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Více než 170 knih za akční ceny.
K dostání u vybraných knihkupců nebo na www.knihy-za-babku.cz
Ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v platném znění upozorňujeme, že ceny zde
uvedené mají charakter obecné informace a jsou pro knihkupectví nezávazné. Technické změny, příp. omyly
vyhrazeny. Nelze kombinovat s jinými slevami či akcemi.

Vezměte si sílu z vašeho rodu
LENKA ŠNAJDROVÁ

Léčivý rodokmen
Jak prababičky ovlivňují život
následujících generací
Lidé si dnes začínají více všímat toho, jak žili naši předkové.
Jejich úspěchy i potíže totiž mohou do značné míry ovlivnit i náš
osud. Některá vaše trápení a starosti mají své kořeny v dobách,
kdy jste se ještě nenarodili. Tato kniha se zaměřuje právě na ně
– může proto nabídnout mnohem víc než obyčejný rodokmen
sestavený z údajů na matrikách. Pomůže vám, abyste sami
prozkoumali osudy svých předků a především vyhledali oblasti,
které mohou ovlivňovat vaše životy.
brož., 192 s., 265 Kč

Nová knížka Petra Horáčka
PETR HORÁČEK

Jak myška
snědla měsíc
PŘEKLAD MARIE TĚTHALOVÁ
Co se stane, když se malé myšce splní přání a z nebe
spadne kousek voňavého měsíce? Myška si z něj
ukousne. Jak to ale dopadne? Bude měsíc ještě
někdy kulatý? Koukněte se myší dírou!
váz., 32 s., 229 Kč

obchod.portal.cz

editorial

tip redakce

KNIŽNÍ FESTIVAL OSTRAVA

Vážení a milí čtenáři,
možná jste si všimli, že jsme v minulém čísle poprvé představili tituly z projektu Nejlepší knihy dětem,
který organizuje Komise pro dětskou knihu Svazu
českých knihkupců a nakladatelů a Česká sekce
IBBY. V tomto a dalších číslech přineseme postupně
všechny knihy z aktuálního ročníku. Jsou tam opravdu krásné kousky, přesvědčte se o tom na straně
6. Skoro lituji, že už nejsem dítě. Možná po některé knize sáhnu pod záminkou, že je pro dceru. V souvislosti s tímto prospěšným
projektem mě zaujaly výsledky právě zveřejněného průzkumu společnosti SCIO.
Je zaměřen právě na děti a čtení. Celkem se do něj zapojilo 34 200 žáků základních
škol a 7 700 studentů středních škol a výsledky byly prezentovány s podtitulem
Učitelé se s námi nebaví o knihách. Průzkum ukázal, že tři čtvrtiny z dotazovaných
žáků s učiteli nemluví o tom, co přečetli, a dvě třetiny učitelů žákům neříkají, jaké
knihy by měli číst. To jsou zajímavá zjištění. Mám trochu pocit, že knihy a čtení jsou
ve školách stále silně spjaty jen se čtenářským deníkem, který mnoho dětí považuje
spíš za nutné zlo, než že by je podněcoval ke čtení. Určitě by místo zapisování děje
bylo lepší s dětmi o knihách mluvit, diskutovat, rozebrat děj i styl. Diskuse je tvůrčí,
podporuje fantazii i vyjadřování. Věřím, že v mnoha školách to tak je a průzkum nás
jen upozorňuje na to, že by takového povídání o knihách mezi žáky a učiteli mohlo
být víc. Z výsledků vyplynula ještě další zajímavá zjištění, a sice že 80 procentům
dotázaných četli rodiče knihy, ještě než začali chodit do školy. To je hodně pozitivní
výsledek a nás rodiče školou povinných dítek chválím. Mám kamarádku, která si
večer četla i se svou už třináctiletou dcerou. Proč ne. Pro obě to byla chvilka, kdy
byly spolu, jen ony dvě samy pro sebe. Z průzkumu vyplynulo i to, že více než polovina dotázaných dětí vídá rodiče pravidelně číst. I to současné generaci rodičů
přidává plusové body. Vypadá to, že se na vlně čtenářského boomu vezeme rádi
a pokud naše děti nestrhne ke čtení škola, možná to zachráníme my doma. V závěru průzkumu mě moc nepřekvapily grafy ukazující, že dívky čtou více než chlapci.
Nevím, proč to tak je, psycholog by mi to jistě vysvětlil, ale u nás doma to dokazují
velikosti knihoven. Já mám větší než manžel a dcera větší než syn. Ale co na tom,
hlavně, že čtou, že čteme!
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Chcete zmoudřet? Můj ty světe –
otevřete knížku – čtěte!“
Jiří Žáček

Dlouho o tom mluvíme, dlouho se těšíme a už je to tady – Knižní festival Ostrava
otevře své brány 28. února. Jde teprve o druhý ročník tohoto knižního svátku, ale
už loni si získal srdce všech milovníků knih, a tak se i letos očekává velká návštěvnost. A je na co se těšit. Opět se sem chystá mnoho zajímavých osobností, například
autor knih Rudý Zeman nebo Boss Babiš Jaroslav Kmenta, zahraniční zpravodaj
ČT a novinář Tomáš Etzler nebo oblíbená a oceňovaná Alena Mornštajnová. Svou
knihu tu představí také spisovatelská debutantka Karin Lednická, s níž vám v některém z příštích Knižních novinek přineseme rozhovor. Hlavní program festivalu
bude probíhat na pěti scénách. Aktuální témata dostanou prostor na Scéně Voices of

Freedom – Respekt, kterou nově připravuje Centrum PANT ve spolupráci
s týdeníkem RESPEKT. Do světa fantazie se ponoříte v zóně Sci-Fi – Fantasy
– Komiks. Nakladatelská scéna bude
věnována besedám a tématům samotných nakladatelství, jako je představení
autorů a jejich novinek. Novinkou bude
zóna Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Ostrava, která nabídne dvoudenní program plný rozhovorů. V Komorním sále pak budou probíhat dílny tvůrčího
psaní, přednášky, besedy a další aktivity komornějšího rázu. Pro školy je už v pátek
připraven program, během něhož budou vyhlášeni výherci soutěže „Napiš si svou
povídku“. Každý návštěvník se pak může vyřádit v herní zóně, kde budou k dispozici
deskovky firmy MINDOK a aktivity organizace Celé Česko čte dětem. Workshopová zóna nabídne např. dílnu krasopisu nebo dílnu s japonskou hračkou kendama.
Spousta aktivit bude probíhat také přímo ve stáncích vystavujících a prodejců, jako
například autogramiády, křty nebo besedy. Zajímavé budou také festivalové slevy na
knihy, takže domů určitě neodejdete s prázdnou. Pokud vám naše pozvánka nestačila a potřebujete vědět víc, podívejte se na web www.kniznifestival.cz a nově také na
samostatnou fb stránku nebo instagram.
JANA MARXTOVÁ
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Právě teď čtu od britsko-polského autora Normana
Daviese knihu o historii Evropy Dějiny jednoho kontinentu. Je to pořádně tlustá kniha, má asi čtrnáct set
stránek a já jsem teprve na dvousté, takže toho mám
ještě dost před sebou. Ale čte se to úžasně. Mám
Normana Daviese moc rád právě proto, že ačkoli je
historik, píše příjemně čtivě. Už jsem od něj četl dějiny Polska a to bylo taky zajímavé. Vzal to totiž časově pozpátku, od Solidarity dále do minulosti. Historické knížky
mám obecně rád, ale to neznamená, že čtu jen ty. Čtu všechno a rád si poslechnu
i audioknihu. Jen ji nesmím načítat já. Jednak poslouchat sám sebe nesnesu, jednak
by také bylo zbytečné poslouchat „svou“ audioknihu, protože jsem ji četl už při namlouvání, takže příběh znám. Teď aktuálně mám za sebou práci na sci-fi Poutník
z Mohameda od Františka Kotlety a to je hodně zajímavé čtení, respektive poslech.

Evidenční číslo MK ČR: E 13432
ISSN 1213-7073
www.sckn.cz
www.sckn.cz/knizni-novinky
www.facebook.com/KN.casopis
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knihy
PRO CELOU
RODINU

ZCELA OJEDINĚLÝ A UNIKÁTNÍ
výkladový slovník jmen typů, modelů
a značek automobilů, který usnadní
orientaci v nepřehledném moři jmen
historických i současných automobilů.

VÍTEJTE
V HOPSAGÓNYJI,
světě tajemných sil,
nadpřirozených bytostí
a osobité krajiny. Na první
pohled je tu všechno, jak
se na pohádky sluší, ale
na ten druhý… Ryba, která
nezavře pusu, princezna
protivná jako činže a drak,
který není na princezny,
ale na šunku.

JAK ZALOŽIT ZAHRADU?
Které rostliny se k sobě hodí? Jak vytvořit
v našich zeměpisných šířkách zahradu,
která je krásná na pohled a zároveň
užitková? To vše vám prozradí výpravná
kniha plná fotografií, vyzkoušených receptů,
rozmanitých návodů a zajímavých postřehů
od české autorky.

KNIHA PRO VŠECHNY
CESTOVATELE,
nadšence a snílky.
O lidech, kteří dokázali
změnit svůj život, vzdát
se šedého života ve
městě, sbalit kartáček na
zuby a sednout za volant
dodávky. Publikace je plná
působivých fotografií,
příběhů a rozhovorů
o cestovatelích a jejich
dodávkách.

kupujte na www.grada.cz

co | kde | kdy

NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM
(Projekt České sekce IBBY a Komise pro dětskou knihu SČKN)
Katalog Nejlepší knihy dětem již posedmé nabízí výběr nejzajímavějších titulů původní knižní tvorby pro děti a mládež na
českém trhu. Přehled, upozorňující na 52 titulů vydaných od září 2018 do září 2019, může posloužit zejména školám, knihkupcům, knihovníkům či rodičům jako pomocník při výběru vhodné četby pro nejmladší generaci. Katalog vydává Komise
pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou
knihu (IBBY) společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Všechny knihy z aktuálního katalogu
si v Knižních novinkách postupně představíme. Více o akci i jednotlivých knihách najdete na www.nejlepsiknihydetem.cz.
TAJEMSTVÍ OBLÁZKOVÉ HORY (Labyrint/Raketa)
Ve fantasy pro starší děti se královna z ohroženého království
zčistajasna zjeví zrovna ve chvíli, kdy se do něj z parku propadnou Krisa s Prckem, kteří si na povrchu zemském dělali naschvály, jen aby se mohli přidružit k dospívajícím drsňákům v Gangu.
Krisa skrytou touhu po nepřítomném otci vyjadřuje cynismem
a je jaksepatří tvrdá k sobě i k ostatním, osamělý Prcek se zase
potýká s malou sebedůvěrou. S přispěním nově nalezených přátel z pohádkového
kraje hrdinové přemohou nejen podivné bytosti ohrožující království, ale také vlastní
trápení. Barvitý příběh Báry Dočkalové, v němž nechybějí ostré emoce ani napětí,
má spád. Příběh příjemně dotvářejí celostránkové ilustrace Petry Josefíny Stibitzové.

působivost doteku i dokonalost rytmiky, jak je patrné už z veršů obsahujících základní
dětská citoslovce („Plác plác plác! Na stole byl tác…“). O nezbytnou výzdobu knížky se
zasloužil Jakub Kouřil.

HISTORIE ČECHŮ V USA (Práh)
Jak se přihodilo, že výsadek Apolla 11 na Měsíc provázely tóny
Dvořákovy Novosvětské? Inu, malý krok pro člověka, velký pro
lidstvo a ještě větší pro středoevropskou zemi, jejíž elity se už půl
tisíciletí podílejí na naplňování amerického snu o tom, že pevná
vůle vynese jedince až ke hvězdám. V souboru vydaném na popud českých krajanských spolků v USA, jejichž nepříliš zmapované kulturní dějiny zároveň shrnuje, nám autorka Renáta Fučíková prostřednictvím
ilustrovaných portrétů nejpřičinlivějších pánů a dam ukazuje, že v tamním tavicím
kotlíku národů Češi nebyli menšinou upejpavou, pokud chtěli svůj hlas a um prosadit.

PÍSEČNÍCI A BLUDNÝ ASTEROID (Václav Dvořák)
Téměř před tisícovkou let lidstvo kolonizovalo pouštní planetu
Písečnice, jejíž obyvatelé jsou odsouzeni k lopotě na kaktusových polích a v dolech pod krátery. Autor Václav Dvořák svého
jedenáctiletého Tomáše katapultuje z důlních štol přímo do víru
vesmírných dobrodružství. Tomáš, outsider ze sirotčince, totiž
vyniká mimořádnými schopnostmi, které ho kvalifikují ke studiu
na akademii mezihvězdné lodi. Napínavá zápletka potěší všechny milovníky sci-fi
a také ty, jimž eskapády Harryho Pottera připadaly příliš pohádkově archaické. V této
akademii se totiž vyučují předměty kosmologie, pilotáž, přežití ve vesmíru a týmy
spolu soupeří ve sportu zvaném gravibal. O ilustrace knihy se postaral Jakub Cenkl.

PROPAST (Paseka)
Jeskyně sloužily pravěkým zvířatům i lidem jako útočiště a jejich
dómy a spletité labyrinty dodnes ukrývají stopy dávného života.
Rodinný výlet za dědečkem do lázní, které sousedí s aragonitovými
jeskyněmi a nejhlubší zatopenou propastí v zemi, se z víkendové
idylky rychle mění v mysteriózní drama. Autorka Lenka Juráčková
v knížce zasazené do prostoru Zbrašovských jeskyní a Hranické
propasti vzdala hold prvním neohroženým objevitelům těchto
komplexů, náročné práci současných speleologů – a v neposlední řadě tajemstvím z nitra
Země, z nichž mnohá se dosud vzpírají odhalení. Autorem ilustrací je Tomáš Kučerovský.

PLÁC! TÁC! BÁC! (Meander)
Ve zpěvných říkadlech asistuje autorka Daniela Fischerová u prv
ních batolecích pohybů a krůčků a propojuje básnické slovo s návody pro dospělé, jak si s batoletem cvrnkat o nosík, ťapat nožkama o stěnu nebo mu kroužit dlaní po bříšku. V jednoduchosti je přece krása okamžiku,

O ČERTECH, MEDVĚDECH, MYŠKÁCH A VŠECH
MÝCH PŘÁTELÍCH (Pikola)
Výbor z díla nedávno zesnulého pohádkáře Jiřího Kahouna,
protkaný spojovacími texty editorky Violy Somogyi, připomíná
autorovy čmeldy a pučmeloudy, ježibaby i čerty, myší a medvědí rodinky, ba i kočičího světáka Toma, jenž přijel až z Ameriky
srovnat umňoukané poměry na místním dvorku. Zahrnuje tedy
jak úryvky z posledních próz, které Jiří Kahoun zasadil do krajiny milovaného Českého krasu, tak ze starších děl, mezitím pevně zakořeněných ve večerníčkové paměti
rodičů dnešních prvňáčků. O ilustrace se postarala Lucie Dvořáková.

CIRKUS BRUNO (Meander)
Svobodomyslné prostředí cirkusu, které se v literatuře pro
mladší děti dočkalo stovek zpodobení, nadmíru láká nejen
všechny malé, ale i velké toužící užít si pestrou paletu výstupů
v šapitó. Však už se to chystá, velevážené obecenstvo! V básni Jaroslava Kovandy jede jeho cirkus Bruno po kolejích do autorova rodného Zlína a přepravuje
ledacos překvapivého. Kromě očekávaných zvířat, jimž vévodí opice v pyžamech
(„a sklízejí ovoce na stromech“) či „velbloudi, kteří na lidech rohlíky loudí“, se
v konvoji vezou i cvičená blecha, kouzelnický klobouk nebo opravdové traktory.
Pábivou skladbu všestranného umělce bohatě ilustrují místy doslovné, a přesto
zábavné celostránkové kresby Nikoly Hoření, jež se tak jako obří plachta cirkusového stanu roztáhnou až do předsádek, aby byl účinek féerie stoprocentní.
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Právě vyšlo
v nakladatelství
ANAG

Celý sortiment již vydaných knih
nakladatelství ANAG najdete ve všech
dobrých knihkupectvích po celé ČR.

anag@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz

rozhovor

s M g r. P a v l e m Č e r n ý m , p p l k . v. v.

POVOLÁNÍ JE MI KONÍČKEM I VELKOU LÁSKOU
Autor knihy Černý mezi černými Mgr. Pavel Černý, pplk. v. v., je zřejmě nejznámější český policejní instruktor. Trénoval jak nové policisty, tak i příslušníky českých elitních složek. Vyučoval střelbu, sebeobranu a coby lektor ministerstva vnitra i použití
speciálních zbraní. Prodělal kurzy policejního vyjednavače, ostřelovače, osobního
strážce ve velmi rizikových oblastech či řadu kurzů přežití. Nyní jezdí po celém světě a učí speciální policejní jednotky zasahovat proti zločincům i teroristům.
Jak kniha vznikala?
Vznikala přirozeným způsobem.
Vždycky, když jsem přijížděl
z nějaké zahraniční výcvikové
mise, připravil jsem do odborných časopisů i malý „cestopisný“ článek. V redakcích mi pak
říkali, že jsou to neobvyklé pohledy a že by možná stálo za to jednou napsat i ucelený
materiál. Hlavní podnět ale vznikl tak, že jsme s jedním
francouzským kolegou absolvovali dlouhou pracovní
štreku autem do Rumunska. A tento kolega, abychom
zahnali nudu, se se mnou začal bavit o mých zahraničních výcvicích. A to pak následně využil k postupnému
košacení oné kostry, která vznikla z mých již zmíněných článků. Možná tedy nebýt té cesty po divokých
rumunských silnicích, kniha by nevznikla.
Co v ní čtenář najde? O čem je?
Zejména o tom, jak člověk z jedné malé země uprostřed Evropy kočuje doslova kolem světa a cvičí (více
či méně úspěšně) místní strážce zákona. O tom, jak

ních střeleckých disciplínách a postupně sbírali zkušenosti ze světa. Pak mne časem oslovil kamarád, že
se tvoří nová policejní metodika a vzhledem k tomu,
že o mně mnohé ví, že se mnou chce spolupracovat
a že mi věří. Za to mu děkuji, protože od toho dne
jsem mohl dělat povolání, které se mi stalo koníčkem
a velkou láskou.
Kdy jste začal vyjíždět do světa učit speciální policejní
jednotky?
Začal jsem vyjíždět tak, že jsem byl oslovován např.
českými firmami, které vyráběly policejní vybavení.
A s nimi jsme reagovali na poptávku zemí, kde jako
přidanou hodnotu vyžadovali skutečně kvalitní policejní výcvik. Ze začátku práce u Policie ČR jsem si
musel dokonce brát dovolenky. Ještě dnes vidím, jak
se tehdy šéfové divili údajům v žádance o dovolenou,
která se musela tehdy vypisovat: místo pobytu Afganistán. Anebo třeba Kongo… Začal jsem takto postupně po světě šířit policejní techniky a postupy, do
kterých jsem se snažil systémově integrovat to nej, co
bylo známo. Často to bylo v některých zemích vlastně

našinec může některé země a jejich obyvatele vidět
v rámci své práce policejního instruktora naprosto jinýma očima a prožít více, než by zažil obyčejný
turista. Cílem knihy je doufám nejen pobavit a snad
i někoho poučit, ale nese s sebou coby podtext i jisté
poselství a zamyšlení nad současným světem a jeho
směřováním.
Jak jste se dostal k tomu, že jste začal školit další policisty?
Mě to v mládí táhlo ke střelbě, bojovým sportům,
karate. Koketoval jsem se seskoky padákem, s horolezectvím. V devadesátých letech jsem vlastně
všechen volný čas i vydělané peníze věnoval výcviku,
především pak střelecké průpravě a já a moji kolegové jsme jezdili po závodech v tehdy vznikajících akč-

zavádění úplně prvního systematického výcviku, protože tam žádná koncepce policejní profesní přípravy
ani nebyla.
Léta jste tedy působil jako instruktor například v Afganistánu, Kongu, v Číně nebo Mexiku. O tom všem
píšete a kniha se čte jako dobrodružný román.
Pro mě byla každá mise obrovská výzva. Všude jsou
samozřejmě jiné podmínky, materiální, lokální, nábo8

ženské... V rámci profese policejních instruktorů jsme
mohli poznat obyvatele cizích měst opravdu zblízka,
přímo v jejich prostředí. V knize jsem se snažil vše popsat pravdivě, tedy bez politické korektnosti. Přesně
tak, jak jsem vše zažil a viděl.
Ocenila jsem i humorný přístup. Určitě ale bylo mnoho situací, kdy vám do smíchu moc nebylo.
Nesmíme věci kolem a ani sebe brát moc vážně. Život
však není vždycky úplně legrace, a zvláště v některých
zemích. Člověk pak má pokoru a naše vlastní všední
problémy se zdají být malichernými. V mnoha zemích
je život opravdu velice krutý. Jak jsem koneckonců
v knize psal, člověk si pak doma po návratu, na rozdíl
od lidí kolem, ještě dlouho uvědomoval, že mohl mít
o něco méně štěstí a narodit se ne u nás, ale například
někde v Afghánistánu či Kongu. Hrozná představa.
Utkvělo mi v paměti, jakému nebezpečí jste byl jako
instruktor vystaven například v Mexiku. Jak píšete:
„Nikdo z narkobaronů netouží po tom, aby byly policejní složky efektivní a dobře vycvičené. Proto, jak mi
bylo na začátku řečeno, jsou poslední dobou unášeni,
či rovnou pro výstrahu zabíjeni, také policejní instruktoři“.
V Mexiku jsem čekal „vlažný“ přístup k práci. O policejních instruktorech se tvrdí, že jsou líní. Ale tamní
instruktoři cvičí „jako draci“. V Mexiku je to opravdu
hodně nebezpečné. V Indii jsem narazil jak na strašné
flákače, tak u jejich protiteroristické, vůbec tam nejelitnější jednotky SPG na nejkvalitnější lidi, jaké jsem
kdy mohl cvičit během mé, zrovna ne krátké, profesní
kariéry. V Číně nám pak vyprávěli, že mají problém
s neregistrovanými rikšami. Jejich majitelé se hlídce
snaží ujet a bývají hodně agresivní. Máme prý vymyslet
zákrok proti řidičům rikš. Nebo v Arábii či Persii je dost
velkým problémem období ramadánu, během něhož
toho s muslimskými žáky moc nenaděláte. Paradoxně
tyhle překážky vždy člověka vybudí podat co nejlepší
výkon a z místních, často nelehkých podmínek vydupat maximum. Rádi pak vnímáte spokojenost a uznání
tamních lidí. Jejich vděk je největší odměnou.
VĚRA HLOUŠKOVÁ

MALÁ BUBENICE
JOHN LE CARRÉ
Další kniha mistra špionážního románu, ve které se sou
soustředí na izraelskou výzvědnou službu a její metody.

MORUŠOVÝ STROM
TOMASZ BIALKOWSKI

CHARÓNOVA ČÍSLA
MAREK KRAJEWSKI

Detektivní přípří
běh plný tajemtajem
ství, spletitých
intrik, rafinorafino
vaných zločinů
a dokonalého
plánování.

Nov ý s t r h u j í c í
případ komisaře
Edwarda Popielského, kde klíčem
k vraždám jsou
hebrejské rébusy.

JINÉ JMÉNO PRO DOMOV
JASMINE WARGAOVÁ

HLÍDKA V BEZČASÍ
MARISHA PESSLOVÁ

Román napsaný
volným veršem je
originálním pohledem na odvěké,
a přece stále aktuální téma: co to
je vlastně domov?

Z j i s t í h r d i n ka
Beatrice, během neustále se
opakující časové
smyčky, kdo stojí za smrtí přítele
Jima a kdo má
šanci žít dál?

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

WWW.ARGO.CZ

N ov in k y n akla da tels t ví MOBA
Volker Kutscher

Lunapark
Berlín, konec května 1934. Nadšení
z Hitlerovy vlády opadá, jednotky
SA nabývají na moci a začínají se
chovat nepředvídatelně. Mnoho
lidí se obává, že je hnědé košile
napadnou, či dokonce bezdůvodně zajmou. A právě proto vzbudí
značný rozruch zpráva o vraždě
příslušníka SA, jehož mrtvola je
nalezena pod železničním mostem
a na zdi nad ním se skví
komunistické heslo.

Anna Strnadová

Prodloužená sonáta
života Boženy Němcové
Jak by asi vypadal život nejproslulejší české
spisovatelky, kdyby trval o sedm let déle?

Martin Nesměrák

Johan Theorin

Na zemské stezce

Hon na vittry

Na zemské stezce v blízkosti
landštejnské zemské brány
dojde k přepadení kupecké
výpravy a k vraždě rakouského
šlechtice. Zdá se, že stopy vedou
do blízkého Hradce. Jedná
se snad o náhodné loupežné
přepadení, nebo souvisí vražda
s výbušnou politickou situací
na neklidné hranici? Anebo má
ještě širší mocenské souvislosti?

Bitva o hrad Salajak proběhla,
ale boj proti vittrům nekončí.
Mnozí z nich utekli do propasti
Jarmaland, do říše temnoty
a hrozivých bytostí. Vitterská
bojovnice Ristin a princ Dhor,
kteří jen o vlásek unikli smrti,
se pomalu vydávají do jejích
hlubin, pronásledováni
skupinou vojáků, rytířů a elfů,
poháněných touhou po pomstě…

Mick Finlay

Detektiv Arrowood
Píše se rok 1895. Lidé z vyšších vrstev
si chodí pro pomoc ke slavnému
detektivovi Sherlocku Holmesovi. Ale
v přelidněném jižním Londýně, kde jsou
zločiny mnohem špinavější a kam
Holmes zavítá jen zřídka, se lidé
obracejí na Arrowooda, soukromého
vyšetřovatele, který se nepotřebuje honit
za stopami, protože dobře rozumí
lidské zkaženosti…

R. Voosen, K. S. Danielsson

Sněhurčina rakev
Švédsko, začátek sedmdesátých let. Mladá krásná nevěsta beze stopy zmizí
přímo ze svatební hostiny. O necelých padesát let později se na zahájení
výstavy sklářského umění objeví její kostra ve skleněném sarkofágu. Dílo
Sněhurčina rakev mělo být špičkovým exponátem, nyní je vše jinak.

˘CTENÍ
OD MLADÉ FRONTY
J I Z̆Z
˘
VYSLO

Žádejte u svého knihkupce.

Novinky z nakladatelství
A. F. Bradyová
Lhář
Advokát Peter Caine bez
výčitek svědomí zastupuje
vrahy, pedofily a násilníky.
Je zvyklý v soudní síni
vyhrávat a své práci
obětuje vše. Život se mu
obrátí naruby ve chvíli, kdy
je sám obžalován z vraždy.
349 Kč

Psychologický thriller

Sven Nordqvist
Dort pro Fiškuse
Ten Fiškus se ale má. Slaví
narozeniny třikrát do roka.
Proč? No přece protože je
to náramná legrace! A o tu
není v domácnosti dědy
Pettsona nikdy nouze. Ani
když se peče palačinkový
dort.
279 Kč

Natalie Danielsová

Pro děti

Kukačka

Když se Connie seznámí s Ness, stanou se z nich
nejlepší přítelkyně. Život ale přináší problémy:
Connie má potíže s dospívajícími dětmi, nemocnou matkou, v práci i manželství… Pomalu ztrácí
vztah k realitě.

Alice Robbová
Proč sníme?

Jednoho dne se ocitne na psychiatrii. Prý spáchala
strašný zločin – jenže si na nic nevzpomíná.
Soudní psychiatrička Emma Robinsonová musí
pracovat s Conniinou pamětí a obě pomalu
zjišťují, co se stalo, když cizí hnízdo obsadila
kukačka…

Kdo jsme, když spíme?
Nesníme jen tak. Sny nám
pomáhají učit se, a dokonce i překonávat traumata.
Proč má snění pro naše
duševní i tělesné zdraví
tak zásadní význam?

319 Kč

349 Kč

Krimi

Populárně-naučná

hostbrno.cz

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
NÁŠ CONEY ISLAND

BALETKY

Billy O‘Callaghan

Miřenka Čechová

Už dvacet pět let se každý měsíc setkávají na
brooklynském Coney Islandu, kde spolu stráví
den. Michael a Caitlin znají navzájem každou
svou vrásku, vědí, co znamená to které drobné
gesto, přesto je mezi nimi mnoho nevyřčeného.
Kdysi na sebe narazili v jednom baru a od té
doby věděli, že k sobě svým způsobem patří.
Jenže doma na ně čekali jiní partneři, které
nešlo opustit. Poslední setkání v omšelém hotelu
přináší otázku, zda to tak musí zůstat napořád.

Baletky mají dvě tváře. Tu přední, usměvavou
a dokonalou, kterou vidí publikum. A pak tu
odvrácenou, když zmizí za oponou, předpisový
úsměv jim spadne a tvář se zkřiví do ztrhaného
šklebu, protože se dusí. Při tanci totiž nemůžou
dýchat pusou. Třeští oči a lapají po dechu. Kdyby
baletky někdo takhle nafilmoval, byla by to
přehlídka utrpení. K tomu jsou ale trénované. Tak
jako hlavní hrdinka tohohle příběhu. Každý den
zažívá baletní dril jako v armádě.

Paseka, 289 Kč

Paseka, 249 Kč

DĚJINY ČESKÉ DETEKTIVKY

MENGELEHO DVOJČE A-782

Michal Jareš, Pavel Mandys

Pavel Baroch

Detektivka byla po celé dvacáté století
nejoblíbenějším oddechovým žánrem českých
čtenářů a její popularita neklesá ani v současnosti.
Čeští literární detektivové se přitom dost liší
od anglosaských suverénů: bývají nenápadní,
skromní, neohromují okolí svými dedukcemi ani
tvrdými pěstmi či přesnou muškou. Typické je pro
ně ironizování, parodování a obecně podvracení
autority takzvaného velkého detektiva.

Příběh Jiřího Fišera, který jako osmiletý přežil
Osvětim i zvrácené pokusy Doktora smrti. Před
tři čtvrtě stoletím přijeli Jiří a jeho dvojče Josef
do Osvětimi. Malí kluci vystupovali z nacpaného
dobytčáku a klopýtali přes koleje. Ještě nevěděli,
že se dostali do skutečného pekla na zemi. Ale
po prvních okamžicích, poté, co kolem sebe onu
osudnou noc v květnu 1944 viděli, tušili, že bude
zle, a že to bude mnohem horší než v Terezíně.

Paseka, 349 Kč

Zeď, 279 Kč

KUCHYŇSKÁ ZAHRÁDKA
BEZ ODPADU

ZUŽITKUJTE ZBYTKY ZELENINY, PECKY,
SEMÍNKA A SPOUSTU DALŠÍHO
Katie Elzer – Petersová
Už nemusíte vyhazovat vršky mrkví, snítky koriandru, spodní
část salátu a zelí a pecky z avokáda. V této knize se totiž
dozvíte, jak se dají znovu zužitkovat, zasadit a rozmnožit
zbytky ovoce, zeleniny a bylinek z vaší kuchyně. Přitom se
naučíte zahradničit a nebudete zbytečně vyhazovat jídlo.
Pochutnáte si na čerstvých výhoncích a bylinkách, kdykoliv
budete chtít a ušetříte čas a peníze. Navíc se můžete
s dětmi pustit do zajímavých experimentů v pěstování.

MÉNĚ JE VÍCE
Cait Flandersová
Před třicítkou se Cait Flandersová ocitla
v začarovaném kruhu konzumu, který postihuje
mnoho z nás: touha stále více vydělávat, více
nakupovat, více chtít. Dokonce i potom, co
se jí povedlo zbavit se dluhu 30 000 dolarů na
kreditních kartách, ovládly staré zlozvyky Cait
znovu. Když si uvědomila, že nic z toho, co dělá,
a nakupuje, jí nepřináší pocit štěstí – naopak
jí pouze brání v dosahování osobních cílů –
rozhodla se pro těžkou zkoušku: po celý jeden
rok nic nenakupovat.

Alpha Book, 298 Kč

ŠLITR ŠLITR ŠLITR

Jiřího Šlitra v roli hudebníka, herce a zpěváka
není třeba představovat. Poněkud v pozadí zájmu
zůstává druhá Šlitrova celoživotní umělecká
vášeň – výtvarná tvorba. Přes řadu domácích
i zahraničních výstav a dvacítku publikací, které
ilustroval, zájem o Šlitrovu výtvarnou tvorbu
v posledních desetiletích poněkud utichl.

Alpha Book, 268 Kč

BITEVNÍ LOĎ BISMARCK

PŘÍBĚH LODĚ A PŘEŽIVŠÍHO ČLENA
POSÁDKY
Burkard Freiherr
von Müllenheim-Rechberg
Autor v knize pečlivě dokumentuje všechny události
kolem této velké bitevní lodě od její stavby až k potopení.
Oživujícím způsobem je opakovaně doplňuje pohledem
na celé Německo v době nacionálního socialismu a na
mezinárodní souvislosti. Kniha tak líčí nejen situaci
na palubě a v podpalubí Bismarcka během operace
„Rheinübung” mezi 18. a 27. květnem 1941. Toto dění
samozřejmě představuje hlavní část celého příběhu.

Taktum, 420 Kč

Omnibooks, 340 Kč

PARAZIT

UŽ TEĎ JSI MRTVÁ

David Koepp

Sharon J. Bolton

Před třiceti lety Roberto Diaz a Trina Romano,
odborníci na bioterorismus, nechali uprostřed
západoaustralské pustiny srovnat se zemí celou
vesnici, když zjistili, že její obyvatele krutě
pozabíjela parazitická houba či plíseň, která se
sem dostala z vesmíru v jedné z nádrží, jež do
tohoto Bohem zapomenutého koutu zeměkoule
spadla spolu se zbytky vesmírné stanice Skylab,
ale ta ji na oběžnou dráhu vynesla právě ze Země.
Zapeklitá situace. Jediné, co ji dokáže zastavit, je
chlad.

Osamělá a vyděšená žena, jediná svědkyně
vraždy, prchá neosídlenou krajinou. Vrah její
v patách. A spolu s ním její vlastní minulost.
Krátce před rozbřeskem se pasažéři vyhlídkového
letu balónem nad národním parkem na skotskoanglické hranici stanou svědky vraždy mladé
dívky. Necelou hodinu poté vrah balon v divočině
dostihne a sestřelí. Katastrofu přežije jediný člen
posádky – zraněná žena. Spatřila vrahovu tvář –
ale on také spatřil ji.

Tympanum, 399 Kč

Tympanum, 399 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz nebo u vašeho knihkupce

Zaostřeno
na ženy

Colleen
McCulloughová

Hořkosladký život
Romantika

Renée
Knight

Osobní asistentka
Psychothriller

Marie
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Historický román
Audrey
Carlanová
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JÓ GA
Kongová, Liz;
Lowenstein, Max
Jóga pro lepší flexibilitu

Praha: Esence, 2020, 160 s., brož.
359 Kč
Na cestu za jógou můžete vykročit
kdykoli a odkudkoli. Nezáleží na
vzrůstu, formě nebo věku, tady jde
o to, objevit svou sílu a propojit se
s vlastním tělem a pohybem.
ISBN 978-80-7617-997-4

NÁBOŽE NST VÍ
Čejka, Marek
Korán, meč a volební urna

Praha: Academia, 2020, 288 s., váz.
Text je komplexní prací, která mapuje
teoretická východiska a praktické
formy islamismu.
ISBN 978-80-200-3014-6

Freeman, Laurence
Ježíš – vnitřní učitel

Praha: Vyšehrad, 2020, 328 s., brož.
299 Kč
Kdo je Ježíš? Tato prostá, nadčasová
otázka zní napříč staletími. Také odpověď na ni je prostá, leč nikoli snadná.
ISBN 978-80-7601-247-9

Marx, Reinhard
Církev přežívá

Překl. Karlach, Hanuš, Praha: Academia, 2020, 64 s., brož. 145 Kč
Reinhard kardinál Marx, arcibiskup
mnichovský a freisinský, se v novém,
provokativním textu Církev přežívá,
zamýšlí nad situací katolické církve
v dnešní době a zasazuje se o její pokrokové proměny.
ISBN 978-80-200-3079-5

Žalmy I.

Praha: Vyšehrad, 2019, 152 s., váz.
199 Kč
Žalmy, písně pocházející z prostředí
starověkého Izraele, pro svou vysokou poetickou hodnotu nepochybně
patří ke světovému kulturnímu
dědictví.
ISBN 978-80-7601-201-1

ekonomika
DAN Ě
Pelech, Mgr. Petr;
Rindová, Ing. Iva
Zdanění mezd, platů a ostatních
příjmů ze závislé činnosti v roce
2020

Olomouc: Anag , 2020, 28. aktual.
vyd., 432 s., brož. 389 Kč
Publikace obsahuje podrobný výklad
ustanovení zákona o daních z příjmů
přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce
2020 při navýšení minimální mzdy.
ISBN 978-80-7554-255-7

ÚZ č. 1343 DPH 2020. Úplné
zění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 167 Kč
Do aktuálního textu zákona o DPH je
již zapracováno také 19 změn, které
nabývají účinnosti od 1. 5. 2020.
Publikace dále obsahuje směrnici
Rady EU o společném systému daně
z přidané hodnoty.
ISBN 978-80-7488-377-4

4/2020

ÚZ č. 1346 Daně z příjmů,
evidence tržeb 2020. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 149 Kč
Do textu zákona o daních z příjmů
je zapracováno 22 změn a doplnění
účinných od 1. 1. 2020, dále je zde
významně novelizovaný zákon o evidenci tržeb (celkem 49 změn) a zákon o rezervách, kde se mění pravidla
pro zdaňování rezerv pojišťoven.
ISBN 978-80-7488-380-4

E KO N OM I K A
Jošt, Marek
Nestátní neziskové organizace.
Právní úprava, účetnictví, audit,
transparentnost

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2019, 1. vyd., 250 s., brož. 491 Kč
Publikace rozebírá právní úpravu
vybraných forem nestátních neziskových organizací. Vedle toho obsahuje
řadu praktických příkladů nejčastějších i specifických účetních operací
včetně účtování darů, dotací a dalších
zdrojů financování.
ISBN 978-80-245-2325-5

FI NANCE
Řezníčková, Kristýna
Financování a hospodaření
územních samosprávných celků

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 208 s., 160 Kč
Tato učebnice vznikla pro účely výuky
předmětu Financování a hospodaření územních samosprávných celků,
vyučovaného na Právnické fakultě Palackého Univerzity v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5548-8

ÚČE TN IC T VÍ
Kadlec, Ing. Jiří;
Chalupa, Ing. Rostislav;
Pilátová, Ing. Jana a kol.
Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020

Olomouc: Anag , 2020, 17. aktual.
vyd., 440 s., brož. 659 Kč
Již 17. vydání populární publikace,
která vychází po roční odmlce, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních
postupů. Velké množství praktických
příkladů a podrobných postupů.
ISBN 978-80-7554-250-2

Ryneš, Ing. Petr
Podvojné účetnictví a účetní
závěrka – Průvodce podvojným
účetnictvím k 1. 1. 2020

Olomouc: Anag , 2020, 20. aktual.
vyd., 1120 s., brož. 599 Kč
Již 20. vydání této jedinečné a pro
každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení
podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2020.
ISBN 978-80-7554-254-0

Šubrt, JUDr. Bořivoj;
Leiblová, JUDr. Zdeňka;
Příhodová, Věra a kol.
Abeceda mzdové účetní 2020

Olomouc: Anag , 2020, 30. aktual.
vyd., 656 s., brož. 689 Kč
Jubilejní 30. vydání zcela jedinečné a nepostradatelné pomůcky všech mzdových
účetních. Publikace Abeceda mzdové
účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování.
ISBN 978-80-7554-253-3

z n o v i n e k k 17. 2 . 2 0 2 0 2 0 8 t i t u l ů

ÚZ č. 1347 Účetnictví podnikatelů, audit 2020. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 93 Kč
Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví,
účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů.
ISBN 978-80-7488-381-1

Praha: Paseka, 2020, 232 s., váz.
Motol, Stodůlky, Vokovice nebo Ruzyně. To jsou čtvrti, které dnes vnímáme jako přirozenou a samozřejmou
součást Prahy. Tam, kde dnes stojí
nemocnice, letiště nebo sídliště, byly
ale dříve vesnice, hospodářské dvory,
návsi, sady a kostelíky.
ISBN 978-80-7637-069-2

Dějiny světa – kompletní edice

společenské vědy;
osvěta

Praha: Vyšehrad, 2019, váz. 2999 Kč
Od doby kamenné po politické turbulence začátku 21. století.
ISBN 978-80-7601-196-0

DÁR KOVÉ
PUBLI K ACE

Glonek, Jiří
Na Jeseníky!: O putování jesenic
kými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945

Warkusová, Iris
150 věcí, které musíte společně
zažít – Bucket list pro kamarádky

FI LOZO FI E

Olomouc: Vědecká knihovna
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 575 s.,
váz. 350 Kč
Když v roce 1881 nadšenci zakládali
ve Frývaldově (dnešním Jeseníku)
Moravskoslezský sudetský horský
spolek, zajisté netušili, jak jejich následná činnost a úsilí o zpřístupnění
Jeseníků širokým vrstvám společnosti
tvář těchto hor změní.
ISBN 978-80-7053-327-7

Augustinus, Aurelius
O velikosti duše

Ježek, Martin
Můj rok 1960

Překl. Buriánová, Milada, Praha:
Esence, 2020, 128 s., brož. 259 Kč
Tato kniha patří všem opravdu dobrým
kamarádkám, které už spolu hodně prožily, ale ještě toho spoustu chtějí udělat.
ISBN 978-80-242-6328-1

Překl. Karfíková, Lenka, Praha: Vyšehrad, 2019, 160 s., váz. 249 Kč
Augustinův raný dialog, v němž se
řeší otázka velikosti duše: nejen ve
smyslu místních rozměrů, ale také co
do jejích obdivuhodných schopností.
ISBN 978-80-7601-204-2

Bíba, Ondřej
Karl Popper a vědecká (i)
racionalita

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 154 s., brož. 150 Kč
Je možné racionálně zdůvodnit
přesvědčení, že budoucnost bude
do značné míry podobna minulosti?
V tomto duchu formuloval v Anglii
18. st. dnes již tradiční verzi problému indukce David Hume.
ISBN 978-80-261-0893-1

GASTRO N OM I E
Jelenová, Svenja;
Schramm, Emil Levy Z.;
Knittel, Simon
Gastrosexuál

Překl. Kubešová, Lenka, Brno:
CPress, 2020, 128 s., váz. 299 Kč
Znáte muže, kteří si raději čtou o hovězím mase než výsledky hokejové
extraligy?
ISBN 978-80-264-2989-0

H ISTO R I E
Breuerová, Alena
Můj rok 1950

Brno: BizBooks, 2020, 1. vyd., 280 s.,
váz. 299 Kč
Rok 1950 patří k těm temnějším.
Vrcholily politické procesy i studená
válka. Velké dějiny zažívaly své velké
dny. Ale i v tomto čase si mezi balvany velkých historických událostí razí
cestu proud běžného života.
ISBN 978-80-265-0912-7

Čerňanský, Martin;
Procházka, Lubomír;
Viktorínová, Jana
Zmizelá Praha – Vesnice, usedlosti a dvory. Levý břeh Vltavy
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Brno: BizBooks, 2020, 224 s., váz.
299 Kč
Vydejme se na toulky rokem, kdy
vznikla Kofola i Beatles.
ISBN 978-80-265-0911-0

Kolář, Pavel
Soudruzi a jejich svět

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 296 s., brož. 299 Kč
Autor dochází k závěru, že prostí
komunisté nebyli netečnou masou,
nýbrž aktivními hybateli dění s bohatými formami politických postojů.
ISBN 978-80-7422-592-5

Kovařík, Jiří
Napoleon na Dunaji. První
Napoleonova porážka a poslední
vítězné tažení 1809

Praha: Epocha, 2020, Polozapomenuté války, 2. vyd., 144 s., váz.
Plastické vylíčení bitev u Aspern/
Esslingu a Wagramu, svedených proti
Rakousku koncem jara a v létě roku
1809 Napoleonem I. a arcivévodou
Karlem Rakouským.
ISBN 978-80-7557-232-5

Kulka, Erich
Soudcové, žalobci, obhájci

Praha: XYZ, 2019, 312 s., váz.
299 Kč
Erich Kulka, jeden z hlavních svědků
osvětimského procesu, sleduje v reportážní a faktografické formě proces
s osvětimskými vrahy ve Frankfurtu
v NSR.
ISBN 978-80-7597-557-7

Kunc, Jiří; Barteček, Ivo
Dobytí a osvobození Latinské
Ameriky

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2020, 2. vyd., 112 s.
Conquista, která dala základ pro civilizační proměnu latinskoamerického
subkontinentu, a emancipace, která
zpřetrhala pupeční šňůru na mateřské země a v Latinské Americe zrodila
nové aktéry jak mezinárodně politického, tak vnitropolitického dění.
ISBN 978-80-244-5562-4

Kurlander, Eric
Život s Hitlerem. Liberální
demokraté ve třetí říši

Praha: Academia, 2020, 476 s., brož.
Kniha analyzuje klíčové otázky
činnosti liberálních demokratů
v Německu od roku 1933 do konce
nacistického režimu. Na základě pečlivého studia pramenů autor zkoumá
motivace, naděje a obavy německých
liberálních demokratů.
ISBN 978-80-200-3065-8

Olomoucké okamžiky 1989/
Olomouc Moments

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 160 s., brož. 349 Kč
Kniha Olomoucké okamžiky 1989
je koncipována jako kronika či deník
událostí jednoho roku. Zaměřuje se
na dění v Olomouci a v tehdejším
okrese Olomouc.
ISBN 978-80-244-5600-3

Schmoller, Hildegard;
Šmidrkal, Václav; Konrád,
Ota a kol.
Sousedé

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 408 s., váz. 699 Kč
Předkládaná publikace přináší
průřezové zamyšlení nad historií
vzájemného česko-rakouského
soužití, odcizení či odcizování
se, nezájmu a v neposlední řadě
i konfliktů uplynulých dvou století.
ISBN 978-80-88304-19-7

Soukup, Pavel;
Cermanová, Pavlína
Husitské re–formace

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 384 s., váz. 399 Kč
Podle mého mínění není žádné
království, ve kterém by v naší době
došlo k tolika změnám, tolika válkám,
porážkám i zázrakům, kolik nám jich
ukázaly Čechy, napsal v roce 1458
Enea Silvio Piccolomini.
ISBN 978-80-7422-730-1

Sovová, Eliška; Kolář, Milan;
Glogarová, Veronika (eds.)
30 let svobodné Lékařské
fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2020, 1. vyd., 172 s.
30 let po sametové revoluci se Lékařská fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci ohlíží za svým vývojem
v porevoluční době, která pro ni
znamenala bouřlivý rozvoj odborný,
personální, prostorový a finanční.
ISBN 978-80-244-5596-9

Stránský, Petr
Paměti

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 360 s.,
váz.
Kniha vznikla z nedostatku pramenů
o historii dvou rodin, Stránských
a Malypetrů. Ona první rodina představuje článek z rozvětveného stromu
rytířů Stránských ze Stránky a Greifenfelsu. Rodina Malypetrů je vedena
Janem Malypetrem.
ISBN 978-80-7557-233-2

Tóth, Andrej
Výstava k 30. výroční sametové
revoluce

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2019, 1. vyd., 101 s., brož.
Sametová revoluce a Vysoká škola
ekonomická v Praze, Praha 3 v le-

bibliografie
tech 1989 –2019 – ze Škroupáku
na Národní a dále ke svobodným
volbám.
ISBN 978-80-245-2333-0

Vodička, Pavel
Dobytí říše Aztéků

Praha: Epocha, 2020, Polozapomenuté války, 2. vyd., 176 s., váz. 215 Kč
Dobytí říše Aztéků patří bezesporu
k fascinujícím příběhům. Když Španělé přistáli u mexického pobřeží,
byla moc Aztéků v zenitu. Dobyvatelé
právem považovali Tenochtitlan za
„nejtřpytivější klenot Mexického
údolí“´.
ISBN 978-80-7557-222-6

I N FO R M ATI K A
Klement, Milan;
Bártek, Květoslav
Od digitální gramotnosti k informatickému myšlení – koncepce,
obsah a realizace výuky informatiky z pohledu jejich aktérů
Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 246 s.
Neustálý rozvoj informačních a komunikačních technologií, včetně
jejich zavádění do vzdělávání, kladou
stále nové požadavky na žáky i učitele informatických předmětů, kteří
musí být připraveni na tento rozvoj
reagovat.
ISBN 978-80-244-5549-5

KRIMINALISTIKA
Schechter, Harold
Pekelná princezna

Překl. Kovařík, Petr, Brno: Jota, 2020,
344 s., váz.
Fascinující kronika případu jedné
z nejznámějších amerických vražedkyň.
ISBN 978-80-7565-559-2

M É D IA
Reddingová, Anna Crowley
Vygoogli si to!

OSO B N OSTI
Dorko, Branislav;
Zahnaš, Petr
Osobnosti Vítkovska

Opava: Zemský archiv v Opavě,
2019, 1. vyd., 81 s., brož.
Publikace formou stručných medailonků připomíná nejvýznamnější
osobnosti, které po sobě na Vítkovsku zanechaly zřetelnou stopu a jejichž význam v řadě případů přesáhl
blízké okolí.
ISBN 978-80-87632-65-9

Novotný, Gustav
Ve službách zemědělského
školství a zákonodárství na Moravě. Osobnost a dílo Františka
Bilovského (1876–1956)

Praha: Historický ústav AV ČR, 2020,
520 s.
Zpočátku vše nasvědčovalo tomu, že F.
Bilovský, rodák z Držovic u Prostějova,
který vystudoval v Praze právní nauky
na české univerzitě (kde ho ovlivnil Albín Bráf), bude po celý život pracovat
jako řadový soudce občansko–správních agend na severní Moravě.
ISBN 978-80-7286-345-7

PO LITI K A
Maškarinec, Pavel; Novotný,
Lukáš; Pýchová, Barbora
Strany a vládnutí v digitální éře

Praha: Academia, 2020, 208 s., brož.
400 Kč
Práce se zabývá novými trendy ve
výzkumu politických stran, tedy proměnami stranických systémů a posuny v chápání a fungování politických
stran a stranictví.
ISBN 978-80-200-3052-8

PR ÁVO
Uhlířová, Pavlína
Procesní postavení osoby neznámého pobytu. Ve světle Nařízení
Brusel I bis

NUM IZM ATI K A

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 112 s., brož. 220 Kč
Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve
světle nařízení Brusel I bis souvisí
s nárůstem případů uzavírání smluv
mezi občany různých členských států,
a tedy nárůstu počtu soudních řízení
s cizím prvkem.
ISBN 978-80-7598-508-8

Militký, Jiří
Numismatický sborník 32/2

ÚZ č. 1341 Poplatky – správní,
soudní, …. Úplné znění předpisů

Praha: XYZ, 2019, 256 s., váz.
299 Kč
Larry Page a Sergej Brin začali svou
kariéru jako dva studenti univerzity
Stanford s odvážným nápadem: dát
řád všem informacím na světě.
ISBN 978-80-7597-554-6

Praha: Filosofia , 2020, 143 s., brož.
Do tohoto svazku Numismatického
sborníku byly zařazeny některé
studie, např. Jiří Lukas: Nález
denárů Břetislava I. na Levém
Hradci (okres Praha–Západ) v roce
1889 (Deniers of Břetislaus I found
in Levý Hradec (Prague–West
district) in 1889).
ISBN 978-80-7007-589-0

Šimek, Eduard
Rejstřík Numismatického
sborníku 16–30

Praha: Filosofia , 2020, 56 s., brož.
Čtenáři v publikaci naleznou
nejen potřebné zdroje informací
k řešení otázek spjatých s tisíciletou historií peněz, ale i podněty
k objevování bílých míst v poznání
skutečností a jevů, jimž se numismatika věnuje.
ISBN 978-80-7007-596-8

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 87 Kč
Zákon o správních poplatcích byl od
minulého vydání 11x novelizován, od
ledna 2020 se mění 52 bodů v zákoně o místních poplatcích, menší změna nastala také v zákoně o soudních
poplatcích.
ISBN 978-80-7488-375-0

ÚZ č. 1342 Trestní předpisy.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 199 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
26 předpisů rozdělených do sedmi
kapitol: trestní předpisy, výkon trestu
odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, probační a mediační
služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii.
ISBN 978-80-7488-376-7

ÚZ č. 1344 Insolvence, exekuční
řád, … Úplné znění zákona

z n o v i n e k k 17. 2 . 2 0 2 0 2 0 8 t i t u l ů
Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 149 Kč
Publikace obsahuje insolvenční zákon
po další novele (dětští dlužníci) a zákon o insolvenčních správcích. Nově
je zařazeno nařízení vlády o způsobu
určení hodnoty obydlí, které dlužník
není povinen vydat ke zpeněžení.
ISBN 978-80-7488-378-1

ÚZ č. 1345 Obce, kraje, ….
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 139 Kč
Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol:
územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní
policie, ostatní předpisy.
ISBN 978-80-7488-379-8

Ženíšková, Ing. Marta;
Přib, CSc., JUDr. Jan;
Schmied, Mgr. Zdeněk
Zákon o nemocenském pojištění
s komentářem, příklady a výkladem problematiky náhrady mzdy
k 1. 1. 2020
Olomouc: Anag , 2020, 12. aktual.
vyd., 384 s., brož. 369 Kč
Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, doplněný řadou příkladů.
Změny v nemocenském pojištění od
roku 2020.
ISBN 978-80-7554-249-6

PSYCH O LOG I E
Bílková, Jana
Posilování mentální kondice

Praha: Portál, 2020, 144 s., brož.
225 Kč
Pokračování úspěšných tréninků
mentální kondice na každý den v roce
přináší opět osvědčená, a přesto neotřelá cvičení, při nichž si bez jakýchkoli pomůcek může každý potrénovat
mozkové závity.
ISBN 978-80-262-1560-8

RO ČE N K Y
Hátle, Jiří;
Molnár, Josef (eds.)
Přírodovědný klokan 2018/2019
Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 24 s.
Ročenka soutěže.
ISBN 978-80-244-5552-5

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Omartianová, Stormie
Síla rodičovské modlitby

Překl. Šobáňová, Magdalena, Praha:
Paulínky, 2020, 230 s., brož. 235 Kč
Další kniha od autorky Síla manželčiny modlitby. Tentokrát povzbuzuje
k vytrvalé a usilovné modlitbě rodiče.
Boj o životy našich dětí se odehrává
na kolenou.
ISBN 978-80-7450-359-7

SBO R N Í K Y
América Latina Hoy

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2019, 1. vyd., 170 s., brož.
Sborník obsahuje práce ze dvou
mezinárodních studentských konferencí ve španělštině. Články se vztahující k tématice současné Latinské
Ameriky.
ISBN 978-80-245-2337-8
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Bibliotheca Antiqua 2019. sborník z 28. konference 13. – 14.
listopadu 2019 Olomouc
Olomouc: Vědecká knihovna
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 141 s.,
brož. 220 Kč
Sborník obsahuje příspěvky přednesené v průběhu konference Bibliotheca Antiqua. Konference proběhla
13.–14. listopadu 2019 a pořádala
ji Vědecká knihovna v Olomouci
a Sdružení knihoven ČR.
ISBN 978-80-7053-328-4

Pedagogická konference.
Účetnictví veřejného sektoru –
aktuální výzvy

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2019, 1. vyd., 74 s., brož.
Sborník z 19. ročníku Pedagogické
konference pořádané na Vysoké
škole ekonomické v Praze dne 30.
listopadu 2019.
ISBN 978-80-245-2335-4

SOCIO LOG IE
Muller, Jerry Z.
Tyranie metrik

Překl. Zlatuška, Jiří, Praha: Academia,
2020, 190 s., brož. 295 Kč
Všechny možné instituce propadly
víře v to, že cesta k úspěchu spočívá
v kvantifikaci lidské výkonnosti, propagaci jejich výsledků a odměňování
na základě čísel.
ISBN 978-80-200-3074-0

Petrová Kafková, Marcela
Neviditelní senioři a jejich
každodennost. Čtvrtý věk jako
stárnutí s disabilitou

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020, 144 s., brož.
Čtvrtý věk představuje specifické životní období charakteristické velkou
mírou nejistoty. Jde o dobu vysokého
stáří spojeného s disabilitou. Nejisté
je, zda se člověk ve čtvrtém věku vůbec ocitne, kdy do něj vstoupí.
ISBN 978-80-7325-487-2

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Krejčiřík, Tomáš (ed.)
Palacký University Olomouc
Annual Report 2018

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 112 s.
Výroční zpráva Univerzity Palackého
v Olomouci za rok 2018.
ISBN 978-80-244-5539-6

Z ÁHADY
Krumlovská, Olga
Mystický Egypt

Praha: Fortuna Libri, 2020, 240 s.,
váz. 329 Kč
Převzal starověký Egypt odkaz civilizace legendární Atlantidy? Kdo Egypťany naučil stavět pyramidy? Mohou
nám tyto magické stavby jednou nahradit atomové elektrárny? Měl kaž
dý z jedenácti hlavních egyptských
bohů své božské pomocníky?
ISBN 978-80-7546-265-7

Lavay, Martin
Měsíční šachta

Praha: XYZ, 2019, 376 s., váz.
369 Kč
Spletité pátrání badatelů po legendárním útvaru známém jako Měsíční

šachta. Měsíční šachta, Měsíční
jeskyně, Moonshaft – nachází se
kdesi pod slovenskými horami přírodní zvláštnost, která nemá ve světě
obdoby?
ISBN 978-80-7597-558-4

Martineau, Susan
Skutečné záhady

Překl. Jankovičová, Ivana Cohornová,
Brno: Edika, 2020, 48 s., váz. 249 Kč
Navštívili naši planetu mimozemšťané? Je možné vidět do minulosti nebo
se setkat s duchy dávno zesnulých?
Obývají skryté kouty naší planety záhádné nestvůry z dávnověku?
ISBN 978-80-266-1494-4

Ž IVOTN Í ST YL
Brabon–Hames, Emilie;
Brabon, Chief
8 týdnů k novému já

Praha: Esence, 2020, 224 s., brož.
399 Kč
V této knize vám Emilie a Chief,
trenéři elitních sportovců, představí
stravovací a fitness režim, který
pomůže každému odhalit za 8 týdnů
své nové já.
ISBN 978-80-242-6389-2

Eisenberg, Marc;
Kelly, Christopher
A co když umírám?

Brno: CPress, 2020, 264 s., brož.
369 Kč
Zábavně o nezábavných věcech:
průvodce obtížemi po celém těle. Na
světě je jedna otázka, která mnohým
vrtá hlavou.
ISBN 978-80-264-2988-3

Fafejta, Ondřej;
Rubinová, Gretchen
Pořádek v pokoji, pokoj v duši

Praha: Portál, 2020, 224 s., váz.
269 Kč
Žijeme v době, kdy si můžeme dovolit vlastnit hodně věcí. Čím více
věcí, tím snáze vzniká nepořádek.
Přestáváme rozlišovat hodnotné od
nehodnotného.
ISBN 978-80-262-1559-2

matematické
a přírodní vědy
CH E M I E
Sezemská, Karolína
Názvosloví organických
sloučenin

Praha: Academia, 2020, 240 s., brož.
295 Kč
Publikace shrnuje aktuální pravidla
pro tvorbu názvů organických sloučenin podle IUPAC.
ISBN 978-80-200-3075-7

O R N ITO LOG I E
Machar, Ivo; Poprach, Karel;
Kovařík, Petr
Sova pálená (Tyto alba) tajemný
obyvatel sakrálních objektů
a zemědělské kulturní krajiny
v historickém území Arcidiecéze
olomoucké
Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 420 s.
Monografie se věnuje charizmatickému a zároveň silně ohroženému
ptačímu druhu – sově pálené (Tyto
alba). Cílem publikace je shrnutí vý-

bibliografie
sledků výzkumu rozšíření sovy pálené
v Arcidiecézi olomoucké.
ISBN 978-80-244-5510-5

SBO R N Í K Y
Molnár, Josef;
Raušerová, Dita
MAKOS 2018

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 66 s.
Sborník z 26. podzimní školy péče
o matematické talenty s mezinárodní
účastí MAKOS 2018.
ISBN 978-80-244-5553-2

ZOO LO G I E
Machar, Ivo; Poprach, Karel;
Kovařík, Petr
Utajení obyvatelé sakrálních
památek v historickém území
Arcidiecéze olomoucké. Kritický
katalog výstavy

z n o v i n e k k 17. 2 . 2 0 2 0 2 0 8 t i t u l ů
Milatová, Růžena
Kuchařka při onemocnění dnou

Praha: Vyšehrad, 2020, 104 s., brož.
169 Kč
Kuchařka z edice Vaříme s dietní
sestrou je určena pacientům, kterým
byla diagnostikována dna a vysoká
hladina kyseliny močové.
ISBN 978-80-7601-219-6

Rubášová, Petra
Domácí levandulová kuchařka

Brno: CPress, 2020, 1. vyd., 144 s.,
váz. 269 Kč
V této knize naleznete nejen téměř 90
receptů a 18 návodů na domácí výrobu kosmetických přípravků a vonných dekorací, ale i rady, jaký druh
levandule vybrat do zahrádky, jak se
o ni starat, sklízet ji a skladovat.
ISBN 978-80-264-2978-4

SBO R N Í K Y

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 60 s.
Publikace prezentuje výsledky aplikovaného zoologického výzkumu
sakrálních památkových objektů
(kostely, kaple) v historickém území
Arcidiecéze olomoucké.
ISBN 978-80-244-5509-9

Dráč, Pavel (ed.)
Občasník Traumatologické
kliniky 2014–20

Vašák, Vašek; Slíva, Jiří
Když spolu zvířata chodí

Vitovják, Marek (ed.)
XX. Rozmaričovy soudně lékařské pracovní dny

Praha: XYZ, 2019, 224 s., váz. 299 Kč
Zvířata připomínají v některých situacích lidi. Třeba, když „spolu chodí“.
ISBN 978-80-7597-563-8

technické vědy
H O B BY
Spicer, Jake
Jak kreslit

Překl. Pavlíková, Stanislava, Praha:
Esence, 2020, 304 s., brož. 399 Kč
Jake Spicer vás zve, abyste se naučili
kreslit! Tento kompletní kurz kreslení
je vhodný jak pro naprosté začátečníky, tak pro zkušené umělce.
ISBN 978-80-7617-810-6

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Comlanová, Héléne
Vaříme bez hladových potravin
Brno: CPress, 2020, 112 s., váz.
269 Kč
Upravte svou váhu, získejte pocit
vitality, braňte se vzniku cukrovky
a kardiovaskulárních nemocí – za
stravu s nízkým glykemickým indexem vám tělo poděkuje.
ISBN 978-80-264-2979-1

Černohorský, Martin
Škola vaření

Praha: XYZ, 2019, 352 s., váz. 499 Kč
Uděláme z Vás mistry kulinářského
umění.
ISBN 978-80-7597-565-2

Litzinger, Andrea
Největší dobroty z pomalého
hrnce

Překl. Vašková, Hana, Brno: CPress,
2020, 224 s., váz. 499 Kč
Pomalý hrnec je staronový trend,
jehož principu využívaly už naše
babičky.
ISBN 978-80-264-2984-5

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 24 s.
Občasník Traumatologické kliniky
2014–2019.
ISBN 978-80-244-5599-0

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2020, 1. vyd., 24 s.
Program a sborník abstrakt.
ISBN 978-80-244-5503-7

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Carperová, Jean
100 jednoduchých věcí, které
můžete udělat proti Alzheimerově nemoci a úbytku paměti

Praha: Vyšehrad, 2020, 288 s., brož.
299 Kč
Jean Carperová fundovaně a přehlednou formou nabízí současné
informace týkající se výzkumu, léčení
a prevence této nemoci, jež hrozí stát
se morem jedenadvacátého století.
ISBN 978-80-7601-245-5

Kolářová, Barbora a kol.
Počítačové a robotické technologie v klinické rehabilitaci

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 2. vyd., 144 s.
Cílem předkládané odborné knihy je
poskytnout čtenáři přehled o vybraných počítačových a robotických technologiích, které se využívají k analýze
i terapii poruch pohybového systému.
ISBN 978-80-244-5403-0

Lehnert, Michal
The influence of fatigue on injury
risk in male youth soccer
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2020, 1. vyd., 182 s.
V této knize jsou uvedeny informace
týkající se změn rizikových faktorů
zranění – jednak v souvislosti s únavou, jednak s genetikou – v chlapeckém mládežnickém fotbalu.
ISBN 978-80-244-5558-7

Nischwitz, Dominik
Jak na zdravé zuby – Bioléčba
zubů

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Esence, 2020, 288 s., brož. 299 Kč

Zuby jsme dlouho považovali jen
za nástroj na žvýkání a na zubního
lékaře jsme pohlíželi spíš jako na
opraváře.
ISBN 978-80-242-6348-9

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Josef, Dušan
Encyklopedie mostů v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku

Praha: Libri, 2020, 552 s., brož.
490 Kč
Kniha zachycuje na 1 000 našich
mostních staveb od nejstarších dob
po nejpozoruhodnější mostní stavby
současnosti, a to včetně významných
mostů zaniklých, zejména řetězových.
ISBN 978-80-7277-580-4

FI LM
Cífka, Petr; Rybář, Václav;
Svoboda, Matěj
Encyklopedie akčního filmu

Praha: XYZ, 2019, 264 s., váz.
399 Kč
Větší, hlasitější a lepší. To je klasická
trojčlenka hollywoodských trháků.
Obzvlášť v akčním žánru ale ne vždy
platí, že hity s novějším datem výroby
trumfnou ty staré.
ISBN 978-80-7597-556-0

FOTOG R AFIE
Williams, Val
Jak na skvělé fotografie

Překl. Hlávková, Jana, Brno: Zoner
Press, 2019, 224 s., brož. 320 Kč
Kniha objasňuje a vysvětluje význam
80 slavných fotografií. Proč se staly
slavnými? Co je na nich tak výjimečného? Obsah knihy je rozdělen na
deset tematických celků, kde potom
v každé z nich objevíme několik slavných snímků.
ISBN 978-80-7413-398-5

K ATALOG
K V ÝSTAVĚ
Čehovský, Petr; Machar, Ivo
Architektonické a urbanistické
tvarosloví Hané. Kritický katalog
výstavy
Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 208 s.
Text této publikace, plnící funkci
katalogu k výstavě, je zaměřen především na oblast architektury, která
byla v doposud vydaných publikacích
reflektována spíše okrajově.
ISBN 978-80-244-5508-2

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
Sutnar, Ladislav
Transport: Next Half Century
(1951–2000)

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 16 s., brož.
Publikace představuje některé inspirativní myšlenky z díla Ladislava
Sutnara.
ISBN 978-80-261-0908-2

Sutnar, Ladislav
Verkerh – die Nächste Jahrhunderthälfte (1951–2000)
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Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 16 s., brož.
Publikace představuje některé inspirativní myšlenky z díla Ladislava
Sutnara.
ISBN 978-80-261-0909-9

učebnice

Polsko

Brno: Jota, 2020, brož.
Od elegantních měst jako Krakov a Zamość po progresivní Varšavu a Lodž –
v Polsku najdete překvapivě rozmanitá
místa, kultury a druhy krajin.
ISBN 978-80-7565-624-7

ČESK Ý JA Z YK

jazykověda;
literární vědy

Gazdíková, Vlasta
Interpunkce expres

JA Z YKOVĚ DA

Brno: Edika, 2020, 136 s., brož.
199 Kč
Kniha přináší ucelený přehled základních pravidel užívání interpunkčních
znamének, která nám usnadní orientaci v textu.
ISBN 978-80-266-1490-6

PŘÍRODNÍ VĚDY
Stuart, Colin
Jak přežít ve vesmíru

Praha: Universum, 2020, 192 s., váz.
399 Kč
Nezadržitelně se blíží doba vesmírného turismu, lidská touha po
objevování neznámého získá nový
rozměr.
ISBN 978-80-7617-945-5

TĚ LESNÁ
V ÝCH OVA
Zháněl, Jiří (ed.)
Koncepce rozvoje tělovýchovy
a sportu Olomouckého kraje pro
období 2019–2023
Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 110 s.
Koncepce reflektuje nová koncepční,
právní a strategická rozhodnutí na
úrovni státu, krajů a obcí, s přihlédnutím k novým právním normám
a metodickým návodům vytvořeným
k programové podpoře komplexního
rozvoje tělesné výchovy a sportu
v rámci ČR.
ISBN 978-80-244-5546-4

spor t
a tělov ýchova
HOROLEZEC T VÍ
Štěrbová, Dina
Touhy a úděl. První ženy na
osmitisícovkách

Brno: Jota, 2020, váz.
Osudy prvních žen na nejvyšších
vrcholech světa pohledem Diny
Štěrbové. Jedinečná kniha o prvních
ženách na nejvyšších vrcholech, na
které pracovala autorka vytrvale
patnáct let.
ISBN 978-80-7565-623-0

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Anglie. Turistický průvodce

Brno: Jota, 2020, 744 s., brož.
Zajeďte si na čaj o páté s turistickým průvodcem Rough Guide.
Nespoutaná krása, podivné festivaly,
středověká trhová města, okázalá
architektura: do Anglie proudí davy
lidí z celého světa obdivovat vše nové
i dávno minulé, co tato země nabízí.
ISBN 978-80-7565-622-3

ECONOMIC CONCEPTS AND
IDIOMS IN ENGLISH BUSINESS COMMUNICATION

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2020, 1. vyd., 212 s., 360 Kč
Businesspeople engage in various activities like management, marketing,
operations, finance, accounting, and
information technology. Since businesses run on internal and external
communication, employees should
be trained to be effective communicators.
ISBN 978-80-7556-060-5

González, Manuel Díaz–Faes;
Macíková, Olga;
Mlýnková, Ludmila
Cvičebnice španělské gramatiky
Brno: Edika, 2020, 368 s., brož.
449 Kč
Publikace je určena studentům
španělštiny, kteří si chtějí procvičit
teoretické znalosti jazyka.
ISBN 978-80-266-1505-7

Öbrink, Markus
The Subtle Art of Being Understood

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 120 s.
Psát jasně a srozumitelně není snadné, zvláště v cizím jazyce. Cílem této
knihy určené k samostudiu je pomoci
studentům psát anglicky jasným
a účinným způsobem.
ISBN 978-80-244-5565-5

SBO R N Í K Y
Březina, Jaroslav;
Höppnerová, Věra
Fachsprache Wirtschaftsdeutsch
– Linguistische und didaktische
Aspekte. Sammelband der International Konferenz 2. Jahrgang
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 145 s., brož.
Sborník z konference pořádané
v Praze.
ISBN 978-80-245-2343-9

Petrbok, Václav;
Smyčka, Václav;
Futtera, Ladislav a kol.
Jak psát transkulturní literární
dějiny?

Praha: Akropolis, 2020, váz.
Konference se zaměřila na teoretickou a metodologickou problematiku
psaní dějin vícero literárních kultur
v různých jazycích, jež koexistovaly
na území českých zemí.
ISBN 978-80-7470-268-6

Stůjová, Pavlína (ed.)
Sborník z XVI. setkání mladých
lingvistů: Dynamika přirozeného
jazyka a perspektiva funkčně
orientované lingvistiky

bibliografie
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2020, 1. vyd., 184 s.
Sborník z XVI. setkání mladých lingvistů, které se konalo 11.–13. května
2015 na FF UP v Olomouci. Tématem
setkání byla dynamika přirozeného
jazyka a perspektiva funkčně orientované lingvistiky.
ISBN 978-80-244-5531-0

Brno: Moba, 2020, 320 s., váz.
Eva Stieglitzová dostane jednoho dne
anonym, že jsou její dny sečteny. Na
svůj věk je však stále aktivní sportovkyně, která má pro strach uděláno.
Když jí dcera s vnučkou nabídnou,
že jí zajistí ochranu – soukromého
detektiva, odmítne je.
ISBN 978-80-243-9172-4

krásná literatura

Kohout, Pavel
Les Bor

BIOG R AFI E
Becher, Peter
Adalbert Stifter Touha po
harmonii. Biografie

Překl. Maidl, Václav, Horní Planá:
Srdce Vltavy, 2020, 1. vyd., 247 s.,
váz. 350 Kč
Spisovatel a malíř Adalbert Stifter se
narodil 23. října 1805 v Horní Plané.
Jeho literární dílo patří bohatstvím
svých obrazů, svými plastickými líčeními krajiny a přírody ke skvostům
německy psané literatury.
ISBN 978-80-902738-5-6

Fidler, Jiří
Koněv: Osvoboditel, nebo
okupant?

Praha: Universum, 2020, 200 s., váz.
Jediná komplexní biografie maršála
Koněva na českém trhu. Téma osobnosti velitele Rudé armády, která pod
jeho vedením osvobodila protektorát,
ale o 11 let později také krvavě potlačila povstání v Maďarsku.
ISBN 978-80-242-6321-2

CESTO PISY
Urban, Daniel
Velká cesta kilem za Čingischánem

Brno: Jota, 2020, 412 s., váz.
Škodou 100 do Mongolska a zpět!
Manželé Urbanovi zase vyrazili na
dlouhou cestu starým střepem. Škodou 100 z roku 1969. A na své dlouhé cestě si psali deník, aby ani jedna
historka, ani jeden zážitek nezapadl.
ISBN 978-80-7565-565-3

Zavadilová, Barbora
Má rusínská vyšívanka

Společnost přátel Podkarpatské Rusi,
2020, 288 s., brož.
Mladá autorka se pod vlivem vyprávění své milované babičky, pocházející z Podkarpatské Rusi, vydala na tři
měsíce putovat za vlastními kořeny.
Cestuje po západní Ukrajině a každým krokem poznává bolesti života
tohoto regionu.
ISBN 978-80-907084-1-9

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Bachman, Richard
Strážci zákona

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2020,
336 s., váz.
Ve Wentworthu v Ohiu panuje horké
letní odpoledne a v Topolové ulici je
všechno jak má být. Jediná věc, která
zcela nezapadá do obrazu, je červená
dodávka, která vyčkává s běžícím
motorem na kopci.
ISBN 978-80-759-3137-5

Eidler, Petr
Kdo zabije Evu S.?

Brno: Moba, 2020, 256 s., váz. 269 Kč
Les Bor u Českých Budějovic je místo
opředené mnoha tajemstvími a tragickými událostmi. Není tedy divu,
že poté, co najde skupina studentů
v lese zavražděného muže, vyvolá
tento hrůzný čin značný rozruch.
ISBN 978-80-243-9173-1

Macková, Marie
Příběh falešného copu

Brno: Moba, 2020, 264 s., váz.
Všechno to začalo nálezem rozlámané bedny s rukavičkami, ke které se
nikdo nehlásil. A protože se jednalo
o zboží zahraniční, předali četníci
nález komisariátu finanční stráže
v Králíkách.
ISBN 978-80-243-8946-2

McDonnell, Caimh
Den, který nikdy nepřijde

Překl. Janda, Richard, Brno: Jota,
2020, 389 s., váz.
Paul Mulchrone zakládá detektivní
kancelář. Je bez peněz, bez parťáka
a bez partnerky (neposlouchej, Maggie) – ale dostal svůj první případ! Na
zakázku žárlivé milenky bude sledovat stavebního magnáta Hartigana.
ISBN 978-80-7565-580-6

McManusová, Karen M.
Dva tajemství neudrží

Praha: Yoli, 2020, 312 s., brož.
Ellery o tom městečku slyšela dost
na to, aby se mu zdaleka vyhnula. Její
teta, která v něm vyrostla, v sedmnácti beze stopy zmizela. A před pěti lety
tam zavraždili místní královnu plesu.
ISBN 978-80-7617-888-5

Ware, Ruth
Smrt paní Westawayové

z n o v i n e k k 17. 2 . 2 0 2 0 2 0 8 t i t u l ů
doma. V Německu se dostane
k moci Hitler a Schlimannovi
se odtud stejně jako další Židé
rozhodnou uprchnout.
ISBN 978-80-275-0014-7

Hrdlička, Pavel
Opatova protivenství

Praha: Brána, 2020, 184 s., váz.
259 Kč
Koncem 12. století nastává v Čechách
a na Moravě období plné zvratů, na
knížecím stolci se vystřídá šest panovníků a rivalita Přemyslovců téměř
zaviní rozvrácení státu.
ISBN 978-80-7617-934-9

Liviero, Gemma
Stezka v troskách

Praha: Kalibr, 2020, 368 s., váz.
Srpen 1945. Ital Stefano se snaží
dostat domů přes válkou zničené
Německo. Cestou se ujme malého
chlapce, jehož matka zemřela, a Stefano ho nechce nechat napospas
neznámému osudu. Společně najdou
útočiště v odlehlé chatě.
ISBN 978-80-7617-987-5

McCulloughová, Colleen
Hořkosladký život

Překl. Kadlecová, Šárka, Praha: Ikar,
2020, 400 s., váz. 399 Kč
Podmanivá, romantická i napínavá
sága od autorky proslulého bestselleru Ptáci v trní se rozvíjí v bouřlivých letech po první světové válce
v Austrálii.
ISBN 978-80-249-3715-1

Nesměrák, Martin
Na zemské stezce

Brno: Moba, 2020, 432 s., váz.
Na zemské stezce v blízkosti landštejnské zemské brány dojde k přepadení kupecké výpravy a následné
záhadné vraždě rakouského šlechtice. Pozadí tohoto zločinu se snaží
rozkrýt Adalrik ze Sichelbachu, velitel
hradní posádky.
ISBN 978-80-243-8945-5

Pludek, Alexej
Faraonův písař

ESE J E , ÚVAHY

Praha: XYZ, 2020, 416 s., váz.
399 Kč
Faraonův písař a vážený velekněz
Ani se vyrovnává s politickými
i mocenskými problémy, otázkami
cti a bojuje proti intrikám
faraonových nepřátel nového
kultu Slunce. Slavný historický
román z doby vrcholného rozkvětu
starověkého Egypta.
ISBN 978-80-7597-619-2

Čep, Jan
Meditace

Walters, Minette
Nejtemnější půlnoc

Překl. Klůfová, Petruše, Praha: XYZ,
2019, 416 s., váz. 399 Kč
Mladičká Hal v životě moc štěstí neměla – matka jí zemřela, jinou rodinu
nemá a na živobytí si vydělává jako
vykladačka tarotových karet.
ISBN 978-80-7597-564-5

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020, 492 s., váz.
Eseje Jana Čepa, které jsou editovány
v této knize, jsou jedním z badatelských objevů Jana Zatloukala, který
se ve francouzských archivech pokoušel dohledat prameny k Čepovu
exilovému období.
ISBN 978-80-7325-484-1

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Kulinová, Ayşe
Ptáci se zlomenými křídly

Brno: Host, 2020, 360 s., váz.
Stane-li se vaším náboženstvím
láska, budete se všude cítit jako

Praha: Ikar, 2020, 392 s., váz. 399 Kč
Přímé pokračování historického
románu Poslední hodiny, které dále
sleduje osudy pokrokářsky smýšlející
lady Anne z panství Develish, jež se
po smrti svého manžela Richarda
ujala vlády nad panstvím.
ISBN 978-80-249-4073-1

Würger, Takis
Stella

Brno: Host, 2020, 207 s., váz.
Píše se rok 1942. Do Berlína přijíždí
Friedrich, tichý mladík původem od
Ženevského jezera. Ve výtvarné škole
se tu setkává s Kristin, která ho vodí
po tajných jazzových klubech a pije
s ním koňak.
ISBN 978-80-275-0012-3
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KOM I K SY
Šimáček, Jiří
Článek II.

Brno: Druhé město, 2020, 150 s.,
váz.
Komiksová kniha s názvem Článek II.
je projektem připravovaným scénáristou J. Šimáčkem a kreslířem J. Lastomirským. Jde o rozsáhlý komiksový
příběh, jehož hlavní postavou je Vladimír Petřek, kaplan pravoslavného
kostela v Resslově ulici.
ISBN 978-80-7227-432-1

KORESPONDENCE
Zouhar, Vít;
Coufalová, Gabriela
Milý Miloši: Dopisy Bohuslava
Martinů Miloši Šafránkovi

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 1. vyd., 816 s.
Soubor korespondence s Milošem
Šafránkem, českým diplomatem,
hudebním publicistou, propagátorem díla a životopiscem B. Martinů
obsahuje diplomatickou transkripci
sto šedesáti osmi dopisů z období let
1928–1959.
ISBN 978-80-244-5521-1

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Ťing, Siang;
Ting–chao, Čang;
Te–chaj, Chuang
Čína – Ilustrované mýty
a legendy

Překl. Schubertová, Markéta, Praha:
Universum, 2020, 176 s., váz. 379 Kč
Stručný a přitom komplexní přehled
čínských mýtů a legend.
ISBN 978-80-242-6382-3

OSO B N OSTI
Dolejšová, Eva;
Petrus, Michael
Parkourista

Praha: Yoli, 2020, 192 s., váz.
Pohyb, svoboda, poznání… to je parkour! Dospívající David tápe životem,
hledá sám sebe, svůj životní směr.
Náhodné setkání s parkouristy mu
ukáže cestu ke sportu, který posouvá
hranice fyzického těla i mentality.
ISBN 978-80-242-6336-6

Formáčková, Marie
Xaver

Praha: XYZ, 2019, 208 s., váz.
299 Kč
„Buď jsem opravdu velký samožer,
nebo jsem fakt žil a žiju zajímavý
život.“ – Xaver
ISBN 978-80-7597-562-1

Klimt, Vojtěch
Poddat se nemíním. Příběh
knihtiskařů Krylových

Praha: Galén, 2020, 492 s., váz.
Kniha detailně mapuje tiskařskou činnost dědečka a tatínka básníka a písničkáře Karla Kryla v Novém Jičíně
a Kroměříži. V duchovním prostředí
této tiskárny Karel Kryl vyrůstal a knihy zde tištěných autorů utvářely jeho
poetiku a obraznost.
ISBN 978-80-7492-456-9

Kroll, Rudolf
Gottwald a jeho doba

Praha: XYZ, 2019, 344 s., váz.
349 Kč

Klement Gottwald byl po převratu
v roce 1948 oslavován i nenáviděn.
ISBN 978-80-7597-561-4

Renner, Jana;
Vondřejcová, Silvie
První – statečné – jedinečné

Praha: XYZ, 2019, 168 s., váz.
299 Kč
Jak se jmenovala naše první pilotka,
první lékařka, první kandidátka na
prezidentku?
ISBN 978-80-7597-551-5

Vyoral, Petr; Kovář, Pavel
Legendy: slavné sportovní
okamžiky

Praha: XYZ, 2019, 152 s., váz.
399 Kč
Kdo je praotcem českého sportu, kdo
měl v roce 1934 právem získat titul
mistrů světa ve fotbale, o kom napsal
pohádku Ota Pavel a která sportovkyně získala jako první dvě zlaté
medaile ve dvou různých disciplínách
na jedné olympiádě?
ISBN 978-80-7597-550-8

PO E Z I E
Fischerová, Sylva
Kostel pro kuřáky / A Church
for Smokers. Pražské básně /
Prague Poems

Praha: Novela bohemica, 2020,
104 s., brož.
„Kavárna je tady kostel pro kuřáky!“
čteme v jedné z básní sbírky. Sylva
Fischerová píše o městě, ve kterém se
narodila a ve kterém od dob univerzitních studií žije.
ISBN 978-80-88322-02-3

Lovelace, Amanda
O čarodějnici, která se nenechala
upálit
Praha: Yoli, 2020, 208 s., brož.
Druhá sbírka básní Amandy Lovelace, oceněná Goodreads Choice
Award za rok 2018. O čarodějnici
hrdé, nezávislé, nadpozemsky silné
a především nezničitelné.
ISBN 978-80-7617-947-9

POVÍ D K Y
Flégl, František; Dostál, Aleš
Na tý louce zelený

Praha: Esence, 2020, 176 s., váz.
259 Kč
Výbor povídek z pera známého autora shrnuje necelé dvě desítky příběhů
z jeho starších souborů s mysliveckou
tematikou.
ISBN 978-80-242-6311-3

Weinbaum, Stanley G.
Bláznivý měsíc

Překl. Hrnčíř, Marek, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2020, 120 s.,
79 Kč
Trojice povídek od jednoho ze zakladatelů moderní science fiction, který
vymyslel Sluneční soustavu se všemi
jejími planetami a měsíci mnohem
lepší, než doopravdy je.
ISBN 978-80-7332-347-9

PRÓZ A
Stará, Ester; Starý, Milan
Až se ucho utrhne. 50 ilustrovaných přísloví
Praha: Paseka, 2020, 120 s., váz.
Kolik kuchařů přesolí kaši? Kdy si
oblékáme železnou košili? A co je to
vůbec dišputát? Oblíbená autorská

bibliografie
dvojice připravila průvodce po známých i neznámých příslovích.
ISBN 978-80-7432-930-2

ROM ÁNY
Dickens, Charles
Kronika Pickwickova klubu

Praha: Slovart, 2020, 840 s., váz.
449 Kč
Slavný a nezapomenutelný humoristický román z pera jednoho
z největších anglických romanopisců
všech dob.
ISBN 978-80-7529-960-4

Bannalec, Jean–Luc
Bretaňské tajemství

Překl. Vodvárko, Jiří, Praha: Kalibr,
2020, 376 s., váz. 359 Kč
Sedmý případ pro komisaře Dupina,
milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého
Pařížana za trest přeloženého do
Bretaně – na konec světa… Bróceliandský les se svými malebnými jezery
a zámky je považován za poslední
říši víl.
ISBN 978-80-7617-872-4

Bendová, Karolína
Nevěřte Hunterovi

Praha: Fragment, 2020, 312 s., váz.
299 Kč
Zakázané vztahy, rodinné tajemství
a nebezpečná láska v jednom z nejčtenějších příběhů na Wattpadu.
ISBN 978-80-253-4550-4

Benková, Jana
Slunečnice

Brno: Moba, 2020, 240 s., váz.
259 Kč
Monika dokončila vysokou školu, ale
vhodnou práci se jí najít nepodařilo.
Pracuje tedy v malém penzionu jako
recepční a sní o lepším životě. Je
typickým ošklivým káčátkem, které se
trápí mimo jiné i kvůli nešťastné lásce.
ISBN 978-80-243-9171-7

Dvořáková, Petra
Dědina

Brno: Host, 2020, 248 s., brož.
Lehce humorný příběh jedné současné vesnice. Hranice rozorané mezi
poli i lidmi. Hospoda, malá prodejna,
zabíjačky… a sám život. Nevěra a jeden nezdařený pohřeb.
ISBN 978-80-275-0000-0

Dvořáková, Petra
Vrány

Brno: Host, 2020, 184 s., váz.
Komorní příběh, který končí tam, kde
začíná tma.
ISBN 978-80-275-0144-1

Frey, James
Katerina

Překl. Mikolajková, Lucie, Ostrava:
Domino, 2020, 296 s., váz. 399 Kč
To, co se děje v téhle knize, průměrný mileniál nepochopí. Paříž, rok
1992. Mladý Američan Jay sem přijíždí napsat knihu, která změní svět.
Brzy zapadne do divokého životního
stylu plného alkoholu, sexu a drog.
ISBN 978-80-7498-354-2

Gillerová, Katarína
Život plný iluzí

Praha: Motto, 2020, 304 s., váz. 299 Kč
Aneta má nepříjemné tušení, že
v jejím manželství něco nehraje. Čtyři
kamarádky se sejdou po letech…
a pravda vyplouvá na povrch.
ISBN 978-80-267-1704-1

z n o v i n e k k 17. 2 . 2 0 2 0 2 0 8 t i t u l ů
Harrison, Harry
Na západ od ráje

Překl. Janda, Martin, Praha: Laser,
2020, 640 s., váz.
„Když dinosauři vládli Zemi…“ V tomto díle, vysoce hodnoceném čtenáři
i kritikou, jí stále ještě vládnou. Vesmírná katastrofa, která před 65 miliony let ukončila éru praještěrů, se ve
světě tohoto románu nikdy nestala.
ISBN 978-80-242-6344-1

Herngren, Moa
Miss těžká váha

Praha: Motto, 2020, 376 s., váz.
399 Kč
Annie Eková váží přes dvě stě kilo
a většinu času tráví sama v bytě pojídáním sušenek a sledováním cizích
lidí na Instagramu.
ISBN 978-80-267-1703-4

Hollinghurst, Alan
Sparsholtova aféra

Překl. Marková, Michaela M., Praha:
Odeon, 2020, 544 s., váz.
Alan Hollinghurst si se svými prózami
dává na čas. Románovou novinku
známého anglického spisovatele,
básníka a překladatele dělí od té
předchozí šest let. Je tu nicméně „starý dobrý“ Hollinghurst, jak ho známe
z dřívějška.
ISBN 978-80-207-1929-4

Hülsmannová, Petra
Kdyby to bylo tak snadné, dělal
by to každý
Překl. Lutovská, Pavla, Praha: Ikar,
2020, 504 s., brož. 399 Kč
Tak s tím učitelka hudební výchovy
Annika rozhodně nepočítala: Jako
blesk z čistého nebe byla přeřazena
z krásného vysněného Wertherova
gymnázia na školu v absolutně nejproblémovější končině města.
ISBN 978-80-249-4023-6

Jakoubková, Alena
Odříkaného manžela největší
krajíc

Brno: Moba, 2020, 272 s., váz.
279 Kč
Poté, co ji opustí „největší láska jejího života“, zanevře Agáta na muže
a rozhodne se budovat kariéru jako
šéfredaktorka společenského časopisu a žít už navždy sama. Muže do
svého života pustí jen občas, každého
jen na jednu noc.
ISBN 978-80-243-9170-0

Marshall, Laura
Žádost o přátelství

Překl. Jašová, Jana, Praha: XYZ,
2020, 368 s., váz. 369 Kč
Psychologické drama ze života paranoidní ženy konfrontované s neuvěřitelným činem, jehož se dopustila jako
zoufalá teenagerka.
ISBN 978-80-7597-618-5

May, Karl
Vinnetou

Praha: Albatros, 2020, 442 s., brož.
399 Kč
Vinnetou a jeho bílý bratr Old
Shatterhand. Vychází v edici Zlatý
tucet. Nesmrtelná dobrodružství Vinnetoua, rudého gentlemana, a Old
Shatterhanda přinášíme v převyprávění Vítězslava Kocourka.
ISBN 978-80-00-05753-8

Musilová, Anna
Tamařino souhvězdí

Praha: Yoli, 2020, 320 s., brož.

Život devatenáctileté Liv se ani
trochu neubírá směrem, kterým by
si přála. Přijímačky na vysněnou
fotografickou školu nevyšly, místo
toho studuje práva, přivydělává si
jako servírka v kavárně a těžko hledá
společnou řeč s rodiči.
ISBN 978-80-7617-976-9

Sewell, Anna; Olšovská, Dana
Černý krasavec
Brno: Edika, 2020, 88 s., brož. 199 Kč
Kniha vypráví o osudu krásného
černého hřebce a provází nás celým
jeho životem.
ISBN 978-80-266-1491-3

Steel, Danielle
Jako v pohádce

Překl. Brožová, Eva, Praha: Ikar,
2020, 272 s., váz.
Camilla vyrostla v Napa Valley, obklopená kouzelnými rodinnými vinicemi.
Po promoci na Stanfordu se vrací
domů, aby rodičům pomohla řídit
jejich malé, ale proslulé vinařství. Vše
se zdá dokonalé.
ISBN 978-80-249-4067-0

Strnadová, Anna
Prodloužená sonáta života
Boženy Němcové

Brno: Moba, 2020, 320 s., váz.
Anna Strnadová, držitelka Literární
ceny týdeníku Reflex, se ve své nové
knize inspirovala životem nejproslulejší české autorky Boženy Němcové. S pomocí tajemného mecenáše
prožívá Němcová konečně důstojný
a šťastný život.
ISBN 978-80-243-8749-9

Tommaso, Valeria De
Příběh Casanovy

Překl. Šidíková, Eliška, Brno: Edika,
2020, 96 s., brož. 199 Kč
Na stránkách knihy máte možnost
nahlédnout do několika epizod
z dobrodružného života milovníka
žen Giacoma Casanovy.
ISBN 978-80-266-1492-0

Tylerová, Anne
Běh času

Překl. Nejedlá, Marcela, Praha: Ikar,
2020, 264 s., váz.
Willa Drakeová si přesně pamatuje
zásadní okamžiky svého života: když
jí bylo jedenáct, opustila ji matka.
Když jí bylo jednadvacet, vzdala se
svých akademických ambicí a přijala
nabídku k sňatku.
ISBN 978-80-249-4066-3

Urbaníková, Eva
Příliš osobní známost

Praha: Motto, 2020, 152 s., váz. 249 Kč
Paříž, rok 1992. Mladý Američan
Jay sem přijíždí napsat knihu, která
změní svět. Brzy zapadne do divokého životního stylu plného alkoholu,
sexu a drog, seznámí se s krásnou
modelkou Katerinou a bláznivě se do
sebe zamilují.
ISBN 978-80-267-1708-9

Williamsová, Lara
Tajný spolek hladových žen

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 324 s., váz.
349 Kč
Robertě táhne na třicet let, pracuje
pro módní web a na obzoru žádný
vážný vztah. S humornou nadsázkou
podaný román o konzumním vztahu
nejen k jídlu, ale i k sobě, k lidem,
ke světu.
ISBN 978-80-7473-944-6
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SCI-FI, FANTASY
Greenová, Sally
Svět démonů

Praha: CooBoo, 2020, 344 s., váz.
369 Kč
Po dramatickém útěku zlodějů dýmu
z Rossarbu je všechno vzhůru nohama: princeznu Catherine všichni vidí
jako zrádkyni.
ISBN 978-80-7544-944-3

Mack, David
Star Trek: Discovery – Nejtěžší
chvíle

dýně požádá Holly o spolupráci při
vyšetřování vraždy.
ISBN 978-80-275-0007-9

Johnsrud, Ingar
Kříž

Brno: Host, 2020, 496 s., váz.
V osloské automyčce je nalezeno tělo
Henryho Falcka, autora zprávy odhalující spiknutí v nejvyšších patrech
politiky. O kontroverzní dokument
se zajímá televizní reportérka, která
krátce po Falckově vraždě zmizí.
ISBN 978-80-7577-961-8

Překl. Marek, Jakub, Praha: Laser,
2020, 344 s., váz.
Během služby na palubě hvězdné
lodi Shenzhou je poručice Michael
Burnhamová, pozemšťanka vychovaná a vzdělávaná Vulkánci,
povýšena na dočasného prvního
důstojníka.
ISBN 978-80-7617-405-4

King, Stephen
Beznaděj

McGuireová, Seanan
Každé srdce je bránou

May, Peter
Ochráním tě

Praha: CooBoo, 2020, 168 s., váz.
229 Kč
Děti za správných podmínek vždycky
mizely: proklouzly stínem pod postelí
nebo šatníkem, propadly se králičí
norou a vynořily se… jinde.
ISBN 978-80-7544-945-0

Starobiněcová, Anna
Člověk nula

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 376 s., váz.
389 Kč
Po globální katastrofě se počet lidí
na planetě ustálil na třech miliardách
– a to doslova. Dystopie oceňované
ruské autorky pro čtenáře George
Orwella a Aldouse Huxleyho.
ISBN 978-80-7473-945-3

Theorin, Johan
Hon na vittry

Překl. Bojanovský, Jaroslav, Brno:
Moba, 2020, 312 s., váz. 319 Kč
Bitva o hrad Salajak proběhla, ale
boj proti vittrům nekončí. Mnozí
z nich po bitvě utekli do propasti
Jarmaland, do říše temnoty a životu
nebezpečných bytostí.
ISBN 978-80-243-8907-3

TH R I LLE RY
Geisler, Jan; Česal, Aleš
Dračí krev

Praha: XYZ, 2020, 288 s., váz.
349 Kč
Pátrání po vzácné ikoně přivede
agenty speciálního oddělení ruské
kontrarozvědky do Prahy. Mysteriózní příběh s prvky špionážního
thrilleru.
ISBN 978-80-7597-617-8

Grangé, Jean-Christophe
Purpurové řeky

Překl. Slavíkovská, Dagmar, Praha:
XYZ, 2019, 424 s., váz. 399 Kč
V prostředí skal a ledovců jsou postupně nalezena tři zmučená těla –
všechna ve stejné, zvláštní pozici.
ISBN 978-80-7597-555-3

Griffin, Mark
Sběratelé zla

Brno: Host, 2020, 408 s., váz.
Holly Wakefieldová pracuje jako forenzní psycholožka se specializací na
sériové vrahy. Špičkou ve svém oboru
se nestala pouhou náhodou. Detektiv
Bishop z Metropolitní policie v Lon-

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2020, 480 s., váz.
Stephen King v Beznaději maluje
svým rozmáchlým štětcem apokalyptický souboj mezi Bohem a zlem,
mezi šílenstvím a zjevením.
ISBN 978-80-759-3136-8

Brno: Host, 2020, 415 s., brož.
Manželé Niamh a Ruairidh Macfarlaneovi vlastní hebridskou luxusní
oděvní značku Ranish Tweed. Když
se společně vypraví na služební cestu
do Paříže, Niamh se nečekaně dozví
o manželově poměru s ruskou módní
návrhářkou a vzápětí se stane svědkem toho, jak Ruairidh i s milenkou
zahyne.
ISBN 978-80-275-0015-4

V ZPOM Í N K Y
Naše děťátko + milníkové
kartičky

Praha: Esence, 2020, 46 s., váz. 359 Kč
Hledáte knihu pro vaše děťátko? Tak
jste právě narazili na tu pravou!
ISBN 978-80-7617-726-0

Pecina, Pavel
Čolci, pulci a jiné lásky

Praha: Ekopress, 2020, 1. vyd.,
252 s., brož. 290 Kč
Tato knížka je třetí v pořadí z publikovaných vzpomínek na dětství
a „odehrává se“ (většinou, občas
s drobnými odbočkami v čase či úlety
do minula nebo do současnosti) mezi
roky 1949 a 1952.
ISBN 978-80-87865-57-6

literatura pro
děti a mládež
BÁJE A POVĚSTI
Jirásek, Alois
Staré pověsti české

Praha: Slovart, 2020, 400 s., váz.
299 Kč
Staré pověsti české popisují události
z české historie založené na lidové
slovesnosti a historických faktech.
Kniha vyšla poprvé již v roce 1894
a s výjimkou období protektorátu
vychází opakovaně dodnes. S ilustracemi Věnceslava Černého.
ISBN 978-80-7529-849-2

DOBRODRUŽSTVÍ
Aroldová, Marliese
Sheila, dcera delfínů: Dědictví
Atlantidy
Brno: CPress, 2020, 400 s., váz.
299 Kč

bibliografie
Sheila stěží věří vlastním očím! Dveře
od bytu jsou vypáčeny a její amulet
a hrací skříňka zmizely. Jak se teď
bude proměňovat v delfína?
ISBN 978-80-264-2981-4

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Ďábelský parník

Praha: Fragment, 2020, 144 s., váz.
179 Kč
Biggy, Luk a Patrik nemůžou uvěřit
vlastním očím. Nový případ pro tebe
a Klub Tygrů! Vezmi lupu a zapoj se
do pátrání.
ISBN 978-80-253-4539-9

Konečná, Sabina
Dům plný zvířátek

Praha: Albatros, 2020, 14 s., váz.
249 Kč
Stačí jedna malá díra v plotě a začíná
velké zábavné dobrodružství. Zvědavá zvířátka ze zoologické zahrady se
vypraví prozkoumat sousední dům.
Prošmejdí šest místností a svou návštěvu si pořádně užijí.
ISBN 978-80-00-05549-7

Štorch, Eduard
Bronzový poklad

Praha: Albatros, 2020, 164 s., váz.
299 Kč
Vyprávění učitele, archeologa a spisovatele E. Štorcha o dávných dobách
a našich praprapředcích jsou natolik
zajímavá, že jeho knížky patří stále
ke čteným. Nové vydání s ilustracemi
Zdeňka Buriana.
ISBN 978-80-00-05751-4

H RY
Lego Harry Potter – Dárkový
box

Brno: CPress, 2020, 64 s., brož.
299 Kč
Přidej se k Harrymu, Ronovi a Hermioně a vstup do kouzelnického světa.
Připrav se na magické dobrodružství,
při kterém budeš hledat rozdíly, najdeš zlatonku, nakreslíš svého vlastního patrona, zažiješ hodinu lektvarů.
ISBN 978-80-264-2689-9

Pazourek, Karel
Šifry pro kluky a holky

Brno: Edika, 2020, 96 s., brož. 199 Kč
Pojďme nahlédnout pod pokličku
rébusů a šifer!
ISBN 978-80-266-1503-3

PO HÁD K Y
Čtvrtek, Václav
Říkání o víle Amálce

Praha: Albatros, 2020, 88 s., váz.
249 Kč
Klasická pohádka pro děti. Pohádkové vyprávění o malé půvabné víle,
která chce všem pomáhat.
ISBN 978-80-00-05752-1

Otčenášek, Jaroslav
České lidové pohádky II: Kouzelné pohádky 1
Praha: Vyšehrad, 2020, 560 s., váz.
399 Kč
Druhý svazek plánované devítisvazkové edice, která se snaží splatit
dlouhodobý dluh české folkloristiky,
tentokrát věnovaný kouzelným pohádkám.
ISBN 978-80-7601-244-8

Pelánková, Lenka
O mamince, která si ostříhala
vlásky

Praha: Mladá fronta, 2020, 48 s., váz.
Příběh tatínka Brumly, maminky
Báry a malých Brumdibárků ukazjuje
vhodnou formou pohádky cestu, jak
vše kolem nemoci citlivě vysvětlit,
neublížit přitom a ani nestrašit…
ISBN 978-80-204-5435-5

Požárník Sam – Skládací
pohádka

Praha: Egmont, 2020, 12 s., 199 Kč
Představují se vám stateční požárníci
z města Pontypandy, kteří se obětavě
vrhají na záchranu lidem, lesu či
zvířátkům.
ISBN 978-80-252-4728-0

Suchá, Romana
Divadélko se zvířátky na dvorku

Brno: Edika, 2020, 88 s., váz. 249 Kč
Knížka je pokračováním řady veršovaných pohádek s výchovnou
tématikou.
ISBN 978-80-266-1502-6

Werich, Jan
Fimfárum

Praha: Albatros, 2020, 168 s., 369 Kč
Nově zpracované vydání půvabných
pohádek plných humoru, jazykového
vtipu i poučení. Jejich autor si v nich
vzal na mušku některé lidské vlastnosti a zlořády.
ISBN 978-80-00-05760-6

PRO DĚ TI
Bakerová, E. D.
Markétka a kouzelná zvířátka –
Zlatá rybka
Praha: Fragment, 2020, 120 s., váz.
169 Kč
Pro Markétku je den ode dne těžší
žít se zlou macechou a nevlastními
sourozenci, kteří se k ní nechovají
moc pěkně.
ISBN 978-80-253-4541-2

Hoňková, Iva
Andělský HERBÁŘ. Kouzelné
rostliny

Praha: Agentura Krigl, 2020, 1. vyd.,
104 s., váz. 222 Kč
Čeká na vás mnoho pohádkových
příběhů andělky Lucinky, čertíka
Toníka a jejich přátel. Tito nerozluční
kamarádi vás seznámí s více než dvaceti rostlinkami, které najdete běžně
v průběhu celého roku na loukách,
v parcích a zahrádkách.
ISBN 978-80-88104-64-3

Hudson, Katy
Velký závod

Praha: Fortuna Libri, 2020, 32 s., váz.
FRNK! Veverka se plnou rychlostí
rozběhne podzimním listím. Rozená
závodnice ale musí brzdit. Letos je
Závod o zlatý žalud závodem družstev. Veverka trpí: kamarádi jsou tak
nešikovní!
ISBN 978-80-7546-235-0

Jak nakreslit 132 zvířat

Brno: CPress, 2020, 144 s., brož.
269 Kč
Naučte se pomocí jednoduché a zábavné metody krok za krokem kreslit
roztomilé domácí mazlíčky, nádherné
koně, divoká zvířata a pestrobarevné ptáky!
ISBN 978-80-264-2985-2

Janssonová, Tove
Pozdě v listopadu

Praha: Albatros, 2020, 240 s., váz.
249 Kč

z n o v i n e k k 17. 2 . 2 0 2 0 2 0 8 t i t u l ů
Je podzim, dům v muminím údolí
zůstal prázdný.
ISBN 978-80-00-05761-3

Lindgrenová, Astrid
Emilovy skopičiny

Praha: Albatros, 2020, 176 s., váz.
249 Kč
Emil je kluk jako buk, pěkný divoch
a paličák, který však vypadá jako
andílek.
ISBN 978-80-00-05772-9

Vítej na stavbě

Říčany: Junior, 2020, 16 s., lepor.,
229 Kč
Postav s námi dům, most i tunel!
Že nevíš jak? Provedeme tě celou
stavbou. Zjistíš, jak vypadá vrtačka,
bruska, jeřáb nebo rypadlo. Sám je
pak najdeš na obrázcích. Sto vozidel,
strojů, nářadí a pomocníků čeká, až
je objevíš.
ISBN 978-80-7267-701-6

PRO DÍVK Y

ho varuje, že kočičím klanům hrozí
dosud nepoznané nebezpečí.
ISBN 978-80-00-05759-0

Rowlingová, J. K.
Harry Potter box 1–7

Praha: Albatros, 2019, brož. 1799 Kč
Pozor – pozor! Expres do Bradavic je
připraven k odjezdu! Ale od začátku:
Nejdříve jsme v domě číslo 4 v Zobí
ulici…
ISBN 978-80-00-05683-8

Luciani, Brigitte
Pan Jezevec a paní Liška 3 –
Správný tým

Můj selfie deníček

Praha: Egmont, 2020, 32 s., váz.
199 Kč
Jezevci a lišky rozhodně nemají nic
společného.
ISBN 978-80-252-4751-8

Brno: CPress, 2020, 48 s., brož.
269 Kč
Nejzábavnější album a zápisník s vyškrabováním. Vytvoř si zářivý deníček
a navždy uchovej své vzpomínky.
ISBN 978-80-264-2657-8

Smithová, Crystal
Krvavý lístek

Margreiter–McQuie, Susanne
O srdíčku

Wood, Laura
Nebe ze zlata

Tirel, Élodie
Luna 2

Překl. Böhm, Petr, Praha: Samuel,
2020, 4 vyd., 36 s., váz. 179 Kč
Nové vydání velice úspěšné knížky,
která jednoduchým způsobem a pomocí dobře srozumitelných obrázků
vysvětluje dětem, co pro nás udělal
Pán Ježíš Kristus.
ISBN 978-80-88106-18-0

Mojžíšová, Hedvika Křišťová;
Hudson, Katy
Potíže s mrkví

Praha: Fortuna Libri, 2020, 32 s.,
váz. 279 Kč
Králík miluje mrkev. Až příliš. Kdykoli
vidí tuto sladkou zeleninu, musí ji mít.
Už má tak plnou noru, že se do ní
sám nevejde.
ISBN 978-80-7546-236-7

Potter, William
Matematická dobrodružství

Brno: Edika, 2020, 128 s., brož.
299 Kč
Poutavé příběhy pro milovníky
dobrodružství a hádanek! Kniha obsahuje čtyři fantastické příběhy plné
akčních úkolů, díky kterým si prověříte své matematické schopnosti.
ISBN 978-80-266-1493-7

Suchá, Romana
Převody jednotek s čertíkem
Kvítkem

Brno: Edika, 2020, 64 s., brož.
179 Kč
V knize, která je určena žákům
1. stupně ZŠ, najdete spoustu různých cvičení sloužících k převodu
jednotek délky, hmotnosti, objemu
a času.
ISBN 978-80-266-1504-0

Swift, Bella
Mops jednorožcem

Překl. Krejčová, Šárka, Brno: CPress,
2020, 152 s., váz. 249 Kč
Pokud nemůžeš být sám sebou, buď
jednorožcem.
ISBN 978-80-264-2812-1

Tomšů, Radmila
Hotel u devíti koček

Praha: Fortuna Libri, 2020, 272 s.,
váz.
Soužití lidí a koček pohledem
čtyřnohých miláčků. Kdo prožil
pár dní, týdnů nebo dokonce let
s kočkami, ten nikdy nezapomene.
Vztahy se navazovaly, vyvíjely, kočky
přicházely, odcházely a zanechávaly
stopu.
ISBN 978-80-7546-252-7
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Praha: Fragment, 2020, 320 s., brož.
329 Kč
Tajemná krása dlouho opuštěného
panského sídla sedmnáctiletou Lou
vždycky lákala.
ISBN 978-80-253-4542-9

PRO M L ÁDE Ž
Smithová, Keri
Imaginární svět

Překl. Bártová, Olga, Praha: CooBoo,
2019, 192 s., brož. 249 Kč
Imaginární svět Keri Smithové
nabádá čtenáře k vytvoření něčeho
jedinečného: vlastního světa, který si
sami vymyslíte.
ISBN 978-80-7544-909-2

SCI-FI, FANTASY
Glaserová, Světlana
Osianův cestovní kotlík

Praha: Albatros, 2020, 200 s., váz.
299 Kč
Strhující fantasy příběh z Čech. Honzík nosí hodinky s Harry Potterem,
má rád fantasy a encyklopedie.
ISBN 978-80-00-05605-0

Guterson, Ben
Tajemství hotelu Winterhouse

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2020, 384 s., váz. 349 Kč
Druhý díl trilogie plný tajemna,
magie a rébusů. Alžběta se vrací
zpět do hotelu Winterhouse
a společně s Freddym se tentokrát
pokusí přijít na kloub případu
tajemného hosta a jeho magické
knihy, jíž se kdysi chtěla zmocnit
Gracella.
ISBN 978-80-264-2980-7

Harris, Neil Patrick
Kouzelnická parta – Příběh
druhý

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2019, 288 s., váz. 349 Kč
Duchové, kouzla, nadpřirozeno
a dobrodružství v podání populárního herce a kouzelníka! Druhý díl
fantastické série, která má spoustu
triků v rukávu.
ISBN 978-80-253-4485-9

Hunterová, Erin
Kočičí válečníci: Nové proroctví
1 – Půlnoc

Praha: Albatros, 2020, 296 s., brož.
249 Kč
Ostrodráp vyslechne z úst Hvězdného klanu zlověstné proroctví, které

Praha: Fragment, 2020, 368 s., váz.
299 Kč
Nejočekávanější young adult fantasy
roku 2019! První díl trilogie o krvavé
magii.
ISBN 978-80-253-4538-2

Překl. Marsault, Hana, Praha: CPress,
2019, 256 s., váz. 299 Kč
Luna se po návratu do Lataris stane
svědkem černé mše, kdy je obětován
mladý drow.
ISBN 978-80-264-2795-7

Watsonová, Mary
Hon na střízlíka

Praha: CooBoo, 2019, 368 s., brož.
269 Kč
Každé Vánoce Wren v lesích kolem
vesnice pronásledují nepřátelé její augurské rodiny – soudci. Ona ani nikdo
z augurů v okolí je nedokáže zastavit,
navíc hrozí, že soudci získají veškerou
moc a zvítězí v prastaré válce.
ISBN 978-80-7544-913-9

hudebniny
ZPĚ VN Í K Y
Edelsberger, Tomáš
Velký zpěvník Semafor
1959–2019. První autorizovaný
zpěvník k 60. letům divadla
Semafor. 250 písní (50 zdarma)
Praha: Galén, 2020, 391 s., váz.
Divadlo Semafor se stalo hned
v prvních letech své existence líhní
slavných hitů, které se hrají dodnes.
Písně Suchého a Šlitra vstoupily do
povědomí posluchačů v podání největších hvězd naší pop music.
ISBN 978-80-7492-454-5

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

knižní tipy

2X O HUDBĚ A MATEMATICE
Pokud jste si vzpomněli na Einsteina a jeho housle, je to dobrý začátek. Ale to propojení hudby a čísel je mnohem starší
a kupodivu velmi logické. Už Pythagoras mlátil do své amfory
a poslouchal zvuky. Při svých hudebních experimentech přišel
na to, že když strunu rozezní po celé délce a pak ji zkrátí na půl,
dostane jiné tóny. Ty jsou od sebe vzdáleny o oktávu. Napadlo
ho to prý, když slyšel třískat kováře do kovadliny. Tak začala
vznikat teorie strun už 500 let př. n. l. A tu znáte asi spíš ze světa
matematiků (my, milovníci seriálu Teorie velkého třesku, víme
o teorii strun hodně). Takže už v počátcích matematiky se dá
najít spojitost mezi hudbou a čísly. Při čtení knihy Eliho Maora
Hudba v číslech, čísla v hudbě (Argo a Dokořán, překlad Vít
Penkala) si uvědomíte jednu věc, a sice, že matematika je stejně
jako hudba postavená na souboru symbolů, ze kterých se dá
vyčíst přesný a jednoznačný význam. A oba tyto systémy se začaly tvořit zhruba ve stejnou dobu, asi 1000 let př. n. l. Dokonce
mají společné některé termíny. Třeba slovo „harmonický“ není zdaleka jen výrazem
hudebním. V matematice máme harmonickou řadu, harmonické funkce nebo harmonickou analýzu. Když si k tomu přečtete knihu Marcuse du Sautoy Hudba prvočísel
(Argo a Dokořán, překlad Luboš Pick, Mirko Rokyta) a máte opravdu rádi hudbu,
dojdete k závěru, že logicky opravdu musíte mít stejně rádi i matematiku, ani o tom
nevíte. Prvočísla (čísla dělitelná pouze sama sebou a jedničkou) vypadala dlouho jako
soubor naprosto neorganizovaný. V roce 1859 ale matematik Bernhard Riemann zjistil hudební harmonii mezi nimi. Tímto objevem se velmi proslavil a je zcela jisté, že by
nám předal ještě úžasnější objevy. Ale kdo s čím zachází, tím také schází. On, který dal
chaosu prvočísel řád, se stal obětí úklidu. Kvůli horlivosti jeho hospodyně se spousta
jeho poznámek a prací ocitla v kamnech. Praktická rada na závěr: pokud má vaše dítě
pocit, že nemá rádo matematiku, pusťte mu k učení hudbu!
JARMILA SKOPALOVÁ

INTROVERTKA V HLUČNÉM SVĚTĚ
Komiks Debbie Thung, autorky textů i originálních černobílých
ilustrací, Introvertka v hlučném světě (vydává Portál) nabízí pohled do světa lidí, kteří zrovna nevyhledávají hlučnou početnou
společnost, lidí, kteří jsou spokojeni o samotě jen ve společnosti
dobré knížky a hrnku teplého čaje, zkrátka do světa introvertů.
Autorka a zároveň hlavní postava prochází v komiksu různými
situacemi, jež coby introvertka snáší jen velmi těžko. Klade si
otázku, jaké je vlastně její místo ve světě, v němž je třeba dennodenně překonávat překážky. Během studia na vysoké škole se to hemží pozvánkami na večírky, obrovskou
výzvou je pohovor do prvního zaměstnání, vyčerpávající může být i půlhodinové čekání na vlak strávené s kolegyní z práce. Ze strachu, že bude na ulici někým oslovena, volí
bezpečný outfit pro introverty, tedy velké sluneční brýle, obrovská sluchátka na uších
a šálu kolem krku, která pro jistotu zakrývá i ústa. Stručné a výstižné texty v komiksových bublinách odkrývají nejen to, co introvertka říká nahlas, ale také to, co si jen myslí.
Dozvídáme se tak, jak hodnotí sama sebe a lidi kolem sebe, jak je pro ni vnitřně těžké
nějak alespoň „přežít“ situace, které jinak založení lidé považují za naprosto běžné. Na
mnoha místech introvertka přiznává, jak je pro ni důležitý extrovertní partner. Ten je jí
obrovskou oporou třeba na zmíněných večírcích, kdy hravě zvládá obyčejné klábosení
s ostatními za oba dva, za sebe i za svou mlčenlivou polovičku. Odlišný pohled partnerů ukazuje také moment, kdy se rozhodují, že se vezmou. Zatímco extrovert se těší na
velké množství pozvaných hostí, introvertka s úlevou zjišťuje, že k uzavření sňatku stačí
pouze dva svědci. Velkou pomoc jí poskytnou také informace na internetu. Introvertka
zjišťuje, že její povaha není nemoc. Je prostě normální, že každému nejsou příjemné
hlučné večírky, že někomu více vyhovuje práce na volné noze než v kanceláři s několika dalšími lidmi. S takovým sebepoznáním pak daleko snáze zvládá situace, jež pro ni
dříve byly obtížné. Zkrátka začíná být jasnější, kde je její místo v tomto hlučném světě.
LUCIE JÍLKOVÁ

knižní tipy

JÍT VLASTNÍ CESTOU

NOVÝ ROZUMNÝ ŽIVOT

Knihu Jeﬀa Goinse Jít vlastní cestou vydalo nakladatelství
Portál. Inspiraci a poučení v ní najde každý, kdo si není jist,
zda cesta, po které kráčí, je ta pravá, zda náhodou není čas na
změnu. Hrdinové ze všech koutů světa, především ale z USA,
na svých příbězích ukazují, jak je důležité učinit ve správnou
chvíli správné rozhodnutí, zjišťují, k čemu je dobrý neúspěch či
jak jsou důležití lidé kolem nás. Zvlášť silný je příběh svobodné
matky ze Singapuru. Rozhodla se ponechat si dítě i přes značně nepříznivé okolnosti. Otec dítěte ji opustil, rodiče ji vyhnali
z domu... Přes všechny nesnáze se postupně vypracovala v úspěšnou poradkyni v oblasti kojení, následně pak profesionální dulu, což je v Singapuru naprosto ojedinělé
a průkopnické povolání. Poučný je příběh účastníka pěvecké soutěže, který pro zpěv
vůbec nemá vlohy, svého snu se však nemíní vzdát a deset let se celkem úspěšně hudbou živí. Později si ale uvědomí, že mnohem spokojenější je v zaměstnání, kde může
uplatnit své nesporné matematické nadání. Jiný mladý muž se celé dětství a mládí věnoval kreslení, které pak dovedně využil a zpeněžil v počítačové grafice. Muž, který si
dlouhá léta nedovedl představit, že se bude věnovat něčemu jinému než golfu, si zraní
zápěstí, což další sportování vylučuje. Objeví však svůj jiný talent – online marketing,
v němž je nečekaně úspěšný, třebaže zažije i několik vyhazovů ze zaměstnání. Naopak
student marketingu se na univerzitě ocitne v cestovatelském kroužku a vidinu pohodlného a jistého zaměstnání v bance vymění za místo strážce národního parku. Velkou
odvahu prokázal manželský pár, který opustil USA a začal pěstovat kávu v africkém
Burundi. Na příkladu samotného Walta Disneye Goins ukazuje, jak je někdy důležité se
zastavit. Když byl Disney na několik týdnů upoután na lůžko, četl si komiksy a posléze
se rozhodl, že je sám začne vytvářet. Zkrátka na několika příbězích, které může prožít
kdokoli z nás, autor ukazuje, jak prožít smysluplný a naplněný život.
LUCIE JÍLKOVÁ

Když komediantka píše o mozku, je jasné, že se budete bavit. Ale nenechte se mýlit! Ruby Wax si ve své knize Nový
rozumný život (vydává ANAG, překlad Richard Sladovník)
dala práci se studiem mozku na prestižních univerzitách (jako
třeba přímo v Oxfordu), takže její popis toho, co se nám děje
v hlavě, je sice vtipný až veselý, ale taky krutě odborně pravdivý. Ruby se začala tímhle tématem zaobírat ve chvíli, kdy
u ní propukly deprese. Byla úspěšná – veleúspěšná! Deprese
propukly ve chvíli, kdy její kariéra uhasínala. Ona ale dokázala
ze své nemoci vytěžit maximum – vědomosti, schopnost pomoci druhým a ještě lidi
bavit. „Mám teorii, že míru nepříčetnosti člověka poznáte podle jeho koupelny. Pakliže se dotyčný domnívá, že v ní potřebuje lustr, vanu z italského mramoru a záchod,
který vykonává více než tři funkce, nemá to v hlavě v pořádku,“ píše. A přes takovéhle
vtipné postřehy ze života se dostanete až k tomu, z jakých částí se skládá mozek, jaké
funkce plní, které hormony vyplavuje a že dopamin funguje stejně jako kokain, jen je
o mnoho levnější. Motivuje nás k potřebě odměn – je tedy zodpovědný za naše nové
kozačky nebo novou milenku. Není důležité dosáhnout cíle, ale ta cesta, to je vzrůšo!
Za tím se všichni ženeme! Přes všechny tyhle informace, propojené naprosto otevřenou zpovědí a historkami z vlastního života autorky, se dostanete až k té nejdůležitější
a nejvzácnější části knihy – k léčbě všímavostí. Aby dokázala předejít atace deprese či
paniky na jevišti, všímá si vlastních příznaků, které ji dokážou včas upozornit. Nenechá rozjet všechny démony, naučila se je zkrotit, zpomalit, vrátit se zpátky k sobě. Až
si to přečtete, zjistíte, že není na světě jednodušší terapie! Ve chvíli, kdy si začnete všímat, co se děje ve vaší hlavě, jaké myšlenky vás ruší a co s vámi činí, začnete vládnout
svým životem svobodně. A žádné výmluvy! Rubyina cvičení všímavosti můžete dělat
v metru, při mytí nádobí nebo rytí zahrádky.
JARMILA SKOPALOVÁ

Vztah Rudolfa II. a Kateřiny Stradové byl
všeobecně znám. Z tohoto svazku nakonec
přišlo na svět několik potomků, avšak jediným opravdu známým se stal Juan Caesar
d´Austria. I přes vznosné jméno velkého
Caesara by mu spíš slušelo jméno Caligulovo. Tyran, sadista a vrah. Jaký byl jeho život? Přečtěte si jeho deník.

Jakpak se učil velký vojevůdce Napoleon?
Byl vzorným žákem nebo mu učení moc
nešlo? A co třeba naše Božena Němcová?
Jak na tom byla s psaním a čtením? A jak to
šlo ve škole hudebním génium Antonínu
Dvořákovi nebo Bedřichu Smetanovi či malířce Toyen?

Mgr. Ing. Pavla Ranglová
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Na stránkách této knihy ožívá skutečná historická postava Aphra Behnová, anglická
básnířka a překladatelka – jedna z vůbec
prvních žen v Anglii, která se živila výhradně
svým psaním. Opravdu výhradně? Nikoliv!
Podle všeho se totiž jednalo i o významnou
špionku ve službách Karla II. Stuarta během
války mezi Anglií a Nizozemím o obchodní
cesty po moři.
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JASON MASON
MŮJ OTEC BYL MIB

JAN VAN HELSING
KNIHA ZA MILION

Mimozemšťané žijí mezi
námi, a to již hodně
dlouhou dobu!

Věříte na náhody?

Kdo jsou tito záhadní Muži
v černém, kteří se od 50. let
minulého století objevují
u svědků fenoménu UFO,
dotěrně se jich vyptávají,
konﬁskují jim pořízené fotograﬁe, a dokonce je někdy i ohrožují? Víme o nich dosud jen velmi málo.
Jistý muž v černém kontaktoval krátce před smrtí
svého syna, aby ho do této organizace uvedl jako
svého nástupce a zasvětil ho do zákulisního dění.
Jason Mason se pokusí doložit neuvěřitelné skutečnosti, o nichž mu vyprávěl jeho otec,
přičemž otcova tvrzení a jeho zjištění doplňují aktuální výpovědi whistleblowerů.

Myslíte si, že je náhoda,
když několik stovek elitních rodin vlastní větší majetek než zbytek lidstva?
Považujete za náhodu, že
se tito lidé spolu pravidelně scházejí s vyloučením
veřejnosti? Vědí snad tyto
osoby o penězích něco,
co není známo zbytku lidstva? Domníváte se, že
štěstí, peníze a majetek přicházejí k vybraným
lidem náhodně? Že jste o něčem takovém nikdy
neslyšeli? Samozřejmě, že ne! Existuje několik
malých tajemství, která jsou známa pouze vyvoleným a jež jsou prostým lidem upírána.
A tato tajemství zůstanou skryta i pro vás, pokud
se ovšem nerozhodnete otevřít tuto knihu...

JAN VAN HELSING
STEFAN ERDMANN
WHISTLEBLOWER

MICHAEL MORRIS
CO NESMÍTE VĚDĚT!
Celý svět patří jen několika rodinám a nyní chtějí zbytek. Kdo vládne
penězům?
Malá skupinka privátních
bankéřů vládne ze zákulisí
světu. Ovládají nejen FED
nebo ECB ale i nadstátní
organizace UNO, Světovou banku, Mezinárodní
měnový fond anebo BIZ. Manipulují ceny zlata i
stříbra, naprogramovali krizi nemovitostí a cíleně
řídí svět na pokraj propasti.
Michael Morris vysvětluje neobyčejně jednoduchým a srozumitelným stylem fungování
bankovního a ﬁnančního systému, jak a proč
vzniká inflace a jak se ji dá zabránit.

Chcete žít ve lži a iluzi?
Zvolili jsme si své představitele proto, aby nás
špiclovali? Přece jsme jim
dali svoje hlasy, aby zastupovali a prosazovali naše
zájmy, aby nás ochraňovali a dbali o to, abychom
neutrpěli žádnou škodu!
Nebude to spíše tak, že většina našich představitelů slouží vlastně zcela jiným zájmům?
Autoři Jan van Helsing a Stefan Erdmann interviewovali v této knize šestnáct whistleblowerů,
kteří odhalují vrcholně zajímavé skutečnosti a
souvislosti. Žijeme v době nové reality – i když to
mnohým nebude po chuti.

WWW.ANCH-BOOKS.EU
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
27. února Palác knih Luxor, Václavské nám. 820/41,
Praha 1
Zkušená porodní asistentka a blogerka Alžběta Samková ví o rození dětí první i poslední a sepsala to v knize
s názvem Vulvou porodní asistentky. Knížku bude křtít
od 16 hodin.

Do 15. března Muzeum Náchodska, Tyršova 247,
Náchod
Pro milovníky dob minulých je určena výstava Staré
dobré časy aneb krása první republiky, kterou připravila
Vladimíra Jíchová. Otevřeno je od úterý do neděle 9–12
a 13–17 hodin.
19. února Městská knihovna v Praze, pobočka Hradčany, Pohořelec 11/25
V 17.17 hodin začíná program nazvaný Sedmero putování za osudem paní Boženy. O slavné spisovatelce Boženě Němcové a jejím životě bude přednášet spisovatelka PhDr. Františka Vrbenská.
26. února Palác knih Luxor, Václavské nám. 820/41, Praha 1
Beseda s Michaelou Duﬀkovou, autorkou knihy Poslední sklenička… dnes už popáté, kterou napsala podle blogu oceněného Magnesií Literou začíná v 17 hodin.
26. února Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava
Úspěšný autor Tomáš Kosačík představí v 17 hodin své zatím
poslední knihy Nejjednodušší recepty a Nejjednodušší plán na
29 dní.
27. února Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava
V 15.30 začíná beseda a autogramiáda moderátora, baviče, scenáristy a textaře Karla Šípa o jeho knize s jednoduchým a všeříkajícím názvem Bavič.

V knize Chvála pedagogickému bláznovství zachytila
herečka Eva Salzmannová své zkušenosti z více než
dvaceti let výuky adeptů herectví. Uvádí konkrétní
příklady a postupy ze své dlouholeté praxe, ale pokouší se
i o formulaci obecných zásad systematické výuky herců
ve stopách klasiků i svých pedagogických vzorů. Kniha tak
rozhodně zaujme ty, kdo by se chtěli stát herci nebo je jen
herecká profese a podoby výuky na DAMU zajímají.

Jaromír Kallista patří mezi přední tuzemské filmové
producenty. Jeho jméno je spojeno především
s celovečerní tvorbou Jana Švankmajera,
s nímž intenzivně spolupracuje od poloviny
osmdesátých let. Byl ale také iniciační postavou
revoltující dokumentaristiky konce šedesátých
let, budoval druhé období Laterny magiky, podílel
se na rekonstrukci FAMU a české kinematografie
po roce 1989. Jednotlivé etapy Kallistova života
a tvorby zachytili autoři ve výběru z rozsáhlé série
rozhovorů, které vznikaly více
než pět let.

MU

NA

První anglickojazyčná biografie Bertolta Brechta
(1898–1956) vykresluje pohled na jednu
z nejkontroverznějších kulturních osobností
20. století. Na základě dopisů, deníků a doposud
nepublikovaného materiálu, zahrnujícího Brechtovy
lékařské záznamy, nabízí Parker bohatý a fascinující
obraz jeho života a názorně objasňuje, jak se díky
svébytnosti a velkým ambicím stal nejodvážnějším
divadelním inovátorem své doby.

NAMU (Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze) vydává odbornou
literaturu z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, nových médií, hudby a tance.
Celou nabídku najdete na www.namu.cz.
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Únorové novinky
Kdo chytá v síti

DobroDruhům

Internet je jediné místo, které neodděluje svět dětí a dospělých. Režiséři
Vít Klusák a Barbora Chalupová založili na internetové seznamce ﬁktivní
proﬁly tří dvanáctiletých dívek jako
výchozí bod výbušného dokumentu
o internetových predátorech V síti. Do
pěti hodin se jim ozvalo přes osmdesát
mužů. V navazujícím souboru rozhovorů najdete hlubší rozbor postav
z ﬁlmu, který vyvolal obrovský rozruch
ještě před vlastním odvysíláním.

Cestování si nikdy nenaplánujete na
sto procent – vždy vás něco překvapí.
Ví to i oblíbená herečka a cestovatelka
Tereza Ramba (Voříšková). Za dva roky
navštívila dvacet zemí a rozepsala se
o jejich známých i nečekaných podobách. Ať už máte sami neklidného
cestovatelského ducha, nebo radši
jenom jezdíte prstem po mapě, Tereziny zážitky v kombinaci s autentickými
fotograﬁemi a ilustracemi jsou natolik
inspirující, že vás začnou svrbět pohorky.

Vychází

27. 2.

Vychází

27. 2.

Na okraji propasti

Maltézská výměna

Mladá Francouzka Moira pracuje
v oblasti nových technologií. Když se
kvůli vývoji nového softwaru ocitne
v hongkongském digitálním gigantu
Ming, má pocit, že ji někdo stále sleduje. Mezi zaměstnanci ﬁrmy narůstá
počet násilných úmrtí a Moira zjišťuje,
že svoboda pod taktovkou algoritmů
je pouze krutá iluze. Znepokojující
thriller o zneužívání moderních technologií ukazuje nejtemnější stránky
digitálního světa. Není to dystopie –
už se to děje.

Papež zemřel. Ve Vatikánu se chystá
volba nástupce. Jeden z kardinálů
však místo příprav zamíří na Maltu,
aby našel tajný dokument sepsaný
císařem Konstantinem. Bývalý tajný
agent Cotton Malone v Itálii právě
pátrá po tajemné korespondenci mezi
Mussolinim a Churchillem. Není ale
sám. Stopy vedou k maltézským rytířům, v jejichž řádu dřímá zlo... Malone
se ocitá uprostřed zběsilé honby za
kardinálem, rytíři i ztraceným dokumentem.

Vychází

20. 2.

Vychází

27. 2.

Než přišel Hitler:
Poslední zima
Výmarské republiky
Výmarská republika se na přelomu
let 1932 a 1933 otřásá: Ekonomika
krachuje, politická situace je přinejmenším napjatá a v ulicích zuří
potyčky mezi komunisty a národními
socialisty. V budově Říšského sněmu
vrcholí zápas o moc. Poznejte příběh
deseti týdnů, během nichž pět mužů
přivedlo Výmarskou republiku na kolena: Hitler, Goebbels, Hindenburg,
von Papen i Schleicher svádí v přímém
přenosu neúprosnou bitvu, jež ani
zdaleka nebyla předem rozhodnuta.

www.albatrosmedia.cz

ROMÁN VÁCLAVA LÁSKY
O DRAVCÍCH V PRÁVNÍ DŽUNGLI

BEAR GRYLLS
THRILLERY MISTRA PŘEŽITÍ

Znáte
z filmu ČT

VYSOKÁ
HRA

Vychází
18. března

SRDEČNĚ ZVEME NA KNIŽNÍ FESTIVAL OSTRAVA
28. – 29. února, Výstaviště Černá louka, stánek 180
20% veletržní sleva na všechny tituly

také jako E-KNIHY
vždy výhodněji na

www. JOTA. CZ

NABÍDKA VYDAVATELSTVÍ AKCENT
NOVINKA

KONTAKT:
telefon: 568 844 553;
e-mail:
akcent@vydavatelstviakcent.cz;
www.facebook.com/knihyakcent

www.vydavatelstviakcent.cz

PŘIPRAVUJEME

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 27. 1. 2020 až 2. 2. 2020

beletrie
1. Filip Rožek Gump: Pes, který naučil lidi žít Kontrast
2. Andrzej Sapkowski Zaklínač I.: Poslední přání Leonardo
3. Andrzej Sapkowski Zaklínač II.: Meč osudu Leonardo
4. Heather Morrisová Cílčina cesta CPress
5. Robert Bryndza Kanibal z Nine Elms Cosmopolis
6. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
7. Alena Mornštajnová Hana Host
8. Andrzej Sapkowski Zaklínač I. Leonardo
9. Halina Pawlowská Takhle jsem si to teda nepředstavovala Motto
10. Petr Čornej Jan Žižka Paseka

populárně-naučná
1. Lucie Kosačíková, Tomáš Kosačík Nejjednodušší plán 29 dní Tomáš Kosačík
2. Tomáš Kosačík Nejjednodušší recepty Tomáš Kosačík
3. Hana Marková Daňové zákony Grada
4. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
5. Roman Vaněk, Jana Vaňková Sladké poklady české a moravské kuchyně Prakul
6. Marian Jelínek Vnitřní svět vítězů Grada
7. Marek Herman, Jiří Halada Jsi tam, brácho? apak
8. Vladimír Beneš, Martin Moravec Mé cesty do hlubin mozku Martin Moravec
9. Kolektiv Jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty
10. Kolektiv Jíme zdravě po celý rok Fitrecepty

pro děti a mládež
1. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 14 CooBoo
2. Karel Kovář Kovy – iPohádka BizBooks
3. J. K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
4. J. K. Rowlingová Harry Potter a prokleté dítě Albatros
5. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
6. Vojtěch Matocha Prašina – Černý merkurit Paseka
7. Vladimír Jiránek Bob a Bobek – králíci z klobouku Edice ČT
8. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 2 Albatros
9. Jeff Kinney Deník malého poseroutky Albatros
10. Erin Hunterová Kočičí válečníci: Nové proroctví 1 – Půlnoc Albatros
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Prosinec 2019 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Jo Nesbø Nůž Kniha Zlín
2. Jussi Adler – Olsen Oběť 2117 Host
3. Vi Keeland, Penelope Ward Nesnáším tě Baronet
4. Jaroslav Kmenta Rudý Zeman Jaroslav Kmenta
5. Robert Bryndza Kanibal z Nine Elms Cosmpolis
6. Søren Sveistrup Kaštánek Kniha Zlín
7. Ben Aaronovitch Zvony Londýna Argo
8. Ilona Andrews Magie vítězí Fantom Print
9. Petr Heteša Co to žere a kde to spí Brokilon
10. Andrzej Sapkowski Zaklínač I. Leonardo
30

Strhující detektivka
Cary Hunterové
Jeden z nejznepokojivějších případů,
na kterém inspektor Fawley kdy pracoval
#1 n
zo
Amaseller
besdtle eBooks
Kin

E-kniha právě v předprodeji za 99 Kč,
tištěná kniha vychází 27. 2.

THOMAS HARRIS
AUTOR ČTYŘDÍLNÉ SÉRIE O HANNIBALU LECTEROVI
Červený drak

Hannibal – Zrození

Hannibal

Cari Mora

Poslední autorův román o zlu, nenasytnosti
a temných obsesích
KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ
WWW.KOSMAS.CZ

vyjde
21. 2.

WWW.ARGO.CZ

Mlčení jehňátek

