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SVOBODNÁ V EVROPĚ

Vážení a milí čtenáři,
také máte pocit, jakoby letošní rok ani nebyl? Nestihli jsme toho moc prožít, i když na druhé straně jsme
toho prožili až moc. Jen jsme o takové zážitky nestáli.
Ani jsme se nenadáli, je tu předvánoční čas a my se
stůj co stůj snažíme udržet jeho klid i kousky prchavého štěstí, které k těmto dnům patří. Chvíli jsme se
báli, že o podzimní čtení a konec konců i o knížky
pod stromečkem přijdeme, ale díky obětavosti knihkupců jsme se jich nemuseli zříct ani v době uzavření obchodů. Téměř přes noc se
z prodavačů stali zruční baliči a z některých i pošťáci jen proto, aby se k nám knížky
i přes všechna opatření dostaly. Za to jim od nás čtenářů patří velký dík. A díky samozřejmě míří i ke všem zdravotníkům, kteří se starají o nemocné. Právě s myšlenkou na ně Svaz knihkupců a nakladatelů ve spolupráci s Národní knihovnou, Svazem knihovnických a informačních pracovníků a Moravskou zemskou knihovnou
připravil akci #knizkaprosestricku. Stačí u vybraného knihkupce koupit jakoukoli
knihu a věnovat ji do této akce. Knihkupci budou knížky shromažďovat a následně
je dopraví do místního zdravotnického zařízení, kde snad všem sestřičkám, a nejen
jim, udělají radost. Více informací najdete na webu knihatislusi.cz.
Pokud nevíte, jakou knihu věnovat, a to nejen do zmiňované akce, od toho
jsme tu my. I tentokrát pro vás máme pestrý přehled právě vycházejících novinek.
Můžete sáhnout třeba po nové knize J. K. Rowlingové Ikabog, která aspiruje na
celosvětový hit, nebo po osvědčené Agatě Christie, jejíž knihy jsou hitem už celé
jedno století, ale dál vycházejí a právě teď jsou to Příběhy s kapkou nadpřirozena. Zajímavá je také kniha spisovatele, dramatika a humoristy Benjamina Kurase
Malá paměť, která se zrodila v jarní karanténě nebo životní příběh Lídy Rakušanové, který jsme si vybrali jako redakční tip.
Veselou informací z posledních dnů je, že stoupl prodej lampiček. V rozbouřené době plné negativních zpráv, mě to pobavilo a představila jsem si, že to je
jen díky zvýšenému zájmu o čtení v podzimnímu šeru. Možná to tak není, ale co,
dobrých zpráv není nikdy dost.
JANA MARXTOVÁ

Už mnohokrát jsem se na těchto stránkách vyznávala ze své lásky k biografiím.
Jsem horlivým zastáncem známého klišé, že život píše ty nejlepší příběhy. Když
se tedy k nám do redakce dostala zpráva o knize Lídy Rakušanové Svobodná
v Evropě (vydává Book Dock), zavětřila jsem nový přírůstek do své knihovny.
Narodila jsem se v 70. letech, a tím pádem jsem nepatřila mezi ty, kdo tajně
lovili signál Svobodné Evropy a na jejích vlnách i hlas Lídy Rakušanové. Byla jsem
dítě a o běhu tehdejšího rozděleného světa jsem toho moc nevěděla. Její jméno
jsem zaznamenala až v 90. letech, kdy se vrátila z Německa domů. Zajímavá žena
se zajímavým hlasem, zajímavými názory a teď už
vím, že i se zajímavým osudem.
Její biografie se čte jako detektivka, kde není
o dramatické situace nouze. Ať už jde o dětství poznamenané nezájmem otce, kterému s despektem
říká zploditel, přes obavy o druhého sice nevlastního, ale milovaného tatínka, školní léta až po emigraci, život v zahraničí i onen už zmiňovaný návrat
do vlasti. Jedna dramatická událost za druhou, kdy
se osobní příběhy protínají s dějinnými milníky. Jak
v knize zmiňuje Ivan Hoffman, k sepsání vzpomínek byla Lída Rakušanová přemluvena. „To bývá
zárukou vzpomínání pokorného, nikoli sebestředného. Kdo o sobě mluví, je-li
tázán, nepředvádí se, nýbrž se nám svěřuje,“ napsal trefně. „Málokterému novináři či novinářce se podaří, že se jejich jméno a hlas stanou symboly celé jedné
epochy, synonymem boje za historickou změnu, která se nakonec uskuteční.
Lídě Rakušanové se to podařilo,“ složil autorce poklonu Jiří Pehe. K tomu není
co dodat.
JANA MARXTOVÁ

Motto čísla:
„Mým nejlepším přítelem je člověk,
který mi dá knihu, kterou jsem nečetl.“
Abraham Lincoln, prezident Spojených států

JAN SMIGMATOR

co právě čte
zpěvák

Knihy byly, jsou a vždycky budou nedílnou součástí mého života. Před třemi lety
jsem se ale stal tátou, a tak času na čtení zdaleka není tolik, co bylo před tím,
než přišel na svět náš Fred. Evidentně se ale potatil a zájem o knihy, především ty
o zvířatech a přírodě, projevuje už teď. Nedávno s
ním jedna naše kamarádka listovala knihou o podmořském světě a když mu řekla, podívej se na toho
krásnýho delfína, Fredík ji opravil, že to není žádný
delfín, ale běluha. Ano, poznávám se v něm. Knihy
od Josefa Vágnera a Zdeňka Veselovského po mě
určitě brzy podědí.
Kdybych se měl ale vrátit k sobě jakožto čtenáři, nejvíce mě v posledních letech dokáže pohltit
dobře napsaná biografie, nebo ještě lépe autobiografie. Knihy vyprávějící příběhy mých hudebních
vzorů Franka Sinatry, Tonyho Bennetta, Raye Charlese, Karla Hály, Karla Gotta,
saxofonisty Jana Konopáska… Je v nich tolik inspirace. Pokud bych vás ale měl teď
nechat nehlédnout na svůj noční stolek, našli byste na něm naprosto fascinující
životopis amerického režiséra animovaných filmů, držitele Oscara, Gena Deitche.
Na přelomu padesátých a šedesátých let přiletěl tak trochu z donucení do Prahy
zmítané komunismem točit film, zamiloval se a zůstal až do konce svého života.
Tuhle knížku si přečíst prostě musíte. A vzhledem k tomu, že byl Gene Deitch velkým milovníkem jazzu a swingu, můžete její čtení klidně proložit poslechem mého
nového alba Murphyho zákon, které jsem koncem října vydal v doprovodu těch
nejlepších českých jazzmanů u Supraphonu.
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knižní tipy

TŘI KUCHAŘKY
Myslíte si, že miminka jsou jen na kašičky, dětské
oslavy že jsou noční můra a domácí nanuky příliš
náročné? V nakladatelství Vašut si to asi nemyslí,
protože vydali tři úžasné kuchařky pro ty z nás, kteří
máme podobné předsudky. Lena Merz a Annina
Schäflein ve své knize Dobrůtky pro miminka tvrdí,
že to s nejmenšími strávníky jde i bez kašiček. Když
se kojenec začíná učit přijímat pevnou stravu, jsou
nejdůležitější uvolnění, trpěliví a informovaní rodiče, kteří z jídla nedělají zbytečný stres. Pokud navíc
mají po ruce několik praktických tipů a rad, pak
mohou své miminko přikrmovat od samého začátku nekašovitou stravou. A víte co? Ty recepty jsou
po čertu dobré i pro dospělé, takže dítě může brzy
začít jíst s celou rodinou.
Pia Deges má v další kuchařce nazvané Dětské
oslavy tu nejjednodušší radu, díky které se přestanete děsit něco chystat: děti totiž milují jednoduchost. Stačí sušenky se dvěma očičkama třeba z lentilek, jedna pusinka další lentilka a jak autorka píše
– je tu úplně nový tvor. Udělat z obyčejné bábovky
bábovku slavnostní a veselou se vám už nebude
zdát tak nemožné. Upřímně – v téhle kuchařce jsem
našla několik super rad na silvestrovské jednohubky
i pro dospělé.
A do třetice Christa Schmedes a její Domácí
nanuky – to už je trochu složitější, ale spíš je třeba
pořídit si nějaké ty formičky, do kterých budete dávat vše, co chcete jíst zmrzlé. První nanuk prý vznikl
v Kalifornii před sto lety. Hoch zapomněl za oknem poloprázdnou sklenici s limonádou a lžičkou. Ráno to bylo zmrzlé a nejspíš i moc dobré, protože o pár let
později si ten chlapec nechal vynález patentovat pod názvem „popsicles“. Spousta
geniálních věcí je geniálně jednoduchá stejně jako recepty ze všech těchto tří kuchařek.
JARMILA SKOPALOVÁ

S VYŠETŘOVATELKOU KATE MARSHALLOVOU

Kate Marshallová a její asistent Tristan Harper
vyšetřují další zapeklitý případ. Jak spolu souvisí
zmizení mladých lidí a oblast Shadow Sands?
A jakou roli hraje hustá anglická mlha?
Při potápění ve vodní nádrži Shadow Sands objeví Kate
mrtvé tělo mladíka, který býval vynikajícím plavcem.
Přivolaní policisté případ označí za tragickou nehodu,
přestože má Kate své pochybnosti. Postupně se vynořují
další otázky: Proč si šla oběť zaplavat uprostřed noci?
Proč zranění neodpovídají policejnímu scénáři? A proč
je mrtvých těl, která se v nádrži našla, víc? Je to jen
nešťastná souhra náhod, nebo úkladný vrah zneužívá
toho, že na něj skrze hustou mlhu nikdo nevidí?
Připomeňte si první případ Kate a Tristana
KANIBAL Z NINE ELMS nebo si oba příběhy
poslechněte jako audioknihu
v podmanivém podání
oblíbeného herce
MARTINA STRÁNSKÉHO.

www.grada.cz

rozhovor

s Klárou Smolíkovou

KOMIKS JAKO KO-MIX
Knihu Kláry Smolíkové S Komenským do komiksu jsem sama pro sebe nazvala
ko-mixem. Je to totiž vtipný a opravdu hodně záživný mix příběhu dětí ve třídě
a při únikové hře s komiksovým vyprávěním o Janu Amosovi Komenském.
Které téma je pro vás v knížce nejdůležitější?
Vždy to, na kterém právě pracuji. Když jsem vymýšlela
scénáře komiksů, v centru zájmu byl sám Komenský
a snažila jsem se najít srozumitelný, aktuální a snad
i vtipný způsob, jak ho představit v komiksu. Příběh
dětí během únikovky vznikal o půl roku později, takže
linka Komenského mi ustoupila do pozadí a soustředila jsem se na svět současných školáků. Do psaní se mi
ještě v druhém plánu promítala zkušenost s jarní pandemickou vlnou.
Je podle vás komiks generační záležitost?
Nemyslím si, že komiks je generační záležitost. Spíše
do klipovitosti a vizuálnosti dnešní doby dobře zapadá. Mnohdy je obraz lepším médiem. Kdo jiný, než
Komenský si tohle uvědomoval už v 17. století? Orbis
pictus je dobovou reklamou na význam obrazu pro
udržení pozornosti publika, obhajobou edukačního
potenciálu ilustrací a oslavou pestrosti podnětů, které
mohou být zároveň poučné i zábavné.
Co je pro vás ze života Komenského nejinspirativnější?

Schopnost se znova postavit na nohy, vytyčit nový směr
nejen pro sebe, ale i pro ostatní a jít dál. Dnes klepou
na dveře mnoha domácností otřesy způsobené pandemií. Rodiče přijdou o práci či živnost, sníží se příjmy
a někdy i životní úroveň domácnosti. V některých případech děti ztratí někoho z nejbližších. Komenský vším
tím prošel, rodinné tragédie se však odehrávaly v době
daleko strašnějších společenských otřesů. Zažil morové
rány, války a nucený odchod z vlasti. Původně jsem však
myslela spíš na jeho přístup k dětem, respekt k jejich potřebám a naději, že při volbě správných pedagogických
metod další generace porozumí světu, vezme ho za svůj
a bude v něm žít dobrý, pro ostatní prospěšný život.
Když jste knihu psala, konzultovala jste ji s dětmi?
Paradoxně jsem v době psaní byla od dětského publika oddělená, protože od března do konce prázdnin
se v podstatě besedy a workshopy nekonaly. Nicméně
únikovou hru jsem s dětmi probírala už před rokem,
když jsem vymýšlela kostru knihy, a byly z toho nápadu
nadšené. Postavy v knize jsou inspirovány dětmi, se kterými se potkávám na čtenářských akcích. Poslouchám,

o čem se mezi sebou baví, jaké slovní přestřelky se ve
třídě odehrávají. Zajímá mě dynamika třídy i to, jak se
změní, pokud s dětmi je někdo jiný než učitel.
Napsala jste knihu se svým synem, píšete se svým manželem. Co je na takovém těsném soužití nejtěžší?
Neumím moc oddělovat čas pracovní a osobní a své
blízké mám tendenci zatahovat do společných projektů.
Nejtěžší je tedy nemluvit o práci při každém společném
jídle, ráno hned po vzbuzení a večer ještě před spaním.
Na druhou stranu, tvůrčí práci do osmihodinové pracovní doby nesvážete. Nápad napsat se synem knihu
o dějinách Židů na našem území Cha cha chá, zasmál
se Mordechaj ale vlastně není můj, je náš společný. Takže jsem asi vychovala podobného šílence, který se bude
zakusovat s nadšením do nových projektů a dotáhne je
do konce, i kdyby na to měly padnout všechny volné
večery a víkendy.
JARMILA SKOPALOVÁ

Druhý díl
oblíbené
učebnice,
která
pomohla
tisícům
začínajících
autorů,
je tu!

TVŮRČÍ PSANÍ PRO KAŽDÉHO 2
To je váš rádce při psaní první knížky!
Koupíte v každém dobrém knihkupectví
nebo v e-shopu nakladatele: www.mam-talent.eu
V rámci předobjednávy zakoupíte za speciální cenu!

Nakladatelství ALFA-OMEGA

PhDr. Věra Martinková, CSc., Horní� 203, 251 70 Dobřejovice

Knihy koupíte u dobrých knihkupců, nebo na www.alfa-omega-cz.com, alfa-omega@volny.cz, tel. 603 576 291 ad.

Próza

Próza

Veselé hanácké příběhy rozesmějí svou bezprostředností. Jsou zachyceny tak, jak byly vyslechnuty. Protože Hanák „mlovil tak, jak mo zobák narustl,“ možná někdy zvednou obočí. Čerpají z reakcí lidí na život od 1. světové války až po socialismus. Nechť jsou tedy hozeny jako čeřen do stojatých
vod našich někdy posmutnělých srdcí a vyloví aspoň jiskřičku veselí.

Povídkovou knihu Něha a zlo připravila Marcela Neužilová, oblíbená
autorka mnoha čtenářů. Příběhy odhalují krásu a něhu života, které
protne občas zlo. Tento střet ukáže nesnadnost lásky čisté a dávající – ať
milenecké, přátelské, nebo rodičovské. Bohatost citová i jazyková provází celou knihu.

Knížku ilustrovala Petra Jiroutková, graficky upravila Věra Martinková. Formát A5, V2, 64
stran. Současná česká próza.
Doporučená cena 115,- Kč

Knihu ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková, foto na zadní straně obálky Miloslava
Šnajbergová. Formát A5, V2, 80 stran. Současná česká próza.
Doporučená cena 160,- Kč

Poezie

Próza – Současná česká próza (populárně-naučná)

Marcela Neužilová: Večery smíchu na Hané

Pavel Vágner:
Mezi Rajskou zahradou a Černým mostem
Prvotina Pavla Lišky, přestože se poezii věnuje již 25 let, byl „recitován“
v rozhlase a několik básní bylo otištěno v časopise Host. Jeho verše jsou
hutné, zdánlivě jednoduché, se zajímavými pointami.
Sbírku ilustrovala Jana Lišková zajímavými a svébytnými ilustracemi.
Formát 21 x 10,5 cm na výšku, V1, 36 stran. Bibliofilie.
Doporučená cena 120,- Kč

Marcela Neužilová: Něha a zlo

BO.- žena: Zázraky hypnoterapie
Práce s podvědomím
Léčba „neplodných“ žen

Bestseller. Kniha je věnována skoro výhradně mateřství. Čtenář se dozví
o zkušenostech se zajímavými metodami a procesy uzdravující metody
hypnoterapie a též o jiných způsobech léčby neplodnosti žen. V další
části knihy naleznete příběhy a básně s tématem mateřství.
Ilustrovala Alena Klímová a ak. mal. Bedřiška Znojemská, graficky upravila Věra Martinková.
Formát A5, vazba V8 – pevná, barevná, laminovaná, 160 stran.
Doporučená cena 310,- Kč

Poezie

Lída Sedláčková: Naděje léta
Básnířka, která publikuje svou tvorbu už od 50. – 60. let minulého století. Věnuje se jak dětské poezii a próze, tak poezii pro dospělé. Její
básně jsou typicky hutné, na malé ploše vyslovují vše, co autorka vyslovit chtěla i co cítí. Stejně je koncipována i tato její prozatím poslední
sbírka Naděje léta.
Ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková. Vložený podepsaný grafický list. Formát 21
x 10,5 cm, V1, 28 stran. Bibliofilie.
Doporučená cena 115,- Kč

Poezie

BO.- žena: Múzovo lehké políbení
Autorka se chce se čtenářem podělit o pár drobných básní, které jí byly
sděleny na pokraji snění, ve chvíli Vnoru. Verše mapují část autorčiny
životní cesty a jsou naplněny „ženským pocitem“ světa. Jsou řazeny
tak, jak k autorce po třicet let přicházely.

Poezie – básnická próza

František Uher: Svéráz hráze
Nová sbírka zavedeného a oblíbeného básníka a spisovatele Františka
Uhra. Sbírka Svéráz hráze navazuje na řadu autorových sbírek vydaných v nakladatelství ALFA-OMEGA. Opět se v ní setkáváme s hutnými
– tentokrát básnickými prózami skácelovského typu, a to na aktuální i
všelidská témata, témata osobní i „věčná“. Texty provází typický autorův
humor i filozofické podtexty.
Ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková. Formát 21 x 10,5 cm, V1, 36 stran. Jeden
vložený barevný grafický list, podepsaný ilustrátorkou. Bibliofilie.
Doporučená cena 120,- Kč

Poezie – lyrická a lyricko-epická

Libuše Marková: Básně do šuplíku

Ilustrovala Alena Klímová, graficky upravila Věra Martinková. Formát A5, vazba V2, bar.
obálka, 40 stran. Bibliofilie.
Doporučená cena 120,- Kč

Již čtvrtá autorčina sbírka lyrické a lyricko-epické poezie vydaná v nakladatelství ALFA-OMEGA. Litanické verše vzdávají hold všemu dobrému, s čím se člověk na své životní cestě setkává – především lásce, slunci,
kráse, naději, všímá si vesmíru. Místy prosvítají i smutné stránky lidského života, stesk či málo snadný osud, nastupující stáří.

Poezie

Ilsa Ils Hovorková: Vysypané z rukávu

Ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková, formát A5, vazba V2, barevná laminovaná
obálka, 40 stran. Bibliofilie.
Doporučená cena 130,- Kč

Autorčina prvotina, i když se tvorbě věnovala od svých mladých let. Jak
sama říká, všechny verše psala z radosti a pro radost – je to výbor z posledních pěti let. Přejeme i s autorkou všem čtenářům krásné počtení,
přemýšlení i radost v duši.

Próza – Současná česká literatura – humorné vyprávění ze života

Sbírku ilustrovala autorka. Formát 21 x 10,5 cm, V1, 36 stran, vložený a autorkou podepsaný
grafický list. Bibliofilie.
Doporučená cena 120,- Kč

Poezie

Eduard Dvořák: Exilové impromptu
Další drobná sbírka oblíbeného a již zavedeného autora Eduarda Dvořáka zachycuje jeho životní cestu mezi exilem a domovem. Své vůdčí
motto nachází v rodné zemi, přírodě, i životě v exilu a „doma“, v Čechách, kam se po dlouhých letech opět vrátil. Ve své paměti se básnicky
vrací k tomu, co silně ovlivnilo a též dnes, ve stáří, ovlivňuje jeho život.
Sbírku ilustrovala Věra Martinková. Formát 10,5 x 21 na výšku, 24 stran, vložený podepsaný
grafický list. Vazba V1, šité na stříšku, barevná poloměkká obálka. Bibliofilie.
Doporučená cena 115,- Kč

Poezie

Michelle Sudků: Když muž jde k muži a žena odchází
Autorčina prvotina. Její verše jsou krátké a hutné, jak je sama cítí.
Ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková. Formát 21 x 10,5 cm, vazba V1, 24 strany.
Bibliofilie. Vložený podepsaný grafický list.
Doporučená cena 115,- Kč

Rudolf Žák: Cesta na Jaltu

Útlá knížka bývalého námořníka a cestovatele Rudolfa Žáka vypráví
s humorem o cestě, kterou koncem 80. let 20. stol. podnikl se svou ženou automobilem na Jaltu. O humorná a nečekaná překvapení při cestě
po části tehdejšího SSSR z Užhorodu na Krym nebyla nouze. Knížka je
připomínkou někdy neuvěřitelných příběhů z období totality, kdy vše
bylo trochu jinak než dnes.
Ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková, foto Míla Šnajbergová, formát A6, vazba V2
– poloměkká, barevná, laminovaná, 40 stran.
Doporučená cena 80,- Kč

Próza – Současná česká literatura – novela ze života

Irena Padron Peña: Alfonso a já

Autorka žije v Čechách a na Kanárských ostrovech. Vypráví formou deníku především silný příběh ženy z období onkologického léčení jejího
sedmnáctiletého syna. Ta se dostává do role matky-bojovnice a dlouhé
měsíce se potýká s bojem za synův život, se španělským zdravotním
systémem i se svými vnitřními strachy a vnějšími stresy. Kniha je inspirována skutečným příběhem. Rodině i blízkým se zcela mění pohled na
svět i jejich žebříček hodnot.
Knihu ilustrovala autorka. Formát A5, vazba V2 – poloměkká barevná laminovaná obálka,
108 stran.
Doporučená cena 175,-

Próza – Současná česká literatura – tajemno a humor

Marie Hovorková: Tajemno mezi nebem a zemí
Autorka se v obsáhlé knize, která čerpá inspiraci z jejího nevšedního
života, zabývá tajemnými a těžko vysvětlitelnými jevy, které odjakživa patřily k našim životům. Marie Hovorková odhrnuje růžek roušky
těchto tajemství ve svém životě. Kniha zároveň zachycuje humorným
způsobem řadu příběhů, které ji a její blízké v žití provázely.
Ilustrace a grafická úprava Věra Martinková. Formát A5, vazba V8 – pevná, barevná, laminovaná; 406 stran.
Doporučená cena 420,- Kč

Populárně-naučná a odborná literatura

Věra Martinková: Tvůrčí psaní 1, 2, 3
Formát – zmenšená A4, vazba V2 – barevná laminovaná obálka, 1: 200 str., 210,- Kč, 2: 180 str., 260,- Kč;
3: 180 str., 260,- Kč; dotisky oblíbené knihy

v edici dále

vychází:

Tohle výjimečné leporelo plné roztomilých ušáků zaujme nejen jednoduchou moderní ilustrací
a výraznými barvami, ale také tím, že není jen ke čtení a prohlížení jako většina ostatních. Hlavní hrdina,
králíček Max, kterého děti najdou na každé dvojstraně, má totiž nádherně sametový kožíšek. Odhalit
ho mezi spoustou dalších králíčků pouhým okem je velmi těžké, ale stačí pohladit stránky knihy rukou,
a Maxe snadno nahmatáte. Výborná zábava pro všestranný smyslový rozvoj dítěte!

Knižní novinky
Roberto Santiago
Záhada jestřábího oka
O Vánocích se v Malé Seville
bude konat fotbalový turnaj, kde
se střetnou slavné týmy. A poprvé
v dějinách žákovského fotbalu
se během zápasů bude využívat
technologie zvaná jestřábí oko!
369 Kč Pro děti od 9 let

Petra Dvořáková
Julie mezi slovy
Druhé, rozšířené vydání
oceňované knihy se dotýká
tématu rozvodu rodičů a rozpadu
rodiny. Také vytváření citových
vazeb k novým partnerům rodičů
a jejich dětem.
359 Kč Pro děti od 8 let

Novinka
držitele
Pulitzerovy
ceny

Rudolf Těsnohlídek
Liška Bystrouška
Nové vydání stálice české literatury.
Kniha, jež nikdy nezestárla, má
stále živý jazyk, nadčasový humor
a sarkasticky glosuje mezilidské
vztahy i naše neřesti. Nyní vychází
bohatě ilustrovaná populární
výtvarnicí Vendulou Chalánkovou.
Součástí balení je i audiokniha.
429 Kč Česká beletrie

Marc ter Horst
Palmy na severním pólu
Všichni mluví o klimatických
změnách, jenže málokdo tomuto tématu skutečně rozumí.
Vy ale budete, až si přečtete
tuto knížku o prdících krávách
a vrčících autech. O věčně se
hádajících vědcích. O nás
a naší budoucnosti.
399 Kč Pro děti od 10 let

Marianne Dubucová
Račte dál!
Půvabná knížka o zvířátkách
otevírá pohled do jednotlivých
domácností obytného domu.
Několik dějových linií, záplava
detailů k objevování a k tomu sem
tam nějaký rozpustilý vtípek pro
všechny milovníky knížek
o pošťákovi Myšákovi.
349 Kč Pro děti od 3 let

Richard Russo
Šance tu je...
Ve svých šestašedesáti letech se
na ostrově u pobřeží Massachusetts
sejdou tři kamarádi. Každý má
vlastní tajemství, nemluvě
o ohromné záhadě, která jim
všem vrtá hlavou, a to už od doby,
kdy tento ostrov před více než
čtyřiceti lety navštívili společně
naposledy...
399 Kč Překladová beletrie

Peter May
Nezvratné alibi
Závěrečný díl kriminální série Akta Enzo.
Plačící vrah shodí tělo mladé dívky do
jezera. O čtrnáct let později přijde vlna
veder. V rozpukaném bahně na jezerním
dně objeví rybář lidskou kostru s lebkou
obalenou plastovým pytlem...
369 Kč Krimi
Helene Floodová
Terapeutka
Architekt Sigurd vyrazí s kamarády
na chatu. Manželce Saře nechá na
záznamníku vzkaz, že je v pořádku
na místě. Večer jí však volají
Sigurdovi kamarádi. Na chatu prý
vůbec nedorazil. Co se stalo a kdo
z nich lže? Postupně vychází pravda
najevo a Sara zjišťuje, že svého
muže vůbec neznala.
369 Kč Psychologický thriller

Stephanie Scottová
Nevěra na zakázku
V Japonsku vznikl výnosný
byznys. Jeden z manželů si na
svého partnera najme tajného
agenta, který ho svede a získá
tak svému zadavateli příznivé
podmínky pro rozvod. Co se
ale stane, když se takový
agent zamiluje?
379 Kč Thriller

hostbrno.cz

Alice Vincentová
Přesazená
Zalít, pohnojit, přesadit. Žít.
Najednou je to tu — člověk
je dospělý, bez partnera,
s pochybnou kariérou a ještě
pochybnějším bydlením.
Dá se osobní krize překonat
díky zahradničení?
399 Kč Populárně-naučná

Únikovka s Amosem
KLÁRA SMOLÍKOVÁ

S Komenským
do komiksu
ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH

Na únikovou hru se Filipa těšila. Vybrala si ji na oslavu
narozenin a ten nápad spolužáky nadchnul.
Postupně parta zjišťuje, že kromě nalezení klíčů se
jim s každou místností otevírají průhledy do života
podivného muže v černém, který snad nikdy nespí
a neustále má hlavu plnou plánů. Největší hádankou,
jejíž rozluštění je klíčem k cestě ven, je totiž sám Jan
Amos Komenský. Uniknou z jeho labyrintu? Pátrání
v jednotlivých místnostech však není završeno jen
vyřešením hádanky a nalezením klíče, ale také
komiksovým příběhem ze života Jana Amose
Komenského.
Váz., 144 s., 379 Kč

Rok na Špicberkách
CHRISTIANE RITTER

Žena v polární
noci
PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
„Všeho nech a přijeď za mnou!“ napsal své ženě manžel,
který se živil jako lovec kožešin na Západním Špicberku.
A manželka, vzdělaná umělkyně ze zámožné rodiny,
opustila klidný život u rodičů i dospívající dceru a vydala
se na nehostinný Sever, kde na ní čekal ve dřevěné chýši
manžel s pomocníkem. Po počátečním šoku Christiane
začne vnímat krásu a sílu přírody a oceňovat samotu
i polární noc. Příběh vznikl ve třicátých letech dvacátého
století. Autorka, rodačka z Karlových Varů, své zážitky
popisuje s neobyčejným pragmatismem a humorem.
Brož., 200 s., 299 Kč

obchod.portal.cz
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DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY
Thera, Ayukusala
Abhidhamma a Abhivinaya

Boskovice: Albert, 2020, 340 s., brož.
250 Kč
Kniha Abhidhamma a Abhivinaya je
završením životního díla ctihodného
Ayukusala Thery, ve které jsou shrnujícím způsoben podány postupy
Abhivi–nayi pro zvládání života podle
Buddhovy nauky až k dosažení konečného cíle Nibbány.
ISBN 978-80-7326-290-7

NÁBOŽE NST VÍ
Ferrero, Bruno
Světlo pro duši

Překl. Matiášková, Veronika, Praha:
Portál, 2020, 88 s., brož. 149 Kč
Jako myšlenka na tento den, večer
před spaním, ráno před zahájením
každodenního režimu, v rámci katechismu, v oratoři, s dětmi, ve chvílích
smutku i radosti.
ISBN 978-80-262-1661-2

Gamboso, Vergilio
Svatý Antonín z Padovy

Překl. Pospíšil, Ctirad V., Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2020,
1. vyd., 202 s., brož. 229 Kč
Moderní, čtivý a spolehlivý životopis
známého světce je plný nevšedních
pohledů na sv. Antonína z Padovy.
Antonín byl strhujícím kazatelem,
hlubokým mystikem, vzdělancem
i zakladatelem teologických studií
františkánského řádu.
ISBN 978-80-7195-791-1

Malá, Marta
Judaismus v terezínském ghettu
Praha: P3K, 2020, 1. vyd., 118 s.,
brož. 189 Kč
Kniha se zaměřuje na udržování
židovských tradic a zvyků
v podmínkách terezínského ghetta.
Jde o původně odbornou práci
mírně přepracovanou pro širší
veřejnost a doplněnou o ilustrační
materiál.
ISBN 978-80-87343-99-9

Třicetidenní pobožnost ke cti
sv. Josefa. K dosažení zvláštní
přímluvy v naléhavé záležitosti

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2020, 1. vyd., 24 s., brož. 29 Kč
Vyšlo s církevním schválením. Kapesní brožurka s ochrannou novénou
ke cti sv. Josefa k dosažení zvláštní
přímluvy v nějaké důležité prosbě.
Všechny uvedené modlitby se modlí
v průběhu 30 dní.
ISBN 978-80-7266-452-8

ekonomika
M ANAG E M E NT
Sibony, Olivier
Chystáte se udělat strašnou
chybu!

Překl. Šavlíková, Lucie, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2020, 280 s., váz.
379 Kč
Seznam osudově špatných rozhodnutí v byznysu je dlouhý: příliš silná či
slabá důvěra v inovace, podcenění
konkurence, lpění na prodělečných
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akvizicích. Jsou lídři stojící za kolapsy
firem skutečně tak nezkušení, nebo
přímo špatní?
ISBN 978-80-7555-115-3

Příliš mnoho plastu, obalů a odpadů… příliš mnoho plýtvání… pomoz
to změnit.
ISBN 978-80-264-3325-5

M AR K E TI NG

E N C YK LO PE D IE

Janouch, Viktor
Internetový marketing

Vondrušková, Alena
Rodina

Brno: Computer Press, 2020, 344 s.,
brož. 499 Kč
Chcete přilákat nové kupující na
e-shop či znát efektivitu svých marketingových akcí?
ISBN 978-80-251-5016-0

PO D N I K ÁN Í
Hanák, Jakub;
Tkáčiková, Jana
Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.).
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 160 s., brož. 385 Kč
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu, upravuje
postavení a působnost Státního
pozemkového úřadu, jehož činnost je
zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České
republiky.
ISBN 978-80-7598-872-0

Nedbálek, Karel
Cesta Františka Čuby z Březové
k JZD Slušovice

Slušovice: Monument, 2020, 164 s.,
váz. 250 Kč
Kniha Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice pojednává o životě doc. Ing. Františka Čuby, CSc.,
jeho úspěchu a vlivu této osobnosti
na region Slušovice, Zlínský kraj
a podnikání, řízení obecně.
ISBN 978-80-88143-29-1

společenské
vědy; osvěta
DÁR KOVÉ
PUBLI K ACE
Simmonsová, Sylvie
I‘m Your Man: Pocta Leonardu
Cohenovi. Luxusní limitovaná
edice.

Praha: Prostor, 2020, 536 s., váz.
Dárkové vydání autorizované biografie Leonarda Cohena zdobí CD
s devíti Cohenovými hity v podání
zpěvačky Barbory Mochowe a smyčcového kvarteta Unique Quartet.
ISBN 978-80-7260-463-0

DRUHÁ
SVĚTOVÁ VÁLKA
Fairweather, Jack
Dobrovolník

Brno: CPress, 2020, 480 s., váz.
449 Kč
Riskoval vlastní život, aby zachránil
nespočet dalších. Skutečný příběh
hrdiny 2. světové války.
ISBN 978-80-264-3116-9

E KO LOG I E
Antonová, Barbora a kol.
Zero waste pro děti

Brno: CPress, 2020, 80 s., brož.
299 Kč

Brno: Moba, 2020, 248 s., váz.
399 Kč
Ještě před několika lety by se mohlo
zdát, že kniha o rodině nemůže přinést nic nového, ale jen rekapitulaci
mnohokrát opakovaných pravd.
ISBN 978-80-243-9448-0

ESOTE R I K A
Adyashanti
Nejdůležitější věc

Olomouc: Fontána, 2020, 232 s.,
váz. 388 Kč
Svůj život obvykle popisujeme a vnímáme přes lupu příběhů. Ať už se
vidíme jako hrdinové, oběti, dobráci
nebo lumpové, vždy žijeme osobní
příběhy, jejichž vlákna jsou vetkaná
do osnovy našeho života.
ISBN 978-80-7651-020-3

FI LOZO FI E
Baltscheit, Martin
Malý princ slaví Vánoce

Brno: CPress, 2020, 96 s., váz. 249 Kč
Kniha navazuje na poetiku textu i ilustrací známého díla Antoina de Saint–
Exupéryho a hledáním odpovědí na
zdánlivě jednoduché otázky Malého
prince se snaží připomenout filozofický podtext díla.
ISBN 978-80-264-3322-4

Kolářský, Rudolf;
Hála, Vlastimil
Filosofie a ohrožená Země

Praha: Filosofia, 2020, 149 s., váz.
140 Kč
Kniha předkládá filosofické rozbory
krize životního prostředí.
ISBN 978-80-7007-621-7

GASTRO N OM I E
Telgemeierová, Raina
Nervy

Překl. Marková, Michala, Praha:
Paseka, 2020, 224 s., váz. 349 Kč
Už víme všechno o její ségře a jejích
zubech, teď se Raině podíváme až do
žaludku. Jídlo nás všechny spojuje,
ale co když má člověk z jídla strach
a bojí se, že mu některé potraviny
nedělají dobře?
ISBN 978-80-7637-141-5

H ISTO R I E
Dugard, Martin; O, Bill
Lov na SS

Překl. Knotková, Radka, Brno:
CPress, 2020, 296 s., váz. 399 Kč
Jaro 1945. Válka v Evropě končí.
Sčítají se škody, odhalují zločiny
a hledají se viníci. Mnozí nacističtí
vrazi, kteří jsou osobně zodpovědní
za smrt milionů lidí, se zdánlivě propadli do země.
ISBN 978-80-264-3320-0

Dvořáčková-Malá, Dana
Dvůr jako téma

Praha: Historický ústav AV ČR, 2020,
360 s., váz. 400 Kč
Předkládaná publikace se věnuje
přehledu bádání na téma dvorské
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společnosti, předně panovnického
dvora v českém středověku.
ISBN 978-80-7286-342-6

Hart, Liddell
Dějiny první světové války

Brno: Jota, 2020, 528 s., váz.
Jedinečná publikace o historii první
světové války od významného britského armádního spisovatele. Publikace je doplněna bohatou obrazovou
přílohou a pětapadesáti podrobnými
mapami vojenských operací.
ISBN 978-80-7565-740-4

IV., Ekkehard; Ratpert
Osudy Svatohavelského kláštera

Praha: Argo, 2020, 264 s., váz.
Svatohavelské příběhy zachycují ve
formě stručných zpráv dějiny kláštera
St. Gallen v dnešním Švýcarsku s občasnými exkurzy do širšího regionu.
ISBN 978-80-257-3262-5

Kopáč, Radim; Šofar, Jakub
Praha jinak

Praha: Slovart, 2020, 280 s., váz.
399 Kč
Praha jinak, Praha „jinohledem“. Praha poskládaná jako noviny z éry mezi
dvěma válkami. Dramaticky i vesele.
Informačně a zábavně. Slovem i obrazem. Kolážovaný dokument doby,
kdy se dělaly moderní česk(oslovensk)é dějiny.
ISBN 978-80-7529-227-8

Kukal, Karel
Deset křížů

Praha: Academia, 2020, 140 s., váz.
250 Kč
Karel Kukal ve své knize popisuje
podmínky pracovních lágrů přelomu
čtyřicátých a padesátých let a rekonstruuje příběh svého útěku ze šachty
číslo čtrnáct ve slavkovské oblasti.
ISBN 978-80-200-3090-0

Pacner, Karel
Českoslovenští vyzvědači

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 1464 s., brož.
999 Kč
Obsáhlý třídílný svazek utajených příběhů československých špionů.
ISBN 978-80-7662-055-1

Rychlík, Jan
Československo v období socialismu 1945–1989
Praha: Vyšehrad, 2020, 424 s., váz.
449 Kč
Od poválečného období až do sametové revoluce. Známý historik Jan
Rychlík hledá kořeny socialismu na
československém území už v roce
1945.
ISBN 978-80-7601-334-6

Sixta, Václav; Pýcha, Čeněk;
Jareš, Jakub
Jak vystavujeme soudobé dějiny

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 260 s., brož. 299 Kč
Kniha Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskusi je pozváním
k debatě o současných muzeích. Obsahuje tři studie, tři záznamy debat
a tři překladové texty.
ISBN 978-80-7422-768-4

Thelen, Marko
Krvavá karikatura

Překl. Hanzlík, Jan, Praha: Slovart,
2020, 328 s., váz.
Leden 2015 se do pařížských kronik
zapsal krvavým písmem.
ISBN 978-80-752-9474-6

Vjatrovyč, Volodymyr
Ukrajinské 20. století

Překl. Kindlerová, Rita, Praha: Academia, 2020, 744 s., brož. 650 Kč
Autor zpřístupňuje kdysi tajné a donedávna zatajované příběhy, jež přístupnou, čtivou a názornou formou
odhalují zatajované a překrucované
stránky dějin Ukrajiny 20. století.
ISBN 978-80-200-3086-3

KOMUN I K ACE
Erikson, Thomas
V obklíčení idiotů

Praha: Management Press, 2020,
280 s., brož. 369 Kč
Máte někdy pocit, že vůbec nechápete chování a reakce lidí kolem vás?
ISBN 978-80-7261-578-0

Soukup, Jan
Motivační rozhovory v praxi

Praha: Portál, 2020, 152 s., brož.
289 Kč
Motivační rozhovory jsou komunikačním přístupem zaměřeným na
podporu klientů v nalézání a rozvíjení
vnitřní motivace ke změně chování.
ISBN 978-80-262-1705-3

LOGO PE D I E
Šáchová, Irena
Pohádková logopedie – O veliké
řepě

Praha: Fragment, 2020, 36 s., brož.
129 Kč
Soubor logopedických cvičení na
rozvoj řeči připravený ve spolupráci
s klinickou logopedkou pracuje s textem klasické pohádky, kterou děti
dobře znají.
ISBN 978-80-253-4817-8

OSO B N OSTI
Neužil, Petr;
Bím, Tomáš
V zákulisí srdce

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 296 s., váz.
349 Kč
Strhující profesní příběh Petra Ne
užila mapuje vývoj kardiologie posledních desetiletí.
ISBN 978-80-7662-056-8

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Čapek, Robert
Uč jako umělec

Brno: Jan Melvil Publishing, 2020,
240 s., brož. 349 Kč
Zkoušení u tabule? Ztráta času. Monotónní výklad? Nuda, která se do
paměti neuloží. Biflování? Nefunguje.
Tomu všemu odzvonilo. Nastal čas
učit jako umělec!
ISBN 978-80-7555-105-4

Morávková, Monika a kol.
Katalog podpůrných opatření.
Metodika aplikace podpůrných opatření v předškolním
vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 250 s.
Publikace je součástí rozsáhlého projektu definujícího dostupné portfolio
podpůrných opatření pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Jedná se o soubor devíti publikací
určený pedagogickým pracovníkům
českých škol.
ISBN 978-80-244-5716-1

bibliografie
Müller, Oldřich a kol.
Metodika expresivních přístupů
u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním
vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 274 s.
Publikace se zabývá možnostmi využití specifických edukačních postupů
využívajících uměleckou expresi. Tyto
postupy jsou popisovány v kontextu
uplatnitelnosti u dětí a žáků se zdravotním postižením.
ISBN 978-80-244-5669-0

Polínek, Martin a kol.
Teatroterapeutické a skazkoterapeutické přístupy pro
literárně-dramatické obory

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 108 s.
Publikace má za cíl inspirovat pedagogy (nejen) v rámci ZUŠ k využívání
metod a principů expresivních terapií
v divadelní tvorbě s žáky.
ISBN 978-80-244-5668-3

Polínek, Martin;
Růžička, Michal
Manuál a metodika tvorby
školních vzdělávacích programů
ZUŠ pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 62 s.
Záměrem publikace je rozšířit perspektivu pedagogů v přístupech k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby byli schopni v rámci
stávající situace v českém školství
nastavit a realizovat konkrétní školní
vzdělávací programy.
ISBN 978-80-244-5675-1

Růžička, Michal a kol.
Metodika pro inovace školních
vzdělávacích programů konzervatoří

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 68 s.
Předložená metodika je výsledkem
projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/
16_037/0004022– Jedinečností
k inkluzi, respektive jeho klíčové
aktivity – Vytvoření návrhu na úpravu
vzdělávacích obsahů Školních
vzdělávacích programů (ŠVP)
konzervatoří.
ISBN 978-80-244-5752-9

Růžička, Michal;
Pastieriková, Lucia;
Smolíková, Monika a kol.
Speciální pedagog a další aktéři
školního poradenského pracoviště ve společném vzdělávání
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 280 s.
Předkládaná publikace prezentuje
unikátní výzkum, který byl realizován
v rámci projektu IGA_PdF_2019_024:
Výzkum inkluze u jedinců se speciálními potřebami. Výzkum navazuje na
dvě předchozí studie.
ISBN 978-80-244-5704-8

PO LITI K A
Vymětal, Petr
Peníze a politika. Financování
politických stran a volebních
kampaní v České republice

Praha: Sociologické nakladatelství,
2020, 1. vyd., 386 s., brož. 699 Kč
Kniha nabízí jedinečný pohled na
financování politiky, zejména politických stran a volebních kampaní

v ČR, a to od počátku 90. let až po
současnost.
ISBN 978-80-7419-289-0

PR ÁVO
Krýsa, Ivo
Vyhláška o pracovnělékařských
službách a některých druzích
posudkové péče

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
168 s., 350 Kč
Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013
Sb., o pracovnělékařských službách
a některých druzích posudkové péče.
Kromě odborného výkladu naleznete
i relevantní judikaturu.
ISBN 978-80-7598-795-2

Krýsa, Ivo
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
80 s., 229 Kč
Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 98/2012
Sb., o zdravotnické dokumentaci.
Kromě odborného výkladu naleznete
i relevantní judikaturu.
ISBN 978-80-7598-876-8

Šimáčková, Kateřina;
Špondrová, Pavla;
Havelková, Barbara
Mužské právo. Jsou právní
pravidla neutrální?

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1076 s., 800 Kč
Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha
Mužské právo. Jsou právní pravidla
neutrální?
ISBN 978-80-7598-762-4

ÚZ č. 1389 Trestní předpisy.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 219 Kč
Od října 2020 dochází k velkým změnám trestního zákoníku a trestního
řádu, v publikaci jsou již také přehledně zapracovány změny trestního
řádu, které nabydou účinnosti od
ledna 2021.
ISBN 978-80-7488-424-5

ÚZ č. 1390 Pravidla silničního provozu, …. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 189 Kč
První kapitola publikace obsahuje
předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především
zákon o silničním provozu, dále je
zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
ISBN 978-80-7488-425-2

PSYCH O LOG I E
Kučerová, Helena;
Haškovcová, Helena
Sebevraždy

Praha: Galén, 2020, 170 s., váz.
300 Kč
Kniha dvou zkušených autorek se
věnuje široké škále otázek spojených
se sebevražednými aktivitami.
ISBN 978-80-7492-485-9

Stočesová, Veronika;
Čáp, David
Psychoterapeutická práce
s původci domácího násilí

Praha: Portál, 2020, 200 s., brož.
399 Kč

z n o v i n e k k 2 3 . 11. 2 0 2 0 2 4 5 t i t u l ů
V rámci řešení problematiky domácího násilí aktuálně vstupuje do
popředí zejména terapeutická práce
s původci domácího násilí, zvláště
pak s jejich agresí, vztekem a násilnými projevy.
ISBN 978-80-262-1655-1

REGIONALISTIKA
Řeháček, Jan;
Pleskot, Jan
Pardubice na starých pohlednicích

Praha: Baronet, 2020, 420 s., váz.
495 Kč
Publikace nabízí prostřednictvím cca
800 historických pohlednic procházku po Pardubicích, dokumentující
vývoj jednotlivých lokalit ve městě
od sedmdesátých let 19. století až do
roku 1970.
ISBN 978-80-88121-51-0

Švamberk, František
Lovy a doprovody na Brdech

Praha: Baronet, 2020, váz.
Tajemné pohoří Brdy se pyšní krásnou přírodou i malebnými vesnicemi
nebo městečky. Každý poutník, který
navštíví tento překrásný kout naší
republiky, jistě ocení bohatou historii
tohoto území.
ISBN 978-80-88121-56-5

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Morinová, Amy
13 věcí, které psychicky silní
rodiče nedělají

Brno: BizBooks, 2020, 296 s., brož.
369 Kč
Svoje dítě nikdy nemůžete zcela
ochránit před nepřízní osudu.
ISBN 978-80-265-0952-3

Smithová, Keri
Destrukční knížka

Praha: CooBoo, 2020, 64 s., váz.
199 Kč
Keri Smithová pomohla milionům lidí
osvobodit jejich kreativitu a nalézt
vlastní hlas pomocí interaktivních
knížek a teď chce to samé umožnit
(nejen) mladším čtenářům.
ISBN 978-80-7661-102-3

SBO R N Í K Y
Excelentní studentské odborné
práce 2020

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 56 s., brož.
ESOP 2020 obsahuje oceněné odborné texty v rámci soutěže Excelentních studentských odborných prací,
kterou pravidelně pořádá Vysoká
škola ekonomická v Praze.
ISBN 978-80-245-2386-6

SOCIO LOG IE
Fromm, Erich
Mít, nebo být?

Překl. Lusk, Jan, Praha: Portál, 2020,
232 s., brož. 329 Kč
Erich Fromm, jehož humanistické knihy již psychologii a filozofii
zpřístupnily čtenářům několika
generací, zde analyzuje povahu
západní společnosti, hledá původ
jejích problémů a nabízí alternativu
jejího vývoje.
ISBN 978-80-262-1646-9

16

Linek, Lukáš; Petrúšek, Ivan
Sociální stát, nerovnosti,
politika. Postoje české veřejnosti
k sociálnímu státu v letech 1996
až 2016
Praha: Sociologické nakladatelství,
2020, 1. vyd., 276 s., brož. 330 Kč
Tato monografie se věnuje obecným
očekáváním a představám obyvatel
České republiky ohledně sociálního
státu od 90. let minulého století do
roku 2016. Konkrétněji se zaměřuje
na to, co si česká veřejnost myslí
o rozsahu sociálního státu.
ISBN 978-80-7419-302-6

Lowe, Keith
Strach a svoboda. Jak nás změnila 2. světová válka
Praha: Paseka, 2020, 520 s., váz.
Druhá světová válka byla historicky
největší katastrofou a zároveň zdrojem největších inovací. Přinesla zánik
impérií, zrod konceptu lidských práv
či Organizace spojených národů.
ISBN 978-80-7637-058-6

Nekuda, René
Restart kreativity

Brno: Jan Melvil Publishing, 2020,
272 s., brož. 329 Kč
Jak být nápaditější? Odpověď je
sice jednoduchá, ale skrývá se za ní
poměrně mnoho dřiny – základem je
totiž poznání vlastní kreativity. Ale jak
toho docílit?
ISBN 978-80-7555-111-5

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Fiedor, David
Hazard v České republice

Praha: Sociologické nakladatelství,
2020, 1. vyd., 168 s., brož. 590 Kč
Hlavním cílem knihy je analyzovat
základní geografické aspekty hazardních her na území České republiky,
tj. zaměřit se na jejich rozvoj v čase
a prostoru. Kniha je rozdělena do tří
nosných částí.
ISBN 978-80-7419-303-3

Haluzík, Radan
Město naruby. Vágní terén,
vnitřní periferie a místa mezi
místy

Praha: Academia, 2020, 400 s.,
flexovazba
Město nejsou jen stavby, ulice, náměstí, infrastruktura, zeleň a parky
– tedy místa s jasnou funkcí –, ale
i tisíce míst mezi nimi, která zdánlivě
„k ničemu nejsou“.
ISBN 978-80-200-3041-2

STUD I E
Scheidel, Walter
Velký nivelizátor. Násilí a dějiny
nerovnosti od doby kamenné po
21. století

Praha: Argo, 2020, 588 s., brož.
Jsou katastrofy a masově páchané násilí těmi jedinými silami světových dějin, které dokážou snížit nerovnost?
ISBN 978-80-257-3335-6

Ž IVOTN Í ST YL
Fourová, Karolína
Nejez blbě

Praha: Esence, 2020, 200 s., váz.
359 Kč
Výživa člověka se stala jedním z nejkontroverznějších témat poslední

doby. Díky internetu a sociálním
sítím, kde má možnost sdílet kdokoliv
cokoliv, a to hned, se výživové mýty
šíří rychlostí blesku.
ISBN 978-80-242-6935-1

matematické
a přírodní vědy
BIO LOG I E
Kolářová, Libzše
Obecná a klinická mikrobiologie

Praha: Galén, 2020, 441 s., váz.
2000 Kč
Monografie Obecná a klinická
mikrobiologie předkládá přehled mikroorganismů, tj. virů a subvirálních
částic, bakterií, mikromycet a prvoků,
a některých mnohobuněčných,
makroskopicky viditelných helmintů
a členovců.
ISBN 978-80-7492-477-4

BOTAN I K A
Chamovitz, Daniel;
Žárský, Viktor; Krtková, Jana
Co rostlina ví

Praha: Academia, 2020, 184 s., brož.
265 Kč
Čtenář knihy je vtažen nejen do
pozoruhodného a úplně jiného světa
rostlin, ale také do světa vědy, která
se rostlinami zabývá.
ISBN 978-80-200-3144-0

G E N E TI K A
LaPlante, Matthew; Delphia,
Catherine L.; Sinclair, David
Konec stárnutí

Překl. Mirovská, Helena, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2020, 384 s., váz.
449 Kč
Svůj profesní život zasvětil výzkumu mechanismu stárnutí a patří
dnes mezi nejvýznačnější vědecké
osobnosti v genetice a ve výzkumu
dlouhověkosti.
ISBN 978-80-7555-109-2

PŘ Í RO DA
Sekaninová, Štěpánka;
Sedláčková, Jana
Malovaná příroda. Barvy krajiny
Praha: Albatros, 2020, 32 s., váz.
269 Kč
Každou krajinu v celém široširém
světě vymalovala příroda jedinečnou
paletou barev.
ISBN 978-80-00-05812-2

Větvička, Václav
Krok za krokem celým rokem

Praha: Jan Vašut, 2020, 216 s., váz.
249 Kč
Laskavý čtenář jistě tuší, že když krok
za krokem kráčí Václav Větvička,
stojí za to být u toho. Tento milovník
přírody a jazyka je totiž průvodce nad
jiné povolaný.
ISBN 978-80-7541-188-4

ZOO LOG I E
Unwin, Mike; Desmondová, Jenni
Velcí cestovatelé
Překl. Stupková, Kateřina, Praha:
Albatros, 2020, 56 s., váz. 329 Kč
Nejen vlaštovky se každý rok vydávají
na dlouhou nebezpečnou cestu, aby
přežily.
ISBN 978-80-00-05789-7

bibliografie
Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České
republiky ve vztahu k životnímu
prostředí. Souhrnná zpráva za
rok 2019

Praha: Státní zdravotní ústav, 2020,
1. vyd., 86 s., 500 Kč
Publikace obsahuje údaje o kvalitě
složek životního prostředí a hodnocení jejich vlivu na zdravotní stav české
populace. Je důležitým zdrojem informací pro rozhodování státní správy
a samosprávy.
ISBN 978-80-7071-392-1

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Neuhausová, Nele
Můj koňský deníček

Brno: CPress, 2020, 96 s., váz.
249 Kč
Tvé nejúžasnější zážitky s koňmi! Ať
už máš vlastního koně, nebo o něm
jen sníš, MŮJ KOŇSKÝ DENÍČEK
ti přinese spoustu příjemných chvil
strávených ve světě těchto nádherných zvířat.
ISBN 978-80-264-3282-1

technické vědy
AUTOMO BI LY
Lamm, John
Supersporty

Překl. Herodek, Martin, Brno: CPress, 2020, 240 s., váz. 790 Kč
Staňte se svědky závodu o nadvládu
na poli supersportovních vozů mezi
předními světovými výrobci automobilů.
ISBN 978-80-264-3319-4

D O PR AVA
Chajda, Radek
Velká kniha automobilů

Praha: Edika, 2020, 232 s., váz.
399 Kč
Sedni za volant a projeď se světem na
čtyřech kolech! Pro malé i velké nadšence automobilového světa! Dozvíte
se vše od počátků automobilismu až
po nejnovější novinky techniky.
ISBN 978-80-266-1540-8

E N C YK LO PE D I E
Vlaky: velký obrazový průvodce

Praha: Universum, 2020, váz. 699 Kč
Výpravná encyklopedie zachycuje
slovem i obrazem fascinující dějiny
železnice od samého počátku až do
současnosti.
ISBN 978-80-242-6895-8

G R AFICK Ý
DESIG N
Šverčičová, Lenka
Grafický design pro každého

Praha: Universum, 2020, 224 s., váz.
499 Kč
Žijeme ve vzrušující době, co se
grafického designu týče, s množstvím
dostupných digitálních nástrojů, o jakých se dříve grafikům ani nesnilo.
ISBN 978-80-242-6903-0

z n o v i n e k k 2 3 . 11. 2 0 2 0 2 4 5 t i t u l ů
H O B BY

NÁPOJ E

Maříková, Leona
Encyklopedie šití – Praktický
průvodce technikami šití

Dyr, Josef; E. Dyr, Jan
Výroba slivovice a jiných pálenek

Praha: Esence, 2020, 320 s., váz.
559 Kč
Od základních šicích potřeb přes
záševky, límce, rukávy až k zapínání
a profesionálním krejčovským
úpravám. Chcete se naučit šít
sukně, halenky, nebo dokonce saka
a kabáty?
ISBN 978-80-242-6912-2

printintin
Čas na Vánoce

Praha: CooBoo, 2020, 200 s., váz.
399 Kč
Čas na Vánoce je diářem,
plánovačem a zároveň i kreativním
společníkem, který vás bezstarostně
provede těmi nejkrásnějšími svátky
v roce.
ISBN 978-80-7661-103-0

LE TEC T VÍ
Púchovský, David
Katastrofa letu 001

Praha: Argo, 2020, 340 s., váz.
498 Kč
Nejznámější letecká tragédie v Československu si vyžádala 76 lidských
životů.
ISBN 978-80-257-3276-2

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Furlog, David
Tajemství rodových linií a jejich
uzdravení

Olomouc: Fontána, 2020, 300 s.,
váz. 388 Kč
Jak navázat spojení se svými předky
a uzdravit svůj současný život. Uzdravení nerovnováhy v našich rodových
liniích je zcela klíčové pro naše zdraví
a celkovou životní pohodu.
ISBN 978-80-7651-029-6

KUCHAŘ K Y
Beltonová, Claire
Pusheen Peče!

Překl. Miketová, Petra, Praha: CooBoo, 2020, 224 s., váz. 299 Kč
Naprosto nepostradatelná kuchařka
pro všechny milovníky Pusheen a koček obecně.
ISBN 978-80-7661-106-1

Doležalová, Alena
HRNÍČKOVÉ MOUČNÍKY –
vyzkoušené recepty

České Budějovice: Dona, 2020,
1. vyd., 160 s., váz. 299 Kč
Kuchařka obsahuje výběr nejoblíbenějších a mnohokrát vyzkoušených
hrníčkových moučníků a dezertů,
a to od těch nejjednodušších až po
sváteční řezy, dorty a rolády, včetně
různých variant a dobrých rad.
ISBN 978-80-7322-226-0

Dvořáková, Lucie
Koláče Chez Lucie

Brno: CPress, 2020, 152 s., váz.
299 Kč
Pořádně vypečené koláče od známé
foodblogerky snadno a rychle.
ISBN 978-80-264-3324-8

Praha: Maxdorf , 2020, 5 vyd., 224 s.,
váz. 295 Kč
Již páté vydání klasické příručky,
která je kompletním průvodcem
výroby slivovice a dalších pálenek
užitečným jak pro pěstitele ovoce,
tak pro provozovatele pěstitelských
pálenic.
ISBN 978-80-7345-657-3

SE XUALITA
Hesseová, María
Slast

Brno: CPress, 2020, 160 s., váz.
399 Kč
Maria Hesse, ilustrátorka a autorka
úspěšných ilustrovaných životopisů,
vás zve, abyste odhodily ostych,
prozkoumaly své tělo a nahlédly pod
roušku ženské sexuality.
ISBN 978-80-264-3333-0

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Hakl, Marek a kol.
Bolesti zad a kloubů

Praha: Maxdorf , 2020, 2. vyd.,
176 s., váz. 395 Kč
Kniha je určena především odborné
veřejnosti zabývající se léčbou jmenovaných bolestivých stavů a podává
souhrn diagnostických a léčebných
přístupů používaných v léčbě bolestí
zad a kloubů.
ISBN 978-80-7345-659-7

Kamínek, Milan a kol.
Ortodoncie

Praha: Galén, 2020, 246 s., váz.
1500 Kč
Moderní učební text s bohatou
barevnou obrazovou dokumentací
nabízí přehlednou a stručnou formou
základní informace o hlavních aspektech tohoto oboru zubního lékařství.
ISBN 978-80-7492-490-3

Selhání střeva u dětí

Praha: Galén, 2020, 134 s., váz.
300 Kč
Na jednodenním tematickém semináři, konaném ve Fakultní nemocnici
Motol v Praze, se sešli specialisté
z různých medicínských oborů, aby
přednesli nejnovější odborné poznatky a vyměnili si vzájemné zkušenosti
z léčby selhání střeva u dětí.
ISBN 978-80-7492-491-0

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Lukeš, Zdeněk
Stavby a architekti pohledem
Zdeňka Lukeše 3. Objekty
a osobnosti známé i zapomenuté
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 320 s., váz.
Kniha přibližuje svět architektury
zhruba od druhé poloviny 19. století
až do současnosti.
ISBN 978-80-7422-748-6

D IVADLO
Drábek, David
Play Drábek

Praha: Akropolis, 2020, 576 s., brož.
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Publikace Play Drábek vychází k narozeninám oblíbeného dramatika
Davida Drábka a je určena nejen jeho
fanouškům, ale i veškeré divadelně
milovné veřejnosti. Kniha totiž shrnuje Drábkova dramata vzniklá za
posledních deset let.
ISBN 978-80-7470-302-7

OSO B N OSTI
Bártová, Jindřiška
Osobnosti Hudební fakulty
JAMU II

Brno: JAMU, 2020, 340 s., váz.
400 Kč
Publikace s názvem Osobnosti
Hudební fakulty JAMU vyšla v roce
2017 k 70. výročí založení Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně
a vzbudila natolik kladný ohlas, že
nyní drží čtenář v rukou její pokračování.
ISBN 978-80-7460-176-7

Richards, Keith
Život

Překl. Fraisová, Alexandra, Praha:
Brána, 2020, 520 s., váz. 599 Kč
Keith Richards se svou proslulou
odzbrojující otevřeností vypravuje
příběh, který jsme všichni toužili znát
lépe. A činí tak bez příkras, beze strachu a upřímně.
ISBN 978-80-242-6713-5

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Gazdíková, Vlasta
Diktáty a testy pro 6. třídu

Praha: Edika, 2020, 88 s., brož.
169 Kč
Cvičebnice je určena žákům 6. ročníku ZŠ a 1. ročníku osmiletých gymnázií, kteří si chtějí zopakovat nebo
zlepšit znalosti českého jazyka.
ISBN 978-80-266-1567-5

FYZIKA
Svoboda, CSc., prof. RNDr. Emanuel; Bartuška, RNDr. Karel
Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika
Praha: Prometheus, 2020, 7 vyd.,
192 s., brož. 172 Kč
V 7. vydání této osvědčené učebnice
je mezi elektronické učební materiály
nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 46 úloh s odlišnou obtížností, které
lze různě uspořádat do testového
souboru.
ISBN 978-80-7196-484-1

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Dvořáková, Kateřina;
Kovářová, Dominika
Efektivní komunikace v profesní
francouzštině

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 220 s., brož. 335 Kč
Tato praktická učebnice profesní
francouzštiny (jazyková úroveň B2/
C1) je zaměřená na běžné mluvní
akty i písemné obraty využitelné
v profesních situacích ve třech oblastech: mezinárodním obchodu, diplomacii a cestovním ruchu.
ISBN 978-80-245-2346-0

spor t
a tělov ýchova
C YK LISTI K A
Tajemství pelotonu

Brno: CPress, 2020, 208 s., brož.
299 Kč
Záhadný anonym odhaluje zákulisí
profesionální cyklistiky.
ISBN 978-80-264-3335-4

CYKLOTURISTIKA
Zahn, Achim; Führer, Jan
100 TOP cyklotúr v Alpách.
Nejkrásnější MTB túry Alp

Říčany: Junior, 2020, 288 s., brož.
V knize najdete výběr nejoblíbenějších MTB tras, vedle stovky základních ještě mnohé další zajímavé možnosti a varianty. Túry jsou rozděleny
geograficky na severní a jižní část
východních Alp a západní Alpy.
ISBN 978-80-7267-723-8

SPO R TOVN Í
AKCE
Wernicke, Luciano
Nejúžasnější příběhy z olympijských her

Překl. Pešek, Jiří, Praha: Universum,
2020, 328 s., váz. 329 Kč
Letní olympijské hry jsou opravdovým sportovním vrcholem, kterého
se účastní sportovci a sportovkyně ze
všech zemí naší planety. Kniha Nejúžasnější příběhy z olympijských her
mapuje novodobou historii této akce,
tedy od roku 1896.
ISBN 978-80-242-6650-3

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Faltus, Jiří
Vše za 39. Aforismy

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
1. vyd., 40 s., brož. 130 Kč
Nová sbírka Jiřího Faltuse navazuje
na předchozí autorovy sbírky aforismů, které vycházejí v nakladatelství
ALFA–OMEGA již dlouhou řadu
let. Její stěžejní část tvoří humorný
slovník.
ISBN 978-80-7389-254-8

AUTOBIOGRAFIE
Bohdalová, Jiřina; Janoušek, Jiří
Můj život mezi slzami a smíchem

Praha: Práh, 2020, 224 s., váz.
399 Kč
Knižní událost podzimu – Jiřina
Bohdalová téměř v devadesáti letech
vypráví o svém životě. Poprvé knižně.
Fotografie z osobního archivu. Jak Jiřina Bohdalová bilancuje svůj život?
ISBN 978-80-7252-860-8

Kerouac, Jack
Big Sur

Praha: Argo, 2020, 217 s., brož.
Autobiografická novela, v níž se Kerouac vyrovnává s vlastním mýtem,
mýtem věrozvěsta svobodného života „na cestě“. Big Sur napsal už jako
slavný autor, který pociťuje příchod
středního věku.
ISBN 978-80-257-3315-8

bibliografie
BIOG R AFI E

DIVADELNÍ HRY

Koestler, Arthur;
Koestlerová, Cynthia
Cizinec na náměstí

Čapek, Karel
Matka

Překl. Poskočilová, Eva, Praha: Academia, 2020, 308 s., váz. 460 Kč
Dne 1. března 1983 byla v domě
na Montpelier Square v Londýně
nalezena těla Arthura Koestlera
a jeho manželky Cynthie.
Jemu bylo 77, jí 55 let. Byla to
sebevražda. Arthur Koestler
trpěl Parkinsonovou nemocí
a leukémií.
ISBN 978-80-200-3115-0

Walica, Rostislav;
Burian, Zdeněk;
Muller, Ondřej
Zapomenutý svět Zdeňka
Buriana

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 508 s., váz.
1799 Kč
Třetí svazek velkolepé série monumentálních monografií legendy
českého malířství. Co všechno zůstalo
z bohaté tvorby Zdeňka Buriana neprávem zapomenuto?
ISBN 978-80-7662-046-9

CESTO PISY
Běž, řekla cesta

Brno: CPress, 2020, 192 s., váz.
299 Kč
Povzbuzující a inspirující čtení pro
všechny, kteří šli, chystají se jít nebo
o pouti zatím jen sní.
ISBN 978-80-264-3235-7

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Connelly, Michael
Noční oheň

Ostrava: Domino, 2020, 384 s., váz.
399 Kč
Renée Ballardová zrovna na noční
směně řeší úmrtí bezdomovce, když jí
Harry Bosch přinese starý spis.
ISBN 978-80-7498-444-0

Corryová, Jane
Mrtvá láska

Překl. Mandelíková, Jana, Praha: Mladá fronta, 2020, 296 s., váz. 349 Kč
Vicki je aromaterapeutka. Ve svém
domácím studiu léčí klienty
pomocí speciálních směsí
éterických olejů. Právě když končí
jedno ze sezení, u dveří se objeví
policie: její bývalý manžel David se
pohřešuje.
ISBN 978-80-204-5220-7

Mayne, Andrew
Temný vzorec

Překl. Diestlerová, Petra, Praha:
Kalibr, 2020, 304 s., váz. 379 Kč
Doktor Theo Cray je proslulý tím,
že za použití matematických metod
dokáže vypátrat sériové vrahy.
ISBN 978-80-242-7003-6

Nesbø, Jo
Království

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2020, 480 s., váz. 449 Kč
Dva bratři. Jedno království. Nespočet tajemství. Do zapadlé vsi
v norských horách se z ciziny vrací
zdejší rodák Carl Opgard a přiváží
s sebou návrh na výstavbu luxusního
wellness hotelu.
ISBN 978-80-7662-068-1
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Praha: Artur, 2020, 3. vyd., brož.
198 Kč
Hra o třech dějstvích.
ISBN 978-80-7483-140-9

Zřejmě první Shakespearova komedie, ale také jedna z nejčastěji
uváděných a vydávaných, se originálním způsobem vyrovnává s věčným
tématem dramat a literatury vůbec,
tedy s láskou a vztahy mezi mužem
a ženou.
ISBN 978-80-7483-134-8

Goldoni, Carlo
Sluha dvou pánů

Williams, Tennessee
Tramvaj do stanice Touha

Překl. Pokorný, Jaroslav, Praha: Artur,
2020, 4 vyd., brož. 210 Kč
Stále živé dílo italského klasika patří
k vrcholům commedie dell‘arte. Klasickým postavám vévodí a nečekané
zápletky musí řešit Truffaldino, který
slouží dvěma pánům (sám netuší,
že jeden z nich je dívka převlečená
za muže).
ISBN 978-80-7483-143-0

Ionesco, Eugene
Plešatá zpěvačka

Praha: Artur, 2020, 1. vyd., 80 s.,
brož. 210 Kč
Plešatá zpěvačka s podtitulem
Antihra byla v době svého vzniku
objevem. Jde o první Ionescovu
divadelní hru, která zároveň otevírá
cestu dalším tvůrcům tzv. absurdního
divadla.
ISBN 978-80-7483-128-7

Mahen, Jiří
Janošík

Praha: Artur, 2020, 1. vyd., 152 s.,
brož. 198 Kč
Významný brněnský spisovatel, básník, dramatik, dramaturg a režisér
Jiří Mahen nám zanechal rozsáhlé
literární dílo. Ve svém novoromantickém a dodnes působivém dramatu
vypráví příběh legendárního slovenského zbojníka.
ISBN 978-80-7483-137-9

Shakespeare, William
Hamlet

Překl. Hodek, Břetislav, Praha: Artur,
2020, 2. vyd., 200 s., brož. 210 Kč
Tragický příběh dánského prince
Hamleta, vrcholné dílo světové
dramatiky z pera nejslavnějšího alžbětinského autora, vychází poprvé
v překladu anglicisty a znalce Shakespearova díla Břetislava Hodka.
ISBN 978-80-7483-142-3

Shakespeare, William
Kupec benátský

Překl. Hodek, Břetislav, Praha: Artur,
2020, 1. vyd., 144 s., brož. 210 Kč
Titulní postava benátského kupce
Antonia rozhodně není nejvýznamnější postavou hry. Tato hra bývá
řazena mezi komedie, ale její síla je
především v tragické postavě Žida
Shylocka.
ISBN 978-80-7483-136-2

Shakespeare, William
Richard III.

Překl. Hodek, Břetislav, Praha: Artur,
2020, 1. vyd., 188 s., brož. 210 Kč
Jedno z nejpůsobivějších Shake
spearových historických dramat,
které popisuje krvavou cestu Richarda III. na trůn. O co s povahou titulní
postavy a s historickými událostmi
zachází volněji, o to dramatičtější
příběh nabízí.
ISBN 978-80-7483-135-5

Shakespeare, William
Zkrocení zlé ženy

Praha: Artur, 2020, 132 s., brož.

Praha: Artur, 2020, 2. vyd., 140 s.,
brož. 229 Kč
Vrcholné dílo moderního amerického
psychologického dramatu z roku
1947. Příběh odehrávající se po válce
ve francouzské čtvrti New Orelansu
sleduje hluboce niterný život citlivé
a iluzí plné Blanche DuBoisové.
ISBN 978-80-7483-138-6

Jedrowski, Tomasz
Plavec ve tmě

Překl. Nagy, Ladislav, Praha: Odeon,
2020, 216 s., váz. 299 Kč
Polsko, 1980. Z Ludwika bude brzy
vysokoškolák. Na zemědělské brigádě, z níž zprvu vůbec není nadšen,
potkává Janusze a společně tráví volný čas koupáním v jezerech a čtením
zakázaných knih.
ISBN 978-80-207-1980-5

Jindra, Jaromír
Zajatec osudů

ESE J E , ÚVAHY

Praha: Brána, 2020, 376 s., váz.
Historický román z rudolfínské Prahy,
do které přijíždí po svém vyhoštění
ze Štýrského Hradce také astrolog
a astronom Johannes Kepler a císař
Rudolf II. Habsburský ho přijímá do
svých služeb.
ISBN 978-80-242-6663-3

Cichocki, Marek A.
Světy, které neznáme

Vondruška, Vlastimil
Manželské zrcadlo

Překl. Mlejnek, Josef; Veselka,
Martin, Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2020, 136 s.,
brož. 198 Kč
Marek Cichocki patří mezi nejzajímavější polské myslitele současnosti. Předkládaný výbor z jeho
bohaté esejistické tvorby prezentuje
dvě hlavní polohy myšlení Marka
Cichockého.
ISBN 978-80-7325-500-8

Sedláček, Tomáš
Druhá derivace touhy II.

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2020,
336 s., váz. 348 Kč
Druhý díl trilogie úvah ekonoma Tomáše Sedláčka nad tématy
a událostmi posledních let. Kniha
nadčasově komentuje události, které
se během našich životů dotýkaly
nás všech.
ISBN 978-80-88268-32-1

FE J E TO NY
Eben, Marek
Myšlenky za volantem

Praha: Brána, 2020, 168 s., váz.
299 Kč
Kniha představuje soubor sloupků
a fejetonů, které vycházely časopisecky v letech 2014–2020.
ISBN 978-80-242-6957-3

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Collinsová, Sara
Vyznání Frannie Langtonové

Překl. Franková, Alžběta, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 376 s., váz. 389 Kč
Píše se rok 1826 a celý Londýn šílí.
Davy se mačkají u bran soudního
dvora Old Bailey a vyhlížejí Frannie
Langtonovou, služebnou pana a paní
Benhamových, která má být souzena
za jejich vraždu.
ISBN 978-80-275-0249-3

Erskinová, Barbara
Úkryt před světlem

Překl. Křístková, Eva, Praha: Brána,
2020, 424 s., brož.
V současnosti, do níž podivně zasahují stopy dějů dávno minulých, se
odehrává dramatický příběh z pobřežního městečka v panství Essex.
V 17. století tu fanatický kněz Hopkins pořádal hony na čarodějnice.
ISBN 978-80-242-6892-7
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Brno: Moba, 2020, 224 s., váz.
Hospodyně Jiřího Adama z Dobronína obdrží jako dárek knihu Manželské zrcadlo, která obsahuje různé
rady pro život vdané ženy a také
poučné příběhy.
ISBN 978-80-243-9447-3

Wilsonová, Jacqueline
Tančím charleston

Praha: BB art, 2020, 344 s., váz.
„Narazila jsem na ty šaty náhodou.
Jsou nádherný. Patřily mojí mámě,
ne? Prosím, řekni mi, kdy je měla
na sobě! Bylo to, když se seznámila
s mým tátou? Teto, musíš mi to říct!“
ISBN 978-80-7595-357-5

Žáček, Jan
Shalom, má lásko

Praha: Fortuna Libri, 2020, 280 s.,
váz.
Věhlasný profesor Aaron Kugelstein
se po sametové revoluci vrací do
rodné Prahy, kde se k němu přihlásí
jeho mladší bratr Josef, o němž dosud
neměl tušení.
ISBN 978-80-7546-269-5

HUMO R
Prknářová, Alžběta
Saturnin a stínadla

Praha: Práh, 2020, 312 s., váz.
349 Kč
Tato kniha by mohla nést i jiný podtitul: Kronika zvrhlého sexu za první
republiky. Jenže to by ji nevystihovalo
zcela. Saturninův pán i Červenáček
sice zažijí nebeské věci a malířka
Toyen předvede učené společnosti
něco nevídaného.
ISBN 978-80-7252-862-2

KOM I K SY
Ferreyra, Juan; Percy, Benjamin
Green Arrow 6: Soud dvou měst

Praha: BB art, 2020, 144 s., brož.
Oliver Queen se sice vrátil do Star
City, ale nečeká ho zrovna šťastné
shledání. Jeho firmu převzali zločinci
a on sám nyní čelí obvinění z vraždy,
které se mu možná nepodaří odvrátit.
ISBN 978-80-7595-395-7

Kot, Aleš
Sebevražedný oddíl 4: Výchova
a trest
Praha: BB art, 2020, 136 s., brož.
Pro Sebevražedný oddíl se vše obrátilo vzhůru nohama. Teď bojují za

něco, v co doopravdy věří, a to pod
novým vedením jednoho z nejlabilnějších sériových vrahů, jaké kdy svět
spatřil, stejně tak geniálního jako
bláznivého.
ISBN 978-80-7595-390-2

Lastomírsky, Ján; Šimáček, Jiří
Článek II.

Brno: Druhé město, 2020, 140 s.,
brož. 349 Kč
Děj komiksu Článek II. pokrývá období od příchodu Heydricha do Prahy,
začíná podzimem 1941 a končí popravou Vladimíra Petřeka.
ISBN 978-80-7227-445-1

Millar, Mark
Superman: Rudá hvězda

Praha: BB art, 2020, 168 s., váz.
Představte si realitu, v níž nejmocnější superbytost celého světa
nevyrostla v kansaském Smallville – a dokonce ani v Americe…
Superman: Rudá hvězda je svěžím
vyprávěním z paranoidních dob
studené války.
ISBN 978-80-7595-398-8

Tung, Debbie
Když se introvertka vdá

Překl. Těthalová, Marie, Praha:
Portál, 2020, 160 s., brož. 319 Kč
Naše známá introvertka se vdala. Jak
se jí daří zvládat soužití s blízkým člověkem? Co když je ten blízký až moc
blízko? Pokračování komiksových
memoárů Debbie Tung.
ISBN 978-80-262-1643-8

LI DOVÁ
SLOVESN OST
Mendel, Petr
Půjdem spolu do Betléma.
Dvacet tři vánočních koled
a vystřihovánka Betléma

Praha: Artur, 2020, 36 s., brož.
23 vánočních koled (úprava pro
klavír, zbocovou flétnu, housle,
viloncello, zpěv a v příloze notace
pro kytaru), přiložena vystřihovánka
betlému.
ISBN 978-80-7483-133-1

OSO B N OSTI
Devátá, Ivanka
Džungle v kuchyni

Praha: Motto, 2020, 152 s., váz.
249 Kč
Čekáte od Ivanky Deváté omračující
recepty z ingrediencí neslýchaných
a cizokrajných?
ISBN 978-80-267-1892-5

Ginsberg, Allen
Nejlepší hlavy mé generace

Překl. Neradová, Martina, Praha:
Argo, 2020, 408 s., brož. 498 Kč
V knize autor vychází především
z vlastní zkušenosti, popisuje
svá první setkání s Kerouacem,
Burroughsem i dalšími členy beat
generation a nabízí na ně vskutku
neotřelý, kritický a přitom nesmírně
živý pohled.
ISBN 978-80-257-3334-9

Rushton, Colin
Sabotér z Osvětimi

Překl. Antonínová, Hana, Praha:
Brána, 2020, 256 s., váz. 299 Kč
Na osudu mladého vojáka Arthura
Dodda dokumentuje kniha nepříliš
známou historii britských válečných

bibliografie
zajatců v Osvětimi. Arthur padl do
zajetí roku 1943 a v táboře strávil
téměř dva roky.
ISBN 978-80-242-6856-9

Stewartová, Alexandra
Everest: Pozoruhodný příběh
Edmunda Hillaryho a Tenzinga
Norgaye
Praha: Albatros, 2020, 64 s., váz.
399 Kč
Strhující příběh dvou mužů, kteří
jako první vystoupali na nejvyšší
horu světa.
ISBN 978-80-00-05828-3

PO E Z I E
Dvořák, Eduard
Exilové impromptu

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
1. vyd., 24 s., brož. 115 Kč
Další drobná básnická sbírka oblíbeného a již zavedeného autora
Eduarda Dvořáka zachycuje jeho životní cestu mezi exilem a domovem.
Své vůdčí motto nachází v rodné
zemi, přírodě, i životě v exilu a doma,
v Čechách.
ISBN 978-80-7389-257-9

Sudků, Michelle
Když muž jde k muži a žena
odchází

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
1. vyd., 24 s., brož. 115 Kč
Autorčina prvotina, poezie. Její verše
jsou krátké a hutné, jak je sama cítí.
Ilustrovala a graficky upravila Věra
Martinková.
ISBN 978-80-7389-256-2

Žáček, Jiří
Kdo učí ptáky zpívat

Praha: Šulc – Švarc, 2020, 96 s., váz.
279 Kč
Nová básnická sbírka Jiřího Žáčka
nemá za svým názvem otazník, ale
najdeme ho ve verši: Čemu nás učí
básně? Ptát se. Co je láska? Kdo nám
proměňuje život? Čím hoří vášně
a kde se rodí něha? A není rozum
zrádce, když nám radí?
ISBN 978-80-7244-454-0

POVÍ D K Y
Erskinová, Barbara
Krok do jiného času

z n o v i n e k k 2 3 . 11. 2 0 2 0 2 4 5 t i t u l ů
Před 45 lety v roce 1975 došlo v píseckém děkanském kostele k podivné
krádeži vzácného obrazu Písecké
Madony. Obraz se dosud nenašel.
Krádež byla jenom špičkou ledovce
a dodnes vyvolává řadu domněnek
a pochybností.
ISBN 978-80-86154-88-6

Suk, Jan
Melancholické století oblaku

Praha: Academia, 2020, 268 s., váz.
450 Kč
Nová kniha významného českého
esejisty, básníka a filosofa Jana
Suka má podtitul „život umělců“.
Může být vnímána rovněž jako sága
nebo freska slavné umělecké rodiny
autorova pradědečka Antonína
Dvořáka a především dědečka
Josefa Suka.
ISBN 978-80-200-3126-6

PŘ Í BĚ HY
Vacvalová, Lenka
Najdu odvahu

Praha: XYZ, 2020, 176 s., brož.
349 Kč
Herečka, moderátorka a běžkyně Lenka Vacvalová překonává na
770 km dlouhé trase po cestě hrdinů
SNP náročný terén a sama sebe.
ISBN 978-80-7597-782-3

ROM ÁNY
Bailey, Samantha M.
Na pokraji sil

Překl. Hromadová, Jaroslava, Praha:
Ikar, 2020, 240 s., váz. 299 Kč
Předá ti své dítě a pak… skočí. Jeden
krátký moment na nástupišti navždy
změní dva osudy. Ale nic není, jak se
na první pohled zdá.
ISBN 978-80-249-4275-9

Bauerová, Joan
Lily a já

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2020, 288 s., váz. 299 Kč
Dojemný příběh od autorky, která
získala řadu literárních ocenění.
ISBN 978-80-264-3281-4

Bernášková, Jana
Jak přežít svého muže

Překl. Mikulka, Lumír; Křístková,
Eva, Praha: Brána, 2020, 328 s., váz.
399 Kč
Výbor z nejlepších povídek oblíbené
autorky Barbary Erskinové.
ISBN 978-80-242-6950-4

Praha: Ikar, 2020, 352 s., váz. 359 Kč
Mladá herečka Lucie se po mateřské
dovolené snaží vrátit ke své herecké
kariéře, ale setkává se s běžnými
strastmi svobodných matek a zamotává se do bláznivých situací při
hledání lásky.
ISBN 978-80-249-4302-2

Padevět, Jiří
Republika

Bosch, Pseudonymous
Jestli toto čteš, tak už je pozdě

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 160 s.,
váz. 329 Kč
Kniha Republika, jejímž prostřednictvím nás známý spisovatel, nakladatel a držitel řady literárních ocenění
Jiří Padevět zavádí do období mezi
lety 1918–1990, se pokouší přiblížit
naši moderní historii na ploše 73
povídek.
ISBN 978-80-275-0321-6

PRÓZ A
Měšťan, Jan
Po stopách krádeže Písecké Madony. Obraz zmizel, pochybnosti
zůstávají...
Písek: Nakladatelství J & M, 2020,
1. vyd., 208 s., brož. 260 Kč

Brno: Jota, 2020, 400 s., váz.
Buď ve střehu! Na stránkách této
knihy se nacházejí nebezpečná tajemství! Já tě varoval! Ale nemysli si, že ti
něco prozradím, jako třeba to, že tato
knížka je pokračování prvního dílu
Tajné série, který se jmenuje Jméno
této knihy je tajné.
ISBN 978-80-7565-713-8

Clairová, Sophie
Vánoční prázdniny

Praha: Fortuna Libri, 2020, 304 s.,
váz. 349 Kč
Věčné optimistce Evie Millerové
zkrachoval vztah se snoubencem,
a tak se rozhodla konečně si splnit
své sny: v malebné cotswoldské vesničce Willowbrook otevírá obchůdek

s látkami a šicími potřebami nazvaný
Knoflíková dírka.
ISBN 978-80-7546-310-4

Musel přestat psát, aby se pokusil
zapomenout.
ISBN 978-80-267-1874-1

Fenclová, Marta
Hodná

Nabokov, Vladimir
Promluv, paměti. Návrat k jedné
autobiografii

Praha: Motto, 2020, 248 s., váz.
299 Kč
Dobra pracuje pro úspěšnou talk
show a je zvyklá plnit příkazy i očekávání.
ISBN 978-80-267-1875-8

Giampietrová, Nicoletta
Nikdo neví, že jsi tady

Praha: Fortuna Libri, 2020, 384 s.,
váz. 399 Kč
Napínavý příběh o odvaze a přátelstvích, která jsou větší a silnější než
jakákoliv ideologie.
ISBN 978-80-7546-271-8

Hendrix, John
Poctivý špion

Překl. Podaný, Richard, Praha: CooBoo, 2020, 176 s., váz. 349 Kč
John Hendrix vypráví v grafickém
románu slovy i obrazem příběh
Dietricha Bonhoeffera o jeho boji
proti útlaku německého lidu za druhé
světové války.
ISBN 978-80-7544-977-1

Kay, Adam
Už zase sloužím o Vánocích

Brno: Jota, 2020, 144 s., váz.
Blíží se Vánoce, všude voní cukroví…,
avšak 1,4 milionů zaměstnanců
britského státního zdravotnictví má
namířeno do práce. Adam Kay znovu
zalovil ve svých denících a výsledkem
je humorný pohled za blyštivou oponu svátků vánočních.
ISBN 978-80-7565-756-5

Laurensová, Stephanie
Vánoční hostina lady Osbaldestoneové

Překl. Klůfová, Petra, Praha: Baronet,
2020, 224 s., váz. 299 Kč
Po smrti manžela lady Therese
Osbaldestoneová strávila tři roky
na cestách, až se nakonec rozhodla
usadit na venkovském sídle v Little
Moseley v Hampshiru.
ISBN 978-80-269-1426-6

Matalon, Ronit
A nevěsta zavřela dveře

Praha: Garamond, 2020, 144 s., váz.
Margie, hlavní hrdinka novely, která
za sebou zavřela dveře, popisuje
naprosto věrohodně a přitom
s humorem, jeden z nejvypjatějších
okamžiků v životě izraelské rodiny –
den svatební.
ISBN 978-80-7407-478-3

Mornštajnová, Alena;
Epstein, Marek;
Šabach, Petr a kol.
Soukromá tajemství

Praha: Listen, 2020, 139 s., váz.
259 Kč
Anna by ani za nic své matce nepřiznala, že její manžel není, jemně řečeno,
tak dokonalý muž jako byl její táta, jehož ale nikdy nepoznala, ovšem Lucie,
ta nechce říct o otci svého doposud
nenarozeného dítěte vůbec nic.
ISBN 978-80-242-6948-1

Musso, Guillaume
Válka vzpomínek

Překl. Marešová, Andrea; Marešová,
Daniela, Praha: Motto, 2020, 264 s.,
váz. 389 Kč

19

Praha: Paseka, 2020, 294 s., váz.
Špatný autor životopisu retušuje svou
minulost a výsledkem je fotografie,
kterou pořídil cizí člověk, aby utěšil
žal nad bolestnou ztrátou blízké osoby. Dobrý naopak dělá všechno, co je
v jeho silách, aby zachoval podrobnosti s nejvyšší věrností.
ISBN 978-80-7637-065-4

Owensová, Delia
Kde zpívají raci

Překl. Hlávková, Jana, Brno: Jota,
2020, 344 s., váz. 368 Kč
Román je překrásnou ódou na přírodu, příběhem opuštěné dospívající
dívky, která se učí důvěřovat lidem,
a líčením záhadné vraždy s překvapivým koncem.
ISBN 978-80-7565-739-8

Patterson, James;
Grabenstein, Chris
Max Einsteinová: Rebelové
s dobrým srdcem

Překl. Ettler, Vojtěch, Praha: Slovart,
2020, 320 s., brož. 299 Kč
Max Einsteinová není jen tak ledajaká dvanáctiletá holka. Nechodí do
školy, ale na univerzitu učit ostatní
studenty!
ISBN 978-80-7529-972-7

Sargeant, Rachel
Dokonalí sousedé

Ostrava: Domino, 2020, 296 s., váz.
349 Kč
Helen se přestěhovala do Německa
za svým mužem Garym, který vyučuje
na mezinárodní škole.
ISBN 978-80-7498-419-8

Scliar, Moacyr
Žena, která napsala Bibli

Praha: Garamond, 2020, 200 s., váz.
Vtipný příběh o ženě, která v harému
krále Šalamouna soupeří s ostatními
konkubínami o místo v loži slavného
krále.
ISBN 978-80-7407-476-9

Shafak, Elif
10 minut 38 vteřin

Překl. Klásková, Věra, Praha: Odeon,
2020, 384 s., váz.
Co když v okamžiku smrti lidská mysl
ještě několik převzácných minut
pracuje? Přesně řečeno, deset minut
třicet osm vteřin… Každá posmrtná
minuta Leile přináší intenzivní smyslovou vzpomínku.
ISBN 978-80-207-1976-8

Sidebottom, Harry
Útěk z pevnosti Ticha

Praha: BB art, 2020, 288 s., váz.
Deset hrdinů. Nedobytná pevnost.
Beznadějná mise. Úspěšný autor
Harry Sidebottom se vrací s dalším
samostatným příběhem ze starého
Říma.
ISBN 978-80-7595-352-0

Peroutková, Ivana
Ágnes ve skleněném městě

Skácel, Jan
A znovu láska

Riderová, Catherine
Polibek v Římě

Staněk, Filip
Křehká struna

Praha: CooBoo, 2020, 240 s., váz.
269 Kč
Skleněným městem se šíří prázdnota,
které si ale nikdo nevšímá. Lehce dystopický, avšak niterný příběh!
ISBN 978-80-7661-082-8

Překl. Vítková, Kristýna; Netušilová,
Hana, Praha: CooBoo, 2020, 224 s.,
brož. 269 Kč
Anna tomu nemůže uvěřit – rozešla
se se svým přítelem přímo v letadle
na cestě do Říma, takže ji čekají osamělé Vánoce.
ISBN 978-80-7661-104-7

Riggs, Ransom
Sirotčinec slečny Peregrinové:
Ptačí sněm

Překl. Grygová, Bronislava, Brno:
Jota, 2020, 344 s., váz. 348 Kč
A jsou zpět! Protože od rozdělané
práce se neodchází. A od té podivné
už vůbec ne.
ISBN 978-80-7565-660-5

Rose, Jacqui
Jedna velká lež

Ostrava: Domino, 2020, 296 s., váz.
349 Kč
Casey Edwardsová se vrací do Londýna pro své dítě, které tam před patnácti lety porodila a musela nechat.
ISBN 978-80-7498-417-4

Salte, Tereza
Karamelová džungle

Praha: Motto, 2020, 304 s., váz.
349 Kč
Štěstí je volba. Od autorky bestselleru Šlehačková oblaka a blogu
TerezaInOslo.
ISBN 978-80-267-1893-2

Praha: Vyšehrad, 2020, 80 s., váz.
199 Kč
A znovu láska je posledním dílem
Jana Skácela a její podoba měla být
původně trochu jiná.
ISBN 978-80-7601-338-4

Praha: Brána, 2020, 192 s., váz.
259 Kč
Sociální sítě, virtuální komunikace,
nevěra jako normální součást života
a vztah jako samozřejmost, v němž
pro romantický ideál není místo.
ISBN 978-80-242-6972-6

Šinkovský, Martin
Průsvitní

Praha: CooBoo, 2020, 296 s., váz.
269 Kč
Co dělat, když jste poslední svého
druhu na celém světě?
ISBN 978-80-7661-105-4

Tonge, Samantha
Moje vánoční řecká svatba

Překl. Stárková, Jiřina, Praha: Baronet, 2020, 240 s., váz. 299 Kč
Někdejší typicky městská mladá žena
a úspěšná bankovní manažerka Pippa Pattinsonová vychutnává plnými
doušky svůj nový, nekomplikovaný
vesnický život a kralování ve své
vysněné čajovně ve vesničce Taxos po
boku svého snoubence Nika.
ISBN 978-80-269-1429-7

Tremainová, Rose
Gustav a Anton

Překl. Válková, Marie, Praha: Vyšehrad, 2020, 288 s., váz. 299 Kč
Oceňovaný román známé britské
autorky. Matka Gustavovi vždy říkala,
že jeho otec byl hrdina, a proto ze-

bibliografie
mřel. Dospělí mu vždy vštěpovali, že
musí mít, stejně jako Švýcarsko, tvrdou slupku, aby mu nikdo neublížil.
ISBN 978-80-7601-343-8

Trumpová, Mary L.
Příliš mnoho a nikdy dost

Brno: Zoner Press, 2020, 224 s.,
brož. 395 Kč
Americký bestseller „Too Much and Never Enough“ od Mary Trumpové, kterého se prodalo milión kusů v prvním dni
prodeje, nyní vychází i v češtině.
ISBN 978-80-7413-427-2

Váňová, Magda
Tereza

Praha: Šulc – Švarc, 2020, 384 s.,
váz. 379 Kč
Příběh čtyřicetileté ženy, která se instinktivně vyhne nástrahám v začarovaném kruhu manželského rozchodu.
Tereza poznala, že její manželství
není lékem na samotu, a cítí, že rozvodem pro ni všechno nekončí, že
může ještě začít znovu.
ISBN 978-80-7244-458-8

Weetmanová, Nova
Vyber si svůj šťastný konec

Překl. Exnerová, Nika, Praha: CooBoo, 2020, 280 s., brož. 269 Kč
Je poslední den školy a Frankie Jonesovou čeká dlouhé, horké nudné
léto, kde jejím jediným parťákem
bude kytara.
ISBN 978-80-7544-994-8

West, Nathanael
Den kobylek. Ze slz mají užitek
jedině ti, kdo neztrácejí naději

Praha: Leda, 2020, 224 s., váz.
Vrcholný román a zároveň tvůrčí závěť
Nathanaela Westa se sarkasticky
trefuje do hollywoodské velkovýrobny
amerických snů, nebo spíš do panoptika lidských typů potácejících se v jejích
nižších patrech a na samém okraji.
ISBN 978-80-7335-635-4

Záleský, Vojtěch;
Štěrovský, Lukáš
Ďáblovo zlato

Brno: Moba, 2020, 304 s., váz.
289 Kč
Adam Lánský stojí nad hrobem své
matky a ví, že jeho dny v československém Svojšíně skončily. Dal si totiž
úkol: najít v Americe svého bratra
Antonína, aby se znovu stali rodinou.
Adam nakonec bratra nalezne, ale
ten jej odmítne přijmout.
ISBN 978-80-243-9446-6

SCI-FI, FANTASY
Caldecott, Andrew
Zymovrat

Překl. Poncarová, Petra Johana,
Brno: Host, 2020, 1. vyd., 496 s.,
váz. 399 Kč
Nezávislost města Opskurna na britské
koruně trvá již 400 let a jejím účelem je
střežit tajemství. Sir Veronal Lapillus je
mrtev, jeho pokus využít toto tajemství
k vlastnímu prospěchu skončil fiaskem
a Opskurno se může konečně vrátit ke
svému „normálnímu“ životu.
ISBN 978-80-275-0306-3

Kibuishi, Kazu
Amulet 4. Poslední strážci

Praha: Paseka, 2020, 224 s., váz.
Výprava našla legendární město Cielis,
ale místo pomoci přicházejí další otázky. Vystrašení obyvatelé tvrdí, že ve
městě vídají duchy, a Rada strážců, ke

které hrdinové upírali své naděje, po
dle všeho není tím, čím se zdála být.
ISBN 978-80-7637-080-7

Ryan, Anthony
Volání vlka

Překl. Němeček, Jakub, Brno: Host,
2020, 560 s., váz.
Návrat do světa bestsellerové trilogie
Stín krkavce.
ISBN 978-80-275-0336-0

Smithová, Crystal
Temný kvítek

Praha: Fragment, 2020, 344 s., váz.
369 Kč
Krvavá magie si vybírá svoji daň! Život
princezny Aurélie je v troskách, stejně
jako království, které chtěla zachránit.
ISBN 978-80-253-4866-6

TH R I LLE RY
Alvarová, Alexandra
Krmit démony

Brno: CPress, 2020, 368 s., váz.
369 Kč
Strhující thriller z politického zákulisí,
který vás vtáhne do spletité sítě hybridních válek, mocenských zájmů, oligarchů, mediálních magnátů, mafií i nadnárodních internetových společností.
ISBN 978-80-264-3331-6

Belshamová, Alison
Inkoust

Překl. Ambrožová, Alžběta, Zlín:
Kniha Zlín, 2020, 400 s., váz. 399 Kč
Jeho tetování je rozsudkem smrti. Od
autorky bestselleru Tatérka. V temných uličkách Brightonu kdosi napadl mladou ženu. Zranění se zprvu
nezdají vážná, ale oběť za 24 hodin
umírá v agónii a na jejím těle se najde
smrtící tetování.
ISBN 978-80-7662-054-4

Engel, Amy
Povědomá temnota

Překl. Kaplánková, Bára, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 1. vyd.,
320 s., váz. 329 Kč
Malé městečko ve státě Missouri. Na
místním dětském hřišti se najdou těla
dvou zavražděných dívek. Eve Taggertová, zoufalá zármutkem nad ztrátou
své dcerky, chce za každou cenu zjistit,
kdo je pachatelem odporného zločinu.
ISBN 978-80-7593-193-1

Fitzek, Sebastian
Dárek – Psychothriller

Olomouc: Anag, 2020, 1. vyd., 360 s.,
váz. 379 Kč
Milan Berg stojí na semaforu, když
vedle něj zastaví vůz. Na zadním
sedadle sedí zcela vystrašená dívka.
Zoufale tiskne na okénko kus papíru.
Volání o pomoc? Milan to však nedokáže přečíst, protože je analfabet!
ISBN 978-80-7554-281-6

Janouchová, Kateřina
Zvěstovatelka

Praha: Mladá fronta, 2020, 344 s.,
váz. 349 Kč
Stockholmem otřese brutální teroristický útok, při kterém zahyne devět
lidí, některé z teroristů se navíc policii
nepodaří dopadnout.
ISBN 978-80-204-5662-5

Kulich, Roman
Bílá paní

Praha: Argo, 2020, 244 s., váz.
V kulisách sněhové kalamity z roku
2012 sledujeme boj studentky Mišky

z n o v i n e k k 2 3 . 11. 2 0 2 0 2 4 5 t i t u l ů
o život. Při tom jí pomáhá Patrícia,
operační důstojnice Hasičského a záchranného sboru v Žilině a profesionální i dobrovolní záchranáři. Ale kdo
stojí proti nim?
ISBN 978-80-257-3323-3

Praha: Albatros, 2020, 128 s., váz.
249 Kč
Třetí, tentokrát prázdninové dobrodružství Sesterstva kouzelné kočky
Fabioly!
ISBN 978-80-00-05925-9

Tudor, C. J.
Ti druzí

Kadlec, Vláďa
Vodopád

Praha: Kalibr, 2020, 336 s., váz. 399 Kč
Mrazivý. Děsivý. Neodložitelný. Nový
psychothriller autorky bestsellerů
Kříďák a Jáma. Gabe se jednoho dne
vracel autem domů z práce a v zácpě
uvízl za starým autem. Jeho zadním
oknem na něj vykoukla dívčí tvář.
Zahlédl, jak říká: „Tati.“
ISBN 978-80-242-6941-2

Wilhelm, Uwe
Sedm kruhů pekla

Překl. Kurka, Tomáš, Praha: Kalibr,
2020, 296 s., váz.
Sériový vrah Dionýsos je mrtvý a státní zástupkyně Helena Faberová se
domnívá, že má nejtěžší případ své
kariéry za sebou. Ovšem jen do doby,
než kdosi unese obě její dcery.
ISBN 978-80-242-6782-1

V ZPOM Í N K Y
Vrábková, Helena
Tajné tipy našich babiček

Praha: Motto, 2020, 200 s., váz. 349 Kč
Svět klidu, pohody, lásky, kde se dobře vaří, nic nebolí a nikdo nespěchá.
Voňavé recepty, léčivé rady a laskavé
vzpomínky
ISBN 978-80-267-1891-8

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Braunová, Petra
Jak se Vojta ztratil

Praha: Albatros, 2020, 64 s., váz.
189 Kč
Prožijte s Vojtou napínavé chvilky ve
velkoměstě!
ISBN 978-80-00-05984-6

Doyle, Arthur Conan
Kapitán Žralock

Praha: Albatros, 2020, 72 s., váz.
229 Kč
Čtyři povídky o děsivém pirátu
kapitánu Žralockovi, postrachu karibských moří, prověří odolnost i těch
nejotrlejších čtenářů!
ISBN 978-80-00-05950-1

Foglar, Jaroslav
Boj o první místo

Praha: Albatros, 2020, 145 s.,
flexovazba , 299 Kč
Třináctiletého Petra čeká poslední
ročník základní školy. Jenže po prázdninách tam vládnou nové pořádky.
Zvítězí čestnost a poctivost nad lží
a zlými úmysly? Pátá foglarovka, tentokrát s ilustracemi Jaromíra 99.
ISBN 978-80-00-05818-4

Gautier, Camille
Poprask ve starověkém Egyptě

Praha: Edika, 2020, 48 s., váz. 299 Kč
Vítej ve starověkém Vesetu!
ISBN 978-80-266-1570-5

Hlavinková, Lucie
Sesterstvo a nejoblíbenější barva
na světě
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Praha: Pikola, 2020, 128 s., váz. 279 Kč
Seznamte se s Vodopádem. Před páníčkem se tváří jako roztomilý retrívr,
sotva ale za Vláďou zaklapnou dveře,
stává se z něj neohrožený psí agent
a vůdce psího komanda. Z tajné základny se špičkovým vybavením řídí
záchranné operace.
ISBN 978-80-242-6956-6

Pyeová, Ali
Břicháček v úzkých

Překl. Závadová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2020, 192 s., váz. 249 Kč
I morče může zažít dobrodružství!
ISBN 978-80-00-05973-0

Sekaninová, Štěpánka
Cesta na Ostrov pokladů

Praha: Albatros, 2020, 40 s., 399 Kč
Pravé pirátské dobrodružství už čeká!
Interaktivní kniha se samolepkami
i lodním deníkem. Tohle je příběh
Franty Rybníka, který se ocitl na
pirátské lodi. Chce se stát pirátem!
Zatím ale myje palubu.
ISBN 978-80-00-05734-7

Sekaninová, Štěpánka
Po stopách posvátného skarabea
Praha: Albatros, 2020, 40 s., 399 Kč
Tajemství egyptských faraónů ožívají
v interaktivní knize pro malé zvídavé archeology! Ema a Martin letí do Egypta,
protože chtějí najít vzácného skarabea
a stát se slavnými archeology.
ISBN 978-80-00-05735-4

Sparring, Anders
Chmatákovi a zlatý diamant

Praha: Pikola, 2020, 64 s., váz. 199 Kč
Tondovi jde skoro všechno. Dokáže
napočítat do tisíce, umí si sám zavázat tkaničky a moc hezky kreslí. Ale
lhát, lhát neumí! A zrovna na tom
záleží u Chmatákových doma ze
všeho nejvíc!
ISBN 978-80-242-6788-3

Zoubková, Monika
Brok, Flek a strašidla

Praha: XYZ, 2020, 144 s., váz. 289 Kč
Brok je jezevčík. Žije v lese s panem
hajným. A ten mu jednoho dne přivede kamaráda – štěně voříška jménem
Flek. Spolu pak zažívají různá dobrodružství.
ISBN 978-80-7597-672-7

H RY
Chytré vyškrabávačky – Cvičení
pozornosti

Říčany: Junior, 2020, 48 s., váz.
V této knížce vyškrabávaček na tebe
čekají napínavé úkoly. Přejeď škrabátkem přes černé stránky a hned uvidíš,
jak na tom jsi s jejich řešením.
ISBN 978-80-7267-713-9

Chytré vyškrabávačky – Logické
hry

Říčany: Junior, 2020, 48 s., váz.
V této knížce vyškrabávaček na tebe
čekají napínavé úkoly. Přejeď škrabátkem přes černé stránky a hned uvidíš,
jak na tom jsi s jejich řešením.
ISBN 978-80-7267-714-6

Rezková, Milada
Adventní knížka pro Ježíška

Praha: Fragment, 2020, 104 s., váz.
499 Kč
Interaktivní hry ve zpracování předních
výtvarníků, které si menší i větší děti již
několik hrají na webu českotelevizního
Déčka, si nyní vyzkouší v knize.
ISBN 978-80-253-4932-8

Ščuková, Alena
Hry s matematikou

Praha: Portál, 2020, 112 s., brož.
229 Kč
Kniha matematických her se snaží
zpřístupnit matematiku všem dětem:
těm matematicky nadaným, ale i těm,
které matematika zrovna moc nebaví.
ISBN 978-80-262-1635-3

Šindelka, Jan
Velká kniha her pro děti

Praha: Pikola, 2020, 12 s., 299 Kč
Rozvíjejte u dětí jejich logické myšlení, schopnost strategie i rychlého
rozhodování.
ISBN 978-80-242-6669-5

Šindelka, Jan
Velká kniha her pro malé
badatele

Praha: Pikola, 2020, 22 s., 299 Kč
Vydej se na dobrodružnou cestu
kolem světa – po stopách objevitelů,
kteří tady byli před námi.
ISBN 978-80-242-6740-1

OM ALOVÁN K Y
Petrák, František
Lidová říkadla

Praha: Meander, 2020, 18 s., lepor.,
268 Kč
Lidová říkadla jako leporelo a omalovánky v jednom navazují na dlouhou
tradici českých omalovánek.
ISBN 978-80-7558-149-5

PO E Z I E
Žiška, Pavel
Bim – Bum – Bác – Pavel Žiška

Praha: Albatros, 2020, 72 s., váz.
249 Kč
Druhý svazek Poežie – edice původní
poezie pro děti.
ISBN 978-80-00-05987-7

PO HÁD K Y
Dobrou noc, sladké sny

Praha: Albatros, 2020, 200 s., váz.
399 Kč
Do říše spánku s nejoblíbenějšími
českými příběhy pro děti.
ISBN 978-80-00-05970-9

Knudsenová, Michelle
V knihovně je lev

Praha: Albatros, 2020, 48 s., váz.
299 Kč
V knihovně paní Kábrtové je každý vítán. Pokud tedy neporušuje výpůjční
řád, neběhá a nedělá rámus! Takže
když do knihovny jednoho dne přijde
lev, není důvod, proč by si s dětmi
nemohl poslechnout pohádku.
ISBN 978-80-00-05882-5

Moje pohádky

Praha: Artur, 2020, 4 vyd., 184 s.,
váz. 290 Kč
Nové vydání nejoblíbenějších pohádek B. Němcové, K. J. Erbena, bratří
Grimmů a Ch. Perraulta s ilustracemi
Heleny Zmatlíkové.
ISBN 978-80-7483-139-3

bibliografie
Slabý, Zdeněk K.
Nedopsaný příběh o Pohádkáři
a Paní V.

Praha: Albatros, 2020, 80 s., váz.
249 Kč
Zase mu nepřijali další pohádkový rukopis. Chudák Pohádkář už neví, kde
by hledal inspiraci pro své příběhy.
Vydá se proto do pohádkové školy,
aby se něco nového přiučil. Cestou
však stane tváří v tvář samotnému zlu.
ISBN 978-80-00-05972-3

Šormová, Hana; Talavašková,
Lenka; Pospíšilová, Denisa a kol.
Muchlinka – Příběhy malé chobotničky pro zvídavé dětičky

Praha: Šulc – Švarc, 2020, 142 s.,
váz. 299 Kč
V pohádkových příbězích o chobotničce Muchlince je uložena
moudrost, která pomáhá dětem nové
generace láskyplně formovat jejich
osobnost.
ISBN 978-80-7244-456-4

Verecká, Tereza
Třaskavé pohádky

Brno: CPress, 2020, 112 s., váz. 299 Kč
Víte, že chemické prvky a sloučeniny
vedou stejně jako my lidé bohaté
životy plné zvratů třaskavějších než
nejsilnější chemické reakce?
ISBN 978-80-264-3277-7

Žáček, Jiří
Nůše plná pohádek poskládaných do řádek

Praha: Šulc – Švarc, 2020, 140 s.,
váz. 349 Kč
Nová kniha lidových i jiných pohádek
ve verších okouzlí malé čtenáře nejen
pohádkovými příběhy, ale také jim
ukáže, jak líbezná, důvěrná, vtipná
a krásná je jejich mateřština, jak umí
zpívat.
ISBN 978-80-7244-451-9

PRO DĚ TI
Bartíková, Petra
Co se děje pod zemí

Praha: Albatros, 2020, 12 s., 199 Kč
Poznej život pod zemí! Hravá interaktivní knížka ze zvířecí říše pod
povrchem země.
ISBN 978-80-00-05732-3

Bartíková, Petra
Co se děje u vody

Praha: Albatros, 2020, 14 s., 199 Kč
Poznej život u vody! Hravá interaktivní knížka z vodní říše.
ISBN 978-80-00-05733-0

Belejová, Katarína a kol.
Lego Harry Potter – Potter vs.
Malfoy

Brno: CPress, 2020, 40 s., brož.
369 Kč
Vydej se na cestu do kouzelného světa Harryho Pottera, hraj si
s rozkládacími kulisami Bradavic
a Příčné ulice a sestav minifigurky
Harryho a jeho věčného rivala Draca
Malfoye!
ISBN 978-80-264-3174-9

Brázdová, Andrea
Cute – jednorožci

Praha: Edika, 2020, 80 s., brož. 269 Kč
Víš, kde se skrývá říše jednorožců?
ISBN 978-80-266-1569-9

Disney – Kouzelný adventní
kalendář

Praha: Egmont, 2020, 612 s., 599 Kč

z n o v i n e k k 2 3 . 11. 2 0 2 0 2 4 5 t i t u l ů
Disney a Pixar vás před Štědrým
dnem vezmou na 24 kouzelných
dobrodružství!
ISBN 978-80-252-4832-4

Horáček, Petr
Zvířecí počítání

Praha: Albatros, 2020, 40 s., váz. 299 Kč
Naučte své potomky počítat od jedné
do deseti s pomocí veselých zvířátek!
Malé čtenáře budou světem počtů
provázet lemuři, pandy, žirafy a další
tvorové.
ISBN 978-80-00-05993-8

Hravé strašení

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2020, 1. vyd., 64 s., váz.
Objevte nejslavnější strašidelná místa
na světě pomocí kouzelných trojbarevných čoček. Zelená vám pomůže
prohlédnout si světoznámá místa jako
Drákulův hrad nebo londýnský Tower,
červená vám přiblíží jejich historii.
ISBN 978-80-7585-765-1

Pacovská, Ilka
Ten kluk je holka

Praha: Albatros, 2020, 88 s., váz.
249 Kč
Dvojčata Jirka a Zuzka dostala k osmým narozeninám báječný dárek –
dva džungarské křečíky.
ISBN 978-80-00-05986-0

Stará, Ester
Aport, Fousku!

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2020,
22 s., váz.
Páníček Láďa venčí svého psa Fouska.
Věří, že jeho mazlíček dokáže najít
a přinést hozený klacík. Fousek ovšem nachází jiné poklady. Napínavý
příběh z každodenního života pejskařů pro úplně nejmenší čtenáře.
ISBN 978-80-88268-41-3

Takáčová, Magdalena
Písničky o zvířátkách pro děti

Praha: Albatros, 2020, 48 s., váz.
349 Kč
Kniha pro malé čtenáře, která vám krok
za krokem vysvětlí, jak se dělá umění.
ISBN 978-80-00-05792-7

Praha: Edika, 2020, 10 s., 299 Kč
Poslechni si nejkrásnější písničky
o zvířátkách – stačí zmáčknout tlačítko! Máš rád zvířátka? A chceš si
o nich zazpívat? Stačí zmáčknout některé z kouzelných tlačítek a zahraje
ti písnička, ve které se to všelijakými
zvířátky jenom hemží.
ISBN 978-80-266-1547-7

Kábele, František
Brousek pro tvůj jazýček

Woldová, Gunilla
Tomík jde ven

Jak se dělá umění

Praha: Albatros, 2020, 64 s., váz.
169 Kč
Populární knížka říkanek určená rodičům a dětem.
ISBN 978-80-00-05983-9

Krolupperová, Daniela
Bubáček a klobouková víla

Praha: Albatros, 2020, 80 s., váz.
249 Kč
To byste neuhodli, koho ukrývá
Lukáš v kapse – strašidýlko jménem
Bubáček! Volné pokračování série
knížek o strašidýlku Bubáčkovi
ISBN 978-80-00-05949-5

Lapáček, Jiří
Otazníky detektiva Štiky

Praha: Albatros, 2020, 120 s., váz.
249 Kč
Pro pamětníky i současné děti! Knížka nejen pro pamětníky Ohníčku!
ISBN 978-80-00-05989-1

Marvel – Adventní kalendář

Praha: Egmont, 2020, 612 s., 599 Kč
Nejlepší předvánoční dárek pro každého fanouška Marvelu. Marvelovky
jsou tu ve formátu, jaký jste ještě
neviděli!
ISBN 978-80-252-4842-3

Michalicyna, Kateryna
Kdo roste v lese

Překl. Kindlerová, Rita, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 44 s., váz. 329 Kč
Děti se s panem Jezevcem a párkem
rozpustilých veverek naučí rozeznávat stromy podle tvaru listů a plodů,
poznají, kolik odstínů může mít podzimní listí nebo jak se jedle, modřín
i lišejník větvičník chystají na zimu.
ISBN 978-80-275-0340-7

Mrázková, Eva
Vtipy pro děti o zvířatech

Brno: CPress, 2020, 88 s., váz. 149 Kč
Smích léčí a soužití se zvířaty také,
anebo alespoň s většinou z nich,
a v této knížce děti najdou obojí – legraci i oblíbená zvířata.
ISBN 978-80-264-3321-7

Praha: Albatros, 2020, 56 s., váz.
229 Kč
Seznamte se s Tomíkem – zvídavým
chlapcem, který chce porozumět
okolnímu světu.
ISBN 978-80-00-05850-4

PRO DÍVK Y

V pražských uličkách se začíná povídat stará legenda o příchodu Stříbrné
čarodějky, která vládne nevídanou
mocí. A být čarodějkou v Praze není
jen tak! Ginevra, mladá čarodějka
z Malé Strany, o tom ví své.
ISBN 978-80-7557-967-6

PRO N E JM E NŠÍ
Suessová, Anne
Čím budu, až vyrostu?

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Pikola, 2020, 10 s., 159 Kč
Velké leporelo o povoláním s krásnými ilustracemi je jako stvořené pro
nejmenší děti, které jistě napadá, čím
budou, až vyrostou.
ISBN 978-80-242-6626-8

Van Genechten, Guido
Mám pro tebe pusinku

Brno: Barrister & Principal, 2020, 18 s.
Jsi tak k zulíbání, od hlavičky až k patičce. Pro naše maličké.
ISBN 978-80-7364-109-2

Vodňanský, Jan
Když jde malý bobr spát

Praha: Fragment, 2020, 16 s., lepor.,
99 Kč
Rozkládací písničkové leporelo plné
obrázků na motivy oblíbené dětské
písničky Jana Vodňanského potěší
všechny děti.
ISBN 978-80-253-4919-9

hudebniny
HUD E BN I NY
Chmura, Tomáš
Divočina

Knauerová, Marta
Vánoční hvězdička

Brno: CPress, 2020, 208 s., váz.
249 Kč
O hříbátku s hvězdičkou na čele. Ela
miluje koně nade všechno. Hodně
o nich ví, a kdyby mohla, byla by ve
stájích od rána do večera.
ISBN 978-80-264-3278-4

PRO M L ÁDE Ž
Kubašková, Petra
Tajemství Stříbrné čarodějky

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 424 s.,
váz. 329 Kč

Praha: Bärenreiter Praha, 2020,
1. vyd., 20 s., brož. 135 Kč
Album Divočina pro začínajícího
hráče na orchestrální perkuse přináší
pět skladeb pro činel, velký buben,
ozvučná dřívka a triangl s doprovodem klavíru.
ISMN 979-0-2601-0928-5

Chmura, Tomáš
V taneční náladě

Praha: Bärenreiter Praha, 2020,
1. vyd., 24 s., brož. 135 Kč
Album pro začínajícího hráče na bicí
soupravu obsahuje pět snadných
skladbiček s doprovodem klavíru.

Autor se záměrně vyhýbá pokročilým
technikám hry; obtížnost skladeb
lze výrazně upravovat zvoleným
tempem.
ISMN 979-0-2601-0929-2

Martinů, Bohuslav
Serenáda č. 1 (H 217). Kapesní
partitura

Praha: Bärenreiter Praha, 2020,
1. vyd., 32 s., brož. 225 Kč
Serenáda č. 1 pro klarinet, lesní roh,
troje housle a violu je první z cyklu
čtyř serenád pro malé komorní soubory, které Martinů zkomponoval
v Paříži roku 1932.
ISMN 979-0-2601-0924-7

Martinů, Bohuslav
Serenáda č. 1 (H 217). Hlasy

Praha: Bärenreiter Praha, 2020,
1. vyd., 24 s., brož. 205 Kč
Serenáda č. 1 pro klarinet, lesní roh,
troje housle a violu je první z cyklu
čtyř serenád pro malé komorní soubory, které Martinů zkomponoval
v Pažříži roku 1932.
ISMN 979-0-2601-0925-4

vysokoškolská
skripta; učebnice
ÚČE TN IC T VÍ
Müllerová, Libuše
Daně v účetnictví – I

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 180 s., brož. 235 Kč
Sbírka Daně v účetnictví – I je věnována studentům bakalářského stupně
studia, kteří mají za sebou některý ze
základních kurzů Účetnictví.
ISBN 978-80-245-2388-0

mapy a atlasy
ATL ASY
Hník, Ondřej a kol.
Můj atlas Evropy

Praha: Albatros, 2020, 248 s., váz.
399 Kč
Jak byste popsali nebo nakreslili místo v Evropě, které jste navštívili nebo
si přejete navštívit?
ISBN 978-80-00-05820-7

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

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Informace z redakce
Vážení čtenáři,
časopis Knižní novinky najdete
v elektronické verzi také na webových stránkách:
www.sckn.cz/knizni-novinky
a na Facebooku: www.facebook.com/KN.casopis
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Databáze poskytuje aktuální
informace o vycházející knižní
produkci. Do tištěné verze
jsou zařazovány tituly těch
nakladatelů, kteří se SČKN
uzavřeli smlouvu o plnění
nabídkové povinnosti vůči
knihovnám.

NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS

Jason Mason

Jan van Helsing

MŮJ OTEC BYL MIB

RUCE PRYČ
OD TÉTO KNIHY!

Mimozemšťané žijí mezi
námi, a to již dlouhou dobu!
konJistý muž v černém kon
taktoval krátce před smrtí
svého syna, autora této
knihy, aby ho do této organizace (MIB) uvedl jako
svého nástupce a zasvětil
ho do zákulisního dění, jež
se odehrává na pozadí nám
známých událostí. Jedná se
o svět plný tajných organizací, zázračných technologií, které známe jen ze sci-ﬁ
ﬁlmů, i o utajené mocenské struktury, jež naši planetu pevně svírají ve svých pařátech.

Jan van Helsing
TAJNÉ SPOLEČNOSTI
Věříte, že na světě existuje tajné spiknutí několika
lidí? Jste otevření myšlence,
že několik málo mocných
organizací ovlivňuje dějiny
lidstva? Janu von Helsingovi se podařilo dostat do
kontaktu s aktivním, vysoce
postaveným svobodným
zednářem a přimět ho k interview. Toto není kniha pro
slabé nátury!
„Existují dvě různá pojetí světových dějin: první je oficiální, lživé a běžně se vyučuje na školách. Tím druhým
jsou tajné dějiny lidstva, jež skrývají pravé příčiny
světových událostí.“

Michael Morris
CO NESMÍTE VĚDĚT 1
Celý svět patří jen několika rodinám. 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 i bankovního sektoru a cíleně řídí svět na pokraj propasti. Již staletým cílem této peněžní elity je vláda nad
světem - nový světový řád!

Jistě se zeptáte: „Proč bych
neměl tuto knihu brát
do rukou?“ Je to jen promyšlená reklamní strategie?
Máte-li pocit, že se světem,
v němž žijeme, není něco
v pořádku, zajímáte se
o jeho poslední tajemství a toužíte se to dozvědět
přímo od života – je to VAŠE
kniha! Nemůžete se však
stěžovat, že jsme vás nevarovali. Jan van Helsing
mluví zde o věcech a událostech, které vám otevřou
možnosti nabýt moc nad vlastním životem.

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

Jan van Helsing
WHISTLEBLOVER
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?
Insideři z politiky, hospodářské sféry, medicíny, policie, tajných služeb,
Bundeswehru a zdenářských lóží odhalují utajované skutečnosti, Žijeme v době nové reality – i když
mnohým nebude po chuti otevřít tuto knihu...

Bernadette von Dreien

Friedbert Becker

CHRISTINA

HYPNÓZA + METODA PŘÍMÉ
KOMUNIKACE S NEVĚDOMÍM
Autor představuje praktické
návody, jak lze komunikovat s inteligentními částmi nevědomí – ať
již toho vašeho, nebo jiného člově
člověka. Lidská duše ví nejlépe sama,
co se musí odehrát, aby se vyléčily a rozpustily traumatické zážitky, strachy či jiné
disharmonie. Stačí nevědomí pokládat správné otázky
a učinit vše, co nám sdělí, aby se začaly dít zázraky.

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

Tom Kenyon & Wendy Kennedy

Tom Kenyon

VELKÝ EXPERIMENT

MOUDROST HATHORŮ

Země představuje pozoruhodný
experiment, kde je uložen genetický
materiál z tisíců světů. Jak zjistíte,
že navzdory všemu „negativnímu“,
hrám či manipulacím – jste to
vy, kdo je tvůrcem bytí, můžete
změnit svou verzi reality. A pokud
vás bude dost, kdo se rozhodnou
pro jinou verzi skutečnosti, pak se vytvoří zcela nová
časová osa, kterou následují změny v současných
událostech. A to vede k úplně novému světu.
Sněte svůj nejkrásnější sen!

Poselství dávné civilizace o tom, jak
probudit a trénovat své interdimenzionální schopnosti.
„Jsme Hathorové, mistři zvuků
a lásky z jedné vzestoupené intergalaktické civilizace. Přispěli
jsme k vývoji v Egyptě i v jiných
starověkých kulturách. Nyní se
vracíme, abychom podpořili evoluci, jež právě probíhá
ve vašem světě. Přicházíme v lásce a oznamujeme vám
i vaší Zemi, že vás čeká kouzelná realita. Zveme vás,
abyste se k nám připojili na cestě ducha a srdce.“

Dr. Joe Dispenza
PROBUĎTE SVÉ BOŽSTVÍ
Co to znamená, probudit své
božství? Co kdybyste se dokázali
naladit na frekvence mimo hranice
hmotného světa? Změnit chemické
procesy v mozku a zpřístupnit si
transcendentální úrovně vědomí?
Vytvořit si novou budoucnost
a transformovat svou biologickou
podstatu tak, abyste se zcela uzdravili? To vše nabízí
dr. Joe Dispenza v této (r)evoluční knize: jejím jádrem
je poznání a soubor nástrojů, které umožní dosáhnout
běžným lidem mimořádných stavů bytí.

Tom Kenyon & Judi Sion
ARKTURIÁNI
Přibližně jednou za dvacet let se
objeví kniha, která naprosto změní
váš způsob myšlení... – a tato je
jedna z nich. Arkturiáni jsou již od
dávných dob strážcové a ochránci lidstva. Odkud pocházejí, jaké
úkoly převzali a jak nás podporují –
o tom zde vypráví osm z nich.
Součástí knihy je CD s arkturiánskými zvukovými
kódy. Tyto meditace jsou úžasný, jemný a snadný
nástroj ke zkoumání jiných dimenzí

Kerstin Simoné

Enrique Barrios

THOVT

AMI, CHLAPEC Z HVĚZD
V jeden letní podvečer sedí malý
Jihoameričan Pedrito u moře
na skále a vidí, jak nad mořem
přistává UFO. Z lodi vystoupí
bělovlasý kluk přibližně stejného
věku. Mezi chlapci se rozvine neobvyklý rozhovor a mimozemšťan Ami
pozve Pedrita na vesmírnou procházku ve své lodi.
Pedro zažije nevídaná dobrodružství a zasvěcení do
tajů vesmíru i Země.

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

WWW.ANCH-BOOKS.EU

keitH Lowe

Strach a svoboda
Wall Street Journal napsal, že je to nejužitečnější kniha
o druhé světové válce za poslední desetiletí. Její stopy
autor dodnes nalézá v příbězích lidí, v politických
a ekonomických plánech, propagandě, filozofii,
literatuře, řeči médií i v našem každodenním jazyce.

S tr akoš, š těrb a , Hor á zn ý

Ostrava industriální
a moderní
V polovině 19. století stála Ostrava na prahu
netušených proměn. Potenciál maloměsta, ležícího na
rozhraní Moravy a Slezska, však už byl skryt doslova
pod povrchem. Historií architektury mezi lety 1845
a 1949 vás provede 170 hesel a přes 400 fotografií.

Darian LeaDer

Proč nemůžeme
spát?
Autor se vymezuje vůči trhu s matracemi, trikům
farmaceutických firem i populární podnikatelské
literatuře. Ve své knize, plné odkazů na pop kulturu,
literaturu, filmy, technologie, reklamu, politiku a média,
odhaluje, jak společnost mění naše mysli a těla.

TIPY NA DÁRKY OD NAKLADATELSTVÍ
S LÁSKOU K PŘÍRODĚ

PRO MILOVNÍKY PŘÍBĚHŮ

POBŘEŽNÍ CESTA
Zoufalí manželé přišli o dům i o práci a jeden z nich trpí nevyléčitelnou nemocí. Nezbývá jim skoro nic. Ani čas. Rozhodnou se vydat
na cestu dlouhou tisíc kilometrů. Z pěší výpravy po útesech anglického pobřeží mezi mořem a oblohou se tak stává životní pouť.

369 Kč

DĚTI LESA

Máme se bát vlků? Místo strachu z nich bychom měli mít strach z toho, jak moc
jsme se vzdálili své vlastní vlčí povaze. Prožijte výhry i prohry těchto fascinujících zvířat při napínavém putování za svobodou. Sledujte osudy dvou vlků při
poznávání svobody, když se je lidé ze záchranné stanice snaží vrátit do přírody.

PRO DĚTI

369 Kč

BÁJEČNÁ ŠKOLA PANA SCOTTA
Inspirativní příběhy šestiletého Péti o tom, jak objevoval svět v novém prostředí a jak u toho zažil spoustu dobrodružství. Napsáno
podle zkušeností s mezinárodní školou v Portugalsku, kterou navštěvoval syn autorky. S půvabnými ilustracemi Ivony Knechtlové.

249 Kč
249 Kč

298 Kč

KAMARÁDI Z MEDOVÉHO LESA

■ KRÁLÍČCI V OHROŽENÍ
■ JAK ZAHNAT STESK

S kamarády z medového lesa děti z lesní školky zažívají spoustu dobrodružství. Lišák Míša do všeho
strká čumáček a vyčmuchá nejlepší dobrodružství. Laňka Daňka je opatrná a neustále si s něčím dělá
starosti. Divoké prasátko Chrochtík je mazané a rádo vyhledává lumpárny. Mývalka Makovička se
o všechny stará, pečuje o čistotu a každou chvíli radostně zatleská. (pro děti od 4 let)

ZA TAJEMSTVÍM PŘÍRODY
398 Kč

POZNÁTE PTÁKY NAŠICH ZAHRAD?

Pozorujete na zahradě opeřené návštěvníky? Kniha vám pomůže pozorovat a určit 100 druhů ptáků, poznat jejich znaky, výskyt, vhodné
krmivo, hnízdní příležitosti či jak na zahradu přilákat jednotlivé druhy.

PROPLETENÝ ŽIVOT

298 Kč

Kniha Propletený život vás vezme do opomíjeného a zázračného světa hub
a pomůže vám pochopit život na planetě, na níž žijeme. Biolog Merlin Sheldrake vypráví o tom, jak houby utvářejí svět, mění mysl a ovlivňují budoucnost. Vydejte se na pouť, která vás změní k nepoznání.

LES NEMLČÍ
298 Kč

Víte, jak spolu komunikují houby, rostliny a zvířata? Inspirujte se v přírodě. Chameleonské rostliny, houby kladoucí léčky, pavouci mávající
lasem či tančící ptáci vás naučí flirtovat i urovnat spory se sousedy.

PŘÍRODĚ NA STOPĚ

349 Kč

Přírodní jevy mohou být i velmi užitečné – pokud je umíme rozpoznat a pochopit jejich význam pro život. Peter Wohlleben nám ve své knize poradí jak na to.
Naučíte se žít v souladu s přírodou – nebudete se u toho nudit.

KNIŽNÍ DÁRKY NAKUPUJTE V KNIHKUPECTVÍCH,
NEBO SE SLEVOU 20 % NA WWW.KNIHYKAZDA.CZ

rozhovor

s Milanem Heinem

DIVADELNÍ OHLÉDNUTÍ
Koronavirus zavřel divadla, a proto měl ředitel jednoho z nich, Milan Hein, dost času na vzpomínání. Jak se zrodil nápad
na založení oblíbeného Divadla Ungelt, kdo na jeho scéně hrál, kdo slavný seděl v hledišti a mnoho dalších zajímavostí
doplněných fotografiemi najdete v právě vycházející knize.
Co bylo impulsem pro napsání knihy?
Asi před rokem mi došlo, že 2. října 2020 uplyne
přesně čtvrtstoletí ode dne, kdy Miloš Kopecký otevřel mé Divadlo Ungelt, a že by stálo za to napsat
o tom knížku.
Jaké to bylo vracet se díky ní do minulosti Ungeltu?
Veselé nebo nostalgické?
Obojí. Nostalgické proto, že mnozí z těch, kteří se
do historie našeho divadla zapsali, už nežijí. Z herců
Jana Štěpánková, Stanislav Zindulka, Václav Postránecký či Martin Štěpánek, z našich diváků Václav
Havel, Pavel Tigrid, Věra Čáslavská, Arnošt Lustig,
Radovan Lukavský a mnozí další. A veselé proto,
že smích stejně jako pláč k divadlu odjakživa patří.
V mém vzpomínání na prožitý čas převažuje úsměv.
Co čtenáři v knize najdou?
V knize vzpomínám především na umělce, kteří se
nejvýrazněji zapsali do historie Divadla Ungelt. Na
Alenu Vránovou, Martu Kubišovou, Janu Štěpánkovou, Hanu Maciuchovou, Vilmu Cibulkovou, Zlatu

Adamovskou, Chantal Poullain,
Petra Kostku, Františka Němce, Jiřího Schmitzera, Oldřicha
Kaisera, z mladších na Alenu
Mihulovou, Richarda Krajča,
Davida Švehlíka, Jiřího Langmajera, Pavla Lišku atd. Kniha
je bohatá na fotografie, většinu
z nich čtenáři nikdy neviděli.
Zachycují herecké hvězdy v rolích, ale i v jejich civilní podobě
v zákulisí, v divadelním klubu. V knize najdou čtenáři
i rukopisy Václava Havla, Miloše Kopeckého či Aleny
Vránové, kteří mi psali.
Vzpomenete si na chvíli, kdy přišla myšlenka založit
divadlo?
V přelomovém revolučním čase jsem byl reportérem
pořadu Občanské fórum, který vysílala tehdejší Československá televize a už tenkrát jsem si řekl, že výjde-li to a zrodí se demokracie, otevřu si divadlo. Prvním člověkem, kterému jsem svůj záměr svěřil, byl

OBJEDNACÍ LÍSTEK
PRO ROK 2021
Vážení přátelé, čtenáři, knihkupci, knihovníci a nakladatelé!
Pro ty z vás, kteří chcete mít jistotu, že vám žádné číslo Knižních novinek neunikne,
jsme i pro další rok připravili nabídku na zasílání časopisu poštou. Při zasílání většího
počtu výtisků na jednu adresu je výše poštovného závislá na váze zásilky. V roce 2021
vyjde 20 čísel Knižních novinek. Cena celého ročníku je 390 Kč (poštovné a balné).
Objednávky zasílejte na adresu:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2
nebo na e-mail: sckn@sckn.cz

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM KNIŽNÍ NOVINKY NA ROK 2021:
jméno a příjmení: ..............................................................................................................
firma:..................................................................................................................................
IČO: ..........................................................

DIČ: . .........................................................

adresa: . .....................................................................................

PSČ: ........................

tel./fax:......................................................

e-mail: .......................................................

podpis: .....................................................

datum: ......................................................

budu platit:  složenkou (typ A)

 fakturou

celý ročník ................................................

počet výtisků . ...........................................

od čísla .....................................................

počet výtisků . ...........................................

Miloš Kopecký. 2. října 1995
mně Divadlo Ungelt otevřel.
O tom, že to byl šťastný nápad,
jsem nepochyboval nikdy. Tím
spíše, že se nám dařilo. Máme
stále vyprodáno, čtyřikrát jsme
získali nejprestižnější české divadelní ocenění Cenu Thálie.
Těžké je to teď. Nevíme, kdy
začneme hrát, a protože žijeme
ze vstupného a ze zájezdů, na
které už dlouho nejezdíme, mám strach, že nepřežijeme.
Na jaké představení jste obzvláště pyšný?
Vlastně na všechna. Hrajeme, dokud chodí divák.
Některá naše představení mají za sebou stovky repríz a stále je hrajeme. Po létech jsem se na jeviště
vrátil a moc mě baví představení Housle, které režíroval legendární Ladislav Smoček a mými hereckými
partnery jsou v něm Jirka Langmajer a Pavel Liška.
JANA MARXTOVÁ

MUNI
PRESS

NOVINKY
NAKLADATELSTVÍ MUNIPRESS
MASARYKOVY UNIVERZITY

PROČ ŠKOLSTVÍ A JEHO
AKTÉŘI SELHÁVAJÍ
Kognitivní krajiny
a nacionalismus
Radim Šíp

BABIČKY NA BIGBÍTU
Společenský život
na moravském venkově
pozdního socialismu
Oto Polouček

Kniha hledá odpovědi na otázky:
Proč jsou reformy školství často
neúspěšné? Proč je prostředí škol
v podstatě toxické a systémově
brání procesu vzdělávání? Proč
přes upřímnou snahu osvícených
ředitelů a učitelů změnit tvář
školy nedochází k její faktické
transformaci?

Život na venkově se v období
pozdního socialismu utvářel nejen
pod tlakem mocenských zásahů,
ale i díky snahám vesnických
komunit uchovat si vlastní tradice
a identitu. Stěžejní význam je
proto v knize přisuzován
jednotlivcům, jejich sociálním
sítím, zálibám i hodnotám.

471 stran, A5, brož.

181 stran, B5, brož.

PŘEDKŘESŤANSKÁ
NÁBOŽENSTVÍ SEVERNÍCH
INDOEVROPANŮ
Tradice Keltů, Germánů
a Baltů v kritické perspektivě
humanitních věd
Jan Reichstäter
Kniha přináší aktuální poznatky
o starých panteonech, rituálech
a mytologiích těchto etnik
perspektivami dílčích vědních
oborů, které se na jejich
rekonstrukci zpravidla podílejí, tj.
archeologie, ﬁlologie a etnologie.

KRIZOVÁ KOMUNIKACE
Principy – zkušenosti –
– postupy
Jan Tomandl a kol.
Komplexní a v českém prostředí
dosud nejobsáhlejší příručka
krizové komunikace vysvětluje
zásady efektivních a etických
vztahů s veřejností při
reputačních krizích i při
mimořádných událostech.
220 stran, A5, brož.

Dotisk, 201 stran, B5, brož.

Objednávejte na munishop.muni.cz
VĚZEŇ TO MÁ SPOČÍTANÉ.. Lekce z teorie her. Autor David Kruml
První svazek nabízí nevšední vhled do interdisciplinárního oboru teorie
her.
CO JE TO ČAS? Lekce z ﬁlozoﬁe. Autor Josef Krob
Druhý svazek nás zavede do labyrintu ﬁlozoﬁckého tázání na téma ČAS.
MÁ TO CENU? Lekce z ekonomie. Autorka Hana Lipovská
Ve třetím svazku sestoupíme ke kořenům ekonomické organizace naší
společnosti.
DNA JAKO OBČANSKÝ PRŮKAZ. Lekce z genetiky. Autor Pavel Lízal
Čtvrtý svazek se soustředí na identiﬁkační potenciál kyseliny
deoxyribonukleové, nositelky dědičné informace.
ŽIVOT ONLIFE. Lekce z informační vědy. Autor Michal Černý
V pátém svazku se zamyslíme nad hybridní povahou sociálního
a pracovního prostředí, ve kterém se většina z nás běžně pohybuje.

EKONOMIKA KULTURY
František Svoboda
a Simona Škarabelová

PĚTICE MUNICE

Kniha je věnována speciﬁkům
ekonomického chodu kulturních
institucí.

„Munice“ je popularizační edice Masarykovy univerzity. Přináší aktuální
témata z přírodních, společenských i humanitních věd. Nabízí moderní,
atraktivní a obsahově srozumitelné texty, jedinečné graﬁcké zpracování
a původní ilustrace Nikoly Kalinové. Edici řídí Lenka Brodecká, vydává
Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity.

310 stran, A5, brož.

Rozsah jednotlivých svazků je 120 stran, formát A5, šitá ﬂexovazba.

Jednotlivé svazky
a komplet edice
v dárkové etuji
naleznete na:
https://munishop.muni.
cz/obchod/edice/
munice.

SAFÍROVÁ VDOVA
Dinah Jefferies
Lze po manželství založeném na lži
znovu milovat?
SKANDÁLNÍ ŽIVOT
HABSBURSKÉHO ARCIVÉVODY
LUDVÍKA VIKTORA
Katrin Unterreiner
Překvapivý obraz života svérázného prince,
nejmladšího bratra císaře Františka Josefa

MY, HOLČIČKY
V OSVĚTIMI
Andra a Tatiana Bucci
Andra a Tatiana Bucci dvě malé sestry, bezbranné a nevědomé, jsou
vrženy do toho nejodpornějšího mechanismu nacistické vyhlazovací mašinerie…

JAK SI ZAČÍT S RYBAMI
Milan Tychler
Rybaření je výsada. Výsada, kterou si
musíte zasloužit a můžete jí užívat už
od útlého věku.
ZMIZELÉ ORLICKÉ HORY
Jiří Mach
Vydejte se na cestu po zmizelých
Orlických horách a jejich podhůří.
Je krásná, plná zajímavostí
a dobrodružství poznání.

SVĚDECTVÍ PORODNÍ ASISTENTKY Z OSVĚTIMI
Stanisława Leszczyńská
Stanisława Leszczyńská se dokázala postavit nacistické moci a zločinným rozkazům…

RYBÁŘSKÉ UZLY KROK
ZA KROKEM Ben Boden
Kniha ukazuje 40 nejdůležitějších rybářských uzlů s návody na jejich zhotovení a velmi přesnými ilustracemi

SPORT – HISTORIE A SOUČASNOST

Sto ročníků legendární Tour de France, sto ročníků neméně slavné
Giro d‘Italia. Emoce nejvrcholnějšího období českého biatlonu.
Fotbal v nejtemnější době českých dějin.

PROSTOR
NAKL ADATELST VÍ ZALOŽENÉ V PROSINCI 1989. DÁVÁME K VALITNÍM KNIHÁM PROSTOR

LIDSKÉ OSUDY V MISTROVSKÝCH ROMÁNECH

Německé porodní asistentky, americký epidemiolog, arménské hory a žena v ruském
gulagu. Vztahy rodinné i milostné, hrdinové čelící intrikám, nebezpečí a hrozícímu
zániku civilizace. Splněné sny i nečekaná dramata. Vždy skvěle napsané.

VYJDE NA JAŘE 2021

PROSTOR
NAKL ADATELST VÍ ZALOŽENÉ V PROSINCI 1989. DÁVÁME K VALITNÍM KNIHÁM PROSTOR

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 12. 10. 2020 až 18. 10. 2020
Vzhledem k situaci posledních týdnů, která neumožňovala standardní prodej knih, přinášíme poslední
dostupné žebříčky prodejnosti. Aktualizovaná data přineseme v dalším čísle.

beletrie
1. Darcy Coates Duchové rodiny Folcroftů Fobos
2. Filip Rožek Gump: Pes, který naučil lidi žít Kontrast
3. Frederick Forsyth Liška Kalibr
4. Stephen King Ústav BETA Dobrovský
5. Miroslav Macek Saturnin zasahuje XYY
6. Halina Pawlowská Zážitky z karantény Motto
7. Evžen Boček Aristokratka u královského dvora Druhé město
8. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
9. Vlastimil Vondruška Křišťálový klíč III: Jarmarečník MOBA
10. Josef Klíma, Marek Epstein Šarlatán Kalibr

populárně-naučná
1. Jan Vojáček Umění být zdráv CPress
2. Robert Šlachta, Josef Klíma Robert Šlachta – Třicet let pod přísahou Universum
3. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život u pr**le Omega
4. Jakub Szántó Z Izrastiny s láskou Argo
5. Tomáš Kosačík Nejjednodušší recepty Tomáš Kosačík
6. Tomáš Kosačík, Lucie Kosačíková Nejjednodušší plán na 29 dní Tomáš Kosačík
7. Vlastina Svátková Najdeš mě ve tmě Moara
8. Mirka van Gils Slavíková Famózní! 103 media
9. Gary John Bishop Přestaňte řešit h*vna Via
10. Matthew Walker Proč spíme – Odhalte sílu spánku a snění Jan Melvil Publishing

pro děti a mládež
1. Suzanne Collinsová Balada o ptácích a hadech Fragment
2. Sarah J. Maasová Půlměsíční město: Rod země a krve CooBoo
3. Jeff Kinney Dobrodružství báječných kamarádů CooBoo
4. Anna Todd After2: Přiznání YOLI
5. Joanne K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
6. Brigid Kemmererová Na co slova nestačí CooBoo
7. Kateřina Šardická Noci běsů Fragment
8. Kolektiv Moje první písmenka Albi
9. Dan Brown Divoká symfonie Argo
10. Kolektiv Zpívánky – Vánoční koledy Albi
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Září 2020

1. Douglas Adams Stopařův průvodce Galaxií 2: Restaurant na konci vesmíru Tympanum, čte V. Kotek
2. Josef Klíma, Marek Epstein Šarlatán Témbr, čte L. Hlavica
3. John Flanagan Císař Nihon-Džinu Audiotéka, Bookmedia, čte M. Ruml
4. Josef Klíma, Robert Šlachta Robert Šlachta – Třicet let pod přísahou Témbr, čte J. Klíma, D. Prachař
5. Vlastimil Vondruška Pomsta bílého jednorožce Tympanum, čte A. Procházka
6. Arthur Conan Doyle Dobrodužství Sherlocka Holmese – komplet SAGA Egmont, čte V. Knop
7. Daniel Cole Hadrový panák Euromedia Group, čte M. Stránský
8. Stephen Hawking Stručná teorie času Audiotéka, Bookmedia, čte F. Švarc
9. Václav Erben Osamělý mrtvý muž Euromedia Group, čte M. Stránský
10. Pavel Kolář Labyrint pohybu Vyšehrad, čte V. Fridrich, R. Růžičková
30

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná | 232 stran | 398 Kč

vázaná | 312 stran | 598 Kč

vázaná | 304 stran | 349 Kč

brožovaná | 420 stran| 349 Kč

vázaná | 240 stran | 349 Kč

vázaná | 304 stran | 349 Kč

vázaná | 400 stran | 398 Kč

vázaná | 282 stran | 595 Kč

brožovaná | 192 stran | 299 Kč

brožovaná | 96 stran | 269 Kč

vázaná | 160 stran | 249 Kč

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

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

hostbrno.cz

Stojí tahle rodina
vůbec za záchranu?

Nový román
Petry Soukupové

Vychází
25. 11.

