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SYLVIE DOLÁKOVÁ

Kde je moje
kuřátko?
ILUSTRACE KLÁRA KUBEŠOVÁ
Maminka slepička je smutná. Někam se jí zatoulalo
jedno kuřátko. Kdepak jenom může být?! V bohatě
ilustrované knize se děti seznamují s počítáním do
deseti a s pojmenováním zvířecích párů a jejich
mláďat. Zdůrazněny jsou prostředí, kde se zvířata
pohybují (louka, stáj, dvorek, kurník atd.), kniha také
vede děti k vnímání detailů při hledání zatoulaného
kuřátka. Kniha je určena pro děti od 3 let.
Váz., 40 s., 249 Kč

DAVID NADRCHAL

Různost je
bezva!

16 typů osobností
Kniha, která se hemží čtyřpísmennými zkratkami
jako ENFJ, INTP či ISTJ. Každá z nich představuje
jeden z 16 typů osobností rozlišovaných typologií
MBTI. I přes nepopiratelnou jedinečnost každého
tvora mají nositelé jednotlivých typů velmi
podobný přístup k práci, způsob komunikace,
životní hodnoty i proces dozrávání. Titul nabízí
možnost hlubšího pochopení celé typologie a je
napsán tak, aby ho mohl číst i člověk, který se
s MBTI dosud nikdy nesetkal.
Brož., 208 s., 329 Kč

obchod.portal.cz

Novinky
Církevní právo
2. přepracované vydání

Ústavní právo
a státověda

Jiří Rajmund Tretera,
Záboj Horák
Kniha se podrobně věnuje
kanonickému právu
katolické církve. Vykládá
ústavní, správní, manželské,
majetkové, trestní a procesní
právo. Uvádí i principy,
kterými se řídí církve
pravoslavné, staroorientální
a reformační.

I. díl. Obecná státověda
ěda

440 stran, pevná vazba, 590 Kč

536 stran, 690 Kč

Správní právo
trestní

Příklady z trestního
práva hmotného
a procesního

2. aktualizované vydání

3. podstatně přepracované
vané
a rozšířené vydání
Václav Pavlíček,
Věra Jirásková a kolektivv
Komplexní publikace nabízí
abízí
bízí
bí
vhled do všech zásadních
h
pojmů a souvislostí
důležitých pro studium
ústavního práva a státovědy.
ěd
dy.
y
Neposkytuje pouze teoretický
ettic
etic
ický
ký
ký
výklad, ale pojednává
tát
átu
u
o skutečném fungování sst
státu
i.
v minulosti i současnosti.

Zdeněk Fiala,
Kateřina Frumarová,
Eva Horzinková,
Martin Škurek a kolektiv
Aktualizovaná učebnice
komplexně rozebírá
problematiku právní úpravy
správního práva trestního,
jednotlivé instituty, jejich
fungování a význam. Autoři
se zabývají i srovnáním
s odpovědností v trestním
právu.

4. přepracované vydání

308 stran, 450 Kč

128 stran, A4, 250 Kč

Zákon o pozemních
komunikacích

Krajní nouze
v trestním právu

s komentářem, prováděcí
vyhláškou a vzory
správních rozhodnutí

Vladimír Pelc
Monografie představuje
první komplexní pojednání
o trestněprávním institutu
krajní nouze v historickém
a komparativním kontextu.
Stavy nouze s sebou přinášejí
dilemata, tedy situace
vyžadující volbu, která je
mnohdy obtížná.

7. aktualizované vydání
Roman Kočí
Sedmé vydání komentáře
reaguje na všechny aktuální
změny právní úpravy k 1. 9.
2021, jakou je např. možnost
odstranit z pozemních
komunikacích dlouhodobě
odstavená vozidla. Reflektuje
také novou judikaturu
i poznatky právní nauky a praxe.

483 stran, 850 Kč

Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav
a kolektiv autorů
Sbírka obsahuje 580 příkladů
z trestního práva hmotného
(obecné a zvláštní části)
i procesního včetně trestní
odpovědnosti mladistvých,
trestní odpovědnosti
právnických osob a z oblasti
mezinárodní justiční
spolupráce.

344 stran, pevná vazba, 650 Kč

www.knihyleges.cz
www
knihylege

editorial

tip redakce

DEBUTANTKA

Vážení a milí čtenáři,
je to sice už pár dní, kdy se za letošním veletrhem
Svět knihy Praha 2021 zavřely brány výstaviště, ale já
jsem pořád plná dojmů. Bylo fajn po ročním výpadku
vidět, že knihy žijí a my žijeme jimi. Nebýt opatření,
která nám připomínala, že náš svět je jiný než dřív,
nepoznala bych rozdíl od jiných let. Tak jako dřív se
všude četlo, diskutovalo, podepisovalo, prodávalo.
Nenechala jsem si ujít setkání s hvězdami letošního
ročníku Davidem Mitchellem a Laurentem Binetem. Moc se mi líbilo, jak obyčejní
byli. Žádné hvězdné manýry bestselleristů, trpělivě se podepisovali, fotili a myslím,
že upřímně tvrdili, jak se jim u nás líbí. Hodně zajímavé byly debaty s běloruskými
autory, kteří ve své zemi nemohou svobodně tvořit. Byl to nepříjemný závan časů,
které u nás bohužel také dobře známe, a s mrazením v zádech doufám, že se už ničeho podobného nedočkáme. Byly to intenzivní čtyři dny, kdy jsem nachodila několik
kilometrů, poznala zajímavé autory a nakoupila spousty knih. Prostě nádhera.
Se stejným nadšením, jako proběhl Svět knihy, se roztáčejí i kola tradičního
Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Nakladatelé a knihkupci rozbalí své stánky v Kulturním domě Ostrov 15. a 16. října. Motto zní Země skrytých
úsměvů, i když myslím, že návštěvníci své úsměvy po roční pauze skrývat nijak
nebudou. Program je nabitý, hosté hvězdní v čele s Alenou Mornštajnovou nebo
Martinem Hilským, nebude chybět tradiční knihovnický seminář ani koncert Rock
for Book. Vše proběhne samozřejmě za potřebných opatření.
A ještě o něco se s vámi chci podělit. Při rozhovoru s Igorem Orozovičem, který
najdete na str. 8, padlo, že mladí lidé se knihami neobklopují, že jsou zvyklí knihu
přečíst a poslat dál. V této souvislosti mě zaujal průzkum knižního secondhandu
Knihobot.cz, z něhož vyplynulo, že mladí lidé kupují podobné množství knih jako
o generaci starší čtenáři, ale jejich knihovna je výrazně menší. 61 % mladých čtenářů
by klidně obratem obměnilo čtvrtinu své knihovny. Zajímavé. Já mám knih plný dům
a asi na tom v nejbližší době nic nezměním, ale musím přiznat, že na přístupu mladých čtenářů také něco je. Nejdůležitější však je, že čtou, že všichni čteme.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Pokud máte zahradu a knihovnu,
máte vše, co potřebujete.“
Marcus Tullius Cicero, římský filozof a státník

Všem, kdo mají jako já rádi dobu první republiky a k tomu detektivky, je kniha Debutantka (vydává Euromedia) střižena přesně na míru. Autor Jan Gardner, který
má na svém kontě i televizní seriál První republika, namíchal koktejl, v němž jsou
ingredience v harmonickém poměru. Je tam detektivní zápletka, láska, přátelství,
závist a to všechno v kulisách zlaté éry.
Debutantka vás hned od prvních stránek vtáhne do děje, žádné chození kolem
horké kaše. Výchozím prostředím příběhu je pompézní otevření barrandovských
teras, tedy místa, kde se pak setkávala smetánka Prahy 30. let, kam chodily popíjet
kávu Lída Baarová i Adina Mandlová a kde do bazénu skákal Oldřich Nový. Každý,
kdo v roce 1929 na otevírací party bratrů Havlových byl, už něco znamenal. Nebo
alespoň znamenat chtěl, nebo se své významnosti zuby nehty držel. Uprostřed všeho
toho smetánkového víření, kde k tanci hrál orchestr R. A. Dvorského, se setkaly tři
dívky z dobré rodiny, kamarádky Emily, Stázi a Anna. Všechny jsou krásné, z dobrých rodin, natěšené z uvedení do společnosti a akorát staré na to, aby se poohlížely po vhodném
nápadníkovi. Anna jednoho takového měla, ale krátce před
svatbou zmizel do Ameriky. Ztratila naději, že ho ještě někdy
uvidí. Ale znáte to, nikdy neříkej nikdy. Pohledný mladý muž,
kterému se v Praze neřeklo jinak než Gatsby, se objeví náhle
právě uprostřed barrandovského veselí. To je panečku sousto pro všechny drbny v sále. Kdyby ale zůstalo jen u toho,
za pár dní by překvapení nejspíš vyšumělo. Jenže Gatsbyho
někdo zastřelí! Nadšení z návratu „ztraceného syna“ vystřídá naprosté zděšení, které
smetánku vyvede z míry na hodně dlouho. Pátrání po tom, co za tím vším stojí, bere do
rukou Emily, která je v případu citově zainteresována, ačkoli to nikdo neví. Nebo ona
si to alespoň myslí. Do toho přichází nový komorník jejího otce a všechno se začíná zamotávat, jak se na správnou detektivku sluší a patří. Debutantka, která je knižním debutem Jana Gardnera, vkročila do literární společnosti s grácií a stojí za to si ji přečíst.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte a pí še

MICHALA JENDRUCHOVÁ
spisovatelka

Mám vždycky rozečtené tři knížky. Jednu mám na
cesty, druhou čtu v posteli a třetí tak nějak ty dvě doplňuje. Hlavní pro mě je nejen žánr, ale i styl psaní.
Sama sebe jsem překvapila, jak koukám i na hmotnost a rozměry knihy. Když jsem tuhle v knihovně
hledala, co si půjčím, zkoušela jsem v ruce, jak je
těžká. Lidé kolem si asi klepali na čelo. Ale důvod
je prostý. Nemůže být příliš tenká, protože bych ji
zhltla moc rychle, ale ani velká bichle, protože už
takhle mívám neustále těžký batoh. Ideální je tak tři
sta stránek. Zkrátka než najdu vhodné čtivo, je to se mnou na dlouhé lokte.
Nedávno jsem objevila Hanu Marii Kornerovou. Četla jsem Prosím vás,
sestřičko a je to svěží čtení o mladé sestřičce v šedesátých a sedmdesátých letech.
Okamžitě jsem se tedy pustila do pokračování Děkuji, sestřičko.
Co se týče mé práce, intenzivně jsem se teď věnovala dvěma projektům spojeným s nakladatelstvím Práh. Prvním je kniha, která právě vychází a jmenuje se
Když není čas na smutek. Dali jsme dohromady třicet šest pozitivních příběhů pro
pohlazení duše. Je to čtení pro ty, kteří už v době covidové propadali skepsi. Druhým projektem je Diář pro vnučku. Vyjde začátkem listopadu. Jsou v něm vzkazy
a rady, které dává babička své vnučce, plus vzpomínky známých osobností na jejich babičku. Celé je to ve formě graficky krásně zpracovaného diáře. Doufám, že
se bude líbit.
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LETEM SVĚTEM
Kniha Pavla Frýborta Vekslák, která byla v 80. letech
bestselerem, se dočkala zvukového zpracování. Audioknihu načetl Jiří Suchý z Tábora.
V rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově brodě se 15. října od 11 hodin představí laureáti Ceny Jiřího Ortena Šimon Leitgeb, Alžběta Stančáková a Jan Těsnohlídek.

Vaše

příjemné chvíle
s krásnou knihou
CESTA ZA TEBOU
ZA 80 DNÍ

Legendární kavárna Slavia u Národního divadla v Praze se vrací k tradici pořádání
kulturních večerů na počest slavných osobností, které ji dříve navštěvovaly. Prvním vzpomínkový večer byl věnován Jaroslavu Seifertovi.

Mladá Newyorčanka Romy
se musí vydat na cestu
kolem světa, aby zachránila
strýcovo malé knihkupectví.
V netradičním závodu ve
stylu Philease Fogga je však
soupeřem i syn hamižného
domácího.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier ocenil
Záslužným řádem Spolkové republiky Německo
16 lidí za jejich kulturní činnost. Mezi vyznamenanými byl i český spisovatel Jaroslav Rudiš, kterého
prezident označil za jednoho z nejangažovanějších
stavitelů mostů mezi Německem a Českem.
Křtu se dočkala nová kniha Jiřího Padevěta Kronika protektorátu. Nakladatelství
Academia přizvalo jako kmotra historika PhDr. Josefa Tomeše, Ph.D.
Vychází biografie legendy českého horolezectví Josefa Rakoncaje, na níž spolupracoval s publicistou Miloněm Jasanským. Knihu pod názvem Rakoncaj – Měl
jsem kliku vydává nakladatelství JOTA.

SOUTĚŽ O 2 VÝTISKY KNIHY
Chata ve Švýcarsku
Autor Julie Caplinová

VŠECHNY
JEHO ŽENY
U večeře čeká sedm žen na
jediného muže. Vittorio, syn,
bratr, manžel, exmanžel a otec,
ale nepřichází... Teprve díky
nepřítomnosti klíčového muže
svého života spatří jeho ženy
pravdu o svém životě.

Knihy Julie Caplinové
patří k nejoblíbenějším
pohodovým romantickým knihám.
Zabalte si kufry a vypravte se k zasněženým
vrcholkům švýcarských
Alp. Je načase si užít
výhled do krásné krajiny
a vychutnat si přitom
sametovou horkou
čokoládu, výborné sýry
a úžasnou romantiku.

Napište alespoň tři knižní tituly,
které od jmenované autorky u nás vyšly.
Odpovědi najdete na www.grada.cz
a zasílejte na adresu:
knizni.novinky@sckn.cz do: 31. 10.

MOJE NEUVĚŘITELNÉ
SESTRY

ink
nov

a

Mathilda, Violetta a Louisa
jako každý rok přijíždějí
na dovolenou u rodičů
v Provenci. Tohle léto ale
to bude poprvé, kdy je matka
přivítá sama. Dokážou se se
situací vypořádat s humorným
nadhledem a s láskou?

kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Alžbětou Štollovou

TUUTIKKI, TIMO, SAUNA A ALŽBĚTA
S překladatelkou Alžbětou Štollovou jsem se pomyslně seznámila přes finské
autory, jimiž jsou spisovatelka Tuutikki Tolonen a její kolega z oblasti literatury pro
děti Timo Parvela. Když jsem ji chtěla poznat doopravdy, zjistila jsem, že pracuje
v knihovně, má ráda saunu a překládá nejen finské pohádky, ale také divadelní hry.
Spisovateli, jejichž pohádky jste z finštiny překládala,
jsou Tuutikki Tolonen a Timo Parvela. Proč jste si vybrala právě je?
Pohádky mě fascinují už od dětství, což není zas až tak
překvapivé. Studovala jsem také bohemistiku a vždycky jsem věděla, že budu pracovat s jazykem, ať už jako
redaktorka nebo překladatelka. K vlastnímu psaní
mě to nikdy moc netáhlo. Spíš mě zajímaly možnosti
jazyka, nejprve toho mateřského, později angličtiny,
španělštiny a nakonec finštiny, u které jsem se obrazně i doslovně usadila a v níž pořád mám co objevovat.
Navíc v překládání se podle mě snoubí kreativní přístup
k práci s řemeslností, zkušeností a trpělivostí a tahle
kombinace výzev a vlastností mi vyhovuje. I proto mi
dává moje práce smysl. Nabídka překládat knihy dvou
zmíněných finských autorů ke mně přišla přímo z nakladatelství Portál, které jsem předtím sama upozornila na
několik zajímavých finských autorů. Jsem moc ráda, že
nakladatelství aktivně samo sleduje, co nového ve Finsku vychází, a vybírá si tituly, které mají úspěch a právě
takový přesah, jaký čtenáři od knih vydaných v Portálu
očekávají. Timo Parvela je žijící klasik, který umí skvěle
vypointovat i sebekratší příběh a prošpikovat ho humorem. Děti chtějí slyšet jeho příběhy o Elle nebo o koumákovi, který se jmenuje Pate, pořád dokola. Možná
i proto, že z nich cítí, že jsou tak trochu z jejich světa,
ale zároveň jim přinášejí mnoho nového. Důkazem, že
i Tuutikki Tolonen umí svým čtenářům naslouchat, je třeba i to, že poslední díl bubáčí trilogie, Strašidelný dopis,
vlastně vůbec neplánovala napsat. Měly být pouze dva.
Nápad na ten třetí, opravdu poslední, vzešel až z mnoha
autorčiných setkání s dětmi, které se jí v rámci školních
besed ptaly na různé detaily ze života bubáků a dalších
pohádkových postav, na osudy tří naprosto rozdílných
sourozenců a byly neskutečně zvědavé a pozorné.
V dětských knížkách finských autorů se s dětmi komunikuje jinak. V čem se pro vás liší svět finských
a českých dětí?
Tohle je těžká otázka a já bych nerada zobecňovala.
Přesto si ale troufám tvrdit, že děti ve Finsku prožívají
jednotlivá období svého dospívání tak nějak bouřlivěji
a intenzivněji, protože jim k tomu dospělí i společnost
dávají prostor. Možná proto jsou často dříve zralejší
než u nás, mají chuť se společensky angažovat a přirozeně se učí nést zodpovědnost. Podle mě je důležité
už od útlého dětství vědět, že dostanu prostor, že se se
mnou za všech okolností počítá. A takové společenské
i lidské nastavení a s ním spojená komunikace se pochopitelně odrážejí také v literatuře.
Čtou finské děti víc než ty české?
Nejsem odborník na čtenářství, opět bych nerada
zobecňovala. Dítě přesně vidí, čemu se věnují jeho

nejbližší, a totéž chce samo minimálně zkusit a třeba
u toho i zůstat. Co ale dětské čtenářství jednoznačně
podporuje, jsou finské knihovny, které jsou součástí
života snad každého člověka. Když to trochu zlehčím,
tak u nás se lidé chodí bavit do hospody, zato ve Finsku
tráví čas v knihovně, protože jim nabízí krásné, příjemné a bezpečné prostředí, kde se můžou věnovat čemu
chtějí, ale především sami sobě. Všechny knihovny ve
Finsku jsou ze zákona zdarma, takže i proto se tam
člověk vlastně už od dětství jen tak poflakuje. A jak je
vidět, společenský, politický, ekonomický a jiný dopad
je více než příznivý.
Pro překlady finských divadelních her si tituly vybíráte
sama, nebo dostáváte tipy či zakázky od divadel?
Zatím si ráda vybírám sama a těším se na spolupráci
s nějakým dramaturgem nebo režisérem, který by byl
pro Sever zapálený a chtěl objevovat se mnou.
Připadá mi docela logické přibrat si k překládání divadelních her právě pohádky, rozhodně logičtější než
překlad severských krváků. Máte vůbec ráda severské
detektivky?
Jsem ráda, že jste si podobnosti divadelních her a knih
pro děti všimla. Podle mě mají mnoho společného.
Musí jít okamžitě k jádru věci, bývá v nich hodně dialogů a alespoň já v nich nacházím jakýsi zvláštní prostor,
který v literatuře pro dospělé chybí nebo se tak nezdůrazňuje. A detektivky? Pokud nemusím, tak je (ani ty
severské) nečtu. S chutí
se ale podívám na nějaký
detektivní film, třeba na
Maigreta.
A co právě překládáte?
Dokončuji překlad knihy Agnes a odemčený
sen, další dětský román
spisovatelky Tuutikki Tolonen, ve kterém hraje
hlavní roli nejen opakující se sen, ale především
to, jak s ním hlavní hrdinka naloží. Tou je jedenáctiletá Agnes, která
se svým stejně starým
kamarádem pátrá po
tajemství staré šperkovnice a hledá informace
o lidech, kteří nečekaně
a tak trochu napříč časem vstupují do jejich
života. Autorka opět
skvěle zachycuje dětský
6

svět a s vlídným odstupem si všímá, jak děti reagují
v různých situacích a náladách, a možná trochu netradičně dává vyniknout nejen jejich silným stránkám,
ale i těm slabým.
Poslední otázka je nasnadě: Jak často chodíte do
sauny?
Do sauny chodím moc ráda, ale návštěvy si šetřím do
Finska. Nejlépe k jezeru s výhledem na les a vysoké
modré nebe, jak říkají Finové. Saunu si chci spojovat se severským podnebím, specifickou vlhkostí
vzduchu, mlhavým podzimem nebo nikdy nekončící
zimou, která se dokáže připomenout v létě.
JARMILA SKOPALOVÁ

KNIŽNÍ BESTSELLERY
nakladatelství

MOBA

Vlastimil Vondruška

Kerstin Signe
Danielsson,
Roman Voosen

Královražda
na Křivoklátě

Činy mrtvých

Přemysl II. Otakar slaví patnácté
výročí korunovace českým králem.
Jeho manželka Kunhuta mu uchystá
oslavu na Křivoklátě, kam se sjedou
nejen jeho věrní stoupenci, ale
také ti, kteří stojí v opozici. Než
slavnost začne, zavolá si královna
Oldřicha z Chlumu, neboť se
dozvěděla o chystaném spiknutí,
a nařídí mu, aby spiknutí zabránil.
Oldřich začne se svými pomocníky
vyšetřovat, jenže umírají svědci
a vše se komplikuje.

Komisařky Forssová
a Nyströmová narazí
na slibnou stopu v případu dosud neobjasněné
vraždy. Záhy vyjde najevo, že píchly do vosího
hnízda. Boj o odhalení
pravdy se proměňuje
v nelítostný zápas
na život a na smrt.

Arnaldur Indriđason

Suzanne Kelman

Ohyb ledovce

Výhled přes střechy

V ledovci Langjökull byla
objevena mrtvola muže,
který byl třicet let nezvěstný.
V době jeho zmizení byl
jeho obchodní partner
podezřelý z vraždy. Nenašly
se žádné důkazy, podezřelý
byl propuštěn, ale cejch
vraha mu zničil život.

Amsterodam, rok 1941.
Tichý učitel Josef se ocitne
v bezvýchodné situaci. Pokud
má jeho student, Žid Michael
Blum, přežít, musí Josef najít
hrdinu ukrytého ve svém nitru
a udělat všechno proto, aby
Michael zůstal naživu. I kdyby
měl riskovat vlastní život…

Vlastimil Vondruška

Jennifer Robson

Úvahy
a komentáře

Příběh svatby budoucí panovnice

Výběr článků Vlastimila
Vondrušky, publikovaných
v deníku MF Dnes od roku
2015, je pestrým přehledem toho, co se dnes
děje. Autor, známý svými
liberálně-konzervativními
postoji, reaguje v komentářích na aktuální
politické dění.

www.mobaknihy.cz

Šaty pro královnu

Torontská novinářka Heather
objeví v pozůstalosti své babičky
fotografii se slavnou výtvarnicí
Miriam Dassinovou a nádherné
výšivky, o nichž nikdy neslyšela.
K jejímu úžasu odpovídají vyšívané
aplikace zdobení na svatebních
šatech královny Alžběty II.
a Heather se nestačí divit. Co
měla její babička společného
s královskou svatbou? Ve snaze
odhalit tajemství babiččiny
minulosti se Heather vydává na
osudovou cestu do Londýna…

rozhovor

s Igorem Orozovičem

JSEM „HROMADIČ“ KNIH
Ambasadorem projektu dámeknihu.cz, v němž si můžete vytvořit dárkové poukázky na knihy, se stal herec Igor Orozovič.
Kromě herectví se věnuje také koláži a jedna z poukázek nese právě tento jeho osobitý rukopis.

© Igor Orozovič

Proč jste zvolil motiv letícího ptáka?
Hodně jsem přemýšlel, jaký motiv zvolit, jak k tvorbě
přistoupit. Viděl jsem grafiky pana Augusty, který vytvořil ostatní poukázky a moc se mi líbily. Má tam různé
vtípky zaměřené na určité typy čtenářů. Já jsem chtěl
vytvořit univerzální poukázku, a to na tom bylo to nejtěžší. Udělat motiv, v němž by bylo všechno, aby to bylo
pro chlapy i pro ženský, pro mladý i pro starý, aby to
nebylo jen moudrý, ale i zajímavý a aby z toho ještě bylo
jasné, že jde o knihy. Samotná kniha mi z grafického pohledu přišla jako ošuntělý motiv. Chvíli jsem uvažoval
o linorytu, ale pak mi najednou vytanula v hlavě surrealistická vize všeho, co se v knížkách může najít a zrodil
se letící pták tvořený koláží, kterou mám moc rád. Snad
se poukázka líbí.

Dárkový
proměnit
v knihkupectvích
ČR a v e-shopech.
Poukaz poukaz
můžete můžete
proměnit
za knihuzav knihu
knihkupectvích
po celé po
ČR celé
a v e-shopech.
Jak,
Jak,kde
kdeaado
dokdy
kdylze
lzepoukaz
poukazuplatnit,
uplatnit,najdete
najdetena
nawww.dameknihu.cz.
www.dameknihu.cz.
SCKN_dameknihu_Poukazy_Autorske.indd 2
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Dáváte knihy jako dárek?
Dobrý dárek by měl být 3D, ale protože se občas stane,
že dáte knihu, kterou se netrefíte do vkusu obdarovaného, jsou právě poukázky fajn řešení. Každý si může
vybrat, co se mu líbí.

můžu půjčit knihu a za
čtrnáct dní ji vrátit do
knihovny. Musím ji mít
doma dlouho, nejlépe napořád. Miluju knihy jako
objekt, rád se jimi obklopuju. Dneska je trend
nic doma nemít a asi je
to správně věci „točit“,
ale není to pro mě. Mám
knihy rád doma, a i když
je třeba nečtu víckrát,
občas do nich nahlédnu
pro inspiraci, pro citaci.
Mám moc rád i antikvariáty, a to nejen pro knihy ke čtení, ale také kvůli kolážím. Někdy to hodně bolí
rozstříhat starou knihu, ale kamarád, který vlastní antikvariát, mi kdysi řekl, že pro dobrou koláž musí padnout
dobré knihy. A asi je to jakási upcyklace. Mám knihy všude, kupuju jich moc, kolem postele mám celé sloupce,
možná se k některým dostanu až v důchodu. Jenže já nikdy nedokážu odolat, vždycky si řeknu ‚jé, to je zajímavý‘
a koupím si to, aniž bych věděl, kdy budu mít vůbec čas
si to přečíst. Nedávno jsem byl v Ostravě, ve dvě ráno
jsem se ocitl před velkým antikvariátem, kde byl stoleček s knihami na rozebrání, a samozřejmě jsem si hned
dvě vzal.

V době pandemie jste na youtube četl Sto hororů ve sto
slovech. Proč jste si vybral právě tuhle knihu?
Na knížku Sto hororů ve sto slovech, kterou napsali čeští
autoři, jsem narazil náhodou a moc se mi líbila. Horor je
totiž zrovna jeden z žánrů, který mám rád. Má
atmosféru, připadá mi,
že má blízko k výtvarnu,
rovnou si k němu představuju i hudbu. Během
korony jsem si na knížku
vzpomněl, když jsem přemýšlel nad tím, že bych
udělal nějaká krátká videa na youtube. Zdála
se mi pro takový projekt
jako stvořená. Vymyslel
jsem si postavu vypravěče, k níž mě inspiroval
film Ed Wood, kde byl
jeden takový šílený týpek. Doma jsem si uděK dostání na:
lal malý ateliérek a už to
šlo. Nejtěžší bylo vytvořit
butterflywonderland.cz
v několika málo minutách
čtení potřebnou atmosféru. Bylo to těžký, ale taky

Jak často si vy sám kupujete knihy?
Jsem „hromadič“ krásných věcí a knížky k nim patří. Čtu
pomalu, mám to od boha jako handicap, takže si ne-

POZORNOST
Pavel Vošahlík
Kniha je určena především začínajícím kouzelníkům. Ovšem i
zkušení matadoři v ní naleznou
nejednu zajímavost o pozornosti a
technikách jejího vedení.
Jedná se o jedinečnou publikaci
i proto, že zde po desetiletí chyběla
autorská česká kouzelnická tvorba.
Počet stran: 178, černobílá
Vazba V8, tvrdé desky
ISBN 978-80-11-00028-8
UPOZORNĚNÍ

Kniha obsahuje skutečná kouzla!
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O PROJEKTU DAMEKNIHU.CZ
Chcete potěšit své blízké knížkou, ale nejste si jistí, kterou zvolit? Zkuste jim věnovat dárkovou poukázku v libovolné hodnotě na www.dameknihu.cz.
Dárek můžete přizpůsobit „na míru“ obdarovanému,
na výběr máte mnoho nápaditých motivů, které lze
doplnit o věnování nebo jakýkoli osobní vzkaz. S poukázkou si můžete také pohrát a v jednoduchém
editoru ji celou vytvořit dle vlastní fantazie, třeba
s vlastními fotografiemi. Osobitý dárek pak můžete
nechat zaslat elektronicky, nebo si lze objednat dárkové balení a doručení papírové poukázky až do
domu. Dárkovou knižní poukázku z Dámeknihu.cz je
možné uplatnit 12 měsíců od zakoupení. Poukázka
není limitována výběrem v konkrétním knihkupectví,
ale jelikož je vytvořený Svazem českých knihkupců
a nakladatelů jako „oborová poukázka“, poskytuje
příjemci širokou možnost uplatnění v partnerských
knihkupectvích téměř po celé České republice. Poukázky jsou využitelné jak pro jednotlivce, tak i pro
školy, neziskové organizace, úřady či firmy.
vtipný. Točil jsem v noci, kdy nebyl na ulici ruch, udělal
jsem k tomu i hudbu a vůbec jsem s tím strávil dost času,
ale bavilo mě to. Je to k vidění na youtube kanále činohry
Národního divadla.
Neláká vás načíst nějakou audioknihu?
Láká a jeden projekt mám rozjednaný. S kamarády
jezdíme už léta na pravidelné výpravy a s sebou máme
vždycky knížku, kterou si čteme třeba večer u ohně
nebo když čekáme na vlak. Je to krásný zvyk. Byli jsme
na vandru v Krušných horách a četli jsme knihu Cejch od
Zdeňka Šmída. Je to sága odehrávající se právě v Krušných horách, krásně se to četlo, a tak jsem si pak řekl,
že by se mi líbilo, kdyby to vyšlo jako audiokniha a mohl
jsem si to načíst. Teď to řeším a doufám, že to klapne.
Jinak moc nabídek na audioknihy nemám a docela rád
bych se do nějaké pustil. 
JANA MARXTOVÁ

#mojeargo
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Milíčova 13, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601
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ZDENA SALIVAROVÁ: Honzlová

PALUB

ŘÍJNA

50. léta v Československu byla dobou
děsivého komunistického teroru, který
znejistil lidské vztahy, protože mnohdy nebylo
vůbec jasné, komu lze a komu nelze věřit. Tuto chorobně
zanícenou atmosféru jedinečným způsobem zachytila
Zdena Salivarová ve svém románu Honzlová s podtitulem
Protestsong. Začala jej psát v Praze, dokončila až po své
emigraci v Torontu (1. vydání vyšlo v roce 1972).
Krátký časový úsek jednoho léta v sobě koncentruje směšně
tragický příběh, okořeněný bizarními vzpomínkami a syrovou
mluvou. Kniha je autentická, protože autorka si reálie
nevymýšlí, ale přetavuje osobní zkušenosti, danou historickou
epochu popisuje sugestivně a živě. Jde o literaturu, která patří
do knihovny všech, kdo chtějí poznat naši historii a dotknout
se mentality zlomeného času.

Zdena Salivarová
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Dvaadvacítka pomalu přistála u refýže a průvodčí, napěchovaný do
pultíku u dveří, z nepochopitelného
rozmaru ohlásil stanici.
„Klárov,“ zaskřehotal, jako když
si dělá psinu z vážné reality, otevřel
dveře Výstup a hned je zase zavíral. Byli jsme opravdu na Klárově.
Vyběhla jsem na poslední chvíli,
taktak že mi zvedací stupátko neucvaklo paty. Průvodčí dostal hned
lepší náladu, jak jsem se mohla přerazit, rozesmál se a šibalsky mi pohrozil rozpukaným prstem. Asi měl
omrzliny od služby v zimě ještě za
republiky.
Na hodinách v parku bylo něco
po deváté, ale mě ani nenapadlo
klusat jako obvykle, dohánět ztracené minuty a narychlo vyrábět
nějakou věrohodnou omluvu za
pozdní příchod, à la srazili jsme se,
65 raněných lehce, 82 těžce, nebo
vedla jsem slepou babičku do biografu pro hluchoněmé nebo spadla
nám pavlač, urazila domovníkovi
všechny čtyři končetiny, pomáhala
jsem v sutinách hledat levou paži.
Dneska na tom nezáleželo, minuta
nebo dvacet. Vzala jsem to klidně
oklikou přes park.
Léto se propalovalo ke svému
vrcholu, slunce jako do zásoby na
zimu roztápělo vylidněné ulice a na
záhonech žíznily růžičky. Svěží ráno
s rosou se dávno vypařilo, jestli vůbec ještě nějaké svěží ráno s rosou existuje, a našedlá tráva vyschla

Knihy nak
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na seno. Uškubla jsem jedno zaprášené poupě, hodila jsem si ho do
taškya loudala jsem se dál směrem
k nábřeží.
Sﬁngy, co hlídají vchod do konzervatoře na protějším břehu, vystrkovaly otlučené hlavy ze stínu.
Neměly moc co hlídat. Škola byla zavřená a žádné ﬁdlání, troubení nebo
klavírní stupnice nahoru a dolů
a proti sobě sem dneska přes řeku
slyšet nebylo. Konzervatoristi asi cvičí
etýdy na koupalištích po všech koutech naší malebné vlasti. Naklonila
jsem se přes zábradlí.
Na Občanské plovárně zahajovalo směnu několik pěstitelek spálenin a v půjčovně loděk pod mostem
spouštěli na vodu první zákazníky.
Přepadla mě silná chuť vykašlat se
na povinnosti, půjčit si pramici, zaveslovat doprostřed řeky a nechat
se nosit žlutozeleným proudem Vltavy od mostu k mostu.
Udělala jsem však čelem vzad
a s vědomím zodpovědnosti jsem
přešla na druhý chodník k oprýskaným vratům naší podnikové barabizny.
V průjezdu bylo šero a zatuchlý
průvan sklepů. Vyšplhala jsem po
rozvrzaných, do běla vyrejžákovaných schodech ke dveřím administrativního oddělení souboru písní
a tanců Sedmikrása.
V předsíni jsem zakopla o smeták. Jak jsem na něj šlápla, násada mě klepla do hlavy, odpérovala

o
e mim
můžet

jiné na
jít na

a málem rozbila skleněnou výplň
dveří do umývárny.
„Přeraž se,“ ozvalo se od podlahy.
„Jo, to seš ty?“ Rozkoukala jsem se
v temnotách předsíně. U nohou
mi klečela uklízečka a natřepávala
mokrý hadr.
„Je, dobrý den, paní Pelikánová,“ řekla jsem a přeskočila právě
umytý kus podlahy.
Uklízečka se vztyčila na kolenou
a udiveně ke mně zdvihla hlavu.
„Co tu děláš? Jak to, žes nejela
s něma?“
Pokrčila jsem rameny a skokem
přes další mokrý úsek jsem se dostala ke dveřím kanceláře.
„Nejela, no.“
Zarachotila jsem tlustým svazkem
klíčů a odemkla všechny bezpečnostní zámky. Uklízečka mě zarazila.
„Jak to? Přeci jeli všichni, ne?“
„Všichni, pani Pelikánová. Všecko,
co má nohy a ruce. Sekretářky, svačinářky, kádrový, jenom uklízečku
tady zapomněli. A mě.“
„Nedělej si srandu, nebo tě…“ Paní Pelikánová sáhla po hadru.
„Vážně,“ řekla jsem. „Pro změnu
mi to zatrhli nanovo, abych se moc
nenamlsala. Takže tady budu měsíc úřadovat s váma.“
„Jak to zatrhli? Copak že to nezatrhli Fantový?“ Ponořila hadr do
kbelíku a zamyšleně ho ždímala.
„Ale smutná nejseš, že ne?“ Posunula kbelík a varovně dodala: „Nebo jo?“
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WALTER TEVIS
Dámský gambit

ARTHUR JAPIN
Paní Degasová

Přeložila Hana Ulmanová

Přeložila Radka Smejkalová

Beth Harmonová si v sirotčinci najde
dvě cesty k úniku: malé zelené pilulky,
které děti dostávají „na uklidnění“,
a ŠACHY. Hra ji naprosto pohltí, ale
cestou na světový vrchol musí Beth
překonat nejen nedůvěru okolí, ale
i vlastní démony závislosti. Strhující příběh Waltera Tevise
o dospívání, šachách, feminismu a nebezpečných návycích
vzbudil senzaci svým televizním zpracováním na Netﬂixu.
Přesvědčte se, že knižní předloha vás pohltí úplně stejně.

Autor na základě dopisů, deníkových
záznamů, úředních dokladů, dobových
svědectví a skic slavného malíře,
strhujícím způsobem rekonstruuje
Degasovo umělecké tápání i zrání,
životní vítězství i prohry včetně jeho
nezapomenutelné cesty do New Orleans, které se po americké
občanské válce vzpamatovávalo z důsledků zrušení otroctví,
a kde žila jediná žena jeho života, která byť nesla jeho příjmení,
jemu nikdy nepatřila.
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ROSA VENTRELLA
Pomluva

MAXIM BILLER
Šest kufrů

Přeložila Pavla Přívozníková

Přeložil Michael Půček

Rodinná sága z italského jihu plná
vášně a emocí na pozadí druhé
světové války. Příběh se odehrává
v Apulii, kde obyčejní venkované
svádějí marný boj s bohatou šlechtou.
Když otec odejde do války, matka
Caterina zůstane sama s krásnými dcerami a dává se do
služeb bohatého barona. Od té doby se hanba a pomluvy
vpíjí do osudu celé rodiny jako jed. Ostuda se ještě více
prohlubuje, když se jedna z dcer zamiluje do baronova syna
a uteče z domu.

Rodiny mívají svá tíživá tajemství, jejich
odkrývání nebývá snadné a pátrání
často přináší překvapivé zvraty. Zvláště
když chcete zjistit, kdo může za to, že
vám sovětští komunisté za záhadných
okolností popravili dědečka. Měl
v tom snad prsty někdo z příbuzných?
Román o životě tady a teď, o našem moderním, rozpolceném
světě, v němž skoro nikdo není doma tam, kde se narodil
a vyrostl. Románová biograﬁe, která se odehrává se z velké
části v Praze.

EDWARD CAREY
Malá

JONATHAN MILES
Chodící zázrak

Přeložila Alena Snelling

Přeložila Tereza Marková Vlášková

V této naprosto originální,
fantasmagorické knize sleduje autor
životní kroky Marie Grosholtzové,
maličké Švýcarky, která se dostala
do revoluční Paříže a nakonec se
proměnila v legendární Madame
Tussaud. Tento barvitý příběh
o revoluci, paměti, ztrátě a lásce vás zavede do třech zemí,
setkáte se se ztracenými dětmi, ztracenými rodiči, opičími
duchy, krejčovskými pannami, králem, princeznami i doktory
a s mužem, který prochodil celou Paříž.

JOHN IRVING
Modlitba za Owena
Meanyho
Přeložila Zuzana Mayerová
Kniha Johna Irvinga je obecně
považována za vrchol autorova díla:
nabízí strhující příběh, vypravěčské
mistrovství a osobitý humor, nad
nímž čtenář jednou vybuchne smíchy,
podruhé zatrne úzkostí. Vypráví
příběh prazvláštně nadaného chlapce Owena Meanyho,
posmívaného mezi svými vrstevníky, ze kterého se však
posléze stává mladík nebývalé autority, prorok, jenž prožívá
absurdní novodobou paralelu s životem Ježíše Krista.

Cameron Harris narukoval hned po
střední škole do armády a z války
v Afghánistánu se vrátil na invalidním
vozíku. O čtyři roky později, když
čeká na sestru, až ve večerce zaplatí
nákup, jako by jím projela nějaká vlna
a… Cameron vstane! Nastane cirkus:
z večerky se stane poutní místo, kde se odehrál zázrak, lékaři
na Cameronovi testují, všechno, co je napadne, Vatikán vyšle
zmocněnce, aby to celé prozkoumal, a nakonec si ho všimne
i Hollywood.

PAULO COELHO
Pátá hora
Přeložila Pavla Lidmilová
Na Blízkém východě, kde se od
pradávna mísily mnohé kultury a kde
probíhaly dalekosáhlé historické děje,
dojde v kratičkém úseku jediného bytí
k setkání muže a ženy a ke konfrontaci
jejich víry, lásky, pochybností
a naděje v čase bouřlivých událostí.
Na příběhu izraelského proroka Eliáše autor sledoval jeden
výjimečný lidský osud od propasti nevyhnutelné tragédie až
k odhodlání volit si svou vlastní cestu životem a přijmout za ni
odpovědnost.
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JINDŘICH VACEK
Zajatci Pána bouří
Bernard a jeho dva přátelé ve
40. letech 19. století ztroskotají na
pobřeží Britské Kolumbie, najdou
mrtvého indiána z kmene Kwakiutlů,
jsou obviněni z vraždy, a aby se
zachránili, snaží se případ vyřešit.
Do sloupů domu, kde bělochy drží,
jsou vytesány výjevy z mýtů, které představují klíč ke zločinu,
ale oni jsou k nim slepí. Posléze zjistí, že bloudili v pomyslném
labyrintu a že všechno bylo jinak.

CHRIS PRIESTLEY
Poklad Zlaté lebky.

Moldánkovské věže II.
Přeložil Vít Penkala
Moldánkovské věže se opět
stávají dějištěm záhad, napínavých
pátrání a nemilosrdných slovních
soubojů. Ožívá dávno zapomenutá
minulost, objevují se pověsti, že
v Moldánkovských věžích je ukryt
poklad. Takže nastává horečné pátrání, při němž dojde na lsti,
úskoky a strašlivé výhrůžky. Podaří se Rosolovi a Piškotovi
i tentokrát zachránit situaci? Ovládli stroj času, ubránili se
útoku vlkodlaka, ale nebude nájezd hordy pirátů příliš velké
sousto i na ně?

VILMA KADLEČKOVÁ
Mycelium VI.
Vrstva ticha

Bájná Fomalhiwa. Svět zázraků
a blahobytu. Ale také Zakázaný směr.
To, co se vynořilo z vesmíru, už brzy
odřízne cestu všem Lodím; a od
té chvíle zůstane pravlast argenitu
nepoznaná a nepoznatelná. Hrstka
Pozemšťanů má poslední šanci,
pokud ji chce navštívit. Lucas si začíná uvědomovat, že právě
Fomalhiwa je místem, ke kterému se sbíhají nitky staletých
plánů Gerdánců i Össeanů. Ale není právě to dobrým
důvodem, proč se Fomalhiwě vyhnout?

KEVIN HEARNE
Kletba krkavců
Přeložila Veronika Volhejnová
Zemi zničené obřími útočníky, jak jsme
ji poznali v prvním díle Útok obrů,
svítá naděje na odplatu. Daryck a jeho
skupina válečníků se teď touží pomstít
za všechny milované, které ztratili.
Hanima patří k nové generaci mágů
s mimořádným nadáním – dokáže hovořit s fantastickými
zvířaty. Koesha je kapitánkou čistě ženské posádky lodi
zkoumající nebezpečné a neznámé vody. Tito tři se pokusí
přinést naději do světa zmítaného válkou.

NEIL GAIMAN
Severská mytologie I.

REINHARD KLEIST
Knock Out!

Přeložila Viola Somogyi

Přeložila Alena Pokorná

Jak získal Thor své proslavené kladivo
Mjölnir? Kolik světů spojuje vždyzelený
jasan Yggdrasil? Kdo postavil zeď
kolem Ásgardu a co bude následovat
po konci světa zvaném Ragnarök?
Severská mytologie převyprávěná
Neilem Gaimanem nejenže odpovídá
na všechny tyto otázky, ale navíc je váže do souvislého,
obšírného vyprávění, v němž ožívají bohové i obři, medovina
teče proudem, vlci mluví a jabloně rodí jablka nesmrtelnosti.
Komiksové zpracování.

FRANTIŠEK ŠMAHEL
Jan Žižka
Životopis vznikl v intelektuálně
výbušné atmosféře roku 1968, vydán
byl ale až po sovětské invazi. Na
Žižkově biograﬁi je nejpřínosnější,
jak autor pojímá jeho osobnost. Není
tolerantním utrakvistou, neuznává
koexistenci různých pravd či různých
přístupů k poznání Boha. Koná
a chová se přímočaře. Poznaná víra má platit pro každého,
pro posledního vojáka stejně jako pro vojevůdce. Žižka je
přitom především voják, jenž vyžaduje poslušnost a disciplínu.

Jeden z nejznámějších
a nejoceňovanějších německých
komiksových autorů vypráví
v životopisném komiksu příběh boxera,
který si v roce 1962 vydobyl smutnou
slávu, když před běžícími kamerami
v zápase o titul mistra světa atakoval Bennyho Pareta tak
tvrdě, že dotyčný upadl do bezvědomí a o několik dní později
v nemocnici zemřel. Nutno dodat, že před touto tragédií čelil
Grifﬁth soupeřovým homofobním urážkám a posměšným
poznámkám.

ZDENĚK LUKEŠ,
PAVEL HROCH
Skrytá krása detailu

Pražské stavby Osvalda
Polívky 1891–1922
Kniha představuje širokou paletu
originální výtvarné výzdoby pražských
staveb, navržených významným
architektem Osvaldem Polívkou v období kolem roku 1900.
Polívka je znám jako spoluautor Obecního domu a projektant
řady bankovních paláců v centru české metropole, byl rovněž
tvůrcem tzv. Nové radnice na Mariánském náměstí. Méně už je
známo, že spolupracoval také s řadou pražských stavitelů.

#mojeargo

Velký
knižní
čtvrtek

PAVLA HORÁKOVÁ
Srdce Evropy
Nový román držitelky ceny Magnesia Litera za prózu, nabízí pozoruhodný dialog dvou žen, které dělí
více než sto let: z přítomnosti se ozývá učitelka Anežka, která se snaží vyznat ve vlastních zmatcích i ve
zmatené době, a přitom přemýšlí nad rukopisnými paměťmi moravské venkovanky Kateřiny, svérázné,
sebevědomé ženy s vrozenou bystrostí a vnímavostí. V tématech, jež obě roviny vyprávění spojují, vyniká
jedno: fascinace, kterou obě hrdinky pociťují tváří v tvář Vídni.

14. 10. 2021

MARTIN JONÁŠ
Fenomén Angela Merkelová
Kniha přináší osobitý pohled dlouholetého berlínského zpravodaje České televize na tuto zásadní
osobnost světové politiky, a také na proměny, které Německo za její vlády prodělalo. Čtenářům nabízí
souhrn klíčových okamžiků, které utvářely charakter kancléřky, stejně jako pohled do zákulisí mocenských
metod této političky a jejích nejdůležitějších rozhodnutí v době migrační krize, přetlačování s Ruskem nebo
boje za záchranu eura.

MARIEKE LUCAS RIJNEVELD
S večerem přichází tíseň
Přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková
Román se zadírá se pod kůži díky neotřelé, pochmurné obraznosti, s níž o svém soukromí a každodenním
dění na mlékařské farmě vypovídá dospívající dívka. Poté co život rodiny rozvrátí tragická smrt nejstaršího
ze sourozenců, je na prahu puberty ponechána na pospas vlastním nejistotám a pocitům viny. Bez
pomoci rodičů, kteří se neprostupně uzavřeli ve vlastním zármutku, se marně snaží vyznat sama v sobě
a oddává se čím dál nebezpečnějším fantaziím.

Argo
TOP 10
ZÁŘÍ

1. Jordan B. Peterson

6. Neil Gaiman

2. David Walliams

7. Petra Hůlová

3. Laurent Binet

8. Walter Tevis

4. Marka Míková, Galina Miklínová

9. Rosa Ventrella
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BABIČKA DRSŇAČKA

LIŠČÍ OČI

CIVILIZACE

MUŽ, KTERÝ SPADL NA ZEMI

KABÁT A KABELKA

5. Ben Aaronovitch

10. Arthur Japin

FALEŠNÁ HODNOTA

Nenechte
si ujít

POMLUVA

PANÍ DEGASOVÁ

21. 10. v 19.00 hod.,
Smetanova síň Obecního domu
DAN BROWN: Divoká symfonie
Koncert, na kterém vám text nebude číst nikdo jiný, než osobně sám velký Dan Brown,
v českém podání pak Markéta Děrgelová, a hudbu zprostředkuje Český národní
symfonický orchestr.
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BI BLE
Olbracht, Ivan
Biblické příběhy

Praha: Albatros, 2021, 120 s., váz.
299 Kč
Starý jako Metuzalém, silný jako
Samson, moudrý jako Šalamoun –
zcela běžně užíváme přirovnání, jež
pramení z Bible.
ISBN 978-80-00-06326-3

DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY
Chia, Mantak
Čchi–kung pro zdravý mozek

Překl. Kozák, Jan, Olomouc: Fontána,
2021, 150 s., brož. 378 Kč
Taoistické meditační praktiky pro
zvýšení a udržení mentálního uvědomění, paměti a jasnosti.
ISBN 978-80-7651-075-3

Klemm, Pavlína
Světelná poselství z Plejád 7
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Divecký, Jan
Židovské svátky. Kalendářem od
Pesachu do Purinu

Praha: P3K, 2021, 2. vyd., 80 s., brož.
129 Kč
V knize s podtitulem Kalendářem
od Pesachu do Purimu naleznete
přehled všech významných svátků,
objasnění jejich kořenů a ukotvení
v příbězích Tóry.
ISBN 978-80-7667-023-5

Forlai, Giuseppe
Maria, Matka učedníků Páně

Překl. Mátiková, Anna, Praha: Paulínky, 2021, 88 s., brož. 149 Kč
V této knížce se pokusíme nastínit
Mariin hluboký vztah k Duchu Svatému a k církvi. Duch Svatý je tím, kdo
formuje tělo Božího Syna v lůně ženy,
i tím, kdo utváří církev v lůně jeruzalémského večeřadla.
ISBN 978-80-7450-410-5

Krausová, Jitka
Eskulapova hůl, lampa a kříž.
Svatí a věřící lékaři a zdravotníci
(17.–21. století)

Olomouc: Fontána, 2021, 224 s.,
váz. 378 Kč
Plejáďané jsou bytosti z vyšší úrovně
vědomí, jež podporují náš proces
vzestupu.
ISBN 978-80-7651-074-6

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2021, 1. vyd., 288 s., brož. 40 Kč
Vyšlo s církevním schválením. Téměř
stovka medailonů představuje svaté
(a kandidáty svatosti) lékaře, farmaceu
ty, sestry a zdravotníky z moderní doby.
ISBN 978-80-7266-464-1

Zigmond, Dan
Dělat jako Buddha

ekonomika

Olomouc: Anag, 2021, 200 s., brož.
319 Kč
Aniž by kdy Buddha vkročil do kanceláře, věděl, že bude-li lidem ukazovat,
jak správně pracovat, pomůže jim
nalézt stezku k probuzení.
ISBN 978-80-7554-330-1

JÓ GA
Akyolová, Aylin K.
Jóga pro zdravé emoce a imunitu
Brno: CPress, 2021, 188 s., brož.
329 Kč
Zlepšete své zdraví, imunitu i emoční
nastavení pomocí jógy a metod
celostního přístupu! Tento praktický
průvodce vás seznámí s využitím jógy
a tradiční čínské medicíny, abyste
s jejich pomocí mohli podpořit své
zdraví a bytí.
ISBN 978-80-264-3714-7

NÁBOŽE NST VÍ
Canrtalamessa, Raniero
Eucharistie – naše posvěcení.
Tajemství poslední večeře

Překl. Brichtová OP, Terezie, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2021,
3. vyd., 160 s., brož. 229 Kč
Dnes již klasický Cantalamessův text
nás jednoduchým a přitom hlubokým způsobem uvádí do tajemství
eucharistie – „svátosti lásky“, jak o ní
mluví sv. Tomáš Akvinský nebo sv.
Jan Pavel II.
ISBN 978-80-7566-219-4

Divecký, Jan
Izrael soudců a králů. Příběhy
biblických vládců

Praha: P3K, 2021, 2. vyd., 144 s.,
brož. 249 Kč
Komentované starozákonní příběhy
od počátků dobývání Izraele po krále
Davida – pokračování úspěšného
titulu Příběhy Tóry.
ISBN 978-80-7667-024-2

DAN Ě
Vančurová, Alena; Zídková, Hana
Cvičebnice Daňový systém 2021
3. díl

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
76 s., brož. 239 Kč
Cvičebnice, jejíž aktualizaci vám
přinášíme ve třech sešitech, vychází
z právního stavu července roku 2021.
ISBN 978-80-7676-173-5

E KO N OM I E
Čapková, Halka
New English for Business and
Economics

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2021, 1. vyd., 244 s., brož. 263 Kč
New English for Business and Economics je učebnice vytvořená pro
studenty Vysoké školy ekonomické
v Praze a další studenty, kteří se
připravují na kariéru v obchodě, ekonomii a příbuzných oborech.
ISBN 978-80-245-2427-6

ÚČE TN IC T VÍ
Dvořáková, Dana
Základy účetnictví

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
276 s., brož. 459 Kč
Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který
umožní porozumět účetnictví na
určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých
účetních systémů v jejich konkrétní
národní či mezinárodní modifikaci.
ISBN 978-80-7676-158-2

Dvořáková, Lenka
Nejčastější chyby a omyly
účetních

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
212 s., brož. 435 Kč

z n o v i n e k k 11. 1 0 . 2 0 2 1 2 6 5 t i t u l ů

Publikace je užitečnou praktickou
pomůckou každého účetního. Nabízí
přehled nejčastějších případů účetních
chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení.
ISBN 978-80-7676-072-1

Překl. Knotková, Radka, Brno:
CPress, 2021, 256 s., váz. 369 Kč
RAF má velmi pestrou historii, o které
byly napsány stohy knih a odborných
pojednání.
ISBN 978-80-264-3754-3

společenské
vědy; osvěta

Andrš, Bohuslav
Tak to bylo tehdy a tam

ESOTE R I K A
Osho, Osho
Tantrická transformace. Setkání
meditace a lásky

Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 2. vyd.,
288 s., brož. 289 Kč
V této knize promluv nás mistr Osho
zavádí do mystického světa tantry
a poskytuje velmi detailní mapu
odhalující nitro muže a ženy. Osho
vychází ze starobylého textu zvaného
Sarahova píseň pro krále.
ISBN 978-80-7593-321-8

FI LOZO FI E
Danto, Arthur C.
Po konci umění

Překl. Lojdová, Šárka, Praha: Academia, 2021, 336 s., brož. 425 Kč
V knize, která vznikla na základě
přednášek pronesených v rámci
prestižního cyklu na počest A. W.
Mellona, se americký filozof Arthur
C. Danto vrátil k jedné z nejprovokativnějších tezí, které pronesl, totiž že
umění dospělo ke konci.
ISBN 978-80-200-3289-8

Hošek, Pavel
Ve víru Velkého tance. Duchovní
zkušenost přítomná v literárním
díle C. S. Lewise

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021, 200 s., brož.
Dílo C. S. Lewise zůstává zahaleno
tajemstvím. Ačkoliv má stamiliony
vděčných čtenářů, jeho způsob myšlení je zvláštní a ojedinělý. Toto je dílo
mimořádně rozmanité a členité.
ISBN 978-80-7325-525-1

Lička, Lukáš
Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském
kontextu
Praha: Filosofia, 2021, 408 s., brož.
340 Kč
Monografie se zaměřuje na problém,
který obvykle není spojován se
středověkou filosofií: otázku aktivity
subjektu v jeho kognitivním vztahu
ke světu, a to především na rovině
smyslového vnímání.
ISBN 978-80-7671-025-2

Lička, Lukáš
Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském
kontextu
Praha: Filosofia, 2021, 408 s., váz.
Monografie se zaměřuje na problém,
který obvykle není spojován se
středověkou filosofií: otázku aktivity
subjektu v jeho kognitivním vztahu
ke světu, a to především na rovině
smyslového vnímání.
ISBN 978-80-7007-685-9

H ISTO R I E
Addington, Scott
Do oblak
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Brno: CPress, 2021, 304 s., váz. 349 Kč
Ruští Češi v bouři Stalinova režimu
a bojů na východní frontě.
ISBN 978-80-264-3726-0

Bednář, Miloslav;
Hlavačka, Milan
Válka a revoluce jako hybatelé
dějin a česká dějinná zkušenost

Praha: Historický ústav AV ČR, 2021,
244 s.
Vyhrocená, vypjatě dramatická
a mnohdy se s evropským vývojem
zcela míjející povaha českých dějin
byla určována velmi často válkami
a revolucemi.
ISBN 978-80-7286-372-3

Nikolov, Angel
Žhavé léto 1968

Překl. Georgievová, Jana, Praha: Academia, 2021, 520 s., flexovazba, 755 Kč
Dokumentární a částečně memoárová kniha na základě historických
pramenů, rozhovorů s pamětníky
i účastníky a vlastních zážitků vypráví
o událostech pražského jara 1968.
ISBN 978-80-200-3268-3

Rokoský, Jaroslav
Útěk z Leopoldova (3 svazky)

Praha: Academia, 2021, 1000 s.,
brož. 995 Kč
Nejkrutější věznice ve stalinském
Československu byla v Leopoldově.
Dne 2. ledna 1952 se tam odehrál
legendární útěk. To, co se nejdřív
zdálo nemožné, se rychle proměnilo
v jeden z nejnapínavějších a nejsilnějších příběhů.
ISBN 978-80-200-3224-9

Snégaroff, Thomas
Putzi, Hitlerův pianista a mecenáš
Překl. Havel, Tomáš, Praha: Garamond, 2021, 240 s., váz. 320 Kč
Ernst Hanfstaengl, navzdory dvoumetrovému vzrůstu přezdívaný
Putzi („prcek“), se ve 20. letech stal
Hitlerovým pianistou a důvěrníkem.
Jeho život je dalším neuvěřitelným
příběhem, který napsala druhá světová válka.
ISBN 978-80-7407-495-0

Šiřina, Tomáš; Popek, Roman
My jsme Baník

Brno: CPress, 2021, 344 s., váz.
599 Kč
100 let ostravského fotbalového
klubu a jeho osobností v unikátní
publikaci.
ISBN 978-80-264-3725-3

Šmahel, František
Návraty k pramenům

Praha: Argo, 2021, 698 s., váz.
František Šmahel se začal systematicky
věnovat dějinám Tábora na konci 70.
let 20. století. Jeho původně zamýšlená revize dosavadních poznatků
vyústila ve zcela nový, systematický
průzkum dějin husitského Tábora.
ISBN 978-80-257-3322-6

Vondráček, Jan
Státní moc, politická správa
a každodennost

Praha: Academia, 2021, 240 s., váz.
350 Kč
Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 byl postupně
zaveden přídělový systém na potraviny a jiné zboží, což mělo zásadní
dopad na hospodaření místního
obyvatelstva.
ISBN 978-80-200-3234-8

K ALE N DÁŘ E
Zahradnický kalendář 2022 –
průvodce na celý rok

Praha: Esence, 2021, 128 s., brož.
259 Kč
Praktický diář plný rad, inspirace
a návodů, jak pečovat o zahradu
v jednotlivých ročních obdobích.
ISBN 978-80-242-7563-5

KRIMINALISTIKA
Kriminologie a prevence kriminality I, Úvod do studia

Praha: Armex Publishing, 2021,
1. vyd., 164 s., brož. 229 Kč
Publikace obsahuje úvod do studia
kriminologie a prevence kriminality.
ISBN 978-80-87451-83-0

LOGO PE D I E
Mrázková, Eva
Štístko a Poupěnka učí správně
vyslovovat

Praha: Edika, 2021, 88 s., váz. 299 Kč
Ahoj broučkové! Naučte se s námi
vyslovovat všechny hlásky! Může být
procvičování výslovnosti zábava?
ISBN 978-80-266-1656-6

Navrátilová, Magdalena
Malované logopedické pohádky

Praha: Edika, 2021, 72 s., váz. 249 Kč
Pohádky o Šimonově škytavce, O zapomnětlivém kouzelníkovi, O chrápajícím strašidle a řada dalších jistě
pobaví všechny děti předškolního
a mladšího školního věku.
ISBN 978-80-266-1658-0

Stará, Ester
Povíš mi to?

Praha: Mladá fronta, 2021, 88 s.,
váz. 269 Kč
Kniha speciální pedagožky, logopedky a autorky dětských knih Ester
Staré a ilustrátora Milana Starého
nenásilně a zábavnou formou podněcuje mluvní apetit, rozvíjí vyjadřovací
schopnosti, slovní zásobu a jazykový
cit dítěte.
ISBN 978-80-204-5867-4

MY TO LOG I E
Gaiman, Neil
Severská mytologie I.

Praha: Argo, 2021, 160 s., váz.
Jak získal Thor své proslavené kladivo
Mjölnir? Kolik světů spojuje vždyzelený jasan Yggdrasil? Kdo postavil zeď
kolem Ásgardu a co bude následovat
po konci světa zvaném Ragnarök?
ISBN 978-80-257-3561-9

OSO B N OSTI
Jonáš, Martin
Fenomén Angela Merkelová

Praha: Argo, 2021, 232 s., váz.
298 Kč
Kniha Fenomén Angela Merkelová
přináší osobitý pohled dlouholetého
berlínského zpravodaje České televize na tuto zásadní osobnost světové

bibliografie
politiky a také na proměny, které Německo za její vlády prodělalo.
ISBN 978-80-257-3598-5

Padevět, Jiří
Za Rudolfem a Milenou Zahradníkovými

Praha: Academia, 2021, 240 s., váz.
320 Kč
Profesor Rudolf Zahradník byl
v letech 1993 až 2001 předsedou
Akademie věd České republiky, poté
jejím čestným předsedou. Především
byl ale výraznou postavou vědeckého
i společenského života, daleko přesahující hranice své vlasti.
ISBN 978-80-200-3292-8

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Bednářová, Jiřina
Rozvoj zrakového vnímání

Praha: Edika, 2021, 64 s., brož. 169 Kč
Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji zrakového vnímání a prevenci potíží ve čtení a psaní plynoucích
z nedostatečné zrakové percepce.
ISBN 978-80-266-1663-4

Beránek, Václav
Innovation and Injury Prevention in Teaching Professional
Self–Defensefor IRS Specialized
Professions

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 124 s., brož. 399 Kč
The main goal of this publication is
the prevention of injury risks during
the teaching in courses of professional self–defence for secondary school
and university students, with a focus
on professional self–defence courses
for medical staff.
ISBN 978-80-261-1013-2

Černý, Michal
Pedagogicko-psychologické
otázky on–line vzdělávání

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
132 s., brož.
Kniha sleduje otázky online vzdělávání v jejich pedagogicko-psychologické
podobě s tím, že vychází z konceptu
jistého novočtení kybergogické koncepce online učení.
ISBN 978-80-210-8925-9

PO LITI K A
Grim Feinberg, Joseph;
Hauser, Michael
Politika jednoty ve světě proměn

Překl. Ort, Jakub, Praha: Filosofia,
2021, 206 s., váz.
V současném světě dochází ke změně
pohledu na liberální demokracii.
ISBN 978-80-7007-682-8

Lemešani, Tomáš
Můj stát, moje firma aneb
Z Babiše Bureš

Praha: Brána, 2021, 224 s., brož. 259 Kč
Oblíbené motto „řídit stát jako firmu“, které do české politiky přinesl
fenomén Andreje Babiše, definuje
změny, jimiž česká společnost prošla
mezi lety 2013–2021.
ISBN 978-80-242-7660-1

Müller, Karel
Aktivní hranice v Evropě

Praha: Filosofia, 2021, 176 s., brož.
190 Kč
Kniha, která představuje teoretický
koncept aktivní hranice zasazený do

obecnějšího rámce evropeizačních
procesů, shrnuje závěry z výzkumu
dvou trojzemních euroregionů (Nisa
a Šumava) z let 2017–2019.
ISBN 978-80-7671-024-5

Obama, Barack
Země zaslíbená

Překl. Svoboda, Martin, Praha: Argo,
2021, 764 s., váz. 798 Kč
Strhující, hluboce osobní svědectví
o vytváření dějin od prezidenta, jenž
v nás probudil víru v moc demokracie.
ISBN 978-80-257-3632-6

Vlček, Radomír
Impérium – stát – společnost

Praha: Historický ústav AV ČR, 2021,
700 s., váz. 819 Kč
Předmětem monografie je výklad o Rusku 18. století v politických a kulturně
historických souvislostech. Důraz je položen na tradice, symboly a stereotypy.
ISBN 978-80-7286-368-6

PR ÁVO
Bányaiová, Alena
Prodlení s plněním peněžitého
dluhu a jeho následky

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 244 s., brož. 638 Kč
Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu
a jeho následky, jež je tématem živým
a aktuálním.
ISBN 978-80-7676-117-9

Jemelka, Luboš; Vetešník, Pavel;
Libosvár, Ondřej
Zákon o kontrole. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2021, 2. vyd.,
368 s., váz. 990 Kč
Druhé vydání komentáře zákona
o kontrole, zak. č. 225/2012 Sb.,
zahrnuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona a reaguje na změny
právní úpravy, které nastaly po účinnosti zákona, tedy po 1. lednu 2014.
ISBN 978-80-7400-840-5

Smluvní režim výkonu funkce

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 192 s., brož. 440 Kč
Kolektivní monografie Smluvní režim
výkonu funkce přináší monografické
zpracování otázek smlouvy o výkonu
funkce v obchodních korporacích.
ISBN 978-80-7552-654-0

Ústavní předpisy

Praha: Armex Publishing, 2021, 16
vyd., 64 s., brož. 59 Kč
Publikace obsahuje předpisy upravující ústavní pořádek ČR.
ISBN 978-80-87451-82-3

Vnenk, Vladislav; Buriánová,
Pavla; Forejtová, Monika
Judiciální doktríny Ústavního
soudu České republiky ve věcech
rodinného práva za období
2014–2020
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
180 s., brož. 402 Kč
Čtenářům odborné i laické veřejnosti
je v publikaci s názvem „Judiciální
doktríny Ústavního soudu České
republiky ve věcech rodinného práva
za období 2014–2020“ představena
problematika opatrovnického řízení.
ISBN 978-80-7676-145-2

Vybrané kapitoly z pracovního
práva
Praha: Armex Publishing, 2021,
2. vyd., 84 s., brož. 179 Kč

z n o v i n e k k 11. 1 0 . 2 0 2 1 2 6 5 t i t u l ů
Publikace obsahuje základy pracovního práva.
ISBN 978-80-87451-79-3

bulšitu, abychom jej dokázali odhalit
a najít před ním obranu.
ISBN 978-80-7492-558-0

Zákon o Policii ČR

SPO LEČE NSK É
VĚ DY

Praha: Armex Publishing, 2021, 18
vyd., 124 s., brož. 59 Kč
Publikace obsahuje Zákon o Policii ČR.
ISBN 978-80-87451-84-7

PSYCH O LOG I E
Hawkins, David R.
Moc versus síla

Překl. Novotná, Jana, Praha: Pragma,
2021, 256 s., brož. 299 Kč
Představte si, že máte přístup k jednoduché odpovědi ano, nebo ne na jakoukoli otázku, kterou si přejete položit.
ISBN 978-80-242-7607-6

Zimbardo, Philip G.
Luciferův efekt

Překl. Kašpar, Radek; Králíková,
Marika, Praha: Academia, 2021,
628 s., brož. 650 Kč
Kniha podrobně zkoumá často mlhavou hranici mezi dobrem a zlem na
mnoha příkladech. Jedním z nejproslulejších je kontroverzní stanfordský
vězeňský experiment.
ISBN 978-80-200-3281-2

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Markhamová, Laura;
Vlková, Jana
AHA! Rodičovství

Praha: Mladá fronta, 2021, 296 s.,
brož. 369 Kč
Většina knih na téma rodičovství se
zaměřuje na změnu chování u dětí.
ISBN 978-80-204-5854-4

Piroddi, Chiara
Montessori: Dětské emoce

Překl. Lánská, Miroslava, Praha:
Esence, 2021, 160 s., brož. 399 Kč
Jak můžeme pomoci našim dětem rozpoznat a pojmenovat jejich emoce? Jak
se mohou naučit rozlišovat výraz hněvu
od výrazu smutku nebo strachu?
ISBN 978-80-242-7236-8

SO CIÁLN Í
PO LITI K A
Hofschneiderová, Anna;
Kouřilová, Kamila;
Dušková, Šárka
Úmluva o právech dítěte –
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
744 s., brož. 1650 Kč
Úmluva o právech dítěte, kterou
v českých právních předpisech nalezneme pod č. 41/2010 Sb. m. s., je
stěžejním mezinárodním předpisem
v oblasti ochrany dětí. Specifikem
předloženého komentáře je jeho česko-slovenský charakter.
ISBN 978-80-7598-683-2

SOCIO LOG IE
Koukolík, František
Bulšit

Praha: Galén, 2021, 139 s., brož.
200 Kč
Kniha Františka Koukolíka Bulšit
je určena širšímu okruhu čtenářů
a pojednává o nenápadné součásti
naší kultury, o žvanění. Kniha nabízí
základní informace k pochopení
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Ochrana obyvatelstva prostřednictvím složek integrovaného
záchranného systému a krizového řízení

Praha: Armex Publishing, 2021,
1. vyd., 152 s., brož. 209 Kč
Publikace popisuje činnost integrovaného záchranného systému v České
republice.
ISBN 978-80-87451-81-6

Svejkovský, Jaroslav;
Řípa a kol., Ladislav
Právo ve zdravotnictví

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
248 s., brož. 490 Kč
Publikace přináší kvalitní, logicky
členěný pohled na problematiku současného světa zdravotnictví. Autoři
stručně, jasně a logicky vysvětlují situace, do kterých se dostává nejeden
poskytovatel zdravotních služeb.
ISBN 978-80-7400-835-1

Ž IVOTN Í ST YL
Eva Egerová, Edith
Dar volby. 12 praktických lekcí,
jak změnit svůj život

Praha: Práh, 2021, 256 s., váz.
Ve své druhé knize Dar volby doktorka Edith Eva Egerová přináší
dvanáct praktických lekcí, jak změnit
svůj život. Odkrývá, že vězení si
vytváříme pouze v naší mysli a že
jediný opravdový klíč k němu leží
v naší kapse.
ISBN 978-80-7252-885-1

Herber, Renata Raduševa
Zdravé otužování

Praha: Esence, 2021, 184 s., váz.
259 Kč
Stále častěji vídáme na sociálních
sítích lidi, kteří se dobrovolně sprchují studenou vodou nebo plavou
uprostřed zimy v ledově chladném
rybníku.
ISBN 978-80-242-7542-0

matematické
a přírodní vědy
BIO LOG IE
Lhotský, Josef; Šimková, Halina
Kouzelný svět bakterií

Brno: CPress, 2021, 144 s., váz.
299 Kč
Všude kolem nás, i v nás, se rozprostírá okem neviditelný svět plný těch
nejmenších, nejstarších a nejúžasnějších tvorů na Zemi – bakterií.
ISBN 978-80-264-3757-4

FAUNA
Haraštová, Helena;
Sedláčková, Jana
Zvířecí sporty

Praha: Albatros, 2021, 88 s., váz.
299 Kč
Připravit ke startu, pozor, teď! Tohle
bude o chlup! Veselý ilustrovaný
průvodce světem skutečných zvířecích sportů.
ISBN 978-80-00-06147-4

KOSMO LOG I E
Kramer, Jacob
Oči mezi hvězdami. Ilustrovaný
průvodce noční oblohou

Praha: Práh, 2021, 56 s., váz.
Mnohé divy noční oblohy spatříme
jednoduše tím, že zvedneme zrak. Ale
abychom pochopili skutečné záhady
vesmíru, musíme výkonnými čočkami
ohromných dalekohledů a observatoří pohlédnout do vzdálenosti milionů
světelných let.
ISBN 978-80-7252-900-1

PŘ Í RO DA
Kreperát, Josef Pavel
Lexikon léčivých kamenů

Praha: Granit, 2021, 10 vyd., 100 s.,
249 Kč
Tato kniha slouží k rychlé orientaci
v léčivých kamenech. 328 druhů je
seřazeno podle barev a současně
čaker, jež barvám odpovídají.
ISBN 978-80-7296-132-0

Šimek, Miloslav
Živá půda – praktický manuál

Praha: Academia, 2021, 324 s.,
flexovazba, 450 Kč
Živá půda – praktický manuál
navazuje na obsáhlou knižní publikaci Živá půda: biologie, ekologie,
využívání a degradace půdy vydanou v Nakladatelství Academia
v roce 2019.
ISBN 978-80-200-3199-0

VĚDA A VÝZKUM
Vémola, Aleš;
Zach, Tomáš;
Šavlíková, Lucie
Nezkreslená věda

Praha: Academia, 2021, 288 s.,
flexovazba, 495 Kč
Rozsvítit žárovku, polknout prášek,
zapnout počítač – to všechno nám
připadá docela normální. Jenže za
každou z těch věcí se skrývají geniální
vědecké objevy a vynálezy. Že věda je
nuda? Ani náhodou!
ISBN 978-80-200-3282-9

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Carsonová, Rachel
Tiché jaro

Překl. Drlík, Filip, Brno: Host, 2021,
1. vyd., 376 s., brož. 399 Kč
Jedna z nejvlivnějších knih dvacátého
století, která odstartovala environmentální hnutí. Přicházející krize
životního prostředí se ohlásila nenápadně — tichem.
ISBN 978-80-275-0687-3

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Muller, Isabel
Vycvič si mazlíčka!

Překl. Jarolínová, Romana, Praha:
Mladá fronta, 2021, 96 s., brož.
249 Kč
Chcete svého mazlíčka naučit
běhat slalom, dát pac, vychovat
k čistotnosti, zbavit strachu ze
stříhání drápků? S klikrem se vám
to podaří i u králíků, morčat, krys
a spol.!
ISBN 978-80-204-5857-5

bibliografie
technické vědy
D O PR AVA
Chytilová, Lenka
Letadlo, nebo loď?

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 189 Kč
Dopravní prostředky zábavně
a s lehkostí.
ISBN 978-80-00-06111-5

Lapáček, Petr
Zmizelé koleje, zmizelá nádraží 2
Brno: CPress, 2021, 432 s., váz.
990 Kč
Po stopách kolejí, co už nikam
nevedou. Výpravná publikace pro
milovníky vlaků.
ISBN 978-80-264-3748-2

H O B BY
Dvořáková-Liberdová, Lucie
Levandulové a květinové tvoření

Brno: CPress, 2021, 120 s., váz. 299 Kč
Rádi byste zkusili tvořit něco nového?
ISBN 978-80-264-3731-4

Kneblova, Radka
Nové zábavné úkoly pro seniory

Olomouc: Agentura Rubico, 2021,
136 s., brož. 149 Kč
Kniha plná nápaditých úkolů zabaví
každého seniora. Je vhodná pro zkrácení dlouhé chvíle, pro procvičování
vlastních schopností, pro zlepšení
krátkodobé i dlouhodobé paměti,
soustředění, postřehu i slovní zásoby.
ISBN 978-80-7346-287-1

Lambry, Robert
Jak nakreslit téměř cokoli
snadno a rychle

Praha: Esence, 2021, 176 s., brož.
299 Kč
Druhá kniha snadných postupů vám
ukáže, jak s pomocí nejrůznějších
úhlů, linií a tvarů jedinečně rozšíříte
repertoár své tvorby.
ISBN 978-80-242-7499-7

Z B R AN Ě
Střelecká příprava

Praha: Armex Publishing, 2021,
1. vyd., 92 s., brož. 189 Kč
Publikace obsahuje základy střelecké
přípravy.
ISBN 978-80-87451-80-9

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Treben, Maria
Byliny v prevenci a léčbě 2

Překl. Krausová, Ivana, Olomouc:
Fontána, 2021, 200 s., váz. 378 Kč
„V době, kdy se velká část lidstva
vzdaluje od přirozeného způsobu
života, kdy se přidávají nebezpečné
nemoci kvůli nesprávnému postoji
k životu, bychom měli najít cestu zpět
k léčivým bylinám, jež nám odpradávna daruje dobrotivý Bůh.
ISBN 978-80-7651-065-4

KUCHAŘ K Y
Bohlmann, Friedrich
Vaříme zdravě při zvýšeném
cholesterolu

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha: Jan
Vašut, 2021, 128 s., brož. 249 Kč

z n o v i n e k k 11. 1 0 . 2 0 2 1 2 6 5 t i t u l ů
Tento rádce srozumitelně vysvětluje
aktuální poznatky vědy o výživě a přidává praktické každodenní tipy, aby
se terapie vidličkou a nožem úspěšně
vydařila. Bez nezdravých tuků a přesto chutně – recepty pro každý den –
99 nových receptů.
ISBN 978-80-7541-274-4

Geoffray, Thibault
Moje healthy recepty

Překl. Jezberová, Eva, Olomouc:
Anag, 2021, 176 s., brož. 349 Kč
Kniha Thibauta Geoffraye – sportovního trenéra Instagramu!
ISBN 978-80-7554-331-8

Hrbáčková, Marcela
Fit s Marcelou 2

Brno: CPress, 2021, 200 s., váz. 349 Kč
První a druhý díl kuchařky Fit s Marcelou dělí dva roky a jeden porod.
ISBN 978-80-264-3703-1

Kittler, Martina
Buddha Bowls

Překl. Sádovská, Denisa, Praha: Jan
Vašut, 2021, 64 s., brož. 179 Kč
Co to vlastně je Buddha Bowl? Jde
o pestrou směs mnoha zdravých
přísad v jedné míse. Je tam lákavě naaranžováno vše, co člověk potřebuje
k snídani, obědu nebo večeři.
ISBN 978-80-7541-280-5

Levyová, Rose Beranbaumová
Bible domácího pečení

Překl. Brabcová, Blanka, Praha:
Esence, 2021, 760 s., váz. 599 Kč
Již potřetí vychází kompletní „učebnice“ domácího pečení.
ISBN 978-80-242-7544-4

Nemrava, Josef;
Hrazdílková, Viktorie
Sele ví. Pepa a Viki vaří v duelu

České Budějovice: Dona, 2021,
1. vyd., 256 s., brož. 399 Kč
Pepa a Viki, finalisté televizní kuchařské soutěže MasterChef Česko, mají
společnou zálibu ve vaření jednoduchých a chutných jídel z dostupných
lokálních a sezonních surovin.
ISBN 978-80-7322-232-1

NÁPOJ E
Valter, Karel
Vše o čaji pro čajomily

Praha: Granit, 2021, 9 vyd., 208 s.,
váz. 359 Kč
Tato kniha vychází od roku 2000 již
v pěti vydáních. Stejně jako předchozí, má i toto, zcela přepracované, vydání pomoci vybrat dobrý čaj
z nepřeberného množství nabídky na
trhu, dobře jej uchovávat, připravit
a konečně i s potěšením vypít.
ISBN 978-80-7296-133-7

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Chmel, Roman a kol.
Syndrom Mayer–Rokitansky–
Küster–Hauser. Diagnostické
a terapeutické možnosti

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 91 s.,
brož. 295 Kč
Syndrom Mayer–Rokitansky–Küster–
Hauser (MRKH) je jednou z vrozených vývojových vad reprodukčních
orgánů ženy, jejímž hlavním rysem
je ageneze dělohy a horních dvou
třetin pochvy.
ISBN 978-80-7345-701-3

Klemm, Pavlína
Plejádské léčivé symboly

Překl. Krejčíková, Jana, Olomouc:
Fontána, 2021, 180 s., váz. 378 Kč
Na žádost účastníků seminářů
a workshopů i čtenářů vycházejí
všechna cvičení ze sedmi knih Světelných poselství z Plejád v samostatném
vydání – v „pracovní knize léčení z Plejád“ nazvané Plejádské léčivé symboly.
ISBN 978-80-7651-073-9

Le Van Quyen, Michel
Mozek a ticho

Praha: Garamond, 2021, 232 s., váz.
V září 2017 se neurolog Michel La
Van Quyen probudil s ochrnutu
polovinou obličeje. Lékaři stanovili
jako diagnózu přepracování a předepsali absolutní klid. Autor popisuje
blahodárné účinky ticha, v němž byl
ponořen a které mu pomáhalo postižení vyléčit.
ISBN 978-80-7407-493-6

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Inženýrská komora 2021

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2021, 1. vyd., 72 s.
Reprezentační publikace ČKAIT
Inženýrská komora 2021 je letos
věnována zahraničním stavbám z poslední doby, na kterých se podíleli
naši odborníci.
ISBN 978-80-88265-30-6

HUD BA
Devátá, Monika;
Zacharník, František
Škola hry na zobcovou flétnu 2

Brno: CPress, 2021, 80 s., brož. 229 Kč
Zábavná učebnice pro malé začínající
flétnisty (od cca 7 let) plná notiček,
veselých ilustrací a krásných písniček.
ISBN 978-80-264-3730-7

učebnice
BIO LOG IE
Novotný, Ivan; Hruška, Michal
Biologie člověka pro gymnázia

Praha: Fortuna, 2021, 240 s., brož.
200 Kč
Koncepce učiva představuje lidský
organismus jako funkční a fungující
celek.
ISBN 978-80-7373-169-4

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Bílková, Jana
Tak trochu jiná cvičebnice
italštiny

Praha: Edika, 2021, 136 s., brož.
249 Kč
Tato netradiční cvičebnice je určena
pro všechny, kdo si chtějí procvičit
italštinu trochu jinak než pomocí
strohých gramatických cvičení.
ISBN 978-80-266-1666-5

Dostálová, Iva; Branam, James
Angličtina – 5 minut denně

Praha: Fragment, 2021, 320 s., brož.
199 Kč
Procvičujte si angličtinu 5 minut
denně.
ISBN 978-80-253-5293-9
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M ATE M ATI K A
Praha: Edika, 2021, 88 s., brož. 169 Kč
Nebaví vás násobení a dělení? Hardcore trénink tentokráte s násobilkou.
ISBN 978-80-266-1659-7

Odjela na druhý konec světa, aby našla
cestu k domovu. Rozhodnutá zapomenout a začít znovu se mladá Češka vydá
za poznáním, které (ne)šťastnou náhodou spojí dva životy na druhém konci
světa v jeden příběh o lásce k rodné
zemi, přírodě, rodině i druhým.
ISBN 978-80-264-3713-0

ZE M Ě PIS

CESTO PISY

Zeměpis. Spolu to zvládneme.
Fyzická, sociální a praktická
geografie

Gregor, Peter
Mimo turistickou zónu

Brázdová, Andrea
Desetiminutovky – Násobilka

Praha: Slovart, 2021, 256 s.
Jedním z hlavních předmětů v školních osnovách je zeměpis. Panuje
totiž všeobecná shoda v tom, že je
důležité, aby každý měl alespoň základní znalosti o světě.
ISBN 978-80-7529-378-7

jazykověda;
literární vědy
G R AM ATI K A
Booth, Thomas; Bowen, Tim;
Barduhn, Susan
Angličtina pro každého – frázová
slovesa
Praha: Universum, 2021, 256 s.,
brož. 399 Kč
Frázová slovesa jsou jednou z nejsložitějších oblastí anglické gramatiky.
ISBN 978-80-242-7550-5

LI NGVISTI K A
Salon, Jaroslav
In Czechia We Donapos,t Say

Brno: CPress, 2021, 160 s., váz. 249 Kč
Čeština tak, jak ji nikdo nezná. In Czechia we don’t say „so much to choose
from!“, we say „smažák, nevidím tady
smažák!“ and I think that’s beautiful.
ISBN 978-80-264-3704-8

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Dobiáš, Dalibor; Jakubcová,
Alena; Podavka, Ondřej a kol.
Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805)

Praha: Akropolis, 2021, 672 s., váz.
Monografie představuje výsledky průzkumu více než pěti desítek německy
a česky vydávaných časopisů a dalších
soudobých médií, v nichž se v letech
1770–1805 vyhraňovaly představy o literatuře a její sociální roli.
ISBN 978-80-7470-388-1

krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE
Nguyenová, Anna Thu
Outsider – Rebelka, která si plní
své sny

Překl. Fišerová, Marie, Brno: CPress,
2021, 152 s., váz. 299 Kč
Nechte se provést zeměmi, kam se vydá
jen hrstka turistů. Peter Gregor je milovníkem netradičních dobrodružství.
ISBN 978-80-264-3744-4

DENÍKY
Šmídová, Olga
Deník ze života s Alzheimerem

Praha: Pragma, 2021, 264 s., váz.
299 Kč
Deník, který držíte v rukou, zachycuje
život rodiny, navštívené „panem
Alzheimerem“.
ISBN 978-80-242-7408-9

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Svobodová, Iveta
Přestaň se bát

Praha: Šulc – Švarc, 2021, 384 s.,
váz. 359 Kč
Tři osobní detektivní případy vyšetřovatele Luboše Neumanna Postavení mimo
hru, Přestaň se bát a Stíny minulosti.
ISBN 978-80-7244-465-6

Urban, David
Rozsudek smrti

Praha: Kalibr, 2021, 424 s., váz. 399 Kč
Jarda Horák slouží u městské policie,
je šťastně ženatý, s manželkou čekají
prvního potomka a práci u mužů
zákona je plně oddaný, byť se občas
setkává u kolegů s výsměchem kvůli
svému dobráctví a blahosklonnému
postoji ke spodině společnosti.
ISBN 978-80-242-7631-1

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Cornwell, Bernard
Válečník

Praha: BB art, 2021, 336 s., váz.
Válečník je závěrečný díl Cornwellovy
románové série Anglosaská kronika, v němž kromě vyvrcholení úsilí
o sjednocení všech saských království
spisovatel líčí usmíření hlavního hrdiny se synem, křesťanským biskupem.
ISBN 978-80-7595-481-7

Hallsová, Stacey
Nalezenec

Překl. Novotný, Ondřej, Brno: BizBooks, 2021, 176 s., brož. 299 Kč
Jedinečný osobní příběh mladé světoobčanky, která se narodila v Česku
vietnamským rodičům a rozhodla se
prorazit za velkou louží.
ISBN 978-80-265-1003-1

Překl. Ziecinová, Žaneta, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2021,
1. vyd., 328 s., váz. 389 Kč
Londýn, 1754. Šest let poté, co
zanechala svou nemanželskou
dceru Claru v londýnské nemocnici
Foundling, se Bess Brightová vrací,
aby získala své dítě zpět.
ISBN 978-80-7593-250-1

Synac, Alexandra
Tam, kde volá moře

Husemann, Dirk
Zloději hedvábí

Brno: CPress, 2021, 232 s., brož.
299 Kč

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Brána,
2021, 352 s., váz.

bibliografie
Byzanc, léta Páně 552. Z císařského
pověření se zvědové Taurus a Olympiodoros vydávají do daleké Asie, aby
tam odhalili tajemství výroby hedvábí. Skutečně se jim podaří ukrást housenky bource morušového a ukrýt je
v dutých poutnických holích.
ISBN 978-80-242-7495-9

Jsme na začátku čtyřicátých let minulého století na italském jihu v Apulii.
Kraji stejně tak krásném, jako chudém.
Obyčejní venkované svádějí marný boj
s bohatou šlechtou, která je vykořisťuje.
ISBN 978-80-257-3571-8

Japin, Arthur
Paní Degasová

King, Stephen
Žhářka

Praha: Argo, 2021, 280 s., váz.
U dveří pařížského domu stárnoucího
malíře se jednoho dne objeví mladá
žena. Oficiálně proto, aby slepému
Edgaru Degasovi pomohla uspořádat
jeho sbírku písemností a uměleckých děl.
ISBN 978-80-257-3575-6

Ježková, Alena
Ruce houslisty

Praha: Práh, 2021, 168 s., váz.
Strhující příběh česko-německo-židovské rodiny na pozadí událostí
našich dějin 20. století.
ISBN 978-80-7252-876-9

Kornová, Carmen
Sága jednoho století

Praha: Prostor, 2021, 1312 s., brož.
Trilogie Sága jednoho století Carmen
Kornové o osudech čtyř hamburských přítelkyň odehrávající se od
jara 1919 až do ledna 1999 si získala
přízeň milionů čtenářů.
ISBN 978-80-7260-499-9

Matthews, Steve
Hitlerův nevěstinec

Překl. Lipčík, Roman, Praha: Brána,
2021, 400 s., váz. 399 Kč
Dvě sestry jsou za války brutálně rozděleny. Zatímco Ania je uvržena do pekla
na zemi v koncentračním táboře, Danutu zavede osud do polského odboje.
ISBN 978-80-242-7666-3

Thompson, Gill
Oceán mezi námi

Překl. Jaňák, Jiří, Praha: Ikar, 2021,
312 s., váz. 359 Kč
Za druhé světové války nabídla australská vláda, že se postará o válečné sirotky a najde jim nový domov. To je i osud
malého chlapce, jehož matka zahynula
při bombardování. V Perthu jej adoptuje rodina bohatého úředníka.
ISBN 978-80-249-4573-6

Umlaufová, Eva;
Oswaltová, Stefanie
Číslo na tvém předloktí je modré
jako tvé oči

Překl. Škultéty, Michaela, Praha:
Akropolis, 2021, 228 s., váz. 289 Kč
„Radši na to děcko zapomeňte, beztak
nepřežije…“ S touto větou byla matka
Evy Umlaufové konfrontována na začátku roku 1945 po příjezdu do Osvětimi.
ISBN 978-80-7470-368-3

Valpy, Fiona
Švadlenin dar

Překl. Chodil, Jiří, Praha: Baronet,
2021, 312 s., váz.
Tři dívky a Paříž. Město lásky a krásy,
tenkrát ale temné, zahalené ponurou
šedí nacistické okupace. Tři dívky žijící
své životy ve válečné Paříži a skrývající
svá tajemství. Tajemství, jež je spojovala, tajemství, jež je rozdělovala.
ISBN 978-80-269-1664-2

Ventrella, Rosa
Pomluva

Překl. Přívozníková, Pavla, Praha:
Argo, 2021, 268 s., váz. 368 Kč

H O RO RY
Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 4. vyd.,
360 s., váz. 369 Kč
Mladí studenti se účastnili přísně
tajného vládního experimentu určeného k vytvoření mimořádných
psychických sil. Dva z nich se později
vzali a narodilo se jim dítě. Dcera.
ISBN 978-80-7593-317-1

HUMO R
Nováková, Camille
Deníček Camille G

Brno: CPress, 2021, 184 s., váz. 299 Kč
Při čtení příběhů ze života Camille
G budete potřebovat nejen někteří
bréle, ale i kapesníky a kdo má slabej
močák, tak i inkontinenční pomůcky.
ISBN 978-80-264-3750-5

KOM I K SY
Šinkovský, Martin; Ticho762
Slavika a kult tříhlavého prasete

Praha: Egmont, 2021, 52 s., brož.
299 Kč
V časech, které dnes známe jako první
tisíciletí po Kristu, pokrývaly většinu
Evropy neproniknutelné lesy. Komiksový příběh z časů starých Slovanů.
ISBN 978-80-252-4925-3

KORESPONDENCE
Čep, Jan; Pourrat, Henri
Vzájemná korespondence
– Henri Pourrat – Jan Čep
(1932–1958)

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021, 356 s., váz.
Vzájemná korespondence Henriho
Pourrata a Jana Čepa je mimořádně
cenným pramenným materiálem pro
literární historii a pro zkoumání česko–francouzských kulturních styků.
ISBN 978-80-7325-522-0

OSO B N OSTI
Coninx, Harry
Hvězdy fotbalového hřiště –
Lewandowski

Překl. Jiříček, Petr, Praha: Fragment,
2021, 128 s., brož. 199 Kč
Robert Lewandowski patří mezi nejlepší útočníky své generace.
ISBN 978-80-253-5242-7

Kašáková, Veronika
Lhala jsem. Jak se stát dospělou
ženou

Brno: BizBooks, 2021, 280 s., váz.
349 Kč
Když všechny masky spadnou. Upřímná zpověď o hledání vnitřní pravdy.
ISBN 978-80-265-1028-4

Musková, Maye
Když má žena plán

Brno: Jota, 2021, 264 s., váz.
Ve svých jednasedmdesáti letech
je Maye Musk okouzlující a stylová
mezinárodně úspěšná supermodelka,
výživová poradkyně a podnikatelka.
ISBN 978-80-7565-883-8

z n o v i n e k k 11. 1 0 . 2 0 2 1 2 6 5 t i t u l ů
Tommaso, Valeria De
Dante Alighieri A1/A2

Překl. Nováková, Anna, Praha: Edika,
2021, 80 s., brož. 219 Kč
Ponořte se s námi do životního osudu
Danta Alighieriho.
ISBN 978-80-266-1665-8

PO E Z I E
Daněk, Václav
Ozvěny z dubového stolu

Praha: Novela bohemica, 2021,
102 s., brož.
Básnická sbírka Ozvěny z dubového
stolu je velmi pečlivě uspořádaný svazek tematicky různorodých básní.
ISBN 978-80-88322-19-1

Kucbelová, Katarína
Čepec

Praha: Akropolis, 2021, 176 s., brož.
Čepec má v sobě prvky národopisných
textů, literatury faktu, cestopisné reportáže, dušezpytné literatury, ale i osobního vyznání a patrně by šly identifikovat
ještě i další žánrové stopy.
ISBN 978-80-7470-394-2

Rijneveld, Marieke Lucas
S večerem přichází tíseň

Praha: Argo, 2021, 248 s., váz. 348 Kč
Nekompromisní prozaický debut
mladé básnířky Marieke Lucas Rijneveld se hned po vydání stal v Nizozemsku literární senzací a dlouho se
držel v čele bestsellerových žebříčků.
ISBN 978-80-257-3626-5

POVÍ D K Y
Aveyardová, Victoria
Zapovězený trůn

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
CooBoo, 2021, 464 s., váz. 369 Kč
Sbírka povídek ze světa Rudé královny.
Vraťte se do smrtelně nebezpečného
a okouzlujícího světa Rudé královny!
ISBN 978-80-7661-262-4

Pratchett, Terry
Mrknutí obrazovky

Překl. Kantůrek, Jan; Pospíšilovi,
Eliška a Vladimír, Praha: Talpress,
2021, 344 s., váz. 359 Kč
Povídky sebrané v Mrknutí obrazovky
sestávají z vpádů sekundárních světů
do toho našeho. První povídku, Kšeft
v Hádu, Pratchett napsal, když mu
bylo třináct!
ISBN 978-80-7197-784-1

PRÓZ A
Bashardoust, Melissa;
Dívka, had, trn

Překl. Vlčinská, Hana, Praha: Yoli,
2021, 320 s., brož. 299 Kč
Podmanivá a originální pohádka
o prokleté dívce, která může kohokoli
otrávit jediným dotekem a která zjišťuje, jaká síla se v její kletbě skutečně
skrývá. Soraya je prokletá.
ISBN 978-80-242-7620-5

Drábek, David
Ochechule

Praha: Akropolis, 2021, 176 s., brož.
Prozaický debut známého a oceňovaného dramatika a režiséra Davida
Drábka (* 1970) se vzpírá jakékoli
definici. Příběh života po životě
v krajině podivného a fatálního časoprostoru postupně graduje a sklene se v krasosmutně humanistické
vyprávění.
ISBN 978-80-7470-401-7
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Koželuh, Ondřej
Učitelem ve školce

Praha: Portál, 2021, 128 s., brož.
249 Kč
Kniha vypráví o jednom učiteli, jehož
životní cesta se propojila s jednou
školkou. Vtipnou a poutavou formou
představuje na ploše jednoho školního roku každodenní život ve školce,
jak ho zná jen málokdo.
ISBN 978-80-262-1794-7

Míková, Marka
Kabát a kabelka

Praha: Argo, 2021, 80 s., váz.
„Kabát a kabelka, hm, a co s nimi?“
řeknete si. To byste ale nevěřili, jaká
úžasná dobrodružství může taková
dámská růžová kabelka nebo pánský
zimní kabát prožít.
ISBN 978-80-257-3523-7

Olshaker, Mark; Douglas, John
Mindhunter – Lovci myšlenek

Překl. Orel, Josef, Brno: Jota, 2021,
424 s., váz.
Kniha pojednává o tom, jak proniknout
do mysli sériového vraha, díky čemuž je
pak možné zločince dopadnout.
ISBN 978-80-7565-872-2

PŘ Í BĚ HY
Melena, Jan
Bloudění kocoura Hanse von
Xeno / The Wandering of Hans
von Xeno. Příběh v obrazech /
A story in pictures

Praha: Straky na vrbě, 2021, 1. vyd.,
144 s., váz. 200 Kč
Kocour Hans von Xeno bydlel v jednom lidském příbytku nedaleko lesa.
Měl se dobře, byl pravidelně krmen,
hlazen a celkově se k němu jeho lidští
spolubydlící chovali velmi pěkně.
ISBN 978-80-88346-11-1

Nevíš, proč po ní jdou. Ale víš, že ji
musíš zachránit. Jenni odešla z armády
po smrti svého spolubojovníka a nový
smysl života hledá v profesi učitelky.
ISBN 978-80-7498-510-2

Coelho, Paulo
Pátá hora

Praha: Argo, 2021, 212 s., váz.
V nejnovějším románu se Paulo Coelho
vrací do středověké Fénicie, aby na příběhu izraelského proroka Eliáše sledoval
jeden výjimečný lidský osud od propasti
nevyhnutelné tragédie až k odhodlání
volit si svou vlastní cestu životem.
ISBN 978-80-257-3553-4

Connerová, Amanda; Hardin,
Chad; Palmiotti, Jimmy
Harley Quinn 6: Černá, bílá
a rudá až za ušima

Praha: BB art, 2021, 144 s., brož.
O bláznivé lásce ví Harley Quinn své,
už dávno ji ale hodila za hlavu. Teď je
z ní nezávislá žena, která nakopává
zadky, kudy chodí, a provozuje podnik poskytující trochu toho násilí ve
službách dobra.
ISBN 978-80-7595-470-1

Curwood, James Oliver;
Fleischer, Alexander
Král medvědů

Praha: XYZ, 2021, 144 s., váz. 299 Kč
Zkušený lovec Jimmy Langdon se vydává na lov do divoké přírody Britské
Kolumbie a je rozhodnut dostat toho
nejsilnějšího grizzlyho.
ISBN 978-80-7597-899-8

Gaarder, Jostein
Dívka s pomeranči

ROM ÁNY

Překl. Vrbová, Jarka, Praha: Albatros,
2021, 160 s., váz. 249 Kč
Oduševněle napsaný zamilovaný
příběh, který osloví čtenáře všech
věkových kategorií.
ISBN 978-80-00-06328-7

AdBageová, Emma
Ďolík

Guhrke, Laura Lee
Vychovatelka na scestí

Brno: Host, 2021, 34 s., váz.
I obyčejná díra v zemi může být kouzelný svět. Tak opatrně s tím bagrem
a betonem! Za tělocvičnou je veliká
jáma. Někdo ji tam kdysi vybagroval,
a tak vznikl Ďolík.
ISBN 978-80-275-0750-4

Adichieová, Chimamanda Ngozi
Amerikána

Překl. Štádler, Petr, Brno: Host, 2021,
2. vyd., 552 s., brož. 299 Kč
Silný příběh o lásce, rasových otázkách
a identitě. Ifemelu a Obinze jsou mladí
a zamilovaní, ale nespokojení se životem v Nigérii ovládané vojenskou diktaturou. Rozhodnou se proto hledat štěstí
v cizině a jejich cesty se rozdělí.
ISBN 978-80-275-0872-3

Bernatský, Vojtěch
Jak dostat tatínka do karantény

Brno: BizBooks, 2021, 200 s., váz.
349 Kč
Venku pandemie, doma blázinec. Třetí
sbírka rodinných historek oblíbeného
moderátora. Vojtěch Bernatský neztrácí dobrou náladu ani v časech pandemie – aspoň tak může strávit více
času se svými milovanými dětmi.
ISBN 978-80-265-1004-8

Bradley, Kate
Malé velké zlo

Překl. Horáková, Tereza, Ostrava:
Domino, 2021, 352 s., váz. 369 Kč

Překl. Pacnerová, Jana, Praha:
Baronet, 2021, 328 s., váz.
Milá lady Věrnolásková, můj bratr
dvojče a já potřebujeme novou maminku, i když papá trvá na tom, že
už se nikdy neožení. Musí být hodná,
chytrá a mít ráda kočky.
ISBN 978-80-269-1667-3

Horáková, Pavla
Srdce Evropy

Praha: Argo, 2021, 400 s., váz. 448 Kč
Román Pavly Horákové nabízí pozoruhodný dialog dvou vyprávěcích
hlasů, které dělí více než sto let.
ISBN 978-80-257-3613-5

Houghton, Emily
Cestou k tobě

Překl. Vlčková, Jana, Ostrava: Domino, 2021, 352 s., váz. 399 Kč
Alice Gunnersleyová a Alfie Mack by se
nejspíš nikdy nepotkali, kdyby oběma
do života nezasáhla hrozivá nehoda.
ISBN 978-80-7498-515-7

Hurley, Andrew Michael
Hladový lán

Překl. Nagy, Ladislav, Praha: Argo,
2021, 196 s., váz. 298 Kč
Po smrti pětiletého synka se venkovský
dům Richarda a Juliette Willough
byových promění k nepoznání. Namísto
radosti a smíchu příbytek na okraji vřesoviště zaplní smutek a neodbytné přízraky.
ISBN 978-80-257-3605-0

bibliografie
Hyderová, Liz
Medvědí tlama

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2021, 240 s., brož. 299 Kč
Originální příběh a jedinečný styl vyprá
vění. Naprosto nevídaný úkaz na young
adult literární scéně. Život v Bearmouthu je plný tvrdé dřiny a odříkání.
ISBN 978-80-253-5276-2

Irving, John
Modlitba za Owena Meanyho

Praha: Argo, 2021, 622 s., brož.
Modlitba za Owena Meanyho, sedmá
kniha Johna Irvinga, je obecně považována za vrchol autorova díla: nabízí
strhující příběh, vypravěčské mistrovství a osobitý humor, nad nímž čtenář
jednou vybuchne smíchy, podruhé
zatrne úzkostí.
ISBN 978-80-257-3559-6

Jackson, Lisa
Ztracená

Překl. Čermáková-Frydrychová,
Marie, Ostrava: Domino, 2021,
512 s., váz. 429 Kč
Megan zmizela v horách cestou k sestře. Neotáčej se k rodině zády. Co ty
víš, kdo má v ruce nůž.
ISBN 978-80-7498-511-9

Kinney, Jeff
Výlet za všechny peníze

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2021, 224 s., váz. 249 Kč
Rodinný výlet, to by měla být veliká
legrace… pokud samozřejmě nejste
Heffleyovi.
ISBN 978-80-7661-221-1

Kodýdek, Martin
Právník – Aféra Dieselgate
v Česku

Praha: Brána, 2021, 176 s., váz.
239 Kč
Román je inspirován aférou Diesel
gate, kterou je u nás postiženo více
než sto šedesát tisíc automobilů.
ISBN 978-80-242-7693-9

Lipińska, Blanka
365 dní

Překl. Divišová, Jana, Praha: Baronet,
2021, 352 s., váz.
Mezinárodní bestseller, sexy a zároveň hluboce romantický, který inspiroval filmový trhák Netflixu.
ISBN 978-80-269-1661-1

Miles, Ava
Slavnostní otevření

Překl. Stárková, Jiřina, Praha: Baronet, 2021, 400 s., váz. 429 Kč
Když se Peggy McBrideová přestěhuje do Dare Valley v Coloradu, to
poslední, s čím se tam chce setkat, je
nezadaný muž.
ISBN 978-80-269-1649-9

Pech, Miroslav
Hranice už nejsou, tati

Praha: Argo, 2021, 188 s., váz.
Táta má starostí až nad hlavu. Vlastně se
mu všechno tak trochu vymklo z ruky.
A tak sebere dcerku a prchá. Před
policií, před přízraky, před sebou. Ale
následkům svých činů člověk neunikne.
ISBN 978-80-257-3549-7

Rubyová, Laura
York: Mechanický duch

Překl. Vyhlídková, Kristýna; Netušilová, Hana, Praha: CooBoo, 2021,
344 s., váz. 369 Kč
Tajemství vepsané do samotných základů New Yorku. Tess, Theo a Jaime

z n o v i n e k k 11. 1 0 . 2 0 2 1 2 6 5 t i t u l ů
se dostali v honbě za tajemstvím
šifry Morningstarrových dál než
kdokoli v historii – a zničili přitom
svůj domov.
ISBN 978-80-7661-265-5

Rudčenková, Kateřina
Amáliina nehybnost

Praha: Kalibr, 2021, 160 s., váz. 259 Kč
Sedm let v životě ženy – redaktorky časopisu, poučené všemi druhy
umění i myšlenkových konceptů,
ženy, která pomalu prošvihává svou
biologickou roli matky.
ISBN 978-80-242-7634-2

Sedláčková, Andrea
Téměř nesmrtelná láska

Praha: Prostor, 2021, 464 s., brož.
397 Kč
Příběh lásky dvou lidí, kterým se
vztah pod rukama proměnil v milostný zápas. Tomáš, uznávaný pražský
intelektuál, se seznámí s režisérkou Martinou, která žije a pracuje
zároveň v Paříži i Praze a píše scénář
dokumentárního filmu o Milanu
Kunderovi.
ISBN 978-80-7260-504-0

Semenov, Barbara
Má říše kupodivů – Román
o osudech jedné české rodiny ve
20. a 21. století
Praha: Brána, 2021, 344 s., váz.
359 Kč
Román o osudech jedné české rodiny, o naději a hledání štěstí.
ISBN 978-80-242-7531-4

Shen, L. J.
Rozmazlená princezna

Překl. Řeháková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2021, 424 s., váz. 399 Kč
Říká se, že pomsta chutná nejlépe
zastudena. Před čtyřmi lety mě
Daria Followhillová zničila. Připravil
jsem ji o její první polibek. Ona mě
připravila o jedinou věc, kterou jsem
kdy miloval.
ISBN 978-80-269-1652-9

Skočílková, Mirka
Opuštěný dům

Praha: Ikar, 2021, 360 s., váz. 349 Kč
Anna chce začít znovu. O mnohé ze
své minulosti by se s ostatními dělila
jen nerada a s vlastní rodinou nemá
zrovna dvakrát dobré vztahy. Díky
svému koníčku, jímž je focení, narazí
jednoho dne na starou, opuštěnou
vilu, která jí učaruje.
ISBN 978-80-249-4543-9

Swan, Karen
Španělský slib

Překl. Brožová, Eva, Praha: Baronet,
2021, 384 s., váz. 399 Kč
Jeden z nejbohatších španělských
mužů umírá. Během přípravy pozůstalosti ho však postihne mozková
mrtvice a jeho rodina s ohromením
zjistí, že chce celý svůj majetek darovat mladé ženě, o níž nikdy neslyšeli.
Co je zač a co je spojuje?
ISBN 978-80-269-1658-1

Szalay, David
Co všechno je muž

Praha: Akropolis, 2021, 416 s., váz.
Co všechno je muž? Odpověď na tuto
otázku hledá britský prozaik David
Szalay v mozaice příběhů devíti mužů
různého věku, rozličné národnosti
a rozmanitých životních zkušeností,
názorů i osudů.
ISBN 978-80-7470-371-3

Tarantino, Quentin
Tenkrát v Hollywoodu

Praha: Prostor, 2021, 368 s., brož.
397 Kč
Tenkrát v Hollywoodu je očekávaná
románová prvotina Quentina Tarantina, alchymisty, jenž dokázal proměnit
filmový brak ve zlato. Proslulý americký režisér v ní vychází ze stejnojmenného oscarového filmu a s ohromujícím elánem rozvíjí jeho témata.
ISBN 978-80-7260-503-3

Taylor, C. L.
Neznámí

Překl. Pernicová, Zuzana, Ostrava:
Domino, 2021, 288 s., váz. 369 Kč
Tři cizinci, dvě tajemství, jeden hrůzný večer. Ursula, Gareth a Alice se
nikdy nepotkali. Ursula si myslí, že
zabila svou životní lásku.
ISBN 978-80-7498-506-5

Tottmanová, Julie
Vezmi mě domů

Překl. Wagnerová, Sylvie, Praha: Ikar,
2021, 200 s., váz.
Fenka jorkšíra Pickles strávila prvních
pět let života na nelegální chovné
stanici a pak ji šťastná náhoda svedla
dohromady s autorkou knihy, která je
cvičitelkou filmových zvířat a podílela
se i na natáčení filmů 101 dalmatinů
či Harry Potter.
ISBN 978-80-249-4540-8

Uhlíř, Martin
Sestry

Praha: Paseka, 2021, 384 s., brož.
Lila a Marie jsou sice sestry, ale nemohou být rozdílnější. Zatímco Lila
je krásná, bezprostřední, ráda se vrhá
do rizika a snadno manipuluje lidmi,
Marie je tichá, introvertní a plachá.
ISBN 978-80-7637-164-4

Viewegh, Michal
Báječná léta pod psa. Adaptovaná česká próza

Praha: Akropolis, 2021, 144 s.,
flexovazba
Další svazek edice Adaptovaná česká
próza přináší patrně nejznámější
beletristickou knihu vydanou po r.
1989. Představuje čtenářům oceňovaný román nejprodávanějšího současného českého spisovatele Michala
Viewegha.
ISBN 978-80-7470-364-5

Viewegh, Michal
Mafie v Praze

Praha: Ikar, 2021, 392 s., váz.
Léto v metropoli tentokrát na okurkovou sezonu rozhodně nevypadá:
na Praze 11 kdosi tajně sleduje, a dokonce fyzicky napadá opoziční politiky
a občanské aktivisty, kteří protestují
proti chystané zástavbě Trojmezí.
ISBN 978-80-249-4534-7

Walker, Nico
Poprvé

Překl. Švachová, Romana, Brno: Jota,
2021, 336 s., váz. 348 Kč
Jedinečný román napsaný ve vězení
na psacím stroji. Poprvé je románový
debut výjimečně nadaného a nápaditého autora, která překvapí osvěžujícím humorem i citlivostí své výpovědi
o temném srdci dnešní Ameriky.
ISBN 978-80-7565-733-6

Welchová, Jenna Evans
Láska gelato

Překl. Stárková, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2021, 288 s., brož. 299 Kč
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To pravé letní čtení plné lásky a zmrz
liny! Lina tráví prázdniny v Toskánsku, ale nemá náladu na pláže nebo
památky.
ISBN 978-80-7661-264-8

Bonusový příběh k bestsellerové sérii
Skleněný trůn s Chaolem Westfallem
jako hlavním hrdinou. Chaol byl vždy
věrný svému vládci.
ISBN 978-80-7661-228-0

Whitton, Hana
Božská Ada

Mathewsonová, Hannah
Opačno

Praha: Mladá fronta, 2021, 400 s.,
váz. 399 Kč
Román o geniální a nedoceněné matematičce Adě Lovelaceové, autorce
prvního počítačového programu.
ISBN 978-80-204-5823-0

ROZH OVO RY
Ohnisko, Milan
Hurikán Ivan. Rozhovor
s Ivanem Bartošem

Brno: Druhé město, 2021, 182 s.
Předseda České pirátské strany v knize mluví o svém dětství a dospívání,
o poměrech, z nichž pochází, o své
adolescentní nespoutanosti, průšvizích během středoškolského pobytu
v USA, o divokém pití a hraní po
hospodách.
ISBN 978-80-7227-868-8

SCI-FI, FANTASY
Gray, Claudia
Star Wars – Vrcholná Republika
– Do temnoty
Překl. Šebesta, Lubomír, Praha:
Egmont, 2021, 304 s., brož. 349 Kč
Jediský padawan Reath Silas miluje
dobrodružství.
ISBN 978-80-252-4165-3

Kaaberbolová, Lene
Divočarka: Vrativec

Překl. Kliková, Markéta; Krásný, Jan
Patrik, Brno: CPress, 2021, 208 s.,
váz. 299 Kč
Bravita se vrátila mezi živé a je
ochotná jít doslova přes mrtvoly,
aby si vydobyla zpět pozici vládkyně
světa.
ISBN 978-80-264-3729-1

Kadlečková, Vilma
Mycelium VI: Vrstva ticha

Praha: Argo, 2021, 528 s., brož.
488 Kč
Bájná Fomalhiwa. Svět zázraků a blahobytu. Ale také Zakázaný směr. To,
co se vynořilo z vesmíru, už brzy odřízne cestu všem Lodím a od té chvíle
zůstane pravlast argenitu nepoznaná
a nepoznatelná.
ISBN 978-80-257-3640-1

Maasová, Sarah J.
Dvůr mlhy a hněvu

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2021, 664 s., brož. 399 Kč
Feyre překonala překážky, které jí
bránily k návratu na Jarní dvůr. Druhý
díl série Dvůr trnů a růží získal ocenění Nejlepší kniha roku v kategorii
YA Fantasy.
ISBN 978-80-7661-291-4

Maasová, Sarah J.
Půlnoční koruna

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2021, 400 s., brož. 349 Kč
Nelítostný boj pokračuje. Druhý díl
bestsellerové série Skleněný trůn.
ISBN 978-80-7661-229-7

Maasová, Sarah J.
Věž úsvitu

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2021, 664 s., brož. 399 Kč

Překl. Badalec, Petra, Praha: CooBoo, 2021, 408 s., váz. 369 Kč
První díl fantasy série z alternativní magické verze Londýna. Vítejte
v Opačnu a v tak trochu jiném Londýně, jehož ulice přetékají magií.
ISBN 978-80-7661-263-1

McNiven, Steve; Spencer, Nick
Tajné impérium 1

Praha: BB art, 2021, 264 s., brož.
Sentinel svobody je sám jejím největším nepřítelem! Když kosmická
kostka přepsala minulost Captaina
Ameriky, stal se Steve Rogers dokonalým spícím agentem.
ISBN 978-80-7595-485-5

Morgan, Kass; Paige, Danielle
Vrány

Překl. Miketová, Petra, Praha: CooBoo, 2021, 392 s., váz. 399 Kč
Tenhle univerzitní spolek má svoje
kouzlo! První díl čarodějnické fantasy. Vivi odchází na vysokou a chce
začít nanovo.
ISBN 978-80-7661-256-3

Perriot, Vincent
Negalyod

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2021, 208 s., váz. 598 Kč
Svět protínaný obřím potrubím
a obydlený dinosaury, létající města…
a všudypřítomná „síť“, která ovládá
všechno a všechny. Mladý pouštní
pastýř, kterému vybijí celé stádo,
odejde do města hledat pomstu.
ISBN 978-80-257-3560-2

Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter a vězeň z Azkabanu
Překl. Medek, Pavel, Praha: Albatros,
2021, 392 s., váz. 399 Kč
Harry Potter a jeho kamarádi Ron
a Hermiona jsou už ve třetím ročníku
bradavické Školy čar a kouzel.
ISBN 978-80-00-06340-9

Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter a vězeň z Azkabanu
Překl. Medek, Pavel, Praha: Albatros,
2021, 496 s., váz. 449 Kč
Třetí dobrodružství Harryho Pottera!
Ze tmy se vyřítí Záchranný autobus
a se skřípěním zastavím přímo před
Harrym Potterem.
ISBN 978-80-00-06339-3

Saiz, Jesus; Spencer, Nick
Captain America: Steve Rogers:
Hail Hydra

Praha: BB art, 2021, 168 s., brož.
Steve Rogers byl znovuoživen s novým
štítem, s novým týmem i novým posláním. A to právě včas. Bude ho třeba –
proti všem zločineckým těžkým váhám
uprchlým z Pleasant Hillu.
ISBN 978-80-7595-506-7

Snyderová, Maria V.
Studie ohně

Překl. Stárková, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2021, 480 s., váz. 399 Kč
Když se zemí rozšíří zprávy, že je
Jelena Hledačkou duší a dokáže duše
polapit i pustit na svobodu, lidé začnou být neklidní.
ISBN 978-80-7661-279-2

bibliografie
Vácha, Dalibor
Rudá

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 432 s.,
brož. 349 Kč
Sovětský svaz se rozhodl proniknout do
střední Evropy a vzít si zpět vše, co vždy
považoval za vlastní. Objevuje se čím
dál více jedinců nadaných psychotronickými schopnostmi, ale stále nemají na
růžích ustláno, ba právě naopak.
ISBN 978-80-278-0033-9

Zahn, Timothy
Star Wars – Přízrak minulosti

Překl. Pohl, Milan, Praha: Egmont,
2021, 360 s., brož. 369 Kč
Strhující příběh z období Nové
republiky, Impérium je na pokraji
totálního zhroucení.
ISBN 978-80-252-5003-7

Zahn, Timothy
Star Wars – Vize budoucnosti

Překl. Pohl, Milan, Praha: Egmont,
2021, 632 s., brož. 449 Kč
Pokračování strhujícího příběhu z období Nové republiky. Impérium začíná uskutečňovat svůj geniální plán.
ISBN 978-80-252-5004-4

TH R I LLE RY
Bellmar, Ellena
Dcery hněvu

Překl. Butala, Tomáš, Brno: Moba,
2021, 288 s., váz.
Ještě před svým oficiálním nástupem
na mallorské oddělení vražd je major
Antonio Morales povolán k prvnímu
případu: u paty hradeb v Palmě byla
nalezena zavražděná jeptiška. Kdo
by však měl důvod zabíjet zbožnou
devadesátiletou stařenku?
ISBN 978-80-279-0025-1

Norek, Olivier
Vysoké napětí. Syrový thriller
psaný skutečným kriminalistou.

Vzpomínky pamětníka určené všem
zájemcům o dějiny, kteří pátrají po
realistickém obraze poměrů a událostí druhé poloviny dvacátého století
a odmítají jednostranný či černobílý
výklad.
ISBN 978-80-278-0037-7

Kašáková, Veronika
Zpověď: Z děcáku až na přehlídková mola
Praha: CooBoo, 2021, 280 s., váz.
299 Kč
Tato zpověď byla napsána z touhy
změnit svět k lepšímu.
ISBN 978-80-7661-261-7

Klíma, Ivan
Moje šílené století (souborné
vydání)

Praha: Academia, 2021, 794 s., váz.
695 Kč
V roce devadesátých narozenin
jednoho z nejznámějších českých
spisovatelů 20. století Ivana Klímy
vycházejí souborně v jednom svazku
jeho paměti Moje šílené století.
ISBN 978-80-200-3209-6

Pechová, Zuzana
Putování za Františkem Vélem

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2021, 88 s., kniha, brožovaná vazba,
228 Kč
Vzpomínková knížka na doc. MUDr.
Františka Véleho, CSc., významného ceského neurologa, kineziologa,
pedagoga, spoluzakladatele tzv. Pražské rehabilitacní školy.
ISBN 978-80-7530-311-0

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ

Praha: Práh, 2021, 320 s., váz.
Přistoupí milující sestra – šéfka korsického gangu, působícího v Paříži,
na riskantní „obchod“, aby dostala
bratra z vězení? Čeho bude schopen
milující otec, aby zachránil rodinu
před nesmlouvavými vetřelci?
ISBN 978-80-7252-891-2

Drijverová, Martina
Sísa Kyselá

Reichs, Kathy
Falešné kosti

Hlavinková, Lucie
Sesterstvo a největší kouzlo
kočky Fabioly

Praha: BB art, 2021, 360 s., váz.
Soudní antropoložka Temperance
Brennanová nemá dobrý rok. Občas
nedokáže rozlišit, co je skutečnost
a co není. Výplodem její fantazie ovšem rozhodně nejsou fotografie mrtvého muže bez tváře, bez rukou a bez
břicha, které se jí objeví v mobilu.
ISBN 978-80-7595-466-4

Trpková, Kristýna
Stvůra

Praha: Kalibr, 2021, 352 s., váz.
359 Kč
V Holicích je nalezeno surově zbité
a rozřezané tělo mladé dívky. Vyšetřování se ujímá výkonná a cílevědomá komisařka Laura Linhartová,
nepříliš populární mezi svými spolupracovníky, spolu s novým kolegou
Adamem Benešem.
ISBN 978-80-242-7575-8

V ZPOM Í N K Y
Hájek, Jiří
Hra na třetího

Praha: Epocha, 2021, 304 s., váz.

Praha: Albatros, 2021, 64 s., váz.
199 Kč
Dobrodružství Sísy Kyselé pobaví
všechny začínající čtenáře. Knížka vychází v oblíbené edici Druhého čtení!
ISBN 978-80-00-06331-7

Praha: Albatros, 2021, 144 s., váz.
269 Kč
Čtvrté napínavé dobrodružství
Sesterstva kouzelné kočky Fabioly.
Sesterstvo vstoupilo do nového školního roku a hned od začátku je toho
trochu moc: hora učení, zvláštní nový
kluk ve třídě, paní Marie v nemocnici.
ISBN 978-80-00-06308-9

Hunterová, Erin
Kočičí válečníci: Nové proroctví
(4) – Záře hvězd

Překl. Krenželoková, Beata, Praha:
Albatros, 2021, 304 s., brož. 269 Kč
Než nastane mír, zachvátí kočičí
společenství nelítostné boje. Čtvrtý
díl druhé série. Po zničení lesa a cestě
plné útrap kočičí hrdinové konečně
nalezli nový domov.
ISBN 978-80-00-06310-2

Cholewińska-Szkoliková, Aniela
Míša a její malí pacienti: Setkání
v horách
Brno: CPress, 2021, 48 s., váz.
199 Kč
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Míša tráví noc u své nejlepší kamarádky.
ISBN 978-80-264-3727-7

ných objevných výprav a vzrušující
honby za pokladem.
ISBN 978-80-252-4670-2

Kesslerová, Liz
Emily Vichrná a rybí ocas

Karafiát, Jan
Broučci

Překl. Horynová, Jindra, Praha:
Albatros, 2021, 216 s., váz. 249 Kč
Pořádně se nadechni, ponoř se do
oceánu, a poznej fascinující svět pod
mořskou hladinou! 1. díl bestsellerové série.
ISBN 978-80-00-06329-4

Lindgrenová, Astrid
My z ostrova Saltkrakan

Překl. Chmura-Svatošová, Jana,
Praha: Albatros, 2021, 280 s., váz.
349 Kč
Nešikovný pan spisovatel Melker
se syny Pellem, Niklasem, Johanem
a dcerou Malin se rozhodnou opustit
parný Stockholm.
ISBN 978-80-00-06325-6

Macourek, Miloš
Mach a Šebestová v historii

Praha: Albatros, 2021, 200 s., váz.
349 Kč
Klasika v novém podání! Jedno ze základních děl české literatury pro děti,
tentokrát v objevném a novátorském
pojetí ilustrátorky Terezy Ščerbové.
ISBN 978-80-00-06336-2

Lamka, Josef; Lamková, Hana;
Koutná, Libuše
Káťa a Škubánek

Praha: Albatros, 2021, 68 s., váz.
249 Kč
Sedm veselých příběhů o holčičce
Káťe a jejím kamarádovi – pejskovi
Škubánkovi.
ISBN 978-80-00-06321-8

Medvídek Pú – Pohádky před
usnutím

Praha: Albatros, 2021, 112 s., váz.
269 Kč
Další dobrodružství dvou školáků
a psa Jonatána, kteří tentokráte podniknou výlet do historie.
ISBN 978-80-00-06323-2

Praha: Egmont, 2021, 72 s., váz.
249 Kč
V šesti milých pohádkách prožijí děti
báječná dobrodružství s kamarády ze
Stokorcového lesa. Usínejte s pohádkou o Medvídkovi Pú!
ISBN 978-80-252-4982-6

H RY

Od pohádky k pohádce – Mickey

Trantinová, Marcela a kol.
Nápadníček

Praha: Portál, 2021, 160 s., brož.
269 Kč
Kniha aktivit pro MŠ se zaměřuje
na široký repertoár různých druhů
činností: témata pro ranní kruh,
výtvarné práce, hry s písmenky a textem, manipulační stolní hry, hudební
aktivity, pokusy a objevy, konstrukční
hry, sebeobslužné dovednosti.
ISBN 978-80-262-1795-4

KOM I K SY
Marvel – Sbírka příběhů

Praha: Egmont, 2021, 304 s., váz.
399 Kč
Připojte se ke svým oblíbeným superhrdinům a vydejte se na pomoc
galaxii! Nepřekonatelní hrdinové od
Marvelu zachraňují svět!
ISBN 978-80-252-4987-1

PO HÁD K Y
Auta – 5minutové závodnické
pohádky

Praha: Egmont, 2021, 160 s., váz.
369 Kč
Připravte se na závod s Bleskem!
Vydejte se v deseti příbězích na závodnickou dráhu!
ISBN 978-80-252-5018-1

Čtvrtek, Václav
Pohádky z pařezové chaloupky
Křemílka a Vochomůrky

Praha: Albatros, 2021, 136 s., váz.
269 Kč
Kdo by neznal Křemílka a Vochomůrku, dva mužíčky z pařezové chaloupky na pasece.
ISBN 978-80-00-06322-5

Kačeří příběhy – Cesty za dobrodružstvím 2
Praha: Egmont, 2021, 184 s., brož.
299 Kč
Zábava a akce zaručeny! Kačeří tým
se znovu s nadšením vrhl do odváž-

18

Praha: Egmont, 2021, 60 s., váz.
149 Kč
Přidejte se k Mickeymu a jeho kamarádům z klubíku a užijte si spoustu
zábavy! Nechte se vtáhnout do nezapomenutelných příhod oblíbených
animovaných hrdinů a vydejte se po
jejich boku za dalším dobrodružstvím.
ISBN 978-80-252-5024-2

Od pohádky k pohádce 2 –
Medvídek Pú

Praha: Egmont, 2021, 64 s., váz.
149 Kč
Vydejte se s námi do Stokorcového
lesa za Medvídkem Pú a jeho kamarády a poznávejte, co všechno můžete
získat, když se budete dělit s kamarády a pomáhat jim.
ISBN 978-80-252-5023-5

Peppa Pig – Čtyři roční období
Praha: Egmont, 2021, 128 s., váz.
299 Kč
Na jaře uspořádala paní Zaječice
vejco–lepou velikonoční hru!
ISBN 978-80-252-5005-1

Provazníková, Věra
Kozí pohádka

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 129 Kč
To jsem já, bradička bílá!
ISBN 978-80-00-06320-1

Tlapková patrola – Tlapky
zachraňují svátky

Barevné rybky, maličcí mořští koníci
i šibalské chobotnice – ti všichni přebývají na korálových útesech.
ISBN 978-80-00-06150-4

Píro, Radka
Proč má mravenečník dlouhý
jazyk a jak jsou další zvířátka
vybavena k životu

Praha: Albatros, 2021, 10 s., 199 Kč
Poznáš zvířátka podle částí jejich těl?
ISBN 978-80-00-06102-3

Píro, Radka
Proč mrož dokáže žít na ledu

Praha: Albatros, 2021, 10 s., 199 Kč
Jak žijí zvířátka v náročných podmínkách? Brr, to je zima! Kdo může přežít v tak studeném počasí? Některým
zvířátkům chlad nevadí, přizpůsobila
se tak, že je ani nohy nezebou.
ISBN 978-80-00-06101-6

PRO DĚ TI
Arnautovová, Maria
Natáhni a jeď: Stavební stroje

Praha: Pikola, 2021, 32 s., brož.
399 Kč
Začíná obrovská stavební akce přímo
u tebe v pokojíčku!
ISBN 978-80-242-7364-8

Braunová, Petra
Kuba nechce prohrávat

Praha: Albatros, 2021, 88 s., váz.
229 Kč
Petra Braunová představí nové humorné příběhy neposedného Kuby,
tentokrát jak nerad prohrává.
ISBN 978-80-00-06362-1

Braunová, Petra
Rošťák Oliver

Praha: Albatros, 2021, 96 s., váz.
249 Kč
Oliver je roztomilý šestiletý kluk – ale
má potíž: vypadá jako holka.
ISBN 978-80-00-06334-8

Březinová, Ivona
Ve spárech džungle

Praha: Albatros, 2021, 120 s., váz.
249 Kč
Džungle – úchvatná i nebezpečná.
Gang odvážných ve spárech nevyzpytatelné džungle. Třetí kniha řady GO!
ISBN 978-80-00-06318-8

Daviesová, Nicola; Horáček, Petr
Zvířat plná kniha
Praha: Albatros, 2021, 108 s., váz.
399 Kč
Výpravná publikace pro malé milovníky zvířat s ilustracemi Petra
Horáčka. Lední medvědi dovádějící
na kře, tygři lovící v džungli, slavíci
prozpěvující si v lese. Všude kolem
nás žijí nádherná zvířata.
ISBN 978-80-00-06311-9

Praha: Egmont, 2021, 80 s., váz.
269 Kč
Když na Vánoce zuří taková vichřice, že
zastaví i Santu, nebo když na Den kamarádů nefunguje pošta a není možné
doručit kartičky přátelství, obraťte se
s důvěrou na Tlapkovou patrolu!
ISBN 978-80-252-5022-8

Elliott, Rebecca
Deníčky jednorožce: Duháček
a dračí mládě

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ

Elliott, Rebecca
Deníčky jednorožce: Duháčkův
nový kouzelný kamarád

Píro, Radka
Co se děje na korálovém útesu

Praha: Albatros, 2021, 14 s., 199 Kč

Překl. Krupičková, Barbora, Brno:
CPress, 2021, 80 s., váz. 229 Kč
Duháček třpytivý ocásek ještě nikdy
neviděl žádného draka.
ISBN 978-80-264-3728-4

Překl. Krupičková, Barbora, Brno:
CPress, 2021, 80 s., váz. 229 Kč
Duháček třpytivý ocásek chodí
nesmírně rád do Školy Jiskřivého há-

bibliografie
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ječku pro jednorožce a přitom tajně
touží najít si nejlepšího kamaráda.
ISBN 978-80-264-3712-3

žama. Děti toho před spaním musejí
stihnout celou hromadu!
ISBN 978-80-00-06303-4

Fišarová, Michaela
Ela v zemi trollů

Král, Robin
Ela jde spát

Praha: Albatros, 2021, 192 s., váz.
299 Kč
Chtěli byste navštívit úchvatnou zemi
ledu a ohně? Toužíte poznat krásy
a záhady ostrova, kde žijí trollové?
Tenhle dětský cestopis vás tam
přenese!
ISBN 978-80-00-06297-6

Fořtík, Václav;
Bajcárová, Michaela
Co se děje kolem nás?

Praha: Fragment, 2021, 80 s., brož.
199 Kč
Má vaše dítě školní cvičebnice dávno
v malíčku, rádo by však vědělo ještě
něco navíc?
ISBN 978-80-253-5302-8

Freiwillig, František
Jak jela mašinka pro brambory

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 129 Kč
Máte rádi mašinky? Tahle se jmenuje
Stopětadvacítka a dostala za úkol
dopravit z pole úrodu brambor. Ale
ouha, na cestě ji čeká nejedna nepříjemnost.
ISBN 978-80-00-06298-3

Gernhäuserová, Susanne
Najdi mě: Doprava

Praha: Albatros, 2021, 22 s., 199 Kč
Velká zábava pro malé fanoušky
vozidel. Kde jsou různá vozidla, tam
je stále co objevovat. Chceš sledovat
při práci mix na beton, hasičské auto
nebo odtahovku? A najdeš na velkých
ilustracích všechny scény a auta?
ISBN 978-80-00-06203-7

Holečková, Silvie; Nádvorníková,
Hana; Pechancová, Jana
KuliFerdík a Filipka
Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 88 s., brož. 149 Kč
Pracovní sešit KuliFerdík a Filipka
je určen pro celoroční práci s dětmi
ve věku 3–5 let. Vychází ze situací
a námětů, které jsou dětem blízké,
pomáhá jim orientovat se ve světě
kolem nich.
ISBN 978-80-7496-471-8

Chytilová, Lenka
Ovce, nebo slepice?

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 189 Kč
Na farmě se to zvířátky jen hemží.
Nauč se rozeznávat zvířátka na farmě
levou zadní!
ISBN 978-80-00-06112-2

Chytilová, Lenka
Sluníčko, nebo mraky?

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 189 Kč
Jak je dnes venku? Poznávej počasí se
zvědavým lišákem!
ISBN 978-80-00-06113-9

Chytilová, Lenka
Velký, nebo malý?

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 189 Kč
Protiklady tak zábavné jako nikdy
dřív. Který dům je vysoký a který
nízký?
ISBN 978-80-00-06114-6

Král, Robin
Eda jde spát

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 149 Kč
Uklidit hračky, sníst večeři, vykoupat
se, vyčistit zoubky, převléct se do py-

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 149 Kč
Uklidit hračky, sníst večeři, vykoupat
se, vyčistit zoubky, převléct se do pyžama… Děti toho před spaním musejí
stihnout celou hromadu!
ISBN 978-80-00-06302-7

Krolupperová, Daniela
Ztracená náušnička

Praha: Albatros, 2021, 64 s., váz. 199 Kč
Přečtěte si neuvěřitelné putování
jedné náušničky ve tvaru pomněnky!
Ztratili jste někdy náušnici?
ISBN 978-80-00-06338-6

Kubík u paní doktorky

Říčany: Junior, 2021, 12 s.
Kubík se nachladil, a tak s ním jde
maminka k dětské lékařce. Nejdřív se
Kubík maminky pevně drží, ale pak se
nechá vyšetřit. Jak by ne, od takové
hodné paní doktorky!
ISBN 978-80-7267-749-8

Kubík ve školce

Říčany: Junior, 2021, 12 s.
Maminka ráno přivádí Kubíka do
mateřské školy. Kubík tam potká
další děti, s kterými si může celý den
hrát, malovat a stavět. S kamarádem
Matouškem si udělali tajný úkryt.
ISBN 978-80-7267-748-1

Lánská, Miroslava
Zvuky na farmě + 60 zvuků
farmy – Stiskni a poslouchej

Říčany: Junior, 2021, 16 s., 299 Kč
Vydejte se na cestu po farmě a seznamte se s jejími obyvateli i stroji,
které při práci pomáhají.
ISBN 978-80-7267-738-2

Lánská, Miroslava
Zvuky zvířat + 60 zvuků zvířat –
Stiskni a poslouchej

Říčany: Junior, 2021, 16 s., 299 Kč
V této knížce najdete spoustu zajímavých informací o zvířatech.
ISBN 978-80-7267-739-9

Lobel, Arnold
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

Překl. Musilová, Eva, Praha: Albatros,
2021, 112 s., váz. 199 Kč
Úsměvné a hřejivé vyprávění o dvou
kamarádech, zeleném žabákovi Kvakovi a hnědém ropušákovi Žbluňkovi
potěšilo čtenáře nejen v zemi svého
vzniku, ale i u nás (včetně dalších
pokračování).
ISBN 978-80-00-06247-1

Moškovská, Emma
Šlo house do Kejhous

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 129 Kč
Bylo jedno house, které se rozhodlo,
že se vypraví na dlouhou cestu.
ISBN 978-80-00-06304-1

Nesvadbová, Barbara;
Mádlová, Lucie
Mia a svět

Praha: Albatros, 2021, 96 s., váz.
299 Kč
Naše planeta i život na ní se proměňují – a to rychleji než kdy předtím.
ISBN 978-80-00-06369-0

Olivová, Jana
Poník Větrník 3. Kamarádi
v dobrém i zlém

Praha: Egmont, 2021, 104 s., váz.
229 Kč
Další dobrodružství Bily a roztomilého tvrdohlavého poníka Větrníka pro
všechny milovnice koní a koňských
příběhů
ISBN 978-80-252-5008-2

Peroutková, Ivana
Anička a divadlo

Praha: Albatros, 2021, 120 s., váz.
249 Kč
Anička měla jedno tajné přání – hrát
loutkové divadlo. Již osmý příběh ze série oblíbených knížek o osmileté Aničce.
ISBN 978-80-00-06315-7

Peroutková, Ivana
Anička a její kamarádky

Praha: Albatros, 2021, 120 s., váz.
249 Kč
Aniččini rodiče odjeli na rok pracovat
do Afriky, a tak se Anička nastěhuje
k babičce.
ISBN 978-80-00-06209-9

Peroutková, Ivana
Anička na horách

Praha: Albatros, 2021, 124 s., váz.
249 Kč
Jsou zimní prázdniny a Anička vyráží
s kamarádkami Ditou a Juljou na chalupu do Jizerských hor.
ISBN 978-80-00-06210-5

Peroutková, Ivana
Valentýnka a narozeniny

Praha: Albatros, 2021, 120 s., váz.
249 Kč
Devítiletá Valentýnka je trochu snílek,
trochu průzkumnice.
ISBN 978-80-00-06316-4

Peroutková, Ivana
Valentýnka a pradávné poklady

Praha: Albatros, 2021, 112 s., váz.
249 Kč
Valentýnka na lovu starobylých vzácností. Čtvrtý díl oblíbené série. Kdo
už Valentýnku zná, ví, že pro kamarády Jonáše, Péťu a Zuzku ráda vymýšlí
nevšední hry.
ISBN 978-80-00-06307-2

Sandberg, Inger; Sandberg, Lasse
O malé Aničce
Překl. Köllnová-Ehrmannová, Božena, Praha: Albatros, 2021, 104 s.,
váz. 249 Kč
Malá Anička je zpět! Klasická dětská
kniha v novém vydání.
ISBN 978-80-00-06309-6

Susanne Bernerová, Rotraut
Karlík a Klub kapucí

Praha: Paseka, 2021, 20 s., váz.
Karlíkovi se ztratilo kuře. Pojďte ho
spolu s ním a jeho kamarády v kapucích hledat. Potkáte při tom veverku,
čápa, sovu a spoustu dalších zvířat.
Půjde s vámi i pes Baryk.
ISBN 978-80-7637-255-9

Swift, Bella
Mops dýní

Překl. Krejčová, Šárka, Brno: CPress,
2021, 152 s., váz. 249 Kč
Halloween se blíží a Peggy z toho šílí.
Chloe se nemůže Halloweenu dočkat.
ISBN 978-80-264-3749-9

Škaloudová, Renata
Říkačky o autech a strojích

Praha: Albatros, 2021, 32 s., váz.
199 Kč
Tahle knížka nejenom pobaví malé
kluky a holky, kteří mají rádi stroje
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a auta, ale především v nich vzbudí
chuť mluvit.
ISBN 978-80-00-06367-6

Škola volá!

Praha: Fragment, 2021, 88 s., brož.
149 Kč
Máte doma budoucího prvňáčka? Pomozte mu s přípravou do školy.
ISBN 978-80-253-5300-4

PRO DÍVK Y
Foleyová, Jessie Ann
Víš, že jsem hrozná

Překl. Štádlerová, Anna, Praha:
CooBoo, 2021, 268 s., brož. 329 Kč
O Mie všichni říkají, že je problémová
teenagerka – kašle na školu, přehání
to s večírky a s kluky zachází až příliš
daleko.
ISBN 978-80-7661-280-8

Saniová, Jitka
Veronika a srdíčka v deníku

Brno: CPress, 2021, 192 s., váz.
249 Kč
Kamarádky jsou pro Veroniku super
důležitá věc. No a taky kočky, oblečení, ve kterém vám to sekne, srdíčka,
růžové cokoli, prima rodina a když
vás kluci a ostatní ve třídě berou.
ISBN 978-80-264-3724-6

PRO M L ÁDE Ž
Ardagh, Philip
Horká Stopa 2 – Na špatné stopě
Praha: Albatros, 2021, 152 s., váz.
249 Kč
Detektivní pátrání pokračuje! Sára
Horká a její nejlepší psí kamarádka Stopa – to je detektivní kancelář
Horká Stopa!
ISBN 978-80-00-06335-5

Dieckmannová, Sandra
Čekání na Vlka

Praha: Práh, 2021, 24 s., váz.
Půvabná a upřímná obrázková kniha
o přátelství i ztrátě a o tom, jak se
naučit žít dál.
ISBN 978-80-7252-901-8

Kinney, Jeff
Deník malého poseroutky BOX
1–10

Překl. Volhejnová, Veronika,
Praha: CooBoo, 2021, 2240 s., brož.
1990 Kč
Když je vám tak jedenáct, může to
být vážně opruz.
ISBN 978-80-7661-278-5

Podivuhodné vyprávění z pera autota světoznámého Nekonečného
příběhu.
ISBN 978-80-00-06327-0

Hlaváčková, Kristina
Dračí oči – Pramen moci

Praha: Fragment, 2021, 392 s., brož.
349 Kč
Bašta je zničena a její pán mrtev. Bujaré oslavy ještě neutichly a troskami
už znovu zní hukot magického náboje. Nikdo mu však nenaslouchá.
ISBN 978-80-253-5241-0

ZPĚ VN Í K Y
Uhlíř, Jaroslav; Svěrák, Zdeněk
Zpěvník

Praha: Fragment, 2021, 124 s., váz.
249 Kč
Zahrajte si největší hity Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře!
ISBN 978-80-253-5295-3

vysokoškolská
skripta; učebnice
DAN Ě
Vančurová, Alena;
Slintáková, Barbora
Cvičebnice Daňový systém 2021
1. díl

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
76 s., brož. 235 Kč
Cvičebnice, jejíž aktualizaci vám
přinášíme ve třech sešitech, vychází
z právního stavu července roku 2021.
ISBN 978-80-7676-169-8

PŘ E D NÁ ŠK Y
Benveniste, Émile
Poslední přednášky na Collége
de France 1968 a 1969

Překl. Koblížek, Tomáš, Praha: Academia, 2021, 192 s., brož. 285 Kč
Benvenistovy přednášky představují důležitý pramen pro lingvisty,
sémiology, filozofy jazyka i literární
vědce, ovšem díky autorovu průzračnému stylu jsou snadno dostupné
i čtenářům, kteří nejsou v uvedených
oborech zběhlí.
ISBN 978-80-200-3012-2

PRO N E JM E NŠÍ
Andrštová, Stanislava;
Honová, Kamila
KuliFerdíček – První kreslení pro
nejmenší dětí
Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 48 s., brož. 199 Kč
Aktivity a činnosti v pracovním sešitě
KULIFERDÍČEK – PRACOVNÍ SEŠIT
PRO DĚTI OD 2 DO 4 LET – nejen
rozvíjejí kreslířské dovednosti u nejmenších dětí, ale přispívají i k celkovému rozvoji dítěte a společné
komunikaci s dospělými.
ISBN 978-80-7496-473-2

SCI-FI, FANTASY
Ende, Michael
Děvčátko Momo a ukradený čas
Překl. Misárková, Milada, Praha:
Albatros, 2021, 224 s., váz. 269 Kč

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

knižní tipy

MUŽ BEZ TVÁŘE

NÁŠ ÚŽASNÝ ŽIVOT

Báječná detektivka. Pro ty z vás, kteří si oblíbili Petera Maye a jeho Čínské thrillery, Akta Enzo nebo Příběhy z ostrova Lewis, je tady jedna zajímavost. Jak
sám autor píše v úvodu knihy Muž bez tváře (vydává
Host, překlad Filip Drlík) je detektivka stará už čtyřicet let. Když autora v nakladatelství požádali o její
opětovné vydání, pustil se znovu do hlubin příběhu
a zjistil, že je stále stejně aktuální. Debata o Brexitu
pokračuje i po jeho ukončení, o politických bojích nemluvě. Byl překvapen i nádechem dnes tak moderních noirových detektivek severské školy. Je tu stále
posel starých časů, trocha nostalgie s lahvemi mléka
přede dveřmi, bez internetu a mobilů, se starými psacími stroji místo počítačů. Zde
se odehrává příběh, který začíná pomalu a napíná čtenáře tak, že občas možná i přeskočí řádky. Protože oči letí a sledují, jak se nájemný vrah Kale připravuje na svůj
další úkol a jak mu zatím nic netušící novinář Bannerman vbíhá do cesty. Tak jako si
některé knihy umím hned představit ve filmové podobě, tady si myslím, že by tato
forma knize uškodila. I sebebarvitější popis se ve filmu stává trochu placatým, příliš
určitým. V knize si čtenář sám vybere, jak vypadá scenérie, jaký je pocit hrdinů –
Kaleho při čekání na oběť a Bannermana třeba při rozhovoru s novým šéfem novin,
v nichž pracuje. Jeho rozhodování o vlastní budoucnosti se v hlavě čtenáře rozeběhne do dramatických souvislostí, zatímco ve filmu by to byl možná jen nudný záběr.
To, že se čtenář dostane k vraždě až ve třetině knížky, nijak nevadí. Rozběh
tohoto thrilleru je delší, ale rozhodně není pomalý a v žádném případě nudný.
Přesvědčte se sami.
JARMILA SKOPALOVÁ

Největší objevy, záhady, nejdůležitější informace
nenajdete v encyklopediích, ale v dětských knížkách, třeba v té, kterou napsala Mischa Maynerick Blaise a pojmenovala ji Náš úžasný život (vydává JOTA, překlad Lada Krutilová). Je skutečným
pokladem, encyklopedií a tím, co potřebují nejen
děti, ale i my dospělí. Informace o tom, jak jsme
spojeni s vesmírem, jeden s druhým, s přírodou.
Kolem nás je spousta zázraků a my je vůbec neznáme! Víte třeba, že houbové
podhoubí je až nápadně podobné internetové síti? Nebo síti neuronů v mozku?
Co když houby vytvářejí pod zemí dorozumívací síť? A když ne houby, tak jiné
rostliny. Jedna třeba vylučuje toxiny, které brání dalším rostlinám růst, což je
podle autorky něco jako kybernetický útok! Že bychom vyhynuli, kdyby vyhynuly včely, to asi každý ví, ale nevěděla jsem, že mravenci pěstují houby a chovají
mšice, jejichž mléko pijí. Nabízí se otázka, co všechno jsme z přírody okopírovali. „Každý atom našeho těla se skládá ze zbytků hvězd a obrovských výbuchů
galaxií a sdílíme stejné biochemické základy života se všemi tvory na planetě…“.
Tohle moderní myšlení, podložené spoustou úžasných vědeckých výzkumů posledních desetiletí, se do učebnic dostane až za hodně dlouho. Tak to prostě
bývá. Vzpomeňte si na cesty Komenského změn a jak těžko se dostávaly do
života. A proto je tak důležité číst dětské knížky. Třeba jako je tahle. Autorka
je moc milá usměvavá žena a doporučuju podívat se na její webové stránky.
Najdete tam spoustu kreseb volně ke stažení. Nejvíc se mi líbí drsný potetovaný
motorkář a kolem něj nápis ‚vy sami jste celý vesmír‘. Vašim dětem se knížka
bude líbit a vás určitě inspiruje.
JARMILA SKOPALOVÁ

Atlas lidových krojů
České republiky
Unikátní publikace, která poprvé
představuje lidové kroje všech
oblastí Čech, Moravy a Slezska
včetně německy mluvících menšin.
Obsahuje také mapu krojových
oblastí, jazyků a časovou mapu
prezentující odkládání krojů.
Kniha je výsledkem badatelské
činnosti během budování expozice
Muzea Ostrov lidových krojů.
K objednání na:
info@muzeumkroju.cz
Ilustrace: Pavla Hampton
Texty: etnolog Mgr. Jan Kuča

Chcete skutečně porozumět
dějinám umění?
Naučit se obrazy pozorně vnímat
a užívat si návštěvy galerií?

4.

rozšířené
vydání
úspěšné
publikace

František Mikš /
Gombrich. Tajemství
obrazu a jazyk umění
Pozvání k dějinám
a teorii umění
formát 170 × 240
barevné reprodukce
pevná vazba
400 stran
cena 499 Kč

PŘI NÁKUPU PŘES

WWW.BOOKSPIPES.CZ

SLEVA 25 %

Gl en W el d on

Temný rytíř:
Historie Batmana
a zrod nerdů
Jak k Batmanovi v průběhu let přistupovali různí
tvůrci napříč komiksy, televizí a filmy a jak jejich díla
přijímalo publikum? Autor propojuje historii postavy
s všeobecnými trendy a s vývojem v komiksových
vesmírech DC a Marvel. Nabízí cestu k novému
čtení populární kultury a superhrdinských příběhů.

Martin Uhlíř

Sestry
Lila a Marie nemohou být rozdílnější. Obě sestry ale
něco skrývají a jejich vztah tíží tajemství. Robert se
s nimi potkává v letovisku, kam si přijel odpočinout
od stresu a výčitek způsobených rozvodem.
Překvapivý prozaický debut redaktora týdeníku
Respekt upomíná na klasické romány 60. let.

rotraUt SUSanne
Bernerová

Karlík
a Klub kapucí
Karlíkovi se ztratilo kuře. Pojďte ho spolu s ním
a jeho kamarády v kapucích hledat. Vyprávěcí
obrázky okamžitě připomenou známé Jaro,
Léto, Podzim a Zima. Svět Karlíka je ale místo
lidí plný králíků a kresby doprovází krátký
text. Děti si budou knížku rády prohlížet
s dospělými, ale určitě to zvládnou i samy.

HITY

PODZIMNÍ SEZÓNY
od 14 / 10 / 2021 ve vašem knihkupectví

www.velkyctvrtek.cz

skvělých knižních novinek

ÚSPĚŠNÝ NÁVRAT SVĚTA KNIHY

Foto: archiv Svět knihy

Po loňské pauze způsobené pandemií se mezinárodní knižní veletrh a literární festival
Svět knihy Praha s úspěchem vrátil zpět.

V pořadí už 26. ročník proběhl v neobvyklém
zářijovém termínu, ale na obvyklém místě –
na Výstavišti Praha v Holešovicích. Novinkou,
kterou si vyžádala protipandemická opatření,
byl bílý stan před vchodem do Průmyslového
paláce, kde probíhalo testování návštěvníků.
Do prostor paláce tak mohli vstoupit pouze
lidé očkovaní nebo s negativním testem na
covid 19. I rozložení plochy veletrhu bylo
ovlivněno protipandemickými opatřeními.
Do venkovních prostor se přestěhoval Literární sál, který byl v minulých letech vždy
umístěn uvnitř Průmyslového paláce a stan
slušel i sálu audioknih. Už dříve se osvědčil
Gauč ve Stromovce, kde se hrálo a besedovalo i letos, a novinkou byly dva sály umístěné
v Ateliéru Rychta. Sál Rosteme s knihou, kde
probíhal program pro děti a pro školy, byl už
v minulosti situován před brány paláce a tak
tomu bylo i letos. Na prostranství před Průmyslovým palácem byl umístěn také stan
malých nakladatelů a samozřejmě stánky
s občerstvením. O pohodlí a zdraví návštěvníků bylo postaráno s největší pečlivostí.
Motto letošního ročníku znělo „Můj domov je v jazyce“, což se promítlo do mnoha
debat, které se v rámci veletrhu uskutečnily.
Čestným hostem se stala Francie, která představila návštěvníkům tvorbu svých
autorů, například Muriel Barbery, Pénélope
Bagieu nebo Jérôme Bonnetto. Přijela také
velká francouzská literární hvězda Laurent
Binet, autor románů HHhH, Civilizace či Sedmá funkce jazyka. Diskusí se zúčastnil i u nás
velmi oblíbený Jacques Rupnik a velká pozornost byla věnována dílu Milana Kundery,
který Česko a Francii spojuje.
Pestrý program připravilo Polsko, které
mělo být čestným hostem loňského ročníku.
Velkému zájmu návštěvníků se těšilo setkání s reportérem Jackem Fairweatherem nad
jeho knihou Dobrovolník v Osvětimi, přijel
Witold Szablowski, jehož kniha o jídelníčku

diktátorů je novým bestsellerem a inspirativní byla i česko-polská setkání Václava Cílka s Tomaszem Tozekem nebo Karin Lednické s Martynou Bundou.
V sekci Literatura jako hlas svobody se
představili běloruští autoři, kteří hovořili
o složité situaci spisovatelů v zemi, která je
na politickém rozcestí. V boji za svobodu
slova skončili někteří z nich ve vězení, jiní
museli emigrovat. Na běloruském programu
se podílela Ambasáda běloruské nezávislé
kultury, která u nás byla založena v loňském
roce a zaměřuje se právě na pomoc běloruským autorům.
Fanoušci filmu Atlas mraků si nenechali
ujít autogramiádu a debatu se sympatickým
Davidem Mitchellem, na jehož podpis vystáli fanoušci více než hodinovou frontu. Ze zahraničí na veletrh zavítali i autoři z Maďarska,
Španělska, Slovenska, severských zemí nebo
z německy mluvících zemí v rámci tradičního projektu Das Buch. Velkou pozornost čtenářů i médii sklidila nigerijská spisovatelka
a aktivistka Chimamanda Ngozi Adichie, žijící střídavě také v USA. I na její podpis čekaly
desítky zájemců. Příznivci italské literatury
ocenili setkání se Sandro Veronesim, jenž
předznamenal čestné hostování Itálie na veletrhu v příštím roce. Návštěvníkům veletrhu
se představili snad všichni současní čeští autoři v čele s Alenou Mornštajnovou, Biancou
Bellovou, Radkou Denemarkovou, Janem
Novákem nebo Michalem Vieweghem.

Svět knihy Praha se opět stal dějištěm
předání několika významných ocenění. Cenu
Jiřího Theinera, která je určena tomu, kdo
v zahraničí významně přispívá k šíření a propagaci české literatury, získal jihokorejský
bohemista Kyuchin Kim, který sice kvůli pandemii nemohl být ceremoniálu přítomen, ale
díky moderním technologiím se zúčastnil
alespoň online. Předány byly také Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu a proběhlo
i čtení laureátů Ceny Jiřího Ortena či předání
anticeny Skřipce za nevydařené překlady vydané v minulém roce.
Mezinárodní knižní veletrh a literární
festival Svět knihy Praha dokázal, že knižní
trh žije, že přestál pandemii sice s velkými
šrámy, ale nevzdává se. Návštěvníci jej za to
odměnili velkým zájmem. Příští rok už bychom se nad knihami měli setkat v obvyklém předprázdninovém termínu, i když kvůli
rekonstrukci Průmyslového paláce v jiném
uspořádání. Snad už v té době bude nejen
knižní svět takový, jaký jsme ho znali, tedy
bez všech omezení.

Svět knihy Praha 2021 v číslech
Počet vystavovatelů: 288
Počet stánků: 152
Plocha: 2933 m2
Literární festival
Počet účinkujících: 607
Počet programů: 481
Počet výstav: 11
Celkový počet návštěvníků: 34 000
Počet zemí a regionů: 27
(Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Island,
Itálie, Jižní Korea, Katalánsko, Maďarsko,
Německo, Nigérie, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie)

DOPŘEJTE SI RELAX

I TROCHU NAPĚTÍ

Pasažér 23

5545

Psychothriller
Sebastian FITZEK
Policejní psycholog Martin Schwartz před pěti lety během dovolené na výletní zaoceánské lodi Sultan ztratil ženu a syna a nikdy se nedozvěděl, co se přesně stalo. Najednou mu však zavolá podivná stará dáma, že se musí okamžitě dostavit na palubu
Sultana, protože vyšly najevo nové důkazy o osudu jeho rodiny – objevila se dívka, která před týdny na Sultanovi zmizela.
S medvídkem jeho syna v ruce…

408 stran, vázaná, 399 Kč

Průvodce světem fermentace
podle Farmhouse Culture

5887

Kathryn LUKAS, Shane PETERSON
V této „bibli fermentace“ naleznete vše, co o fermentaci potřebujete vědět a co vás zajímá! Autoři čtenáře seznámí s její
tisíciletou historií, detailně proberou zdravotní přínosy fermentovaných potravin i veškeré otázky týkající se zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti jejich přípravy i uchovávání. Jádrem
knihy je však 100 receptů na zpracování kysaného zelí, rychle
kvašené i ve vlastní šťávě fermentované zeleniny a kimči, pálivých chilli omáček, kvašeného ovoce a ovocného želé, kombuchy, a dokonce i alkoholických ciderů a medoviny. To vše je doplněno názornými fotografiemi.

372 stran, vázaná, 549 Kč

Moje healthy recepty

5876

80 fit receptů a efektivní cvičení pro vypracované tělo
Thibault GEOFFRAY
Kniha Thibauta Geoffraye – sportovního trenéra Instagramu!
Jíst více, jíst lépe, cvičit kratší dobu! Vezměte své zdraví do svých
rukou pomocí efektivního cvičení a řady zdravých a výživných receptů. Nastartujete spalování tuků a budete se cítit fit.
Thibault Geoffray je autor programu 90 Day Life Challenge
a nejsledovanější kouč na sociálních sítích ve Francii.

176 stran, brožovaná, 349 Kč

Dělat jako Buddha

5869

Dosáhněte probuzení v práci díky Buddhově moudrosti

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

Daniel John ZIGMOND
Aniž by kdy Buddha vkročil do kanceláře, věděl, že bude-li lidem
ukazovat, jak správně pracovat, pomůže jim nalézt stezku k probuzení. Nyní potřebujeme jeho rady více než kdy dříve. Až příliš
mnoho z nás pracuje přesčas a potýká se s náročnými šéfy i kolegy a neustálým stresem. Potřebujeme někoho, kdo nám připomene, že existuje i lepší cesta. Díky Buddhově moudrosti, jež je
jádrem každé kapitoly, vám tato kniha pomůže přestat si zkracovat cestu, naučit se všímavosti, pečovat o sebe i o druhé, odolat
prokrastinaci a také začlenit Buddhovy nestárnoucí rady do vašeho moderního pracovního života.

200 stran, brožovaná, 319 Kč
anag@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz

Pestré literární zážitky
Michal Vrba
Zeptej se ďábla
František Horák měl přezdívku Rudej vztek.
To bylo tehdy za minulého režimu, když se ještě
všichni báli jeho vyšetřovacích metod. To bylo
tehdy, když došlo k podivné sebevraždě... Ale to
všechno je teď zapomenuto. Horák je důchodce,
který žije v severočeském Ústí nad Labem
a doufá, že ho už nikdo nepoznává.
359 Kč Česká beletrie

S. R. White
Samotář
Vražda majitele malého obchůdku v divoké
australské buši vypadá na první pohled jako
krádež, která se zvrtla. Oběť má na těle jedinou
bodnou ránu a ve vazbě sedí hlavní podezřelý —
na místě činu se nad tělem s rukama od krve
skláněl záhadný tichý muž, který před patnácti
lety beze stopy zmizel...
399 Kč Krimi

Liou Cch‘-sin
Toulavá země
Imaginativní povídková
sbírka od autora bestselleru
Problém tří těles. V těchto
příbězích o sluneční
smrti, mimozemských
civilizacích nebo cestování
časem a vesmírem najdou
čtenáři podnětné meditace
o technologii i umění,
kontrastech rozlehlosti
a mikroskopičnosti světů,
ale i o nekonečném boji
mezi životem a smrtí.
399 Kč Sci-fi

Stephanie Wrobelová
Uzdravení Rose Gold Wattsové
Výživové sondy, operace, invalidní vozík… To všechno
začalo, když byla Rose Gold ještě malé dítě. Sousedé
považovali její matku Patty za světici a snažili se jí ze
všech sil pomáhat. Jenže pak Rose Gold přišla na to, že
vůbec nemocná není. Matka jí dávala do jídla jed a lhala
lékařům i všem okolo — především své dceři.
379 Kč Překladová beletrie

Ted Gioia
Hudba: Podvratné dějiny
Dějiny možná píšou vítězové. Muziku však mají na
svědomí rebelové. Dějiny hudby tvoří příběhy odpadlíků
a podivínů, kteří hledali nové způsoby, jak, kde a pro
koho vyluzovat zvuky či jen poslouchat.
499 Kč Non-fiction

Lidmila Kábrtová
Čekání na spoušť
Nikdy není pozdě na smíření
a odpuštění. Přinejmenším vůči
sobě samým. Román v osmi
příbězích o špatných rozhodnutích,
nepochopení i naději. Kniha
v koncentrované podobě ohledává,
jak zdánlivě nedůležitá rozhodnutí
jedněch působí na životy druhých
a jak se nenápadná událost
může dotknout někoho, o kom
to vůbec netušíme.
299 Kč Česká beletrie

hostbrno.cz

Sofía Segovia
Šepot včel
Malého Simonopia objevili znetvořeného
pod přikrývkou včel. Velkostatkáři Moralesovi
ho přijmou do rodiny, ale chlapec i dál musí
čelit mnohému. Strachu, tajemnému nepříteli
a hrozbám války — španělské chřipce a sporům
mezi těmi, kdo chtějí půdu, a těmi, kteří
pro záchranu svého majetku udělají cokoli.
449 Kč Překladová beletrie

Vychází
25. 10.
Candice Carty-Williamsová
Queenie
Londýňance Queenie je pětadvacet,
pracuje v novinách a její život je jeden
velký zmatek — její dlouholetý partner
Tom si chce dát ve vztahu pauzu a v práci
na její nápady není nikdo zvědavý. Útěchu
hledá v náručí náhodných mužů z online
seznamek. Okouzlující kniha plná vtipu,
energie a trápení s láskou.
399 Kč Překladová beletrie

Akwaeke Emezi
Mazel
Ve městě Lucille už žádné nestvůry
nežijí, alespoň tak to zdejší děti
odmalička slýchají. Jenže co když
si dospělí pouze odmítají připustit
pravdu? Přesně tuhle otázku si
Džemy musí položit, když jednoho
dne z mámina obrazu vytáhne
Mazla — napůl chlupatého, napůl
opeřeného tvora s krvavými rohy
a děsivými drápy...
299 Kč Young adult

Tina Oziewiczová
Co dělají pocity
Radost skáče na trampolíně,
vztek vybuchuje, smutek se
choulí v dece, trpělivost pěstuje
růže, strach dělá, že není…
láska rozsvěcuje. Vezměte děti
na výpravu do světa citů, pocitů
a emocí. Emoce tu nejsou ani
hodnoceny, ani nijak klasifikovány,
prostě jen jsou a jednají. Přesně
tak jako v každém z nás.
349 Kč Pro děti od 5 let

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 20. 9. 2021 až 26. 9. 2021

beletrie
1. Karel Gott Má cesta za štěstím – Karel Gott Karel Gott Agency
2. Daniel Cole Imitátor Kalibr
3. Jo Nesbø Žárlivost a jiné povídky Kniha Zlín
4. Michaela Klevisová Prokletý kraj Motto
5. Jana Bernášková Coura Rosier
6. Marek Eben Myšlenky za volantem Brána
7. Markéta Lukášková Majonéza k snídani Motto
8. Julie Caplinová Chata ve Švýcarsku Cosmopolis
9. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
10. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána

populárně-naučná
1. Pavel Kolář Posilování stresem – Cesta k odolnosti Universum
2. Tomáš Etzler Novinářem v Číně – Co jsem to proboha udělal? Vyšehrad
3. Školní atlas světa Kartografie Praha
4. Jan Menděl Uprdelismus Pragma
5. Jaroslav Kmenta Babišovo Palermo II Jaroslav Kmenta
6. Tim Falla, Paul A. Davies Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate – Student‘s Book OUP English Learning and Teaching
7. ÚZ č. 1434 – Občanský zákoník Sagit
8. Milada Hudcová Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU a nástavbové studium Prometheus
9. kolektiv Testy 2021-2022 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ Didaktis
10. Zdeněk Pohlreich Kulinárium Sevruga

pro děti a mládež
1. Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj o Česku Pikola
2. Melissa Bashardoust Dívka, had, trn YOLI
3. Andrea Popprová Oříškový podzim s Luckou, Jendou a Martínkem Mladá fronta
4. Petra Hůlová Liščí oči Argo
5. Jaroslav Foglar Rychlé šípy Jaroslava Foglara a Jana Fischera Albatros
6. Barbara Nesvadbová, Lucie Mádlová Mia a svět Albatros
7. Aleš Vémola, Tomáš Zach, Lucie Šavlíková Nezkreslená věda Academia
8. Veronika Hurdová Agnes a zakázaná hora OneHotBook
9. Jeff Kinney Strašidelné historky báječného kamaráda CooBoo
10. David Walliams, Tony Ross Bestie z Buckinghamského paláce Argo
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Srpen 2021 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. Michaela Klevisová Prokletý kraj Motto
2. T. L. Swanová Jednou za život Metafora
3. Nikki Sloane Tři (s)prostá pravidla Red
4. Vi Keelandová, Penelope Wardová Pilot playboy Baronet
5. Miroslav Žamboch Veterán Triton
6. Marko Kloos Ohnivá pole Fantom Print
7. Peter May Muž bez tváře Host
8. L. J. Shen Rozmazlená princezna Baronet
9. Lynne Grahamová Můj zapomenutý sňatek HarperCollins
10. Julia Quinn Bridgertonovi – prequel: Skandál na spadnutí Ikar
30

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

299 Kč

brožovaná
176 stran

399 Kč

vázaná
392 stran

399 Kč

vázaná
288 stran

499 Kč

vázaná
568 stran

349 Kč

vázaná
344 stran

129 Kč

349 Kč

vázaná
424 stran

149 Kč

brožovaná
48 stran

99 Kč

vázaná
64 stran

brožovaná
48 stran

249 Kč

flexo vazba
168 stran

249 Kč

vázaná
72 stran

299 Kč

flexo vazba
184 stran

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

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

Jedinečný portrét
Pana Herce

www.NOVINKA-MESICE.cz

www.NOVINKA-MESICE.cz

www.KNIHA-MESICE.cz

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

