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Další hravá kniha od Tulleta
HERVÉ TULLET

La!

KNÍŽKA, KTERÁ DĚLÁ ZVUKY
PŘEKLAD MARTIN BEDŘICH
Další hravá kniha známého výtvarníka Hervé Tulleta je tentokrát
zaměřená na zvuky. Hravou formou, jakou známe z jeho
Knížky nebo Barev, rozpohybovává barevné puntíky, které
tentokrát děti doprovázejí zvuky. Velký puntík je velké LA,
zatímco malý jen malé la, to dá rozum…

Váz., 64 s., 199 Kč

Nový román Torey Hayden
TOREY HAYDEN

Holka, kterou
nechtěli
PŘEKLAD LINDA BARTOŠKOVÁ
Jessie je holka, kterou nechtěli. Holka s dramatickým osudem,
který se nakonec povede proměnit, i když to je za cenu
náročné práce lidí kolem ní a také samotné Jessie. Torey
Hayden v knize popisuje složité úsilí o získání důvěry malé
holčičky, která už se bojí k někomu přilnout. Jessie neuvěřitelně
lže, její lhaní je až patologické a slouží jí jako adaptační
mechanismus. Alespoň někdy je za hrdinku, i když si to vybájí,
a lži jí mají sloužit k tomu, aby ji někdo bral vážně. Díky vytrvalé
terapeutické práci se jí ale podaří tuhle „ochranu“ postupně
opustit a stát se tím, čím doopravdy je – malou, citlivou holkou.

Brož., 256 s., 349 Kč

obchod.portal.cz

PODZIMNÍ KNIŽNÍ TIPY

Z NAKLADATELSTVÍ
ANAG

Vy jste placebo

5907

Na stavu mysli záleží
Joe DISPENZA
Je možné vyléčit se jen prostřednictvím myšlenek – bez léků
a operací? Pravda je taková, že se to stává mnohem častěji, než byste očekávali. Kniha propojuje nejnovější výzkumy
na poli neurovědy, biologie, psychologie, hypnózy, životních
podmínek a kvantové fyziky, aby potvrdila účinky placebo
efektu a rovněž ukázala, jak může být zdánlivě nemožné
v konečném důsledku skutečně možné.
352 stran, brožovaná, 389 Kč

Molekuly emocí

5930

Věda v pozadí medicíny těla a mysli
Candace B. PERT, Ph.D.
Proč se cítíme tak, jak se cítíme? Jsou naše tělo a mysl
od sebe navzájem oddělené, nebo fungují společně jako
součást propojeného systému? Ve své průkopnické knize nabízí Candace Pert překvapivé a přesvědčivé odpovědi
na tyto a další otázky. Autorka nám na základě stanovení
biomolekulárního základu našich emocí a vysvětlením těchto nových vědeckých poznatků jasným a přístupným způsobem umožňuje pochopit sebe sama, své pocity a spojení
mezi naší myslí a naším tělem (tělo-mysl) – způsobem, který
jsme si možná nikdy předtím nedokázali představit.
368 stran, brožovaná, 369 Kč

Indigová realita

5882

Simon LOYD
Indigová realita je volným pokračováním knihy Indigový svět.
Jejím hlavním tématem je spirituální a osobní rozvoj. Tato
publikace je doslova nabita relevantními informacemi, které
jsou převážné části populace neznámé, a technikami využívajícími silné kosmické energie, která mění realitu kvantovým
skokem. Alternativně jsou v ní uvedeny i jiné metody osobního a duchovního pokroku a mnoho postupů, jak v dnešním
světě šťastně žít. Mezi ně patří i očista těla a mysli od negativních energií a programů, řešení zdravotních problémů a
dosažení finanční svobody.
192 stran, brožovaná, 299 Kč

Kuchařka
pro autoimunitní řešení

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

5972

Amy MYERS, M.D.
Tato kuchařka, která doplňuje bestseller Autoimunitní řešení, je plná snadných receptů na výživná jídla pro každý den
určených k léčbě příznaků zánětu a autoimunitních poruch.
Zánětem nebo autoimunitní poruchou trpí víc než 90 procent populace a podle klasické medicíny na to neexistuje
žádný lék. Renomovaná odbornice Amy Myers nabízí přes
150 receptů určených speciálně k prevenci a odvrácení široké
řady příznaků a onemocnění spojených se zánětem včetně
alergií, obezity, astmatu, kardiovaskulárních chorob, lupusu, syndromu dráždivého tračníku, chronických bolestí hlavy
a Hashimotovy tyreoiditidy.
360 stran, brožovaná, 399 Kč
anag@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz

editorial

tip redakce

PODZIMNÍ MOBA

Vážení a milí čtenáři,
navzdory komplikované situaci byly uplynulé dny
plné zajímavých knižních událostí. Máme za sebou
už 19. ročník cen Magnesia Litera, kde se knihou
roku stal titul Jan Žižka Petra Čorneje. Někteří vítězové jednotlivých kategorií překvapili, někteří byli
očekáváni, každopádně gratulace patří všem (výsledky najdete na magnesia-litera.cz).
Vyhlášeny byly také Literární ceny Knižního
klubu, kde se laureátem jubilejního 25. ročníku stal Jan Horníček s knihou Čarostřelec.
S některými oceněnými autory se, jak doufám, setkáme na jedné z nadcházejících akcí, kterých se už po koronavirové pauze opravdu nemůžu dočkat.
Na jaře jsme se bohužel nemohli sejít v Praze na veletrhu Svět knihy a byla to
pro nás všechny, kdo jsme tuhle akci měli po celá léta každé jaro zapsanou v diáři,
neobvyklá situace. Ale člověk míní a bůh, osud nebo v tomto případě koronavirus
mění. Brány průmyslového paláce Výstaviště Praha zůstaly knihám zavřeny. Zklamaní pořadatelé, nakladatelé i čtenáři se v tu chvíli chytali naděje, že se budeme
moci vidět alespoň na podzim v Plzni. Mladší plzeňský bratříček pražského Světa
knihy už dvakrát dokázal, že se s ním má vážně počítat, a svůj úspěch hodlal zpečetit
i napotřetí. Chvíli to ale i s touto šancí vypadalo bledě. Nakonec přece jen všechno
dobře dopadlo a plzeňské DEPO 2015 se ve dnech 25. a 26. září znovu rozvoní novými knihami. Připraven je bohatý program, besedy, čtení, autogramiády… Podrobný přehled toho, na co se můžete v Plzni těšit, najdete na straně 25.
Stejně tak, jako se těšíme v následujících dnech do Plzně, hned následující
týden od 1. do 3. října se stejným nadšením míříme do Tábora. Ten se knihami
zaplní v rámci tradičního festivalu Tabook. Pořadatelé lákají na to nejlepší od malých nakladatelů, výstavy, grafiky a malby, autorská čtení, debaty, muziku, divadlo,
programy pro děti, prostě na všechno, na co jsme na Tabooku zvyklí.
Do třetice všeho knižního nesmím zapomenout na 7. ročník mezinárodního
festivalu ilustrace Lustr v Kampusu Hybernská v Praze, kde letos dostane velký
prostor komiks. Šest dní trvající komiksová a ilustrační jízda bude určitě stát za to.
Všechny zmiňované akce mám v diáři zapsané, červeně zakroužkované a držím sobě i nám všem palce, aby je nebylo třeba škrtat.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
Knížky žijí
Motto Světa knihy Plzeň 2020

Tentokrát jsem nevybrala jen jeden tip, ale hned několik,
protože z podzimního katalogu nakladatelství MOBA prostě nešla vybrat jen jedna kniha.
Fanoušci televizního seriálu Babylon Berlin se mohou
těšit na svého oblíbeného hrdinu Gereona Ratha a na atmosféru předválečného Berlína, kam Volker Kutcher děje
svých knih situuje. Nový příběh dostal název Marlow podle
krále podsvětí Johanna Marlowa, který Gereona pořádně
zaměstná.
Oblíbená seriálová postava je i Hercule Poirot, který
má pro miliony televizních diváků tvář Davida Sucheta.
V knize nazvané Za objektivem se britský herec ohlíží za
svým životem a vzpomínky doplnil vlastními fotografiemi,
protože vedle hraní také rád fotí.
V Británii se odehrává i další příběh s životopisnými
rysy. Autorku Marii Benedict zaujal osud Clementine Hozierové, ženy, která stála po boku jednoho z nejmocnějších
mužů své doby – Winstona Churchilla. Naprosto souhlasím
s větou, jež je na obalu knihy Lady Clementine uvedena: Za
každým úspěšným mužem stojí silná žena. V historii se to
mnohokrát potvrdilo, jen muži o tom nějak nechtějí slyšet.
A nakonec moje srdcovka – detektivky. Tuhle zálibu
jsem zdědila po svém strýci, který v socialistických dobách
neváhal kvůli novinkám v tomto žánru stát každý čtvrtek
před knihkupectvím. Tehdy jich nevycházelo tolik jako
dnes, a tak zvládl unést českou i zahraniční produkci v jedné tašce. Já jsem si musela vybrat a zvolila jsem edici ryze
českých autorů, kterým podle zeleného obalu říkám sama
pro sebe zelená edice. V ní se chystají novinky Dobrý důvod
k vraždě od Ladislava Berana a Případ čurací panny z pera
Jitky Ludvíkové. Na to se moc těším. A na co se těšíte vy?
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

RADOVAN AUER

ředitel veletrhu Svět knihy
Aktuálně jsem dočetl Chirurga Petry Dvořákové. Jestli si chcete přečíst něco, co
dnešním jazykem realisticky popisuje současnost, vřele doporučuji. Petra Dvořáková byla na našem veletržním benjamínkovi – Světě knihy Plzeň – loni. Letos její nakladatel přiveze Jiřího Hájíčka, od toho teď začínám číst Plachetnice na vinětách, novinku, kterou v Plzni představí. Můj čtenářský deník je prostě diktován hosty veletrhu.
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NAJDEŠ LEŽ MEZI ŘÁDKY?

NEW YORK TIMES

1

#

BESTSELLER

Zmizela oblíbená středoškolačka.
Tělo se nenašlo, ale všichni vědí,
kdo je vrah! Sala Singha odsoudili všichni, kromě soudu. Sal totiž spáchal sebevraždu
a odpovědi
nikdo nehledá. Až
na Pipu Fitz
-Amobiovou. Pět let
po zločinu
začíná vyšetřovat pod záminkou
školního projektu. Je to ale
úkol, který ji může zabít.
Pravdu chce někdo zoufale utajit.

#findandie
#navodnavrazdu

JAK ZÍSKAT KLUKA
SVÝCH SNŮ? Zavolej
na pomoc kámošku!
Vtipná studie lásky, která zdůrazňuje schopnost
přijmout sama sebe navzdory ubíjejícím
požadavkům na dokonalost
Bethany a Aphra jsou nejlepší kámošky. Bethany je
k zbláznění krásná, Aphra je vtipná a odvážná.
Dohromady jsou dokonalá holka. Dohromady mají na
to, aby získaly kluka snů, do kterého jsou ale zamilované
obě. Bethany s ním randí, Aphra jí radí, co má říkat,
a píše mu za Bethany smsky, aby jí pomohla. Prostě
geniální plán. Co se může pokazit?

WWW.GRADA.CZ

co | kde | kdy

JOSEF VÁCHAL, PORTMONEUM A PASEKA V LITOMYŠLI
Litomyšl, malebné město v Pardubickém kraji s nádherným renesančním zámkem, který je zapsán jako památka UNESCO, je známá především jako rodiště skladatele Bedřicha Smetany a jako působiště řady významných
osobností; Alois Jirásek do tohoto města zasadil děj své
známé novely Filosofská historie z doby národního
obrození. Litomyšl je ale spojena také s osobností Josefa Váchala (1884–1969), malíře, grafika, ilustrátora,
sochaře, řezbáře a spisovatele, jemuž je zasvěceno Museum Josefa Váchala, které sídlí v domě zvaném Portmoneum nedaleko klášterních zahrad a zámku. Dům
původně patřil Josefu Portmanovi, úředníkovi a sběra-

teli umění, který se s Váchalem přátelil, a právě před sto
lety, v roce 1920, pozval Váchala do Litomyšle, aby mu
dům vyzdobil nástěnnými malbami. Váchal na malbách
pracoval až do roku 1924. Ve svém Krvavém románu
pak dům nazval Portmoneum, sídlo hraběte Portmona.
Výmalbu pokojů doplnil Váchal vyřezávaným a malovaným nábytkem a drobnými plastikami.
V roce 1968 Portman zemřel a malby začaly chátrat. Jejich stav se ještě zhoršil po hašení požáru domu
v sedmdesátých letech. Naštěstí se ale našel další velký
Váchalův obdivovatel Ladislav Horáček (1947–2015),
zakladatel Nakladatelství Paseka, který v roce 1990
dům koupil od Národní galerie, nechal jej zrekonstruovat, a především s pomocí restaurátorů zachránil Váchalovy malby. V červnu 1993 byl dům zpřístupněn veřejnosti a bylo v něm zřízeno Museum Josefa Váchala,
které provozovalo nakladatelství Paseka. Portmoneum
je chráněno jako nemovitá kulturní památka. Po smrti
Ladislava Horáčka prodali dědicové památku v roce
2016 Pardubickému kraji. Portmoneum je ve správě
Regionálního muzea v Litomyšli. V roce 2017 byla
představena nová expozice. V letošním roce prošel
dům novou rekonstrukcí a byla zpřístupněna i půda.
Stálá expozice je věnována Josefu Váchalovi, Josefu
Portmanovi a Ladislavu Horáčkovi, vrcholem prohlídky
jsou dva pokoje vymalované Váchalovým osobitým sty-

lem. Přístupná je také malá zahrada. A v muzeu je nyní
i stálá výstava věnovaná Krvavému románu, který Váchal sepsal a vytiskl v roce 1924 v počtu 17 číslovaných
výtisků; jeden z nich je v Portmoneu vystaven.
S Krvavým románem souvisí také dům na Smetanově náměstí a ve Váchalově ulici, v němž sídlí Knihkupectví a antikvariát Paseka a kde je také penzion. Na
fasádě tohoto domu totiž najdeme dřevoryty a citáty
z Krvavého románu, které sem v roce 1998 přenesli
na popud Ladislava Horáčka absolventi Vyšší odborné
školy restaurování a konzervačních technik v Litomyšli
pod vedením Davida Zemana. Je to tak trochu i váchalovská mystifikace, neboť mnozí turisté právě zde díky
tomu hledají Váchalovo muzeum a domnívají se, že
sgrafita provedl sám Váchal…
Text a foto: MILAN VALDEN

30 LET NAKLADATELSTVÍ ALFA-OMEGA
Nakladatelství ALFA-OMEGA slaví letos třicáté narozeniny a to už si zaslouží pořádnou gratulaci.
ALFA-OMEGA patří mezi nejstarší soukromá nakladatelství v České republice. V roce svého vzniku
vydalo první básnickou sbírku – Jinou smuténku
Jana Skácela v bibliofilské úpravě. Skácelovy verše se
později staly mottem i pro Almanachy na rok 2000,
2004, 2008, 2012 a 2017.
Od počátku se nakladatelství věnuje především
vydávání poezie a bibliofilií. Básnické sbírky základní
řady obsahují nejen zpravidla podepsané ilustrace,
ale často i podpis autora textu. Od roku 2000 vydává nakladatelství ALFA-OMEGA vedle poezie také
knížky pro děti, beletrii – povídky, detektivní romány,
dramata a vybranou odbornou, populárně-naučnou
i příležitostnou literaturu.
„Máme-li se zamyslet nad tím, proč toto nakladatelství vzniklo a proč stále ještě existuje, dojdeme k závěru, že náš důvod je stejný, jako byl důvod Františka
Halase, který založil edici První knížky,“ říká nakladatelka PhDr. Věra Martinková, CSc. Halas v Almanachu
Kmene napsal: „Jenom proto, že jsem tak docela nezapomněl na mladistvé trápení, kam s prvním rukopisem, usmoleným až běda, jenom proto vznikl ten
nápad na vydávání básnických prvotin jiným… Chci
jen přispět, aby motýl se dostal včas z kukly, a pokud
je v mé moci, odstranit některou z těch překážek, které
stojí v cestě, ať už je to nedostatek nakladatele, zajetí venkova, nesmělost atd. … Nic se nestane, zajde-li

Do další třicítky přejeme nakladatelství ALFAsbírka po pěti či deseti svazečcích, věřím, že nejeden
z těch, kdož tam začínají, se neztratí. Že přestane psát, -OMEGA mnoho zajímavých titulů, věrných autorů
že se stane advokátem či něčím jiným? Co na tom? i nadšených čtenářů.
Ale nevěřím tomu příliš,
znám ten jed!“
„Během oněch třinakladatelství
ceti let naší existence se
z celé řady nezavedených autorů stali autoři
zavedení a úspěšní. Jsme
tomu moc rádi. Vážíme
si také toho, že někteří
autoři nám zůstali celou
dobu věrní a čtenářů našich společných knih stále přibývá,“ dodává Věra
Martinková. „Za dobu
našeho působení jsme
vydali téměř 400 titulů,
což je vzhledem k velikosti, možná lépe řečeno
malosti nakladatelství
a jeho zaměření skutečně
Nakladatelství ALFA-OMEGA Praha-východ slaví v roce
vysoký počet. Naše knihy
2020 již 30. výročí svého založení. Děkujeme všem, kteří
nám k tomuto výročí přáli a přejí vše dobré. Za ALFAzískaly i četná ocenění –
OMEGA PhDr. Věra Martinková, CSc., nakladatelka,
a David Martinek, zástupce nakladatelství.
za kvalitu textu, ilustrace
Autoři nakladatelství ALFA-OMEGA roku 2019 – 2020
www.alfa-omega-cz.com, e-mail alfa-omega@volny.cz
i knižní úpravu.“

30 let

ALFA-OMEGA

ΔΩ
1990 – 2020
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N ov ink y naklada tels t ví MOBA
Linda Castillo

Jan Bauer

Temná cesta

Vraždící golem

Před osmi lety byl Joseph King za
vraždu své ženy odsouzen na doživotí.
Teď ale utekl z vězení a míří do
městečka Painters Mill. Novinky
o uprchlém vrahovi se šíří jako požár
a v týmu policejní náčelnice Kate
Burkholderové panuje nervozita. Když
se King v městečku ukáže s pistolí
a unese svých pět dětí, noční můra
se stane skutečností. Je zoufalý
a ozbrojený, a nemá co ztratit…

Na Starém Městě pražském se množí tajemné
vraždy. Měšťané svalují
vinu na golema a chtějí
napadnout a vypálit
Židovské město.
Vyšetřováním případu
je pověřen Lukáš Trobl
z Květnice, který brzy
zjistí, že za vším stojí
kdosi velmi mocný.

Tony Parsons

Dagmar Digma Čechová

Dívka v ohni

Nemusíš!

Poté, co se na londýnské
obchodní centrum zřítí
vrtulník, rozběhne se řetězec
událostí, jež zasáhnou viníky
i nevinné. Detektiv Max
Wolfe se ocitá uprostřed
konfliktu mezi teroristy
a pomstychtivým vrahem…

Ignorovat svou vnitřní lvici
toužící po vášni, smířit se
s tím, že nic nového nepřijde, a nějak to doklepat?
Snažit se přežít ve světě,
kde si na tebe dělají
nároky ti s „diagnózou
chlap“? Nemusíš!

Jaroslava Černá

Volker Kutscher

Doktor Jesenius

Marlow

Doktor Jan Jesenius se na
první pohled zamiloval do
Prahy, kde sídlí císař
Rudolf II., který ho přijal
do svých služeb a povolil
mu ukázku veřejné pitvy,
kde nalezl přátele
a podařilo se mu získat
vše, o co kdy v životě
usiloval: přízeň, postavení
i vliv. Pronikne i do politiky,
hájí zájmy českých stavů
a ze všech sil bojuje za
svobodu náboženského
vyznání. A je ochoten
zaplatit i cenu nejvyšší…

Berlín, léto 1935. U Rathových
si jde každý svou cestou. Adoptivní
syn Fritz pochoduje s Hitlerjugend na
stranický sjezd, Charly se protlouká
jako koncipientka a soukromé očko,
zatímco Gereon Rath musí řešit
případy, které nikdo jiný nechce.
Tentokrát jde krom záhadné
nehody o vydírání Hermanna
Göringa, o tajné spisy a o člověka,
s nímž už Rath nikdy nechtěl nic mít:
o krále podsvětí Johanna Marlowa.

www.mobaknihy.cz

NOVINKY Z NAKLAD

KATE ATKINSONOVÁ
NĚCO ZA NĚCO

Martin Canning se připletl do cesty někomu velmi mocnému a bezohlednému a rozpoutal tím celou sérii vražd.
Naštěstí se do případu vloží Jackson Brodie, bývalý policista
a soukromý detektiv s melancholickou náturou a nekon
nekonvenčním uvažováním.

BALLI KAUR JASWALOVÁ

NEČEKANÁ DOBRODRUŽSTVÍ SESTER ŠERGILOVÝCH
Příběh o síle rodiny a lásky a o odvaze, která se v nás rodí,
když nakonec staneme tváří v tvář rozhodnutí, před nímž
jsme dlouho utíkali. To vše na pozadí problémů, se kterými
nejen Indie v oblasti ženských práv stále bojuje.

MARIA ADOLFSSONOVÁ
PŘICHÁZÍ BOUŘE. DOGGERLAND 2
Inspektorka Karen Eikenová Hornbyová řeší další případ,
tentokrát s pracovním týmem vytvořeným z neochotných
kolegů na ostrově Noorö. Vyšetřování vede k místní palírně
whisky a Karen musí vyslýchat i vlastní příbuzné, kteří ale
nespolupracují.

THOMAS PERRY
STAREJ CHLAP
Dan Chase je sympatický šedesátník, úspěšný investor, co
si užívá odpočinku, volá si se svou dcerou a všude se obje
objevuje ve společnosti dvou velkých černých psů. Pohodový
penzista! Ale proč má několik cestovních pasů a řidičských
průkazů na různá jména?
WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

DATELSTVÍ ARGO
UCHEM JEHLY 2

OHŇOSTROJENÍ

ZBIGNIEW CZENDLIK

ROBERT L. FULGHUM

Fulghumovské eseje tak,
jak je známe a máme rádi.
Ohňostroj vtipu i moudrá
zamyšlení, ve kterých
nás autor bere na dobrodružnou výpravu.

Přátelské rozhovory s hosty,
kteří ve svém životě a ve své
kariéře dosáhli významných
úspěchů a jejichž životní
zkušenosti mohou být inspirativním vzorem.

AGENT NA CIZÍM HŘIŠTI

TŘETÍ SVATBA

Brexit, Trump a Putin - co je
spojuje? Patrně víc, než jsme
si do přečtení le Carrého posledního špionážního románu
mysleli...

Stárnoucí homosexuál Maar
Maarten dostane výhodnou nabídku, aby se za peníze naoko
oženil s mladou černoškou
Tamarou, aby získala povolení
k pobytu…

JOHN LE CARRÉ

DVACET JEDNA PRAVD O LÁSCE
MATTHEW DICKS

TOM LANOYE

ZA PLOTEM

JIŘÍ STRÁNSKÝ

Pokud vám připadá, že
seznam je coby románová
forma zcela nepoužitelný,
autor vás brzy vyvede
z omylu ve svém šíleně vtipném i dojemném příběhu.

Jediná sbírka poezie Jiřího
Stránského obsahuje verše
napsané převážně v padesátých letech, kdy byl
autor vězněn v politických
lágrech.

PUNČ PŘÁNÍA

OSTROV TISÍCE HVĚZD

Dobrodružství dvou nerozlučných přátel, tlustého
vypelichaného kocoura
Mauricia a revmatického
škarohlída havrana Jakuba,
kteří bojují se zlem.

Ostrov Tisíce hvězd odjakživa spočíval pod sametovou
hvězdnatou oblohou. Jenže
teď noc co noc
přichází Stín a hvězdy jedna
po druhé hasnou.

MICHAEL ENDE

EMMA KARINSDOTTER

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

WWW.ARGO.CZ

PODZIMNÍ ČTENÍ

Roland a jeho kamarád Barbar Garg musejí
opustit svou bezpečnou vesničku a vyrazit
na nebezpečnou výpravu, aby zachránili Rolandovu maminku ze spárů Bílého čaroděje.
Uspějí oba hrdinové? A přežijí vůbec? Vydejte
se s nimi za velikým dobrodružstvím, které
se zrodilo ve fantazii Rowleyho Jeffersona!

Je ráno v Den sklizně, který zahajuje desáté
Hladové hry. Osmnáctiletý Coriolanus Snow
se v Kapitolu připravuje na svou jedinou příležitost získat slávu jako trenér, jeho šance
jsou však mizivé. Dostal ponižující úkol trénovat největšího outsidera, splátkyni z Dvanáctého kraje. V aréně bude probíhat boj na
život a na smrt. Mimo ni Coriolanus začne se
svou splátkyní soucítit a stane před zásadním
rozhodnutím: řídit se pravidly, nebo přežít?

Čtrnáctiletá Brystal Vždyzelená se narodila
na špatném místě. V Jižním království je totiž
magie trestná, a navíc tam ženy nesmí číst.
Když se dívka k jedné knize lstí dostane, objeví v sobě nadání pro kouzla. Před přísným
trestem ji zachrání až madam Počasitá, která ji přijme do Magické akademie. Jaké jsou
však její skutečné záměry? Brystal s přáteli
ze školy odhalí zlověstné spiknutí… a osud
světa i magie bude záviset na tom, zda mu
dokážou čelit.

Nejúspěšnější český himálajský horolezec
Radek Jaroš otevřeně popisuje nejen milníky
své sportovní kariéry, ale odhaluje také svůj
soukromý život. Jak fungují tělo a mysl při
výstupu na osmitisícovku bez kyslíkového
přístroje? Co si lze z extrémních vysokohorských podmínek odnést do každodenního
života? Velmi osobní rozhovor mezi legendou
českého horolezectví a zkušeným novinářem
Jiřím Mackem dokresluje množství jedinečných barevných fotograﬁí.

Dejte si sladkou roční pauzu od dokonalého
a ambiciózního světa, kde všichni vědí všechno líp než vy! Veronika Arichteva, Martina
Pártlová a Nikol Štíbrová alias 3v1 spouští
nekompromisní palbu antirad do roku 2021.
S jediným diářem, který skutečně potřebujete, budete na té správné straně barikády.

Člověk může snadno ztratit kontakt s vlastní
podstatou, a pokud žije se slavným partnerem, platí to dvojnásob. Veronika Vieweghová
si touto zkušeností prošla, aby nakonec zjistila, že by nikdy neměla zapomínat na vlastní
touhy a sny. Jak prožívala dětství a dospívání, manželství, rozvod nebo těhotenství
po čtyřicítce? Nejen během těchto situací
nakonec přišla na to, že i v těžkých časech lze
zvládnout to nejdůležitější: být sama sebou.

PRO KAŽDÉHO

Za podzimních nocí roku 1944 prchá moravským venkovem nesourodá dvojice: britský
voják Bill a venkovská dívka Izabela. Zamilovali se do sebe při práci na statku, tajně se
vzali a chtějí se dostat do bezpečí. Izzy s vlasy
nakrátko a v mužských šatech působí tak věrohodně, že když je nacisté polapí, pošlou oba
do vojenského zajateckého tábora. Dokážou
novomanželé své tajemství zachovat až do
konce války? A odkud jim vlastně hrozí největší riziko?

Milena Zingerová, dívka z respektované slovenské židovské rodiny, je v koncentračním
táboře Osvětim odsouzena k smrti. Osud jí
však dává šanci: Má zazpívat na narozeninové oslavě brutalitou proslulého příslušníka
SS Franze Weimerta. V navenek bezcitném
muži se jejím zpěvem něco zlomí, takže se
o ni začne zajímat. Milenina počáteční nenávist k mladému nacistovi se pomalu mění
– a tak se rodí jeden z nejneobvyklejších milostných příběhů holokaustu.

V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco, o čem Eliščina matka
už nikdy nechtěla mluvit. Dospělá Eliška se
teď vrací, aby dávné události pochopila. Po
jejím příjezdu však zmizí mladá žena a další
je zavražděna. Spojitost zločinu se starým
nevyřešeným případem nakonec přivede
na scénu Josefa Bergmana. A kriminalista
během pátrání po vrahovi zjišťuje, že místní
před ním tají temnou minulost i vlastní skříně
plné kostlivců.

V posteli Šípková Růženka, ve společnosti Popelka a v kuchyni Bětuška s hrncem, co sám
vaří kaši. To je můj recept na šťastný život.
Můj muž to však vidí jinak. Do postele chce
kurtizánu, do společnosti dámu a do kuchyně hospodyňku. Ale proč mu nedopřát místo
tří žen rovnou třeba osm? Vždyť každá z nás
je báječná. Ohnivá i lenivá. Svá i nesvá. Živá
i neduživá. Laskavá i třaskavá. Jen si o nich
přečtěte a uvidíte, že by byla škoda některou
vynechat.

2000. Patnáctiletá Vanessa studuje elitní
střední školu, ale svět jejích vrstevníků jí
připadá cizí. Někdo však rozumí tomu, jak je
výjimečná: profesor angličtiny Jacob Strane.
Jejich románek brzy přeroste v něco, co Vanessu změní na celý život.
2017. Bývalá studentka obviní Stranea z obtěžování a podporu hledá i u Vanessy. Ta
však znejistí: Je možné, že muž, který jí kdysi
vyznával lásku, ve skutečnosti zneužil své
převahy nad ní?

Co si počala Halina Pawlowská, když ji koronavirová karanténa na tři měsíce uvěznila
v jedné domácnosti s dcerou, zetěm, vnukem,
přítelem, tchyní, synem, sestřenicí a dvěma
psy? Začala si vést deník o tom, jak bez úhony
přežít i situace, které jsou na zabití!

www.albatrosmedia.cz

knižní tipy

NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM
Vybíráme tituly z katalogu Nejlepší knihy dětem, který vydává Komise pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů a Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Všechny knihy najdete na www.nejlepsiknihydetem.cz.
Tomáš Vondrovic, Markéta Vydrová
O NAŠÍ MILÉ PANÍ
(Triton)
Odkaz mariánských pověstí, legend a pohádek rámuje
autor připomínkou ničím nepodmiňovaného mateřského citu coby odlesku věčné lásky Matky Boží. Sedm oddílů této sbírky skládá obraz Panny Marie ze střípků biblických příběhů, legend, anekdot, pověstí o jejím zjevení
a také z mariánských modliteb. O ilustrace se postarala
Markéta Vydrová.

Ester Stará, Milan Starý
Ó, Ó, Ó, VAJÍČKO!
(65. pole)
Luční groteska ve stylu Ondřeje Sekory začíná mezi
stébly trávy, kde se z miniaturního vajíčka vyklube houseňák. Než stačí pobrat trochu rozumu, bezhlavě se
zamiluje a užuž se šine ve stopách své vyvolené. Jeho
cesta za poznáním a láskou je pořádně dobrodružná. Ke
knize je přiložené CD, na němž se Martha Issová ujala
nejen vyprávění, ale i zpívání.

Stanislav Setinský
TO JE JERUZALÉM
(Baobab)
Průvodcem po moderních i ortodoxních čtvrtích města
Jeruzalém v netradičním obrazovém bedekru je český
Honza. V ranečku si místo buchet nese šišku turistického salámu a s troškou sebeironie reflektuje kulturní
rozdíly i spojitosti.

Petr Svobodný, Robin Král, Nikola Logosová, Zuzka
Lednická
POZOR DOKTOR!
(Běžíliška)
Sedmidenní procházka dějinami medicíny zpřístupní
běžné rodince šamanskou trepanaci lebky, zrod Hippokratovy přísahy, rozsah středověkých morových epidemií, veřejné pitevní seance v prostorách renesančních univerzit – a neopomine ani proslulou Freudovu
lenošku. To vše se zajímavým libretem, veršováním
i grafikou.

Klára Smolíková, Vojtěch Šeda
POZOR, V KNIHOVNĚ JE KOCOUR
(Mladá fronta)
Kocour Koniáš je už svým jménem předurčen ke knižnímu záškodnictví. Z poličky, kde se schovává před
trestem za poničený svazek, vede jeho cesta do bludiště
chodeb. Chce-li ho David přivést zpátky, nezbývá mu nic
jiného než se pustit v jeho stopách do toulek lemovaných zajímavostmi z knihovnického světa.

Martin Šinkovský, Ticho762
TRIKOLORA
(CooBoo)
Autoři se ujali úkolu zprostředkovat průběh sametové
revoluce roku 1989 současné dětské generaci, která
tyto zlomové okamžiky zná pouze z učebnic a ze vzpomínek rodičů či prarodičů. Hlavními hrdiny jsou žáci
páté třídy z moravského města Hezberku, kteří se snaží
danou dobu pochopit a mimo jiné také touží vlastnit
trikoloru.

Václav Šorel, Michal Kocián, Petr Kolmann
VZDUCH JE NAŠE MOŘE
(ARGO)
V komplexním obrazovém průvodci dějinami československého a českého letectví glosuje autor svůj výklad
a archivní snímky i 45 komiksovými librety zachycujícími
památné okamžiky oboru, který mu tak učaroval.

Petr Stančík, Lucie Dvořáková
JEZEVEC CHRUJDA OSTROUHÁ KŘEN
(Meander)
Záludný tchoř Smradolf je padouch, který má víc životů než kočka a bijec z počítačové střílečky dohromady,
takže na práh svého soka Chrujdy postavil květináč s pořádně invazivní rostlinou a číhá. Taková je výchozí situace šestého dílu eskapád všeumělského jezevce z lesa
Habřince. Co bude dál se dozvíte v knížce.

Michal Chocholatý

Treblinka a Sobibór

Taťána Rubášová, Jindřich Janíček
WILLIAM & MERIWETHER: NEOČEKÁVANÝ ROBOTÍ EXODUS
(Labyrint)
Dva vysoce inteligentní stroje se jmény prospektorů
amerického Západu – Williama Clarka a Meriwethera
Lewise – zažily pocit známý z finále filmu Planeta opic.
Po návratu na základnu jim procesory málem jiskří hrůzou. Město čelí ekologické katastrofě a vládne v něm komuna, před jejímiž dráby se musejí klidit. Kyberbalada
Taťány Rubášové je plná humoru a omylů.

Vyhlazovací sektor Treblinky v druhé
funkční fázi v porovnání se sektorem
smrti v Sobiboru
Kniha podrobně zkoumá podmínky ve
vyhlazovacím sektoru tábora smrti SS-Sonderkommando Treblinka s časovým ukotvením v tzv. druhé funkční fázi (září 1942–
srpen 1943). Současně vykresluje situaci
v sektoru smrti typologicky příbuzného
tábora Sobibor. Obsahuje unikátní výběr
dosud nepublikovaných fotografií.
Brožované, foto přílohy, 400 stran, 329 Kč
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Ale xe j SAlNikov

U Petrovových
řádí chřipka
Automechanik Petrov hodně pije, vede řeči
s kumpány a spolu se svou ženou a synem se
mátoží neutěšenou realitou ruského zapadákova.
Román se odehrává v horečnatém oparu chřipky,
kterou se rodina nakazila. Získal cenu Nacionalnyj
bestseller a dostal se do finále prestižních
cen Bolšajakniga a Novaja slovestnosť.

ZuZ ANA DoS tálová

Soběstačný
Co si jedenáctiletý Štěpán počne ve chvíli,
kdy se jeho táta nejspíš zbláznil, jeho máma
vzdychá a vypadá to, že jí není dobře.
Hrdina nového románu si přeje hlavně co
nejrychleji vyrůst a být soběstačný.

Noelle Ste veNSoNová

Nimona
Fantasy komiks Nimona je drzý
a nepředvídatelný jako titulní hrdinka, která
se dokáže měnit v nejrůznější stvoření
a která se rozhodla pomáhat padouchovi.
Co začíná jako parodie, se postupně
mění v silný příběh o vnitřních démonech.
Komiks Nimona získal několik významých
cen a připravuje se celovečerní film.

VELKÉ
OBRÁZKOVÉ KNIHY
PLNÉ PŘÍBĚHŮ
Velká knížka BAGRY
pro malé vypravěče

Velká knížka NA DOBROU
NOC pro malé vypravěče

V tomhle velkoformátovém obrázkovém leporelu si přijdou na své především všichni milovníci nejrůznějších stavebních strojů. Náklaďáky,
bagry, rypadla a také lidi, kteří je obsluhují, tu
mohou sledovat přímo v akci!

Předtím, než půjdete spát, sáhněte po téhle
krásné knížce a ponořte se do kouzelného světa pohádkových obrázků! O čem si nad nimi
budete s dětmi povídat, záleží jenom na vás.
Najdete tu bohatou inspiraci pro každodenní
vypravování na dobrou noc.

Zakoupíte na ellamax.cz nebo ve svém oblíbeném knihkupectví.

bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Agredy, Marie od Ježíše z
Mystické město Boží IV. Svazek
IV. Korunování

Řeřucha, Jan Cyril, Olomouc: Matice
cyrilometodějská, 2020, 2. vyd.,
488 s., 378 Kč
Poslední ze čtyřsvazkového mystického
a teologického díla napsaného ze sdělení Matky Boží. Mystické město Boží
obsahuje podrobný životopis Panny
Marie a vedení omilostněné duše sestry
Marie od Ježíše (1602–1665).
ISBN 978-80-7266-453-5

Krejčí, Jaroslava
Víra se musí zalévat modlitbou.
Josef Vlček – život a dílo

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2020, 1. vyd., 48 s., brož. 58 Kč
Tato brožurka vychází k 100. výročí
narození Josefa Vlčka. Představuje
muže, který za všech okolností, jež
přineslo bouřlivé 20. století, spoléhal
na Boží vůli a ochranu Panny Marie.
ISBN 978-80-7266-455-9

Modlitební knížka. Základní
a tradiční katolické modlitby

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2020, 1. vyd., 200 s., váz. 199 Kč
Pramenem každé modlitby je žízeň
našeho srdce po živém Bohu. Modlitba neomezuje naši svobodu ani
nemůže být něčím nařízeným. Je to
naopak mocná vnitřní vzpruha, která
dává našemu jednání správný směr.
ISBN 978-80-7566-116-6

Omartianová, Stormie
Síla manželčiny modlitby

Překl. Haines, Andrea, Praha: Paulínky
, 2020, 2. vyd., 216 s., brož. 235 Kč
Kniha se umístila mezi nejčtenějšími
knihami v anketě čtenářů Katolického
týdeníku.
ISBN 978-80-7450-374-0

Zpovědní zrcadlo podle skutků
milosrdenství

Překl. Vacek, Václav, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2020, 1. vyd.,
32 s., brož. 49 Kč
Když jsme pozváni na svatbu, na návštěvu nebo na rande, připravujeme
se na to. Těšíme se, kdy už ta událost
nastane. I svátost smíření je pozváním – k setkání s Bohem.
ISBN 978-80-7566-185-2

ekonomika
DAN Ě
ÚZ č. 1383 Daňový řád, finanční
správa
Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 81 Kč
Publikace obsahuje daňový řád
a zákon o Finanční správě ve znění
k 1. 1. 2021. Do obou zákonů jsou
tučně zapracovány všechny změny
provedené zákonem č. 283/2020 Sb.
ISBN 978-80-7488-418-4

E KO N OM I K A
Pelech, Mgr. Petr;
Pelc, PhDr. Vladimír
Daně z příjmů s komentářem 2020
Olomouc: Anag, 2020, 18. aktual.
vyd., 840 s., váz. 979 Kč
Populárně-odborná praktická publikace
vychází v 18. aktual. vydání pro zdaňova-

18 / 2020

cí období roku 2020, po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové
ztráty i pro období let 2018 a 2019.
ISBN 978-80-7554-277-9

Tomášková, Eva; Pešičková,
Jitka; Janovec, Michal a kol.
Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
272 s., 650 Kč
Publikace se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska
práva i ekonomických disciplín.
ISBN 978-80-7598-816-4

ÚZ č. 1380 Občanský zákoník.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 139 Kč
Od července 2020 došlo k další
novele občanského zákoníku, která
změnila nebo zcela nově upravila
řadu ustanovení v oblasti bytového
spoluvlastnictví (vznik jednotky,
práva a povinnosti vlastníka jednotky,
správa domu a pozemku).
ISBN 978-80-7488-415-3

ÚZ č. 1381 Obchodní korporace
2020. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 135 Kč
Tato publikace obsahuje zákon o obchodních korporacích ve znění od
1. července 2020, kdy dochází k rozsáhlé novelizaci v oblasti družstev – celkem
57 změn a doplnění, v této souvislosti
byl aktualizován také věcný rejstřík.
ISBN 978-80-7488-416-0

ÚZ č. 1382 Obchodní korporace
2021. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 224 s.,
111 Kč
Text zákona o obchodních korporacích obsahuje nejen zásadní novelu
ZOK od ledna 2021, ale také velkou
„družstevní novelu“ účinnou již od
července 2020. Od ledna 2021 se
změní téměř celá dosavadní úprava
obchodních korporací.
ISBN 978-80-7488-417-7

Vychopeň, Jiří
Nemovité věci v podnikání

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
264 s., 385 Kč
Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám,
které při svém podnikání využívají
nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci.
ISBN 978-80-7598-735-8

PO D N I K ÁN Í
Bohatá, Marie
Česká cesta k podnikatelské etice

Brno: Barrister & Principal, 2020,
148 s., váz.
Monografie vysvětluje vývoj hospodářské a podnikatelské etiky v České
republice v kontextu vývoje této mladé disciplíny v USA a Evropě.
ISBN 978-80-7364-108-5

společenské vědy;
osvěta
ARCH EO LOG I E
Mírová, Zuzana
The Horse in the Bronze and
Iron Ages in Moravia / Kůň

z n o v i n e k k 14 . 9. 2 0 2 0 2 1 8 t i t u l ů

v době bronzové a železné na
Moravě

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 381 s., brož.
Obsáhlá dvojjazyčná publikace plná
bohatého obrazového doprovodu
seznamuje zájemce o archeologii
s prehistorií koně a dokládá ji množstvím pozoruhodných nálezů.
ISBN 978-80-88278-39-9

ESOTE R I K A
Steinfeldt, Constanze
Runy – Cesta k zasvěcení

Překl. Krausová, Ivana, Olomouc:
Fontána, 2020, 350 s., brož. 398 Kč
Runy jsou znaky, symbolizující zákony tvoření, zpodobňují kosmické
vzory. V této knize jsou popsané do
hloubky, což čtenáři umožňuje jednoznačný a nový přístup.
ISBN 978-80-7651-009-8

FI LOZO FI E
Kišimi, Ičiró; Koga, Fumitake
Odvaha být šťastný

Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 1. vyd.,
272 s., váz. 329 Kč
Opětovné setkání moudrého filozofa
a skeptického mladíka, který se po třech
letech vrátil do filozofovy pracovny, aby
s ním znovu debatoval o hledání cesty
vedoucí k prostému lidskému štěstí.
ISBN 978-80-7593-183-2

GASTRO N OM I E
Cloake, Felicity
Ještě jeden croissant na cestu

Překl. Dresia, Ivana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 1. vyd.,
360 s., váz. 379 Kč
Oslava cyklistiky, francouzských pekařství a všemožných dobrot, na které
budete mít během čtení neodolatelnou
chuť. Autorka projela na kole celou
Francii, z Cherbourghu až do Paříže.
ISBN 978-80-7593-179-5

Vašák, Jaroslav
Natrhej si oběd

Brno: CPress, 2020, 320 s., brož. 499 Kč
Říká se, že ty nejlepší věci jsou zadarmo. Nechoďte do supermarketu,
jděte do přírody!
ISBN 978-80-264-3182-4

H ISTO R I E
Dějiny Plzně a Plzeňského kraje.
Učebnice regionálních dějin pro
školy i zvídavé domácnosti

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
2. vyd., 251 s., brož. 259 Kč
Učebnice regionální historie je primárně určena pro 2. stupeň základních škol
a nižší ročníky víceletých gymnázií.
ISBN 978-80-261-0907-5

Chocholatý, Michal
Treblinka a Sobibór

Praha: Aleš Skřivan, 2020, 1. vyd., brož.
Kniha podrobně zkoumá podmínky
ve vyhlazovacím sektoru tábora smrti
SS-Sonderkommando Treblinka s časovým ukotvením v tzv. druhé funkční
fázi (září 1942 – srpen 1943).
ISBN 978-80-86493-33-6

Klíma, Jan
Dějiny Azorských ostrovů
a Madeiry

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 338 s., váz. 369 Kč
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Azorské souostroví je sice odedávna portugalským územím, ale od
evropského jádra státu se liší svým
geografickým charakterem, pozdějším historickým vývojem a částečně
i etnickými a kulturními specifiky.
ISBN 978-80-7422-756-1

Králíček, Václav
Tři roky krve. Druhá anglo-holandská válka 1665–1667

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
V povědomí nás všech přežívá
sousloví „Anglie pánem moří“, ale
jen málokdo dnes ví, že v 17. století
to byli právě Holanďané, kdo zcela
suverénně ovládal námořní obchod,
a Angličané hráli jen druhé housle.
ISBN 978-80-7557-249-3

MacNulty, W. Kirk;
Murcott, Rosana
Svobodné zednářství – symboly,
tajemství, význam

Praha: Universum, 2020, 320 s., váz.
599 Kč
Kniha z pera amerického zednáře
žijícího v Anglii je podrobnou historií
vzniku svobodného zednářství, jeho
stupňů a rituálů.
ISBN 978-80-242-6440-0

Perenčevic, Milan;
Rychlík, Jan
Dějiny Chorvatska

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 3. vyd., 592 s., váz.
Kniha mapuje dějiny Chorvatska od
starověkých Ilyrů přes antickou periodu spjatou s obsazením země Římany,
příchod Slovanů, začátky chorvatského království až k osmisetletému
období, kdy bylo Chorvatsko spojené
personální unií s Uherským státem.
ISBN 978-80-7422-740-0

Pinkas, Jaroslav
Třetí odboj v didaktické perspektivě. Dějiny v diskuzi
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 1. vyd., 224 s., brož.
Odboj a odpor proti komunistickému
režimu patří mezi málo probádaná
historická témata. Probíhající odborná diskuze je čas od času stimulována
prudkými společenskými a politickými spory o jeho povahu.
ISBN 978-80-7422-594-9

Rechcígl, Miloslav
Češi se ve světě neztratí, natož
v Americe. Medailonky ze života
českých vystěhovalců

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 616 s.
Autor v knize předkládá panorama
osudů vybraných osobností, jejichž kořeny mají původ v českých zemích a ve
Spojených státech dosáhly mimořádných úspěchů a svou činností podstatně ovlivnily vývoj a růst nové vlasti.
ISBN 978-80-244-5720-8

Vaňourek, Martin
Tam, kde jiní nestačí

Brno: CPress, 2020, 304 s., váz. 790 Kč
Historie a současnost elitní vojenské
jednotky Armády České republiky.
ISBN 978-80-264-3188-6

KULTUR N Í
DĚ J I NY
Foret, Martin (ed.);
Jansová, Iveta (ed.)

Populární kultura v kontextu
nových médií a jejich užívání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 164 s.
Kniha je věnována studiu populární
kultury a jejích příjemců. Mimo jiné
nabízí krátký historický exkurs mapující postupné proměny chápání pojmů masová a populární kultura.
ISBN 978-80-244-5688-1

LOGO PE D I E
Plicková, Edita;
Eichlerová, Ilona;
Havlíčková, Jana
Velké logopedické pexeso 1

Praha: Portál, 2020, 48 s., brož. 159 Kč
Velké logopedické pexeso obsahuje
ve třech dílech 54 témat ze základní
slovní zásoby přibližně tříletých dětí.
ISBN 978-80-262-1678-0

NUM IZM ATI K A
Cihlář, Jan
Příběh pražského groše. Stručný
přehled historie a mincovnictví
zemí Koruny české v době
grošové (1300–1547)

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 176 s., brož.
Hlavním hrdinou knihy je pražský
groš, legendární stříbrná mince ražená
v Českém království po dobu téměř
250 let. Kniha přibližuje čtenářům historii a mincovnictví zemí Koruny české
v tzv. grošové době (1300–1547).
ISBN 978-80-7422-736-3

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Opatrný, Aleš
V dobrém i ve zlém

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2020, 1. vyd., 48 s., váz. 229 Kč
Dárková publikace obsahuje hrst zamyšlení nad manželským slibem, krásné
fotografie a motivační citáty na téma
manželství a partnerských vztahů.
ISBN 978-80-7566-008-4

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Jáč, Martin; Kopecká, Jitka;
Morris, Monika
Didaktické kazuistiky výuky
přírodopisu a biologie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 216 s.
Monografie představuje originální,
inovativní a velmi cenný příspěvek
didaktiky biologie a předkládá závěry
rozsáhlého kvalitativního výzkumu
založeného na hloubkové analýze 18
výukových kazuistik videohospitací
biologie.
ISBN 978-80-244-5633-1

Barvíková, Jana, a kol.
Katalog podpůrných opatření
– dílčí část pro žáky s potřebou
podpory ve vzdělávání z důvodu
sluchového postižení nebo
oslabení sluchového vnímání
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 160 s.
ISBN 978-80-244-5710-9

Janková, Jana, a kol.
Katalog podpůrných opatření
– dílčí část pro žáky s potřebou
podpory ve vzdělávání z důvodu

bibliografie
zrakového postižení a oslabení
zrakového vnímání
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 134 s.
ISBN 978-80-244-5694-2

Mikšíková, Veronika
Emoce a hodnotová výchova
v literatuře na základní škole

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 126 s.
Hodnoty neodmyslitelně patří ke vzdělávání a práci s dětmi, ale přesto v naší
zemi není dostatek knih, které by se
této tematice věnovaly. Toto dílo nabízí
teoretické informace i praktické zkušenosti autorky s hodnotovou výchovou.
ISBN 978-80-244-5657-7

Svoboda, Michal;
Gažáková, Eva
Osobnostně sociální rozvoj
studentů – budoucích učitelů

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 132 s.
Publikace popisuje systém osobnostního a sociálního rozvoje na Fakultě
pedagogické Západočeské univerzity
v Plzni v oborech se zaměřením na
přípravu budoucích učitelů.
ISBN 978-80-261-0944-0

Šmelová, Eva
Unreserved acceptance in
child’s education

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 170 s.
The monograph by Eva Šmelová Unreserved Acceptance in Child‘s Education
addresses the child‘s personality as an
independent and distinctive existence
with an emphasis on preschool age.
ISBN 978-80-244-5645-4

Tomajko, Dušan; Bělka, Jan;
Háp, Pavel
Organizace a pořádání turnajů
ve sportovních hrách

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 82 s.
Učební text seznamuje studenty
tělesné výchovy s organizací a pořádáním turnajů ve sportovních hrách
v podmínkách základních a středních
škol a sportovních klubů.
ISBN 978-80-244-5701-7

PO LITI K A
Závodský, Ondřej
Výstup na vrchol korupce – Od
obálek k národní prostituci

Praha: Universum, 2020, 200 s., váz.
229 Kč
Renomovaný právník Ondřej Závodský vydává další ze série knih
vznikajících za podpory Nadačního
fondu proti korupci. Opět se pouští
do rozboru nekalostí na pozadí naší
politické scény, ale rozebírá i politickou situaci v Rusku a Číně.
ISBN 978-80-242-6787-6

PR ÁVO
Hulmák, Milan
Kontrola cenových ujednání ve
spotřebitelských smlouvách

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
320 s., brož. 590 Kč
Může soud změnit cenu, za kterou
si spotřebitel objednal službu nebo
koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které
se snaží autor odpovědět v této knize.
ISBN 978-80-7400-779-8

Mikulíková, Lucie
Soukromoprávní vymáhání
soutěžního práva v ČR. Teorie
a praxe

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
512 s., brož. 790 Kč
Monografie svým pojetím, komplexností a množstvím praktických příkladů je zároveň analytickým komentářem i výkladovou učebnicí k zákonu
o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, směrnice č. 2014/104
a článků 101 a 102 SFEU.
ISBN 978-80-7400-791-0

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR.
Svazek 90 (vč. CD)

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
672 s., 739 Kč
Sbírka obsahuje v chronologickém
pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná
usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace
nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem.
ISBN 978-80-7400-784-2

Šustrová, Daniela; Holý,
Jaroslav; Raška, Martin
Katastrální vyhláška. Praktický
komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 432 s., brož. 770 Kč
Řadu praktických komentářů rozšiřuje
první a jediný komentář katastrální
vyhlášky č. 357/2013 Sb. Katastrální
vyhláška je prováděcím předpisem ke
katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb.
ISBN 978-80-7598-453-1

Urbanová, Martina;
Westphalová, Lenka;
Holá, Lenka a kol.
Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
176 s., 245 Kč
Monografie Právní a sociální aspekty
mediace v České republice přináší
komplexní základ o tématu mediace
jako takovém.
ISBN 978-80-7598-720-4

Ústavní předpisy

Praha: Armex Publishing , 2020, 15.
vyd., 64 s., brož. 59 Kč
Publikace obsahuje základní předpisy
upravující ústavní pořádek České republiky. Je zde Ústava ČR, Listina základních
práv a svobod a předpisy upravující
státní symboly a jejich používání.
ISBN 978-80-87451-72-4

ÚZ č. 1384 – Zákoník práce,
rejstřík

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 160 s.
Od července 2020 dochází k velkým
změnám zákoníku práce – jde o jednu
z největších novelizací za dobu jeho
historie.
ISBN 978-80-7488-419-1

Zákon o obecní policii

Praha: Armex Publishing , 2020, 15.
vyd., 116 s., brož. 59 Kč
Kapesní vydání tohoto zákona je
ideálním pomocníkem pro strážníky
obecních a městských policií při výkonu jejich každodenní náročné služby.
ISBN 978-80-87451-68-7

Zákon o Policii České republiky

Praha: Armex Publishing , 2020, 16.
vyd., 124 s., brož. 59 Kč
Kapesní vydání zahrnuje zákon č. 273/
2008 Sb., o Policii ČR, zákon č. 250/
2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky

z n o v i n e k k 14 . 9. 2 0 2 0 2 1 8 t i t u l ů
a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích.
ISBN 978-80-87451-70-0

Zákon o provozu na pozemních
komunikacích

Praha: Armex Publishing , 2020,
22. vyd., 144 s., brož. 59 Kč
Publikace obsahuje zákon o provozu na pozemních komunikacích
č. 361/2000 Sb. (ve znění pozdějších
předpisů včetně poslední novely
č. 285/2018 Sb.).
ISBN 978-80-87451-69-4

PSYCH O LOG I E
Honzák, Radkin
Úzkostný pacient

Praha: Galén, 2020, 2. vyd., 236 s.,
brož. 300 Kč
Pocity úzkosti a strachu nás doprovázejí celým životem, někdy
však mohou nabýt podoby nemoci.
Chorobné úzkostné stavy se vyskytují
v populaci mnohem častěji, než lékaři
předpokládají.
ISBN 978-80-7492-475-0

Timuľák, Ladislav;
Kopicová, Miroslava
Transformace emoční bolesti
v psychoterapii

Praha: Portál, 2020, 288 s., brož.
449 Kč
Kniha představuje teorii lidského
utrpení a model terapie, který toto
utrpení léčí. Model utrpení staví na
předpokladu, že zakoušená emoční
bolest je reakcí na zranění, které
brání či narušuje naplnění základních
lidských potřeb.
ISBN 978-80-262-1601-8

Yalom, Irvin D.
Existenciální psychoterapie

Překl. Müller, Ivo, Praha: Portál,
2020, 1. vyd., 544 s., váz. 799 Kč
Hlavními pilíři této odborné knihy
jsou čtyři velká témata lidského
života: smrt, svoboda, existenciální
izolace (osamělost) a nepřítomnost,
ztráta smyslu. Autor ukazuje jejich
význam a to, jaké konflikty vznikají,
když je s nimi člověk konfrontován.
ISBN 978-80-262-1587-5

Young, Karen
Ahoj hrdino!

Praha: Albatros, 2020, 40 s., váz. 239 Kč
Každý z nás někdy pocítil úzkost. Ale
víte, jak vzniká? A proč se objevuje i tehdy, když k ní vlastně vůbec není důvod?
ISBN 978-80-00-05842-9

RO ČE N K Y
Kontradikce/Contradictions
1–2/2019

Praha: Filosofia, 2020, 600 s., brož.
Dvojjazyčná ročenka nazvaná Kontradikce/Contradictions je médiem
věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední
a východní Evropě.
ISBN 978-80-7007-618-7

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Alderson, Lisa
Nejlepší maminka

Praha: Rebe books, 2020, 32 s., váz.
Knížky z edice Nejlepší se zaměřují
především na rodinné vazby a pozitiv-
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ní přístup k řešení problémů. Ukazují
dětem i dalším členům jejich rodiny, že
i ty nejtěžší úkoly se dají zvládnout.
ISBN 978-80-255-1234-0

SBO R N Í K Y
Klement, Milan (ed.);
Šaloun, Petr (ed.)
Trendy ve vzdělávání Trends in
Education 2020 – sborník abstraktů mezinárodní konference

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 44 s.
Sborník obsahuje rozšířené abstrakty účastníků osmnáctého ročníku
mezinárodní vědecko-odborné konference Trendy ve vzdělávání 2020
a druhého ročníku konference Tech–
Edu–Inspire 2020.
ISBN 978-80-244-5687-4

SOCIO LOG IE
Jansová, Iveta
(Bez)Mocní mediální fanoušci

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 170 s.
Kniha se zaměřuje na kategorii
mediálních fanoušků a představuje
osobnosti fanoušků prostřednictvím
pro ně typických aktivit a praxe.
ISBN 978-80-244-5680-5

Jonas, Hans;
Knöbl, Wolfgang
Sociální teorie. Vybrané
přednášky

Překl. Hendl, Jan, Praha: Sociologické
nakladatelství, 2020, 1. vyd., 247 s.,
brož. 490 Kč
Sociální teorie Joase a Knöbla se
zaměřuje na sociální resp. sociologickou teorii druhé poloviny 20. století.
Němečtí autoři zvolili formu podání
látky, která je vhodná pro studentky
a studenty sociologie a ostatních sociálněvědních oborů.
ISBN 978-80-7419-290-6

Macků, Karel
Multidisciplinární hodnocení
kvality života v Evropě na regionální úrovni
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 52 s.
Autoreferát disertační práce.
ISBN 978-80-244-5722-2

Zacková, Devora
Jak navazovat kontakty. i když
nemáte rádi networking

Překl. Fafejta, Ondřej, Praha: Portál,
2020, 1. vyd., 184 s., brož. 339 Kč
Potřebujete navázat více pracovních
kontaktů, ale máte rádi samotu
nebo si rádi věci dopředu dobře
rozmýšlíte?
ISBN 978-80-262-1594-3

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Dvořáková, Vladimíra
O prostoru korupčních příležitostí. Kdy, kde a jak se vytváří
v České republice

Praha: Sociologické nakladatelství,
2020, 1. vyd., 202 s., brož. 390 Kč
Kniha je zaměřena na zkoumání prostoru korupčních příležitostí. Reflektuje
současné diskuse o korupci, způsoby
jejího zkoumání, měření a monitoringu,
předkládá základní typologie korupce
a rozebírá související pojmy.
ISBN 978-80-7419-301-9

STUD I E
Střítecký, Jaroslav
Studie a stati 2

Brno: Masarykova univerzita, 2020,
1. vyd., 319 s., brož. 390 Kč
Druhý svazek Studií a statí Jaroslava
Stříteckého obsahuje celkem 40
textů. Zastoupeny jsou jak rozsáhlejší
studie s poznámkovým aparátem, tak
stati psané volněji.
ISBN 978-80-210-9568-7

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Výroční zpráva o činnosti
Fakulty zdravotnických studií
Západočeské univerzity v Plzni
za rok 2019

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 76 s., brož.
Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity
v Plzni za rok 2019.
ISBN 978-80-261-0931-0

Výroční zpráva o hospodaření
Západočeské univerzity v Plzni
za rok 2019

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 95 s., brož.
Výroční zpráva o hospodaření
Západočeské univerzity v Plzni za
rok 2019.
ISBN 978-80-261-0580-0

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2019
Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2020, 1. vyd., 62 s., brož.
Výroční zpráva obsahuje statistické
ukazatele a přehled nejdůležitějších
činností knihovny za rok 2019.
ISBN 978-80-7053-329-1

Ž IVOTN Í ST YL
Hart, Kevin
To nevymyslíš – Hartovy životní
lekce

Překl. Palánová, Míla Zemanová, Brno:
Zoner Press, 2020, 400 s., brož. 440 Kč
„Kdo chce hýbat světem, musí nejdřív
pohnout sám sebou.“
ISBN 978-80-7413-422-7

matematické
a přírodní vědy
BIO LOG I E
Vácha, Jiří
Meze Darwinismu

Brno: Masarykova univerzita, 2020,
1. vyd., 384 s., váz. 540 Kč
Darwinismus se vydává za úplnou
teorii biologického života, včetně
lidského. Má podstatný vliv na
sebepojetí dnešního člověka a jeho
světonázor.
ISBN 978-80-210-9531-1

FAUNA
Pinnington, Andrea;
Buckingham, Caz
Zvířata ze safari

Praha: Edika, 2020, 24 s., 369 Kč
Za zvuky tajemné savany. Stačí zavřít
oči a rázem se ocitneme na tajuplném
africkém kontinentu, kde nás obklopí
osobité zvuky savany.
ISBN 978-80-266-1524-8

bibliografie
FYZIKA
Kolářová, Hana;
Kubínek, Roman
Fyzika stručně a jasně: Přehled
fyziky v příkladech a testových
otázkách

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 3. vyd., 208 s.
Titul nabízí stručně, ale srozumitelně
podaný výklad všech oblastí fyziky
(mechaniky, molekulové fyziky a termiky, akustiky, elektřiny a magnetizmu, paprskové, vlnové a kvantové
optiky, fotometrie, atomové a jaderné
fyziky, astrofyziky).
ISBN 978-80-244-5702-4

Zajac, Štefan; Kraus, Ivo
Česká a slovenská fyzika
1945–2005

Praha: Academia, 2020, 288 s., brož.
350 Kč
Převratné objevy v nových vědních
oborech – jaderné fyzice a fyzice pevných látek – našly v Československu
počátkem padesátých let 20. století
odezvu ve vysokoškolské přípravě fyziků i v organizaci fyzikálního výzkumu.
ISBN 978-80-200-3134-1

CH E M I E
Šmidrkal, Jan
Tenzidy

Brno: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2020, 1. vyd., 300 s.,
váz. 370 Kč
V knize Tenzidy jsou popsány a vysvětleny základní fyzikálně chemické
vlastnosti tenzidů a chemie a technologie jejich výroby z neobnovitelných
a obnovitelných surovin.
ISBN 978-80-7592-056-0

O R N ITO LO G I E
Pinnington, Andrea;
Buckingham, Caz
Ptáci volné přírody

Praha: Edika, 2020, 24 s., 369 Kč
Za zvuky ptáků z mokřadů a bažin. Ptáci
mokřadů vydávají jedny z nejpozoruhodnějších ptačích zvuků – od tklivého volání
kolihy až po troubivý zpěv jeřába.
ISBN 978-80-266-1523-1

PŘ Í RO DA
Knauerová, Marta; Slavíček,
Josef; Urubová, Libuše
Atlas hub

Praha: Edika, 2020, 152 s., brož. 249 Kč
Populárně-naučný průvodce vybranými druhy jedlých, nejedlých a jedovatých hub, které můžete v naší přírodě
najít nejen v lesích, ale i na loukách či
v parcích, a to po celý rok.
ISBN 978-80-266-1552-1

z n o v i n e k k 14 . 9. 2 0 2 0 2 1 8 t i t u l ů
Příběhy jihomoravských minipivovarů

Brno: CPress, 2020, 144 s., brož.
299 Kč
Jižní Morava není jen krajem vína. Pivovary tu byly už od středověku a do
módy se vrací i dnes. V celém regionu
vyrostlo už téměř 60 minipivovarů
a další se chystají. Konzumenti žijí
ve zlaté době, mohou ochutnávat
podle libosti.
ISBN 978-80-264-3189-3

technické vědy
SLOVN Í K Y
Slovník nespisovné češtiny.
Periferie českého jazyka: argot,
slangy a lidová mluva od nejstarších dob po současnost. Historie
a původ slov
Praha: Maxdorf , 2020, 4. vyd.,
528 s., váz. 495 Kč
Čtvrté, rozšířené vydání rozsáhlého
výkladového slovníku obsahuje více
než 19 000 slangových a dalších
nespisovných výrazů, včetně mluvy
podsvětí – českého argotu.
ISBN 978-80-7345-647-4

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Rediger, Jeff
Uzdravte se sami – Za spontánním uzdravením nejsou zázraky
Překl. Patschová, Jana, Praha: Esence, 2020, 400 s., brož. 359 Kč
Spontánní uzdravování vyvolává
skeptické reakce.
ISBN 978-80-242-6777-7

Sumner, Ged
Kraniosakrální terapie. Biodynamický dech života

Olomouc: Fontána, 2020, 380 s., brož.
Učebnice kraniosakrálních terapeutů.
Zkušený praktikant pomocí jemného
doteku dokáže s těmito jemnými
rytmy komunikovat a odstraňovat
fyzické bolesti a píchání, akutní či
chronické choroby, emocionální či
psychické poruchy.
ISBN 978-80-7651-017-3

KUCHAŘ K Y
Hromas, Hugo
Oheň a dým. Recepty připravované na ohni pod širým nebem

VĚ DA
A V Ý ZKUM

Praha: Esence, 2020, 1. vyd., 280 s.,
váz. 399 Kč
Originální kuchař Michal Hugo Hromas připravuje všechna jídla na ohni,
ať už na roštu, v kotlíku či tažínu
nebo jinými technikami.
ISBN 978-80-242-6774-6

Černoch, Antonín;
Soubusta, Jan
Detekce světla

Walek, Pavel; Tóth, Josef
Zdravě a chutně k vysněné
postavě 2. díl.

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 150 s.
ISBN 978-80-244-5706-2

zemědělství
PIVOVARNICT VÍ
Vrána, Filip

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2020, 272 s., váz. 499 Kč
Po velkém úspěchu naší první
kuchařky jsme se rozhodli dát dohromady další stovku receptů, které
opět potvrzují, že dosáhnout vysněné
postavy můžete mnohem jednodušším a příjemnějším způsobem, než
si myslíte.
ISBN 978-80-901714-5-9

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Janečka, Zbyněk;
Bláha, Ladislav a kol.
Motor competence in visually
impaired persons

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 264 s.
Vykonávání pohybových aktivit
osobami se zrakovým postižením
podléhá řadě specifik, která jsou
dána povahou postižení. Publikace
prezentuje zrakové vady a jejich
spojitost se sportem a pohybovými
aktivitami.
ISBN 978-80-244-5554-9

Kaňovský, Petr;
Bártková, Andrea a kol.
Obecná neurologie a vyšetřovací
metody v neurologii
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 340 s.
Obecná neurologie a vyšetřovací
metody v neurologii je základní pregraduální i postgraduální učebnicí
obecné neurologie, která shrnuje
anatomii a fyziologii nervové soustavy člověka a popisuje principy jejího
fungování.
ISBN 978-80-244-5489-4

Kaňovský, Petr;
Bártková, Andrea a kol.
Speciální neurologie (2 svazky)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 880 s.
Dvousvazková Speciální neurologie
je základní pregraduální i postgraduální učebnicí speciální neurologie,
která shrnuje současné poznatky
o patologii, patofyziologii, klinických
projevech, diagnostice a léčbě onemocnění nervové soustavy člověka.
ISBN 978-80-244-5611-9

Kisvetrová, Helena
Demence a kvalita života

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 140 s.
Publikace přináší základní přehled
informací zaměřených na demenci
a kvalitu života osob s demencí. Je
určena lékařům, sestrám, studentům
i sociálním pracovníkům, kteří pečují
o seniory trpící demencí.
ISBN 978-80-244-5709-3

Lebl, Jan; Bronský, Jiří;
Pohunek, Petr a kol.
Diferenciální diagnostika
v pediatrii

Praha: Galén, 2020, 216 s., brož.
Již třetí vydání oblíbené publikace
poskytuje stručný přehled základních problémů, příznaků a projevů
nemocí v dětském lékařství, které
napomáhají provedení diferenciální
diagnostiky.
ISBN 978-80-7492-460-6

Michalík, Jan
Kvalita života osob se zdravotním postižením (osob pečujících)
2019: specifika vybraných
skupin
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 124 s.
Publikace přináší originální výsledky,
jež mapují faktory, které utvářejí
kvalitu života osob se zdravotním
postižením, a to prostřednictvím konkrétních zaměření dílčích výzkumných šetření.
ISBN 978-80-244-5678-2
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Pavlovič, Ivan Něumyvakin
Endoekologie zdraví. Kniha,
která vám může zachránit život

Překl. Strnadová, Eva, Olomouc:
Fontána, 2020, 1. vyd., 500 s., váz.
568 Kč
Kniha známého ruského autora,
profesionálního lékaře přinášejícího
ve svých praktikách zkušenost netradiční medicíny.
ISBN 978-80-7651-011-1

Suchá, Jitka
Trénink paměti pro seniory:
Pracovní listy

Praha: Edika, 2020, 128 s., brož.
199 Kč
Kniha je zaměřená na tématiku cvičení paměti a dalších kognitivních funkcí, jako je slovní zásoba, koncentrace
pozornosti, kreativita, zrakově-prostorové schopnosti a další.
ISBN 978-80-266-1549-1

Svoboda, Zdeněk; Janura,
Miroslav; Rosický, Jiří
Chůze osob s transtibiální
amputací

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 132 s.
Význam chůze pro zdraví člověka je
zcela zásadní. U osob, které vlivem
úrazu nebo onemocnění přišly o část
dolní končetiny, je velmi důležité
schopnost chůze obnovit v co nejlepším rozsahu.
ISBN 978-80-244-5634-8

Ulčová-Gallová, Zdenka;
Madar, Jindřich a kol.
Imunologie a imunopatologie
lidské reprodukce

Praha: Maxdorf , 2020, 2. vyd.,
176 s., váz. 395 Kč
Důvodem k napsání této publikace,
na níž se podíleli naši přední odborníci z oblasti imunologie a reprodukční
medicíny, je rostoucí počet důkazů,
že nesprávná funkce imunity v reprodukční soustavě je jednou z klíčových
příčin poruch plodnosti.
ISBN 978-80-7345-648-1

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Jakubec, Ondřej;
Suchánek, Pavel
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Počátky
rekatolizace v Čechách v 17.
století

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 1. vyd., 320 s., váz. 359 Kč
Staroměstský mariánský sloup patří
k nejkontroverznějším barokním památkám – a to i přesto, že již uplynulo
přes sto let od jeho demolice.
ISBN 978-80-7422-706-6

FOTOG R AFI E
Cudlín, Karel;
Dobrovský, Jan;
Wágner, Martin
Lost Europe

Praha: Paseka, 2020, 1. vyd., 304 s.,
váz.
Lost Europe, nejrozsáhlejší publikace
400 ASA, obsahuje bezmála 150
černobílých dokumentárních fotografií tří autorů z Ukrajiny z období
od počátku devadesátých let až do
současnosti.
ISBN 978-80-907814-0-5

K ATALOG
K V ÝSTAVĚ
FIJO CHEB 1970 – 2020

Cheb: Galerie výtvarného umění
v Chebu, 2020, 156 s., brož.
Kniha vychází k výstavě v Retromuseu Cheb v termínu 25. 6. 2020
– 3. 1. 2021. Před 50 lety v roce
1970 v Chebu proběhl první ročník
Mezinárodního festivalu orchestrů
mladých, obecně známý pod francouzskou zkratkou FIJO.
ISBN 978-80-87395-42-4

Kroupová, Markéta
Marija Nekolová. Dávno tomu

Liberec: Oblastní galerie Liberec,
2020, 1. vyd., 44 s., brož. 79 Kč
Katalog výstavy prací na papíře
polozapomenuté autorky Mariji
Nekolové, kterou uspořádala Oblastní galerie Liberec k jejím 90.
narozeninám. Text je pouze v české
mutaci a je doprovozen barevnými
reprodukcemi.
ISBN 978-80-87707-40-1

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Tomíčková, Lucie
Otestuj si znalosti – Český jazyk
pro 2. třídu

Praha: Fragment, 2020, 88 s., brož.
169 Kč
Ahoj holky a kluci! Máte rádi výzvy?
Chcete zjistit, co vám jde a kde je třeba trošku přidat? Otestujte sami sebe
a vše se dozvíte!
ISBN 978-80-253-4777-5

Tomíčková, Lucie
Otestuj si znalosti – Český jazyk
pro 3. třídu

Praha: Fragment, 2020, 96 s., brož.
169 Kč
Ahoj holky a kluci! Máte rádi výzvy?
Chcete zjistit, co vám jde a kde je třeba trošku přidat? Otestujte sami sebe
a vše se dozvíte!
ISBN 978-80-253-4778-2

FI LM

UM Ě N Í

Slavíková, Hana
CINE TEATRO SAURA. Putování filmovým dílem Carlose Saury

Hart, Christopher
Anime – tipy a triky. Jak kreslit
ještě lepší a vychytanější postavy

Brno: JAMU, 2020, 1. vyd., 366 s.,
brož. 310 Kč
Název knihy Cine Teatro Saura
je variací pojmu cineteatro,
vztahujícího se k prostorům, v nichž
mohli být diváci dříve vystaveni
jak filmovému, tak divadelnímu
prožitku. Filmy Carlose Saury jsou
takovým prostorem.
ISBN 978-80-7460-170-5

Překl. Elmoujahid, Silvie, Praha:
Zoner Press, 2020, 1. vyd., 144 s.,
brož. 302 Kč
Naučte se ty správné tipy a triky a posuňte své kreslířské dovednosti dál.
V této knize najdete víc jak stovku důležitých rad, které vám v různých situacích pomůžou, abyste ze základních
kreseb vytvořili fascinující obrázky.
ISBN 978-80-7413-420-3

bibliografie
Kvasz, Ladislav
Prostor mezi geometrií a malířstvím

Praha: Slovart, 2020, 240 s., váz.
Vývoj kategorie prostoru v geometrii
a jeho reprezentace v malířství od renesance po 20. století. Jak dosahovali renesanční malíři efektu hloubky prostoru?
Jak navozuje El Greco pocit přítomnosti
postav v prostoru před obrazem?
ISBN 978-80-7529-915-4

spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
AKCE
Shöffmann, Britta
Drezurní cviky – správné ježdění

Překl. Müllerová, Helena, Praha:
Brázda, 2020, 200 s., váz. 450 Kč
Kniha slouží jezdci a koni k systematickému progymnastikování a výcviku.
Čtenáři se v ní setkají také s mistryněmi světa v jezdectví, Kristinou
Bröring–Sprehe a Isabellou Werth.
ISBN 978-80-209-0429-4

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Andrews, Robert
Sardinie

Brno: Jota, 2020, 362 s., brož.
Autonomní italský ostrov Sardinie je
perlou Středozemí, která je svými přírodními krásami a mytickou historií
vyleštěna v dokonalý šperk. Chcete-li
poznat kouzlo Karibiku či Tahiti, aniž
byste opouštěli Evropu, měli byste
zamířit právě sem.
ISBN 978-80-7565-710-7

Biler, Stanislav
111 míst v Brně, která musíte
vidět

Praha: Paseka, 2020, 1. vyd., 240 s.,
brož.
Netradiční průvodce ukazuje, že Brno
nerovná se vila Tugendhat. Záměrně se
vyhýbá tomu, co je v moravské metropoli takzvaně povinné navštívit, a odhaluje Brno z mnoha úhlů pohledu.
ISBN 978-80-7637-077-7

David, Petr;
Soukup, Vladimír
Krušné hory známé i neznámé

Praha: Universum, 2020, 1. vyd.,
224 s., váz. 349 Kč
Krušné hory, jejichž nejvyšší vrchol
Klínovec se tyčí do výšky 1244 m n.
m., se táhnou v délce sto třiceti kilometrů a nabízejí celou řadu pozoruhodných tradičních i turisticky dosud
neobjevených míst.
ISBN 978-80-242-6686-2

Hejna, Tomáš
Středním Polabím ke Kutné hoře
Praha: Olympia, 2020, 256 s., brož.
Střední Polabí je nádherným krajem
plným důležitých historických a kulturních památek, osudových míst
a příběhů neobyčejných osobností.
ISBN 978-80-7376-597-2

TUR ISTI K A
Hejna, Tomáš
Od Mělníka k Českému ráji

Praha: Olympia, 2020, 256 s., brož.

Romantická krajina Mělnicka, Kokořínska, Mladoboleslavska a Mnichovohradišťska je plná nádherných
a zajímavých památek, přírodních
zajímavostí a kouzelných výhledů.
ISBN 978-80-7376-596-5

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Wyner, Gabriel
Navždy plynule

Překl. Mohelská, Libuše, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2020, 368 s., brož.
349 Kč
Kolikrát jsme už všichni začínali a snažili
se vytrvat. Memorování slovíček, vstřebání gramatiky, pochopení výjimek, to
vše stojí velké množství času a energie,
které v dospělosti nikdo z nás nemá.
ISBN 978-80-7555-071-2

LI NGVISTI K A
Langer, Jiří; Andres, Jan;
Benešová, Martina;
Faltýnek, Dan
Quantitative Linguistic Analysis
of Czech Sign Language

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 192 s.
The main aim of this book is to present current research outcomes from
quantitative analysis of Czech sign
language.
ISBN 978-80-244-5727-7

Žižková, Hana;
Klímová, Květoslava a kol.
Čeština v pohybu 2. Teoretické
a komunikační aspekty proprií

Brno: Masarykova univerzita, 2020,
1. vyd., 135 s., brož. 290 Kč
Předkládaná publikace, kterou vytvořili lingvisté Katedry českého jazyka
a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, volně navazuje
na monografii Čeština v pohybu.
ISBN 978-80-210-9534-2

krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE
Jemelík, Zdeněk
Škůdci v taláru

Praha: Olympia, 2020, 168 s., brož.
„V následujícím textu zpracovávám
téměř výlučně poznatky z trestních řízení, jež jsem přímo sledoval. Dívám
se na svět svýma vlastníma očima
a mnohdy se rozcházím s pohledy
oficiálních novinářů a také oficiálních
představitelů justice.
ISBN 978-80-7376-600-9

BI O G R AFI E
Třeštík, Michael;
Třeštík, Tomáš
Katka

Praha: Motto, 2020, 176 s., váz. 299 Kč
Sestupná spirála narkotik, krádeží,
prostituce a celkového chátrání.
A jenom občasné záblesky odhodlání
s drogami skoncovat. Tak vypadala
každodenní realita Kateřiny B. v unikátním časosběrném dokumentu
Heleny Třeštíkové z roku 2009.
ISBN 978-80-267-1819-2
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DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Kuťák, Jaroslav
I vrazi mají své dny

Brno: Moba, 2020, 256 s., váz.
Soukromý detektiv Karel Schwarz se
svou úžasnou družkou Marií zažijí
pokračování starého příběhu. Co před
Karlem Marie celé ty roky úzkostlivě
tajila? Proč absolvovala výcvik u tajných služeb v emigraci za oceánem?
ISBN 978-80-243-9206-6

Stevensová, Robin
Záhada zamčeného kupé

Překl. Niklíčková, Alexandra, Praha:
Fragment, 2020, 360 s., váz. 299 Kč
Dívčí detektivní klub řeší třetí případ.
Detektivka pro mladé dámy ve stylu
Agathy Christie!
ISBN 978-80-253-4711-9

Tallis, Frank
Smrt půvabného média

Praha: Portál, 2020, 400 s., váz. 399 Kč
Vídeňský policejní inspektor Oskar
Rheinhardt vyšetřuje nevysvětlitelné
úmrtí proslulého média. „Záhada
zamčeného pokoje“ se točí kolem zavražděné, půvabné mladé ženy, která
vedla kroužek spiritistů.
ISBN 978-80-262-1598-1

Urban, David
Tři opice – kriminální povídky

Praha: Kalibr, 2020, 168 s., váz. 279 Kč
Zlo má mnoho tváří. V kriminálních
povídkách policisty Davida Urbana
se potkáváme se sériovým vrahem,
který u svých obětí zanechává figurku
tří opic.
ISBN 978-80-242-6711-1

FE J E TO NY
Kraus, Ivan
2800 znaků s mezerami

Praha: Academia, 2020, 256 s., brož.
255 Kč
Dva tisíce osm set znaků s mezerami
je maximální rozsah pro fejeton v Lidových novinách. Problém není se
do rozsahu vejít, ale najít pravidelně
vhodný nápad.
ISBN 978-80-200-3081-8

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Boyne, John
Chlapec v pruhovaném pyžamu

Překl. Stuchlíková, Jarka, Praha: Brio,
2020, 184 s., váz. 269 Kč
Brunovi se nechce opouštět starý
dobrý pokojíček, školu a kamarády
v Berlíně a stěhovat se do nového,
osamělého a ponurého domu v tajemném místě jménem Auschwitz.
ISBN 978-80-276-0149-3

Buchanová, Elizabeth
Muzeum nesplněných slibů

V roce 1939 se právníku Albertu
Mrázovi dostane do rukou článek
z prorežimních novin Gardista,
v němž je hlavní postavou. Anonymní
autor píše o pokřtěném židovském
advokátovi, jenž si změnil jméno na
Mráz, aby mohl dál bohatnout na
úkor Slováků.
ISBN 978-80-7260-454-8

Jenoff, Pam
Zapomenuté dívky z Paříže

Překl. Dresia, Ivana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 1. vyd.,
368 s., váz. 399 Kč
Jako každý den míří Grace Healeyová
do práce, tentokrát ale cestou přes
nádraží Grand Central na Manhattanu, kde najde opuštěný kufr. Nedokáže odolat zvědavosti, otevře ho
a objeví tucet fotografií neznámých
mladých žen.
ISBN 978-80-7593-184-9

Kornová, Carmen
Konec starých časů. Sága jednoho století – díl druhý

Překl. Kufnerová, Zlata, Praha:
Prostor, 2020, 1. vyd., 464 s., brož.
447 Kč
V druhém díle trilogie Carmen Kornové sledujeme další osudy přítelkyň
Henny, Käthe, Idy a Liny, narozených
kolem roku 1900 v Hamburku. Nyní
se nacházejí na prahu padesátky.
ISBN 978-80-7260-456-2

Laurent, Isabelle
Na život a na smrt

Překl. Heiderová, Tereza, Praha:
Paulínky , 2020, 1. vyd., 296 s., brož.
329 Kč
Život Šimona a Karla se změní v den,
kdy jsou tito dva kamarádi rozděleni
gestapem. Karel, mladý katolík, je
poslán do vyhlazovacího tábora
Auschwitz, kde potkává Maxmiliána
Kolbeho, a Šimon, žid, zůstává osamocený, sžíraný pocity viny.
ISBN 978-80-7450-362-7

Macadamová, Heather Dune
999: příběh žen z prvního transportu do Osvětimi

Praha: Brána, 2020, 498 s., váz. 499 Kč
Píše se rok 1942 a Židé na Slovensku
nesmí vycházet z domu po deváté hodině večer, nesmí se shromažďovat,
nesmí chodit do školy.
ISBN 978-80-242-6637-4

Malvaldi, Marco
Velikost člověka

Překl. Flemrová, Sára, Praha: Prostor,
2020, 1. vyd., 272 s., brož. 347 Kč
Rok 1493, Milán, vrchol renesance.
Městem se prochází Leonardo da
Vinci a jeho sláva se šíří daleko za
Alpy, až ke francouzskému dvoru.
ISBN 978-80-7260-455-5

Remarque, Erich Maria
Čas žít, čas umírat

Překl. Chodilová, Dana, Ostrava:
Domino, 2020, 312 s., váz. 369 Kč
Vstupte. A minulost si vás sama najde… Praha, 1986. Angličanka Laure
přijíždí do Československa, aby se
vyrovnala se smrtí svého otce.
ISBN 978-80-7498-410-5

Překl. Pátková, Eva, Praha: Ikar,
2020, 360 s., váz.
V tomto románu se Erich Maria
Remarque jakoby vrací ke své prvotině Na západní frontě klid. Děj se
však odehrává o dvacet let později,
v době, kdy nacistické Německo rozpoutalo druhou světovou válku.
ISBN 978-80-249-4150-9

Fulmeková, Denisa
Doktor Mráz

Valognes, Aurélie
Když má štěstí kliku

Překl. Moravcová ml., Stanislava, Praha: Prostor, 2020, 1. vyd., 232 s., váz.
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Překl. Štáblová, Kateřina, Brno: Jota,
2020, 1. vyd., 296 s., váz.

Francie roku 1968. Jeanovi je šest
let a matka ho ze dne na den nechá
u jeho babičky. Na léto. Napořád.
Vůbec to nečekal. Babička taky ne.
Vycházet s babi Lucette není zrovna
snadné, má však velké a něžné srdce.
ISBN 978-80-7565-650-6

Vondruška, Vlastimil
Pomsta bílého jednorožce. Hříšní lidé Království českého
Brno: Moba, 2020, 1. vyd., 288 s.,
váz. 319 Kč
Vok z Rotštejna, který se honosí
erbem Markvarticů, přijde za nevyjasněných okolností o manželku
Anežku, kterou najdou mrtvou pod
skálou, na níž se jeho hrad tyčí nad
krajinou jako orlí hnízdo.
ISBN 978-80-243-9175-5

HUMO R
Provazník, Josef
Pětadvacet na holou. Černohumorné povídky z časů korony

Praha: Olympia, 2020, 1. vyd., 124 s.,
brož.
Vyždímat z koronavirové pandemie
pětadvacet recesistických vtipů posazených do podobného počtu zemí
a kultur není jen tak ledajaká legrace.
ISBN 978-80-7376-603-0

KOM I K SY
Kid, Cube; Sourcil, Pirate
Balada o Podsvětí

Překl. Herodek, Martin, Brno: Computer Press, 2020, 48 s., brož. 169 Kč
Minusova dobrodružství v originálním komiksovém příběhu! Minus
a Chropt hledají Mobožrouta, blíží se
ale noc, a tak se musí uchýlit k Chroptovi domů. Strávit noc v jeskyni, kde
je to jedna zombie vedle druhé, přece
nemůže být problém.
ISBN 978-80-251-5006-1

Tamakiová, Jillian;
Tamakiová, Mariko
Jedno obyčejný léto

Překl. Bukovská, Lenka, Praha:
Paseka, 2020, 1. vyd., 320 s., brož.
Dívky Rose a Windy se potkávají
vždy jednou za rok, když jejich rodiny
tráví prázdniny u oceánu. Tohle léto
vypadá jako každé jiné, ale něco důležitého se během něj změní.
ISBN 978-80-7637-078-4

KORESPONDENCE
Synek, Jaromír;
Všetičková, Gabriela
Drazí II. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce z let 1932
a 1933. Dear all II. Bohuslav
Martinů´s letters to his family in
Polička in 1932 and 1933

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 656 s.
Monografie je druhým svazkem edice
zabývající se korespondencí českého
hudebního skladatele Bohuslava
Martinů s jeho rodinou v Poličce,
obsahuje 56 korespondenčních dokumentů (dopisy, pohlednice) z let
1932 a 1933.
ISBN 978-80-244-5648-5

OSO B N OSTI
Bek, Pavel; Hlavačka, Milan
Ringhofferové

Praha: Historický ústav AV ČR, 2020,
520 s., váz. 728 Kč

bibliografie
Monografie o významném pražském
podnikatelském rodu Ringhofferů.
ISBN 978-80-7286-324-2

Novák, Jan
Kundera

Praha: Paseka, 2020, 896 s., váz.
798 Kč
Obsáhlý Novákův životopis mapuje ve
čtyřech oddílech Kunderovo rodinné
zázemí, autorovy básnické počátky
ve znamení stalinismu padesátých let,
prominentní působení v letech šedesátých a život v hledáčku Státní bezpečnosti před odchodem do exilu.
ISBN 978-80-257-3215-1

PO E Z I E
Stránský, Jiří
Za plotem

Praha: Argo, 2020, 80 s., brož.
Jediná sbírka poezie Jiřího Stránského obsahuje verše napsané převážně
v padesátých letech, kdy byl autor
vězněn v politických lágrech. Jeho
verše jsou jedinečným svědectvím
o deformovaném a surovém světě za
ostnatými dráty.
ISBN 978-80-257-3267-0

Vágner, Pavel
Mezi Rajskou zahradou a Černým mostem

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
1. vyd., 36 s., brož. 120 Kč
Básník Pavel Vágner a ilustrátorka
Jana Lišková společně vydávají sbírku
Mezi Rajskou zahradou a Černým
mostem. Autor v ní čerpá především
jak ze svých studií bohemistiky, tak ze
svých zkušeností profesních.
ISBN 978-80-7389-260-9

Žáček, Jiří
99 dědečků a 1 babička.
Limeriky

Praha: Šulc – Švarc, 2020, 4. vyd.,
80 s., váz. 149 Kč
Básnická sbírka. Sto limeriků k poctě
Edwarda Leara.
ISBN 978-80-7244-444-1

POVÍ D K Y
Epstein, Marek; Šabach, Petr;
Viewegh, Michal a kol.
Zamilované povídky
Praha: Listen, 2020, 144 s., váz. 259 Kč
Říká se, že první láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatujeme
jeho číslo. Hrdinové Zamilovaných
povídek Michala Viewegha, Petry
Soukupové nebo Petra Šabacha
o tom vědí své.
ISBN 978-80-242-6728-9

Murakami, Haruki
Spánek

Překl. Jurkovič, Tomáš, Praha: Odeon,
2020, 1. vyd., 80 s., váz. 279 Kč
„Je to už sedmnáct dní, co nemůžu
spát,“ tak začíná povídka Harukiho
Murakamiho, jejíž protagonistkou je
zdánlivě obyčejná žena v domácnosti.
Vlivem různých nečekaných okolností
připomíná její noční život výlet do
mimosmyslového prostoru.
ISBN 978-80-207-1951-5

PRÓZ A
Fischer, Petr
Byla tohle krize? Proč některá
letadla nejsou vidět
Praha: Novela bohemica, 2020,
113 s., brož.

z n o v i n e k k 14 . 9. 2 0 2 0 2 1 8 t i t u l ů
Co se dělo s českou společností,
s celým světem v době ohrožení covidem-19? Co jsme se dozvídali o sobě?
Petr Fischer jako jeden z mála českých
novinářů schopných přesně a rychle
pojmenovávat události, odkrývat význam gest a proslovů.
ISBN 978-80-88322-06-1

Seluk, Nick
Střeva a já: Jak jsme se rozešli

Překl. Šišperová, Iva, Praha: Zoner
Press, 2020, 192 s., brož. 296 Kč
Fascinující, bizarní a zcela pravdivé
historky o zdravotních potížích.
Záhadné nemoci. Děsuplná zranění.
Rentgenové snímky odhalující něco
podivného zaseknutého ve vaší noze.
ISBN 978-80-7413-421-0

Sims, Gill
Proč je mámě všechno u ***!

Překl. Chodil, Jakub, Praha: Motto,
2020, 352 s., váz. 369 Kč
Mámina sladká děťátka dospěla do
klátících se teenagerů a místo dohadů, kdo by vyhrál v souboji mezi
dračím jezevcem a ninja koněm, tráví
noci na Snapchatu a dorozumívají se
výhradně posunky a vrčením.
ISBN 978-80-267-1818-5

PŘ Í BĚ HY
Kovaříková, Blanka
Retro příběhy

Praha: Brána, 2020, 312 s., váz. 349 Kč
Známá autorka Blanka Kovaříková
sbírá po léta nejen příběhy slavných
osobností, ale také míst, předmětů
a jevů, které neodmyslitelně patří
k naší minulosti.
ISBN 978-80-242-6688-6

ROM ÁNY
Baggot, Mandy
Poslední řecké léto

Překl. Černá, Martina, Praha: Baronet, 2020, 1. vyd., 464 s., váz. 349 Kč
Beth Martinové je třicet jedna let,
právě se rozvedla a čeká, co jí život
přinese.
ISBN 978-80-269-1345-0

Cimický, Jan
Chrámová věž

Praha: Baronet, 2020, 288 s., váz.
279 Kč
Richard Pokora je talentovaný mladý
vědec, který získal prestižní ocenění
již jako student. Má proto příležitost
dál pracovat na svých vědeckých
objevech ve významném výzkumném
centru v Paříži.
ISBN 978-80-269-1360-3

Ferrante, Elena
Geniální přítelkyně 2. 2. díl /
Příběh nového jména

Praha: Prostor, 2020, 4. vyd., 424 s.,
brož.
Ve druhém dílu tetralogie Geniální přítelkyně italské autorky Eleny Ferrante
je přesvědčivě zachyceno období
mládí dvou přítelkyň Eleny a Lily, objevování vlastního těla a sexuality.
ISBN 978-80-7260-453-1

Giordano, Paolo
Dobývání nebe

Překl. Flemrová, Alice, Praha: Odeon,
2020, 1. vyd., 480 s., váz. 499 Kč
Po válečném románu Tělo a intimní
novele o sžívání a umírání Čerň
a stříbro se Paolo Giordano (*1982)
v košatém románu Dobývání nebe

vrací ke generační výpovědi, s níž na
sebe upoutal pozornost už v oceňované prvotině Osamělost prvočísel.
ISBN 978-80-207-1964-5

Jónasson, Ragnar
Komunita

Překl. Kašparová, Martina, Praha:
XYZ, 2020, 288 s., váz. 369 Kč
Třicetiletá Una se rozhodla přestěhovat z Reykjaviku téměř na okraj
civilizace.
ISBN 978-80-7597-704-5

Lanoye, Tom
Třetí svatba

Praha: Argo, 2020, 336 s., váz.
Čerstvě zfilmovaný šestý román Třetí
svatba (Het derde huwelijk, 2006)
jednoho z nejčtenějších a nejoceňovanějších vlámských spisovatelů je
nejspíš aktuálnější než kdy jindy.
ISBN 978-80-257-3213-7

Lehman, Serge; Peeters,
Frederik
Načmáranec

Praha: Argo, 2020, 336 s., váz.
498 Kč
Betty Couvreurová žije ve stínu své
matky Maud, slavné autorky fantastických příběhů pro děti. Trpí záchvaty ztráty řeči… zato její dospívající
dcera Clara toho napovídá až moc.
ISBN 978-80-257-3243-4

McBain, Ed
Udělal jsem to já!

Překl. Lusk, Jan, Praha: BB art, 2020,
1. vyd., 184 s., váz. 289 Kč
Je říjen, v Isole panuje babí léto
a unaveným detektivům na služebně
87. revíru odměřují nekonečné telefonáty a nespočetné hrnky kávy čas do
konce směny.
ISBN 978-80-269-1333-7

McEwan, Ian
Betonová zahrada

Překl. Šenkyřík, Ladislav, Praha:
Odeon, 2020, 160 s., váz. 259 Kč
Čtyři nedospělí sourozenci se po
smrti rodičů rozhodnou žít sami a po
svém v rodinném domě uprostřed
takřka opuštěné příměstské zástavby.
ISBN 978-80-207-1968-3

McGeeová, Katharine
Americká princezna

Překl. Vyhlídková, Kristýna; Netušilová, Hana, Praha: CooBoo, 2020,
432 s., váz. 349 Kč
Co kdyby Amerika měla královskou
rodinu? Po vítězství Ameriky nad
britskou armádou nabídl lid generálu
Georgi Washingtonovi korunu. O dvě
a půl století později jeho rod zemi
stále vládne.
ISBN 978-80-7661-021-7

McManusová, Karen M.
Jeden z nás je na řadě

Vrbová, Anna, Praha: Yoli, 2020,
1. vyd., 360 s., brož. 299 Kč
Pokračování bestselleru New York
Times Jeden z nás lže. Po Simonově
smrti zaplavila Bayviewskou střední
vlna jeho napodobitelů. Každý z nich
se snažil navázat na úspěch Simonova blogu, nikomu se ale nepodařilo
dosáhnout jeho kvalit. Až doteď.
ISBN 978-80-242-6697-8

McQuistonová, Casey
Červená, bílá a královsky modrá

Překl. Heitelová, Renata, Praha: Yoli,
2020, 424 s., brož. 379 Kč
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Co se stane, když se syn americké
prezidentky zamiluje do britského
prince? Alex Claremont–Diaz je
pohledný a nesmírně charismatický
mladík.
ISBN 978-80-242-6791-3

Medek, Leonard
Taranitový triptych

Praha: Straky na vrbě, 2020, 1. vyd.,
416 s., váz. 390 Kč
Když Robert Falcon Scott v roce
1902 objevil na jižním pólu nové palivo, svět se změnil. Výkonné taranitové kotle umožnily stavět stroje, jaké
tu zatím nebyly – pouze však tomu,
kdo má k taranitu a tajným technologiím přístup.
ISBN 978-80-88346-04-3

Němec, Jan
Možnosti milostného románu

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 420 s.,
brož.
Tohle je román o lásce a o psaní ve
věku digitálního smutku. Zkoumám
v něm víc než pět let jednoho milostného vztahu a další dva roky, kdy
jsem o něm psal.
ISBN 978-80-275-0296-7

Nesser, Hakan
Druhý život pana Roose

Překl. Bojanovský, Jaroslav, Brno:
Moba, 2020, 1. vyd., 424 s., brož.
399 Kč
Když bylo Antemu Valdemaru Roosovi dvanáct let, spáchal jeho otec
sebevraždu. Valdemar od té doby
vytrvale volil v sázkové kanceláři stejnou kombinaci čísel.
ISBN 978-80-243-9191-5

Niedlich, Sebastian
Přežít Smrt není legrace

Překl. Řeřichová, Michaela, Praha:
Ikar, 2020, 320 s., váz. 299 Kč
„Smrt se v něčem podobá návštěvě
u zubaře: Víme, že nás to jednoho
dne nemine, ale radost z toho nemáme.“ Jsou povolání snů, ale jsou i taková, která jsou spíše noční můrou.
ISBN 978-80-249-4080-9

Petterson, Per
Muži v mé situaci

Překl. Vrbová, Jaroslava, Praha:
Odeon, 2020, 1. vyd., 264 s., váz.
299 Kč
Literárními cenami ověnčený Per
Petterson je autor niterný, přemýšlivý, poklidný, jeho romány precizní jazykově i stylově – a dokládá to i jeho
nejnovější opus, Muži v mé situaci.
ISBN 978-80-207-1954-6

Pospíšilová, Jarmila
A naposled konvalinky

Brno: Moba, 2020, 1. vyd., 200 s.,
váz. 249 Kč
Hrdinkami románu jsou dvě ženy,
dvaadevadesátiletá Magda a její
mladší příbuzná – praneteř Eva. Mag
da je vážně nemocná a rozhodne se
dobrovolně odejít ze světa. Právě Evě
odkáže vybavení svého domu, své
osobní věci a nějaké peníze.
ISBN 978-80-243-9205-9

Poznanski, Ursula; Strobel,
Arno
Anonymita

Překl. Baroš, Radovan, Praha: Kalibr,
2020, 1. vyd., 344 s., váz. 359 Kč
První společný případ zavede komisaře Daniela Buchholze a jeho
kolegyni Ninu Salomonovou na

stopu tajemného internetového fóra
Morituri, které se nachází v obtížně
přístupné části internetové sítě, jíž se
přezdívá darknet.
ISBN 978-80-242-6377-9

Robotham, Michael
Vraky

Překl. Buchlová, Martina, Brno:
Moba, 2020, 448 s., váz. 399 Kč
Z irácké banky zmizelo několik miliard dolarů. Novinář Luca Terracini je
ochotný riskovat cokoliv, aby přišel
na to, kde všechny ty peníze skončily.
ISBN 978-80-243-9202-8

Ryder, Jess
Bývalá manželka. Máš všechno,
po čem ona toužila.

Překl. Nuhlíčková, Ivana, Praha: Ikar,
2020, 1. vyd., 328 s., váz. 359 Kč
Čerstvě vdaná Nataša má perfektní
dům, milujícího manžela a krásnou
malou holčičku jménem Emily.
ISBN 978-80-249-4182-0

Simonová, Teresa
Růže a čokoláda

Překl. Kurka, Tomáš, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 1. vyd.,
368 s., váz. 399 Kč
Anna Keplerová právě v Drážďanech
otevřela už svou druhou čokoládovnu, vydělané peníze investuje do
opravy vily, kterou po změně poměrů
vrátili jejímu dědečkovi.
ISBN 978-80-7593-190-0

Taylor, Kathryn
Stopy minulosti. Dunmor
Castle I

Překl. Hoangová, Dagmar, Brno:
Moba, 2020, 1. vyd., 304 s., váz.
299 Kč
Na příkaz svého šéfa se mladá designérka Lexie vydává na sever Irska,
aby se ujala renovace sídla Dunmor
Castle. Panská usedlost a její okolí
jí však připadají důvěrně známé,
i když si nevzpomíná, že by se tady už
někdy ocitla.
ISBN 978-80-243-9209-7

Tolonen, Tuutikki;
Pitkänen, Pasi
Strašidelná cesta

Překl. Štollová, Alžběta, Praha: Portál, 2020, 1. vyd., 280 s., váz. 329 Kč
Dobrodružné putování Maikki, Hilly
a Kaapa přímo navazuje na knihu
Strašidelná chůva. Jde tedy o druhý
díl volné trilogie o světě lidí a bubáků,
jež v sobě mísí to nejlepší z Roalda
Dahla, Astrid Lindgrenové a J. K.
Rowlingové.
ISBN 978-80-262-1605-6

Torgeby, Markus; Torgeby,
Frida
Pod širým nebem

Překl. Stiessová, Helena, Zlín: Kniha
Zlín, 2020, 192 s., brož. 369 Kč
Kdysi nadějný švédský atlet se rozhodl opustit hektický styl života ve městě a usadit se v lese. Bezmála 5 let žil
jako poustevník v dokonalé harmonii
s přírodou.
ISBN 978-80-7662-015-5

Tuomainen, Antti
Malá Sibiř

Překl. Šík, Jan Marek, Zlín: Kniha
Zlín, 2020, 248 s., váz. 369 Kč
Bývalý polní pastor Joel Huhta se dovídá novinku, která od základů změní
celý jeho život.
ISBN 978-80-7662-014-8

bibliografie
Urbaníková, Eva;
Krejčová, Miluše
Všechno nebo nic

Praha: Motto, 2020, 328 s., váz.
349 Kč
O tom, co dokáže jeden obyčejný
muž udělat s racionálně uvažující
ženou.
ISBN 978-80-267-1838-3

Váňová, Magda
Sestra a sestřička

Praha: Šulc – Švarc, 2020, 5. vyd.,
416 s., váz. 379 Kč
Román Magdy Váňové o životě dvou
sester Hany a Ester.
ISBN 978-80-7244-441-0

Westová, Kasie
Kluk odvedle

Překl. Špínová, Adéla, Praha:
CooBoo, 2020, 1. vyd., 256 s., váz.
299 Kč
Šestnáctiletou Charlie Reynoldsovou vychovával jen táta a tři starší
bráchové, takže teď dokáže ve sportu
porazit každého kluka – včetně svého
čestného čtvrtého bratra, souseda
Bradena.
ISBN 978-80-7661-017-0

White, Karen; Willig, Lauren;
William, Beatriz
Skleněný oceán
Překl. Kovářová, Věra, Brno: Jota,
2020, 416 s., váz.
Fatální příběh o lásce, zradě a smrti,
která před sto lety drze pochodovala po palubě Lusitanie a lákala do
hlubin oceánu chudé i bohaté, staré
i mladé, dobré i zlé.
ISBN 978-80-7565-649-0

Whiteová, Karen
Sny o pádu

Překl. Brabcová, Blanka, Praha: Ikar,
2020, 464 s., váz. 399 Kč
Je to už devět let, co Larkin utekla
z Georgetownu a přísahala, že se už
nikdy nevrátí. Když se ale dozví, že
její matka zmizela, nezbývá jí nic jiného, než se vrátit domů – do města,
které miluje a zároveň se ho obává.
ISBN 978-80-249-4166-0

Wilkinsová, Catherine
Můj fantastický úspěch a jiné
průšvihy

Překl. Horneová, Sarah; Lásková,
Veronika, Praha: Pikola, 2020, 200 s.,
váz. 199 Kč
Jessice se splnil dávný sen! Vtip, který
nakreslila, se stal senzací internetu
a z ní je teď hvězda! Ale všechna ta
sláva a nenadálý úspěch jí v žádném
případě nestouply do hlavy.
ISBN 978-80-242-6708-1

SCI-FI, FANTASY
Abercrombie, Joe
Trocha zlé krve

Překl. Macháčová, Olga, Frenštát
pod Radhoštěm: Polaris, 2020,
464 s., brož. 469 Kč
Nad Adovou se začínají tyčit komíny
průmyslové revoluce a svět oplývá
novými příležitostmi. Staré spory
jsou ale stále stejně živé.
ISBN 978-80-7332-438-4

Abnett, Dan
První a jediní

Překl. Novák, Martin, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2020, 344 s.,
brož. 349 Kč
První a jediná je epická sága o interplanetárních válkách, velké ctižádostivosti, zradě a cti. V ponuré budoucnosti Warhammeru 40 000 balancuje
lidstvo na samém pokraji vyhynutí.
ISBN 978-80-7332-444-5

Glukhovsky, Dmitry
Metro 2035. Závěr kultovní
apokalyptické trilogie

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Laser,
2020, 3. vyd., 488 s., váz. 399 Kč
Třetí světová válka smazala lidstvo
z tváře Země. Planeta osiřela. Velkoměsta byla obrácena v prach a popel.
Železnice rezivějí. Družice se osaměle
potácejí na oběžné dráze.
ISBN 978-80-242-6548-3

King, Stephen
Běh o život

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 3. vyd.,
224 s., brož. 269 Kč
Sci–fi z nedaleké budoucnosti líčí
temnými barvami industriální svět,
nikoli nepodobný totalitě. Zábavu
apatickým masám obstarává jediný
televizní kanál, který vysílá obskurní
zvrácené soutěže, z nichž nejdrsnější
a nejpopulárnější je Běh o život.
ISBN 978-80-7593-192-4

King, Stephen
Svědectví

Překl. Záleský, David, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 2. vyd.,
1056 s., váz. 599 Kč
Legendární postapokalyptický román Řetězec malých náhod, chybná
nanosekundová operace v laboratoři
a smrtící virus je mezi lidmi. Neznámá nákaza, na kterou neexistuje lék,
se rozšíří rychleji než stepní požár.
ISBN 978-80-7593-235-8

King, Stephen
Zpěv Susannah – Temná věž VI

Překl. Klůfová, Petra, Praha: Ikar,
2020, 1. vyd., 264 s., váz. 299 Kč
Je jí dvacet sedm, je single a závislá
na romantických komediích.
ISBN 978-80-249-4147-9

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2020, 3.
vyd., 376 s., váz. 349 Kč
ZPĚV SUSANNAH, předposlední díl
série, je jako přebírání nitek příběhu
těsně předtím, než je autorovy prsty
umným hmatem přeskupí do zcela
nového tvaru.
ISBN 978-80-7593-191-7

Zobern, Oleg
Autobiografie Ježíše Krista

Pilipiuk, Andrzej
Kapry bijem

Winfreyová, Kerry
Čekání na Toma Hankse

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 272 s., váz.
349 Kč
Ježíš Kristus ovlivnil celý svět, ale nezanechal nám žádný svůj text. Román
Olega Zoberna se snaží tuto mezeru
vyplnit. Kontroverzní románová mystifikace o jedné z nejvýznačnějších
postav našich dějin.
ISBN 978-80-7473-989-7

Překl. Komárek, Stanislav, Praha:
Laser, 2020, 384 s., brož. 359 Kč
POZOR! Kniha obsahuje drastické scény, které mohou zničit víru čtenářů v zapřisáhlou nenávist mezi rody Vandrovců
a Bardaků. To je on, Terminátor poháněný šnapsem! Kdyby chtěl, byl by jediným
skutečně polským superhrdinou.
ISBN 978-80-242-6606-0

z n o v i n e k k 14 . 9. 2 0 2 0 2 1 8 t i t u l ů
Reynolds, Alastair
Vzpomínka na Modrou planetu

Matthew, Farrer
Cos to udělal?

Vaňková, Ludmila
Mosty přes propast času

May, Peter
Karanténa

Překl. Engliš, Jiří, Praha: Laser, 2020,
584 s., brož.
V sto padesát let vzdálené budoucnosti je Afrika supervelmocí. Ve světě, v němž byly chudoba a hlad téměř
zapomenuty, chce Geoffrey Akinya
jediné – aby ho všichni nechali na pokoji a on mohl v klidu studovat slony.
ISBN 978-80-242-6577-3

Praha: Šulc – Švarc, 2020, 560 s.,
váz. 499 Kč
Mosty přes propast času jsou pozoruhodná science fiction skládající se ze
dvou knih (Země můj domov, Čas čarodějů) spojených do jednoho svazku.
ISBN 978-80-7244-447-2

Žoldnéři fantasie XI. – Rytíři
z činžáku

Praha: Straky na vrbě, 2020, 1. vyd.,
496 s., brož. 330 Kč
Nejlepší přítel rytíře musí být vždy
pěkně ostrý! A ostrá česká 50. léta
20. století jsou rovněž úrodnou dobou pro fantasy příběh. A stejně tak
i ostravské uhelné haldy!
ISBN 978-80-88346-05-0

TH R I LLE RY
Adler-Olsen, Jussi
Oběť 2117

Překl. Václavů, Kristina, Brno: Host,
2020, 528 s., brož.
Na břehu Středozemního moře se najde tělo uprchlíka. Noviny o něm píšou
jako o „Oběti 2117“ a jeho smrt vyvolá
sled nečekaných událostí, které přivedou Asada na pokraj zhroucení.
ISBN 978-80-275-0138-0

Connelly, Michael
Betonová blondýna

Překl. Kobělka, Jiří, Ostrava: Domino,
2020, 392 s., váz. 399 Kč
Když detektiv Harry Bosch zastřelil
sadistického vraha zvaného Panenkář,
všichni v Los Angeles byli přesvědčeni,
že děsivá noční můra skončila.
ISBN 978-80-7498-418-1

Dán, Dominik
Nevinným se neodpouští

Praha: Slovart, 2020, 329 s., váz.
329 Kč
Říká se, že čím víc máme přátel, tím
je život snazší, ale ne vždycky je tomu
tak – často lezou řádně na nervy.
ISBN 978-80-7529-400-5

Horst, Jorn Lier;
Enger, Thomas
Vyvolení

Překl. Kopečná, Iva, Zlín: Kniha Zlín,
2020, 400 s., váz. 399 Kč
Dva hvězdní autoři norské krimi
napsali našlapaný thriller ze světa celebrit. Vrchního komisaře Alexe Blixe
pojí s bulvární novinářkou Emmou
Rammovou tragické pouto, o kterém
ona sama zprvu netuší.
ISBN 978-80-7473-991-0

Klabouchová, Petra
Anglická zahrada

Praha: XYZ, 2020, 288 s., váz.
369 Kč
Náhlé zmizení dvou desetiletých
chlapců zasáhne dramatickým způsobem do životů všech obyvatel malého
městečka.
ISBN 978-80-7597-706-9
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Překl. Polochová, Markéta, Praha:
Kalibr, 2020, 312 s., váz.
V tomto surovém, napínavém thrilleru
není rodina taková, jak se na první
pohled jeví. Když v ošuntělém motelu
ve Filadelfii najdou viset zohavené tělo,
předpokládá forenzní specialista Liam
Dwyer, že to bude případ jako každý jiný.
ISBN 978-80-242-6648-0

Překl. Drlík, Filip, Brno: Host, 2020,
1. vyd., 384 s., brož. 329 Kč
Thriller, který předpověděl celosvětovou pandemii. Londýn, epicentrum
celosvětové pandemie, je kompletně
izolovaný. V ulicích bují násilí a občanské nepokoje. Na dodržování
zákazu vycházení dohlíží armáda.
ISBN 978-80-275-0347-6

V ZPOM Í N K Y
Kahuda, Jan;
Kazbunda, Karel
Mé archivní poslání ve Vídni
1919–1923

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 336 s., váz. 359 Kč
Paměti českého archiváře a historika
Karla Kazbundy jsou podrobnou kronikou jeho činnosti ve funkci československého delegáta pro provádění
archivní a spisové rozluky ve Vídni
v letech 1919–1923.
ISBN 978-80-7422-760-8

Prášil, Karel
Upomínky na můj vojenský
život. Vzpomínky legionáře
Karla Prášila

Praha: Epocha, 2020, 2. vyd., 448 s.,
váz. 449 Kč
Vzpomínky Karla Prášila začínají
vypuknutím války a jeho odvodem do
rakousko-uherské armády.
ISBN 978-80-7557-245-5

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Derib; Job
Yakari a bobří hráz

Překl. Drobný, Libor, Praha: Portál,
2020, 128 s., brož. 229 Kč
S touto knihou projdete najednou
okolo celého světa. Obsahuje hry
jako „Nakresli osla“, veselou kreslicí
hru z Nizozemska, při které se děti se
zavázanýma očima pokouší domalovat oslu oči, ocas a uši, nebo turbulentní jihoafrickou hru „Diketo“.
ISBN 978-80-262-1603-2

Pohádkové hraní – Ošklivé
káčátko. Zábavné aktivity

Říčany: Junior, 2020, 1. vyd., 20 s.,
brož.
Tentokrát zveme všechny pětileté
čtenáře. V tomto krásně ilustrovaném
sešitě se samolepkami najdou zajímavé úkoly a hlavolamy, které pomohou
rozvíjet jejich představivost, tvořivost, postřeh i zrakovou pozornost.
Pro děti od pěti let.
ISBN 978-80-7267-715-3

Pohádkové hraní – Popelka.
Zábavné aktivity

Říčany: Junior, 2020, 1. vyd., 20 s., brož.
Tentokrát zveme všechny pětileté
čtenáře. V tomto krásně ilustrovaném
sešitě se samolepkami najdou zajímavé úkoly a hlavolamy, které pomohou
rozvíjet jejich představivost, tvořivost, postřeh i zrakovou pozornost.
Pro děti od pěti let.
ISBN 978-80-7267-716-0

LE PO R E L A
Kontrastní leporelo se zvířátky
z lesa

Brno: CPress, 2020, 99 s., lepor.,
99 Kč
Rozvíjejte u svého miminka vnímání
a lásku ke knihám už od prvních
týdnů života. Děti těsně po narození
vnímají zejména ostré kontrasty světlých a tmavých ploch, které upoutají
jejich pozornost.
ISBN 978-80-264-3108-4

Kontrastní leporelo se zvířátky
ze ZOO

Brno: CPress, 2020, 12 s., lepor., 99 Kč
Děti těsně po narození vnímají zejména ostré kontrasty světlých a tmavých
ploch, které upoutají jejich pozornost.
Proto je toto leporelo vhodné už od
prvních týdnů života vašeho miminka.
ISBN 978-80-264-3109-1

Překl. Pavlová, Zuzana, Praha: Slovart, 2020, 1. vyd., 48 s., váz. 199 Kč
Yakari souhlasí se svým mustangem
Malým bleskem, že na honění se po
prérii je trochu moc horko, a jdou
se místo toho vykoupat k řece. Při té
příležitosti objeví prapodivnou konstrukci postavenou napříč korytem,
která zadržuje značnou část vody.
ISBN 978-80-7529-397-8

Malý, Radek;
Neborová, Anna
Počítání oveček

Vávrová, Lucie
Tajné výlety Fany a Beryho

Marianová, Tereza
Jak se koník ztratil (a zase našel)

Praha: Pikola, 2020, 1. vyd., 104 s.,
váz. 299 Kč
Další dobrodružství dvou rozpustilých psů Fany a Beryho, kteří žijí na
farmě pana starosty Kloboučka ve
vesničce Kostelní Myslová na pomezí
Českomoravské vysočiny.
ISBN 978-80-242-6693-0

Praha: Meander, 2020, 18 s., lepor.,
198 Kč
Německá verze našeho Halí, belí
– tak by se asi dala označit dětská
píseň, která stojí na počátku leporela
s ovečkami.
ISBN 978-80-7558-132-7

H RY

Praha: Meander, 2020, 18 s., lepor.,
198 Kč
Autorské leporelo mladé neformální výtvarnice Terezy Marianové
Lukešové (To jsem z toho jelen,
Příběhostroj, Jak na to?, vše 2018)
o dřevěném koníčkovi, který vypadl z nákladního auta mířícího do
hračkářství, je příběhem o jinakosti.
ISBN 978-80-7558-141-9

Osuji, Wilma
100 nejlepších her z celého světa
pro interkulturní učení

Stibitzová, Petra Josefína;
Borkovec, Petr
Věci, které ztrácíme

bibliografie
Praha: Meander, 2020, 18 s., 198 Kč
Ty jednou někde necháš vlastní hlavu! Minule klíče, včera šála – a teď
sluchátka! Na co prosím tě myslíš?“
Leporelo o věcech, které často ztrácíme. Které zapomínáme ve vlaku,
ve škole, na plotě, v obchodě nebo
kdovíkde.
ISBN 978-80-7558-134-1

OM ALOVÁN K Y
Omalovánky 2+

Praha: Jan Vašut, 2020, 2. vyd., 80 s.,
brož. 149 Kč
Na 80 stranách si každé šikovné dítě
může vybarvit omalovánky. Rozvine
tím nejen svoji fantazii, ale i jemnou
motoriku, paměť a kreativitu. Ať už
k tomu použije pastelky, fixy nebo vodovky, výsledek bude vždy báječný.
ISBN 978-80-7541-259-1

Omalovánky 3+

Praha: Jan Vašut, 2020, 80 s., brož.
Knížka plná zábavy! Na 80 stranách
si každé šikovné dítě může vybarvit
omalovánky. Rozvine tím nejen svoji
fantazii, ale i jemnou motoriku, paměť a kreativitu. Ať už k tomu použije
pastelky, fixy nebo vodovky, výsledek
bude vždy báječný.
ISBN 978-80-7541-260-7

PO HÁD K Y
Krankus, Martin a kol.
Od pohádky k pohádce – Tlapková patrola 2
Praha: Egmont, 2020, 64 s., váz.
149 Kč

z n o v i n e k k 14 . 9. 2 0 2 0 2 1 8 t i t u l ů
Vydejte se s oblíbenou partou statečných štěňat za dobrodružstvím.
V této knížce si můžete přečíst, jak
tlapky pomohly pilotce, které se porouchalo letadlo, jak opravily tříkolku
nebo jak se jim podařilo zachránit
Den kamarádů.
ISBN 978-80-252-4850-8

Stupková, Kateřina a kol.
Od pohádky k pohádce – Máša
a medvěd 2

Praha: Egmont, 2020, 64 s., váz.
149 Kč
Malá nezbeda Máša a její kamarád
medvěd žijí v pohádkovém lese, kde
o zábavu nikdy není nouze.
ISBN 978-80-252-4852-2

Šulová, Markéta;
Michaliková, Adéla a kol.
Od pohádky k pohádce – Ledové
království 2
Praha: Egmont, 2020, 64 s., váz.
149 Kč
Vypravte se do kouzelného království
Arendelle za Annou, Elsou a jejich
kamarády.
ISBN 978-80-252-4848-5

PRO DĚ TI
Bentleyová, Sue
Kouzelné štěňátko – Vzhůru do
oblak

Praha: Fragment, 2020, 120 s., váz.
169 Kč
Další příběh ze série o kouzelných
zvířátkách, která umí vykouzlit dětem
úsměv na rtech.
ISBN 978-80-253-4781-2

Buckingham, Caz;
Pinnington, Andrea
Pojď ven! Příroda kolem nás

Překl. Marsault, Hana, Praha: Edika,
2020, 1. vyd., 64 s., brož. 199 Kč
Jsem skvělý společník na toulky přírodou i na zkrácení dlouhých chvil za
deštivých dnů. Uvnitř mám pro tebe
připravenu originální sbírku úkolů
a her, s jejichž pomocí prozkoumáš
přírodu v každém čase, ať už jsi venku anebo doma.
ISBN 978-80-266-1541-5

Cousins, Dave
Charlie Merrick a jeho parta nul:
Branky, body, kámoši

Překl. Bečka, Hynek, Praha: Brio,
2020, 220 s., brož. 269 Kč
Tahle knížka vypráví příběh Charlieho a jeho kamarádů, je plná
zábavnejch kreseb, opravdovejch
zajímavostí o fotbale, záznamů ze
zápasu, a může ji snadno číst kdokoliv – kluci, holky, lidi, co knížky
úplně nemusej, a hlavně ti, kdo milujou fotbal.
ISBN 978-80-7529-995-6

Dragulová-Faktorová,
Danuša
Příběhy z pošťákovy brašny

Překl. Doležalová, Alena; Buřičová,
Eva, Dobřichovice: Kava-Pech, 2020,
1. vyd., 60 s., váz. 159 Kč
V knize plné kouzelných barevných
ilustrací pošťák Vilík a jeho mluvící
kamarádi kocourek Mourek a kolo
Bruno vyprávějí čtenářům příběhy
lidí z jejich městečka.
ISBN 978-80-88326-08-3

Faltus, Jiří
Brokolice pro Broka

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
1. vyd., 36 s., brož. 120 Kč
Dětská říkanková knížka oblíbeného
východočeského autora Jiřího Faltuse
– pro děti předškolního a nižšího
školního věku. Je doprovázena autorovými ilustracemi a volným grafickým listem.
ISBN 978-80-7389-253-1

Praha: Albatros, 2020, 68 s., váz.
249 Kč
Cvrček Dalibor by se rád stal muzikantem.
ISBN 978-80-00-05738-5

Génius. Encyklopedie plná informací a zábavně naučných kvízů.
Praha: Slovart, 2020, 192 s., váz.
Kniha plná kvízů pro zvídavé děti.
Odpovězte na otázky týkající se
oblíbených předmětů a zjistěte,
zda jste génius ve všeobecných
znalostech.
ISBN 978-80-7529-399-2

Ledové království II – Hravá
knížka se 16 magnetkami

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Praha: Egmont, 2020, 1. vyd., 10 s.,
váz. 299 Kč
Doprovoďte Elsu, Annu, Kristoffa,
Olafa a Svena při jejich dobrodružném putovánído Kouzelného lesa.
ISBN 978-80-252-4809-6

Řekni mi jak chránit přírodu?

Překl. Žůrková, Jana, Praha: Pikola,
2020, 1. vyd., 112 s., brož. 359 Kč
Další z oblíbených encyklopedií pro
zvídavé děti z edice „Řekni mi“ je
věnována naléhavému problému –
ochraně přírody. Z odpovědí na více
než 200 přemýšlivých otázek se děti
dozvědí spoustu zajímavostí.
ISBN 978-80-7617-730-7

Letní románová úroda!
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Svět knihy Plzeň

3. mezinárodní
knižní veletrh
a literární festival

zahraniční hOSTÉ VELETrhU
Lenka Horňáková-Civade
*1971

za niž získala Cenu Evropské unie za literaturu,
v překladu Anny Plasové. Slast je jazykově vytříbený pokus napsat milostný román, který se vyhýbá nástrahám červené knihovny i pornografie.
foto Krzysztof Wołodźko

Aleksander Kaczorowski
*1969

25. 9. n 16.00 n ATELIÉR
25. 9. n 17.00 n BUS12
26. 9. n 15.00 n ATELIÉR
26. 9. n 17.00 n BUS12
Ve Francii žijící autorka. Narodila se a vyrůstala
v Prostějově, v Praze vystudovala VŠE a začala
se studiem na FFUK. Po sametové revoluci ale
vycestovala na dlouho odpíraný Západ, seznámila se se svým budoucím mužem a zůstala ve
Francii. Na pařížské Sorbonně pak studovala
výtvarné umění, kterému se věnuje aktivně: její
kresby, akvarely a olejomalby jsou zastoupeny
ve sbírkách v Austrálii, USA i Evropě. Začala
psát knihy, nejprve česky (např. Provence jako
sen, Lanýže), poté ve francouzštině. Její literární
tvorbu oceňují nejen čeští a francouzští čtenáři, ve Francii zatím všechny její knihy upoutaly
pozornost i tamní odborné veřejnosti. Román
Marie a Magdalény (Giboulées de soleil, 2017)
se krátce po vydání ocitl na seznamu titulů,
z nichž byl na podzim vybírán laureát významné
literární ceny – Prix Renaudot. Oceněn pak byl
Prix Renaudot des Lycéens a několika dalšími
francouzskými literárními cenami. Za další knihu
Grófka (Une verriere sous le ciel, 2018) autorka
získala Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie, která je udělována francouzsky psané knize
autora, jehož mateřštinou je odlišný jazyk. Zatím poslední román Symfonie o novém světě (La
symphonie du Nouveau Monde, 2019) postoupil
do užšího výběru Prix Renaudot 2019. Lenka
Horňáková-Civade žije a tvoří v Provence.
foto archiv autora

Marta Dzido
* 1981

26. 9. n 14.00 n ATELIÉR
26. 9. n 15.00 n TRH09
Polská spisovatelka a filmová režisérka, autorka
dokumentů věnovaných ženám v hnutí Solidarita – Solidarność według kobiet (2014) a polskému emancipačnímu hnutí před sto lety a dnes
Siłaczki (Silačky, 2018), které se oba promítaly
v českých kinech. Jako prozaička debutovala
v roce 2005 románem Měkkýš. Loni vyšla v nakladatelství Dokořán její novela Slast (Frajda),

Jaroslav Rudiš

25. 9. n 16.00 n KLEMPÍRNA
25. 9. n 17.00 n BUS02

*1972

Polský bohemista, publicista a esejista, působil
v denících Gazeta Wyborcza nebo Newsweek
Polska. V současné době je šéfredaktorem Aspen Review Central Europe. Publikoval mimo
jiné biografie Václava Havla nebo Bohumila Hrabala, jeho poslední kniha se věnuje Otu Pavlovi
a vychází v překladu Martina Veselky v nakladatelství Host. Do polštiny přeložil knihy Josefa
Škvoreckého nebo Egona Bondyho.
foto Jan Michalski

Anne Delaflotte Mehdevi
*1967

25. 9. n 16.00 n ATELIÉR
25. 9. n 17.00 n BUS12
Francouzská spisovatelka a knihařka. Narodila
se v Burgundsku a dětství strávila na venkově. Ačkoliv pocházela z tzv. obyčejné rodiny,
ona i její sourozenci měli možnost vystudovat.
Anne se věnovala studiu politických věd, mezinárodního práva a diplomacie. Na tu se měla
v úmyslu orientovat především, setkala se ale se
svým budoucím manželem a v roce 1993 s ním

SVĚT KNIHY PLZEŇ 2020

3. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
25.–26. 9. 2020 pátek a sobota: 9.00–19.00
DEPO2015 Plzeň Presslova 14, 301 00 Plzeň
• plné vstupné 90,– Kč,
• zlevněné 45,– Kč,
• pro školní skupiny 20,– Kč
Předprodej online a rezervace na:

www.svetknihy.cz

odjela žít do Prahy. Pomáhala mu zde vést mezinárodní knihkupectví s kavárnou U Knihomola, později se zde vyučila starému knihařskému
řemeslu. Jejich tři synové navštěvovali české
školy, kvůli jejich středoškolskému vzdělání pak
rodina přesídlila zpět do Francie. V roce 2008
vyšel Anne Delaflotte Mehdevi první román Knihařka od brodu (La Relieuse du gué), celkem vydala sedm titulů; zatím poslední z nich je Divadlo
světla (Le Théâtre de Slavek, 2018). V literární
tvorbě pokračuje dodnes, za své knihy získala
řadu ocenění a byly přeloženy do němčiny, italštiny, nizozemštiny, korejštiny a slovenštiny.
foto R. Beaumont

25. 9. n 18.30 n KLEMPÍRNA
25. 9. n 20.00 n TRUHLÁRNA
Spisovatel, autor filmových scénářů, divadelních a rozhlasových her. Původním povoláním
učitel a novinář debutoval v roce 2002 románem
Nebe pod Berlínem, za který získal Cenu Jiřího
Ortena. Česky napsal čtyři romány — Nebe pod
Berlínem, Grandhotel, Potichu a Konec punku
v Helsinkách — a dvě novely — Národní třída
a Český ráj. Jeho knihy vyšly v mnoha překladech v zahraničí a za svou tvorbu obdržel několik ocenění včetně prestižní německé Ceny literárních domů (Preis der Literaturhäuser, 2018)
a Chamisso-Preis/Hellerau (2020). S výtvarníkem Jaromírem 99 vytvořil kultovní komiks Alois
Nebel, podle kterého byl natočen animovaný
film (Evropská filmová cena, 2012). Je členem
hudební skupiny Kafka Band. Pravidelně publikuje ve Frankfurter Allgemeine Zeitung. Žije
v Česku a Německu a píše česky i německy.
V roce 2019 vydal svůj první německy napsaný
román Winterbergs letzte Reise (česky vyjde na
podzim 2021) a zároveň byla uvedena do kin filmová adaptace knihy Národní třída.
foto Peter von Felbert
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PřEDSTAVENí PODZIMNíCH
NOVINEK

1

Hned v pátek odpoledne společně nahlédneme
do budoucnosti. Nebojte se – nebudeme zacházet daleko a přineseme pouze dobré zprávy.
Nakladatelé nám totiž představí ty nejzajímavější tituly, které v nejbližších týdnech dorazí do
knihkupectví. Budete tak moci začít přemýšlet,
o co napsat Ježíškovi.

JAN NOVáK O MILANu KuNDEROVI

2

Nejspíš každý, kdo se jen trochu orientuje v aktuálním literárním dění, se doslechl o nové biografii Milana Kundery od Jana Nováka. Kniha
rozvířila diskuze a zájem natolik, že se už po
prvních dvou týdnech od vydání chystal dotisk.
Autora vyzpovídá na Světě knihy Plzeň 2020
překladatel a literární kritik Ladislav Nagy. Rozhovor se tak uskuteční v době, kdy do českých
knihkupectví přichází překlad poslední Kunderovy knihy Slavnost bezvýznamnosti.

WINTERbERGEROVA POSLEDNí
CESTA

3

Pod názvem Winterberg & Kraus vystoupí
v Klempírně Jaroslav Rudiš a Jiří Hradil. Scénické
čtení s hudebním doprovodem se bude věnovat
Rudišově knize Winterbergerova poslední cesta,
která bere čtenáře na výlet vlakem po středoevropských bojištích, hřbitovech i za osobními traumaty. Jde o první německy psaný titul známého
českého autora. Čtení doplní klávesista Jiří Hradil, člen kapel Kafka Band, Tata Bojs a Lesní zvěř.

ZAHRANIčNí AuTORKY
O PRAžSKé HISTORII
I MILOSTNé SOučASNOSTI

4

Plzeňským návštěvníkům představí svou knihu
Divadlo světa Anne Delaflotte Mehdevi. Román

francouzské autorky se odehrává v barokní Praze. Francie bude hrát prim i v dalších měsících
– stane se totiž hostem veletrhu Svět knihy Praha 2021. Přijďte si proto poslechnout též diskuzi na téma Česká literatura ve Francii. Kromě
literární návštěvy ze země galského kohouta se
představí i Polsko. Za svou novelu Slast získala
Marta Dzido Cenu Evropské unie za literaturu.
Jak název napovídá, tématem je milostné setkávání.

bESEDY S čESKýMI SPISOVATELI
A SPISOVATELKAMI

5

Těšit se můžeme i na zástupce české literatury. Jiří Hájíček přijede povídat o své nejnovější
knize Plachetnice na vinětách. Kateřina Tučková představí Hrdinky – šedesát portrétů mimořádných žen našich dějin. Markéta Lukášová
bude mluvit nejenom o svých knihách, ale také
o divadelním zpracování své prvotiny. Jakuba
Katalpa poodhalí více o své novince Zuzanin
dech. Jan Němec se vrátí ke svým Možnostem
milostného románu v setkání s názvem O lásce
v době digitálního smutku. A pustíme se i mimo
beletrii. Petr Fischer se dotkne aktuálního tématu a v rámci diskuze Byla tohle krize? se bude
věnovat pandemii. Petr Koubský a Lenka Vrtišková Nejezchlebová budou řešit, jak přiblížit
svět vědy běžnému čtenáři. Ina Píšová se vydává po stopách legionáře Jana Kouby v knize
a stejnojmenné besedě Transsibiřská odysea.
A tím zajímavá setkání v plzeňském programu
rozhodně nekončí!

DESET LET S A CuP OF STYLE

6

Sestry Ehrenbergerovy se řadí k nejznámějším blogerkám, youtuberkám a podcasterkám
v Česku. A právě jejich blog letos oslavil deset
let fungování. Při této příležitosti vydaly Lucie
a Nicole knihu popisující cestu k aktuálnímu
úspěchu. Kromě ní také v Plzni představí svůj
motivační diář.

7

PROGRAM PRO MALé
A MLADé čTENářE

I letos můžete na Svět knihy vzít děti – menší
i puberťáky. Bude o ně dobře postaráno! Setka-

jí se s řadou známých spisovatelů, ilustrátorů,
řeč bude o zvířatech, rostlinách, cestovatelích či
baletu, ale také o strašidlech, mimozemšťanech
a dracích. Školní kolektivy jsou vítány.

WORKSHOP Ex LIbRIS

8

Pokud máte neposednou knihovnu a vaše knihy neustále putují po známých, určitě víte, jak
je těžké dostat svazky zpátky do své knihovničky. V rámci Víkendu otevřených ateliérů si proto
můžete v sobotu v Makerspace DEPO2015 vyrobit svou vlastní známku Ex Libris a označit tak
své knižní stádečko, aby se vám lépe nahánělo.

FINáLE SVĚTA KNIHY

9

Ve stejném termínu, v němž se otevřou brány
Světa knihy Plzeň, se odehraje též filmový festival Finále. Můžeme tak mít o radost víc! Každý, kdo si pořídí dvě vstupenky na Svět knihy,
dostane jeden lístek do kina na Finále. A platí
to i naopak – kdo si obstará jakoukoli akreditaci
na filmový festival, dostane jednu vstupenku do
světa literatury.

VýSTAVY

10

Pokud si budete potřebovat od knih na chvíli odpočinout, můžete si prohlédnout výstavy.
Uvidíte například výstavu literární ceny Magnesia Litera věnovanou nominovaným a vítězným knihám 19. ročníku soutěže. Svou práci
ukáže výtvarnice Galina Miklínová a společně
s kurátorem Radimem Kopáčem prozradí více
o připravované rozsáhlé výstavě v pražské Ville
Pellé. Ateliér Didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské
univerzity v Plzni – zkráceně Sutnarka – bude
prezentovat ukázky prací svých nadaných studentů.
Leitmotivem celého Světa knihy Plzeň jsou
samozřejmě i letos speciální veletržní ceny
knih, díky nimž si třeba uděláte předvánoční
náskok nebo prostě jen větší čtenářskou radost. Na nádvoří areálu DEPO2015 se budete
moci občerstvit, takže si bez obav naplánujte
výlet do světa literatury v přívětivém babím
létě.

aUTOgramiády V arEáLU dEPO2015
pátek 25. 9.
10.00
12.00
12.00
13.00

BUS12
TRH11
BUS12
ATELIÉR

13.00 BUS12
15.00 BUS40
16.00 BUS34
17.00 BUS02
17.00 BUS12

18.00 TRUHLÁRNA
18.00 BUS12

20.00 TRUHLÁRNA

sobota 26. 9.
Jana Jůzlová: Světoví Češi
Jiří Dvořák: Slunečnice, Rostlinopis, Havětník
Milada Rezková: Rackomix a Neboj, neboj!
Středisko západočeských spisovatelů
představuje své prozaiky
Jana Jůzlová: Čeští cestovatelé
Olga Stehlíková: Kluci netančej
a Kařut a Řabach
Kateřina Tučková: Hrdinky
Aleksander Kaczorowski
Anne Delaflotte Mehdevi: Divadlo světla,
Praha-Paříž, do vlastních rukou;
Lenka Horňáková-Civade: Praha-Paříž,
do vlastních rukou; Grófka, Marie
a Magdalény, Provence jako sen, Lanýže
Jan Novák: Kundera
Pavel Kosatík: Věra Čáslavská – Život
na Olympu, Jiný TGM, 100 x Václav Havel,
Emil Běžec
Jaroslav Rudiš

11.00 TRH09
11.00 TRH11
11.00 BUS12

12.00 ATELIÉR
14.00 VP01
14.00 BUS12
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00

TRUHLÁRNA
TRH09
TRUHLÁRNA
BUS12
TRUHLÁRNA
BUS12

18.00 TRUHLÁRNA

Václav Cílek: Krajem Joachima Barranda
Martina Adlerová: K tabuli půjde vrah
Michaela Fišarová: Kanálníčci: Strašidla
z podzemí;
Galina Miklínová, Petr Stančík: H2O
Středisko západočeských spisovatelů
představuje své básníky
Česká pohádková akademie a sběratelé
Turistických vizitek pro děti i dospělé
Michaela Fišarová: Kanálníčci: Strašidla
z podzemí
Jiří Hájíček
Marta Dzido
Jan Sojka
Galina Miklínová
Jakuba Katalpa
Lenka Horňáková-Civade: Praha-Paříž,
do vlastních rukou; Grófka,
Marie a Magdalény, Provence jako sen, Lanýže
Jan Němec

NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS
MŮJ OTEC BYL MIB
Tajný vesmírný program, Němci
z Antarktidy a mimozemšťané –
whistleblower odhaluje výbušné
informace. Mimozemšťané
žijí mezi námi, a to již hodně
dlouhou dobu!

PROBUĎTE SVÉ BOŽSTVÍ
Dr. Dispenza nabízí v knize
ucelený program s širokou
škálou nástrojů, metod
a cvičení, které vám umožní
vykročit z fyzické reality
do jemnohmotného světa

CESTA CÍSAŘOVNY
Toto je kniha pro císařovny.
V deseti kapitolách se odráží
deset důležitých vývojových fází
v životě ženy s jejich typickými
výzvami a životními úkoly.

HYPNÓZA + METODA PŘÍMÉ
KOMUNIKACE S NEVĚDOMÍM
V této knize se dozvíte, jak
je možné v několika krocích
odhalit příčinu psychologického
problému a vyvolat radikální
změnu k pozitivnímu.

ARKTURIÁNI
Arkturiáni jsou již od dávných
dob strážcové a ochránci lidstva. Odkud pocházejí, jaké úkoly
převzali a jak nás podporují –
o tom zde vypráví osm z nich.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 24. 8. 2020 až 30. 8. 2020

beletrie
1. Radka Třeštíková Foukneš do pěny Motto
2. Michaela Klevisová Drak spí Motto
3. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
4. Mona Kasten Doufat znovu Omega
5. Josef Klíma, Marek Epstein Šarlatán Kalibr
6. Tiffany Reisz Rudá galerie RED
7. Filip Rožek Gump: Pes, který naučil lidi žít Kontrast
8. Shari Lapena Jeden z nás Kalibr
9. Vlastimil Vondruška Pomsta bílého jednorožce MOBA
10. Anne Jacobsová Venkovské sídlo 3 – Časy se mění Ikar

populárně-naučná
1. Robert Šlachta, Josef Klíma Robert Šlachta – Třicet let pod přísahou Universum
2. Jan Vojáček Umění být zdráv CPress
3. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život u pr**le Omega
4. Tomáš Kosačík, Lucie Kosačíková Nejjednodušší plán na 29 dní Tomáš Kosačík
5. Matthew Walker Proč spíme – Odhalte sílu spánku a snění Jan Melvil Publishing
6. Vít Samek Bulbem záchranáře Jan Melvil Publishing
7. Tomáš Kosačík Nejjednodušší recepty Tomáš Kosačík
8. Robert T. Kyiosaki Bohatý táta, chudý táta Pragma
9. Kolektiv Občanský zákoník – ÚZ č. 1380 Sagit
10. Petr Čornej Dějepis pro střední odborné školy SPN

pro děti a mládež
1. Jeff Kinney Dobrodružství báječných kamarádů CooBoo
2. Zuzana Pospíšilová Víš, jak mluví zvířátka Junior
3. Kolektiv Zpívánky 1 Albi
4. David Walliams Ledová obluda Argo
5. Holly Blacková Královna ničeho CooBoo
6. Kolektiv Zpívánky 2 Albi
7. J. K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
8. Kolektiv Zpívánky 3 Albi
9. Katherine Rundellová Dobrodruh Argo
10. Casey McQuistonová Červená, bílá a královsky modrá YOLI
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Červenec 2020

1. Radkin Honzák Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření Vyšehrad, čte M. Preiss
2. Serhi Plokhy Černobyl Audiotéka, Jota, čte V. Neužil
3. Stephen Leacock Literární poklesky – komplet Kanopa, čte V. Knop
4. Tomáš Šebek Africká zima Tympanum, čte L. Hlavica
5. Bram Stoker Dracula Audiotéka, Bookmedia, čte P. Soukup
6. John Flanagan Rozvaliny Gorlanu Audiotéka, Bookmedia, čte M. Ruml
7. Jaromír Kincl Rákosníček – komplet Supraphon, čte J. Bohdalová
8. Napolen Hill Síla pozitivního jednání Audiotéka, Bookmedia, čte D. Viktora
9. Helen Fieldsová Dokonalé ticho Voxi, čte J. Šťastný
10. Vladimír Beneš, Martin Moravec Vladimír Beneš: Mé cesty do hlubin mozku Témbr, čte J. Langmajer, M. Moravec
30

Ta
BOOK
SPLENDID ISOLATION — MOŽNOSTI SAMOTY

Francouzský komiks Deníky Komenský &
Ex Jugoslávie Opuštěná místa Joseph Mitchell
Vyprávět příběh Crossover Book Festival

Tábor 1. — 3. 10. 2020

