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tip redakce

BOŽENA

Vážení a milí čtenáři,
prázdniny jsou za námi, což s sebou vždycky
nese trochu nostalgie, smutku po slunečných
dnech, kdy byl čas jít k vodě s nezbytnou knížkou
v tašce, slunit se u moře, opět s knihou na lehátku, nebo být jen doma na zahradě, samozřejmě
rovněž s knihou v ruce. Asi nespočítám, kolik
jsem toho o letošních prázdninách stihla přečíst.
I nadcházející podzim ale slibuje knižní žně a rozhodně bude co číst, ať už nám doma bude teplo
nebo chladněji. S knihou se i nepohodlí dá snášet líp.
První velkou podzimní akcí je veletrh Svět knihy v Plzni, který bude tentokrát
věnován dětské literatuře, což ale neznamená, že dospělí nejsou vítáni. Naopak.
Přijďte se podívat, co hýbe dětským knižním světem a možná po nějakém novotou
vonícím výtisku sáhnete sami. Nikdy totiž není pozdě na to být dítětem. Když jsem
se nedávno začetla do knížky Bláznivá škola, kterou svým nezaměnitelným způsobem napsal herec, komik a spisovatel Lukáš Pavlásek, zjistila jsem, že ve mně kus
dítěte pořád je. Stejně tak mi nedalo, abych nenahlédla přes rameno synovi, který
sice už dva roky také patří mezi dospělé, ale ani plnoletost ho nezbavila závislosti
na fantasy. Knížka Mágové a šarlatáni chytila i mě, a navíc jsem jejím přečtením
pomyslně vzdala hold nakladatelství Epocha, které slaví neuvěřitelné dvacetiny.
Fandím, tleskám a blahopřeji.
A když už je řeč o fantasy, nemůžu přejít bez povšimnutí horečku, kterou vyvolal nový seriál Pán prstenů: Prsteny moci. K Tolkienovu dílu mám trochu odtažitý
vztah, protože mi vadí jeho přílišná temnota, ale nemůžu mu upřít genialitu a pobláznění celého světa, které, jak je vidět, vydrželo až do dnešních dnů. Po počáteční
skepsi to vypadá, že seriál Tolkienovu pozici na špičce fantasy světa jen utvrdí.
Při listování podzimními edičními plány jednotlivých nakladatelství vidím, že
rozhodně bude o čem psát, s kým mluvit, na co se těšit. A to je v dnešním opět
rozkolísaném světě příjemná jistota.
Přeji vám klidné babí léto i první podzimní dny.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří
jenom splývají a že jsou to navíc dva
nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít.“
Marguerite Yourcenarová, francouzská autorka

Nemám život Boženy Němcové v malíčku, abych poznala nakolik se autorka románu Božena Hana Wlodarczyková (vydává Prostor) řídila historickými prameny
a nakolik popustila uzdu své fantazii. Seriál, s nímž má
kniha mnoho styčných bodů, jsem viděla jen zběžně, takže i v tomto ohledu jsem se srovnávání vyhnula. Jediné,
co tedy můžu posoudit, je, jak se mi kniha líbila. A mně se
líbila. Mám ráda romány inspirované skutečnými životními osudy, a tak je Božena můj šálek knižní kávy. Zhltla jsem ho za jediný, byť opravdu
dlouhý večer. Vím, že po seriálu, který k obrazovkám přilákal slušný počet diváků,
se autorka a spoluscenáristka (scénář seriálu Hana Wlodarczyková napsala s Martinou Komárkovou) nevyhnula pichlavým komentářům, že znesvěcuje národní ikonu
tím, že ji představuje víc jako vášnivou ženu, milenku, manželku než jako uctívanou
autorku. Ale to se mi na knize právě líbilo. Literární hvězda, jejíž tvorbu mi bohužel
na dlouhou dobu znepříjemnilo socialistické školství, pro mě konečně získala lidský rozměr. Maska škrobené modly padla a zbyla žena z masa a kostí. S Boženou,
jak ji Hana Wlodarczyková vylíčila, bych se chtěla setkat a vášnivě diskutovat, jak
to zřejmě skutečně uměla, nejen o literatuře, ale třeba i o mužích. Chápu, proč ji
milovali, a chápu, proč je milovala ona. Byla živelná, chtěla si život užít. Rozumím asi
i tomu, proč manžel jejímu rychlému a razantnímu kroku nestačil. Dlouho byl líčen
jako podivný despota, který naší ikoně přistřihával křídla. V románu jsou ale jeho
postoje popisovány lidsky, smířlivě, s pochopením. A stejně jako v případě samotné
Boženy ani v případě Josefa Němce už nezjistíme, jaký skutečně byl. Můžeme si ho
jen představovat, třeba právě podle románu Božena. Románu o touze, lásce, ideálech, zklamáních i úspěších jedné neobyčejné nebo možná docela obyčejné ženy.
JANA MARXTOVÁ

Výherci soutěže o dvě audioknihy Spasitel
Otázka zněla: Kdo je autorem knihy Spasitel, kterou pro audioverzi načetl Lukáš Hlavica? Správná odpověď: Andy Weir
Audioknihy získávají Alena Pietropaolo a Jiří Kovář z Nové Bystřice

co právě čte

JANA ŠTVRTECKÁ
herečka a dabérka

Poslední kniha, z níž jsem byla absolutně nadšená, byla od Narine Abgarjanové Tři
jablka spadlá z nebe. Ta mě emočně úplně dostala. Autorka vypráví prostě a přitom
s obrovskou hloubkou o osudech stárnoucích obyvatel odlehlé arménské vesnice.
Oblíbených autorů mám spoustu. Pokud objevím někoho, kdo mi sedí, potřebuji od něj přečíst všechno. Bylo období, kdy jsem přečetla např. celého Dostojevského, Čapka, ale také Hemingwaye, Murakamiho, Cunninghama, Durassovou...
V poslední době mě pohltila třeba Elena Ferrante,
kterou jsem poslouchala i jako audioknihu.
Čtenářka jsem opravdu vášnivá. Mám ráda
poezii, humor, napětí, romantiku, ale s oblibou
sahám i po motivační literatuře, pokud mám
pocit, že mě může někam posunout. Vzhledem
k tomu, že mou další láskou je cestování, tak
vždy, než někam vyrazím, zásobuji se cestopisy, knihami o umění a historii a společně
s mapami a průvodci si vytvářím představu
o zemi, do které cestuji. Po návratu z ní čtu
romány, povídky, novely, aby mi ji ještě dlouho připomínaly.
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VELETRH V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Vedle veletrhu Svět knihy v Plzni, který se koná 23. září a jehož program najdete
na straně 27, je velkým lákadlem pro všechny milovníky čtení také 32. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Uskuteční se 14. a 15. října v Kulturním
domě Ostrov a část doprovodných programů bude také v nové budově Krajské
knihovny Vysočiny.
V pátek bude veletrh otevřen od 10 do 19 hodin a v sobotu od 9 do 17 hodin. Slosovatelná vstupenka stojí 60 Kč a kromě neomezeného počtu vstupů na
veletrh platí i do Muzea Vysočiny a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.
Na veletrhu nebudou chybět tradiční nakladatelství jako Host, Argo, Albatros, Grada, Moba a další, ale objeví se i řada nových nakladatelů, kteří na veletrhu v Havlíčkově Brodě budou poprvé: například nakladatelství temné fantastiky
Carcosa, Golden dog vydávající české horory nebo nakladatelství Pink Box, které
přiváží filozofickou literaturu pro děti.
V bohatém doprovodném programu se návštěvníci mohou těšit na neuvěřitelných 121 pořadů a známá jména. Alena Mornštajnová se představí nejen jako
autorka, ale také zaštítí a zahájí autorský prodej pro Ukrajinu a pokřtí knihu Markéty Hejkalové Dům pod náměstím. Kateřina Tučková představí monumentální
román Bílá Voda. Petra Dvořáková uvede a pokřtí nový román Zahrada, Irena
Obermannová představí horkou novinku, román Přítelkyně, Miloš Urban bude
besedovat o Továrně na maso…
Motto letošního veletrhu je Hledání normálního světa. Mohou knihy bojovat
proti válce? Mohou se aspoň snažit pomoct jejím obětem. Český PEN klub z ini
ciativy Aleny Mornštajnové a Lidmily Kábrtové a ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny pořádá na veletrhu autorský prodej pro Ukrajinu. Autoři věnovali
výtisky svých knih a sami je budou prodávat za jednotnou cenu 200 Kč u stánku
PEN klubu.
Podrobné informace o veletrhu najdete na stránkách http://www.hejkal.cz/
veletrh/.

rozhovor

se Zdeňkem Pobudou

EPOCHA DVACETILETÁ
Slovník cizích slov říká, že epocha je „ucelené období v historii lidské společnosti“. Epocha je také nakladatelství, které letos
slaví dvacet let působení na knižním trhu. A to je rozhodně důvod k oslavě i k rozhovoru s ředitelem Zdeňkem Pobudou.
se o jeho pravé identitě vášnivě spekulovalo. Mimochodem, podle zaměstnanců Luxoru to byla jedna
z vůbec nejúspěšnějších autogramiád tohoto knihkupectví.

Před dvaceti lety se zkušebně rozjel Temelín, Francie odvolala embargo na dovoz britského hovězího, v Afghánistánu zavedli novou měnu, cena ropy
se propadala a zase zvyšovala jako vždycky… Která
z událostí vás inspirovala k vytvoření nakladatelství,
které se zabývá dobou, světem, v němž žijeme?
No, když jste to takhle pěkně vyjmenovala, tak mě
skoro vybízíte, abych ve své odpovědi vytvořil nějaký
další dějinný milník! (smích) Ne, byla to spíše touha
být konečně alespoň trochu nezávislý. Před vznikem
Epochy jsem řadu let pracoval v tehdy velkém nakladatelství, které bylo akciovkou, a pokyny a požadavky představenstva – často velmi neodborné – ve mně
vzbuzovaly pocity správce pivovaru v Postřižinách.
Proto jsem se rozhodl jít vlastní cestou.
Co vás inspirovalo k názvu Epocha?
Chtěli jsme vydávat knihy o historii, a postupně tak
čtenáře seznamovat se všemi historickými epochami.
No, a od tohoto záměru byl už jen krůček k názvu nakladatelství.
Která historická epocha je ve vašich titulech zastoupena nejvíce?
Pravděpodobně dějiny 18. až 20. století. Vůbec nejvíc se lidé zajímají o události spojené s oběma světovými válkami a následný vývoj až po současnost,
ať už v Evropě či jinde ve světě. Není divu, protože
člověka vždy nejvíce zajímá období, v němž žije. To
je pro něj nejdůležitější, utváří jej a ono zase jeho.
Nicméně zastoupen je poměrně bohatě i středověk
či antika.
Jakou největší bouři jste za těch dvacet let v nakladatelství zažili?
Nějaké přeháňky i bouřky jsme zažili, asi jako každý
nakladatel nebo obecně podnikatel, ale nikdy to nebyl uragán, který by po sobě zanechal velké škody.
Vlastně bych mohl říci, že většinu těch dvaceti let
jsme pluli v relativně klidných vodách.
A jakou největší bouři jste svým titulem vyvolali?
Namátkou si vybavuji výjimečně dlouhou frontu
čtenářů čekajících v knihkupectví Luxor na první
autogramiádu Františka Kotlety ještě v době, kdy

Máte velice pestré portfolio titulů. Která kniha nebo
který žánr je při zpracování nejsložitější a jeho příprava trvá nejdéle?
Už ze své podstaty je to historická a odborná literatura a literatura faktu, kde jsou kladeny vysoké nároky
na kvalitu textu co do
obsahu i formy. Tituly
jsou zpravidla vybaveny obrazovým doprovodem, mapami, poznámkovým aparátem,
různými tabulkami, shrnutími v angličtině, bibliografií a zdroji. Velmi
záleží na redaktorovi
a jeho práci s autorem
a všemi zúčastněnými
od korektorů přes sazeče a grafiky až po jednání s tiskárnou. Kvalitně
zpracovaná kniha totiž
není dílem pouze autora, ale celého týmu.
Jak se stalo, že nakladatelství původně historické literatury dnes
vydává velké množství
knih žánru fantastiky?
Epochu jsme založili
se záměrem vydávat
historickou literaturu,
ale protože kromě ní
jsem od dětství nejraději četl sci-fi, už krátce po založení jsem se v rozporu se svými původními úmysly
snažil vpašovat si do edičního plánu i nějakou fantastiku. A dnes počet titulů tohoto žánru tvoří třetinu
všech námi ročně vydaných knih.
Vydáváte knihy, které nutí k přemýšlení v geopolitickém kontextu. Nemusí to být vždycky literatura
faktu, která nás nutí podívat se kolem sebe lépe. Ke
které sci-fi knize byste naši dobu přirovnal? Která ji
nejpřesněji vystihuje?
To se neodvažuji odhadovat, jen doufám, že všechno, co se kolem nás děje, neskončí jako v nějakém
postapokalyptickém románu – viz třeba kniha Františka Kotlety Spad.
Jak se trh dívá na české autory? Jsou ve srovnání se
zahraničními konkurenceschopní?
6

Pokud jde o historii, obvykle je český historik schopen nejen lépe zpracovat historii vlastní země, ale
také je schopen čtenáři zpřístupnit i historii jiných
regionů; ví, co český čtenář zná, z jakých pramenů
vychází, jakým rozumí narážkám… Zkrátka, oslovuje ho řečí a způsobem blízkým jeho chápání. Pokud
jde o žánr fantastiky, jsou zejména čeští autoři sci-fi
v konkurenci překladů často podceňováni, a dokonce se čím dál víc domnívám, že řada českých autorů
se zahraničním minimálně vyrovná.

Vzhledem k řadě odborných titulů jistě potřebujete
i nějaké „kasovní trháky“. Máte takové autory nebo
tituly?
Domnívám se, že autorů komerčně zajímavých
máme víc a pro každý žánr existuje nějaký „trhák“.
Ve fantastice jsou to zejména tituly Františka Kotlety,
ale i Kristýny Sněgoňové nebo Romana Bureše a dalších. Z historie určitě prakticky celá edice Polozapomenuté války. Poměrně vysokých prodejů dosáhly
ovšem i knihy Romana Kodeta nebo v edici Victima
zase tituly Jiřího Markoviče, Viktorína Šulce a Luboše
Valeriána. Z ostatních literárních žánrů nám řadu let
přinášela slušný obrat i díla Miloslava Švandrlíka a Jiřího Wintera-Neprakty. A nemohu zapomenout ani
na mimořádný úspěch rozsáhlé a výjimečné publikace z oblasti sportu, kterého dosáhla kniha Bohemka
je a bude.
JARMILA SKOPALOVÁ

knižní tipy

JÁ TITUBA, ČERNÁ ČARODĚJNICE ZE SALEMU
tože napadla svého bílého pána. Tituba si přes všechny krutosti života černých otroků
zachovává naději na to, že by mohlo být líp a že ne všichni bílí jsou jen zlí a krutí. Snad
i díky tomu a také díky svým nadpřirozeným a léčitelským schopnostem se jí daří dlouho přežívat všechen ten marasmus kolem a zákruty dramatického života. Zamiluje se
do Johna Indiána, jenž ji sice později zklame svou přizpůsobivostí, ale který ji také nejednou varuje, aby bílým otrokářům nedůvěřovala. I s ním je pak prodána do otroctví
k puritánskému pastorovi Samuelu Parrisovi, s jehož rodinou odpluje do amerického
Salemu. Tam zažije nejdramatičtější chvíle ve slavném procesu, ale její příběh tím zdaleka nekončí, neboť nakonec se vrátí na rodný Barbados, jak po tom vždy toužila. Ani
tam jí ale nemůže být dopřán klid; sama k tomu píše: „Můj život byl jako řeka, kterou
nelze úplně odvést z koryta.“ Tituba má jakousi přirozenou moudrost, vášnivou touhu
po svobodě i dar pomáhat, což se jí nejednou vymstí. Do budoucna vidí i to, jak na
ni historie zapomene a učiní z ní jen epizodní postavu velkého dramatu („Otrokyně
původem z Antil, jež pravděpodobně praktikovala ,húdú‘.“). Je dobře, že jí Maryse
Condéová dala vlastní hlas a veliký příběh. 
MILAN VALDEN

Čarodějnické procesy v americkém Salemu z roku 1692 patří
k těm nejproslulejším; nejznámějším literárním zpracováním je
drama Arthura Millera Čarodějky ze Salemu (1953). I v něm
se objevuje postava černé otrokyně z Barbadosu Tituby, která
je obviněna z čarodějnictví, a protože se ke svým činům přizná,
je ušetřena popravy. O jejích dalších osudech panují jen dohady, čehož využila francouzsky píšící spisovatelka z Guadeloupe
Maryse Condéová (*1937) ve svém nejznámějším románu Já
Tituba, černá čarodějnice ze Salemu (1986), který konečně
vyšel v češtině jako vůbec první kniha slavné autorky u nás
(přeložil Tomáš Havel, vydal Maraton). V roce 2018 získala Maryse Condéová alternativní Nobelovu cenu za literaturu, když ta „pravá“ nebyla ten rok udělena.
V románu vypráví sama Tituba příběh svého života, v němž salemský proces je jen
jednou z dramatických epizod, byť samozřejmě velmi důležitých. Tituba se narodila
na Barbadosu, její matku znásilnil anglický námořník, matka pak brzy zemřela, pro-

PŘITAŽLIVOST PLANETY KRYPTON
malý chlapec využije toho, že je náměstí kvůli archeologickému průzkumu uzavřeno,
a on si tak může v noci lehnout mezi kostry a přemýšlet o všem možném. Během
středoškolských studií Martin pobývá v rakouském gymnáziu v Kremsmünsteru
stejně jako Jiří Mádl. A Veronika je psycholožka, což je obor, který autor studoval.
Jedním z nejsilnějších motivů knihy je, když Veroničino dítě získává do opatrovnictví její matka a Veronika svého syna vídá jen velmi zřídka. I Martin má za
sebou těžká období. Otec mu zemřel při autonehodě a Martin v rodině přebral
jeho roli. Mimo jiné se stará i o svého mladšího bratra Jonáše. Když Martin odjede
studovat do Rakouska, desetiletému Jonášovi tak zoufale chybí, že se za ním sám
vydá vlakem.
Martin a Veronika, v druhé části knihy oba již dospělí, kvůli těmto zážitkům
složitě, ale ve výsledku úspěšně hledají sami sebe, své místo na světě. Nezbývá než
konstatovat, že Jiřímu Mádlovi se jeho první kniha povedla.
LUCIE JÍLKOVÁ

Jiří Mádl, známý český herec a v posledních letech také režisér (Pojedeme k moři, Na střeše), napsal román Přitažlivost
planety Krypton (vydává BizBooks). Za poněkud tajuplným,
ale velmi promyšleným názvem se skrývají hned dvě značně
spletité životní cesty protagonistů Martina a Veroniky. V první části knihy je potkáváme, když jim je 15 a 21 let, v druhé
části jsou o sedm let starší. Začnou spolu nezávazně klábosit
na Xchatu s tím, že si mohou psát naprosto otevřeně, protože se naživo nikdy nepotkají. Postupně jeden před druhým
otevírají své životní radosti i bolesti a s překvapením zjišťují, že takto upřímní dokážou být patrně právě jen ve skrytu anonymní internetové místnosti.
Jiří Mádl v knize uplatňuje své osobní zkušenosti. Podobně jako film Pojedeme
k moři se i významná část děje odehrává v jeho rodných Českých Budějovicích. Téměř hororová scéna se odehrává na tamějším Piaristickém náměstí, kdy Martin coby

MÁGOVÉ A ŠARLATÁNI
Nakladatelství Epocha slaví 20 let a jako dárek nadělilo sobě
i svým čtenářům několik zajímavých novinek ze světa fantasy
a sci-fi. Jednou z nich je titul Mágové a Šarlatáni. Pro sympatického autora Jiřího Linharta jde o prvotinu, o níž mluví jako
o netradičním fantasy příběhu.
Hlavním hrdinou je mladý mág Fabricio Fabrici, jehož život sledujeme už od doby dospívání, kdy se stává čarodějnickým tovaryšem, osvojuje si nejrůznější formy magie, studuje
rostliny, učí se rozumět zvířatům. V další části s ním putujeme
do různých evropských zemí, u nichž sice autor záměrně vynechal jména, ale i přesto
jsou snadno k poznání. Je to jedna z jeho her se čtenáři. Poutí se má Fabricio postarat
o to, aby magie přežila i v době, kdy jí nikdo nevěří. Je jakýmsi jejím poslem.
Děj zasadil autor do dvou časových rovin, do minulosti a do současnosti, v níž žije
student Karel, který se na základě útržků ze starých knih vydává po čarodějových stopách. Podobně jako se zeměpisem si Jiří Linhart pohrává i s historií. Na jednu stranu se
jí drží, na stranu druhou si ji ohýbá, jak se mu do fantastického příběhu hodí. Nicméně
toho, kdo historií dokonale vládne, rozhodně neurazí. Podobné je to s mýty. I ty hrají
v příběhu velkou roli a i s nimi si Jiří Linhart hraje. Skrze postavy a mýty ukazuje tvorbu
dějin a jejich sílu. Naznačuje také potenciál populismu, propagandy či dezinformací.
Vtipné jsou i dvě postavy, jejichž podobnost se žijícími osobnostmi je čistě nenáhodná.
Mágové a šarlatáni jsou svěží, snadno se čtou a rychle vás vtáhnou do svého
světa. Snad autor dlouho sbíranou odvahu ke spisovatelství neodhodí a bude v psaní
pokračovat. 
JAN MARXT ml.
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PODZIMNÍ BESTSELLERY
nakladatelství

MOBA

Vlastimil Vondruška

K. S. Danielsson,
R. Voosen

Anděl smrti

Červený pokoj

Jubilejní třicátý román
s Oldřichem z Chlumu zavede
čtenáře opět na Bezděz. Okolní
neprostupné lesy a skalní strže
skrývají mnoho tajemství. Pohanství
jako by z této pochmurné krajiny
nikdy neodešlo, a pokud je sem
přidělen kněz, tak jen za trest.
Když do manské služby nenastoupí
Smil z Tubože, nezdá se, že jde
o něco vážnějšího. Jenže záhy
po něm zmizí další dva manové
a nikdo o nich nechce mluvit…

Martina Novotná

Roni Loren

Záhada
zmizelého šlechtice

Ten první

Tadeáš z Příhraz je povolán
samotným Václavem II. na
hrad v Sadské. Po příjezdu
dostane za úkol vypátrat
mladého šlechtice, jenž
beze stopy zmizel. Zdánlivě
snadný případ se však záhy
komplikuje…

Jo Spain

Pod povrchem
Když je vysoce postavený
vládní činitel Ryan
Finnegan brutálně zavražděn přímo v sídle irského
parlamentu, je na místo
ihned povolán inspektor
Tom Reynolds. Důkazy
nejprve ukazují na politicky
motivovaný zločin, překvapivý objev však vyšetřovatele záhy pošle zcela
jiným směrem…

www.mobaknihy.cz

Zatímco komisařka
Nyströmová vyšetřuje
podivné zabití počítačového odborníka, komisařka
Forssová se vydává objasnit vraždu za polární kruh.
Oba případy se k sobě
stále přibližují a na cestě
je další oběť…

Finn miloval Liv a ona zase
jeho. Jenže strašlivá tragédie jedné osudové noci je
násilím rozdělí. Po více než
12 letech se bývalí spolužáci
potkávají znovu a dávná
vášeň se probouzí
s nevídanou silou…

Štěpán Javůrek

Sudetský dům
Léto 1945. Mnohé české rodiny
míří do Sudet, aby zde zabraly
domy po odcházejících Němcích.
Smolíkovi dorazí do podhorské
vsi Glasendorf, kde jim národní
správce Vojtěch Tomeček svým
podlézavým způsobem nabízí
krásný dům. Ovšem dosud v něm
žije původní německá rodina,
která čeká na odsun. Všichni se
tak musejí naučit žít ve společné
domácnosti a do toho všeho se
objevují staré křivdy a rány,
které způsobila válka...

SVĚTOVÁ LITERATURA

ČESKÁ BELETRIE

NOVINKY Z NAKLA
JAN NOVÁK
DĚDA

JAN NOVÁK
ZATÍM DOBRÝ

Vyprávění se točí kolem
autorova dědečka,
středočeského zemědělce,
jenž svého vnuka fascinuje
i děsí zároveň. Příběh
člověka, jehož semlely dějiny
i zvůle komunistické moci,
se odehrává v polabské
vesnici během kolektivizace
v padesátých letech 20. st.

Kniha s podnázvem Mašínovi
a největší příběh studené
války je sága jedné výjimečné
rodiny, která se ctí prošla
oběma světovými válkami
a oběma vražednými
totalitními režimy, které
střední Evropě uchystalo
20. století. Román obdržel
cenu Magnesia Litera 2005.

MAREK TECHNIK
VAROVÁNÍ

LUCIE VAŇKOVÁ
PUTOVÁNÍ LEKLÉ RYBY

Je to generační konflikt,
typický problém dnešní
rozdělené společnosti, nebo
rozpor víry a racionality?
Věci kolem nás nelze uchopit
pouhým rozumem a tak si
matka myslí, že dcera ztrácí
víru a dcera si myslí, že
matka ztrácí rozum. Každá
bojuje o duši té druhé.

Surreálný román plný
humoru a odkazů na
Milana Kunderu. Hlavní
hrdina Ištván se musí
rychle zorientovat nejen
v hektickém postmoderním
světě, ale i v tom, odkud
přišel a co je vlastně zač
on sám. Má naději, že není
jediný svého druhu?

MARGARET ATWOODOVÁ
KOČIČÍ OKO

NATHACHA APPANAH
POSLEDNÍ BRATR

Kočičí oko je kouzelná
skleněnka, která mění svět.
Z holčičky, která se skrze ni
dívala, vyrostla uznávaná
malířka. Když se Elaine po
letech vrací kvůli retrospekretrospek
tivní výstavě do rodného
Toronta, je to pro ni zároveň
cesta do hloubi vlastní
paměti.

Rádž se narodil na Mauriciu,
David je židovský chlapec z Prahy.
Neúprosným chodem dějin došlo
k jejich osudovému setkání na
ostrově Mauricius, kam v roce
1940 připlula loď Atlantic se
zhruba 1 500 židovskými
utečenci ze střední Evropy…

ELIN CULLHEDOVÁ
EUFORIE

KAZUO ISHIGURO
KLÁRA A SLUNCE

Fiktivním záznam posledního
roku života Sylvie Plathové,
končící dva měsíce před
její smrtí. Vypráví o střetu
intelektuálních potřeb
s mateřskými povinnostmi,
o lásce k dětem a životní
potřebě psaní, o závislosti
na manželovi, básníku
Tedovi Hughesovi, která ji
ubíjí.

Nový román držitele
Nobelovy ceny za literaturu
je zpovědí robotky Kláry,
která dostává výjimečný
úkol – starat se o vážně
nemocné dítě, na jehož
nemoc není lék. Podobně
jako dřívější Ishigurova
próza Neopouštěj mě i tento
román patří do žánru sci-fi.

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

PETR S. PIXY
KOMTUR

Major Roman Saran je
zpět a svádí boj nejen se
zločinem, ale i v milostném
životě. V části Zahrada
pátrá po krádeži vzácného
obrazu a v případu Rest
vyšetřuje vraždu lichváře
a vrací se k tragické události
staré mnoho let. Splatí
svůj dluh vůči zesnulé
kamarádce?

Když na sebe narazí
dvě podvodnické party,
můžou se buď navzájem
podfouknout, nebo spojit
své síly. V Praze roku 1878
se dvěma partičkám povede
obojí najednou - chystají se
na loupeži století a přitom
se zapletou do velkolepého
spiknutí.

STUART NEVILLE
DŮM POD JASANY

Nezapomenutelná,
nemilosrdná a napínavá
fantasy série úspěšného
kanadského spisovatele
Evana Wintera pokračuje
druhým svazkem, v němž
musí svržená královna spojit
síly s mladým válečníkem,
aby vyrvala svůj trůn
uchvatitelům a zachránila
svůj lid.

Mysteriózní thriller ze
Severního Irska o domě
s poetickým názvem,
skrývajícím strašné
tajemství.
Hlavní hrdinka se setká
se ženou přímo spojenou
s děsivou historií domu
a ta jí vypráví svůj pohnutý
příběh, který po desetiletí
nebyla s to nikomu sdělit…

DAVID WALLIAMS
OPERACE BANÁNY

LOIS LOWRYOVÁ
SYN

David Walliams, autor
veleúspěšné Babičky
drsňačky, napsal akční,
bondovsky laděný příběh
z druhé světové války,
v němž však není nouze ani
o humor. Jedenáctiletý Erik
se rozhodne z ohrožené
londýnské zoo zachránit
milovanou gorilu Gertrudu
a odhalí supertajný plán
nacistů.

Představte si, že žijete ve
světě, kde je všeho dostatek,
stravu i bydlení máte
zajištěné, dokonce vám
vyberou životního partnera
a každé rodině přidělí jedno
či dvě děti. Jenže kdo ty
dětí rodí? Závěrečný díl
slavné tetralogie započaté
kultovním Dárcem
Dárcem.

MICHAEL D. GORDIN
EINSTEIN V ČECHÁCH

MILAN KOCOUREK
NOVÉ BRITSKÉ OBRÁZKY

Na jaře 1911 se Einstein
přestěhoval do Prahy,
kde působil jako profesor
teoretické fyziky na německé
univerzitě. Kniha nezkoumá
jen jedno Einsteinovo období
vědecké kariéry, je také
záznamem setkání velkého
vědce s městem s tisíciletou
historií.

Britské obrázky po brexitu
– volné pokračování knihy
Britské obrázky. Autor, spolupracovník Radiožurnálu
a České televize, rozebírá
vyhlídky Spojeného
království v pobrexitovém
kontextu a zvláštní
pozornost věnuje Skotsku
a Severnímu Irsku.

ČTĚTE NÁŠ INTERAKTIVNÍ MAGAZÍN O VEŠKERÉM DĚNÍ Z ARGA

#mojeargo

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

EVAN WINTER
PLAMENY POMSTY

POPULÁRNĚ-NAUČNÁ

PETR SAGITARIUS
ZAHRADA, REST. TRUJKUNT 4

NAPĚTÍ

ADATELSTVÍ ARGO

LIDOVÁ POHÁDKA

O veliké řepě /
Koza rohatá
ILUSTRACE VLADIMÍR KRÁL
PŘEKLAD HANA ZOBAČOVÁ
Dvojitá kniha, a tudíž i dvojitá porce výpravně
ilustrovaných pohádek pro děti. Vedle klasické
lidové pohádky O veliké řepě se děti setkávají i
se zlou rohatou kozou a chytrým ježkem.
Kniha navazuje dalším dílem na známou edici
dvojitých pohádek, které v nakladatelství Portál
vyšly již dříve (Kulihrášek/Budulínek, Kůzlátka/
Dvě pohádky). Jejich kouzlo stojí především
na textech známých lidových pohádek
doprovázených podmanivými ilustracemi
Vladimíra Krále.
Kniha je určená pro děti od 3 let.
Váz.,40 s., 269 Kč

VLADIMÍRA OTTOMANSKÁ

Co napoví
stromoví
ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ
Anička a Honzík jsou dvojčata, která mají prima
babičku a dědečka s kouzelnou holí špacírkou.
Ta je složená ze dřeva různých stromů, o kterých
dědeček vypráví. Kniha má děti nejen pobavit
krásným vyprávěním, ale také je poučit o
stromech. V rozpoznávání stromů dětem pomáhají
názorné ilustrace a jednoduché otázky, díky
nimž si budou moci ověřit, jestli si nově nabyté
vědomosti zapamatovaly.
Kniha je určena dětem od 5 let.
Váz., 104 s., 299 Kč

obchod.portal.cz

b i b l i o g r a f i e 17–1 8 / 2 0 2 2
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ

se o vězení neodpuštění a vězení
samospravedlnosti.
ISBN 978-80-7566-347-4

Ferrero, Bruno; Peirettiová, Anna
Věřím. Vyprávěj mi o vyznání
víry

Martin, James
Modlitba pro začátečníky i mírně
pokročilé

Překl. Marešová, Lada, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2022,
1. vyd., 64 s., váz. 269 Kč
Bůh je nekonečný a všemohoucí
a v Ježíši Kristu se stal člověkem. Jak si
to máme představit? Jak vůbec mluvit
o velikých tajemstvích víry? Pro děti,
rodiče i katechety je vyznání víry – neboli krédo – obrovskou výzvou.
ISBN 978-80-7566-134-0

Grosserová, Gaby
Misálek pro holky i kluky. Pojďme spolu na mši svatou

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 1. vyd., 64 s., brož. 149 Kč
Už žádná nuda v kostele! Co se stane,
když vezme Lukáš svoji sestřenici Báru poprvé do kostela? Lukáš
ochotně odpovídá na její zvídavé
otázky. Co znamená slovo „amen“?
Proč u oltáře svítí to červené světlo?
ISBN 978-80-7566-255-2

Kodet, Vojtěch
Novéna k Panně Marii rozvazující uzly

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 2. vyd., 24 s., brož. 59 Kč
„Maria rozvazující uzly“ je obraz nacházející se v německém Augsburgu.
Inspirací pro jeho vznik byl nejspíš
výrok sv. Ireneje: „Uzel vzniklý neposlušností Evy byl rozvázán poslušností
Marie. Co zauzlila panna Eva nevírou,
to rozuzlila Panna Maria vírou.“
ISBN 978-80-7566-357-3

Kutil, Tomáš
Neratov. Průvodce místem
smíření a naděje

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 1. vyd., 136 s., brož. 249 Kč
Neratov je místem mnoha příběhů,
s krásnou přírodou a bohatou historií. Hlavně je to ale místo nesmírně
živé a pulzující.
ISBN 978-80-7566-224-8

Lachmanová, Kateřina
Karikatury Boha

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 2. vyd., 88 s., brož. 139 Kč
Bůh přestárlý, vodič loutek, policajt,
dobrácký Bůh anebo trapič… Karikatury Boha jsou produktem čistě
lidským, přesněji produktem lidské
psychiky, která si ze střípků různých
informací a vlastních vztahových
zkušeností vytváří nějaký obraz Boha,
více či méně posunutý od originálu.
ISBN 978-80-7566-287-3

Lachmanová, Kateřina
Síla přímluvné modlitby

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 3. vyd., brož. 199 Kč
Přímluvná modlitba není totéž co prosebná modlitba. Prosit můžeme jak za
druhé, tak i jen za sebe a za své potřeby. Prosit za sebe není nic špatného.
ISBN 978-80-7566-352-8

Lachmanová, Kateřina
Vězení s klíčem uvnitř

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 5 vyd., 152 s., 219 Kč
Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost
každý obyvatel planety Země. Jedná

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 1. vyd., 160 s., brož. 229 Kč
Jak se „správně“ modlit? Je nejlepší
růženec? Adorace Nejsvětější svátosti? Nebo snad četba Písma? A co
modlitba vlastními slovy?
ISBN 978-80-7566-261-3

Pecháčková, Ivana
Dcera Jairova

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 2 2 3 8 6 t i t u l ů

Závěrečná řada novozákonních příběhů z edice manamana vychází také
v kompletu!
ISBN 978-80-7558-189-1

Soukup, Emil
V životě se musí za vše platit.
Pestré vzpomínky kaplana Jeho
Svatosti

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 1. vyd., 96 s., brož. 169 Kč
„Život je dar, který nám Bůh svěřil.
On nám také poskytuje impulsy, které
bychom neměli přehlédnout,“ otevírá
své vzpomínky Emil Soukup.
ISBN 978-80-7566-269-9

Praha: Meander, 2022, 30 s., váz.
128 Kč
Viktorie Krtička Černegová namalovala příběh dvanáctileté dívenky,
dcery představeného synagogy Jaira,
kterou Ježíš vzkřísil z mrtvých.
ISBN 978-80-7558-112-9

ekonomika

Pecháčková, Ivana
Ježíš utiší bouři

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
152 s., 315 Kč
Meritum Daň z přidané hodnoty 2022
obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky
DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí
v této oblasti orientovat.
ISBN 978-80-7676-365-4

Praha: Meander, 2022, 30 s., váz.
128 Kč
Biblická edice manamana se uzavírá
posledními osmi příběhy Nového zákona, které dětem převyprávěla Ivana
Pecháčková a ilustrovali je talentovaní
čeští výtvarníci nejmladší generace.
ISBN 978-80-7558-109-9

Pecháčková, Ivana
Počátky církve v Jeruzalémě

Praha: Meander, 2022, 30 s., váz.
128 Kč
Počátky církve v Jeruzalémě zahrnují
klíčová období od Ježíšova zmrtvýchvstání až po jeho nanebevstoupení, seslání Ducha Svatého a první šíření víry apoštoly mezi lidmi. Působivé
scény namalovala Alžběta Moravcová.
ISBN 978-80-7558-121-1

Pecháčková, Ivana
Podobenství I

Praha: Meander, 2022, 30 s., váz.
128 Kč
Biblická edice manamana se uzavírá
posledními osmi příběhy Nového zákona, které dětem převyprávěla Ivana
Pecháčková a ilustrovali je talentovaní
čeští výtvarníci nejmladší generace.
ISBN 978-80-7558-110-5

Pecháčková, Ivana
Poslední večeře Páně

Praha: Meander, 2022, 30 s., váz.
128 Kč
Poslední večeře Páně, jedna z nejdůležitějších událostí z Ježíšova
života, byla v křesťanském umění
zobrazována nesčetněkrát. V edici
manamana vychází jako koncept
Martina Kubáta.
ISBN 978-80-7558-148-8

Pecháčková, Ivana
Zjevení Janovo

Praha: Meander, 2022, 30 s., váz.
128 Kč
Monika Novotná, která namalovala
první příběh z Bible Stvoření Světa,
a tedy první příběh edice, jej také
završuje – velkolepými výjevy Janova
zjevení, které namalovala pigmenty
na kamenné desky.
ISBN 978-80-7558-124-2

Pecháčková, Ivana a kol.
Manamana komplet VI

Praha: Meander, 2022, 240 s., váz.
898 Kč

DAN Ě
Hušáková, Zdeňka
Meritum Daň z přidané hodnoty
2022

Krupová, Tereza; Kameník, Petr;
Brychta, Ivan a kol.
Tabulky a informace pro daně
a podnikání 2022

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
448 s., 399 Kč
V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů,
sazeb, postupů a údajů z daňových
zákonů pro rok 2022.
ISBN 978-80-7676-355-5

Kuneš, Zdeněk
Daň z přidané hodnoty 2022

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
392 s., 695 Kč
Publikace svým základním obsahem
navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu
1. 4. 2019.
ISBN 978-80-7676-342-5

Meritum Daň z příjmů 2022

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 891 Kč
Meritum Daň z příjmů 2022 obsahuje
z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní
z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se
chtějí v této oblasti orientovat.
ISBN 978-80-7676-358-6

Meritum Daňový řád 2022

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 515 Kč
Meritum Daňový řád 2022 obsahuje
z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy
daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se
chtějí v této oblasti orientovat.
ISBN 978-80-7676-265-7

E KO N OM I K A
Havel, Bohumil;
Nevolná, Zuzana a kol.
Převody obchodních podílů
a akcií

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 332 s., brož. 605 Kč
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Autoři a autorky publikace Převody
obchodních podílů a akcií se pokouší podívat na dané téma jak z úhlu
čistě teoretického, tak z pohledu
práva korporačního, spolkového,
soutěžního, exekučního či daňového.
ISBN 978-80-7676-396-8

ÚZ č. 1490 Svobodný přístup
k informacím, … Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 197 Kč
Publikace obsahuje 24 předpisů
v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol.
ISBN 978-80-7488-529-7

ÚZ č. 1493 Pojišťovnictví, …
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 159 Kč
Od května 2022 došlo k velkým
změnám zákona o pojišťovnictví a zákona o distribuci pojištění
a zajištění.
ISBN 978-80-7488-532-7

M ANAG E M E NT
Dalajková, Iveta Chmielová
Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
276 s., 595 Kč
Veřejný sektor České republiky
může naplňovat moderní prvky
personalistiky 21. století a očekávání veřejnosti pouze tehdy, pokud
ho vykonávají a spravují vhodně
motivovaní a moderními metodami
řízení lidé.
ISBN 978-80-7676-394-4

ÚČE TN IC T VÍ
Andrlík, Břetislav; Dvořáková,
Kristina; Bastlová, Veronika a kol.
Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie
a praxe
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
252 s., 485 Kč
Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských
subjektů ve vazbě na další právní
předpisy například z oblasti daní.
ISBN 978-80-7676-269-5

Krupová, Tereza;
Bulla, Miroslav;
Brychta, Ivan a kol.
Meritum Účetnictví podnikatelů
2022
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
560 s., 775 Kč
Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní
pomůcka pro účetní a pro všechny,
kteří se chtějí v oblasti účetnictví
orientovat.
ISBN 978-80-7676-352-4

společenské
vědy; osvěta
ARCH EO LOG IE
Moulis, David Rafael
Náboženský kult starověkého
Izraele pohledem archeologie

Praha: Vyšehrad, 2022, 240 s., váz.
399 Kč
Méně tradiční pohled na náboženství
starověkého Izraele.
ISBN 978-80-7601-657-6

ASTRO LOG I E
Havelka, Emil Václav;
Koukal, Milan
Povídání s hvězdami a bylinkami
– Setkání s jedním z nejuznávanějších světových astrologů
Praha: Esence, 2022, 296 s., váz.
459 Kč
Vstupte do světa astrologie. Seznámíte se s charakteristikou reprezentantů každého z 12 měsíčních
znamení i tvorbou rozmanitých
druhů horoskopů – jízdního řádu
našich životů.
ISBN 978-80-242-8109-4

ETN OG R AFI E
Cahová, Ivana (ed.);
Jeništa, Chalupný Barvíř
Vývoj židovského osídlení
Olomouce: Geografická a socioekonomická struktura židovské
populace v období 1180–2021

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 1 s.
Mapa poskytuje analýzu intraurbánní migrace židovského civilního
obyvatelstva na základě politického
a socioekonomického rozvoje židovské komunity v Olomouci a jejím
okolí.
ISBN 978-80-244-6071-0

FI LOZO FI E
Agha, Petr;
Pavlakos, George
Princip proporcionality Roberta
Alexyho v českém právním
myšlení
Praha: Academia, 2022, 244 s., váz.
Předkládaná kniha kriticky zkoumá
teorie předního právního filozofa
Roberta Alexyho.
ISBN 978-80-200-3047-4

Contradictions 2/2021

Praha: Filosofia, 2022, 236 s., 180 Kč
Anglická část aktuálního ročníku
Kontradikcí reaguje na stávající akademickou debatu a otázky spojené
s přehodnocováním a znovupromýšlením historie disentu.
ISBN 978-80-7007-731-3

Kontradikce 1/2021

Praha: Filosofia, 2022, 216 s., 180 Kč
Česká část aktuálního ročníku
Kontradikcí reaguje na stávající akademickou debatu a otázky spojené
s přehodnocováním a znovupromýšlením historie disentu.
ISBN 978-80-7007-728-3

Kontradikce 1/2021

Praha: Filosofia, 2022, 216 s., 180 Kč
Česká část aktuálního ročníku
Kontradikcí reaguje na stávající akademickou debatu a otázky spojené
s přehodnocováním a znovupromýšlením historie disentu.
ISBN 978-80-7007-729-0

Machiavelli, Niccolo
Vladař

Praha: Fortuna Libri, 2022, 144 s.,
váz.
Machiavelliho renesanční dílo Vladař
patří právem ke klíčovým politologickým textům o moderním způsobu
vládnutí. Autor tento spis věnoval
na začátku 16. století Lorenzovi
Medicejskému, který v té době vládl
Florencii.
ISBN 978-80-7546-402-6

bibliografie
H ISTO R I E
Drábik, Jakub; Rákosník, Jakub
Od bouře k bouři

Praha: Academia, 2022, 812 s., váz.
795 Kč
Rozsáhlá monografie, společný
projekt předních českých a slovenských historiků, se v roce 100. výročí
vzniku Československa zabývá politickým, hospodářským a sociokulturním vývojem v prvorepublikovém
Československu, Evropě a zámořském světě.
ISBN 978-80-200-2923-2

Ginzburg, Carlo
Sýr a červi

Překl. Špaček, Jiří, Praha: Argo, 2022,
196 s., váz. 378 Kč
Jedna z nejuznávanějších historických
knih současnosti. Plastické a barvité
vykreslení každodenního života člověka na konci 16. století.
ISBN 978-80-257-3807-8

Kämper, Dirk
Fredy Hirsch a děti holocaustu

Překl. Špitálský, Dušan, Praha:
Academia, 2022, 268 s., flexovazba,
385 Kč
Alfred (Fredy) Hirsch, narozen roku
1916 v Cáchách, byl židovský pedagog a sportovec. Po nástupu nacistů
k moci prchá do Prahy, začleňuje se
zde do sionistického mládežnického
hnutí a brzy se stává ústřední postavou práce s mládeží.
ISBN 978-80-200-3357-4

Maršálek, Hans
Historie koncentračního tábora
Mauthausen

Praha: Academia, 2022, 536 s.,
flexovazba, 650 Kč
Publikace je historickou studií o největším koncentračním táboře na
území Rakouska, který byl také jedním z nejkrutějších a nejobávanějších
táborů v době třetí říše.
ISBN 978-80-200-3242-3

Meitner, Zdeněk
Kronika železnic českých zemí

Brno: CPress, 2022, 304 s., váz.
690 Kč
Výpravná publikace ve své první
části detailně líčí dějiny železnice
v českých zemích – od prvopočátků
souvisejících s průmyslovou revolucí
přes období zakladatelské horečky
a triumfy i pády spjaté s dějinami
20. století.
ISBN 978-80-264-4314-8

Šosvald, Jiří
Mnichovo Hradiště na starých
pohlednicích a fotografiích

Praha: Baronet, 2022, 252 s., váz.
599 Kč
Plnobarevná vázaná kniha obsahuje
téměř 500 historických pohlednic
a fotografií malebného města nad řekou Jizerou. Je pojata jako procházka
po městě prostřednictvím historických pohlednic datovaných od konce
19. století cca do roku 1950.
ISBN 978-80-88121-71-8

Žáček, Pavel
Ruce světové revoluce ( I.+ II.
sv.)

Praha: Academia, 2022, 1352 s.,
flexovazba, 1250 Kč
O prvním globálním teroristovi Iljiči
Ramírezovi Sánchezovi, řečeném
Carlos, bylo známo, že se v 70. a 80.

letech 20. století pohyboval po střední a východní Evropě.
ISBN 978-80-200-3299-7

K ALE N DÁŘ E
Coelho, Paulo
Síla – Diář 2023

Praha: Universum, 2022, 264 s.,
flexovazba, 349 Kč
Diář s citáty z děl nejoblíbenějšího
autora naší doby Paula Coelha provází rokem 2023 téma „síla“.
ISBN 978-80-242-7992-3

KOMUN I K ACE
Straková, Lucie;
Tchuisseu Tchauwou, Karla
E−maily a jejich (ne)pravidla

Praha: Universum, 2022, 176 s.,
brož. 279 Kč
Často váháte, co napsat do předmětu
e-mailu? Oslovujete adresáta ve formálním e-mailu „dobrý den“? Máte
problém s vystižením hlavní myšlenky
svého e-mailu?
ISBN 978-80-242-8186-5

KULTUR N Í
DĚ J I NY
Lorenc, Michal a kol.
Záchrana zvukového kulturního
dědictví. Aktuální situace,
problémy, možnosti

Brno: Littera, 2022, 1. vyd., 112 s.,
váz. 130 Kč
Kulturní dědictví předků je ve většině
západního, ale i rozvojovéha světa
pečlivě chráněno a spravováno. Řada
zemí se snaží registrovat nejhodnotnější výtvory kulturní produkce do
Seznamu svěrového dědictví spravovaného organizací UNESCO.
ISBN 978-80-7607-006-6

OSO B N OSTI
Kovaříková, Blanka
První republika – Jak žily hvězdy

Praha: Universum, 2022, 328 s., váz.
399 Kč
S autorkou knihy Blankou Kovaříkovou nahlédnete do soukromí filmových a divadelních hvězd, ale také
dalších mimořádných osobností –
režisérů, tanečnic, výtvarníků, lékařů,
sportovkyň i podnikatelů.
ISBN 978-80-242-8082-0

PE DAGO G I K A ,
D I DAK TI K A
Hanák, Petr a kol.
Metodika kariérového poradenství pro žáky s mentálním
postižením

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 128 s.
Publikace má za úkol − s ohledem
na potřeby rozvoje žáka v průběhu
školní docházky − pomoci s přechodem žáků ze základního do středního
vzdělávání a dále s přechodem na
trh práce.
ISBN 978-80-244-6104-5

Pánek, Jiří a kol.
EduChange Methodology

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 140 s.
Making Knowledge Together – Addressing Climate Change through
Innovative Place Based Education

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 2 2 3 8 6 t i t u l ů
and Blended Learning je oficiální
název projektu strategického partnerství Erasmus+, zkráceně EduChange.
Cílem projektu bylo inovovat způsob
výuky o změně klimatu.
ISBN 978-80-244-6133-5

Syslová, Zora; Borkovcová, Irena
Uvádění začínajících učitelů
mateřských škol
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
132 s., 385 Kč
Nová monografie Uvádění začínajících učitelů do praxe mateřských
škol cílí na problematiku podpory
začínajících učitelů mateřských škol.
Právě tomuto tématu nebyl věnován
žádný výzkum.
ISBN 978-80-7676-225-1

Trnka, Radek
Constructivist Educational
Psychology and Systemic
Thinking: Principles, Concepts,
and Examples

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 130 s., 185 Kč
Kniha poskytuje přehled základních
principů konstruktivistické pedagogiky a konstruktivistické pedagogické
psychologie včetně příkladů jejich
praktických aplikací.
ISBN 978-80-244-6054-3

PO LITI K A
Hvížďala, Karel a kol.
Evropa, Rusko, teroristé
a běženci

Praha: Universum, 2022, 264 s.,
brož. 299 Kč
Válka na Ukrajině, Putin, hrozba teroristických atentátů, migrační krize.
ISBN 978-80-242-8192-6

Kudrna, Jan
Listina v kontextu společenských
změn

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
300 s., 635 Kč
Přijetí Listiny základních práv
a svobod v lednu roku 1991 bylo
vnímáno jako významný předěl v oblasti ochrany lidských práv a svobod
i v posílení autonomie jednotlivce
vůči státu.
ISBN 978-80-7552-111-8

PR ÁVO
Bohadlo, David; Brož, Jan;
Kadečka, Stanislav a kol.
Zákon o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich
(č. 250/2016 Sb.). Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
2. vyd., 596 s., váz. 1705 Kč
Komentář přináší ucelený výklad
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Autoři v knize zúročili své zkušenosti
při vedení přestupkových řízení, metodického usměrňování přestupkové
agendy a jeho aplikaci v advokátní,
správní a soudní praxi.
ISBN 978-80-7676-419-4

Bytové domy, zdroj příjmů
i povinností. Správa nemovitostí v daňových a právních
souvislostech.

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 1089 Kč
Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě
bytový dům nebo byt? Potřebujete
znát všechna práva a povinnosti,
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které jako pronajímatel nebo výbor
SVJ máte?
ISBN 978-80-7676-275-6

Cizinci a daně, 6. vydání

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 745 Kč
Šesté vydání ojedinělé souborně
pojaté publikace přehledně popisuje
nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou
daňovými rezidenty či nerezidenty.
ISBN 978-80-7676-126-1

Dvořáková, Klára;
Králová, Renata
Cestovní právo

Praha: C. H. Beck, 2022, 2. vyd.,
632 s., brož. 1290 Kč
Cestovní právo je nejrozsáhlejší
publikací věnovanou právu souvisejícímu s cestovním ruchem v České
republice. Kniha je určena podnikatelům na trhu cestovního ruchu,
jejich právníkům a všem, kteří se
nespokojí jen s obecným úvodem do
problematiky.
ISBN 978-80-7400-878-8

Falta, David
Odpovědnost za vady díla ve
stavebnictví

Praha: C. H. Beck, 2022, 1. vyd.,
128 s., brož. 390 Kč
Publikace je odrazem dlouholetých
praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za vady díla ve
stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků
vyplývajících ze soudních sporů.
ISBN 978-80-7400-874-0

Furková, Petra; Veselý, Miroslav;
Chodúr, Pavel a kol.
Obecně závazné vyhlášky v praxi
obcí

Praha: C. H. Beck, 2022, 1. vyd.,
472 s., 990 Kč
Publikace srozumitelnou formou seznámí čtenáře nejen s principy tvorby
obecně závazných vyhlášek, ale též,
a to je hlavním přínosem textu, s jednotlivými záležitostmi, které je možné
vyhláškami regulovat.
ISBN 978-80-7400-881-8

Hebort, Dušan; Filip, Václav
Správa bytového domu. Praktický komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
152 s., 374 Kč
Praktický komentář nazvaný Správa
bytového domu v sobě ukrývá komentář zákona č. 67/2013 Sb. a komentář nařízení vlády č. 366/2013
Sb., tedy doprovodných právních
předpisů k občanskému zákoníku.
ISBN 978-80-7676-181-0

Jampílek, František
Clausula rebus sic stantibus
v závazkovém právu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
175 s., 330 Kč
Monografie je věnována klauzuli
rebus sic stantibus v závazkovém
právu. Hned na jejím začátku je klauzule obecně představena, zejména
pokud se jedná o vymezení jejího
vztahu k majestátné zásadě pacta
sunt servanda.
ISBN 978-80-7676-391-3

Kříž, Josef; Porod, Jakub;
Horník, Jiří
Zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020 Sb.). Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 212 s., brož. 630 Kč
Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním
zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním
zprostředkování), reguluje činnost
realitních zprostředkovatelů.
ISBN 978-80-7676-376-0

Kult, Alexander
Tvorba a distribuce pojištění
osob

Praha: C. H. Beck, 2022, 1. vyd.,
264 s., brož. 490 Kč
Publikace se zabývá terminologií pojistného práva, pravidly tvorby a distribuce pojistného produktu, plněním
informačních povinností a uzavíráním, obsahem, platností a konstrukčními prvky pojistné smlouvy.
ISBN 978-80-7400-873-3

Pichrt, Jan; Morávek, Jakub;
Stádník, Jaroslav a kol.
Zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání, praktický
komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
2. vyd., 1232 s., brož. 2450 Kč
Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku
práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě
např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu.
ISBN 978-80-7676-388-3

Pichrt, Jan; Tomšej, Jakub
Balancování na hraně work−life
balance a transparentnosti

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
156 s., 310 Kč
Publikace reaguje na dvě relativně
nové evropské pracovněprávní
směrnice, které mají být do českého
právního řádu transponovány během
roku 2022, a to směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2019/1152 ze
dne 20. 6. 2019.
ISBN 978-80-7676-279-4

Pilík, Václav; Sedláček, Miroslav;
Nový, Dalibor a kol.
Změna okolností ve smluvním
právu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
216 s., 550 Kč
Monografie Změna okolností ve
smluvním právu nabízí čtenářům
(relativně) ucelené zpracování tohoto
sice výjimečného, leč nepostradatelného institutu smluvního práva.
ISBN 978-80-7676-242-8

Steinlauf, Barbora
Právo a péče v závěru života

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
204 s., 550 Kč
Publikace je věnována tématům
z klinického prostředí, kde se střetává
intenzivní medicína a paliativní péče,
z prostředí, kde se rozhoduje, do jaké
míry má být pacient léčen intenzivně, do jaké míry má smysl kurativní
přístup.
ISBN 978-80-7598-715-0

Šamlot, Jan
Výkon soudního smíru

Praha: C. H. Beck, 2022, 1. vyd.,
140 s., brož. 320 Kč
Vykonatelnost, případně uznání a výkon soudních rozsudků je standardní
částí většiny publikací o civilním řízení. Jakékoli pojednání o vykonatelnosti soudních smírů však v takových
publikacích obvykle chybí.
ISBN 978-80-7400-882-5

bibliografie
ÚZ č. 1491 Trestní předpisy.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 249 Kč
Od června 2022 dochází k dalším
změnám trestního zákoníku a trestního řádu, současně se také mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon o obětech trestných
činů a zákon o Rejstříku trestů.
ISBN 978-80-7488-530-3

Zahumenská, Vendula;
Zahumenský, David
Obec a investor nad územním
plánem

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
96 s., 330 Kč
Kniha se primárně zabývá zásahy
do vlastnického práva při územním
plánování, náhradami škod za změny
v územních plánech a předcházení
sporům uzavíráním vhodných smluv
s investory.
ISBN 978-80-7676-324-1

Zůbek, Jan
Pohledávky z trestných činů

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
296 s., 750 Kč
Publikace obsahuje 3 stěžejní
kapitoly zabývající se uplatněním
pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení.
ISBN 978-80-7676-371-5

PŘ Í RUČK Y
Horáček, Tomáš; Brzobohatý,
Robin; Poláková, Lenka
Rukověť mediátora aneb co je
dobré vědět nejen ke zkouškám
mediátora

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
324 s., 680 Kč
Vychází druhé, podstatně doplněné
a rozšířené vydání publikace Rukověť
mediátora aneb co je dobré vědět
nejen ke zkouškám mediátora.
ISBN 978-80-7676-038-7

PSYCH O LOG I E
Pollini, Gaia; Parkin, John C.
Cestou fak* it (malá kniha, velká
moudrost)
Praha: Esence, 2022, 216 s., váz.
259 Kč
Bohatě ilustrovaná kniha obsahuje jednoduchý návod, jak používat ve svém
životě osvobozující mocné FAK IT.
ISBN 978-80-242-8111-7

Robbinsová, Mel
Jeden zvyk vám změní život

Překl. Piňos, Tomáš, Praha: Esence,
2022, 256 s., váz. 359 Kč
V této knize vás Mel Robbinsová
naučí, jak si ze všeho nejdřív plácnout
s tou nejdůležitější osobou ve vašem
životě, s tou, která se na vás dívá v zrcadle: sami se sebou.
ISBN 978-80-242-7934-3

REGIONALISTIKA
Pavlík, Michal Rejžo
Stará kráska Josefova Huť

Praha: Baronet, 2022, 120 s., váz.
419 Kč
První vydání publikace Stará kráska
Josefova Huť – Putování známým
neznámým údolím Mže spatřilo
světlo světa v roce 2010. Za více než
desetiletí, které od té doby uplynulo,
Josefovou Hutí prošly události, jež na
první pohled změnily její tvář.
ISBN 978-80-88121-72-5

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 2 2 3 8 6 t i t u l ů
Sklenář, Karel
Industriální Brněnsko

Brno: CPress, 2022, 176 s., váz.
499 Kč
Kořeny, na které zapomínáme.
Brněnsko bylo od konce 18. století
průmyslovým centrem regionu.
ISBN 978-80-264-4315-5

Výuka generace sněhových
vloček. Nové metody a výzvy

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2022, 1. vyd., 185 s., brož.
Tento sborník obsahuje deset revidovaných článků z kulatého stolu.
ISBN 978-80-245-2452-8

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA

SO CIÁLN Í
PO LITI K A

Borgenicht, Louis;
Borgenicht, Joe
Mimino – návod k obsluze

Kaczor, Pavel
Sociální systém ČR

Překl. Chlebečková, Hana, Brno:
CPress, 2022, 232 s., brož. 299 Kč
Seriózní publikace určená rodičům
malého dítěte, napsaná ovšem
s nemalou dávkou svérázného
humoru.
ISBN 978-80-264-4151-9

Písaříková, Denisa;
Schreierová, Vanda
Mámě

Brno: CPress, 2022, 168 s., váz.
369 Kč
Zvládněte mateřství s láskou, něhou
i grácií! Tato kniha je psána především pro mámy s cílem, aby v sobě
objevily své mateřské já.
ISBN 978-80-264-4224-0

Santlerová, Květa
Ať žije babička!

Brno: CPress, 2022, 184 s., váz.
399 Kč
Kniha je oslavou všech skvělých
babiček!
ISBN 978-80-264-4278-3

SBO R N Í K Y
Abstract Proceedings ICORIA
2022. 20th International
Conference on Research in
Advertising.Frontiers of Advertising: Re−considering Its Shapes
and Forms
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2022, 1. vyd., 50 s., brož.
Sborník abstraktů z mezinárodní
vědecké konference pořádané FM
a FIS v období od 23. do 25. června
2022.
ISBN 978-80-245-2458-0

Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu,
CSc., k 70. narozeninám

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 438 s., váz.
Sborník článků vydaný u příležitosti
70. narozenin doc. Jana Paulyho,
bývalého děkana Fakulty právnické
Západočeské Univerzity v Plzni.
ISBN 978-80-261-1082-8

Raušerová, Dita;
Molnár, Josef (eds.)
MAKOS 2021

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 88 s.
Sborník z podzimní školy péče o talenty v roce 2021.
ISBN 978-80-244-6143-4

Raušerová, Dita;
Molnár, Josef (eds.)
MAKOS 30 let

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 84 s.
Výroční sborník podzimní školy péče
o talenty MAKOS.
ISBN 978-80-244-6144-1

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2022, 1. vyd., 254 s., brož. 464 Kč
Text objasňuje základní i odbornější
pojmy z oblasti sociální politiky,
zejména ve vazbě na fungování
sociálního systému. Přiměřená pozornost je v úvodních kapitolách
věnována i historickým mezníkům
a souvislostem, stejně jako roli státu
v sociální politice.
ISBN 978-80-245-2443-6

SOCIO LOG IE
Sorel, Georges
Iluze pokroku, Rozklad
marxismu

Překl. Slačálek, Ondřej; Pelikán,
Čestmír, Praha: Academia, 2022,
392 s., váz. 465 Kč
Georges Sorel (1847–1922) byl
francouzský politický myslitel,
vnímaný hlavně jako teoretik
revolučního syndikalismu.
Proslul knihou Úvahy o násilí,
v níž předložil svou obhajobu
revolučního násilí.
ISBN 978-80-200-3365-9

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Fundová, Johana
Devadesátky!

Brno: CPress, 2022, 288 s., váz.
449 Kč
Pamatujete si na dobu, kdy jste
každou sobotu obědvali u Volejte
řediteli, v neděli nakupovali nanuky
u Family Frostu a odpoledne koukali
na nové díly Beverly Hills 90210?
ISBN 978-80-264-4200-4

Milanović, Branko
Nic než kapitalismus

Překl. Pilucha, Jiří, Praha: Argo, 2022,
312 s., brož. 588 Kč
Poprvé v lidských dějinách
celé planetě dominuje jeden
ekonomický systém. Kapitalismus
triumfoval, protože se ukázal
životaschopnější a adaptabilnější
než systémy jiné. Přinesl lidem
blahobyt a uspokojil jejich touhu
po nezávislosti.
ISBN 978-80-257-3806-1

Piknerová, Linda; Šiška, Jan;
Hrubec, Marek a kol.
Africké století

Praha: Vyšehrad, 2022, 288 s., váz.
399 Kč
Bude Afrika světadílem 21. století?
ISBN 978-80-7601-641-5

SPO LEČN OST
Kocourek, Milan
Nové britské obrázky

Praha: Argo, 2022, 272 s., váz.
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Volné pokračování knihy Britské
obrázky, která vyšla v roce 2007.
Autor, spolupracovník Radiožurnálu a České televize, působil
čtvrt století jako redaktor českého
vysílání BBC.
ISBN 978-80-257-3796-5

STUD I E
Gába, Aleš a kol.
Národní zpráva o pohybové
aktivitě českých dětí a mládeže
2022

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 38 s.
Národní zpráva předkládá souhrn
zjištění o pohybové aktivitě českých
dětí a dospívajících, která vycházejí
z analýzy dostupných dat sesbíraných
v letech 2018 a 2019.
ISBN 978-80-244-6106-9

ŠKO L ST VÍ
Čadová, Eva a kol.
Metodika kariérového poradenství pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 124 s.
Metodika kariérového poradenství pro žáky s tělesným postižením
vznikla na základě zkušeností s dosavadním poskytováním poradenských
služeb v oblasti profesní orientace
s cílem, že pomůže pedagogům
v praxi jednotlivých běžných škol
i škol zřízených podle § 16 odst. 9
školského zákona.
ISBN 978-80-244-6118-2

Janková, Jana a kol.
Metodika kariérového poradenství pro žáky se zrakovým
postižením

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 102 s.
Předkládaná publikace si klade za cíl
popsat a zdůraznit potřebnou podporu v oblasti kariérového poradenství, kterou by měl žák se ZP získávat
v průběhu celé školní docházky.
ISBN 978-80-244-6120-5

Maštalíř, Jaromír a kol.
Rukověť kariérového poradce
žáků se SVP – individuální
plánování a tranzitní program

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022
Ukončování školní docházky a plánování přechodu do další etapy
– často již dospělého života žáka
se speciálními vzdělávacími potřebami – je spojeno s mnoha výzvami
i překážkami. Publikace slouží jako
průvodce pro osoby, které se tohoto
procesu účastní.
ISBN 978-80-244-6089-5

Mlčáková, Renata; Maštalíř,
Jaromír; Zavadilová, Aneta a kol.
TETRECOM. Diagnostická
pomůcka k rozpoznání znalosti
písmen a čísel u začínajících
školáků založená na technologii
eye tracking

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 92 s.
Diagnostická pomůcka TETRECOM
(Technology of Eye Tracking in
Reading and Comprehension)
je založena na technologii eye
tracking, umožňující objektivně
rozpoznat znalost malých i velkých
tiskacích, malých i velkých psacích

písmen a čísel u začínajících
školáků.
ISBN 978-80-244-6141-0

Ševčíková, Jaroslava; Plischke,
Jitka; Chudý, Štefan
Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení začínajících
učitelů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 140 s., 322 Kč
Profesní přesvědčení začínajících
učitelů, které je hlavním tématem
monografie s názvem Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení
začínajících učitelů, je multidisciplinární fenomén, který není dosud
v odborné pedagogické terminologii
jednoznačně etablován.
ISBN 978-80-244-6076-5

Žampachová, Zuzana; Čadilová,
Věra a kol.
Metodika kariérového poradenství pro žáky s poruchou
autistického spektra

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 104 s.
Publikace vznikla na základě zkušeností s dosavadním poskytováním
poradenských služeb v oblasti profesní orientace a informací z terénu od
pracovníků škol, kde je již kariérové
poradenství v nějaké míře a na nějaké
úrovni poskytováno.
ISBN 978-80-244-6114-4

Ž IVOTN Í ST YL
Fung, Jason
Dejte sbohem obezitě

Překl. Schubertová, Markéta, Praha:
Esence, 2022, 328 s., váz.
Čím to je, že přes existenci nespočtu
diet se lidstvo potýká s epidemií
obezity? Počítáme kalorie, pravidelně
se hýbeme, ale ručička na váze stále
neklesá.
ISBN 978-80-242-8096-7

Kshirsagar, Suhas
Seřiďte se

Překl. Němečková, Pavla, Brno:
Zoner Press, 2022, 256 s., brož.
398 Kč
Žijete zdravě, cvičíte, máte dostatek spánku, ale i přes to přibíráte
na váze a ráno pětkrát posouváte
budík? Diety, které radí odborníci,
fungují u všech ostatních, ale u vás
zásadně ne? Řešení je jednoduché –
seřiďte se!
ISBN 978-80-7413-502-6

Novotná, Kateřina
Krabičky do práce

Brno: CPress, 2022, 160 s., váz.
429 Kč
Chcete dodržovat zdravý životní styl,
ale polední meníčka jsou s ním těžko
slučitelná?
ISBN 978-80-264-4275-2

ŽUR NALISTI K A
Jakš, David
Míň než kopnout si do psa

Praha: Argo, 2022, 168 s., brož.
258 Kč
Příběhy z osmi zemí východní a jihovýchodní Asie, o kterých autor referoval jakožto stálý zahraniční zpravodaj
Českého rozhlasu. Zvláštní, záhadný
případ ztracených dětí v nebezpečné thajské jeskyni, děsivé utrpení
rohingských uprchlíků.
ISBN 978-80-257-3845-0

bibliografie
matematické
a přírodní vědy
BIO LO G I E
Šimková, Halina; Lhotský, Josef
Kouzelný svět bakterií

Brno: CPress, 2022, 160 s., váz.
399 Kč
Pojďte s námi na úchvatný výlet do
miniaturního světa bakterií. Všude
kolem nás, i v nás, se rozprostírá
okem neviditelný svět plný těch nejmenších, nejstarších a nejúžasnějších
tvorů na Zemi – bakterií.
ISBN 978-80-264-4311-7

G EOM E TR I E
Slezáková, Jana
Trojúhelníkové figury: otestuj si
geometrickou představivost
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 116 s.
Předložená monografie poukazuje
na důležitost rozvoje geometrické představivosti. Zdůrazňuje její
aplikaci nejen v oblasti matematiky,
architektury, výtvarném umění či
geoinformatiky.
ISBN 978-80-244-6140-3

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Pokorná, Barbora
Psi – Příběhy z celého světa

Praha: Egmont, 2022, 72 s., váz.
249 Kč
V této knize plné nádherných fotografií se blíže seznámíte s nejznámějšími psími plemeny, dozvíte se základní informace o výchově a výcviku
psa a poznáte aktivity, které se svým
miláčkem můžete provozovat.
ISBN 978-80-252-5311-3

PĚSTITE L ST VÍ
Drnková, Jana; Knauerová, Marta
Atlas bylin 2
Praha: Edika, 2022, 144 s., brož.
299 Kč
Nalzenete zde více než 100 planě
rostoucích druhů, které můžete najít
v naší přírodě od časného jara až do
pozdního podzimu.
ISBN 978-80-266-1791-4

Ježková, Veronika;
Francová, Nikol
Kvítka v bytě

Brno: CPress, 2022, 200 s., váz.
399 Kč
Můžeme si nalhávat, že pokojová
kvítka rostou jen z naší lásky.
ISBN 978-80-264-4174-8

technické vědy
D O PR AVA
Automatizované řízení vozidel
a autonomní doprava

Praha: Academia, 2022, 392 s., váz.
595 Kč
Automatizovaná a autonomní vozidla
(AAV) jsou plná příslibů lepší, efektivnější, bezpečnější, čistější a spravedlivější budoucnosti. S rostoucí mírou automatizace vyúsťující v plnou autonomii je
však spojena celá řada problémů.
ISBN 978-80-200-3358-1

H O B BY
Kanashkevich, Mitchell
Působivé fotografie

Brno: Zoner Press, 2022, 168 s.,
brož. 389 Kč
Jaký je nejlepší způsob, jak se naučit
pořizovat působivé fotografie? Právě
na takové se podívat a prostudovat si
je, uvědomit si, v čem spočívá jejich
kouzlo.
ISBN 978-80-7413-504-0

Rainey, Jenna
Malování akvarelem a vodovkami

Překl. Kadlecová, Eva Pourová, Brno:
CPress, 2022, 220 s., brož. 399 Kč
Jedna z nejprodávanějších příruček
malování na světě! Krásně
ilustrovaný a inspirující průvodce
jak pro začínající umělce, tak i pro
začátečníky, kteří se chtějí naučit
malovat akvarelem (či vodovými
barvami).
ISBN 978-80-264-4239-4

ZB R AN Ě
Maláník, Zdeněk
Jak získat zbrojní průkaz

Brno: CPress, 2022, 440 s., brož.
499 Kč
Pro sport, výkon povolání i k ochraně
života, zdraví a majetku.
ISBN 978-80-264-4222-6

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Tschenze, Vadim
Tajný lexikon ruského šamanismu

Olomouc: Fontána, 2022, brož.
Univerzální příručka pro více vitality,
síly, úspěchu a zdraví! Spirituální
terapeut a duchovní léčitel Vadim
Tschenze již mnoho let využívá
při léčbě svých pacientů starobylé
znalosti z pokladnice ruského šamanismu.
ISBN 978-80-7651-097-5

KUCHAŘ K Y
365 nízkosacharidových receptů

Praha: Esence, 2022, 304 s., brož.
499 Kč
Stále víc lidí sází na nízkosacharidovou dietu. Pokud chcete zároveň
dobře jíst a udělat něco pro své zdraví, dobíjet energii, cítit se fit a s tím
dosáhnout a udržet požadovanou
váhu, pak je pro vás nízkosacharidová dieta to pravé.
ISBN 978-80-242-8104-9

Altekrügerová, Güldane
Chléb a koláče pro ještě štíhlejší
postavu

Překl. Burianová, Milada, Praha:
Esence, 2022, 152 s., brož. 349 Kč
Foodblogerka Die Wölkchenbäckerei
nabízí sbírku receptů pro každého,
kdo se snaží zhubnout a mění proto
jídelníček, zároveň se nechce obejít
bez chleba, koláčů a jiného pečiva.
ISBN 978-80-242-8127-8

Čápová, Štěpánka
Mámin kastrůlek

Brno: CPress, 2022, 256 s., váz.
529 Kč

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 2 2 3 8 6 t i t u l ů
Vegetariánská kuchařka pro běžné
masožravé smrtelníky, kteří si umí poradit s přípravou masitých jídel, zato
u těch bezmasých (zatím) netuší, jak
je uvařit chutně, pestře a výživově
plnohodnotně.
ISBN 978-80-264-4289-9

chybět v knihovně žádného praktika
čínské medicíny, žádného lékaře, který se setkává se složitými komplexními projevy chorob.
ISBN 978-80-7554-364-6

Charvátová, Barbora
Máma v kuchyni

Brno: CPress, 2022, 272 s., brož.
469 Kč
Autorkou knihy je známá psychogynekoložka MUDr. Helena Máslová,
jejíž unikátní přístup umožňuje
pochopit příčiny neplodnosti ve své
komplexitě.
ISBN 978-80-264-4240-0

Brno: CPress, 2022, 200 s., váz.
399 Kč
Přestaňte si lámat hlavu nad tím, co
uvařit – dětská strava srozumitelně,
chutně i moderně. Přestala jste věřit,
že vás vaření bude bavit?
ISBN 978-80-264-4172-4

Charvátová, Barbora
Máma v kuchyni 2

Brno: CPress, 2022, 192 s., váz.
399 Kč
Zdravé vaření pro nejmenší tak, aby
chutnalo celé rodině. Vařit pro děti
může být oříšek.
ISBN 978-80-264-4173-1

Pilátová, Erika
Mám napečeno

Praha: Esence, 2022, 192 s., váz.
399 Kč
Kuchyň provoněná vanilkou je
jedním z mnoha dílků, které skládají
domov.
ISBN 978-80-242-8081-3

Rubášová, Petra
Domácí sýry

Brno: CPress, 2022, 160 s., brož.
299 Kč
Vyzkoušejte si výrobu vlastního sýra!
Získáte úžasné dobroty a naleznete
nové hobby!
ISBN 978-80-264-4294-3

Trhoňová, Iva
Ruce v mouce

Brno: CPress, 2022, 192 s., váz.
349 Kč
Připravit domácí pečivo není složitá
věc. Pečení s kváskem nebo s droždím není žádná věda.
ISBN 978-80-264-4204-2

M ASÁ ŽE
Ellsworth, Abigail
Masáže – anatomie

Brno: CPress, 2022, 160 s., váz.
449 Kč
Lidský dotek má mocnou sílu a odborná masáž prospívá tělu mnohými
způsoby.
ISBN 978-80-264-4244-8

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Krnáčová, Adriana
21 dní

Praha: Universum, 2022, 160 s., váz.
299 Kč
Často se mluví o rakovině jako takové,
méně už pak o tom, že v sedmi z deseti
případů přítel či manžel opustí nemocnou ženu, pro kterou se již tak náročná situace stává ještě tíživější.
ISBN 978-80-242-8251-0

Maciocia, Giovanni
Diagnostika v čínské medicíně

Překl. Brunnerová, Martina,
Olomouc: Anag, 2022, 1200 s., váz.
2499 Kč
Kniha světoznámého autora a lékaře
tradiční čínské medicíny by neměla
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Máslová, Helena
Plodnost

umění; hudba
DĚ J I NY UM Ě N Í
Bird, Michael
Van Goghova hvězdná noc

Brno: CPress, 2022, 336 s., váz.
590 Kč
Ilustrovaný poklad o dějinách umění
(nejen) do dětské knihovny.
ISBN 978-80-264-4272-1

Grill Markéta, Janatová (ed.);
Jonová, Jitka (ed.)
Liturgický textil a způsoby jeho
prezentace

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 360 s., 399 Kč
Metodika přímo navazuje na předchozí metodiku s názvem Liturgické
textilie a jejich památková ochrana,
přičemž se zaměřuje na specifika
prezentace textilií v památkově chráněných objektech.
ISBN 978-80-244-6058-1

FI LM
Černík, Jan
Český technický scénář
1945–1962

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 268 s., 199 Kč
Tématem knihy jsou české technické
scénáře z období 1945 až 1962. Poválečné znárodnění filmového průmyslu ovlivnilo výrobu filmů několika
způsoby.
ISBN 978-80-244-6019-2

FOTOG R AFIE
Liška, Matěj
Zoner Photo Studio X – Velká
kniha úprav

Brno: Zoner Press, 2022, 204 s.,
brož. 499 Kč
Ve věku digitální fotografie už k vyvolávání snímků dávno nepotřebujete
temnou komoru a spoustu drahého
vybavení. Fotky vyvoláte na pár kliknutí v počítači.
ISBN 978-80-7413-491-3

TANEČNÍ UMĚNÍ
Pavlišová, Jitka; Feofilaktova,
Albina; Liška, Barbora a kol.
Aktuální tanečněvědný diskurz:
Obraty v současném tanci

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 118 s., 282 Kč
Teoreticko−analytická publikace se
zaměřuje na oblast divadelního tance
a jeho proměny v několika posledních desetiletích. Formou jednotlivých studií cílí zejména na fenomén
tzv. obratů.
ISBN 978-80-244-6006-2

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

Praha: Edika, 2022, 108 s., brož.
199 Kč
Cvičebnice je určena žákům 6. ročníku ZŠ a 1. ročníku osmiletých gymnázií, kteří si chtějí zopakovat nebo
zlepšit znalosti českého jazyka.
ISBN 978-80-266-1775-4

Holá, Lída
Čeština expres START

Praha: Akropolis, 2022, 96 s., brož.
Publikace Čeština expres START
představuje přípravný kurz studia
češtiny jako cizího/druhého jazyka, který může předcházet práci
s učebnicemi na úrovni A1 a dalších
úrovních.
ISBN 978-80-7470-440-6

JA Z YKOVÉ
SLOVN Í K Y
Barlev, Efrat
1000 hebrejských slovíček

Praha: Edika, 2022, 152 s., váz.
229 Kč
Praktická knížka se stane dobrým
pomocníkem při učení a procvičování
hebrejských slovíček.
ISBN 978-80-266-1762-4

Brožová, Jitka; Cidlina, Tomáš
1000 francouzských slovíček

Praha: Edika, 2022, 136 s., váz.
229 Kč
Praktická knížka se stane dobrým
pomocníkem při učení a procvičování
francouzských slovíček.
ISBN 978-80-266-1761-7

Ferrarová, Miroslava
1000 italských slovíček

Praha: Edika, 2022, 136 s., váz.
229 Kč
Praktická knížka se stane dobrým
pomocníkem při učení a procvičování
italských slovíček.
ISBN 978-80-266-1764-8

Hebedová, Petra
1000 finských slovíček

Praha: Edika, 2022, 136 s., váz. 229 Kč
Knížka se stane dobrým pomocníkem
při učení a procvičování finských
slovíček.
ISBN 978-80-266-1760-0

Hirayama, Koshi; Polická, Alena
1000 japonských slovíček

Praha: Edika, 2022, 152 s., váz.
229 Kč
Praktická knížka se stane dobrým
pomocníkem při učení a procvičování
japonských slovíček.
ISBN 978-80-266-1765-5

Jirásková, Eliška; Poveda, Diego
A. Galvis
1000 španělských slovíček

Praha: Edika, 2022, 136 s., váz.
229 Kč
Knížka se stane dobrým pomocníkem
při učení a procvičování španělškých
slovíček.
ISBN 978-80-266-1768-6

Kovář, Michal
1000 maďarských slovíček

Praha: Edika, 2022, 136 s., váz.
229 Kč

bibliografie
Knížka se stane dobrým pomocníkem
při učení a procvičování maďarských
slovíček.
ISBN 978-80-266-1766-2

Mamonova, Julija
1000 ruských slovíček

Praha: Edika, 2022, 136 s., váz. 229 Kč
Praktická knížka se stane dobrým
pomocníkem při učení a procvičování
ruských slovíček.
ISBN 978-80-266-1769-3

Navrátilová, Jana
1000 německých slovíček

Praha: Edika, 2022, 136 s., váz.
229 Kč
Praktická knížka se stane dobrým
pomocníkem při učení a procvičování
německých slovíček.
ISBN 978-80-266-1767-9

Rychnovská, Lucie
1000 chorvatských slovíček

Praha: Edika, 2022, 136 s., váz.
229 Kč
Praktická knížka se stane dobrým
pomocníkem při učení a procvičování
chorvatských slovíček.
ISBN 978-80-266-1763-1

Slavická, Binh; Hlavatá, Lucie
1000 vietnamských slovíček

Praha: Edika, 2022, 136 s., váz.
229 Kč
Praktická knížka se stane dobrým
pomocníkem při učení a procvičování
vietnamských slovíček.
ISBN 978-80-266-1770-9

Ťulpíková, Petra
1000 čínských slovíček

Praha: Edika, 2022, 152 s., váz.
229 Kč
Praktická knížka se stane dobrým
pomocníkem při učení a procvičování
čínských slovíček.
ISBN 978-80-266-1759-4

TZ-one
Ukrajinsko-český/česko-ukrajinský kapesní slovník
Praha: Edika, 2022, 368 s., brož.
199 Kč
Ukrajinsko-český česko-ukrajinský
kapesní slovník je praktická
a jednoduchá pomůcka pro
všechny studenty, ale především
pro návštěvníky České republiky,
kteří se potřebují dorozumět
v běžných situacích.
ISBN 978-80-266-1757-0

LITE R ATUR A
Tlustý, Jan
Příliš hlučná prázdnota. Mezery,
otřesy a smysl v literárním díle

Brno: Host, 2022, 254 s., brož.
Jak moc je důležité to, co text neříká?
A jak o ne(do)řečeném přemýšlí literární teorie? V každém vyprávění se
ve větší či menší míře objevuje to, co
literární teorie tradičně označuje místy nedourčenosti, prázdnými místy
nebo mezerami.
ISBN 978-80-275-1094-8

M ATE M ATI K A
Švrček, Jaroslav
Systems of equations and
methods of their solving

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 2. vyd., 50 s.
Publikace je primárně určena
jako učební text pro studenty

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 2 2 3 8 6 t i t u l ů
učitelství matematiky PřF UPOL
v rámci předmětu Metody řešení
matematických úloh. Přínosná může
být rovněž pro začínající učitele
matematiky a jiné zájemce o tuto
problematiku.
ISBN 978-80-244-6149-6

PR ÁVO
Šíma, Alexander; Suk, Milan
Základy práva pro střední a vyšší
odborné školy

Olomouc: C. H. Beck, 2022, 17 vyd.,
464 s., brož. 650 Kč
Celkově již sedmnácté vydání učebnice Základy práva pro střední a vyšší
odborné školy svědčí o popularitě,
kterou si učební text po mnoha letech
mezi studenty středních škol, ale též
mezi laickou veřejností získal.
ISBN 978-80-7400-880-1

VL ASTIVĚ DA
Krejčí, Veronika
Zábavná vlastivěda – od Bílé
hory po současnost

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 48 s., 73 Kč
Hravý pracovní sešit Zábavná vlastivěda od Bílé hory po současnost
se zaměřuje na procvičování učiva
zábavnou formou. Obsahují řadu textových i obrázkových křížovek, šifer
a logických hádanek.
ISBN 978-80-244-6137-3

spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
AKCE
Codling, Stuart; Murray, Gordon
Formule 1

Překl. Herodek, Martin, Brno: CPress, 2022, 240 s., váz. 990 Kč
Kniha Formule 1: Umění rychlosti vás
posadí do kokpitu těch nejzajímavějších monopostů v dějinách závodů
Formule 1.
ISBN 978-80-264-4268-4

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Jarolímková, Stanislava
Pražská okénka

Praha: Universum, 2022, 272 s., váz.
359 Kč
Pražské okénko Stanislavy Jarolímkové na portálu Praha křížem krážem
již déle než rok nabízí zajímavosti
z pražských ulic, náměstí a zákoutí
a autorka se nyní rozhodla vytvořit
i knižní verzi.
ISBN 978-80-242-8150-6

Přendík, Petr Lexa
Procházky Ostravou 2

Brno: CPress, 2022, 144 s., brož.
299 Kč
Jedinečný průvodce vám opět nabízí
sedm tematických procházek.
ISBN 978-80-264-4288-2

TUR ISTI K A
David, Petr; Soukup, Vladimír
Orlické hory známé i neznámé

Praha: Universum, 2022, 248 s., váz.
399 Kč

Orlické hory nabízí nejen vyhlášená
rekreační centra, ale i klidná místa,
kam mnoho návštěvníků nevkročí.
ISBN 978-80-242-8142-1

Tučková, Kateřina; Pilátová,
Markéta; Čechová, Dora a kol.
Jedeme na dovolenou

Michael Haller sice získá po zavražděném kolegovi zavedenou
advokátní kancelář, ale štěstí mu to
nepřinese. Mezi klienty je totiž i Walter Elliot, filmový magnát obžalovaný
z dvojnásobné vraždy.
ISBN 978-80-276-0551-4

Praha: Listen, 2022, 176 s., váz. 299 Kč
Na Šumavu, do Itálie, Kalifornie nebo
na Warnemünde. Autem, vlakem,
lodí nebo letadlem. S rodinou, čerstvou známostí, zaměstnavateli, ale
i sama, jen tak s batohem.
ISBN 978-80-242-8121-6

Christie, Agatha
Vražda na faře

jazykověda;
literární vědy

Johnsonová, Maureen
Skrýš v lese

LI NGVISTI K A
Šimečková, Marta
Dynamika kulturní češtiny
16.–18. století

Praha: Academia, 2022, 344 s., brož.
395 Kč
Monografie zásadním způsobem
přispívá k poznání češtiny 16.–18.
století, doplňuje dosavadní poznatky
o nové informace a koriguje některé
starší soudy, například o tzv. jazykovém úpadku, neprávem přisuzovaném barokní češtině.
ISBN 978-80-200-3302-4

krásná literatura
BA J K Y
Orwell, George
Zvířecí statek

Překl. Janiš, Viktor, Praha: CooBoo,
2022, 136 s., váz. 249 Kč
Vrcholné dílo literatury 20. století!
Zvířecí statek (někdy též Farma
zvířat) ukazuje formou bajky vztahy
mezi lidmi.
ISBN 978-80-7661-522-9

BIOG R AFIE
Kašáková, Veronika
Lhala jsem. Jak se stát dospělou
ženou

Brno: BizBooks, 2022, 280 s., váz.
429 Kč
Když všechny masky spadnou. Upřímná zpověď o hledání vnitřní pravdy.
ISBN 978-80-265-1083-3

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Anonym
Malý a velký Mefisto

Praha: XYZ, 2022, 216 s., brož.
299 Kč
Pár lidí v uzavřeném prostoru, jeden
mrtvý, kdo je vrah? Stará dobrá česká
detektivka.
ISBN 978-80-7683-130-8

Boček, Lukáš
Zahrada mrtvých duší

Praha: Vyšehrad, 2022, 312 s., váz.
399 Kč
Příběh rodinného tajemství, jež mělo
zůstat pohřbeno.
ISBN 978-80-7601-640-8

Connelly, Michael
Advokát. Rozsudek ráže 9

Praha: Slovart, 2022, 408 s., brož.
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Překl. Petráková, Hana, Praha: Kalibr,
2022, 272 s., brož. 329 Kč
První románový případ slečny
Marplové!
ISBN 978-80-242-8148-3

Překl. Bičíková, Zuzana, Praha:
CooBoo, 2022, 304 s., váz. 449 Kč
Stevie se po skončení školy nudí
doma, ale kontaktuje ji majitel kempu
Sunny Pines u městečka Barlow
Corners, kde kdysi došlo k dodnes
nevyjasněným vraždám.
ISBN 978-80-7661-575-5

Marsonsová, Angela
Otevřený hrob

Překl. Jandourková, Tatjana, Praha:
Kalibr, 2022, 368 s., váz. 499 Kč
Čtvrtý díl úspěšné krimisérie s jedinečnou vyšetřovatelkou Kim
Stoneovou.
ISBN 978-80-242-8122-3

Marsonsová, Angela
Tichá modlitba

Překl. Jandourková, Tatjana, Praha:
Kalibr, 2022, 424 s., váz. 499 Kč
Třetí díl celosvětově úspěšné britské
krimisérie.
ISBN 978-80-242-8029-5

Marsonsová, Angela
Vražedná mysl

Překl. Kunová, Jana, Praha: Kalibr,
2022, 360 s., váz. 459 Kč
Samanthu Brownovou, mladou vysokoškolačku, nalezli doma v posteli
s proříznutým hrdlem a nožem v ruce.
Bez zjevných známek násilí či boje.
ISBN 978-80-242-8134-6

Martinková, Veronika
Podíl viny

Brno: Moba, 2022, 320 s., váz.
Studentka Aneta Valová zastřelila
v domě svých rodičů mladíka. Obhajuje se tím, že se jednalo o nehodu.
Osobu, která vnikla do domu, údajně
neviděla. A zbraň, kterou chtěla použít pouze na zastrašení domnělého
lupiče, neměla vystřelit.
ISBN 978-80-279-0476-1

DIVADELNÍ HRY
Goldoni, Carlo
Mirandolina

Praha: Artur, 2022, 112 s., brož.
Komedie slavného italského dramatika z roku 1753, jejíž hlavní postavou
je mazaná benátská hostinská, která
nemá nouzi o nápadníky a dovede si
s nimi rázně poradit, patří mezi Goldoniho veselohry, které vždy dokáží
skvěle pobavit diváka a jistě potěší
i čtenáře.
ISBN 978-80-7483-172-0

Moliére
Lakomec

Překl. Mikeš, Vladimír, Praha: Artur,
2022, 88 s., brož. 210 Kč
Jedno z vrcholných děl francouzského klasicismu. Lichvář Harpagon,

hlavní postava této hořké veršované
komedie, se stal synonymem pro lakomce. Ale ani jeho rodina neoplývá
skvělými charaktery. V moderním
překladu V. Mikeše.
ISBN 978-80-7483-176-8

Shakespeare, William
Romeo a Julie

Praha: Artur, 2022, 162 s., brož.
Slavná a nesmrtelná Shakespearova
tragedie o lásce dvou milenců z nesvářených rodů Monteků a Kapuletů
vychází v nádherném básnickém
překladu Josefa Topola jako 74. svazek edice D.
ISBN 978-80-7483-177-5

FE J E TO NY
Pinknerová, Hana
Co Bůh šeptá maminkám

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 2. vyd., 136 s., váz. 299 Kč
Oblíbená autorka ve své knížce fejetonů nabízí humorný i moudrý pohled na podivuhodný svět maminek
a Boží místo v něm. Formou krátkých
čtivých příběhů se věnuje tématům
rodiny a manželství, vztahu s Bohem
a s lidmi.
ISBN 978-80-7566-263-7

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Ardone, Viola
Nejsem jako džbán

Překl. Macková, Alice, Praha: Ikar,
2022, 256 s., váz. 299 Kč
Píše se rok 1960, Olivě Denarové je
patnáct let, žije v malé sicilské vesnici
a už od malička ví (protože jí to její
matka jako posedlá stále opakuje), že
„žena je džbán – kdo ho rozbije, ten
si ho nechá“.
ISBN 978-80-249-4824-9

Blankmanová, Anne
Černobylské dívky

Praha: CooBoo, 2022, 336 s., brož.
349 Kč
Na jaře roku 1986 se spolužačky
Valentina a Oksana probudí a obloha
nad jejich hlavami je vztekle rudá.
ISBN 978-80-7661-576-2

Fojtová, Věra
Neviditelná zranění

Brno: Moba, 2022, 248 s., váz.
Mělo to začít tak idylicky. První taneční, první vyznání, první polibek...
To vše mělo potkat šestnáctiletou
Rút. Jenže to by nesměl být rok 1941
a na prsou by jí nesměla svítit žlutá
hvězda.
ISBN 978-80-279-0488-4

Gong, Chloe
Naše zakázané vášně

Překl. Suchomelová, Kristýna, Praha:
CooBoo, 2022, 480 s., váz. 469 Kč
Láska i nenávist mohou být silnější
než osud. Co zvítězí tentokrát? Píše
se rok 1926 a krvavý konflikt mezi
dvěma gangy barví ulice Šanghaje
do ruda.
ISBN 978-80-7661-523-6

Harrod-Eagles, Cynthia
Za války, 1919: Čas nových
začátků

Překl. Macháčková, Marie, Praha:
Brána, 2022, 368 s., váz. 399 Kč
Válka, která přinesla nesmírné utrpení a rozvrátila životy mnoha lidem,

bibliografie
se konečně chýlí ke konci, ale brzy
je zřejmé, že nic už nebude takové
jako dřív.
ISBN 978-80-242-8107-0

Horáčková, Alice
Rozpůlený dům

Praha: Argo, 2022, 576 s., váz.
Román o svobodomyslných ženách
a pytlácích, kšeftmanech s textilem a spiritistech se odehrává
v sudetské vesnici první poloviny
20. století.
ISBN 978-80-257-3812-2

Jacobsová, Anne
Panský dům – Bouře

Překl. Čížek, Vítězslav, Praha: Ikar,
2022, 448 s., váz. 399 Kč
Augsburg 1935. Nad Německem se
stahují mračna k velké bouři a má to
dalekosáhlé důsledky i pro rodinu
Melzerových a jejich milovaný rodinný dům.
ISBN 978-80-249-4757-0

Marie Körnerová, Hana
Dlouhá cesta

Quinnová, Julia
Bridgertonovi – prequel: Za vším
hledej Bridgertonovy
Překl. Jašová, Jana, Praha: Ikar, 2022,
280 s., brož. 359 Kč
Oblíbená série o rodině Bridgertonových se vrací v čase na konec 18.
století k mladé Billie Bridgertonové,
jejíž temperament se později projeví
v mnoha dalších generacích.
ISBN 978-80-249-4749-5

S. Pixy, Petr
Komtur

Praha: Argo, 2022, 432 s., váz.
Praha 1878. Banda podvodníků se
chystá k loupeži století, přitom se
zapletou do velkolepého spiknutí.
Když na sebe narazí dvě podvodnické party, můžou se buď navzájem
podfouknout, nebo spojit své síly
k velkolepé akci.
ISBN 978-80-257-3729-3

Scarrow, Simon
Římská čest

Brno: Moba, 2022, 336 s., váz.
V září 1793 ovládli Francii jakobíni
a jejich téměř roční soupeření o moc
s girondisty vyvolalo novou vlnu
poprav. Pod gilotinou skončilo téměř
dvacet tisíc lidí. Horší dobu k návratu
do rodné země si Hermína de
Marigny vybrat nemohla.
ISBN 978-80-279-0486-0

Překl. Žerávek, Jaroslav, Praha: BB
art, 2022, 328 s., váz. 399 Kč
Patnáct let po římské invazi do
Británie se centurion Macro vrací
na místo činu. Z legie odešel
a jeho cílem je teď pomoct matce
s vedením hostince v Londiniu
a starat se o půdu v nedalekém
Camulodunu, kterou mu jako
veteránovi přidělili.
ISBN 978-80-7595-583-8

Marie Körnerová, Hana
Stanice odložených lásek

Tremayne, Peter
Krvavý měsíc

Brno: Moba, 2022, 312 s., váz.
Román Hany Marie Körnerové
vypráví o osudech dvou kamarádek
Laděny a Kamily na pozadí událostí
sedmdesátých a osmdesátých let
minulého století. Lásky šťastné i nešťastné, manželství vydařená i nevydařená, průšvihy, trapasy i humorné
historky.
ISBN 978-80-279-0445-7

Neužil, František
Ohnivá jeseň

Brno: Moba, 2022, 456 s., váz.
Kunhuta, druhá manželka Přemysla
Otakara II., krále železného a zlatého, byla ženou ctižádostivou,
panovačnou a vášnivou. V českých
dějinách zanechala nesmazatelnou
stopu.
ISBN 978-80-279-0465-5

Novák, Jan
Děda

Praha: Argo, 2022, 229 s., váz.
348 Kč
V románu Děda nabízí Jan Novák další příběh spojený s vlastní rodinou,
jak naznačuje lapidární název, vyprávění se tentokrát točí kolem autorova
dědečka, středočeského zemědělce,
jehož semlely dějiny i zvůle komunistické moci.
ISBN 978-80-257-3818-4

O´Hara, Kate
Město snů

Překl. Pecharová, Jana, Praha: Ikar,
2022, 320 s., váz. 399 Kč
První část třídílné ságy rodu Caldwellů, která vypráví o počátcích
Kalifornie od San Franciska až po
Hollywood v letech 1898 až 1926,
o osudu bohaté rejdařské rodiny,
zrodu éry němého filmu, a především
o jedné velké lásce.
ISBN 978-80-249-4739-6

Překl. Slavíková, Alžběta Hesounová,
Praha: Vyšehrad, 2022, 320 s., váz.
399 Kč
Fidelma, vázaná posvátnou přísahou
mlčení, se v doprovodu svých dvou
společníků vydává po stopách údajné
pachatelky a brzy naráží na složitou
síť intrik.
ISBN 978-80-7601-666-8

Vondruška, Vlastimil
Letopisy královské komory V. −
Poslední cantilena / Tajemství
Tudorovců

Brno: Moba, 2022, 320 s., váz.
Dva příběhy písaře královské komory
Jiřího Adama z Dobronína se odehrávají v polovině 16. století. Poslední
cantilena zavádí královského písaře
mezi bratrstvo chrámových zpěváků.
ISBN 978-80-279-0495-2

Weirová, Alison
Kateřina Parrová: Šestá
manželka

Překl. Křístková, Anežka, Praha: BB
art, 2022, 472 s., váz. 449 Kč
Roku 1542 nechal král Jindřich VIII.
popravit svou pátou manželku, mladičkou, vroucně milovanou, avšak
prostoduchou a nevěrnou královnu
Kateřinu Howardovou...
ISBN 978-80-7595-579-1

H O RO RY
Krisch, Glen
Muzeum snů

Překl. Hálek, David, Český Krumlov:
Martin Štefko, 2022, 1. vyd., 324 s.,
brož. 399 Kč
Vítejte! Právě otevírá nové, jedinečné
muzeum. Takové místo jste ještě
nikdy nenavštívili.Tohle je LUCIDITA!
Zhmotňují se před vámi sny, ano,
třeba zrovna ty vaše.
ISBN 978-80-88067-54-2
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HUMO R
Majchráková, Barbora
Zámeček

Praha: Argo, 2022, 340 s., váz.
Humoristická novela pro ženy, aby
zapomněly na běžné starosti, zasmály se a možná je čtení i povzbudilo
v plnění jejich snů. Co všechno byste
udělaly pro splnění svého snu?
ISBN 978-80-257-3801-6

KOM I K SY
Liga spravedlnosti 6: Liga
nespravedlnosti

Praha: BB art, 2022, 168 s., brož.
Zemi ovládli superpadouši. A pouze
superpadouch ji dokázal získat zpět.
Když do našeho světa vtrhli padouši
z jiné dimenze zvaní Zločinecký
syndikát, hrdiny z Ligy spravedlnosti
zvládli zlikvidovat během pár sekund.
ISBN 978-80-7595-578-4

Marvel Action – Avengers 2

Praha: Egmont, 2022, 64 s., brož.
249 Kč
Thor se marně brání mocnému
drahokamu, který by v kombinaci
s whetstonem svému majiteli umožnil
velet celým armádám.
ISBN 978-80-252-5204-8

Moore, Alan
Providence Omnibus

Praha: Argo, 2022, 760 s., váz.
Jeden z největších komiksových
opusů velmistra komiksového média
Alana Moora vychází v jediném
svazku. Vnitroblok, Neonomicon
i Providence se tak dostávají českému
čtenáři v opulentní knize.
ISBN 978-80-257-3288-5

Williams, Rob
Sebevražedný oddíl 7: Vymýtit
zlo

Praha: BB art, 2022, 192 s., brož.
Amerika je pod útokem. A Amerika se
bude bránit. Otázkou je, co je horší
pro nejprohnilejší obrannou linii
Ameriky – pro Operační skupinu X
alias Sebevražedný oddíl!
ISBN 978-80-7595-587-6

KORESPONDENCE
Houellebecq, Michel;
Lévy, Bernard-Henri
Veřejní nepřátelé

Praha: Vyšehrad, 2022, 304 s., brož.
349 Kč
Inspirativní slovní přestřelka dvou
předních francouzských intelek
tuálů. Dva kontroverzní autoři si šest
měsíců intenzivně dopisují, aby se
vypsali z témat, která je pálí, obrazně
i doslova.
ISBN 978-80-7601-667-5

LEGENDY,
MÝ T Y, POVĚSTI
Chainani, Soman
Netvoři a krásky

Překl. Stárková, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2022, 352 s., váz. 449 Kč
Dvanáct nebezpečných příběhů plných záhad, magie a vzpurných srdcí.
ISBN 978-80-7661-578-6

OSO B N OSTI
Henderson, Andrew
Jak se stát fotbalovou hvězdou

20

Praha: Slovart, 2022, 192 s., brož.
Kniha s více než 200 barevnými fotografiemi poodhaluje, jak se můžete
díky tvrdé práci, odhodlání a talentu
stát mistrem na fotbalovém hřišti
i mimo něj.
ISBN 978-80-276-0480-7

Výbor z díla Egona Erwina Kische
připomíná velkou osobnost meziválečné česko-německé žurnalistiky
a literatury.
ISBN 978-80-200-3350-5

Koblasa, Ivo; Rupp, Jan
Ivo Koblasa: Nikdy to nevzdávám!

Praha: Listen, 2022, 112 s., váz.
299 Kč
Sbírku krátkých próz básníka, publicisty a divadelního režiséra Ondřeje
Škrabala spojuje téma pokroku a potřeby neustále se zdokonalovat.
ISBN 978-80-242-8182-7

Brno: CPress, 2022, 256 s., váz. 499 Kč
Nikdy to nevzdávat a jít za svým
snem. To je životní příběh handicapovaného cyklisty Ivo Koblasy.
ISBN 978-80-264-4316-2

Slimani, Leila; Oubrerie, Clément
Ruční práce

Překl. Horňáčková, Katarína, Praha:
Argo, 2022, 192 s., váz. 498 Kč
Strhující životopis téměř zapomenuté
hrdinky, jíž byla doktorka Suzanne
Noëlová známá jako „madame Noël“,
feministka usilující o volební právo
žen a průkopnice rekonstrukční
chirurgie.
ISBN 978-80-257-3851-1

PO E Z I E
Skácel, Jan
Hodina mezi psem a vlkem

Praha: Vyšehrad, 2022, 64 s., váz.
229 Kč
Básnická sbírka Hodina mezi psem
a vlkem pochází z 60. let, stejně jako
Smuténka či Metličky. Po vydání těchto děl byl básník zahnán do politického ústraní. Za své dílo byl oceněn až
po roce 1989.
ISBN 978-80-7601-659-0

Skácel, Jan
Smuténka

Praha: Vyšehrad, 2022, 64 s., váz.
229 Kč
Smuténka patří mezi autorovy rané
básnické sbírky (1965).
ISBN 978-80-7601-660-6

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Houdek, Pavel; Jasmína, Houdek
Moderní sebeobrana

Praha: Listen, 2022, 248 s., váz.
379 Kč
Tahle kniha je zbraň. Doslova i obrazně. Můžete s ní vzít po hlavě toho,
kdo si dovolí vás obtěžovat. Uvnitř
pak najdete návod, jak to udělat
a kde na to vzít sílu a odhodlání.
ISBN 978-80-242-8204-6

POVÍ D K Y
Sagitarius, Petr
Zahrada, Rest

Praha: Argo, 2022, 212 s., váz.
348 Kč
Detektivní série Trujkunt dějově
zasazená do nejvýchodnějšího cípu
Česka, kde se běžně hovoří těšínsko−
jablunkovským nářečím „po naszymu“, pokračuje povídkami Zahrada
a Rest.
ISBN 978-80-257-3835-1

PRÓZ A
Kisch, Egon Ervín
Říkaj mi Tonka Šibenice

Překl. Hanišová, Viktorie; Kopáč,
Radim, Praha: Academia, 2022,
416 s., váz. 485 Kč

Škrabal, Ondřej
Cesta k billboardu

PŘ Í BĚ HY
Christie, Agatha
Letní záhady

Překl. Volhejnová, Veronika; Petráková, Hana; Uhlířová, Lenka; Marková,
Michala; Ohnesorg, Jana, Praha:
Kalibr, 2022, 264 s., váz. 359 Kč
Tucet napínavých příběhů situovaných do parných dnů a nocí, stvořených samotnou královnou zločinu
a sestavených do této sbírky určené
pro prázdninové večery.
ISBN 978-80-242-8178-0

Kampe, Lea
Irena Sendlerová – Anděl
z Varšavy

Praha: Ikar, 2022, 336 s., váz. 399 Kč
Životní příběh Ireny Sendlerové
(1910–2008) přibližuje osudy členky
polského protinacistického odboje,
která pomáhala lidem ve varšavském
ghettu a podařilo se jí zachránit život
více než dvěma tisícům dětí.
ISBN 978-80-249-4768-6

Pettersson, Thomas
Nečekaný vrah. Příběh vraždy
Olofa Palmeho

Překl. Olešová, Lucie, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 336 s., váz. 399 Kč
Kdo skutečně zabil švédského premiéra? Píše se rok 1986, poslední
únorový den. V mrazivém večeru se
oblíbený švédský premiér Olof Palme
s manželkou Lisbeth těsně před
půlnocí vrací z kina. Palmemu zbývají
poslední minuty života.
ISBN 978-80-275-1156-3

Roques, Dominique
Sběratel vůní. Putování za
světovými parfémy

Překl. Havel, Tomáš, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 328 s., váz. 379 Kč
Vůně mají mnoho tajemství. Objevit
je znamená vyrazit na cestu kolem
světa. Hlava, srdce, základ. To jsou
tři stěžejní součásti parfému, které se
rozvoní v různou chvíli.
ISBN 978-80-275-1154-9

PUBLICISTI K A
Chinn, Carl
Skuteční Peaky Blinders

Překl. Hlůšková, Jana, Brno: CPress,
2022, 272 s., 399 Kč
Jak to bylo s birminghamskými gangstery doopravdy? Seriáloví Peaky
Blinders nám představili násilné, ale
navýsost stylové prostředí meziválečných městských gangsterů v čele
s mocnou rodinou Shelbyových.
ISBN 978-80-264-4276-9

ROM ÁNY
Andersen, Jan
Dusty: Beze stopy

bibliografie
Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2022, 160 s., váz. 249 Kč
Pavel neví, co si počít: Zašel si jen nakoupit do obchodu a Dusty mezitím
beze stopy zmizel.
ISBN 978-80-264-4291-2

Anderson, Rachael
Pět polibků

Překl. Šimonová, Dana, Praha:
Baronet, 2022, 280 s., váz.
První polibek zničí celý její svět. Druhý ji zneklidní. Třetí vyvede z rovnováhy. Čtvrtý jí zamotá hlavu. A pátý,
ach, pátý…
ISBN 978-80-269-1879-0

Appanah, Nathacha
Poslední bratr

Praha: Argo, 2022, 152 s., brož.
298 Kč
Devítiletý Rádž netuší, že je válka. Má
jiné starosti – přišel o dva bratry, otec
je tyran a opilec... Rádž se mu snaží
klidit z očí a toulá se. Místní vězení
ho přitahuje jako magnet. Co je to za
tou vysokou zdí za podivné lidi? Co
provedli?
ISBN 978-80-257-3823-8

Bartáček, Pavel
Hrůzy v Michiganu
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Dessenová, Sarah
Jedeme v tom spolu

Překl. Buchlová, Martina Williams,
Praha: CooBoo, 2022, 368 s., brož.
349 Kč
Může se člověk změnit? Nebo je to
nesmysl? Třeba mu pomůže honba
za vznešeným cílem!
ISBN 978-80-7661-476-5

Erne, Michaela van
Polárka, moje psí duše

Brno: CPress, 2022, 184 s., brož.
299 Kč
Psi jsou doma tam, kde jsou lidé
srdcem. Lásce ke psu se člověk upíše
na celý život. A proto jsou pejskaři
psanci!
ISBN 978-80-264-4274-5

Glen, Joanna
Druhá půlka Augusty Hopeové
Překl. Vlčková, Jana, Praha: Ikar,
2022, 392 s., váz. 399 Kč
Augusta a Julia jsou dvojčata, ale
přesto je každá jiná.
ISBN 978-80-249-4800-3

Haidingerová, Kristina
V rozkvětu

Český Krumlov: Martin Štefko, 2022,
1. vyd., 324 s., brož. 349 Kč
Na plátně divokého a bravurně
vykresleného Michiganu se rýsuje
neobyčejný příběh souboje člověka
s podivnými mýtickými živly.
ISBN 978-80-88067-57-3

Český Krumlov: Martin Štefko, 2022,
1. vyd., 96 s., brož. 179 Kč
Zpočátku se zdá, že tahle kniha Soně
pokazí slibně se vyvíjející rande.
Namísto románku se před ní otevírá
úplně nový, bizarní svět: přitažlivá
i děsivá Zahrada, která dokáže reagovat na tajné touhy.
ISBN 978-80-88067-53-5

Boučková, Martina
Deník zoufalé třicítky

Hannahová, Kristin
Děvčata z Firefly Lane

Brno: CPress, 2022, 184 s., váz. 349 Kč
Někdo má ve vztazích kliku. Lenka
tedy rozhodně ne. Občas má pocit,
že je pro chlapy neviditelná.
ISBN 978-80-264-4292-9

Brownová, Lorraine
Vlak do Paříže

Překl. Rajnyšová, Jana, Praha: Ikar,
2022, 312 s., brož. 329 Kč
Hannah a její přítel Simon jsou na
cestě vlakem do Amsterdamu, kde se
má konat svatba Simonovy sestry.
ISBN 978-80-249-4788-4

Cassová, Kiera
Elita

Překl. Doležalová, Jana Montorio,
Praha: CooBoo, 2022, 280 s., váz.
349 Kč
Pokračování soutěže o prince Maxona, která začala v Selekci, je čím dál
tím tvrdší. Jak si s tím poradí Elita –
zbylých 6 dívek?
ISBN 978-80-7661-547-2

Cassová, Kiera
První

Překl. Doležalová, Jana Montorio,
Praha: CooBoo, 2022, 280 s., váz.
349 Kč
Když byla America vybrána do Selekce, ani ve snu by ji nenapadlo, že by
se ocitla na dosah samotné koruny,
natož k srdci prince Maxona.
ISBN 978-80-7661-545-8

Čechová, Dagmar Digma
Co když žádné zítra nebude?

Brno: Moba, 2022, 264 s., váz.
Slíbily si, že jejich přátelství přetrvá
až do smrti. Nečekaly, že se to stane
tak brzy, navíc že je ještě předtím
rozdělí sám život.
ISBN 978-80-379-0491-4

Překl. Maršíková, Eva, Praha: Argo,
2022, 456 s., váz. 498 Kč
Píše se rok 1974 a čtrnáctiletá Kate
se už smířila s tím, že ve škole patří
mezi vyvrhele a musí se obejít bez
přátel. To se však rázem změní, když
se naproti přes ulici přistěhuje Tully,
„nejúžasnější holka na světě“.
ISBN 978-80-257-3810-8

Hartman, Hugo
Poprvé a rozhodně ne naposled
Praha: Yoli, 2022, 288 s., brož.
359 Kč
Příběh o prvním zamilování, o tom,
že láska bolí jako čert, a taky o tom,
že babičky mají vždycky pravdu!
ISBN 978-80-242-8069-1

Havlík, Rudolf
Prezidentka

Praha: Ikar, 2022, 216 s., váz. 299 Kč
Kateřina Čechová, historicky první
česká prezidentka, má za sebou rok
v úřadu.
ISBN 978-80-249-4834-8

Hawthorne, Nathaniel
Šarlatové písmeno

Překl. Hronek, Jaroslav, Praha: CooBoo, 2022, 296 s., váz. 349 Kč
Klasický román americké literatury!
Klasický román vypráví o ženě, která
se prohřešila proti zákonům morálky
tím, že odmítla prozradit otce svého
nemanželského dítěte.
ISBN 978-80-7661-512-0

Ishiguro, Kazuo
Klára a Slunce

Překl. Dvořáková, Alena, Praha: Argo,
2022, 344 s., flexovazba, 448 Kč
Ishigurův román Klára a Slunce je
zpovědí vyřazené robotky jménem
Klára, nadané pokročilou umělou

inteligencí i pozoruhodnými pozorovacími schopnostmi.
ISBN 978-80-257-3861-0

Itami, Emily
Kaligrafie zlomu

Překl. Vlášková, Tereza Marková,
Brno: Host, 2022, 240 s., váz.
Jakou cenu musí mladá Japonka
zaplatit, aby mohla žít podle svých
vlastních pravidel?
ISBN 978-80-275-1155-6

Jirásková, Eliška
Kryštof Kolumbus A1/A2

Praha: Edika, 2022, 88 s., brož.
229 Kč
V této knize máte možnost přečíst si
o životě a o cestách mořeplavce Kryštofa Kolumba ve španělštině.
ISBN 978-80-266-1779-2

McCloskey, David
Stanice Damašek

Překl. Pokorný, Pavel, Praha: Kalibr,
2022, 440 s., brož. 429 Kč
Důstojník CIA Sam Joseph je vyslán
do Paříže, aby pro tajnou spolupráci
získal úřednici syrského paláce
Marjam Haddádovou.
ISBN 978-80-242-8113-1

McLaughlin, Lauren
Pošli fotky

Překl. Balharová, Jana, Praha: Yoli,
2022, 416 s., brož. 399 Kč
Na první pohled se zdá, že se na
ospalém předměstí Jonesvillu ve státě
Massachusetts nic moc neděje.
ISBN 978-80-242-8140-7

Melandri, Francesca
Eva spí

Překl. Čapek, Robert, Praha: Ikar,
2022, 392 s., váz. 399 Kč
Rosse bylo teprve šestnáct, když ji
znásilnil nacistický důstojník dohlížející na její rodnou jihotyrolskou
vesničku.
ISBN 978-80-249-4791-4

Praha: Slovart, 2022, 352 s., váz.
399 Kč
Tyrolsko zůstává jednotným kulturním prostorem a autorčina hluboká,
citlivá sonda do podloží jeho nedávné
historie seznamuje čtenáře s dramatickými příběhy, které se skutečně
skrývají za idylickou kulisou horských
letovisek.
ISBN 978-80-276-0491-3

Kleypas, Lisa
Tajemství letní noci

Mlynářová, Marcela
Dokud držím pohromadě

Kaufmann, Georgia
Návrhářka z Paříže

Překl. Vlčková, Jana, Praha: Baronet,
2022, 300 s., váz.
Čtyři mladé dámy se vypravily do
Londýna, kde hodlají využít svého
půvabu a šarmu k nalezení manžela.
Jedna z nich, Annabella Peytonová,
má ale úkol ještě těžší než její přítelkyně.
ISBN 978-80-269-1867-7

Liggettová, Kim
Prokletý rok

Praha: CooBoo, 2022, 344 s., váz.
399 Kč
Mrazivý román v duchu fenoménu
Příběh služebnice. Dívkám ve vesnici
se tvrdí, že mají moc vyrvat spořádané muže z náruče jejich manželek.
ISBN 978-80-7661-524-3

March, Meghan
Říše neřesti

Překl. Brožová, Eva, Praha: Baronet,
2022, 264 s., váz. 329 Kč
Strhující finále série SAVAGE TRILOGY Nemyslitelné. Neuvěřitelné.
Nepředstavitelné. Nepoznávám, co
se stalo s mým životem. Už nedokážu
říct, kde končí lži a začíná pravda.
Vpadl do mého světa a vyhnal mě
z mého bezpečného koutku.
ISBN 978-80-269-1858-5

Martin, Holly
Svítání nad Safírovým zálivem

Brno: Moba, 2022, 336 s., váz.
Aria Philipsová žije na Ostrově drahokamů celý život. Dokonce i když
její sestry Clover a Skye opustili
rodný ostrov v honbě za lepším a velkolepějším životem, Aria zůstala, aby
otci pomohla s vedením jejich rodinného hotelu.
ISBN 978-80-279-0247-7

Matulová, Júlia
Deník průměrné zamilované
blbky

Praha: CooBoo, 2022, 232 s., brož.
349 Kč
Jak uvařit pro padesát lidí, když vůbec neumíte vařit? To je otázka.
ISBN 978-80-7661-503-8
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Praha: Brána, 2022, 184 s., váz.
299 Kč
Oblíbená autorka řady populárních
knih opět vypráví nezaměnitelným
způsobem o svých příhodách, o životních vrcholech, pádech a zvratech,
zkrátka o všem, co přináší běžný
život.
ISBN 978-80-242-8265-7

Moreno-Garciová, Silvia
A noc byla jako samet

Překl. Svobodová, Ivana, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 327 s., váz. 399 Kč
Napínavý noirový příběh prodchnutý
atmosférou Mexika sedmdesátých let
a nezbytným cigaretovým kouřem.
Nepravděpodobnou hrdinkou příběhu se proti své vůli stává sekretářka
Maite, která ze svého fádního života
utíká k vysněným dobrodružstvím
a romantickým komiksům.
ISBN 978-80-275-1159-4

Mornštajnová, Alena
Listopád

Brno: Host, 2022, 2. vyd., 303 s.,
brož. 299 Kč
Ptali jste se někdy sami sebe, jaký by
byl váš život, kdyby v listopadu 1989
dopadlo všechno jinak? Jaké by byly
naše osudy, kdyby komunismus neskončil a my zůstali za železnou oponou oddělující nás od světa i jednoho
od druhého?
ISBN 978-80-275-0811-2

Moyesová, Jojo
Jako hvězdy v temné noci

Překl. Mikolajková, Lucie, Praha: Ikar,
2022, 400 s., brož. 349 Kč
Alice Wrightová doufala, že sňatkem s pohledným Američanem
Bennettem Van Clevem unikne sešněrovanému životu v Anglii. Jenže ani
její manželství, ani život v zapadlém
koutě Kentucky se nevyvíjí tak, jak si
představovala.
ISBN 978-80-249-4790-7

Nesser, Hakan
Šachy pod sopkou

Brno: Moba, 2022, 320 s., váz.

Autorovy poslední dny a smrt – tak
zní titul nedokončeného románu
dosti populárního spisovatele Franze
J. Lundeho o znepokojivých událostech, které se mu přihodily na podzim roku 2019.
ISBN 978-80-279-0249-1

Neumannová, Constanze
Veletoč osudu

Překl. Kurka, Tomáš, Praha: Ikar,
2022, 296 s., váz. 359 Kč
Autorka líčí s dokonalou znalostí
reálií příběh své židovské rodiny,
jejíž příslušníky zavál osud do všech
koutů světa.
ISBN 978-80-249-4802-7

Neville, Stuart
Dům pod jasany

Překl. Urban, Martin, Praha: Argo,
2022, 280 s., váz. 398 Kč
Aby se vzpamatovala z nervového
kolapsu, následuje Sara Keanová
svého muže Damiena z Anglie do
jeho rodného Severního Irska.
V pěkném domě na venkově se však
cítí osamělá a izolovaná, tak trochu
jako vězeň.
ISBN 978-80-257-3874-0

Niffeneggerová, Audrey
Zakletý v čase

Praha: Argo, 2022, 504 s., brož.
V lese nedaleko domu, kde bydlí
malá Clare, se zjevuje a mizí tajemný
nahý cizinec. Když Clare překoná
prvotní strach a se záhadným mužem
jménem Henry se seznámí, začne se
odvíjet napínavá romance.
ISBN 978-80-257-3882-5

Nuňez, Barbora
Prolhaný příběh

Brno: CPress, 2022, 240 s., brož.
349 Kč
Prolhaný příběh je psychologický
román české autorky o tom, jak si lidé
lžou – navzájem, sami sobě, vědomě
i nevědomě.
ISBN 978-80-264-4312-4

Pech, Miroslav
Rytíř

Český Krumlov: Martin Štefko, 2022,
1. vyd., 204 s., brož. 249 Kč
Jirka je milý kluk, má ukázkové rodiče
a zrovna se seznámil s dívkou svého
věku. Františka je skvělá kamarádka.
Hezké, že? Akorát je všechno trochu
jinak. Jirka má narozeniny. Místo
oslavy ho však čeká podivný rituál.
A Františka je už pár let mrtvá.
ISBN 978-80-88067-52-8

Pennyová, Louise;
Clintonová, Hillary
Vláda teroru

Překl. Trávníček, Luboš, Praha:
Kalibr, 2022, 512 s., váz. 499 Kč
Po bouřlivém období v americké politice se k moci dostává nová vláda.
ISBN 978-80-242-8115-5

Probstová, Jennifer
Italské léto

Překl. Hanešková, Zuzana, Praha:
Ikar, 2022, 392 s., váz. 399 Kč
Nový román bestsellerové Jennifer
Probstové o třech generacích žen
a jedinečné pouti Itálií.
ISBN 978-80-249-4796-9

Rawls, Wilson
Kde roste červené kapradí

Překl. Kadlecová, Eva Pourová, Brno:
CPress, 2022, 296 s., váz. 449 Kč

bibliografie
Nezapomenutelný příběh plný dobrodružství, přátelství se psy a hrdinství z pera jednoho z nejoceněvanějších světových autorů.
ISBN 978-80-264-4317-9

Riderová, Catherine
Polibek na Mykonu

Překl. Vítková, Kristýna; Netušilová,
Hana, Praha: CooBoo, 2022, 232 s.,
brož. 299 Kč
Léto, moře a romantický ostrov –
místo stvořené pro letní lásku! Izzy
si prázdniny představovala jinak,
místo práce zpěvačky hlídá na výletní
lodi děti.
ISBN 978-80-7661-513-7

Sacká, Vlaďka
Pošli svíci po řece

Praha: Fortuna Libri, 2022, 256 s.,
váz.
Když si manžel sbalil věci a odešel za
jinou, mohla třicátnice Aneta udělat
dvě věci – propadnout depresi, nebo
sebrat síly a restartovat svůj život.
A pak jí kamarádka nabídla, aby za ní
přiletěla na návštěvu do exotického
Vietnamu.
ISBN 978-80-7546-388-3

Scott Fitzgerald, Francis
Velký Gatsby

Praha: Fortuna Libri, 2022, 160 s.,
váz.
Bouřlivá dvacátá! Věk ženských lýtek
zadýchaných jazzem, věk technického pokroku a propastných sociálních
rozdílů, léta uvolněných mravů
a prohibice. O Americe paradoxů
začal Francis Scott Fitzgerald psát
v polovině roku 1924.
ISBN 978-80-7546-400-2

Shen, L.J.
Rozzlobený bůh

Překl. Řeháková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2022, 479 s., váz. 479 Kč
Vaughn Spencer. Říkají mu rozzlobený bůh. Pro mě není ničím jiným
než bezcitným princem. Jeho rodiče
ovládají naše město, policii, každého
občana i butik na hlavní třídě. Jediné,
co mám já, je nesmiřitelná zášť vůči
němu, protože mě málem zničil.
ISBN 978-80-269-1801-1

Steel, Danielle
Štěstí v neštěstí

Překl. Novotná, Jaroslava, Praha:
Ikar, 2022, 288 s., váz. 299 Kč
Isabelle se jako mladá stážistka v pařížské galerii umění seznámí s Putnamem Armstrongem – bohatým, laskavým, starším a od světa odloučeným
mužem.
ISBN 978-80-249-4825-6

Ward, Penelope
Muž mých snů

Překl. Povolná, Darina, Praha: Baronet, 2022, 320 s., váz. 379 Kč
Kdo tušil, že se situace v New
Orleansu ještě zhorší? Úspěšná
autorka Meghan March představuje
krutého prince města, muže, kterého
byste nikdy nechtěli potkat. Dělám si,
co chci a s kým chci. Nedodržuju ničí
pravidla – dokonce ani svá.
ISBN 978-80-269-1747-2

Westová, Kasie
Dokonalé léto

Překl. Špínová, Adéla, Praha: CooBoo, 2022, 320 s., váz. 399 Kč
Avery hudbu využívá jako únik.
Ale po tom, co ji její nejlepší

kamarádka zradí, ani dokonale
sestavený playlist nestačí na to, aby
zapomněla.
ISBN 978-80-7661-548-9

Wimmerová, Carola
Rychlý jako vítr

Překl. Kadlecová, Eva Pourová, Brno:
CPress, 2022, 160 s., váz. 299 Kč
Majka je vzteky bez sebe. Příběh,
který si získal dívčí srdce i v podobě
filmového zpracování
ISBN 978-80-264-4309-4

ROZH OVO RY
Suchár, Josef; Kutil, Tomáš
Zázrak v Neratově. Josef Suchár
v rozhovoru s Tomášem Kutilem
Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 2. vyd., 224 s., brož. 329 Kč
Z monumentálního kostela zbylo jen
torzo a v Neratově žilo pár posledních obyvatel. Dnes na toto místo
smíření a naděje přijíždějí tisíce lidí
a Sdružení Neratov dává práci stovkám lidí s hendikepem.
ISBN 978-80-7566-282-8

SCI-FI, FANTASY
Aveyardová, Victoria
Uchvatitelé říší

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
CooBoo, 2022, 440 s., váz. 499 Kč
Zachraň svět, nebo ho znič. Epická
fantasy od autorky bestselleru Rudá
královna.
ISBN 978-80-7661-561-8

Bensonová, Julie; Bensonová,
Shawna; Fernandez, Javier
Green Arrow 8: Konec cesty

Praha: BB art, 2022, 192 s., brož.
Ve dne vystupuje jako bohatý lidumil,
v noci se stává hrůzu nahánějícím
strážcem zákona. Ale ať už tenhle hrdina jedná jako Oliver Queen, nebo
jako Green Arrow, jeho cílem je vždy
obecné blaho.
ISBN 978-80-7595-588-3

Beyer, Kirsten
Star Trek: Voyager – Nekonečný
příliv
Praha: Laser, 2022, 440 s., brož.
399 Kč
Flotila pokračuje v letu kvadrantem Delta a její prioritou se stává
prozkoumání prostoru, který dříve
ovládali Borgové.
ISBN 978-80-242-8219-0

Brennan, J.H.
GrailQuest 2: Dračí sluj

Překl. Hořejší, Josef, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2022, 188 s.,
brož. 259 Kč
Slavnou říši Avalon sužují draci, mocní čarodějové a zlo ve všech svých
nejhorších podobách.
ISBN 978-80-7332-478-0

Clarke, Arthur C.
Setkání s Rámou

Překl. Volný, Zdeněk, Praha: Argo,
2022, 256 s., váz.
Klasická science fiction sira Arthura
C. Clarka, za níž získal neuvěřitelnou
řadu literárních ocenění, se vrací
v původním českém překladu Zdeňka
Volného.
ISBN 978-80-257-3890-0

Červenák, Juraj
Bohatýr I – Ocelové žezlo

Praha: Argo, 2022, 384 s., váz.

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 2 2 3 8 6 t i t u l ů
První díl velkolepé historické fantasy
z dob Kyjevského knížectví, kdy na
pozadí vojenských výprav knížete
Svjatoslava vznikla legenda o udatných bohatýrech.
ISBN 978-80-257-3870-2

Gierová, Kerstin
Drahokamy Box

Závěrečný díl původní české young
adult trilogie Dračí město. Jak poznat, kdo je přítel a kdo nepřítel?
Hranice se stírají a nikdo nemá
pevnou půdu pod nohama. Každý
po něčem touží a neváhá pro to
udělat cokoli.
ISBN 978-80-275-1088-7

Překl. Eliášová, Tereza, Praha: CooBoo, 2022, 1104 s., brož. 999 Kč
Nejoblíbenější časocestovací trilogie nově v jednom boxu. Udělejte
radost svým blízkým! Rudá jako
rubín, Modrá jako safír a Zelená
jako smaragd!
ISBN 978-80-7661-517-5

Peetzová, Monika
Srdce času: Soví noc

Glukhovsky, Dmitry
Metro 2034

Pratchett, Terry
Maškaráda−limitovaná sběratelská edice

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Laser,
2022, 344 s., váz. 379 Kč
Píše se rok 2034. Před mnoha lety
jaderná válka zpustošila převážnou
část světa. Lidé přežili jen v nepředstavitelně rozlehlých sítích metra ve
velkoměstech.
ISBN 978-80-242-8044-8

Leeová, Fonda
Nefritové město

Překl. Drlík, Filip, Brno: Host, 2022,
1. vyd., 560 s., brož. 499 Kč
Dva klany, jeden zdroj moci Nefrit
— nerost, který propůjčuje válečníkům nadlidskou sílu a rychlost
— je hybnou silou a esencí ostrova
Kekon.
ISBN 978-80-275-1161-7

Lipner, Tomáš
Hvězdolet Vltava

Praha: Straky na vrbě, 2022, 1. vyd.,
776 s., váz. 650 Kč
V roce 1996 splnil Iževský závod vesmírného strojírenství pětiletý hospodářský plán na 125 %, což znamená,
že namísto čtyř těžkých křižníků třídy
Krasnoarmějec jich bylo na zemské
orbitě zbudováno pět.
ISBN 978-80-88346-17-3

Lowryová, Lois
Syn

Praha: Argo, 2022, 328 s., váz.
Představte si, že žijete ve světě, kde
je všeho dostatek, stravu i bydlení
máte zajištěné, dokonce vám vyberou
životního partnera a každé rodině
přidělí jedno či dvě děti. Jenže kdo
ty dětí rodí?
ISBN 978-80-257-3816-0

Maasová, Sarah J.
Skleněný trůn – exkluzivní
vydání

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2022, 352 s., váz. 399 Kč
Je jí 18 let a jmenuje se Celaena. Od
dětství byla trénovaná k jedinému
úkolu – stát se tím nejlepším zabijákem v Endovieru.
ISBN 978-80-7661-514-4

Praha: CooBoo, 2022, 360 s., váz.
469 Kč
Lena se jen těžko vrací do normálního života. Jak má po všem jen tak
zapomenout na Danteho?
ISBN 978-80-7661-562-5

Překl. Kantůrek, Jan, Praha: Talpress,
2022, 328 s., váz. 399 Kč
18. díl ze Zeměplošského cyklu, nejlegračnější a nejpodivuhodnější fantasy v této i jakékoliv jiné Galaxii.
ISBN 978-80-7197-797-1

Pratchett, Terry
Těžké melodično – limitovaná
sběratelská edice

Překl. Kantůrek, Jan, Praha: Talpress,
2022, 376 s., váz. 399 Kč
16. díl ze Zeměplošského cyklu, nejlegračnější a nejpodivuhodnější fantasy v této i jakékoliv jiné Galaxii.
ISBN 978-80-7197-794-0

Pratchett, Terry
Zajímavé časy – limitovaná
sběratelská edice

Překl. Kantůrek, Jan, Praha: Talpress,
2022, 360 s., váz. 399 Kč
17. díl ze Zeměplošského cyklu, nejlegračnější a nejpodivuhodnější fantasy v této i jakékoliv jiné Galaxii.
ISBN 978-80-7197-796-4

Revensonová, Jody
Fantastická zvířata: Brumbálova
tajemství
Praha: Slovart, 2022, 96 s., váz.
599 Kč
Profesor Albus Brumbál ví, že se
mocný Gellert Grindelwald chystá
ovládnout svět kouzelníků.
ISBN 978-80-276-0437-1

Rollins, James
Koruna věčného soumraku

Praha: BB art, 2022, váz.
Skupina outsiderů se vydá na
nebezpečnou pouť, aby odhalila
tajemství z pradávné minulosti,
která jsou klíčem záchraně jejich
světa. Nadaná studentka předpoví
apokalypsu, ale odměnou je jí rozsudek smrti.
ISBN 978-80-7595-573-9

Sněgoňová, Kristýna
Pán hor. Legie: Svazek 6

Překl. Miketová, Petra, Praha: CooBoo, 2022, 464 s., váz. 449 Kč
Lou, Reid, Coco a Ansel prchají před
čarodějným společenstvím, královstvím i církví – a nemají se kde ukrýt.
ISBN 978-80-7661-497-0

Praha: Epocha, 2022, 1. vyd., 336 s.,
brož.
Vítejte ve vesmíru, kde poslední nadějí lidstva na záchranu okupované
planety je nákladní loď Kraksna a její
svébytná posádka, vesmíru Kristýny
Sněgoňové a Františka Kotlety, který
je temný, krutý i zábavný, jak jen profesorka Krasiński dovolí.
ISBN 978-80-278-0076-6

Machová, Petra
Krevní msta

Snyderová, Maria V.
Studie stínů

Mahurinová, Shelby
Krev a med

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 605 s.,
váz. 499 Kč
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Překl. Farnesi, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2022, 560 s., brož. 449 Kč

Když Jelena bývala pouhou ochutnavačkou, byl její život jednodušší.
První díl nové fantasy série.
ISBN 978-80-7661-543-4

Werner, C. L.
Zabíječ čarodějnic

Překl. Čupová, Jitka, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2022, 240 s.,
brož. 339 Kč
Lovec čarodějnic Mathias Thulmann
pokračuje ve svém pátrání po bezbožné knize Das Buch die Unholden.
ISBN 978-80-7332-491-9

Winter, Evan
Plameny pomsty

Praha: Argo, 2022, 496 s., váz.
Nezapomenutelná, nemilosrdná
a napínavá fantasy série úspěšného
kanadského spisovatele Evana Wintera pokračuje druhým svazkem, v němž
musí svržená královna spojit síly s mladým válečníkem, aby vyrvala svůj trůn
uchvatitelům a zachránila svůj lid.
ISBN 978-80-257-3860-3

TH R I LLE RY
Franklin, Tom
Dvě klikaté cesty

Praha: Argo, 2022, 336 s., brož.
Siles 32 Jones je městský policista
v mississippském městečku Chabot,
motorizovaný strážník pro všechno.
Sní o tom, že jednou bude šerifem,
ale odkroucené ve službě má teprve
dva roky. Městečkem hýbe případ
zmizelé studentky.
ISBN 978-80-257-3772-9

Freeman, Brian
Dvojník

Překl. Jirák, Jan, Praha: Laser, 2022,
320 s., váz. 359 Kč
Jedinečný technothriller od mistra neotřelých zápletek a napínavých rozuzlení, vydávaného ve 46 zemích.
ISBN 978-80-242-8201-5

Novotný, Aleš
To přichází děsy

Praha: XYZ, 2022, 288 s., váz. 399 Kč
Lidé udělají cokoliv, aby zachránili
sebe nebo své milované.
ISBN 978-80-7683-095-0

Skála, Milan
Vymazlené vraždy 2

Český Krumlov: Martin Štefko, 2022,
1. vyd., 132 s., brož. 199 Kč
Vyřeší policie dokonalou vraždu
manželky vymyšlenou právními esy?
Může složitý případ vraždy objasnit
nečekaná nevěra? Byla hvězdou
forenzní psychologie a silnou ženou.
Opravdu spáchala sebevraždu?
ISBN 978-80-88067-55-9

Theilsová, Lone
Dívky z trajektu

Překl. Jírková, Magdalena, Praha:
Ikar, 2022, 320 s., váz. 399 Kč
Novinářka Nora Sandová má zálibu ve
sbírání starých kufrů, a když jeden obzvláště podařený exemplář objeví v malé
anglické vesničce, ani ve snu by ji nenapadlo, že krom nového úlovku možná
natrefila i na pořádného sólokapra.
ISBN 978-80-249-4765-5

V ZPOM Í N K Y
Hornung, Štěpán
Znamení v kameni

Praha: Academia, 2022, 192 s., váz.
285 Kč

bibliografie
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Na základě osobních rozhovorů,
deníků a dalších dokumentů vypráví
autor válečné a poválečné zážitky
svého otce, vojáka československé
zahraniční armády Otty Hornunga
(1920–2013).
ISBN 978-80-200-3301-7

Dobrodružný příběh o převeliké odvaze a síle přátelství zavede čtenáře
do tajuplné říše obývané nejoblíbenějšími dětskými hračkami. Netflix
podle knižní předlohy připravuje
čtyřdílný rodinný seriál.
ISBN 978-80-257-3798-9

literatura pro
děti a mládež

Jurková, Pavlína; Vlčková, Jarmila
Viktor a záhadná teta Bobina

DOBRODRUŽSTVÍ
Berenz, Björn;
Dittert, Christoph
Odvážná čtyřka – Ve stínu
velehor

Překl. Kurka, Tomáš, Praha: Fragment, 2022, 168 s., brož. 269 Kč
Přidej se k Liasovi a jeho kamarádům
a staň se dobrodruhem! Prozkoumej
záhadný deník, lušti šifry a hádanky,
otestuj svůj postřeh.
ISBN 978-80-253-5754-5

Březinová, Ivona
Poušť, všude poušť

Praha: Albatros, 2022, 120 s., váz.
249 Kč
Šestice dětí se pod dohledem několika dospělých vydává na dobrodružnou cestu do tuniské pouště.
ISBN 978-80-00-06723-0

Foglar, Jaroslav
Stínadla se bouří

Praha: Albatros, 2022, 268 s., váz.
499 Kč
V temných Stínadlech se cosi dalo do
pohybu! Sběratelská edice dle prvního časopiseckého vydání − s ilustracemi Jana Fischera!
ISBN 978-80-00-06719-3

Grabenstein, Chris;
Patterson, James
Max Einsteinová 4: Bojovníci za
lepší svět
Překl. Ettler, Vojtěch, Brio, 2022,
288 s., váz.
Max se konečně setká se svým hrdinou Albertem Einsteinem a kromě
toho peláší po ledovcích, obeplouvá
Velký bariérový útes a létá v tryskáči
na solární pohon, aby zastavila globální oteplování.
ISBN 978-80-276-397-8

Grant, Kimi Cunnigham
Příliš tiché lesy

Překl. Horáková, Tereza, Ostrava:
Domino, 2022, 304 s., váz. 399 Kč
Před světem se schovali, ale pravdě
neuniknou. Cooper a jeho dcerka
Finch už osm let žijí ve srubu v rozlehlých appalačských lesích.
ISBN 978-80-7498-591-1

Hillestad, Dori Butlerová
Honba za pokladem – Tajemný
odkaz

Překl. Davidová, Vendula, Praha:
Fragment, 2022, 128 s., váz. 249 Kč
Novinka od autorky oblíbené série
Strašidelná knihovna. Marly poznala
pana Summerlinga jako milého souseda, který chodil po okolí s detektorem kovů a říkal o sobě, že je hledač
pokladů.
ISBN 978-80-253-5843-6

Joyce, William
Olíkova dobrodružná výprava
Praha: Argo, 2022, 304 s., brož.
498 Kč

Praha: Albatros, 2022, 176 s., váz.
349 Kč
Horší už to být nemůže!
ISBN 978-80-00-06804-6

May, Karel
Duch Llana Estacada

Překl. Kocourek, Vítězslav, Praha:
Albatros, 2022, 264 s., váz. 349 Kč
Klasika dobrodružné literatury se
skvělými ilustracemi Zdeňka Buriana!
ISBN 978-80-00-06718-6

Pearsonová, Mary E.
Falešný polibek

Překl. Jašová, Jana, Praha: CooBoo,
2022, 368 s., váz. 399 Kč
Království Morrigan je plné tradic a příběhů o dávném světě. První díl best
sellerové série Kroniky pozůstalých.
ISBN 978-80-7661-518-2

Stewnerová, Tanya
Alea – dívka moře: V zajetí
přísahy

Překl. Simonová, Lucie, Praha: Fragment, 2022, 448 s., váz. 449 Kč
Setká se konečně Alea se svou sestrou? Sedmý díl dobrodružné série.
Posádka Alfa cru se rozhodla nastražit past na doktora Oriona.
ISBN 978-80-253-5842-9

Štorch, Eduard
Lovci mamutů

Praha: Albatros, 2022, 295 s., váz.
399 Kč
Lovci mamutů vycházejí v podobě,
v jaké je dosud čtenáři neměli možnost poznat! Kniha právem patří
k tomu nejlepšímu z dobrodružné
literatury o pravěku, a to i v evropském měřítku.
ISBN 978-80-00-06612-7

Tarshisová, Lauren
Hora ožívá

Překl. Paseková, Zuzana, Brno:
CPress, 2022, 128 s., brož. 199 Kč
Jedenáctiletá Jessie vyrůstala s výhledem na nádhernou horu Svaté
Heleny.
ISBN 978-80-264-4290-5

H RY
Šplíchal, Antonín
Bludiště a dokreslovačky pro
kluky a holky

Praha: Fragment, 2022, 32 s., brož.
129 Kč
Připrav se, čekají tě zapeklité úkoly!
ISBN 978-80-253-5871-9

KOM I K SY

Komiksové zpracování slavného animovaného seriálu. Vydejte se s dětmi
na fascinující cestu do historie lidstva!
ISBN 978-80-253-5757-6

Matocha, Vojtěch
Prašina: Křídový panáček #3

Praha: Paseka, 2022, 24 s., brož.
79 Kč
Od střetnutí Vaška s tajemným
žhářem uběhlo čtrnáct dnů. Z nečekaného místa přichází informace
o klíči s třemi propletenými rybami.
Svět knižního fenoménu Prašina se
rozrůstá v komiksové sérii s novými
příběhy, novými hrdiny a novými
záhadami.
ISBN 978-80-7637-263-4

PO HÁD K Y
Bing – Pohádky před usnutím

Praha: Egmont, 2022, 72 s., váz.
269 Kč
Tři milé příběhy o Bingových každodenních příhodách plných zajímavých novinek a událostí ukolébají
vaše dítě ke spánku.
ISBN 978-80-252-5253-6

Černobílé pohádky

Praha: Albatros, 2022, 96 s., váz.
299 Kč
Černobílé pohádky napsalo 18 populárních českých autorů knížek pro
děti i dospělé.
ISBN 978-80-00-06703-2

Chainani, Soman
Škola dobra a zla – Jediný
skutečný král

Překl. Farnesi, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2022, 520 s., váz. 399 Kč
Navštivte Školu dobra a zla popáté!
Nová trilogie z pohádkového světa
pokračuje.
ISBN 978-80-7661-540-3

Chainani, Soman
Škola dobra a zla – Křišťál času

Překl. Farnesi, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2022, 536 s., váz. 399 Kč
Navštivte Školu dobra a zla popáté!
Nová trilogie z pohádkového světa
pokračuje. Sofie, Agáta a jejich přátelé musí najít způsob, jak přemoci
hrozivé zlo, které lži překrucuje
v pravdu a snaží se přepsat jejich
příběhy.
ISBN 978-80-7661-541-0

Pecháčková, Ivana
Jak na Bučisku o medvěda přišli
Praha: Meander, 2022, 24 s., váz.
268 Kč
Ukrajinská výtvarnice Alyona
Potyomkina dětem namalovala napínavý příběh, kdy kdo jarního lesa
Bučiska vtrhne zlý medvěd Dimir.
ISBN 978-80-7558-214-0

Šefrnová, Tereza;
Bobek, Miroslav
Gorilí pohádky: Moja, Tatu
a tiplíci

Překl. Stříbrný, Jakub, Praha: Egmont, 2022, 272 s., brož. 349 Kč
Druhá sloka rockového příběhu.
ISBN 978-80-252-5090-7

Praha: Pikola, 2022, 152 s., váz.
349 Kč
Milujete zvířátka a moc rádi chodíte
do zoo? Vrtalo vám někdy hlavou,
copak asi dělají třeba gorily, když se
zrovna nikdo nedívá?
ISBN 978-80-242-8173-5

Gaudin, Jean-Charles
Byl jednou jeden člověk – Pravěk

Vichrová, Petra
Disney – Pohádky před usnutím

Asano, Inio
Solanin 2

Překl. Vrana, Pavel, Praha: Fragment,
2022, 48 s., váz. 299 Kč

Praha: Egmont, 2022, 72 s., váz.
269 Kč
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Usínejte s kouzelnými pohádkami
o oblíbených animovaných hrdinech
od Disneyho a nechte si zdát o jejich
báječných dobrodružstvích!
ISBN 978-80-252-5287-1

Bing – To je Bingův svět

Vichrová, Petra
Peppa Pig – Čtyři pohádky

Blue, Beatrice
Byl jednou jeden roh

PRO DĚ TI

Braunová, Petra
Dům doktora Fišera

Praha: Egmont, 2022, 128 s., váz.
299 Kč
Bylo nebylo… Peppa s rodinou se
vydali za kouzelným dobrodružstvím
do pohádkového lesa.
ISBN 978-80-252-5304-5

Atlas starověkého Řecka pro děti
Praha: Albatros, 2022, 36 s., váz.
329 Kč
Před více než 4 000 lety přišly na Balkánský poloostrov první kmeny, které
začaly pokládat základy nejstarší
civilizace Evropy.
ISBN 978-80-00-06087-3

Auingerová, Ivana
Deníček našeho štěňátka

Brno: CPress, 2022, 48 s., váz.
249 Kč
Máte nové štěňátko nebo se právě
chystáte si je pořídit? Pak tato kniha
je právě pro vás!
ISBN 978-80-264-4293-6

Bednářová, Jiřina
Mezi námi předškoláky pro děti
od 4 do 6
Praha: Edika, 2022, 72 s., brož.
199 Kč
Publikace je určena dětem k prověření jejich znalostí, schopností
a dovedností před nástupem do
školy, nejvhodnější je pro věk 4 až 6
roků dítěte.
ISBN 978-80-266-1771-6

Bednářová, Jiřina
Orientace v prostoru a čase pro
děti od 4 do 6 let

Praha: Edika, 2022, 48 s., brož.
199 Kč
Pracovní sešit je určen dětem ve věku
4 až 6 roků k rozvoji časové orientace
a prevenci potíží ve čtení, psaní,
matematice a obtíží v získávání studijních dovedností plynoucích z nedostatečně rozvinuté časové orientace,
vnímání posloupnosti a následnosti
dějů a časové organizace činností.
ISBN 978-80-266-1772-3

Bednářová, Jiřina
Rozvoj zrakového vnímání

Praha: Edika, 2022, 64 s., brož.
199 Kč
Publikace je určena předškolním
dětem k rozvoji zrakového vnímání
a prevenci potíží ve čtení a psaní
plynoucích z nedostatečné zrakové
percepce.
ISBN 978-80-266-1756-3

Bednářová, Jiřina
Všestranná příprava do školy

Praha: Edika, 2022, 208 s., váz.
399 Kč
Všestranná příprava do školy je
nepostradatelným pomocníkem pro
budoucí prvňáčky, než zasednou do
školních lavic.
ISBN 978-80-266-1774-7

Bing – Bing má rád Flopa

Praha: Egmont, 2022, 12 s., 149 Kč
Mít rád Flopa... to je Bingův svět!
ISBN 978-80-252-5226-0

Praha: Egmont, 2022, 12 s., 149 Kč
Poznávat všechno nové, to je Bingův
svět!
ISBN 978-80-252-5225-3

Překl. Eliáš, Petr, Praha: Albatros,
2022, 32 s., váz. 299 Kč
Obrázková knížka pro malé fanoušky
jednorožců.
ISBN 978-80-00-06624-0

Praha: Albatros, 2022, 152 s., váz.
299 Kč
Napínavý příběh, který vám nedovolí
odejít! Podivín doktor Fišer do svého
domu obehnaného plotem s ostnatým drátem nikoho nepouští.
ISBN 978-80-00-06750-6

Březinová, Ivona
Q je O s ocáskem

Praha: Albatros, 2022, 96 s., váz.
269 Kč
Kam zmizelo písmenko z abecedy?
Pátrejte s prvňáčky!
ISBN 978-80-00-06721-6

Březinová, Ivona
Řvi potichu, brácho

Praha: Albatros, 2022, 208 s., váz.
299 Kč
Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který
má svá přísná pravidla, ve světě, kde
každý den v týdnu má jinou barvu
a kde jsou krajíce chleba kulaté.
ISBN 978-80-00-06788-9

Březinová, Ivona
Ťapka, kočka stěhovavá

Praha: Albatros, 2022, 96 s., váz.
299 Kč
Ťapka je kočka domácí, ale především kočka stěhovavá. Proč?
ISBN 978-80-00-06733-9

Correllová, Gemma
Malá knížka mopsích moudrostí
Překl. Vašková, Hana, Brno: CPress,
2022, 128 s., brož. 299 Kč
Mopsí život může být zmatený.
ISBN 978-80-264-4310-0

Cséfalvay, Roman
Noční život zvířat

Praha: Slovart, 2022, 64 s., váz.
Kdo by nebyl zvědavý, co se v noci
odehrává za okny našich příbytků! Kniha tě vezme na netradiční
výpravu za zvířaty. Nahlédneš do
nočního lesa, na louku i pod vodní
hladinu.
ISBN 978-80-276-0526-2

Černý, Jiří; Zátka, Pavel;
Adla, Zdeněk
Obrázky z českých dějin
a pověstí

Praha: Albatros, 2022, 168 s., váz.
299 Kč
Oblíbená knížka obrázkových seriálů,
která hravě, humorně, ale velmi
výstižně přibližuje čtenářům nejstarší
i novější dějiny naší vlasti.
ISBN 978-80-00-06751-3

Disney – Kuchařka mladých
svišťů

Praha: Egmont, 2022, 48 s., váz. 249 Kč
Dej se do vaření s kamarády s Kačerova! Nezní „Planoucí láska housera
Gusty“ zajímavě?
ISBN 978-80-252-5189-8

bibliografie
Drijverová, Martina
Holky a kluci pořád zlobí

Praha: Edika, 2022, 80 s., váz. 289 Kč
Krátké příběhy o různých
slabostech a nedokonalostech
pobaví malé čtenáře a přimějí
je k zamyšlení, některým dětem
nastaví zrcadlo a možná je
ponouknou ke zlepšení.
ISBN 978-80-266-1782-2

Fischerová, Daniela
Pták Noh a ptáček Nožička

Praha: Meander, 2022, 30 s., váz.
228 Kč
Série příběhů o ptáku Nohu a ptáčku
Nožičkovi pokračuje – tentokrát
ptačí bráchové čelí hladovým čarodějnicím.
ISBN 978-80-7558-190-7

Futová, Gabriela
O chlapci, který rozuměl psům

Praha: Slovart, 2022, 192 s., váz.
Dobrodružný příběh o psech
a věcech, které někdy raději
nechceme vidět. Oblíbená
slovenská autorka Gabriela Futová
přichází s nelehkým tématem pro
starší děti.
ISBN 978-80-2760-382-4

Garguláková, Magda
Kniha plná protikladů

Praha: Albatros, 2022, 40 s., váz.
269 Kč
Poznávání světa nikdy nebylo zábavnější! Nádherně ilustrovaná kniha
protikladů.
ISBN 978-80-00-06669-1

Hrubešová, Markéta
Koko a jeho kamarádi

Praha: Pikola, 2022, 104 s., váz.
299 Kč
Bylo nebylo, v malém kurníku na rušném dvorku se jednoho dne narodilo
malé kuřátko. Malý nezbeda dostal
jméno Koko a jen co otevřel očka,
začal zkoumat svět.
ISBN 978-80-242-8167-4

Hrubín, František
Hrajeme si celý den

Praha: Albatros, 2022, 12 s., 149 Kč
František Hrubín s Helenou Zmatlíkovou vám ukážou spoustu skvělých
her!
ISBN 978-80-00-06649-3

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka 3

Překl. Kala, Marie, Brno: Computer
Press, 2022, 256 s., brož. 369 Kč
Minusův trénink pokračuje. Po
nedávném útoku mobů se celá vesnice rozhodla na jejich další nájezd
připravit.
ISBN 978-80-251-5057-3

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka 4

Překl. Kala, Marie, Brno: Computer
Press, 2022, 256 s., brož. 369 Kč
Minus už sice dávno není žádný zelenáč, má ale skutečně na to, aby se
stal opravdovým bojovníkem?
ISBN 978-80-251-5058-0

Krolupperová, Daniela
Hurááá na prázdniny

Praha: Mladá fronta, 2022, 112 s.,
váz. 349 Kč
Zábavný zápisník, se kterým zažijete
spoustu dobrodružství. Správné
prázdniny jsou plné zážitků!
ISBN 978-80-204-6009-7

Lada, Josef
Mikeš

Praha: Albatros, 2022, 340 s., váz.
369 Kč
Kocour Mikeš a jeho kamarádi prožívají nejedno dobrodružství! Edice
Zlatý tucet.
ISBN 978-80-00-06639-4

Lebeda, Jan
Pohádky skřítků Medovníčka
a Barvínka

Praha: Pikola, 2022, 152 s., váz. 359 Kč
Skřítek Medovníček z chaloupky
pod vysokým dubem si našel nového
kamaráda.
ISBN 978-80-242-8070-7

LEGO#174, Harry Potter™ Harryho bradavická dobrodružství

Brno: CPress, 2022, 96 s., brož.
329 Kč
Objev díky této magické knize
nabité dobrodružstvím tajemství
Bradavické školy čar a kouzel! Pomoz hrdinům ze světa LEGO#174,
Harry Potter™ projít záludnými
bludišti a vyřešit úkoly napěchované
zaklínadly.
ISBN 978-80-264-4170-0

LEGO#174, Harry Potter™ Síla
čarodějek
Brno: CPress, 2022, 32 s., brož.
199 Kč
Čarodějky hrály v Bradavicích
často velmi důležité role: od
profesorky McGonagallové
až po Lenku Láskorádovou.
Každá z nich má jiné nadání, ale
všechny vládnou stejnou silou
čarodějek.
ISBN 978-80-264-4169-4

LEGO#174, Jurassic World™
Mise Alana Granta

Brno: CPress, 2022, 32 s., brož.
199 Kč
Dr. Alan Grant, jeden z největších
expertů na dinosaury, je zpět!
Podaří se mu opět vyváznout ze
setkání s těmito obrovskými ještěry bez úhony? Jak si povede ve
světě, v němž dinosauři žijí hned
vedle lidí?
ISBN 978-80-264-4295-0

Lindgrenová, Astrid
Karkulín je nejlepší

Překl. Štukavec, Libor, Praha: Albatros, 2022, 120 s., váz. 299 Kč
V obyčejné ulici ve Stockholmu bydlí
obyčejná rodina Svantessonových –
tatínek, maminka a tři děti, Albert,
Bety a Ben.
ISBN 978-80-00-06769-8

Maďarková, Kateřina
Justýnka a asistenční jednorožec

Praha: Albatros, 2022, 96 s., váz.
499 Kč
Život bez fantazie by byl pěkná nuda!
ISBN 978-80-00-06678-3

Malý, Radek
Kocourkův den

Praha: Albatros, 2022, 32 s., váz.
249 Kč
Kocourek není ani kocour, ani žádné
mrňavé kotě. Prostě kocourek. Budeš-li trpělivý, nechá tě nahlédnout
do svého dne.
ISBN 978-80-00-06668-4

Mega náklaďáky

Praha: Egmont, 2022, 32 s., váz.
229 Kč

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 2 2 3 8 6 t i t u l ů
Vítejte ve fantastickém světě velkých
aut!
ISBN 978-80-252-5240-6

Mega traktory

Praha: Egmont, 2022, 32 s., váz.
229 Kč
Vítejte v úžasném světě mega traktorů!
ISBN 978-80-252-5239-0

Meyerová, Aurore
Příručka pro malé ekology

Praha: Pikola, 2022, 128 s., brož.
399 Kč
Zachraňovat planetu můžeš každý
den!
ISBN 978-80-242-7893-3

Montgomeryová, Lucy Maud
Anna ze Zeleného domu

Překl. Poláčková, Milena, Praha:
Albatros, 2022, 296 s., váz. 349 Kč
Nesmrtelný příběh upovídané zrzky
v novém ilustrovaném vydání.
ISBN 978-80-00-06713-1

Nepil, František
Já Baryk

Praha: Pikola, 2022, 64 s., váz. 259 Kč
Jestlipak víte, který měsíc v roce je
měsíc čiperných blech, měsíc urousaných pacek či měsíc svěšené oháňky?
ISBN 978-80-242-7841-4

Novotná, Ivana
Pracovní sešit předškoláka 2

Praha: Edika, 2022, 48 s., brož.
199 Kč
Tento pracovní sešit je určen všem
dětem, které se již připravují ke vstupu do školy.
ISBN 978-80-266-1778-5

Papoušková, Eva
Vombat Jirka

Překl. Marsault, Hana, Praha: Edika,
2022, 24 s., váz. 399 Kč
Pozorovat volně žijící ptáky je velké,
i když nelehké dobrodružství.
ISBN 978-80-266-1692-4

Pinnington, Andrea;
Buckingham, Caz
Ptáci našich zahrad

Překl. Marsault, Hana, Praha: Edika,
2022, 24 s., 399 Kč
Spřátelit se s řečí ptáků, kteří nám
poletují nad hlavou nebo se ukrývají v korunách stromů, nám může
pomoci tento okouzlující knižní
průvodce.
ISBN 978-80-266-1691-7

Pinnington, Andrea;
Buckingham, Caz
Zvířata našich lesů

Překl. Marsault, Hana, Praha: Edika,
2022, 24 s., 399 Kč
S pomocí 12 tlačítek zažijeme kouzelnou atmosféru lesa, polí a parků
a poslechneme si živočichy, kterým
patří svět, když se pomaloučku,
polehoučku začne stmívat a my se
ukládáme k spánku.
ISBN 978-80-266-1697-9

Předškolák speciál – Kaňkův
speciál plný úkolů

Brno: Zoner Press, 2022, 84 s., brož.
119 Kč
Více než 100 úkolů v jediném sešitu!
Pracovní listy na procvičování psaní,
čtení, počítání, řečového vyjadřování,
postřehu i soustředění.
ISBN 978-80-7525-477-1

Růžička, Oldřich
Atlas starověkého Egypta pro
děti

Praha: Pikola, 2022, 32 s., váz. 249 Kč
Vombat je zvláštní zvířátko, které žije
na druhé straně zeměkoule, až v daleké Austrálii.
ISBN 978-80-242-8138-4

Praha: Albatros, 2022, 36 s., váz.
329 Kč
Před více než 5 000 lety se podél řeky
Nil vyvinula civilizace, jejíž památky
a pozůstatky dodnes jezdí obdivovat
lidé z celého světa.
ISBN 978-80-00-06088-0

Papoušková, Eva
Vombat Jirka je statečný

Sanna, Francesca
Cesta

Praha: Pikola, 2022, 32 s., váz.
249 Kč
Náš příběh vás zavede od vombatích
nor do temného lesa, kde si liška
Vilhelmína brousí zuby na celou Jirkovu rodinku.
ISBN 978-80-242-8139-1

Pařízková, Tereza
Co má Margo ve skříni

Praha: Mladá fronta, 2022, 64 s.,
váz. 299 Kč
Základy módy a zdvořilého chování
v zábavném průvodci pro zvídavé
děti. Medvědice Margo je výstřední
dáma, která žije ve svém stylovém
brlohu.
ISBN 978-80-204-6008-0

Pastýříková, Jitka
Výletník – zápisník pro nadšené
cestovatele

Praha: Fragment, 2022, 160 s., brož.
299 Kč
Miluješ výlety a chceš si uchovat
vzpomínky na navštívená místa? Batoh na záda, Výletník do něj a hurá za
dobrodružstvím!
ISBN 978-80-253-5872-6

Pinnington, Andrea;
Buckingham, Caz
Ptáci našich lesů
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Překl. Eliáš, Petr, Praha: Albatros,
2022, 48 s., váz. 349 Kč
Oceňovaná obrázková kniha o útěku
před válkou. Jaké to asi je muset nechat za sebou všechno, co jste znali
a měli rádi, a vydat se stovky kilometrů do neznáma?
ISBN 978-80-00-06616-5

Schaapman, Karina
Dům myšek – Muzeum

Překl. Sovová, Lenka, Praha: Meander, 2022, 60 s., váz. 468 Kč
Sam a Julie mají velikánskou radost
– mají totiž dovoleno jít s vetešníkem
na bleší trh.
ISBN 978-80-7558-192-1

Schmidbauerová, Lea
Rychlý jako vítr: Ora

Brno: CPress, 2022, 240 s., váz.
269 Kč
Dramatické pokračování plné zvratů
nemůže zklamat!
ISBN 978-80-264-3857-1

Svoboda, Bedřich
Koně – Příběhy z celého světa

Praha: Egmont, 2022, 64 s., váz.
249 Kč
Vypravte se s námi za nespoutanými mustangy do americké prérie,
za shetlandskými poníky na vichrné

skotské pobřeží nebo za andaluskými
koňmi na slunný jih Španělska.
ISBN 978-80-252-5296-3

Urbánková, Jarmila;
Sekora, Ondřej
Kde zvířátka bydlí

Praha: Albatros, 2022, 12 s., lepor.,
149 Kč
Klasické leporelo s obrázky Ondřeje
Sekory. Klasické leporelo srozumitelně zobrazuje, kde a jak bydlí
krtek, zajíc, vlaštovky, kapr, ježek,
čáp, mravenci, včely, vosy a další
zvířátka.
ISBN 978-80-00-06717-9

Zámek prince Bordelníčka

Praha: Egmont, 2022, 18 s., 349 Kč
V komnatách prince Bordelníčka
vládne nepředstavitelný nepořádek
a zmatek.
ISBN 978-80-252-5199-7

Zámek princezny Čurbesky

Praha: Egmont, 2022, 18 s., 349 Kč
V komnatách princezny Čurbesky
vládne nepředstavitelný nepořádek
a zmatek.
ISBN 978-80-252-5198-0

PRO DÍVK Y
Reviláková, Naďa
Deník Dory Grayové

Praha: Albatros, 2022, 112 s., váz.
299 Kč
Když rodiče Hance oznámí, že se
budou stěhovat z města na venkov,
převrátí jí svět vzhůru nohama. Vítěz
literární soutěže Albatrosu na téma
Odvaha
ISBN 978-80-00-06749-0

Voosenová, Tanja
Má druhá šance

Překl. Badalec, Petra, Praha: CooBoo, 2022, 440 s., brož. 399 Kč
Co byste dělaly, kdyby vás kluk, do
kterého jste zamilované, viděl jen
jako svou nejlepší kamarádku?
ISBN 978-80-7661-560-1

PRO K LUK Y
Andersen, Jan
Dusty: Kamarádi navždy

Překl. Krupičková, Barbora, Brno:
CPress, 2022, 200 s., váz. 269 Kč
Když si Pavel jednoho dne vyrazil
sám na kole, počíhala si na něj banda výrostků. Chtěli po něm peníze
a Pavlovi bylo jasné, že proti nim
nemá šanci.
ISBN 978-80-264-4202-8

Böhm, Dana
Lukáš superhrdina

Překl. Kuchynková, Ester, Praha:
CooBoo, 2022, 128 s., váz. 249 Kč
Předně – jmenuju se Lukman, a ne
Lukáš, a jsem superhrdina.
ISBN 978-80-7661-542-7

PRO M L ÁDE Ž
Rowellová, Rainbow
Kam tě vítr zavane

Překl. Kunová, Jana, Praha: Yoli,
2022, 576 s., váz.
Simon Snow na své cestě napříč
Amerikou zjistil jedno: S magií už
nechce mít nic společného. Chce být
obyčejný člověk, najít si obyčejnou
práci a žít obyčejný život. Potíž je
v tom, že má křídla a jeho kluk je upír.
ISBN 978-80-242-8068-4

bibliografie
PRO N E JM E NŠÍ
Lockerová, Jiřina
Lidová říkadla o zvířátkách

Praha: Fragment, 2022, 12 s., 199 Kč
Pro naše nejmenší! Naučte své děti
poznávat zvířátka!
ISBN 978-80-253-5670-8

SCI-FI, FANTASY
Flanagan, John
Hraničářův učeň BOX 1−16
Souborné vydání

Praha: Egmont, 2022, brož. 2999 Kč
Šestnáct příběhů o hraničáři Willovi
a jeho přátelích.
ISBN 978-80-252-5176-8

Marvel Action – Spider-Man 2

Praha: Egmont, 2022, 64 s., brož.
249 Kč
Spider-Man se v napínavé Pavoučí
honičce postupně musí utkat se mstivým Looterem a také s nebezpečným
lovcem Kravenem.
ISBN 978-80-252-5206-2

Star Wars – Doktorka Aphra
a enormní zisk – Já pán, ty pán

Praha: Egmont, 2022, 264 s., váz. 599 Kč
Pokračování dobrodružství zlotřilé
archeoložky doktorky Aphry a jejích
souputníků, v němž nebude nouze
o prastaré artefakty, zrádné droidy,
staré přátele ani sithské lordy.
ISBN 978-80-252-5139-3

Star Wars – Smrt naděje – Ztrestání Shu−Torunu

Praha: Egmont, 2022, 304 s., váz. 599 Kč

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 2 2 3 8 6 t i t u l ů
Podaří se povstalcům odhalit zrádce,
který se skrývá v jejich řadách, a provést riskantní misi na ohnivé planetě
Shu-Torun, jež má za cíl zasadit drtivý
úder Impériu?
ISBN 978-80-252-5140-9

Šinkovský, Martin
Hvězdonauti: Vážná hrozba

tečnila 24. března 1930 ve skladatelově rodném městě Brně. Dechový
kvintet je druhým titulem ediční řady
„Terezínští skladatelé“.
ISBN 979-0-2601-0902-5

Ille, Tomáš
Klasická kytara. krok za krokem

Praha: Pikola, 2022, 112 s., váz. 349 Kč
Skvěle sehraná posádka mezihvězdné
raketové plachetnice Naděje se spolu
se svými osobními roboty vydává
na misi, jejímž cílem je pátrání po
obyvatelné planetě, na níž by mohl
pokračovat lidský rod.
ISBN 978-80-242-8165-0

Praha: Bärenreiter Praha, 2022,
1. vyd., 40/44/56 s., 395 Kč
Ve své nové škole hry na klasickou
kytaru od úplného počátku do
mírně pokročilé úrovně klade skladatel, aranžér a kytarista Tomáš Ille
(1971) důraz na metodickou přehlednost a postupnost jednotlivých
fází výuky.
ISBN 979-0-2601-0936-0

hudebniny

ZPĚ VN Í K Y

HU DE B N I NY
Haas, Pavel
Dechový kvintet op. 10

Praha: Bärenreiter Praha, 2022,
1. vyd., 40 s., 385 Kč
Pavel Haas napsal Dechový kvintet
op. 10 v roce 1929. Premiéra se uskutečnila 24. března 1930 ve skladatelově rodném městě Brně. Dechový
kvintet je druhým titulem ediční řady
„Terezínští skladatelé“.
ISBN 979-0-2601-0901-8

Klapil, Pavel (ed.)
Olomoucká brána: metropole
střední Moravy v lidových
písních

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 2. vyd., 46 s.
Tato kolekce obsahuje 40 lidových
písní a 10 jejich dalších variant.

Haas, Pavel
Dechový kvintet op. 10

Praha: Bärenreiter Praha, 2022,
1. vyd., 8/8/8/8/4 s., 485 Kč
Pavel Haas napsal Dechový kvintet
op. 10 v roce 1929. Premiéra se usku-

NÁSTĚNNÉ MAPY
pro školy i veřejnost

Vybírejte z map:
světa i světadílů
Evropy i Česka
zeměpisných i tematických

Kupujte s 10% slevou na

Ve všech je citován název města
Olomouce nebo některé jeho části
(Svatý Kopeček, Hodolany). Písně
pocházejí z Moravy, Čech a polské
Haliče.
ISBN 978-80-244-6145-8

vysokoškolská
skripta; učebnice
KOMUN I K ACE
Nohová, Lucie;
Vitásková, Kateřina;
Kršková, Milena
Test porozumění větám (TPVcz):
Metodická příručka
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 124 s.
Test porozumění větám (TPVcz):
Metodická příručka je dlouho
očekávanou publikací určenou pro
praxi i výzkum. Test je zaměřen na
porozumění mluvené řeči na úrovni
vět a lze jím zachytit i lehké obtíže
v této oblasti.
ISBN 978-80-244-5959-2

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

ZDRAVOTNICTVÍ
Slabý (a kol.), Ondřej
Lékařská biologie I. Buněčná
a molekulární biologie

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd., 268 s., 254 Kč
První díl učebnice Lékařské biologie
shrnuje základní poznatky buněčné
a molekulární biologie a je určen pro
všechny studijní směry na lékařských
fakultách, především však pro studenty prvního ročníku programů všeobecné lékařství a zubní lékařství.
ISBN 978-80-280-0060-8

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

rozhovor

s Martou Dzido

SLAST V POLSKÉM STYLU
Marta Dzido je polská dokumentaristka, spisovatelka a držitelka ceny Evropské unie za literaturu. Ze všeho, co natáčí nebo
píše, vyzařuje vášeň, potřeba vidět věci jinak, obrátit je proti směru větru, aby byly lépe rozpoznatelné. Nakladatelství Dokořán právě vydává její knihu Slast (překlad Anna Plasová) a i z ní tryská vášeň. Ta, která spaluje hlavní hrdiny, i ta autorčina.
Vaše knihy jsou většinou o ženách, které ovlivnily
polskou historii. Jak se dnes daří polským ženám?
Ano, to je pravda. Většina mých příběhů je vyprávěna
z pohledu žen a dotýkají se témat, která byla ignorována v literatuře nebo filmu z toho důvodu, že byla
považována za tabu. Například zkušenost s ukončením těhotenství v mém románu Mark odešel od
mámy, potvrzení ženské tělesnosti v mé nejnovější
knize – sbírce povídek Jahodová sezóna a radost ze
sexu ve Slasti, různé typy závislostí v Matriošce nebo
jako v mých dokumentech. Během let pozoruji, že
polské ženy jsou stále silnější a sebevědomější. Většina polských žen z mladší generace se stává soběstačnými, nezávislými na mužích, mocnými. Před dvěma
lety, na podzim roku 2020, nás uprostřed uzamčení
byly tisíce v ulicích, abychom protestovaly proti zákazu potratů. Vykřikovaly jsme taková hesla jako: „Nikdy nebudeš kráčet sám“, „Mé tělo, má volba!“, „Já
jsem, myslím, rozhodnu já!“ a nejoblíbenější: „Odprejskni“ – to symbolizuje zuřivost a hněv polských
žen, které už nejsou poslušné a submisivní. A jsou
připraveny bojovat za svá práva.
V dnešní době je pro nás hlavní výzvou pomoc
Ukrajině. Ženy se dobrovolně přihlásily jako řidičky, aby nabídly bezpečný průjezd od hranic, hostily
Ukrajince ve vlastních bytech, pomáhaly jim najít
práci, někteří mí polští přátelé se začali učit ukrajinsky a rusky, aby rozuměli ukrajinským uprchlíkům.
Navíc existuje mnoho ukrajinských žen, které zažily
sexuální násilí, a tak se jim polské ženy snaží poskytnout psychologickou pomoc.
Slast je napsána velmi volně, teče
na vlně sexu a rozkoše, někdy to
vypadá jako potěšení bez skutečného vnitřního naplnění. Může být
rozkoš láskou?
Slast je prý milostný příběh, ale
podle mého názoru je velmi specifický. Milenci z knihy dělají vše
proto, aby neřekli slova „miluju tě“.
Mají strach z deklarací, z toho, že
jsou spolu v každodenním životě. Podvědomě chápou, že láska znamená i zodpovědnost a tvrdou práci, ale nechtějí ztratit pocit vzrušení, potřebují zažít
šílenství z vášně. Když se mě zeptáte, jestli může být
rozkoš láskou, odpovím ano, určitě. Rozkoš může být
láska. Láska může být rozkoš a láska může být i opravdu těžká práce, je třeba o ni pečovat a pěstovat ji.
Polsko je velmi katolická země. Jak byla vaše novela
přijata kritiky i čtenáři?
Polsko je považováno za katolickou zemi, ale navzdory tomu, že asi devadesát procent obyvatelstva je oficiálně klasifikováno jako katolické, existuje mnoho lidí,

kteří formálně opouštějí církev a dopouštějí se odpadlictví, zejména poté, co odhalili informace o stovkách
případů pohlavního zneužívání dětí katolíky. Navíc
je třeba si uvědomit, že být katolíkem v Polsku není
synonymem pro následování křesťanských hodnot
a respektování Ježíšova poselství. Je to spíše tradiční
a konzervativní způsob života s bezmyšlenkovitým
a automatickým vykonáváním některých rituálů. Politická moc polské církve je obrovská
a je to tragédie, protože pociťujeme
škodlivý dopad na mnoho aspektů
života, včetně kulturního.
Pokud jde o můj román Slast,
vzpomínám si, že když jsem dostala zprávu o tom, že jsem v roce
2019 získala Cenu Evropské unie
za literaturu (EUPL), byl v rozhlasové stanici jen jeden krátký rozhovor, ale žádný z polských literárních časopisů a novin, ani televize
se o ceně EUPL pro Slast ani nezmínily. Důvodem
může být i to, že někteří kritici s mentalitou, která
je směsicí katolicismu a pokrytectví, nebyli schopni
o knize nic napsat, protože jejím hlavním tématem
je potvrzení sexuality. Ale od mainstreamové žurnalistiky neočekávám dobrou kvalitu, zvykla jsem si
na to, že publikují spoustu zbytečných věcí, mnohé
z nich jsou maskované skryté reklamy. Pro mě jako
spisovatele je nejdůležitější získat zpětnou vazbu od
čtenářů. A té mám hodně. To, co se v názorech často
opakovalo, byl obdiv k jazyku. I proto kniha nebyla
klasifikována jako pornografie nebo kontroverzní,
ale je považována za poetickou, což byl můj cíl.
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Píšete i natáčíte. Doplňují se tyto činnosti, nebo se
vám některá z nich líbí více?
Psaní je pro mě něco úplně jiného než natáčení filmů.
Psaní je mnohem intimnější proces, doba samoty
vyžadující naprostou podřízenost z mé strany. Když
píšu, procházím množstvím emocí a psychických stavů, které kreativně využívám.
Filmy jsou kolektivním dílem mnoha lidí. Moje
dokumenty vznikly ve spolupráci s Piotrem Śliwowskim – jsme režisérsko-producentské duo. Jedná
se o zcela jiný typ tvorby, neboť vím, jak klíčová je
spolupráce a úsilí o dosažení společného cíle, a to
hned od začátku. Ale obojí, knihy a filmy, jsou především o vyprávění příběhů.
Na čem nyní pracujete?
Snažím se soustředit na pokračování své literární
práce – napsání další sbírky povídek, která se bude
zabývat podobnými otázkami, na které jsem upozornila v knihách Slast a Jahodová sezóna. Jsou mezi
nimi různé způsoby procesu ženského osvobození,
fyzická intimita a touha, ženské tělo jako bojiště,
zkušenosti související s matkou a babičkou, vzrušení
z toho, že se někdo stane čarodějkou, znovuzrození těla, které zažilo násilí, transgenerační traumata
ovlivňující naše životy. Plánuji také experimentovat
s formou, vyprávět příběhy z různých pohledů, míchat vyprávění a časy, zaměřit se na přenos smyslnosti do slov. Chci vytvořit jazyk, který může být
hmatatelný a hutný, smyslnou prózu, v níž dám hlas
těm, jejichž zkušenost byla po staletí odsouvána na
okraj z jediného důvodu: kvůli jejich pohlaví.
JARMILA SKOPALOVÁ

‹
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Svět knihy dětem Plzeň
festival čtenářství a knížek pro školy i rodiny
DEPO2015 Plzeň
pátek 23. září 2022, 8:45–19:00
www.svetknihy.cz, rostemesknihou.cz

‹

Literární festival zaplní čtyři programové sály pořady určenými pro děti a mládež. Snahou je tak podpořit čtenářství a zájem o literaturu, jak je tomu v rámci celoroční
kampaně Rosteme s knihou, kterou pořádá společnost Svět
knihy. Zváni jsou předškoláci, žáci obou stupňů základních škol a program je připraven i pro středoškoláky. Na
odpoledne jsou pak na pořady zváni především rodiče
s dětmi. U vybraných pořadů bude možnost i knihy zakoupit.
Z autorů se představí například Petra Hůlová, Daniela
Krolupperová, Petr Stančík, Galina Miklínová, Marka Míková, Ivana Peroutková, Tereza Marianová a řada dalších.
Uskuteční se setkání s tchajwanským spisovatelem
a básníkem Enkaryonem Angem, jenž nás seznámí s literaturou i dalšími zajímavostmi své země.
Rodiče získají informace, jaké jsou nejlepší knihy pro
děti. Navštívit s dětmi mohou divadelní představení Marka Tomana se souborem Čučka nebo literární dramatizace v podání Michaely Fišarové v doprovodu herce Miroslava Reila.
Mládež se dozví o oblíbeném Humbooku, fenoménu
manga či novinkách z Muzea rekordů a kuriozit. O historických událostech jde mluvit i psát tak, aby publikum
hltalo každé slovo. Ví to i autorky Jana Poncarová a Markéta Lukášková. Jsou připraveny i pořady s poezií a hudbou a také workshopy – hry k rozpoznání fake news.
Komiksové nakladatelství CREW si pro Plzeň nachystalo speciální akci! Po celý den si návštěvníci budou moci
zatočit Komiksovým kolem štěstí, kde každý vyhrává
hodnotné komiksové ceny!
Pořady připravila, kromě společnosti Svět knihy, také
naše přední nakladatelství zaměřená na děti a mládež
jako například Albatros Media, Baobab či Meander.
Celý program je uveden na webových stránkách, kde
je zároveň možnost si rezervovat místo na jednotlivé pořady a zakoupit vstupenky online.

‹

V areálu DEPO2015 bude akce probíhat po celý pátek
23. září, a to od 8.45 do 19.00 hodin. Program zahrne
autorská čtení, besedy, workshopy, divadelní představení i soutěže.

///festival čtenářství a knížek
pro školy i rodiny

DEPO2015 Plzeň
pátek 23. září 2022
www.svetknihy.cz
www.rostemesknihou.cz

autorská čtení,
besedy,
workshopy,
divadelní
představení,
soutěže…

Za finanční podpory:

Partneři:

finanční podpora: MK ČR, Státní fond kultury, město Plzeň, MČ Plzeň 3

13. ročník literárního festivalu DĚTI, ČTETE?!
září--listopad 2022
AUTORSKÁ ČTENÍ BESEDY HRY VÝTVARNÉ DÍLNY
Praha Olomouc Plzeň Prostějov

děti!
čtete?

DĚTI, ČTETE?!
FESTIVAL
ZAHÁJENÍ
ÚTERÝ 14/9
12:00
WERICHOVA
VILA

program
čtěte zde!

sledujte fb/instagram @detictete
kompletní program festivalu čtěte na
www.detictete.cz

Peter Schäfer

Krátké dějiny
antisemitismu
Základní příručka pro každého, kdo chce pochopit,
proč je antisemitismus tak prastarý a zároveň
na vzestupu. Světově uznávaný judaista Peter
Schäfer vypráví, jak se antisemitské stereotypy
šířily již od antiky, jak vedly k pronásledování,
ničení a zabíjení a jsou živé i po šoa.

M a r t in S el ner

Uprostřed
Prozaický debut autora knih Autismus & Chardonnay.
Martin pracuje ve stacionáři pro lidi s autismem.
Když má volno, pije víno, sarkasticky komentuje
sebe i okolí a sleduje svět skrz sociální sítě.
Zdánlivě ho nic nerozhází, dokud mu do života
nevstoupí Veronika a problémový klient Michal.

Z u Z a n a K u ltá n o vá

Zpíváš, jako
bys plakala
Nejprve chudá studentka, pak žádoucí milenka,
a nakonec pochybující manželka a matka toužící
po „obyčejném životě“. Andrea se přiznává ke svým
pokleskům i selháním a nebojí se odhalit temnou
stránku mateřství. Novinka od autorky oceňovaného
historického románu Augustin Zimmermann.

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 29. 8. 2022 až 4. 9. 2022

beletrie
1. Kateřina Tučková Bílá Voda Host
2. Shari Lapena Nepříliš šťastná rodina Kalibr
3. Matt Haig Půlnoční knihovna Fobos
4. Julia Quinnová Bridgertonovi: Poznáš to z polibků Ikar
5. Robert Galbraith Neklidná krev Kniha Zlín
6. Halina Pawlowská Zájezd snů Motto
7. Patrik Hartl 15 roků lásky Bourdon
8. Coleen Hooverová Odvrácená tvář lásky Ikar
9. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
10. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána

populárně-naučná
1. kolektiv Školní atlas světa Kartograﬁe Praha
2. Lucie Bechynková Opravdové zločiny 2 CPress
3. Petr Čornej Dějepis pro střední odborné školy SPN
4. Jana Vaňková, Roman Vaněk Grilování Pražský kulinární institut
5. Milada Hudcová Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium Prometheus
6. kolektiv Odmaturuj ze společenských věd Didaktis
7. kolektiv Komunikace v českém jazyce pro střední školy Didaktis
8. kolektiv Nová literatura pro střední školy – Učebnice pro 1. ročník Taktik
9. Jiří Mikulčák Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy Prometheus
10. Karin Lednická Životice – Obraz (po)zapomenuté tragédie Bílá vrána

pro děti a mládež
1. Gege Akutami Jujutsu Kaisen – Prokleté války 0 Crew
2. Tacuja Endó Spy x Family 5 Crew
3. kolektiv Kouzelné čtení – Krtkovy příběhy Albi
4. Kojoharu Gotóge Zabiják démonů 8 Crew
5. Lukáš Pavlásek Bláznivá škola Pikola
6. kolektiv Kouzelné čtení – Zpívánky 1 Albi
7. Alice Osemanová Srdcerváči – Kniha 1 CooBoo
8. James Norbury Panda a dráček Pragma
9. Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
10. Jaroslav Němeček Čtyřlístek pro předškoláky Čtyřlístek
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Červenec 2022 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. Kateřina Tučková Bílá voda Host
2. Robert Galbraith Neklidná krev Kniha Zlín
3. Jussi Adler-Olsen Chlorid sodný Host
4. Natasha Boyd Francouzská lekce Metafora
5. Angela Marsonsová Vražedná mysl Kalibr
6. Penelope Wardová Anti-přítel Baronet
7. Julie Caplinová Domek v Irsku Cosmopolis
8. Julia Jamesová Jeho zakázaná Popelka HarperCollins
9. Annie Westová Nepřítel, který mě zachránil HarperCollins
10. Shari Lapena Nepříliš šťastná rodina Kalibr
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NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

349 Kč

vázaná
176 stran

359 Kč
vázaná
96 stran

299 Kč

vázaná
250 stran

429 Kč

vázaná
368 stran

279 Kč

brožovaná
264 stran

499 Kč

vázaná
224 stran

490 Kč

brožovaná
240 stran

348 Kč

vázaná
192 stran

399 Kč

vázaná
672 stran

169 Kč

399 Kč

vázaná
832 stran

159 Kč

brožovaná
48 stran

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

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

brožovaná
128 stran

Putování
po vinicích
naší země

www.KNIHA-MESICE.cz

www.KNIHA¯MESICE.cz

NOVÁ GENERACE
SÁGY RODU COURTNEYŮ

www.NOVINKA-MESICE.cz

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

