotasová
Jak vidí zvířata?

Praha: Pikola, 2021, 32 s., váz.
199 Kč
Kdo zachrání zvířátka, když v australské přírodě vypukne požár?
ISBN 978-80-242-7333-4

Praha: Albatros, 2021, 36 s., váz.
249 Kč
Pokud jste si někdy kladli otázku,
jak vnímají zvířata svět kolem nás
a je vám líto, že se jich nemůžete
zeptat.
ISBN 978-80-00-06117-7

Pilkey, Dav
Dogman: Pán blech

Barochová, Věra Hudáčková
Zuzka a ztracené kotě

Překl. Sysalová, Veronika, Praha:
Pikola, 2021, 256 s., váz. 299 Kč
Nejlepší psolicajt na světě a obránce
bezbranných musí opět do akce.
ISBN 978-80-242-7225-2

Stevensová, Robin
Špinavá školní hra

Překl. Ambrožová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2021, 376 s., váz. 299 Kč
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Praha: Fragment, 2021, 152 s., váz.
229 Kč
Zuzce je deset, má ráda balet a nemá
ráda kočky.
ISBN 978-80-253-5112-3

Bernerová, Rotraut Susanne
Karlíkovo dobrodružství

Překl. Hennerová, Magdalena, Praha:
Paseka, 2021, 18 s., váz. 249 Kč

Velké obrázkové knížky Jaro, Léto,
Podzim a Zima zná už skoro každý,
ale dobrodružství s králíčkem Karlíkem je nové a je určeno pro ty nejmenší. Hrdina Karlík jde s maminkou
do města. Tam potkají Ondru s jeho
maminkou.
ISBN 978-80-7637-181-1

Blumová, Anna
Ráj jednorožců – Kouzelné přání

Říčany: Junior, 2021, 128 s., váz.
Chceš se dozvědět, jak začalo přátelství světle modrého jednorožce Zvonka a malého jiskrného draka Baštíka?
Co museli překonat, aby i ostatní
uvěřili, že jiskrní draci a jednorožci
mohou být kamarádi?
ISBN 978-80-7267-736-8

Blytonová, Enid
Správná pětka a zloději

Překl. Peisertová, Alena, Praha:
Albatros, 2021, 136 s., váz. 229 Kč
Pětka se znovu setkává s Kutilem
a jeho opičkou Nezbedou.
ISBN 978-80-00-06177-1

Boček, Dominika;
Kamelandrová, Petra
Muchlinka – Příběhy malé chobotničky pro zvídavé dětičky

Praha: Šulc – Švarc, 2021, 144 s.,
váz. 299 Kč
V pohádkových příbězích o chobotničce Muchlince je uložena
moudrost, která pomáhá dětem nové
generace láskyplně formovat svou
osobnost.
ISBN 978-80-7244-466-3

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Fantom z fotbalového hřiště

Praha: Fragment, 2021, 136 s., váz.
199 Kč
Před fotbalovým tréninkem najde Patrik v kůlně u hřiště podivný, křiklavě
zelený míč.
ISBN 978-80-253-5111-6

Burešová, Jana
Bydlí u nás strašidlo

Praha: Fragment, 2021, 96 s., váz.
269 Kč
Bráchové Jakub, Tomáš a Adámek
mají zvláštního kamaráda.
ISBN 978-80-253-5121-5

Cameron, Bruce W.
Psí poslání: Příběh Molly

Překl. Kučerová, Klára, Praha: Pikola,
2021, 208 s., váz. 259 Kč
Seznamte se s Molly – jedinečným
psem s jedinečným posláním.
ISBN 978-80-242-7322-8

Cenkl, Jakub;
Konečná, Sabina;
Adamová, Lenka a kol.
Pozorujeme rostliny lesa a jeho
okolí s Jeníčkem a Mařenkou

Praha: Albatros, 2021, 42 s., 299 Kč
Unikátní mix známé pohádky a poutavé encyklopedie.
ISBN 978-80-00-05966-2

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná ZOO –
Ospalá sovička

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2021, 104 s., váz. 169 Kč
Olík je nesmírně ospalá sovička.
ISBN 978-80-253-5116-1

Dolejší, Ondřej
Kamarádi z pravěku: Péťa a Žofi

bibliografie
Praha: Albatros, 2021, 18 s., lepor.,
99 Kč
Žofi je smutná, že ještě neumí plavat
jako její kamarádky.
ISBN 978-80-00-06155-9

Emmerová, Lucie
Vyškrabávací zábava: Princezny
Praha: Pikola, 2021, 24 s., brož.
259 Kč
V této knize na vás čeká tajemství
ukryté pod černou vrstvou, ale také
krásný příběh s omalovánkami.
ISBN 978-80-242-7142-2

Fischer, Ellen
Když jde slůně do školy

Překl. Těthalová, Marie, Praha:
Portál, 2021, 32 s., váz. 239 Kč
Když půjde slůně do školy, co se
tam bude učit? Abecedu? To přece
ne. Naučí se tam, že jeho chobot
může být nosem, brčkem, rukou
i hadicí! A navíc se tam seznámí
s mnoha veselými zvířecími kamarády.
ISBN 978-80-262-1720-6

Hoštičková, Lenka
Čteme sami – Pohádky z Kouzelného palouku
Praha: Fragment, 2021, 56 s., váz.
199 Kč
Podporujte přirozený rozvoj čtenářských dovedností svých dětí. Díky
komplexnímu čtenářskému systému
z nakladatelství Fragment budou číst
jako draci!
ISBN 978-80-253-5110-9

Hrovatová, Nina Mav
O jezevci, který pořád zpíval

Praha: Fragment, 2021, 32 s., váz.
229 Kč
Byl jednou jeden jezevec a ten moc
rád zpíval.
ISBN 978-80-253-5079-9

Janssonová, Tove
Kdo utěší Drobka ?

Praha: Argo, 2021, 32 s., váz.
Drobek je bázlivý tvoreček z muminího světa. Děsí ho tma, hluční bambulové i zlé morany. Všichni kolem se
radují a užívají si života. Jak rád by se
Drobek s někým z nich skamarádil.
Chybí mu však odvaha.
ISBN 978-80-257-3409-4

Kinney, Jeff
Strašidelné historky báječného
kamaráda

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2021, 224 s., váz. 249 Kč
Popadněte baterku, schovejte se pod
peřinu a vydejte se do strašidelného
světa, který vznikl v bujné fantazii
Rowleyho Jeffersona!
ISBN 978-80-7661-198-6

Krolupperová, Daniela
Bubáček

Praha: Albatros, 2021, 64 s., váz.
199 Kč
Lukáš má rád pohádky o strašidlech.
ISBN 978-80-00-06156-6

KuliFerda jde do školy 1.

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 96 s., brož. 99 Kč
Pracovní sešity v edici KuliFerda jde do školy jsou praktickou
a hravou pomůckou pro ověření
a upevnění dovedností, schopností
a znalostí dítěte před vstupem do
základní školy.
ISBN 978-80-7496-434-3

KuliFerda jde do školy 2.

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 96 s., brož. 99 Kč
Pracovní sešity v edici KuliFerda jde do školy jsou praktickou
a hravou pomůckou pro ověření
a upevnění dovedností, schopností
a znalostí dítěte před vstupem do
základní školy.
ISBN 978-80-7496-435-0

Lindley, Jo
Kam odešlo mé hovínko?

Překl. Arnautovová, Maria, Praha:
Pikola, 2021, 32 s., váz. 299 Kč
Co se asi stane, když se na toaletě
spláchne?
ISBN 978-80-242-7261-0

May, Kyla
Deník mopse – Vzhůru do nebes

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 80 s., váz. 219 Kč
První díl zábavné série o nejroztomilejším mopsovi na světě. Baron
z Bublin alias „Bubi“ je nejroztomilejší mops na světě!
ISBN 978-80-264-3610-2

Neubauerová, Zuzana
Vtipy pro děti 5

Brno: CPress, 2021, 96 s., váz.
199 Kč
Tato kniha plná vtipů udělá radost
všem.
ISBN 978-80-264-3563-1

Olivová, Jana
Nové příběhy se šťastným koncem – Opuštěný muflonek

Praha: Fragment, 2021, 112 s., váz.
199 Kč
Prázdniny jsou v plném proudu, ale
Toník se celou dobu neodtrhnul od
knížek.
ISBN 978-80-253-5124-6

Parvela, Timo
Koumákův blog

Překl. Švec, Michal, Praha: Portál,
2021, 96 s., váz. 215 Kč
Kniha je určena především dětem,
které „nerady čtou“.
ISBN 978-80-262-1722-0

Slánská, Zuzana
Příběhy slunečních skřítků

Praha: Fragment, 2021, 40 s., brož.
189 Kč
Kombinace komiksu, obrázkového
čtení a zábavných úkolů pro všechny
prvňáky!
ISBN 978-80-253-5115-4

z n o v i n e k k 7. 6 . 2 0 2 1 2 8 0 t i t u l ů
V této knize na vás čeká tajemství
ukryté pod černou vrstvou, ale také
krásný příběh s omalovánkami.
ISBN 978-80-242-7140-8

PRO DÍVK Y
Praha: Fragment, 2021, 264 s., váz.
249 Kč
Přežije Bára muzikálový tábor, na
který se jí vůbec nechce?
ISBN 978-80-253-5117-8

Jouhanneau, Anne-Sophie
Polibky a croissanty

Překl. Křížková, Anna, Praha: Fragment, 2021, 256 s., brož. 299 Kč
Šestnáctiletá Mia přijela do Paříže
s velkým očekáváním.
ISBN 978-80-253-5120-8

Kennedy, Elle
Výzva

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2021, 368 s., váz. 389 Kč
Vysoká měla být moje šance, jak
bych se mohla zbavit komplexu
ošklivého káčátka a roztáhnout
křídla. Místo toho jsem skončila
v domě sesterstva plném nepříjemných holek.
ISBN 978-80-269-1571-3

Mielech, Agnieszka
Emi a Tajný klub superholek

Překl. Tardy, Markéta Páralová;
Babinská, Magdalena, Brno: CPress,
2021, 176 s., váz. 229 Kč
Jak zažít velké dobrodružství?
Založ si tajný klub! Emi je dívenka
jako ty!
ISBN 978-80-264-3607-2

Samová, Virginy L.
Deník odhodlané prudilky 3:
Fany se nedá!

Překl. Kyslíková, Kateřina, Praha:
Pikola, 2021, 256 s., váz. 279 Kč
V životě Fany je všechno špatně:
Máma jí udělá ostudu před CELOU školou, chytí vši v den, kdy
se má sejít se svým idolem Theem
Ulmerem, a navíc se zdá, že má
obdivovatele… a NENÍ to krásný
Theo Ulmer!
ISBN 978-80-242-7232-0

Tobin, Paul
Plants vs. Zombies – Pěstní
souboj

Překl. Herodek, Martin, Brno:
Computer Press, 2021, 88 s., brož.
199 Kč
Ďábelský zlomozek Dr. Zomboss
je zpět! Tentokrát se snaží koupit
krachující pekárnu v centru
městečka, po které pokukuje i cvok
Dave.
ISBN 978-80-251-5023-8

SCI-FI, FANTASY
5minutové Star Wars příběhy

Praha: Egmont, 2021, 176 s., váz.
349 Kč
Vypravte se před spaním do předaleké galaxie a zažijte nezapomenutelné
dobrodružství s příběhy na motivy
filmových epizod Star Wars,
ISBN 978-80-252-4916-1

Cossantelliová, Veronica
Cesta do země snergů

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Fragment, 2021, 248 s., váz. 269 Kč
Dovolte mi poznamenat, jak moc
se mně i mým dětem líbí kniha
E. A. Wyke-Smithe Kouzelná země
snergů, a její hrdina Gorbo – klenot
mezi poplety a skvostný společník
pro bláznivá dobrodružství.
– J. R. R. Tolkien.
ISBN 978-80-253-5125-3

O’Hearnová, Kate
Titáni – Do neznáma

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2021, 280 s., váz. 349 Kč
Tým našich dobrodruhů se vydává do
Nessina světa, aby tam hledal pomoc
pro boj s Náhradníky.
ISBN 978-80-253-5147-5

Pullman, Philip
Jedinečný nůž. Jeho temné
esence II.

náhodou zabil muže, jenž se mu
vloupal do domu, prochází tajným
oknem do paralelního světa, kde se
setkává s dívenkou Lyrou, známou již
z prvního dílu.
ISBN 978-80-257-3490-2

Stewnerová, Tanya
Alea – dívka moře: Řeka
zapomnění

Překl. Simonová, Lucie, Praha: Fragment, 2021, 672 s., váz. 449 Kč
Všichni členové posádky Alfa cru
přišli o své vzpomínky – nepamatují
si ani, kolik jich bylo původně a zda
někdo nechybí.
ISBN 978-80-253-5118-5

vysokoškolská
skripta; učebnice
CH E M I E
Kaňa, Antonín;
Vosmanská, Magda;
Mestek, Oto
Sbírka laboratorních úloh z atomové spektrometrie – Atomic
Spectrometry Laboratory Tasks

Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2021, 1. vyd., 176 s., brož.
300 Kč
Tato skripta navazují na teoretické
předměty Atomová spektrometrie
a Analytická chemie. Text umožňuje
studentům seznámit se s praktickými
aplikacemi metod atomové spektrometrie a provede je několika laboratorními úlohami.
ISBN 978-80-7592-088-1

Sinica, Andrej a kol.
Přírodní a modifikované polysacharidy

Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2021, 1. vyd., 180 s., brož.
300 Kč
Učební texty Přírodní a modifikované polysacharidy jsou určeny pro
studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a pro
všechny, kteří se zajímají o polysacharidy.
ISBN 978-80-7592-089-8

Praha: Argo, 2021, 312 s., váz.
V tomto pokračování Will, dvanáctiletý chlapec, který nešťastnou

Informace z redakce

Swift, Bella
Mops mořskou vílou

Překl. Krejčová, Šárka, Brno: CPress,
2021, 152 s., váz. 249 Kč
Peggy se na letní dovolenou chystá,
legrace to bude jistá.
ISBN 978-80-264-3609-6

PRO M L ÁDE Ž

Durková, Milena
Bára krotí divadlo

Zadinová, Radka
Holka do nepohody

Brno: CPress, 2021, 168 s., váz.
249 Kč
Kačka je jedenáctiletá dívka, která
se na první pohled od ostatních
neliší.
ISBN 978-80-264-3613-3

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

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Šiborová, Zdeňka
Čáp Čenda

Praha: Fragment, 2021, 72 s., váz.
299 Kč
Je tu jaro a Čáp Čenda se vrátil na
hnízdo u Kuňkavého rybníka. Autorka oblíbené pohádkové knížky Včelka
Meduška vás tentokrát vezme k českému rybníku.
ISBN 978-80-253-5123-9

Vyškrabávací zábava: Mořské
panny

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

Praha: Pikola, 2021, 24 s., brož.
259 Kč
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Databáze poskytuje aktuální
informace o vycházející knižní
produkci. Do tištěné verze
jsou zařazovány tituly těch
nakladatelů, kteří se SČKN
uzavřeli smlouvu o plnění
nabídkové povinnosti vůči
knihovnám.

NOVINKY
nakladatelství epocha
Martin Paytok

Prokletí pro všechny
Zábavná noirová jízda, v níž se hrdina
zaplete se zločineckou organizací, co ráda
věší lidi na kandelábry. Čekají vás zombíci,
akce a tašky plné sekáčků na maso…
296 stran, 249 Kč, e-book 169 Kč

Pavel Fritz

Světový
ko

miks čes

Studené
světlo hvězd

kých tvů
rců

!

Astronauti, průzkumníci i ostřílení
mazáci z ozbrojených složek. Ačkoliv
každému z nich rozdal osud jiné karty,
všichni hrají poker o to nejcennější…
520 stran, 359 Kč, e-book 279 Kč

Robert Kaločai, Michael Petrus

Nanits CHronicles
Unikátní komiksový projekt zkušených
českých autorů splétá osudy tří hrdinů
ve sci-fi z blízké i vzdálené budoucnosti
a na pozadí událostí zásadně formujících
budoucnost Země. Promyšlený svět
a špičková kresba v dechberoucím celku.
400 stran, 699 Kč, e-book 490 Kč

František Kotleta, Roman Bureš,
Kristýna Sněgoňová a kolektiv autorů

Lockdown

Fantastická Epocha
Deset autorů, deset příběhů. Sborník
sestavený v době krizového stavu vás
zavede do fantastických světů mezi skřety,
elfy a půlčíky, technologické vymoženosti
i do futuristické budoucnosti.
384 stran, 259 Kč, e-book 159 Kč

Veronika Krištofová

Eliáš mezi piráty
Záchrana kapitána Flinta

Piráti, Siréna, bůh moří a Kraken! Vyplujte za dobrodružstvím,
v němž nejedna mořská nestvůra leccos pořádně zašmodrchá
a kde i domácí mazlíčci mají zuby ostré jako šavle!
Napínavý příběh pro všechny holky a kluky od 8 let.
160 celobarevných stran, 299 Kč
Pavel Vodička

Války růží

Střet Lancasterů a Yorků (1455–1485)
e

mám
ih y vi
n
K v kr

Třebaže v Anglii vládl řád a stabilita, touha po královské koruně zasela rozkol
mezi příslušníky vládnoucí dynastie. Střet prominentních rodin Lancasterů
a Yorků v první knize z nové řady edice Polozapomentých válek.
384 stran + 16 stran barevné přílohy, 399 Kč, e-book 279 Kč
www.epocha.cz

Nakladatelství Epocha

Nakladatelství Epocha

co | kde | kdy

CENA JIŘÍHO ORTENA UDĚLENA
V pondělí 17. května proběhlo v Zrcadlové kapli Národní knihovny v pražském Klementinu slavnostní vyhlášení Ceny Jiřího
Ortena 2021. Vítězem 34. ročníku soutěže pro mladé talentované autory do 30 let se stal Šimon Leitgeb se svou básnickou
sbírkou Betonová pláž.

Kniha Leitgebových básnických miniatur vyšla v JT´s
nakladatelství v roce 2020 a odbornou porotu jmenovanou Svazem českých knihkupců a nakladatelů, v níž
zasedli literární teoretik Petr A. Bílek, literární kritik
a filozof Petr Fischer, spisovatelka a překladatelka
Pavla Horáková, literární redaktor Štěpán Kučera
a spisovatelka a redaktorka Božena Správcová, zaujala
svou přímočarou a nesentimentální dětskou optikou,
z níž autor buduje konkrétní, uvěřitelný svět malého
chlapce z okraje společnosti.
„Na své druhé básnické sbírce Betonová pláž
jsem intenzivně pracoval dva a půl roku. Začal jsem

ji psát při druhé jízdě
v rozdrncaném autobuse na Ukrajinu. Jel jsem
tehdy za současnou přítelkyní, kterou jsem tam
potkal dva týdny zpátky
během čtení textů z mé
první sbírky Mezi náma.
Texty mi do ukrajinštiny
přeložil tamní básník
Petro Miďanka. Tím začala má dlouhá cesta za
hranice. Vzpomínám si,
jak jsem pak vozil rukopis v horní kapse krosny
přes státy bývalé Jugoslávie, thajské hostely a pláže až
do New Yorku, aniž bych měl jedinou kopii.
Vzpomínám si, jak jsem se troufale zeptal
Biancy Bellové, jestli mi nepřeloží texty z rukopisu do angličtiny, abych obrazil pár čtení
v Anglii a při prvním z nich jsem se seznámil
s londýnským básníkem Deanem Attou, který mě od té doby svými texty a společenskými postoji nepřestává inspirovat. Po necelých dvou letech cestování jsem pak v Gruzii
proškrtával víc jak sto stran rukopisu na podlaze hotelového pokoje a poslouchal revoluci probíhající do-

slova pod okny. Rukopis tak se mnou projel Evropou,
Amerikou i Asií a těsně po Silvestru 2020 stráveném
v Connecticutu jsem se ho rozhodl poslat na redakci
dlouholetému kamarádovi Janu Těsnohlídkovi, se kterým jsme ho „dotáhli na konec cesty“ v jeho JT’s nakladatelství. Udělalo mi pak radost, když se obálky ujmul
Jaromír 99, jehož ilustrace a hudbu dlouho se zájmem
sleduji,“ uvedl laureát Šimon Leitgeb.
Oceněná kniha vzešla z 21 přihlášených titulů,
z nichž byla nominována tři díla do užšího výběru. Kromě vítězné Betonové pláže to byl počin Gábiny Pokorné V hlavě (Práh), přinášející bez příkras zápisky mladé
schizofreničky, a románový debut Praskliny (Listen)
spisovatelky, publicistky a scenáristky Kláry Vlasákové.
Cena Jiřího Ortena 2021 je udělována s podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury,
Magistrátu hl. města Prahy a partnerem je
také České literární centrum, které vítězi
zprostředkuje tvůrčí pobyt.
Všichni nominovaní od Českého literárního centra obdrží překlad ukázky
z jejich díla do angličtiny, francouzštiny
a němčiny pro účely zahraniční propagace.
Cena Jiřího Ortena je podobně jako v předchozích ročnících spojena s finanční prémií
pro vítěze ve výši 50 000 Kč. A stejně jako v minulém
roce také s 10 000 Kč pro oba další nominované.

knižní tipy

ROZHOVOR U KATEDRÁLY
svého otce Ambrosiem. Oba vzpomínají na minulé události svého života a bilancují. Santiago se na začátku ptá: „Ve které chvíli se to v Peru podělalo? (…) On
je jako Peru, Zavalito, taky si v jednu chvíli podělal život. Přemýšlí: ve které?“ Je
příznačné, že na takové otázky se odpověď většinou hledá dlouho a marně. Oba,
jak Santiago, tak Ambrosio – a také mnoho dalších postav kolem nich –, si prožili
své ve složitém období moderních peruánských dějin. Santiagův otec spolupracoval s diktátorským režimem a díky němu bohatnul, proti čemuž se Santiago
bouřil nejprve na univerzitě, pak prací v novinách a odchodem z domova a nakonec i sňatkem s dívkou, kterou jeho rodina dlouho nemohla přijmout. Ambrosio
prožíval složitý vztah s bývalou služkou Zavalových, a než se stal řidičem dona
Zavala, byl řidičem dona Bermúdeze, šéfa tajné policie a později ministra. Když
Odríova diktatura padla a Bermúdez musel zmizet do ciziny, ocitla se ve složité
situaci i jeho milenka Hortensia, která byla nakonec zavražděna… Ale těch osudů,
postav a vypravěčských linií je v románu mnohem více a čtenáři nedají vydechnout. Podle překladatelky má katedrála v názvu trojí význam: je to jméno hospody, kde se odehrává rámcový rozhovor; je to metafora struktury románu, která je
sice komplikovaná, ale logická a přehledná jako třeba stavba gotické katedrály;
a je to místo, kde se lidi svěřují.
MILAN VALDEN

Na jedno z vrcholných děl peruánského spisovatele Maria Vargase Llosy (*1936), nositele Nobelovy ceny za
literaturu (2010), na rozsáhlý „totální román“ Rozhovor
u Katedrály z roku 1969, jsme čekali dlouho jako na jediný
z nejstarších autorových románů, který u nás dosud nevyšel. Autor jej vydal po slavných prvních dvou románech
Město a psi (1963) a Zelený dům (1966) a k dokonalosti
v něm dovedl originální techniku prolínání dialogů a časových vrstev. Ta je sice náročná na čtení a soustředění, ale
zároveň velmi přehledná, takže čtenář se v textu neztratí. Je to již šestnáctá kniha
a patnáctý román Vargase Llosy vydaný v češtině. Šestisetstránkovou knihu vydalo Argo a přeložila ji Anežka Charvátová, která již dříve přeložila autorovy romány
Vypravěč (Magnesia Litera za překlad) a Pětinároží. Ten román je jako katedrála,
i když ta z titulu je obyčejná hospoda: román úchvatný, složitý, ale čtivý, velký
a komplexní; mnohovrstevnaté dílo, od nějž čekáme vrcholný čtenářský zážitek
a také se nám ho dostane; vypravěčská bravura, bohatý jazyk, vynikající překlad;
mnoho postav, příběhů, osudů a témat včetně politiky; široký obraz společnosti
a novinářského prostředí v Peru 50. let 20. století za Odríovy vojenské diktatury a po ní. Rámcový rozhovor vede třicátník Santiago Zavala s bývalým šoférem
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NOVINKY A DOTISKY
DOTISK — DOPORUČUJEME
Daniel Low-Beer

ARCHY ŽIVOTA

Historie rodu Löw-Beer
mezi vilou Tugendhat a Schindlerovým seznamem
Strhující osudy rodiny spojené s vilami Tugendhat a Löw-Beer v Brně.
Příběh o nepravděpodobném přežití jednoho jména a lidí, kteří je nosí.
„Nový pohled na příběh
Oskara Schindlera.“
Thomas Keneally,
autor knihy
Schindlerův seznam

295

„Rodinná historie, která se
protnula s vilou Tugendhat
i Schindlerovým seznamem...
vize spravedlnosti a lásky
k životu, kterou rozdrtilo zlo.“
Eva Lustigová, spisovatelka

„Příběh, který by si měli
přečíst všichni Evropané.“
František Olbert,
vedoucí Schindlerovy
továrny

Kč

OSOBNOSTI

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

395

MODERNÍ DĚJINY

285

Kč

499

Kč

Kč
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Hynek Fajmon

Husa na provázku, univerzita v bytě,
s Havlem na Hradě, houfy bílých
psíčků v dramaturgii i v životě...

Úvahy o diplomacii, strategickém
výhledu a umění vést

Od konce druhé světové války
k brexitu

VZPOMÍNKY
PETRA OSLZLÉHO

Kniha zaznamenává vzpomínky významného brněnského dramaturga, kmenové
osobnosti Divadla Husa na provázku,
všestranného divadelníka a současného
rektora JAMU Petra Oslzlého. Jeho život
se odehrával na prknech, která občas
znamenala svět, ale často také boj s domácími normalizačními kádry nejen o svobodu uměleckého vyjádření, ale hlavně
o svobodu občanskou.

KISSINGER PODLE
KISSINGERA

Legendární diplomat Henry Kissinger stál
uprostřed nejdůležitějších jednání studené
války. Kniha je záznam rozhovorů, které
s Kissingerem vedl jeho blízký spolupracovník Winston Lord. Ze vzpomínání obou
veteránů vzniklo koncentrované a názorné svědectví o umění diplomacie. Znalci
Kissingerova díla ocení osobní zkušenost
z hvězdných hodin americké politiky,
ostatním kniha poslouží jako čtivý úvod
do Kissingerova brilantního uvažování.

BRITÁNIE
PO ROCE 1945

Kniha je určena všem, kdo se zajímají
o moderní Británii či o ní potřebují získat
přehledné a aktuální informace. Dobře
poslouží především vysokoškolským
studentům historie, politologie, mezinárodních vztahů, anglistiky a dalších
společenskovědních oborů. Obsahuje
přehledně zpracované kapitoly o britské
politice, institucích, hospodářství, společnosti a kultuře.

PŘI NÁKUPU PŘES WWW.BOOKSPIPES.CZ SLEVA 25 % Z UVEDENÝCH CEN.

AMÉLIA FLEUROT

Odpustit druhým,
odpustit sobě
PŘEKLAD SIMONA FILOVÁ
Odpouštíme někdy jen na oko? Případně ze slušnosti?
A nestálo by za to, naučit se odpouštět skutečně
a autenticky? Odpustit těm, kteří nás zranili, znamená
pochopit, že dotyčný ublížil především sám sobě tím, že
se nás dotkl, ať už vědomě, či nikoli. Prožitá krize nám dává
příležitost osvobodit se z toxického vztahu, nebo naopak
šanci ho proměnit. Skutečně odpustit proto neznamená
rezignovat na spravedlnost a vlastní blaho, ale naopak
obdarovat sám sebe něčím velmi cenným.
Váz., 192 s., 299 Kč

KRISTIN ROSKIFTE

Každý (se) počítá
PŘEKLAD JITKA JINDŘIŠKOVÁ
Na počátku není nikdo. Nula. Na konci je skoro osm
miliard lidí. Kniha je zaměřena na počítání (od 0 do 35,
následně 45, 50, 60, 65, 75, 85, 90, 100, 135, 200, 400,
1000, 7 800 000 000). Každé číslo v knize je doplněno
vtipnými ilustracemi a doprovodnými otázkami
založenými na hledání v obrázku, ale i na sociálním
čtení, vymýšlení příběhu, fantazii. Všichni žijeme na
jedné planetě, každý jsme jedinečný, každý (se) počítá.
A jedením z nich jsi ty! Kniha je určena dětem od 5–10 let.
Váz., 64 s., 299 Kč

obchod.portal.cz

Jiří Wolker
Básně
Básnické dílo Jiřího Wolkra (1900—1924) si v sobě uchovalo
nezaměnitelnou výpověď o radikální proměně poezie
dvacátých let a záhy podnítilo četné polemiky o směřování
avantgardního umění. Společně s oběma sbírkami Host
do domu a Těžká hodina, vydanými ještě za autorova
života, obsahuje výbor i další básně do sbírek nezařazené,
například stěžejní pásmo Svatý kopeček.
329 Kč Česká knižnice
vychází
1. 7.

Petr Šesták
Kontinuita parku
Josef už nemá čas ztrácet čas. Po letech studií a pobytu
v cizině se vrací do svého rodiště vést tzv. zodpovědný
život. Román je groteskně existenciálním vyprávěním
o generaci mezi normalizační výchovou a kapitalismem,
analogovým dětstvím a vpádem nových technologií.
349 Kč Česká beletrie

Silvia Moreno-Garciová
Mexická gotika
Gotický horor z prostředí
mexické smetánky. Poté co
Noemí Taboadová obdržela
zmatený dopis od své nově
provdané sestřenice s prosbou
o záchranu, zamíří do
odlehlého domu na mexickém
venkově. Není si ale jistá,
co v něm najde...
379 Kč Horor

hostbrno.cz

Pestré literární
zážitky

Tim Postovit
Motýlí pavilon
Tento mladý básník je domestikovaný ve
dvou kulturách, ve dvou jazycích (jako dítě
používal ruštinu, žil v Izraeli), češtinou však
vládne dokonale. Jeho sbírka působí na první
dojem nadreálně, ve skutečnosti však svými
přesnými metaforami míří k podstatnému.
229 Kč Poezie

Patrick Wirbeleit
Tonička už všude byla
Přidejte se k výpravě Toničky a jejích zvířecích
kamarádů a procestujte s nimi křížem krážem svět.
Vystoupejte na vrchol hory, prozkoumejte jeskyni
a kochejte se krásnými ilustracemi plnými vtipu
a překvapení.
329 Kč Pro děti

knižní tipy
VOŇAVÁ LÉKÁRNA
Záhada černé květiny
Anna Ruheová
Lucie Alvensteinová má tajemství: hluboko pod jejím
domem je tajná místnost – Voňavá lékárna! Jednoho
dne náhle zmizí všechen prášek Meteor, nejdůležitější
složka magických vůní. Lucie jej ale nutně potřebuje
k tomu, aby osvobodila Matsova otce od účinků Nelaskavé vůně. Při hledání zloděje Lucie a její přátelé
cestují až do Amsterodamu, kde získají pomoc od nepředvídatelného pěstitele květin a taky od muže, který by už správně dávno neměl být naživu. Dokážou děti získat Meteor zpátky a zachránit Voňavou lékárnu?

SEDM ZÁKONŮ
Jak se civilizace rodí, rostou a upadají
Miroslav Bárta
Žijeme v epoše, která nemá obdoby? Je náš svět tak
unikátní, jak si myslíme? A budeme první civilizací, která poroste věčně? Nebo je vše prostě jinak a jsme jen
dalším kamínkem do mozaiky příběhů člověka na tomto světě? Správná odpověď je pravděpodobně ano i ne.
Naše civilizace, úroveň technologií a znalostí
obecně, vyspělost komunikací a lékařské péče i míra
blahobytu mluví samy za sebe. Stejně tak ovšem můžeme pozorovat, že podobně
jako v minulosti i dnes čelíme dobře známým výzvám, jakými jsou nárůst byrokracie, fungování či selhávání elit, role společenské smlouvy i lídrů, nadbytek nebo
naopak chybějící zdroje energie, ekonomické krize nebo (ne)schopnost přizpů-

sobit se proměnám přírodního prostředí. Objevují se i zcela nové výzvy jako na
příklad svět zahalený do globální komunikace, sociální sítě, zetabyte informací,
rozpor mezi nashromážděnými poznatky a skutečným poznáním, lidská schopnost masivně měnit své přírodní prostředí, epidemie a mnohé jiné.
Kniha Sedm zákonů nabízí možnost podívat se na dnešní svět jako součást
dlouhé časové řady dějin, procesů i dílčích událostí, jejichž charakteristiky prozrazují, že existuje sedm univerzálních zákonů, kterým podléhají všechny civilizace.
I my.

SVĚTLA JIHU
Nina George
Pařížského knihkupce Jeana Perdua už známe z románu Levandulový pokoj. Ve své Literární lékárně již
dlouho prodává knihy jako medicínu na trápení lidské
duše. Sobě však pomoct nedokáže a tak se už dvacet
let vrací k útlé knížce Světla jihu od neznámého autora
s pseudonymem Sanary.
Když bezdětným manželům svěří úřad do péče
osiřelou malou holčičku, sami netuší, jak se jim život
změní. Stane se doslova jejich slunečním paprskem,
světlem, které je denně provází. A když Marie-Jeanne
přijde jednoho dne domů s nápadem, že se stane spisovatelkou, Francis, který doposud nepřečetl jedinou knihu, se rozhodne pořídit si pojízdnou knihovnu – bibliobus. Na cestách mezi malebnými jihofrancouzskými vesničkami a městečky ho
samozřejmě provází schovanka Marie-Jeanne, empatická dívka, díky níž nejenom
Francis, ale i návštěvníci knihovny přicházejí na to, co všechno se člověk může
z knih naučit, jak mu knihy mohou pomoci překonat ostych nebo najít lásku…

knižní tipy
PANÍ DOKTORKO, CO VY NA TO?
Vzpomínky lékařky
Jita Hrubanová
Osudy lidí, které potkávala během své profesní pouti
a s nimiž řešila kromě jejich zdravotních problémů
často i životní události, autorka-lékařka poskládala
do této knihy. Jde o obyčejné lidské příběhy, úsměvné i bolestné, které se přes svou jedinečnost v podobných variantách stále opakují. Čtenář tak může
nahlédnout do zákulisí lékařské práce a objevit i její
nečekané stránky. A pokud si při četbě uvědomí, že ve vztahu lékaře a pacienta
je nutná oboustranná důvěra a pokora, pak tato vzpomínková knížka splní svoje
poslání.

ROZHOVORY V PSYCHOTERAPII
Psychoterapie v přesazích a souvislostech
Jiří Růžička (ed.)
Kniha je věnována klíčové psychoterapeutické otázce, jíž je rozhovor. Je velmi důležité podstatně rozumět rozhovoru jako takovému, protože v rozmluvě
se děje poznání. To je již dlouhou dobu zúžené na
poznání objektivní čili věcné, neosobní, neutrální,
vědecké. Díky psychoterapii opakovaně zakoušíme,
že poznání bez setkání nepřináší štěstí, úlevu, radost
a mír, neulehčí duši bolest, nezmírní lidské utrpení. Setkání, které je lůnem mezilidského vztahu, se zakládá a uskutečňuje v rozhovoru. Zda se rozmluva stane
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neuskuteční a řeč se stane slepým míjením, bezduchou formalitou – to je pro
dění v psychoterapii a pro její smysl rozhodující. V rozhovoru dochází k důvěrnému setkání s druhými lidmi, ale také sama se sebou. A to nejen v reálném čase,
ale také v minulosti a budoucnosti, ve společné chvíli, ve světě materiálním nebo
virtuálním, v otevřenosti a přesazích. Lidské bytí je rozhovor, v něm se také děje.
Proto je tak důležité, s kým, o čem i jak se řeč, a tak i náš život, vede. Péče o řeč
a její dialogické dění je starostí o nás, o duši, o svět. Z toho se nám ukazuje, na
jakých záchytných ontologických bodech se psychoterapie zakládá, na čem spočívá a jaké jsou její přesahy a souvislosti.

TICHÁ SMRT
Peter May
Smyslů zbavená pomstychtivost, o smysly připravená
oběť, sluncem rozpálené španělské pobřeží a vrah se
srdcem chladným jako led. Když se policistka Cristina
Sánchez Pradellová vydá s kolegou do luxusní vily na
andaluském pobřeží k údajnému vloupání, netuší, že
se jí život co nevidět obrátí vzhůru nohama. Ve vile
totiž dojde ke střetu, při němž uprchlý zločinec Jack
Cleland nechtěně zastřelí svou přítelkyni. Cleland
přísahá, že se Cristině pomstí. Středobodem jeho
krutého plánu se stává Cristinina teta trpící Usherovým syndromem, vzácným
onemocněním, jež ji připravilo o sluch i zrak. Na pomoc španělské policii je
vyslán geniální, avšak svérázný detektiv původem z Glasgow John Mackenzie.
Hrdou a nezávislou Španělku spolupráce s asociálním Skotem pochopitelně
nijak nenadchne. Dokážou Clelanda dopadnout, než vrah řekne své poslední
krvavé slovo? 14:11 Stránka 1
28.5.2021

LUCINDA RILEY • AUTORKA SVĚTOVÝCH BESTSELLERŮ
PRODÁNO VÍCE NEŽ 50 MILIONŮ VÝTISKŮ
SESTRA SLUNCE – Lucinda Riley
Rodinná sága SEDM SESTER
Electra D´Aplièse má na první pohled všechno, co si mladá žena může od života přát. Po smrti
svého adoptivního otce se vydává hledat svou biologickou rodinu.
Při hledání svých kořenů se dostává až do roku 1939, kdy se v Keni Cecily Huntley-Morganová
snaží zapomenout na zrušené zásnuby. Zde se seznámí se starým mládencem Billem
Forsythem, chovatelem dobytka, udržujícím blízké styky s hrdými Masaji. Setkání s Billem
změní dívčin život, ale ještě víc se o to zaslouží jistá masajská kráska s tíživým tajemstvím
a slib, který jí Cecily dá…
Sestra Slunce je šestým dílem rodinné ságy Sedm sester. Ságu plnou romantiky,
vášní, záhad, srdcervoucích milostných dramat a nádherných scenérií lze číst i jednotlivě. Příběh další sestry najdete v následujícím díle ságy Zmizelá sestra.

SEDM SESTER
SESTRA BOUŘE
SESTRA VE STÍNU
SESTRA S PERLOU
SESTRA LUNY

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 17. 5. 2021 až 23. 5. 2021

beletrie
1. Alena Mornštajnová Listopád Host
2. Shari Lapena Její konec Kalibr
3. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
4. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
5. Petra Stehlíková Nasterea Host
6. Filip Rožek Gump – Pes, který naučil lidi žít Kontrast
7. Sandra Pogodová, Richard Pogoda Buď v pogodě Cosmopolis
8. Zdeněk Svěrák Povídky a jedna báseň Cosmpolis
9. Vlastimil Vondruška Křišťálový klíč IV. – Hejnické pastorále Moba
10. František Kotleta, Kristýna Sněgoňová Šprti a frajeři Epocha

populárně-naučná
1. Lukáš Hejlík 555 – Výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka Došel karamel
2. Tomáš Kosačík, Lucie Kosačíková Nejjednodušší plán 29 dní Tomáš Kosačík
3. Satchin Panda Cirkadiánní kód Jan Melvil Publishing
4. Petra Burianová Cesta z těsta CPress
5. Nina Špitálníková Svědectví o životě v KLDR NLN
6. Jan Menděl Uprdelismus Pragma
7. Roman Staša Matla – Kuchařka plná příběhů BizBooks
8. Jan Hnízdil, Michal Tříska Všichni jsou psychopati jenom já jsem letadlo NLN
9. Jan Vojáček Umění být zdráv CPress
10. Tomáš Kosačík Nejjednodušší recepty Tomáš Kosačík

pro děti a mládež
1. Jeff Kinney Strašidelné historky báječného kamaráda CooBoo
2. Zuzana Pospíšilová Kouzelná třída Grada
3. Stephenie Meyerová Půlnoční slunce Egmont
4. Neal Shusterman Zvon YOLI
5. Tereza Kovářová Real Terysa CPress
6. Dav Pilkey Dogman: Pán blech Pikola
7. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 15 CooBoo
8. Jan Lebeda Medovníček a jeho nemocnice pro zvířátka Pikola
9. Kolektiv Tlapková patrola – Pohádky pro všechny tlapky Egmont
10. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Duben 2021

1. Tim Weaver Není cesty zpět Audiotéka, čte I. Bareš
2. Yuval Noah Harari Sapiens Audiotéka, Bookmedia, čte L. Ondráček
3. Jonas Jonasson Sladká pomsta Voxi, čte M. Stránský
4. Wim Hof Wim Hof: Ledový muž Jota, čte P. Hromádka
5. Miroslav Žamboch Bakly: Bez slitování Walker a Volf, čte Z. Velen
6. Karin Lednická Šikmý kostel OneHotBook, čte V. Cibulková
7. Michaela Duffková Zápisník alkoholičky Voxi, čte T. Dočkalová, I. Dušková, P. Batěk, M. Písařík
8. Jo Nesbo Nůž Voxi, čte D. Matásek
9. Frederick Forsyth Liška Tympanum, čte O. Brousek ml.
10. James Rollins Jidášův kmen Audiotéka, Bookmedia, čte J. Schwarz
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Sedm univerzálních
zákonů, kterým podléhají
všechny civilizace. I my.

www.KNIHA-MESICE.cz
K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz
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