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Dopisy Ježíškovi napsaly známé osobnosti
jako Eliška Balzerová, Ewa Farna, Robert
Fulghum, Dagmar Havlová, Bolek Polívka
a řada dalších. Jsou to dopisy plné humoru,
moudrosti, bilancování i laskavosti.

Pestré literární
zážitky
Caitlin Wahrerová
Co se stalo

Tony na svého mladšího bratra
Nicka dohlížel už odmalička. Takže
když se Nick ocitne po brutálním
sexuálním napadení v nemocnici,
bratrův ochranitelský instinkt se
okamžitě rozhoří. Tonyho manželka,
advokátka Julia, se také do případu
vloží. Oba totiž vědí, že vše se
snadno může velmi zkomplikovat.
A právě to se také stane.

Vychází
4. 11.

399 Kč Překladová beletrie

Alexis Hendersonová
Rok čarodějnic

Hans Rosenfeldt
Léto vlků

Když jsou v žaludku mrtvé
vlčice objeveny lidské ostatky, je
policistce Hanně Westerové jasné,
že letošní léto nebude jako ostatní.
Nález si policie záhy propojí
s krvavým drogovým obchodem,
který měl proběhnout na hranicích
s Finskem. Jenže jak se oběť
ocitla až v haparandských lesích
na odlehlém švédském severu?
A kam se poděly drogy a peníze?

Immanuelle se snaží co
nejlépe uctívat Otce, řídit
se Svatým protokolem a žít
pokorně, zbožně a v naprostém
podrobení, stejně jako
všechny ostatní ženy v Bethelu.
Jenže náhoda ji zavede do
zapovězeného Černolesa, kde
první prorok kdysi zavraždil
čtyři mocné čarodějnice. Jejich
duše lesem stále obcházejí
a věnují Immanuelle deník její
mrtvé matky...

379 Kč Fantasy

399 Kč Krimi

Jan Kucin
Když padaly hvězdy

Před šesti sty lety se lidé
vzepřeli bezohledné tyranii
prastarých mágů a rozpoutali
válku, díky níž z povrchu
země nenávratně zmizela
kouzelná moc. Dávný svět
se stal pouze vzpomínkou.
Teď se však zdá, že se
magie vrací, a nikdo netuší,
co všechno by se mohlo
navrátit spolu s ní.

449 Kč Fantasy

James Nestor
Dech

V posledních letech se zdá,
že lidé jsou čím dál posedlejší
zdravým životním stylem.
Více sportujeme, zajímáme
se o správné stravovací návyky,
otužujeme se. Je tu však jeden
proces, k němuž obracíme
pozornost až ve chvíli potíží:
dýchání. Zapomněli jsme snad
tu nejpřirozenější věc na světě?

379 Kč Non-fiction

Dita Táborská
Černé jazyky

Tchajwanec Bao se snaží mít celý
život pevně v rukou. Má skvělou kariéru,
děti s prestižními školami, a dokonce se
zdá, že jej netíží ani nefunkční vztah s bývalou
manželkou Sedrikou. Na Tchaj-wanu jde přece
o to, aby člověk neztratil tvář — ať se děje cokoli.

349 Kč Česká beletrie

Caitlin Moranová
Víc než žena

Ležet na pasece, vyhřívat se na
slunci a trávit. Tak vypadá medvědí
program dne. Jenže Pompon se
nehorázně nudí. A vůbec, v celém
tomhle lese je nuda k ukousání.
Veverky jsou trapné, zajíci nechutní,
kačeny dotěrné. „Jdu pryč,“ prohlásí
a jde. Pompon by chtěl být kluk, mít
spoustu hraček a pořád něco dělat!

hostbrno.cz

Benjamin Chaud
Pompon se nudí

Populární spisovatelka
se zaobírá výzvami, které
v současnosti čekají na
„zralé“ ženy. Víc než žena je
břitkým průvodcem dospělostí
i smířením s faktem, že seznam
povinností, potřeb a potíží se
bude jen prodlužovat. I přes
nudný sex, protivné puberťáky
a nezničitelné faldy Moranová
neztrácí nadhled a smysl pro
řádně kousavý humor.

369 Kč Non-fiction

349 Kč Pro děti od 3 let

Saša Uhlová,
Apolena Rychlíková,
Jan Bělíček, Pavel Šplíchal
Stát v rozkladu

Koronavirová pandemie v plné nahotě ukázala ochablé
tělo Česka. Stát není pořádně schopen postarat se o své
chudé, nemocné a ohrožené. Navzdory novinovým
komentářům však nejde o selhání té či oné vlády, toho či
onoho politika. Ale o rezignaci na koncepční řešení oblastí,
které možná nemají okamžitý ekonomický potenciál,
avšak zásadně určují podobu a důstojnost života v Česku.

299 Kč Non-fiction

Jan Němec, Petr Vizina
Znamení neznámého
Rozhovory o spiritualitě

Jaké to je, když člověk hledá sám
sebe a najde něco daleko víc? Devět
rozhovorů o vnitřním životě, devět
příběhů o tom, na co jsme zapomněli.
Mezi dotazovanými jsou například
kněz, básník, ekolog, filosofka
i řádová sestra.

369 Kč Non-fiction

editorial

tip redakce

TŘI ODDECHOVKY A JEDEN ATLAS

Vážení a milí čtenáři,
máme za sebou další akci, na které nemohl žádný
knihomol chybět, a sice knižní veletrh v Havlíčkově
Brodě. Konal se letos už po jedenatřicáté a shrnutí
toho, co se tam letos dělo, vám přinášíme na straně
28. Jako každý rok to bylo příjemné podzimní knižní
povyražení nejen pro návštěvníky, ale i pro vystavující. Nakladatelé a tiskaři teď mnoho příležitostí k radosti nemají. Snaží se dohonit koronavirový deficit,
kdy se prodeji knih příliš nedařilo, a měl jim v tom pomoci předvánoční trh. Jenže
není papír! Potíže prý pramení z čínského trhu, který se pere s následky pandemie
a nestíhá plnit závazky. Vydání knih se opožďují, někteří nakladatelé slevují z požadavků na kvalitu papíru, jen aby plánované kusy stihli dostat do prodeje, a jsou
i tací, kteří se snaží udělat z nevýhody výhodu, takže tisknou téměř na vše, na co
se tisknout dá, a obrátí to v marketingový tah. Proč ne. Každý kouzlí, jak dokáže.
Je to celé složité a nakladatelům to řádně motá hlavy.
Větší ránu rozjitřenému světu uštědřila kauza Pandora Papers, která spustila
pořádné vlnobití a zasáhla i svět literatury. Na seznamu „hříšníků“ se totiž objevil také peruánský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Mario Vargas
Llosa. Uznávaný autor, který měl být majitelem offshorové společnosti v letech
2015 až 2017, však odmítl, že by se dopustil něčeho nezákonného.
A když už mluvíme o Nobelově ceně za literaturu, pak nesmím zapomenout
na letošního laureáta. Novým nositelem prestižního ocenění se stal tanzanský
literát Abdulrazak Gurnah. Členové Švédské akademie ocenili jeho schopnost
citlivě psát o kolonialismu a vystihnout jeho vliv na obyvatele jihovýchodní Afriky.
V dnešní rozbouřené době, kdy se kvůli barvě kůže téměř přepisují dějiny, je to
ocenění jistě na místě.
S přáním hezkého knižního podzimu
JANA MARXTOVÁ

Nakladatelé tuží svaly a vychází tolik knih, že nevíme, co z nich pro náš redakční tip
vybrat. Rozhodli jsme se, že tentokrát vsadíme na oddychovější literaturu. První náš
tip je od Michala Viewegha, protože to je záruka, že půjde sice od lehčí žánr, ale
dobře napsaný. Připouštíme, že máme pro něj slabost a na jeho novinku Dula, která
navazuje na Biomanželku a Biomanžela, jsme se těšili. Nadělili jsme si ji k sychravému podzimu, dece a teplým ponožkám.
Podobnou docela obyčejnou ženskou slabost máme i pro Dominika Landsmana. Jeho pohled na rodičovství je vtipný, svěží a stejná je i novinka Karanténa
s moderním fotrem, kde už název prozrazuje, jakým obdobím se tentokrát bude
autor zaobírat.
Třetí novinkou je literární debut herečky Petry Nesvačilové. Nedávno nám
o něm prozradila pár slov v rubrice „Co právě čte a píše…“ a teď už máme její prvotinu v ruce. Jmenuje se Skutečná a je z části autobiografická. Petra si prý psala povídky
už od dětství, ale až teď nastal čas je vydat knižně, a jak nám prozradila, ráda by, aby
nezůstalo jen u jedné knihy.
A já si návdavkem dovolím jeden tip,
který vybočuje z onoho holčičího čtení. Je to
Atlas lidových krojů České republiky, který
představuje kroje z Čech, Moravy a Slezska,
včetně německy mluvících menšin. Dostal
se mi do ruky poté, co jsem se začetla do už
dávno vydané knihy Heleny Sobkové o původu Boženy Němcové, a vlastně mi na ni
tak nějak navázala. Prostě jsem si babičku Němcové vždycky představovala v nějakém kroji, a proto jsem se začetla, respektive díky mnoha ilustracím spíš zahleděla
do více než dvou stovek obrázků ženských a mužských svátečních krojů jednotlivých
regionů. Je tu i mapa oblastí, kde se dané kroje nosily. Knížka je výsledkem badatelské činnosti během budování expozice Muzea Ostrov lidových krojů. Je moc pěkná,
výpravná, jiná, ale zajímavá. 
JANA MARXTOVÁ

Motto čísla:
„Knihy jsou klidní
a spolehliví přátelé.“
Victor Hugo

co právě čte

LENKA HATAŠOVÁ
Musím přiznat, že jsem takový specifický čtenář. Jelikož
trávím hodně času u počítače, kde upravuji své fotografie,
mám celkem velkou spotřebu audio nahrávek – různými
podcasty počínaje a audioknihami konče. Před mým objektivem občas stanou i spisovatelé a já pak v rámci jejich
poznávání věnuji pozornost i jejich tvorbě. V poslední
době to byli třeba Martina Formanová, Patrik Hartl nebo Markéta Lukášková. Jinak
ale beletrii moc nečtu, zajímá mě oblast osobního rozvoje, takže v mé knihovničce
najdete spíš knihy od Davida R. Hawkinse, jako jsou třeba jeho Moc a síla nebo
Vzestup po úrovních vědomí, což je pro mě kniha knih.
Stejně tak je to i s knihami od Brandon Bays, troufnu si tvrdit, že její Cesta mě v životě
hodně posunula. Nedávno jsem navíc narazila na velmi pozoruhodnou knihu s názvem
Život na zelenou, kterou napsal slavný hollywoodský herec Matthew McConaughey.
Už samotný název ve mě vzbudil zájem, cosi mi říkalo, že to bude přesně kniha pro mě.
A taky že jo. Na své nedávné dovolené v Chorvatsku jsem ji přečetla jedním dechem
a některé její pasáže se mi zasekly do mysli jako cepín. Hvězdy světového věhlasu totiž
znají klíč k tomu, jak plout s proudem, a ne každý je ochotný se o své know-how podělit
s širokou veřejností jako právě Matthew McConaughey. Ke knihám mého života bych
ráda časem přiřadila i monografii svých fotografických portrétů osobností, na které už
několik let pracuji. Bude rozšířeně navazovat na můj výstavní projekt s názvem V jiném
světle, který putuje po českých galeriích. Mimochodem, v příštím roce bude například
k vidění ve výstavní síni KC Zahrada na pražském Chodově.
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ROMANTICKÉ ÚTĚKY

Bestsellerová série Julie Caplinové

KA

NOVIN

Zabalte si kufry a vypravte se
k zasněženým vrcholkům švýcarských Alp!
Mina má za sebou pořádný trapas a rozhodne se
utopit svůj žal v té nejlepší horké čokoládě na světě.
Moc dobře ví, kde ji najít – v útulné chatě u své
kmotry ve Švýcarsku. Plán je jednoduchý: litry
čokolády a žádní muži. Dokáže šálek horké
čokolády vyřešit všechny trable?

JIŽ
VYŠLO

PŘEČTĚTE SI TAKÉ
PŘEDCHOZÍ KNIHY SÉRIE
„ROMANTICKÉ ÚTĚKY“
Kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Timo Parvelou

ELLA Z FINSKA U ČESKÝCH POSTÝLEK
Děti jsou stejné všude na světě, ale nežijí ve stejném světě, ve stejných podmínkách, ve stejném způsobu komunikace. Uvědomila jsem si to, když se mi do ruky
dostaly příběhy Elly, které napsal finský spisovatel Timo Parvela, jeden z nejslavnějších současných autorů této krásné severské země.
Příběh knihy Ella v Laponsku se odehrává na školním výletě, na který třída letí letadlem. Sám jste bývalý učitel. Letěl jste někdy se svými žáky na výlet
letadlem? Pokud ano, pak mate můj obdiv.
Nikdy. Několikrát jsem s nimi jel autobusem do
plaveckého bazénu a vždycky to byla hrozná zkušenost. Příběhy Elly jsou smyšlené, ale skutečně znám
učitele, kteří byli se svými žáky
v Řecku. Jsou to opravdoví světci.
Miluju příběh Elly v Laponsku.
Jsem přesvědčená, že dospělí, kteří tuhle knížku dětem čtou, se od
ní neodtrhnou ani po usnutí svých
posluchačů. Myslíte i na rodiče,
když píšete pro děti?
Odpověď je ano i ne. Když píšu,
tak vlastně nemyslím vůbec na
čtenáře. Myslím jen a jen na sebe,
aby to bavilo mě. Na druhé straně
si jako čtenář myslím, že knížka pro děti musí mít
vždycky dvě úrovně, jednu pro děti a druhou pro
dospělé.
Podle příběhů vaší Elly se zdá, že ve vaší zemi dospělí mluví s dětmi mnohem otevřeněji než u nás. Je
tomu skutečně tak?
Znovu musím říct, že ty příběhy jsou fikce, takže neříkají pravdu o finských školách nebo společnosti.
Na druhou stranu je tu hodně věcí, které opravdu
reflektují finskou realitu. Ve finských školách si jsou
žáci a učitelé velmi blízko. Studenti oslovují učitele
jejich křestními jmény a učitelé mluví s dětmi velmi
otevřeně a přátelsky.
Učitel vaší Elly je pro děti přítelem, děti ho milují
a podporují. Opravdu to tak je?
Ve skutečnosti není realita ve finských školách tak
růžová. Ale zase je nutné říct, že zvlášť malí žáci

jsou skutečně velmi oddáni svým učitelům a mají
je rádi.
Napsal jste devadesát knih pro děti. V čem je největší rozdíl mezi světy dětí a dospělých ve vašich
příbězích?
Teď už je to vlastně víc jak sto knih. Největší rozdíl mezi mezi světem mých knih
a světem reálným je, že realita je
mnohem nahodilejší. Při psaní
mohu kontrolovat realitu, kterou
tvořím, ale na skutečný svět mám
jen malý vliv. Na štěstí v mém
vlastním opravdovém světě o všem
rozhoduje moje žena, a to v můj
prospěch.
Kdy se z dětí stávají dospělí?
Je mi padesát sedm let a moje žena
říká, že jsem pořád ještě nedospěl.
Takže odpověď zní – já nevím.
Čtou finské děti rády? Pokud ano, jaký typ knih
a příběhů mají nejraději?
Ano, děti ve Finsku pořád hodně čtou, ale zdá se, že
čtení se mění v poslech audioknih. Populární jsou
knihy, ve kterých je humor a dobrodružství. A také je
hodně důležité, jaké jsou ilustrace. Ty mají velký vliv
na popularitu knížky.
Vaše poslední kniha
přeložená do češtiny je
Koumákův blog. Také
graficky je napsán jako
skutečný blog, ale pořád je to knížka. Trváte
na papírových knihách,
nebo se vrhnete i na
psaní pro internet?

www.krigl.cz

Neobvyklé přátelství
Petra Stecherová, Daniela Roule Plocková
Devítiletá Sára odjede s rodiči z Čech na dovolenou do Thajska, kde se seznámí s Mali. Společně
poznávají nejen krásy ostrova, ale i některé druhy
zvířat. Kdo je vlastně Mali? A podaří se Sáře s její
pomocí najít ukrytý poklad? To vše, a mnohem víc,
má zapsané ve svém deníku…
160 × 200 mm, 44 stran, vázané, cena 188 Kč
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Myslím, že kniha, internet a nakonec i audiokniha
jsou odlišné fenomény. Píšu hlavně knížky, které
mohou být adaptovány třeba do audioknih nebo
her. I když je příběh Pateho napsán jako jeho blog,
je to stejně pořád knížka.
Jaké žánry čte autor knížek pro děti?
Všechny.
JARMILA SKOPALOVÁ

Příběh lásky dvou lidí, jejichž vztah se proměnil v milostný
zápas. Tomáš, šarmantní a uznávaný pražský intelektuál, se
seznámí s režisérkou Martinou, která žije a pracuje zároveň
v Paříži i Praze a píše scénář dokumentárního filmu o Milanu Kunderovi. Vášnivá láska netrvá příliš dlouho, Martina
postupně objevuje, že s partnerem není ve vztahu sama.

Tenkrát v Hollywoodu je dlouho očekávaná románová prvotina
Quentina Tarantina, alchymisty, jenž dokázal proměnit
filmový brak ve zlato. Stejně jako na plátně sledujeme herce
Ricka Daltona a jeho dubléra, šoféra a přítele Cliffa Bootha.
Oba se musejí vyrovnat s vlastním stárnutím a proměnou
filmové kultury, v níž už jen obtížně hledají své místo.

Nakladatelství založené v prosinci 1989

Dáváme kvalitním knihám prostor

V nové knize, kterou Martina Formanová navazuje na
předchozí autobiografické prózy Skladatelka voňavého prádla
a Snědla dětem sladkosti, se setkáváme se zralou ženou
reflektující svůj život po smrti manžela Miloše Formana.
Autorčino dosud nejintimnější dílo doprovází řada
fotografií.

O „nejlepším tenistovi všech dob“ vyšla již řada publikací
a článků, převážně od sportovních novinářů, ale pohled Milana Hanuše je v tomto kontextu ojedinělý stylem i pojetím.
Vedle sportovní stránky totiž přibližuje také psychologické
pozadí tenisové hry i výjimečný způsob, jakým Roger Federer dokázal fenomenálně rozvinout svůj talent.

knižní tipy

TENKRÁT V HOLLYWOODU
Pro režiséra Quentina Tarantina mám slabost už od chvíle, kdy
vyrukoval s prvním filmem a s přezdívkou blázen z videopůjčovny dobyl Hollywood. Nikdo takový tu ještě nebyl. Trochu
cvok, trochu génius. Miluju jeho filmy Čtyři pokoje, Kill Bill
a úplně nejvíc Pulp Fiction, který jsem viděla snad dvacetkrát,
a u nás v rodině se často používají některé hlášky například:
‚Máme radost, Vincente? Máme radost?‘ Je pravda, že jeho
filmy a humor nejsou pro každého, ale vzhledem k tomu, že co
novinka, to kasovní trhák, tak těch bláznů, kteří mu rozumějí,
není zase tak málo. Když v roce 2019 natočil film Tenkrát v Hollywoodu, byla z toho
senzace. A to nejen proto, že do hlavních rolí získal Brada Pitta a Leonarda di Capria
(Brad za ni získal Oscara, Leonardo zůstal u nominace), ale především příběhem
snímku. Pohrál si tu totiž se skutečnými událostmi, které zahýbaly Amerikou konce
60. let, a přidal kus fantazie ve stylu co by, kdyby… Snímek je sice dlouhý, ale vydržela
jsem na něj koukat bez dechu. Ale pojďme ke stejnojmenné knize, kterou Quentin
Tarantino nyní vydává jako svůj spisovatelský debut (vydává Prostor). Opět se vyřádil.
Zjevně našel nakladatele a knižního redaktora stejného naturelu, protože je to jízda od
obálky po poslední stránku. Vydání je paperbackové a titulní strana je jako vystřižená
ze sedmdesátek. Dokonalá iluze. Protože patřím k těm, kdo se zdráhají číst knihu poté,
co viděli film, moc se mi do čtení nechtělo, ale slova českého překladatele Rani Tolimata mě přesvědčila, že to bude stát za to. „Co se děje týče, je to trochu jiný příběh než
film – nechci nic prozrazovat, ale čtenáře patrně čeká pár velkých překvapení.“ A taky
jo. Ale ani já nebudu prozrazovat. Pokud máte rádi Quentina Tarantina, pak prostě
musíte tuhle knihu, která už získala kredit světového bestselleru, doma mít.
JANA MARXTOVÁ

THRILLER
PLNÝ ZVRATŮ
TAKÉ JAKO
AUDIOKNIHA

STRUČNÝ PŘÍBĚH ŽEN V UMĚNÍ
Vydavatelství Grada vydalo skutečný poklad – knihu Skutečný
příběh žen v umění autorky Susie Hodgeové (vydává Grada,
přeložili Jan a Dina Podzimkovi). Ač vypadá tence, je těžká a její
obsah je pro mě doslova zjevením. I když jsem žena, nikdy mě
nenapadlo přemýšlet o ženách malířkách třeba v patnáctém
století. Básnířky, spisovatelky, ba i vědkyně známe, ale malířky?
A přece jich je historie plná a jejich osudy si nezadají s osudy jejich slavných mužských dobových souputníků. A ty jejich obrazy! Není to žádná romantická sladkobolná selanka. On taky život žen v běhu staletí byl
spíš dramatický než romantický. Ještě před pár sty lety měly jen dvě volby: manželství,
nebo klášter. A pokud si vzpomenete na filmy z Ameriky padesátých let minulého století, tak leckde žena neoplývala svobodou ani tehdy, natož třeba v renesanci. Právě tímto
obdobím kniha Susie Hodgeové začíná. Zastavím se u osudu první malířky Sofonisby
Anguissolové. S pokorou přiznávám, že o ní slyším poprvé. Ale její díla i osud jsou jedinečné. Navíc podle autoportrétu byla velmi hezká a má rázný výraz. Nepocházela
z umělecké rodiny, ale její otec byl urozený muž a byl také toho názoru, že dívky se mají
vzdělávat. Dochoval se dokonce dopis, ve kterém píše Michelangelo Buonarrotimu
a děkuje mu za to, že seznámil jeho dceru „s nejctihodnějším uměním malby“. Jedno
z nejkrásnějších zátiší, které jsem kdy viděla, namalovala zase Clara Peetersová. Popis
a symbolika pokrmů na tomto zátiší je tak půvabná! Další malířka Artemisia Gentileschiová zase měla jako dívka dost pohnutý osud. Otec ji dal do učení ke svému uměleckému příteli Tassimu, a ten ji znásilnil. Dokonce došlo k soudu, který pro ni byl velmi
ponižující. Krátce poté se ale provdala a jako mnoho žen – umělkyň, o jejichž osudech
se v knize dočtete, i ona se stala živitelkou rodiny. Její obrazy byly velmi žádané a v roce
1616 se stala první ženou členkou florentské Akademie výtvarného umění. Nejen tyto
malířky se staly průkopnicemi osudů už známých jmen jako je Gončarovová, O´Keefeová, Kahlo, Abramovičová.
Kniha je úžasně provázaná – každá kapitola, každé téma jsou zde poznámkami
a odkazy propojeny s dalšími osobnostmi či uměleckými směry. Myslím, že vydání takovéto publikace udělá pro sebeuvědomění žen víc než jakékoliv světové či politické
hnutí.
JARMILA SKOPALOVÁ

Detektiv Josie Quinnová musí vyšetřit případ,
který se dotýká její minulosti. Kdo doopravdy
byla její matka a kdo je záhadná žena
pohřbená v lese? Dokáže Josie vybojovat
bitvu s démony ze své minulosti, aby dokázala
ochránit další nevinné životy?
Po úspěchu první knihy s názvem Mizející dívky
a jejím volném pokračování Dívka beze jména
přichází bestsellerová autorka Lisa Reganová s dalším
pokračováním případů detektiva Josie Quinnové. Stejně
jako u předešlých dílů si můžete Matčin hrob poslechnout
také jako audioknihu v podání Vandy Hybnerové.

DALŠÍ PŘÍPAD
DETEKTIVA
JOSIE QUINNOVÉ

Kupujte na www.grada.cz

Ostřílený novinář Dan Morain sledoval profesní a politický
vývoj Kamaly Harrisové celých pětadvacet let, během nichž se
zabýval právní problematikou a politickou situací v Kalifornii,
a nyní předkládá první podrobný popis její výjimečné životní
dráhy. Morain průběžně ukazuje, co Harrisová dělá, když se
nikdo nedívá.

Nakladatelství založené v prosinci 1989

Při pátrání po osudech vlastních předků, kteří v ukrajinském
Lvově padli za oběť holokaustu, se spisovateli Philippu Sandsovi podařilo do detailů zrekonstruovat všední i dobrodružný
život Otta von Wächtera, vysokého důstojníka SS, guvernéra
okupovaného Krakova a poté Lvova, obžalovaného
z masové vraždy více než sta tisíc Židů a Poláků.

Držitel americké Národní knižní ceny Evan Osnos vytvořil
soustředěný, brilantní a trefný záznam úspěšné celoživotní
cesty a padesátileté politické kariéry Josepha R. Bidena jr.
Ukazuje však zároveň, že život současného amerického
prezidenta byl poznamenán i hlubokými osobními ztrátami
a zklamáními.

Dáváme kvalitním knihám prostor

Samostatné židovské městečko Trochenbrod rostlo a vzkvétalo
uprostřed lesa volyňského vojvodství. V roce 1941 byli nacisty
její obyvatelé povražděni a domy srovnány se zemí. Americký
ekonom Bendavid-Val, syn jednoho z přeživších obyvatel, skládá podmanivý obraz štetlu od jeho založení na začátku 19. století
až do dnešních dnů, kdy existuje už jen jako vzpomínka.

NOVINKY Z NAKLAD
ZDENA SALIVAROVÁ

PAVLA HORÁKOVÁ

HONZLOVÁ

SRDCE EVROPY

Román je neprávem opomíopomí
jený klenot české literatury,
ve kterém autorka jedinečjedineč
ným způsobem zachytila
dobu děsivého komunistickomunistic
kého teroru, který znejistil
lidské vztahy.

Nový román držitelky ceny
Magnesia Litera nabízí
pozoruhodný dialog dvou
žen, které dělí více než sto
let, ale spojuje je fascinace,
kterou obě pociťují tváří
v tvář Vídni.

MARTIN JONÁŠ

MARIEKE LUCAS RIJNEVELD

Osobitý pohled dlouholetého
berlínského zpravodaje České
televize na tuto zásadní osobosob
nost světové politiky a také na
proměny, které Německo za
její vlády prodělalo.

Příběh rodiny, které rozvrátí
život tragická smrt nejstaršího
ze sourozenců. Hlavní hrdinhrdin
ka, dospívající dívka, je bez
pomoci rodičů ponechána na
pospas vlastním nejistotám.

S VEČEREM PŘICHÁZÍ TÍSEŇ

FENOMÉN ANGELA MERKELOVÁ

MAXIM BILLER

MICHEL FABER

ŠEST KUFRŮ

NĚKDY PROSTĚ PRŠÍ

Rodiny mívají svá tajemství
a pátrání často přináší přepře
kvapivé zvraty. Zvláště když
chcete zjistit, kdo může za
to, že vám sovětští komukomu
nisté za záhadných okolokol
ností popravili dědečka.

JONATHAN MILES

ANDREW MICHAEL HURLEY

Veterán války v Afghánis-tánu vstane z invalidního
vozíku a spustí cirkus. Byl
to zázrak?! Dojemný, napínapí
navý, zábavný a velmi silný
příběh o lidství, naději,
ztrátě a statečnosti.

Jsou místa, kterým je lepší se
vyhnout, nechce-li člověk přijít
o rozum. Novinka od mistra
soudobého gotického románu
s uhrančivou atmosférou plnou
tajemství.

CHODÍCÍ ZÁZRAK

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

Dojemné, satirické, ale
i upřímně lidské povídky,
ve kterých se setkáme
s Bohem, který najde
Zemi na skládce, s láskou
v sexshopu i s rybami,
které plují ve vzduchu.

HLADOVÝ LÁN

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

DATELSTVÍ ARGO
NGUYEN HUY THIEP

REINHARD KLEIST

KDYŽ NENÍ KRÁL

KNOCK OUT!

Výbor povídek, který mimo
jiné přináší pohled do
historie, hrst pohádkových
příběhů z horské vesnice
či anekdotickou historku
z hanojské čtvrti.

Životopisný komiks, ve
kterém autor vylíčil tragictragic
ký osud amerického bobo
xera a několikanásobného
mistra světa Emile Griffithe,
je nabit emocemi a nikoho
nešetří.

JINDŘICH VACEK

ANNA FISKEOVÁ

JAK SE DĚLAJÍ DĚTI?

ZAJATCI PÁNA BOUŘÍ

Téma staré jako lidstvo samo
autorka pojednala pěkně
od začátku, věcně, názorně
a s humorem. Vypomáhá si
nejen slovem, ale i skvělými
komiksovými ilustracemi.

Zločin v kraji šamanů a dobrodružný příběh z amerického
Severozápadu, kde se v polovině 19. století střetl svět
bílých Američanů se světem
domorodců.

CHRIS PRIESTLEY

DANIELA TINKOVÁ

MOLDÁNKOVSKÉ VĚŽE 2.
POKLAD ZLATÉ LEBKY

BEZ ZPĚVU A BEZ ZVONĚNÍ

Autor Příšerných příběhů, si
v cyklu Moldánkovské věže
pohrává s motivy dobrodružné četby s parodickou
nadsázkou a vytváří absurdní a komické zápletky
i zvraty.

CLIFFORD A. PICKOVER
KNIHA O MEDICÍNĚ

Připojte se k autorovi C. A.
Pickoverovi a prozkoumejte
s ním 250 nejzajímavějších
milníků ve vývoji medicíny za
posledních 12 000 let - od šaša
manů až k robotické chirurgii.

Kniha se zabývá procesem
dekriminalizace sebevraždy
od konce 17. do konce 19.
století. Jak se změnil tresttrest
ný postih sebevraždy a jak
se proměnilo nazírání na
sebevraha.

JORDAN B. PETERSON
ŘÁD NENÍ VŠECHNO

Autor bestselleru 12 pravidel
pro život nás v nové knize
vyzývá k hledání rovnováhy
mezi chaosem, který nás ohroohro
žuje nejistotou, a řádem, který
zase vede k úbytku zvídavosti.

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

WWW.ARGO.CZ

NAKLADATELSTVÍ
ANCH BOOKS

Zoev Jho/ Diana Luppi
E.T.101
KOSMICKÁ PŘÍRUČKA
Vše, co potřebujete vědět, jste se již naučili — v jiné galaxii. Nemůžete-li si vzpomenout, co je váš skutečný job na
této planetě — koukněte se do této příručky. E.T.101 je
praktický návod, jak se stát v tomto iracionálním světě
„skutečným člověkem“.
S pomocí E.T.101 lze procitnout z hlubokého evolučního
spánku a vzpomenout si na to, co o sobě a o světě víte,
jen jste si to špatně uložili do paměti.
Každá stránka této příručky vámi zalomcuje a podnítí
vás k procitnutí — novými poznatky a zářivým vtipem.
Tato příručka není souborem předpisů či pravidel. Ani
se z ní nedozvíte, kolik andělů se vejde na špendlíkovou
hlavičku a ve které dimenzi se zmíněný špendlík nachází. Nenabízí ani žádné mapy dimenzí, jež by uspokojily vaši lineárně uvažující mysl.
Tato příručka je nástroj. Popostrčí vás, abyste se probudili a zjistili, co už víte. Je to pomůcka ke zpřístupnění
skutečných informací z vašeho nitra. V žádném případě nechce být nějakou další vnější autoritou, jež vám
předepisuje, kterým novým „ismům“, máte od nynějška věřit.
Jelikož chceme zabránit jakémukoliv zneužití příručky, některé informace jsme z ní úmyslně vypustili. Jestli
se přistihnete, že bažíte po dalších odpovědích, a příručka už vám nestačí, nepostávejte jako tvrdé Y — zamiřte
do svého nitra a ptejte se tam. Zde máte k dispozici všechny potřebné informace. Řídicí středisko by ocenilo,
kdybyste si uvědomili, že nestojíme jen za touto příručkou, ale stojíme i při vás, když ji čtěte.
Též bychom rádi uvedli na pravou míru, že vy sice možná tuto příručku považujete za publikaci „nového věku“
(= New Age), my však ne. Totiž to, co vy označujete za „nový věk“, je jen posledním projevem toho starého.
Vzhledem k tomu, že „nový věk“ má stále co do činění s náboženskými systémy víry, jak je hlásají vnější autority, nejde z našeho pohledu o nic nového ani lepšího, než je to ostatní, v co věříte.
Považujeme se spíš za „svaté kovboje“ duchovního stáda a naši příručku vnímáme jako duchovní nástroj kovboje. Z našeho pohledu je tato publikace mnohem více „post-New Age“ nežli cokoliv jiného. Kam si nakonec
příručku zařadíte, není až tak důležité, nýbrž to, jak a na co ji budete používat. Navrhujeme, abyste ji používali
jako nástroj ke probuzení, a nikoliv jako další novou doktrínu, s níž byste i nadále někde v pohodlíčku chrněli.
Inteligence
Všimli jsme si, že vaše a naše představa o inteligenci mají tolik společného, co by se sotva za nehet vešlo.
Například se rádi označujete za inteligentní druh. Zatím jste však blízko situaci, že z planety uděláte neobyvatelnou pustinu, kde se „ujme“ snad jedině asfalt. Též se vám podařilo umístit sebe samých na první místo seznamu ohrožených druhů. S dovolením, rádi bychom k tomu podotkli, že i virus nahlíží svoji situaci
prozíravěji. Jediným důvodem, proč má tendenci zrušit své okolí, je jeho promyšlená snaha udržet si život.
Dále jsme zaznamenali, že používáte výraz chytrý (= angl. smart) ve spojení s obchodními podvody a korupcí.
Podaří-li se někomu prodat nemovitost, která stojí na tekutých píscích, pochválíte ho: „Ti řeknu, to byl chytrý
tah.“ Také si myslíte, že je chytré prodat ojetý vůz za majlant, a nezmínit se kupci, že autu chybí převodovka.
Oba uvedené příklady jsou smyšlené, a zdaleka nedosahují zlomyslností vašich skutečných aktivit.
Vaše vlády, vaše korporace a celkem normální občané však ve jménu materiální vypočítavosti páchají zvěrstva,
nad nimiž zůstává rozum stát, a veškerý lidský obchod je z duchovního hlediska jedním jediným skandálem.
Třešničkou na dortu tomu všemu je fakt, že teoreticky, podle vašich zákonů, může být sice podobné jednání
podvodem, ale o podvodu se mluví jenom tehdy, máte-li smůlu, a chytnou vás. Jinak se považuje takové chování za fikané obchodní hrátky a projevy znamenitých mozků. Ze zřejmých důvodů jsme proto vůči vašemu
konceptu inteligence na rozpacích, a rádi bychom vám nabídli jinou definici…
Řídící středisko

WWW.ANCH-BOOKS.EU
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NÁBOŽE NST VÍ

DAN Ě

Hroboň, Bohdan
Message of Isaiah 1—27 Then
and Now

Vančurová, Alena;
Klazar, Stanislav
Cvičebnice Daňový systém 2021
2. díl

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 150 s., 199 Kč
Kniha mimo jiné shrnuje
výsledky vědecké diskuse
o prvních kapitolách knihy Izaiáš
způsobem, který je srozumitelný
neprofesionálnímu běžnému
čtenáři.
ISBN 978-80-244-5944-8

Jonová, Jitka (ed.);
Martinek, Radek (ed.)
Liturgické textilie a jejich památková ochrana
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 340 s.
Široce koncipovaná metodika reflektuje přesné vymezení sledované
problematiky a přehled dosavadního
bádání s důrazem na středoevropské
prostředí.
ISBN 978-80-244-5867-0

Kopecká, Martina Viktorie
Deník farářky

Praha: Mladá fronta, 2021, 264 s.,
váz. 399 Kč
Boží cesty jsou nevyzpytatelné
a nekonvenční, farářka Martina
Viktorie Kopecká o tom ví své.
Valnou většinu jejího života
se nezdálo, že bude aspirovat
na službu v církvi – a přesto je
dnes výraznou postavou Církve
československé husitské.
ISBN 978-80-204-5762-2

Pecháčková, Ivana
Cesta do Jeruzaléma

Praha: Meander, 2021, 24 s., váz.
128 Kč
Ježíšova dramatická poslední
cesta do Jeruzaléma, během
které znělo radostné hosana na
výsostech, v ilustracích Terezy
Unzeitigové.
ISBN 978-80-7558-115-0

Pecháčková, Ivana
Petrovo zapření

Praha: Meander, 2021, 24 s., váz.
128 Kč
Dita Stuchlíková ilustrovala příběh
o tom, jak Petr ze strachu třikrát
zapřel Krista.
ISBN 978-80-7558-118-1

Pecháčková, Ivana
Svatba v Káně galilejské

Praha: Meander, 2021, 24 s., váz.
128 Kč
První Ježíšův zázrak se stal během
svatby v Káni galilejské. Darja
Čančíková namalovala jednu
z nejznámějších biblických
událostí – příběh proměnění vody
ve víno.
ISBN 978-80-7558-089-4

Pecháčková, Ivana
Vzkříšení

Praha: Meander, 2021, 24 s., váz.
128 Kč
Radostný velikonoční příběh vzkříšení Ježíše a následného setkávání se
s ženami a učedníky ilustrovala Alice
Brotánková. Biblická edice manamana pokračuje dalšími osmi příběhy
Nového zákona.
ISBN 978-80-7558-120-4

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
92 s., brož. 275 Kč
Cvičebnice, jejíž aktualizaci Vám
přinášíme ve třech sešitech, vychází
z právního stavu července roku 2021.
ISBN 978-80-7676-171-1

E KO N OM I K A
Šramková, Dana; Vesecký,
Richard; Jarešová, Jana a kol.
Celní zákon

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
288 s., váz. 598 Kč
Praktický komentář nabízí první
ucelený výklad k zákonu č. 242/2016
Sb., který je zpracován kolektivem
autorů s mnohaletou praxí v oboru
celního a daňového práva.
ISBN 978-80-7676-051-6

společenské
vědy; osvěta
ARCH EO LOG I E
Bednář, Petr (eds.);
Kučera, Lukáš
Moderní chemická analýza
v archeologii, I. díl

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 296 s.
Kniha je zaměřena na využití moderních technik a metod chemické
analýzy v archeologickém výzkumu.
Popisuje analytické postupy od
odběru vzorku přes jeho úpravy až
po analytickou koncovku a zpracování dat.
ISBN 978-80-244-5948-6

FI LOZO FI E
Contradictions 2/2020

Praha: Filosofia, 2021, 237 s., 180 Kč
Anglická část čtvrtého ročníku (zabývajícího se „levicovým feminismem“)
dvojjazyčné ročenky nazvané Kontradikce/Contradictions, média věnovaného odbornému bádání a diskusím
o dějinách a současnosti kritického
sociálního myšlení.
ISBN 978-80-7007-695-8

Navrátil, Ondřej
Řečiště a vlna. České umění
a environmentální problematika
na počátku 21. století

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
320 s., brož.
Problematika životního prostředí
dnes patří v českém umění k „horkým“ tématům a stále zřetelněji
ovlivňuje uvažování a jednání mnoha
autorů a autorek, institucí i jejich
návštěvníků.
ISBN 978-80-907063-3-0

Nietzsche, Friedrich
Tak pravil Zarathustra

Praha: Vyšehrad, 2021, 304 s., váz.
349 Kč
Kniha, kterou její autor, slavný německý filosof Firedrich Nietzsche,
neskromně nazval nejlepší knihou,
jaká kdy byla napsána.
ISBN 978-80-7601-481-7

z n ov i n e k k 25. 10. 2021 28 6 t i t u l ů

H ISTO R I E
100 let českého volejbalu –
1921–2021

Praha: Universum, 2021, 104 s.,
brož. 299 Kč
Alamanach vydaný u příležitosti 100
let založení českého volejbalu. Volně
navazuje na publikaci Zlatá kniha volejbalu, která vyšla před deseti lety.
ISBN 978-80-242-7686-1

Bláhová, Marie
Amica chronistarum

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 243 s., váz. 259 Kč
České dějiny středověku, především
středověká historiografie a kultura středověku představují spolu
s pomocnými vědami historickými
a chronologií zvláště hlavní životní
badatelská témata profesorky Marie
Bláhové.
ISBN 978-80-7422-749-3

Brzkovský, Marek; Šafařík, Jan
Žhavé nebe nad Československem – Letecké souboje
československých stíhačů nad
naším územím 1918–1989

Praha: Universum, 2021, 232 s., váz.
499 Kč
O zapojení českých a slovenských
letců do bojů první a druhé světové
války už toho bylo napsáno mnoho.
Nesrovnatelně méně je zmapována
jejich účast ve střetech vedených nad
územím Československa, zejména
v dobách označovaných za mírové.
ISBN 978-80-242-7486-7

Frankopan, Peter
Hedvábné stezky

Překl. Valenta, Aleš, Praha: Vyšehrad,
2021, 624 s., váz. 699 Kč
Monumentální publikace, která
představuje historii světa v nových
souvislostech.
ISBN 978-80-7601-502-9

Historie Hiporehabilitace a ČHS
Praha: Baronet, 2021, 200 s., váz.
499 Kč
Kniha vznikla k 30. výročí založení
České hiporehabilitační společnosti
(ČHS). Historie hiporehabilitace
a ČHS je velmi bohatá. Je důležité
znát kořeny, obdivovat nadšení,
vědomosti a cíle, které měli její zakladatelé.
ISBN 978-80-88121-66-4

Hrbek, Jiří
Panovnický majestát

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 626 s., váz. 699 Kč
Předkládaná kniha si neklade za
cíl seznámit čtenáře s životopisy
habsburských panovníků ani podniknout sondu do fungování císařského
dvora.
ISBN 978-80-7422-804-9

Jonová, Jitka (ed.);
Martinek, Radek (ed.)
Ornamenta episcopi. Liturgická
roucha olomoucké katedrály

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 366 s.
Publikace představuje vývoj katedrály a zvláště dochovaných parament
v historickém kontextu. Katalog
představí vývoj liturgických parament největší moravské kolekce
církevních rouch od 17. stol. do
1. pol. 20. stol.
ISBN 978-80-244-5868-7
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Klíma, Jan
Afrika ve vichru svobody

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 408 s., váz. 399 Kč
Zánik koloniálních impérií v Africe
se stal přelomovou událostí 20.
století. Definitivně skončilo období novověké evropské expanze
i mocenská priorita několika málo
západoevropských států v globálním
politickém systému.
ISBN 978-80-7422-796-7

Mikulecký, Jakub
Mezi disentem, undergroundem
a šedou zónou

Praha: Academia, 2021, 512 s., brož.
495 Kč
Tato kniha představuje první ucelený
pohled na neoficiální bulharské
písemnictví v kontextu tamního totalitního režimu.
ISBN 978-80-200-3255-3

Padevět, Jiří
Kronika protektorátu

Praha: Academia, 2021, 872 s., váz.
995 Kč
Represe – rezistence – holocaust –
státní a okupační správa – kolaborace
– bojové operace – kultura – všední
život. Kronikovou formou den po
dni zachycené události všedního dne
v protektorátu.
ISBN 978-80-200-3203-4

Tinková, Daniela
Bez zpěvu a bez zvonění

Praha: Argo, 2021, 496 s., váz.
498 Kč
Kniha se zabývá postupným
procesem dekriminalizace
sebevraždy od konce 17. do konce
19. století.
ISBN 978-80-257-3524-4

Wein, Martin J.
Dějiny židů v českých zemích: od
Hilsnera ke Slánskému
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 272 s., 395 Kč
Autor je historik zaměřující se na
židovské dějiny a citlivě zpracovává
vývoj interetnických vztahů v českých
zemích a Československu na konci
19. a v 1. pol. 20. století.
ISBN 978-80-244-5779-6

I N FO R M ATI K A
Kameník, Pavel
Příkazový řádek v Linuxu

Brno: Computer Press, 2021, 224 s.,
brož. 369 Kč
Seznamte se s příkazovým řádkem
jednoduchou a nenásilnou formou,
kdy si na praktických příkladech
z každodenní praxe vyzkoušíte a ověříte, že příkazový řádek
v sobě skrývá obrovský potenciál
a může vám ušetřit spoustu času
i problémů.
ISBN 978-80-251-5033-7

KRIMINALISTIKA
Beran, Ladislav
Slzy galerky

Brno: Moba, 2021, 328 s., váz.
To, že písecký autor, emeritní kriminalista Ladislav Beran dokáže najít
v dobovém tisku 30. let a v četnických
archivech zajímavé případy, o tom už
své čtenáře mnohokrát přesvědčil.
A jistě je nezklame ani ve své nové
knize.
ISBN 978-80-279-0026-8

K Ř ÍŽOVK Y,
HÁDAN K Y
Křížovky – naši sportovci

Praha: Jan Vašut, 2021, 128 s., brož.
99 Kč
Odreagujte se od starostí všedního
dne při luštění křížovek.
ISBN 978-80-7541-285-0

Křížovky do kuchyně – babiččiny
recepty

Praha: Jan Vašut, 2021, 288 s., brož.
99 Kč
Jedna křížovka denně pomůže udržet mozek ve formě, procvičí paměť
a posílí logické myšlení. A pokud
vám při tom vyhládne, po vyluštění
tajenky můžete vyzkoušet některý ze
skvělých a především jednoduchých
receptů.
ISBN 978-80-7541-193-8

MY TO LOG I E
Dougherty, Martin J.
Řecké mýty: Od Titánů k Ikarovi
a Odysseovi
Překl. Alušík, Tomáš, Praha: Universum, 2021, 224 s., váz. 399 Kč
Řecká mytologie nás po tisíciletí nepřestává fascinovat. Každý už někdy
slyšel jména jako Zeus, Hérakles,
Achilles či pojem trojská válka.
ISBN 978-80-242-7651-9

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Mezera, Antonín
Dotazník studijně profesní
orientace. Výchovné a kariérové
poradenství

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 132 s.
Publikace přináší potřebnou metodiku a informace k dotazníku studijně
profesní orientace a ke kariérovému
dotazníku k volbě dalšího studia
a povolání, které jsou určeny žákům
vyšších ročníků základní a střední
školy.
ISBN 978-80-7496-395-7

Novotná, Irena
Šimonovy pracovní listy 27

Praha: Portál, 2021, 64 s., brož.
169 Kč
Pracovní sešit je určen především pro
malé předškoláky, ale je možné ho
využít i pro odlehčení výuky v první
třídě. Souborem zábavných úkolů
provází děti pohádkové postavy, díky
kterým je bude plnění úkolů opravdu
bavit.
ISBN 978-80-262-1793-0

PO LITI K A
Volner, Štefan;
Novotná, Martina;
Barčáková, Marcela
Current Geopolitics of the
European Union

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 180 s., brož.
Publikace věnovaná geopolitické
situaci v EU.
ISBN 978-80-261-1025-5

PR ÁVO
Lovětínský, Vojtěch
Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

bibliografie
Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
208 s., brož. 390 Kč
Tématem publikace je objektivní
odpovědnost, na základě které je
odpovědné osobě bez ohledu na její
zavinění ukládána povinnost nahradit
škodu za určité rizikové věci nebo
činnosti.
ISBN 978-80-7400-841-2

Nedbálek, Karel
Újma, škoda v ČR a SR

Slušovice: Monument, 2021, 180 s.,
139 Kč
Kniha se zabývá problematikou újmy,
škody a odpovědnosti za škodu, včetně stanovení ušlého a hypotetického
ušlého zisku pro Českou i Slovenskou
republiku.
ISBN 978-80-908245-2-2

Psutka, Jindřich
Péče o jmění nezletilého dítěte

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
496 s., brož. 890 Kč
Majetkovým poměrům nezletilých
dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní
praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými
změnami, které tato právní úprava
doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve
společnosti.
ISBN 978-80-7400-829-0

Svoboda, Karel
Společné jmění manželů
a exekuce

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
232 s., brož. 450 Kč
Vyřešení otázek spojených s postihem SJM a nyní již výlučného majetku manžela povinného v exekuci
v režimu od 1. 1. 2014 představuje
velkou výzvu. Nová hmotněprávní
úprava SJM je totiž komplikovaná
sama o sobě.
ISBN 978-80-7400-847-4

Šišková, Naděžda
Lidskoprávní mechanismy na
úrovni EU a otázky související

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
316 s., váz. 765 Kč
Evropská unie na začátku nového
tisíciletí uskutečnila na poli lidských
práv pozoruhodný pokrok, včetně
přijetí prvního závazného katalogu
lidských práv evropského unijního
standardu.
ISBN 978-80-7598-623-8

Tomek, JUDr. Petr;
Fiala, Ph.D., doc., JUDr. Zdeněk;
Vetešník, Ph.D., JUDr. Bc. Pavel
Vzory podání a úkonů podle
zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Olomouc: Anag, 2021, 1. vyd., 608 s.,
brož. 599 Kč
Publikace obsahuje vzory vybraných
podání a úkonů, které vychází ze
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních
sborů.
ISBN 978-80-7554-333-2

ÚZ č. 1442 Vnitřní správa

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 139 Kč
Publikace je rozdělena do tří kapitol:
osobní stav obyvatelstva (občanské
průkazy, cestovní doklady, matriky,
evidence obyvatel, státní občanství),
ověřování (vidimace, legalizace),
ostatní.
ISBN 978-80-7488-479-5

ÚZ č. 1443 Nový stavební zákon
od 1. 7. 2023

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 85 Kč
Od roku 2023 dojde k zásadním změnám územního plánování a stavebního řízení, z nich nejrevolučnější je
zánik dosavadních stavebních úřadů
na jednotlivých obcích a vznik centrálního státního stavebního úřadu.
ISBN 978-80-7488-480-1

ÚZ č. 1444 Cizinci, azyl, …

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 198 Kč
Publikace obsahuje aktuální soubor
21 předpisů upravujících vztahy České republiky a cizinců.
ISBN 978-80-7488-481-8

ÚZ č. 1445 Svobodný přístup
k informacím, …

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 175 Kč
Publikace obsahuje 24 předpisů
v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol.
ISBN 978-80-7488-482-5

ÚZ č. 1446 Advokáti, notáři,
soudci,…

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 139 Kč
Publikace obsahuje soubor předpisů
regulujících výkon některých právnických profesí a soudů.
ISBN 978-80-7488-483-2

PSYCH O LOG I E
Bandler, Richard;
Roberti, Alessio;
Fitzpatrick, Owen
NLP pro každého

z n ov i n e k k 25. 10. 2021 28 6 t i t u l ů
Publikace pro kariérové i výchovné
poradce, pedagogy či školní psychology pomáhající žákům v plánování
kariéry,
ISBN 978-80-7496-440-4

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Careyová, Tanith
Jak přemýšlí náš teenager?

Praha: Slovart, 2021, 224 s., flexovazba, 499 Kč
Být rodičem teenagera není žádný
med. Vlivem změn v mozku i hormonální hladiny má vaše dítě najednou
na leccos vlastní, tak odlišný názor,
dostává se do situací, které nejsou
vždy bezpečné, chce se osamostatnit.
ISBN 978-80-276-0253-7

Zitková, Helena;
Vykoupilová, Hana
Připravte děti na život

Brno: BizBooks, 2021, 216 s., brož.
299 Kč
Tato kniha vás originálním způsobem
seznámí s tím, jak v dětech rozvíjet tzv.
soft skills, tedy základní dovednosti, které jsou potřebné pro spokojený život.
ISBN 978-80-265-1013-0

SBO R N Í K Y
Naděje právní vědy 2020. Právní
věda v praxi

Překl. Michková, Helena, Brno:
BizBooks, 2021, 144 s., brož. 299 Kč
Chcete probudit skutečný potenciál
a změnit svůj život?
ISBN 978-80-265-1027-7

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 1180 s., brož.
Sborník příspěvků ze stejnojmenné
mezinárodní konference pořádané
Fakultou právnickou Západočeské
univerzity v Plzni on-line dne 27.
listopadu 2020.
ISBN 978-80-261-1007-1

Bublanová, Alžběta
Život s panikou

Sborník Státního okresního
archivu Přerov č. 29/2021

Praha: Ikar, 2021, 152 s., váz. 219 Kč
Vyspat se do růžova. Bez problémů
přejíždět po městě tramvají. Užít si
klidnou dovolenou u moře a nestrachovat se, že každý pupínek může
znamenat nevyléčitelnou nemoc… Takový život mají „panikáři“ málokdy.
ISBN 978-80-249-4576-7

Festinger, Leon;
Riecken, Henry;
Schachter, Stanley
Když se proroctví nesplní

Překl. Antonínová, Hana, Praha:
Portál, 2021, 296 s., váz. 499 Kč
V knize z roku 1956 byla poprvé formulována slavná teorie kognitivní disonance (stav mysli vzniklý rozporem
mezi dvěma poznáními či postoji).
ISBN 978-80-262-1796-1

Honzák, Radkin;
Novotná, Vladimíra
Krize v životě, život v krizi

Praha: Universum, 2021, 208 s., váz.
299 Kč
Jedna z lidových definic života říká, že
je to sled nepřetržitě za sebou jdoucích větších či menších průšvihů. Ty
menší řešíme mávnutím ruky, větším
říkáme starosti a ty opravdu velké
jsou označovány jako krize.
ISBN 978-80-242-7585-7

Navarová, Sylvie
Rozvoj kariérového poradce.
Výchovné a karierní poradenství
Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2021, 132 s., brož.

Opava: Zemský archiv v Opavě,
2021, 1. vyd., 239 s., brož.
Sborník Státního okresního archivu
Přerov obsahuje příspěvky s vlastivědnou tématikou regionu Přerovska
a Hranicka.
ISBN 978-80-87632-77-2

SOCIO LOG IE
Nadrchal, David
Různost je bezva!

Praha: Portál, 2021, 208 s., brož. 329 Kč
Právě v rukou držíte text, který se
hemží čtyřpísmennými zkratkami
jako ENFJ, INTP či ISTJ. Každá z nich
představuje jeden z 16 typů osobností rozlišovaných typologií MBTI.
ISBN 978-80-262-1798-5

Ondřejová, Eva
A Foreigner’s Guide to Czech
Family Law

Praha: Universum, 2021, 152 s., váz.
This practical handbook about Czech
family law is designed for the general
public, especially for those in love, for
engaged couples, partners, couples
that are breaking up or divorcing,
and for the interested public, such
as parents.
ISBN 978-80-270-9732-6

STUD I E
Kostrhun, Petr; Nerudová, Zdeňka;
Neužil, Oldřich a kol.
Hledání pravěkého času. In
Search of Prehistoric Times
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Brno: Moravské zemské muzeum,
2021, 1. vyd., 253 Kč
Čtenáři předkládáme další
kolektivní publikaci Studií
Centra kulturní antropologie,
které svým obsahem opět odráží
minulosti i současný potenciál
sbírek a archivních pramenů,
uchovávaných ve fondech
Moravského zemského muzea.
ISBN 978-80-7028-545-9

Ž IVOTN Í ST YL
Farrimond, Stuart
Žijte svůj nejlepší život

Překl. Pavlíková, Světlana, Praha:
Esence, 2021, 256 s., váz. 449 Kč
Prozkoumejte vědu, která stojí za
každodenními životními návyky,
a udělejte svůj den zdravějším, šťastnějším a produktivnějším.
ISBN 978-80-242-7667-0

Hutchinson, Alex
Vytrvalost

Překl. Kudrnová, Anna, Praha: Mladá
fronta, 2021, 328 s., váz. 399 Kč
Na trhu je habaděj knih o běhání,
které jsou psané skalními běžci pro
skalní běžce. Ale tohle není jedna
z nich.
ISBN 978-80-204-4889-7

Shetty, Jay
Mysli jako mnich

Praha: Fortuna Libri, 2021, 336 s.,
váz.
Když budeš přemýšlet jako mnich,
tak pochopíš: • proč je srovnávání
se s ostatními zhoubné, • jak můžeš
využít vlastní strach, • v čem spočívá
nakažlivost negativního myšlení, •
proč nás netvoří jen naše myšlenky.
A ještě mnoho dalšího.
ISBN 978-80-7546-331-9

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Kilianová, Helena a kol.
Evropská ochrana přírody v kontextu ekoturistiky v česko-polském příhraničí
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 144 s.
Monografie představuje ucelený
soubor odborných sond do dílčích
environmentálních problémů česko-polské pohraniční oblasti.
ISBN 978-80-244-5927-1

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Behlingová, Silke
Plemena koní

Překl. Borecká, Jaromíra, Praha:
Esence, 2021, 144 s., brož. 299 Kč
Koně se liší nejen tělesnou stavbou,
výškou a barvou srsti, ale také svým
charakterem.
ISBN 978-80-242-7608-3

technické vědy
H O B BY
Laingová, Ruth
Čarování s jehlou

Praha: Fragment, 2021, 172 s., váz.
349 Kč
Rádi tvoříte, chybí vám však nápady
nebo nevíte, jak na to? Tak právě vy
oceníte tuto knihu plnou jednoduchých návodů na úžasné dekorace,
ISBN 978-80-253-5265-6

Pavlíková, Světlana
Techniky akvarelu

matematické
a přírodní vědy

Praha: Universum, 2021, 256 s., váz.
499 Kč
Rozhodli jste se začít s akvarelem?
ISBN 978-80-242-7281-8

E NTOMO LOG I E

SBO R N Í K Y

Simonová, Francesca
Darebák David a brouci

Applied Electronics 2021. 26th
International Conference

Praha: BB art, 2021, 96 s., váz.
Vítejte u Davidova ujetého i úžasného, darebného i důvtipného populárně-naučného průvodce vším, co
jste kdy chtěli vědět o BROUCÍCH
a jiné havěti.
ISBN 978-80-7595-385-8

FYZIKA
Gribbin, John
Pátrání po Schrödingerově kočce
Překl. Urban, Zdeněk, Praha: XYZ,
2021, 384 s., váz. 399 Kč
Může elektron procházet současně
dvěma různými štěrbinami? Kvantová fyzika a skutečnost.
ISBN 978-80-7597-922-3

K AR TO G R AFI E
Kučera, Zdeněk
Slovensko na starých mapách

Olomouc: Agentura Rubico, 2021,
64 s., brož. 249 Kč
Kniha obsahuje staré mapy světa
a střední Evropy, staré původní a odvozené mapy Uher a staré regionální
mapy vybraných slovenských sídel.
Kniha je ve slovenštině.
ISBN 978-80-7346-273-4

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 190 s., brož.
Sborník z konference.
ISBN 978-80-261-0972-3

VĚDA A VÝZKUM
Kittel, Hugo;
Marelová, Jana;
Novák, Miroslav a kol.
Kaučuk, plasty a ropa

Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2021, 1. vyd., 280 s., váz.
350 Kč
Přehledová publikace Kaučuk, plasty
a ropa dokumentuje historii petrochemického průmyslu v Kralupech
nad Vltavou (Česká republika).
ISBN 978-80-7592-090-4

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Polman, Marcus
Dokonalý steak

Praha: Slovart, 2021, 176 s., váz.
399 Kč
Pokud si rádi pochutnáte na dokonalém šťavnatém steaku, podávaném se

bibliografie
zlatavými hranolky a domácí bearn
skou omáčkou či s bílým pečivem,
které výborně saje šťávu, je tahle kniha pro vás kulinárním pokladem.
ISBN 978-80-276-0294-0

SE XUALITA
Štěrbová, Dana;
Rašková, Miluše a kol.
The Specifics of communication
in relation to sexuality I. Helping
Professions in Relation to Sexuality, Including Persons with
Intellectual Disabilities
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 162 s.
Monografie se soustředí na aspekty
lidského sexuálního a reprodukčního chování, které jsou společensky
nejzávažnějšími projevy sexuality.
Publikace zahrnuje informace vedoucí k větší odpovědnosti za vlastní
sexuální zdraví.
ISBN 978-80-244-5921-9

Štěrbová, Dana;
Rašková, Miluše
The Specifics of communication in relation to sexuality II.
Helping professions in relation
to sexuality including persons
with intellectual disability: From
empirical research
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 114 s., 90 Kč
Publikace je dalším pokračováním
tematiky komunikace o sexualitě
u vybraných pomáhajících profesí.
Zaměřuje se na běžnou populaci,
včetně osob s mentálním postižením.
ISBN 978-80-244-5922-6

Štěrbová, Dana;
Rašková, Miluše
The Specifics of communication
in relation to sexuality III. Helping professions in relation to
sexuality including persons with
intellectual disability: Readiness
for practice
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 86 s., 90 Kč
Publikace rozšiřuje zkoumanou problematiku pomáhajících profesí ve
vztahu k sexualitě o téma osobnosti
jedince a jeho postoje k sexualitě
v kontextu s nutností připravenosti
do profesní praxe.
ISBN 978-80-244-5923-3

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Gkalpakiotis a kol., Spyridon
Kazuistiky z dermatologie

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 184 s.,
váz. 395 Kč
Kazuistické učebnice se v posledních
desetiletích staly oblíbenou a důležitou formou odborného vzdělávání
v řadě oborů. Dermatovenerologie je
navíc z hlediska kazuistik jedinečným
oborem.
ISBN 978-80-7345-700-6

Málek, Jiří; Ševčík, Pavel a kol.
Léčba pooperační bolesti

Praha: Maxdorf, 2021, 4 vyd., 196 s.,
brož. 325 Kč
Kniha podává základní přehled problematiky pro všechny zdravotníky,
kteří přicházejí do kontaktu s pacientem v perioperačním období.
ISBN 978-80-7345-696-2

z n ov i n e k k 25. 10. 2021 28 6 t i t u l ů
Martínek, Jan;
Trunečka, Pavel a kol.
Gastroenterologie a hepatologie
v algoritmech

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 744 s.,
váz. 995 Kč
Gastroenterologie a hepatologie jsou
obory charakterizované dynamickým
rozvojem diagnostiky i dříve nepředstavitelným spektrem nových léků
a dalších způsobů terapie.
ISBN 978-80-7345-684-9

Vítek, Pavel a kol.
Protonová radioterapie

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 248 s.,
brož. 595 Kč
Unikátní publikace v české odborné
literatuře podává soubornou informaci o tom, co protonová radioterapie poskytuje, jaké má výhody a úskalí, jak ji lze v současné době využívat
a jaké jsou pro její využití teoretické
i praktické podklady.
ISBN 978-80-7345-698-6

umění
ARCHITEK TUR A
Peutrec, Eva Le
Architektura kreativního myšlení
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 168 s., brož. 219 Kč
Světově proslulá architektka Eva Le
Peutrec vám ve své knize prozradí,
jak vás mohou složité situace posunout, jak vše zlé přetavit v něco pozitivního a především jak je důležité
používat kreativní myšlení.
ISBN 978-80-7422-812-4

HU DBA
Gioia, Ted
Hudba. Podvratné dějiny

Překl. Sečkař, Marek, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 528 s., váz. 499 Kč
Dějiny možná píšou vítězové. Muziku
však mají na svědomí rebelové. Pro
většinu lidí jsou dějiny hudby pouze
matným pojmem ze školních učebnic,
s nímž má jejich vlastní posluchačský
zájem jen málo společného.
ISBN 978-80-275-0588-3

PAM ÁTK Y
Samek, Bohumil;
Dolejší, Kateřina
Umělecké památky Moravy
a Slezska 3. O–P (2 svazky)

Praha: Academia, 2021, 1252 s., váz.
1450 Kč
Třetí svazek Uměleckých památek Moravy a Slezska organicky navazuje na
předchozí díly (A–I,1994, J–N, 1999).
ISBN 978-80-200-3122-8

TANEČNÍ UMĚNÍ
Chlopčík, Zdeněk; Degen, Milan;
Škápíková, Jitka
Tanec je vášeň
Praha: Universum, 2021, 208 s., váz.
399 Kč
Tanec je fenomén, který provází lidstvo od nepaměti a nezná hranic.
ISBN 978-80-242-7565-9

UM Ě LECK É
SM Ě RY
Mattanzaová, Alessandra
Banksy

Praha: Universum, 2021, 240 s., váz.
799 Kč
Banksy je legenda. Banksy je ikona.
Banksy je názor. Banksy je životní
styl, člověk, umělec a vizionář, který
se dostal mimo škatulky konvenčního
myšlení i společnosti.
ISBN 978-80-242-7419-5

učebnice
BIO LOG IE
Chalupová-Karlovská, Vlastimila
Obecná biologie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 208 s., brož. 250 Kč
Máte před sebou učebnici, která je
zaměřena na otázky biologické evoluce, biologie buňky a genetiky. Zahrnuje tedy jen výsek středoškolského
učiva biologie.
ISBN 978-80-7182-305-6

GASTRO N OM I E
Otoupal, Pavel;
Sedláčková, Hana
Technologie přípravy pokrmů 1

Praha: Fortuna, 2021, 88 s., brož. 165 Kč
Pětidílný komplet učebnic určený pro
SOU, obor kuchař–kuchařka i obor
kuchař–číšník, a pro hotelové školy.
ISBN 978-80-7168-912-6

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Rynt, Pavel
Angličtina pro Čechy – Easy
English!

Praha: Fragment, 2021, 240 s., brož.
299 Kč
Tápete v angličtině a opakujete stále
dokola stejné chyby?
ISBN 978-80-253-5240-3

Sobotka, Bronislav
365 anglických cool frází
a výrazů

Brno: Jan Melvil Publishing, 2021,
376 s., brož. 379 Kč
Tahle kniha často používaných obratů nevznikla z lásky k angličtině, jak
by se mohlo na první pohled zdát,
ale ze závisti.
ISBN 978-80-7555-140-5

Sobotka, Bronislav
Zamilujte se do angličtiny

Brno: Jan Melvil Publishing, 2021,
296 s., váz. 379 Kč
Znáte takové ty učitele, kteří umějí
předat celé třídě totální nadšení
a lásku ke svému oboru? Ty, co dělají
z učení zábavu, na kterou se těšíte? Seznamte se s Bronislavem Sobotkou!
ISBN 978-80-7555-142-9

M ATE M ATI K A
Kubát, Josef
Sbírka úloh z matematiky
pro střední školy – Maturitní
minimum

Praha: Prometheus, 2021, 196 s.,
brož. 158 Kč
Sbírka obsahuje úlohy ze všech tematických celků, které jsou na středních
školách probírány.
ISBN 978-80-7196-030-0

Ostrýtová, Lenka
Matematika od šestky do devítky
– Cvičebnice pro 6. třídu ZŠ

15

Praha: Fragment, 2021, 72 s., brož.
149 Kč
Cvičebnice pro 6. třídu k doplňkové
učebnici Matematika od šestky do
devítky.
ISBN 978-80-253-5269-4

Ostrýtová, Lenka
Matematika od šestky do devítky
– Cvičebnice pro 7. třídu ZŠ
Praha: Fragment, 2021, 96 s., brož.
149 Kč
Ovládáš bravurně učivo matematiky
pro 7. třídu?
ISBN 978-80-253-5307-3

Pavlíková, Ph.D., RNDr. Pavla;
Procházka, Mgr. František
Matematika pro střední školy –
Diferenciální a integrální počet

Praha: Prometheus, 2021, 1. vyd.,
216 s., brož. 220 Kč
Učebnice je určena pro střední školy,
obsahuje kapitoly Funkce – opakování, Spojitost funkce, Limita funkce,
Derivace funkce, Průběh funkce,
Primitivní funkce, Určitý integrál,
Výsledky úloh a cvičení.
ISBN 978-80-7196-467-4

Petáková, Jindra
Matematika – Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám
na VŠ

Praha: Prometheus, 2021, 288 s.,
váz. 288 Kč
Sbírka obsahuje 4 500 úloh. Úlohy
jsou uspořádány do 20 kapitol. Na
závěr jsou uvedena zadání písemných
zkoušek při přijímacím řízení na některých vysokých školách.
ISBN 978-80-7196-487-2

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Honsigová, Lucie
Od šestky do devítky

Praha: Fragment, 2021, 68 s., brož.
79 Kč
Neocenitelný pomocník pro všechny
žáky základních škol.
ISBN 978-80-253-5294-6

VL ASTIVĚ DA
Krejčí, Veronika
Malovaná vlastivěda – od pravěku po renesanci

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 48 s., 73 Kč
Zápisník Malovaná vlastivěda od pravěku po renesanci je 1. dílem pracovního sešitu představujícího přehled
nejdůležitějších událostí z českých dějin formou obrázkových zápisů, které
mohou žáci sami doplňovat.
ISBN 978-80-244-5963-9

spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
AKCE
Vitvar, Jan
Tokio 2020

Praha: Universum, 2021, 344 s., váz.
499 Kč
Hry XXXII. olympiády v Tokiu byly
kvůli pandemii posunuty o rok, konaly se bez diváků a objevily se i názory,
že by se za této situace neměly vůbec

konat. Nejlepší odpovědí byly hry
samotné. Svět se poprvé od začátku
pandemie spojil.
ISBN 978-80-242-7721-9

jazykověda;
literární vědy
LI NGVISTI K A
Dobrova, Mariia
Tak govorjat v russkom Internete. Slovarj

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 408 s., 499 Kč
Slovník shromažďuje přes 3 000
nových slov nebo slovních spojení
a frazeologismů a v maximální míře
přibližuje jazyk a slang ruského internetového diskurzu.
ISBN 978-80-244-5820-5

Janebová, Markéta;
Macháček, Jaroslav;
Martinková, Michaela a kol.
Ivan Poldauf: Sebrané spisy.
Svazek III (English papers)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 402 s., 300 Kč
Jedná se o třetí – a poslední – svazek
kritické edice sebraných spisů Ivana
Poldaufa (1915–1984), významného
českého lingvisty, anglisty, bohemisty
a lexikografa, zakladatele anglistiky
na FF UP v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5939-4

Červená propiska;
Straková, Sabina;
Macková, Alena a kol.
100 přešlapů pro (ne)milovníky
češtiny

Praha: Universum, 2021, 144 s.,
brož. 259 Kč
V druhé knize úspěšného projektu
Červená propiska odhalíte další stovku jazykových přešlapů, které trápí
nejednoho Čecha.
ISBN 978-80-242-7538-3

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Andrejev, Leonid
Satanův deník

Překl. Šedivý, Jakub, Praha: Odeon,
2021, 192 s., váz. 299 Kč
Leonid Nikolajevič Andrejev (1871–
1919) byl spisovatel a dramatik,
jeden z nejrozporuplnějších představitelů ruské literatury. Pod vlivem
Schopenhauerovy filozofie se věnoval
otázkám života a smrti a zobrazoval
lidský život hluboce pesimisticky.
ISBN 978-80-207-2041-2

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Chinmoy, Sri
Kapky moudrosti srdce VII. Inspirující aforismy pro každý den

Překl. Bernardová, Abhejali, Zlín:
Madal Bal, 2021, 1. vyd., 56 s., 99 Kč
Další, již sedmá sada oblíbených dárkových karet s inspirujícími aforismy
a meditativními obrazy. Vytáhněte si
jednu z kartiček a získejte okamžité
povzbuzení a náboj pozitivní energie.
ISBN 978-80-88324-23-2

bibliografie
Chinmoy, Sri
Kapky moudrosti srdce VII. –
s dřevěným stojánkem. Inspirující aforismy pro každý den

Překl. Bernardová, Abhejali, Zlín:
Madal Bal, 2021, 1. vyd., 56 s., 149 Kč
Další, již sedmá sada oblíbených
dárkových karet s inspirujícími aforismy a meditativními obrazy, v této
variantě s gravírovaným dřevěným
stojánkem na vystavení kartiček.
Krásný a moudrý dárek pro Vás
i Vaše přátele.
ISBN 978-80-88324-24-9

BIOG R AFI E
Halová, Magdalena
Čtyři doby v tvorbě Jana Vladislava pro děti a mládež

Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021, 152 s., brož.
Jan Vladislav (1923–2009) byl významný český básník, prozaik, esejista a překladatel. Přestože po většinu
svého tvůrčího života patřil mezi proskribované autory a jeho publikační
možnosti byly velmi omezené, nedal
se zlomit a pevně vzdoroval totalitnímu režimu.
ISBN 978-80-7325-528-2

CESTO PISY
Korecká, Lucie; Šimeček, David;
Vondřička, Pavel a kol.
Álf ze Zlatého kamene

Praha: Argo, 2021, 256 s., váz.
398 Kč
Faerské ostrovy jsou malá země na
půli cesty mezi Norskem a Islandem.
Historicky a politicky jsou spřízněny
s Dánskem, ale zachovaly si vlastní
jazyk.
ISBN 978-80-257-3457-5

Martínek, Jiří
Toulky po Evropě

Praha: Fragment, 2021, 128 s., váz.
349 Kč
Evropa – to je více než 50 států
a plocha přes 10 milionů kilometrů
čtverečních.
ISBN 978-80-253-5245-8

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Burbach, Sabrina; Burbach, Jörg
Zločin v Seattlu – kriminální
případy k vyřešení

Překl. Borecká, Jaromíra, Praha:
Universum, 2021, 208 s., váz. 329 Kč
Pomozte vyšetřovatelům při hledání
vraha, shromážděte důležité indicie
a získejte zajímavé informace ze zákulisí vyšetřování.
ISBN 978-80-242-7475-1

Goffa, Martin
Ženská na odstřel

Praha: Kalibr, 2021, 200 s., váz.
259 Kč
Marek „Terence“ Vráz je uprostřed
noci vyrušen zoufalým bušením na
domovní dveře.
ISBN 978-80-242-7696-0

Horst, Jorn Lier; Enger, Thomas
Kouřová clona

Překl. Kopečná, Iva, Zlín: Kniha Zlín,
2021, 320 s., váz. 399 Kč
Pokračování atmosférické, návykové
a oceňované krimi série s komisařem
Alexandrem Blixem a novinářkou
Emmou Rammovou. Během silves-

trovských oslav dojde v Oslu k nečekanému výbuchu.
ISBN 978-80-7662-189-3

Klabouchová, Petra
Prameny Vltavy

Brno: Host, 2021, 309 s., váz. 369 Kč
Detektivní příběh ze současnosti se
odehrává na pozadí skutečných historických událostí spojených s přísně
tajným koncentračním táborem Prameny Vltavy.
ISBN 978-80-275-0741-2

Linková, Charlotte
Bez viny

Překl. Zoubková, Jana, Praha: Ikar,
2021, 336 s., váz. 359 Kč
Další případ pro Kate Linvillovou
a Caleba Halea.
ISBN 978-80-249-4509-5

Nesbø, Jo
Sněhulák

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 520 s., váz. 449 Kč
7. díl krimi série o detektivu Harrym
Holeovi. S prvním sněhem přichází
Sněhulák a někoho si vezme s sebou.
ISBN 978-80-7662-182-4

Nesbø, Jo
Spasitel

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 528 s., váz. 449 Kč
6. díl krimi série o detektivu Harrym
Holeovi. Chorvatský nájemný vrah,
označovaný jako spasitel, míří do Osla.
ISBN 978-80-7662-183-1

Nesbø, Jo
Červenka

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 584 s., váz. 449 Kč
3. díl krimi série o detektivu Harrym
Holeovi. Případ ilegálního obchodu
se zbraněmi, který budete číst jedním
dechem.
ISBN 978-80-7662-185-5

Trpková, Kristýna
Rozsudek smrti

Brno: Moba, 2021, 352 s., váz.
Soukromý detektiv Robert Herman
je úspěšný ve své práci. Když jej jednoho dne požádá o pomoc manželka
Artura Jonáše, soudce z Městského
soudu v Praze, který byl obviněn
z korupčního jednání, vidí v novém
případu příslib změny.
ISBN 978-80-279-0033-6

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bennett, S. J.
Windsorský uzel

z n ov i n e k k 25. 10. 2021 28 6 t i t u l ů
Gilbertová, Elizabeth
Město dívek

Brno: Jota, 2021, 424 s., váz.
Léto roku 1940. Devatenáctiletá
Vivian Morrisová přijíždí do New
Yorku s kufrem a šicím strojem,
vyhnaná svými zoufalými rodiči.
Román o půvabu, sexu a dobrodružství.
ISBN 978-80-7565-732-9

Hardingová, Flora
Budoucí královna

Překl. Šverčičová, Lenka, Praha: Ikar,
2021, 320 s., váz. 359 Kč
Příběh princezny Alžběty a Philipa
Mountbattena začíná ve Windsoru
ve válečném roce 1943, kdy se princezna opět setkává s šarmantním
poručíkem, kterého poprvé viděla
před několika lety.
ISBN 978-80-249-4538-5

Iggulden, Conn
Válka růží 1: Bouře

Překl. Ryčovský, Ivan, Zlín: Kniha
Zlín, 2021, 504 s., váz. 399 Kč
Příběh o hrdinech i zbabělcích, intrikách i cti, a především o střetu dvou
mocných rodů, který navždy poznamenal osud Anglie.
ISBN 978-80-7662-186-2

Kelman, Suzanne
Výhled přes střechy

Brno: Moba, 2021, 424 s., váz.
399 Kč
Píše se rok 1941 a nacisté právě obsazují Amsterodam, milované město
profesora Josefa Helda. Tichý učitel
matematiky se nikdy nepřenesl přes
ztrátu své milované ženy – a ani
v nejmenším neplánuje do svého
bezpečného světa vpustit někoho
nového.
ISBN 978-80-243-9755-9

Pötzsch, Oliver
Katova dcera a prokletí moru

Překl. Kurka, Tomáš, Praha: Brána,
2021, 504 s., váz. 499 Kč
Léto roku 1679. Ve Vídni zuří mor
a šíří se už i do Bavorska. Za schongauským katem Jakobem Kuislem
se z posledních sil dovlekl smrtelně
nemocný muž.
ISBN 978-80-242-7385-3

Sepetysová, Ruta
Sůl moře

Překl. Eliáš, Petr, Praha: CooBoo,
2021, 352 s., váz. 369 Kč
Autorka světového bestselleru V šedých tónech vrhá na světlo jednu
z nejhorších, přesto téměř neznámých námořních katastrof.
ISBN 978-80-7661-294-5

Překl. Tomcová, Kateřina, Praha:
Motto, 2021, 376 s., váz. 399 Kč
Královna Alžběta v roli Sherlocka
Holmese. Její Veličenstvo královna
Alžběta se ve svém oblíbeném Windsoru připravuje na oslavu svých devadesátých narozenin.
ISBN 978-80-267-2073-7

Vondruška, Vlastimil
Královražda na Křivoklátě

Fojtová, Věra
Padlí andělé

Bradford, Roark
Černošský Pán Bůh a páni
izraeliti

Brno: Moba, 2021, 288 s., váz.
Kniha známé české autorky zavádí
čtenáře do doby devadesátých let,
kdy se lidé začali podnikat ve všech
možných oborech lidské činnosti,
včetně řemesla nejstaršího, prostituce.
ISBN 978-80-279-0048-0

Brno: Moba, 2021, 304 s., váz.
Přemysl II. Otakar slaví patnácté výročí korunovace českým králem.
ISBN 978-80-279-0042-8

HUMO R

Praha: Artur, 2021, 3. vyd., 368 s.,
váz. 290 Kč
Oblíbená humoristická kniha amerického autora je půvabným pohledem
na biblické příběhy očima jednoduchého černošského věřícího.
ISBN 978-80-7483-158-4
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PO E Z I E

Connerová, Amanda;
Cooke, Darwyn
Před Strážci: Minutemani /
Hedvábný přízrak

Nikitinová, Alice
Doma

Praha: BB art, 2021, 288 s., brož.
Kontroverzní a dlouho očekávané
„předkračování“ nejlepšího grafického románu je konečně tady: PŘED
STRÁŽCI!
ISBN 978-80-7595-507-4

Cowsill, Alan; Tomlinson, John
Marvel Avengers: Kompletní
průvodce postavami

Překl. Vašková, Hana, Brno: CPress,
2021, 208 s., váz. 449 Kč
Setkejte se s hrdiny a padouchy filmového světa studia Marvel.
ISBN 978-80-264-3642-3

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Petiška, Eduard
Čtení o hradech, zámcích
a městech

Praha: Pikola, 2021, 344 s., váz.
399 Kč
Začtěme se do historek o slavných
alchymistech, pověsti o Petru Vokovi
a pětilisté růži, o popravách vzbouřenců či bitvě na Bílé hoře, o třicetileté válce, o moru, který vypukl
v 17. století, či o povstání hladových
sedláků.
ISBN 978-80-242-6762-3

Rychlík, Bedřich
Pověsti z Moravských Kopanic

Brno: Doplněk, 2021, 128 s., váz.
198 Kč
Soubor více než šedesáti pověstí a vyprávění z moravských Kopanic.
ISBN 978-80-7239-344-2

OSO B N OSTI
Feldstein, Petr
Příběhy sportovců, které políbila
múza

Praha: Universum, 2021, 304 s., váz.
359 Kč
Vlasta Burian, Johnny Weissmüller,
Erich Tylínek, Sonja Henie, Lino Ventura, Dick Francis, Bud Spencer, Jurij
Vlasov, Josef Nálepa, Toller Cranston.
V pořadí daném rokem jejich narození obsahuje kniha deset příběhů
těchto osobností.
ISBN 978-80-242-7612-0

Holdenová, Wendy;
Ismailová, Edna Adan
Dar života

Překl. Dobrovská, Wanda, Praha:
Ikar, 2021, 368 s., váz. 399 Kč
Nevšední vzpomínky zachycují životní osudy Edny Adan Ismailové, která
jako první somálská dívka získala
stipendium na ošetřovatelskou školu
ve Velké Británii.
ISBN 978-80-249-4523-1

Júsufzajová, Malála
Bez domova

Překl. Antonínová, Hana, Praha: Ikar,
2021, 224 s., váz. 299 Kč
Malála pochází z Pákistánu a poprvé
vzbudila zájem veřejnosti v jedenácti
letech, když začala psát pro BBC
o životě pod nadvládou Tálibánu
a o tom, jak její rodina bojuje za vzdělávání dívek.
ISBN 978-80-249-4132-5

Praha: Meander, 2021, 18 s., 198 Kč
Dobrodružství! Při tom slovu se nám
vybaví daleké cesty do cizokrajných končin, Afrika, šelmy. Naopak
kdo sedí doma, je pro nás pecivál.
Nenechme se ovšem mýlit, i doma
lze zažít neskutečná dobrodružství –
jenom je třeba umět se dívat.
ISBN 978-80-7558-179-2

Nikitinová, Alice
Venku

Praha: Meander, 2021, 18 s., 198 Kč
Za dveřmi našich domovů číhá
spousta nebezpečí, a proto je třeba
být obezřetný a dobře se rozhlížet,
svítí-li na semaforu zelená nebo jestli
se ulicí neřítí splašená tramvaj.
ISBN 978-80-7558-180-8

Novotný, František
Básničky na tři slova

Praha: Radioservis, 2021, 116 s., váz.
Knížka Františka Novotného obsahuje unikátní soubor básní, které
vznikaly jako improvizace na slova
zadaná z hlediště při koncertech Spirituál kvintetu.
ISBN 978-80-88286-25-7

Tisucká, Beáta
Třísky v medu

Jinočany: Nakladatelství H+H Vyšehradská, 2021, 56 s., brož. 180 Kč
„Proč existují rituály opuštění sebe
sama?“ Tento pro autorku signifikantní verš zazní v jedné z básní
shrnutých do útlého knižního debutu
Třísky v medu.
ISBN 978-80-7319-140-5

POVÍ D K Y
Knor, Miloš
Instant

Praha: Radioservis, 2021, 240 s.,
váz. 239 Kč
Instant je soubor povídek, glos,
vyprávění a postřehů, které mám
tu čest předkládat posluchačům
prostřednictvím vysílání Českého
rozhlasu.
ISBN 978-80-88286-26-4

Nesbø, Jo
Žárlivost a jiné povídky

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 224 s., váz. 369 Kč
Strhující sbírka napínavých příběhů
od krále severské krimi. Nevěra se
nevyplácí a nakonec vždycky vyjde
najevo. A když se vášeň proplete se
žárlivostí, k pomstě zbývá už jen krůček. Dva úplně stejní horolezci bojují
o krásnou řeckou servírku.
ISBN 978-80-7662-196-1

PRÓZ A
Hacala, Luboš; Hacala, Petr;
Hacalová, Eva
Můj syn feťák

Brno: CPress, 2021, 264 s., váz. 349 Kč
Uprostřed rodiny, kterou zasáhly
drogy. Skutečný příběh jedné závislosti.
ISBN 978-80-264-3753-6

Pilátová, Markéta;
Epstein, Marek;
Bellová, Bianca a kol.
Všechny za jednu

Praha: Listen, 2021, 176 s., váz. 279 Kč

bibliografie
Byť to může znít sebepodivněji, to
jediné, co může momentálně dát Evě
Petry Soukupové pocit svobody, jsou
smažená kuřecí křidélka – alespoň
to si myslí její nejlepší kamarádka
Renata.
ISBN 978-80-242-7562-8

Pilný, Ivan
Od Gatese k Babišovi. Alespoň
jsem to zkusil

Praha: Olympia, 2021, 226 s., brož.
Ivan Pilný, první generální ředitel české a slovenské pobočky Microsoftu,
spolupracovník Bila Gatese či ministr
financí, v knize čtivou formou odkrývá zákulisí procesů doprovázející
tvorbu zákonů a norem ovlivňujících
náš každodenní život.
ISBN 978-80-7376-626-9

Zelendová, Veronika
Máma na cestách

Brno: CPress, 2021, 208 s., váz. 299 Kč
Cestovatelský život s příchodem dětí
rozhodně nekončí, teprve začíná.
Cestuj, dokud můžeš, s dítětem už se
nikam nepodíváš.
ISBN 978-80-264-3793-2

PŘ Í BĚ HY
Drda, Adam
Před branou nenávratna

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 288 s., váz.
349 Kč
Na podzim 2021 uplynulo právě
osmdesát let od chvíle, kdy nacisté
zahájili systematické deportace Židů
z Čech a Moravy do vyhlazovacích
koncentračních táborů. Otevřely se
brány nenávratna, tehdy k nim vedly
koleje a vlaky.
ISBN 978-80-7662-188-6

Hegrová, Iva
O čem tělo vypráví

Brno: CPress, 2021, 112 s., brož.
249 Kč
Ponořte se s námi do citlivého vyprávění 17 dětských příběhů, jejichž malí
hrdinové se v různých životních situacích setkávají s rozmanitými reakcemi
svého těla.
ISBN 978-80-264-3751-2

ROM ÁNY
Adamsonová, Joy
Příběh lvice Elsy

Překl. Perglerová, Milena, Praha:
Ikar, 2021, 272 s., váz. 259 Kč
Seriál Volání divočiny, který líčil život
lvice odchované v zajetí, patřil před
lety k nejsledovanějším pořadům
televize! Nyní si můžete připomenout
jeho knižní podobou všechna dobrodružství lvíčete Elsy, odchovaného
v zajetí a vráceného divočině.
ISBN 978-80-249-4419-7

Alam, Rumaan
Nechte svět za sebou

Překl. Kordíková, Jana, Praha: Kalibr,
2021, 232 s., váz. 279 Kč
Amanda a Clay se chystají na dovolenou do odlehlého kouta Long
Islandu.
ISBN 978-80-242-7587-1

Andrews, Alexandra
Pseudonym

Ostrava: Domino, 2021, 336 s., váz.
399 Kč
Ke slávě a bohatství někdy vede hodně temná zkratka.
ISBN 978-80-7498-516-4
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Baileyová, Susanna
Zimní hříbě

Překl. Mutlová, Martina, Praha:
Fragment, 2021, 232 s., váz. 249 Kč
Jedenáctiletá Abbie je umístěna
do pěstounské rodiny, protože její
máma nezvládá pití a nedokáže se
o ni starat.
ISBN 978-80-253-5244-1

Bardugo, Leigh
Šest vran a Prohnilé město –
komplet 1. - 2. díl

Překl. Žemlová, Julie, Praha: Fragment, 2021, 816 s., váz. 849 Kč
Za peníze se dá koupit všechno a ve
městě Ketterdam to platí dvojnásob.
ISBN 978-80-253-5333-2

Beevis, Keri
S pocitem viny

Překl. Hasalová, Veronika, Praha:
Ikar, 2021, 384 s., váz. 399 Kč
Jak daleko byste zašli, abyste udrželi
svá tajemství v bezpečí?
ISBN 978-80-249-4557-6

Bengtsson, Jonas T.
Ze sídliště

Překl. Ovská, Jana, Praha: Odeon,
2021, 304 s., váz. 359 Kč
Danny je nečekaně propuštěn z vězení, kde si odpykával osmiletý trest za
násilnosti a ublížení na zdraví. Přijíždí
do Kodaně, aby vyhledal své nejstarší
a v podstatě jediné přátele, Malika
a Christiana.
ISBN 978-80-207-2042-9

Bennett, Britt
Polovina tebe

Překl. Steinerová, Irena, Praha: Ikar,
2021, 336 s., váz. 379 Kč
Vignesova děvčata si budou jako
dvojčata vždycky podobná jako vejce
vejci. Avšak potom, co vyrostou
v malé černošské komunitě a v šestnácti letech se rozhodnou pro útěk,
se liší nejen jejich všední životy, ale
i všechno ostatní.
ISBN 978-80-249-4568-2

Biler, Stanislav
Destrukce

Brno: Druhé město, 2021, 292 s.,
váz.
Román Destrukce sleduje osudy učitele, který před složitostí světa utekl
z města na venkov. Chce nalézt klid,
řád a jistotu. Stát se součástí života
společenství, kde má každý člověk
své místo, každá otázka odpověď.
ISBN 978-80-7227-869-5

Bohatá, Simona
Klikař Beny

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 368 s.,
váz. 389 Kč
Odvrácená strana Rudého práva.
Ušmudlaný, rozpadající se svět dělnických kolonií, hospod a sběrných
surovin osmdesátých let minulého
století a živoucí svět bizarních postaviček, které jej obývají.
ISBN 978-80-275-0740-5

Brooks, Max
Devoluce

Překl. Nohavicová, Veronika, Brno:
Zoner Press, 2021, 296 s., brož. 280 Kč
Sopka Mount Rainier vybuchla
a malá obec vybavená nejmodernější
technologií, usazená hluboko v horách je odříznuta od civilizace i dodávek potravin. Zima se blíží a z lesa se
ozývá záhadné vytí.
ISBN 978-80-7413-459-3

Brown, Sandra
Svědkyně

Překl. Lexa, Jiří, Praha: Ikar, 2021,
432 s., váz. 399 Kč
Kendall se podařilo vyprostit sebe
i své dítě z havarovaného auta, ovšem v nemocnici si netroufá prozradit
svou identitu a jedné noci se rozhodne uprchnout.
ISBN 978-80-249-4548-4

Cousensová, Sophie
Příští rok v tento den

Překl. Špetláková, Naďa, Praha: Ikar,
2021, 344 s., váz. 359 Kč
Minnie ví dvě věci: že její narozeniny
na Nový rok trvale provází neštěstí
a že za to všechno může Quinn Hamilton, muž, kterého nikdy nepotkala. Minnie a Quinn se před třiceti lety
narodili ve stejný den – prvního ledna
– ve stejné nemocnici!
ISBN 978-80-249-4554-5

Delaney, J. P.
Slušní lidé

Překl. Čapková, Milena, Praha: Ikar,
2021, 376 s., váz. 399 Kč
Jednou ráno otevře Pete Riley dveře
cizímu člověku a uslyší zprávu, která
jemu i jeho partnerce Maddie promění život v noční můru. Dozvědí
se totiž, že jejich syn byl v porodnici
omylem zaměněn a už dva roky vychovávají cizí dítě.
ISBN 978-80-249-4603-0

Digma Čechová, Dagmar
Okno s dívkou a ptáčkem

Komedie o zármutku a tančících
medvědech. Danny Malooley to
v životě nemá lehké. Před rokem při
autonehodě ztratil milovanou ženu,
jejich syn Will sotva vyvázl životem
a od té doby nepromluvil ani slovo.
ISBN 978-80-275-0796-2

Hutchison, Dot
Ztracená sezóna

Překl. Neumanová, Olga Engelthaler,
Praha: XYZ, 2021, 376 s., váz.
399 Kč
Musí ji najít! Za každou cenu. Čtvrtý
díl oblíbené série Sběratel je tady!
Osmiletá Brooklyn Mercerová
zmizela.
ISBN 978-80-7597-914-8

Ivey, Eowyn
Dcera sněhu

Praha: Fortuna Libri, 2021, 392 s.,
váz.
Nesmírně silný, jímavý, brilantně
napsaný příběh o nevšedním osudu
dvou lidí, toužících po dítěti tak moc,
až si jeho existenci přivolají.
ISBN 978-80-7546-337-1

Jaap, Robben
Letní srst

Překl. Havlíková, Veronika, Praha:
Vyšehrad, 2021, 264 s., váz. 369 Kč
Třináctiletý Brian neprožívá zrovna
šťastné dětství, po rozvodu svých rodičů žije v maringotce s otcem, který
se potýká s alkoholem a dluhy.
ISBN 978-80-7601-493-0

Brno: Moba, 2021, 280 s., váz.
Když devatenáctiletého Reného
pošle jeho matka na letní
převýchovu k otci, nemůže se
mu pomstít víc. Pocit frustrace
nezmenšuje ani to, že to znamená
strávit prázdniny na úchvatném
pobřeží Normandie.
ISBN 978-80-279-0055-8

Kalivodová, Michaela
Zuzka v šatech svátečních

Fellowes, Julian
Belgravia

Překl. Dembická, Simoneta, Brno:
Jota, 2021, 448 s., váz. 398 Kč
Román je skvělým, barvitým popisem
anglické společnosti, a to jak horních,
tak dolních vrstev. Má vše, co mělo
Panství Downtown: dokonalou atmosféru, drama a nezapomenutelné
postavy.
ISBN 978-80-7565-885-2

Překl. Heitelová, Renata, Praha: Yoli,
2021, 296 s., brož. 299 Kč
Od autorek nezapomenutelného
příběhu Pět kroků od sebe. Kyle
a Kimberly jsou na střední škole dokonalým párem a plánují společnou
budoucnost, dokud nedojde k tragické autonehodě, po které se Kyle
probudí v nemocnici s poraněním
mozku.
ISBN 978-80-242-7611-3

Fulvio, Luca di
Všechny touhy vedou do Říma

Louis, Édouard
Kdo zabil mého otce

Překl. Bárová, Marta, Praha: Ikar,
2021, 472 s., váz. 499 Kč
Trojice lidí riskuje všechno, aby si každý z nich splnil svůj velký sen. Sirotek
Pietro chce změnit svět s kamerou
v ruce. Marta, dívka od cirkusu, se
snaží poznat tajemství, jež hýbou světem, hraběnka Silvia zase touží získat
pro jiné svobodu.
ISBN 978-80-249-4508-8

Márquez, Gabriel García
Sto roků samoty

Překl. Medek, Vladimír, Praha:
Odeon, 2021, 320 s., váz. 399 Kč
Román, jedno z nejvýznamnějších
děl latinskoamerické i světové prózy,
vyšel poprvé r. 1967. V množství reál
ných i fantaskních epizod líčí osudy
šesti generací rodiny Buendíů žijících
ve fiktivním tropickém městečku
Macondo.
ISBN 978-80-207-2045-0

Masonová, Carol
Tajnosti vdaných žen

Překl. Žůrková, Jana, Praha: Ikar,
2021, 248 s., váz. 329 Kč
Jak dobře ve skutečnosti známe vlastního manžela, nejlepší kamarádky
a konečně i samy sebe?
ISBN 978-80-249-4244-5

Moyesová, Jojo
Život po tobě

Lippincottová, Rachael;
Daughtry, Mikki;
Celou tu dobu

Nesbo, Jo
Doktor Proktor a velká loupež
zlata

Praha: Paseka, 2021, 80 s., váz.
Literární zpověď, která je stručnou,
ale sžíravou obžalobou francouzského třídního systému a zároveň
něžným milostným dopisem.
ISBN 978-80-7637-220-7

Madden-Mills, Ilsa
Ty nejsi můj Romeo

Gould-Bourn, James
Když panda tančí

Major, C. D.
Ta druhá

17

Praha: Motto, 2021, 280 s., váz.
299 Kč
Novinářka Anna má za sebou nevydařené manželství a prožívá klidný
vztah na dálku s Honzou, který
pro ni představuje tolik potřebnou
jistotu.
ISBN 978-80-267-2090-4

Praha: Ikar, 2021, 160 s., váz. 229 Kč
Zuzce táhne na třicítku a už čtyři roky
prakticky přešlapuje na místě.
ISBN 978-80-249-4516-3

Překl. Funioková, Naďa, Praha: Mladá fronta, 2021, 248 s., váz. 299 Kč
Mladý Izraelec Yossi se po ukončení
armádní služby vydává za novými
zážitky do Jižní Ameriky.
ISBN 978-80-204-5859-9

Překl. Bregantová, Lucie, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 359 s., váz. 399 Kč

Mandausová, Klára
Odměna za nevěru

Překl. Mikolajková, Lucie, Praha: Ikar,
2021, 400 s., váz. 399 Kč
Kdybyste ztratili někoho, koho jste
moc milovali, jak moc by to změnilo
váš pohled na svět?
ISBN 978-80-249-4623-8

Překl. Kejvalová, Marie, Praha:
Baronet, 2021, 400 s., váz. 399 Kč
Bestsellerová autorka Ilsa Madden–Mills přichází s chytrou a sexy
moderní romancí o atraktivním profesionálním hráči amerického fotbalu
a nenápadné dívce z maloměsta,
které nedokáže odolat. Všechno to
začíná nevinnou lží na Valentýna.
ISBN 978-80-269-1670-3

Ghinsberg, Yossi
Ztracen v džungli

Mysleli si, že je šílená. Ale co když
mluvila pravdu?
ISBN 978-80-249-4580-4

Překl. Křivánková, Anna, Praha: Ikar,
2021, 272 s., váz. 299 Kč

Překl. Dohnálková, Eva, Zlín: Kniha
Zlín, 2021, 240 s., brož. 349 Kč
Na neohrožený trojlístek se tentokrát
obrátí s prosbou o pomoc samotný
norský král.
ISBN 978-80-7662-197-8

Oliver, Sophie
Grandhotel Schwarzenberg –
Cesty osudu

Překl. Hoangová, Dagmar, Brno:
Moba, 2021, 288 s., váz.
Bad Reichenhall, rok 1905. V exklusivních lázních v bavorských Alpách
se mladá Anna Gmeinerová zamiluje
do Michaela.
ISBN 978-80-279-0029-9

Pagnol, Marcel
Jak voní tymián

Překl. Musilová, Eva, Praha: Vyšehrad, 2021, 576 s., váz. 449 Kč
Další vydání nejznámějšího Pagnolova díla. Pagnolovo vzpomínkové
vyprávění dovolí čtenáři vstoupit do
rodného autorova kraje Provence.
ISBN 978-80-7601-504-3

Parsley, Sarah
Třetí zahrada

Praha: Fortuna Libri, 2021, váz.
Sedmnáctiletá šlechtična Nella se
ocitne v klášteře poté, co její otec
prohýří rodinný majetek. Když se po
dvouletém utrpení u bran objeví otec,
který ji chce provdat, je přesvědčená,
že je její zkouška u konce.
ISBN 978-80-7546-334-0

bibliografie
Pearse, Sarah
Sanatorium

Překl. Trávníček, Luboš; Trávníčková,
Libuše, Praha: Kalibr, 2021, 368 s.,
váz. 399 Kč
Le Sommet, napůl ukrytý v lese
a zastíněný hrozivými vrcholky švýcarských Alp, byl vždy zlověstným
místem.
ISBN 978-80-242-7600-7

Prejdová, Dominika
Z čeho je den

Praha: Kalibr, 2021, 264 s., váz.
299 Kč
Román Dominiky Prejdové popisuje
dynamiku a mikrosvět patchworkové
rodiny v rozmezí několika let, z perspektivy nevlastní matky a matky
dvou dalších dětí.
ISBN 978-80-242-7577-2

Purcell, Laura
Záhada panství Bainbridge

Překl. Rybníčková, Anna, Brno:
Moba, 2021, 360 s., váz.
Když se mladá vdova Elsie
přestěhuje na venkovské sídlo
svého zesnulého manžela Ruperta
Bainbridge, čeká ji kromě
chladného přijetí od služebných
a nekonečných hodin osamění
i temné překvapení.
ISBN 978-80-279-0038-1

Quinnová, Julia
Bridgertonovi: Čekanka

Překl. Zvěřinová, Zdeňka, Praha:
Ikar, 2021, 336 s., brož. 299 Kč
Další kniha z oblíbené série o Bridgertonových.
ISBN 978-80-249-4584-2

Rina, Lin
Limea

Překl. Špundová, Barbora, Praha:
Fragment, 2021, 384 s., váz. 399 Kč
Limea je dívka z ostrovního národa
Sorayů, která se rozhodla stát nejlepší lovkyní ze všech – do cesty za naplněním tohoto snu se jí však postaví
nečekaná překážka.
ISBN 978-80-253-5304-2

Stevenson, Robert Louis
Podivný případ doktora Jekylla
a pana Hyda
Překl. Pokorný, Martin, Praha:
Odeon, 2021, 136 s., váz. 299 Kč
Vedle nového překladu slavné
novely Podivný případ doktora
Jekylla a pana Hyda (1886)
obsahuje svazek také povídky
Lupič mrtvol (1884) a Markheim
(1885).
ISBN 978-80-207-2044-3

Thomas, Jo
Vůně španělských třešní

Překl. Šustrová, Blanka, Brno: Moba,
2021, 368 s., váz.
Po třech neúspěšných zásnubách
Beti nutně potřebuje všechno hodit
za hlavu a začít znova. A přesně na
to jsou ideální sluncem zalité kopce
jižního Španělska. Jenže všechno není
jen sangria a siesta.
ISBN 978-80-279-0044-2

Vrba, Michal
Zeptej se ďábla

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 293 s.,
váz. 359 Kč
Minulosti neutečeš — předběhne tě
a čeká na tebe na konci světa. František Horák měl přezdívku Rudej vztek.
To bylo tehdy za minulého režimu,
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když se ještě všichni báli jeho vyšetřovacích metod.
ISBN 978-80-275-0782-5

hutná fjerdská armáda se připravuje
na tažení do Ravky.
ISBN 978-80-253-5303-5

se můžete bavit, dělat si z věcí legraci
a být tak sexuálně explicitní.
ISBN 978-80-278-0042-1

Wilsonová, Jacqueline
Nový domov Tracy a Jess

Bennett, Christopher L.
Star Trek: Ex Machina

Lee, Mackenzi
Marvel – Loki. Pán falše a lsti

Překl. Feltová, Daniela, Praha: BB art,
2021, 312 s., váz. 299 Kč
Novým bydlištěm Jess a Tracy Beakerových je Skládka – ne ten dětský
domov, kde Tracy vyrůstala, ale obchod se starožitnostmi v milém přímořském městečku. Je plný pokladů,
k nimž patří i majitelka starožitnictví
Flo a jejich pejsek Alfie.
ISBN 978-80-7595-401-5

Wrobelová, Stephanie
Uzdravení Rose Gold Wattsové
Překl. Hájek, Matouš, Brno: Host,
2021, 360 s., váz. 379 Kč
Rose Gold osmnáct let věřila, že je
nemocná. Jenže to její matka jen
uměla dobře lhát.
ISBN 978-80-275-0795-5

Youngsonová, Anne
Tři ženy a člun

Překl. Klimentová, Eva, Praha: Ikar,
2021, 248 s., váz. 299 Kč
Seznamte se s Eve, která se rozloučila
se svou třicetiletou kariéru, aby našla
svého svobodného ducha, se Sally,
jež opustila svého lhostejného muže
a dvě dospívající děti.
ISBN 978-80-249-4536-1

ROZH OVO RY
Bortlová-Vondráková, Hana
Španělská vesnice

Praha: Academia, 2021, 352 s., váz.
395 Kč
Soubor dvanácti rozhovorů se zástupci českého bádání o hispánském
světě.
ISBN 978-80-200-3250-8

Cajthamlová, Kateřina;
Šilhová, Lucie
Zázraky jsou logické

Praha: Vyšehrad, 2021, 208 s., váz.
349 Kč
Otevřený rozhovor se známou lékařkou o všech etapách lidského života.
Lékařka a psychoterapeutka Kateřina
Cajthamlová dává v temperamentním
rozhovoru s novinářkou Lucií Šilhovou nahlédnout hlouběji do svého
soukromí.
ISBN 978-80-7601-501-2

Pirk, Jan; Poláček, Tomáš
Srdcař v cílové rovince

Brno: BizBooks, 2021, 208 s., váz.
349 Kč
Bilanční rozhovor v pohybu se známým kardiochirurgem.
ISBN 978-80-265-1012-3

SCI-FI, FANTASY
Bardugo, Leigh
Griša – komplet 1.- 3. díl – box

Překl. Žemlová, Julie, Praha: Fragment, 2021, 1040 s., brož. 949 Kč
Ravka byla kdysi mocná země, ale
nyní je zpustošena válkami, obklopena nepřáteli a všude panuje strach.
ISBN 978-80-253-5318-9

Bardugová, Leigh
Vláda vlků

Překl. Chodilová, Dana, Praha: Fragment, 2021, 488 s., váz. 499 Kč
Některá srdce bijí silněji než ostatní.
Závěrečný díl série Zjizvený král. Mo-

Překl. Marek, Jakub, Praha: Laser,
2021, 336 s., váz. 399 Kč
Přímé pokračování prvního startrekového filmu z roku 1979.
ISBN 978-80-242-7621-2

Davies, Stephen; Pearson, Luke
Hilda a časočerv

Praha: Paseka, 2021, 200 s., váz.
Tak to tu ještě nebylo. Hilda už
prošmejdila kdejaký kout a zažila
dobrodružství v lese, ve městě i doma
v obýváku, ale že bude jednou cestovat časem, to by se jí nezdálo ani
v tom nejodvážnějším snu.
ISBN 978-80-7637-198-9

Fawcett, Heather
Jazyk duchů

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 328 s., váz. 399 Kč
Julian, Noa a Mája jsou po smrti své
matky v nebezpečí. Královští sirotci,
plující ostrov a dávno ztracený magický jazyk. To vše zabalené do příběhu
plného napětí a kouzel.
ISBN 978-80-264-3794-9

Jakeš, Václav
Nebezpečí z vesmíru

Praha: Epocha, 2021, 152 s., váz.
179 Kč
Levá hemisféra lidského mozku pomalu, ale jistě degradovala lidstvo na
studené psí čumáky, ovšem nadané
produktivním a efektivním viděním
světa. Naopak aktivita jeho pravé části se schopností vidět věci vztahově,
emocionálně a intuitivně stagnovala.
ISBN 978-80-278-0034-6

Kindt, Matt; Barrows, Eddy;
Mahnke, Doug
Americká liga spravedlnosti 2:
Následky zla

Překl. Jiříček, Petr, Praha: Egmont,
2021, 400 s., brož. 349 Kč
Než se mladý Loki střetne v boji tváří
v tvář s Avengers, zoufale si přeje
dokázat, že je schopný hrdina.
ISBN 978-80-252-5039-6

Lewis, Clive Staples
Letopisy Narnie – Lev, čarodějnice a skříň

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Fragment, 2021, 200 s., brož. 249 Kč
Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do jiného světa. 2. díl světového
fantasy bestselleru.
ISBN 978-80-253-5264-9

Lukačovičová, Lucie
Zákon azylu

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 320 s.,
brož. 299 Kč
Kde jsou monstra, jsou i lovci.
A náš svět je jich plný – monster
i těch, kdo je loví. Heslo každého
v téhle válce zní: „Použij cokoli,
co funguje, a přežij!“ V současné
Praze to platí dvojnásob. Jestli to
někdo poznal na vlastní kůži, je to
Benedikt.
ISBN 978-80-278-0038-4

Newitz, Annalee
Budoucnost jiné časové linie

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 351 s.,
brož. 369 Kč
Může se jeden člověk postavit neosobním dějinným procesům a vhodným zásahem změnit jejich běh?
ISBN 978-80-275-0532-6

Noviková, Naomi
Smrtící vzdělání

Praha: BB art, 2021, 184 s., brož.
499 Kč
Bývali těmi nejmocnějšími stvořeními
planety. Nyní jsou vězněni ve světě,
který se zbláznil.
ISBN 978-80-7595-461-9

Brno: Host, 2021, 352 s., brož.
Škola magie jako žádná jiná. Do
téhle čarodějné střední byste chodit
nechtěli: místo profesorů zde vyučuje
drsnými metodami sama škola a na
každém kroku číhá zlý tvor, takže
jediná vteřina nepozornosti vás může
stát život.
ISBN 978-80-275-0748-1

Komrsková, Alžběta
Průvodkyně duší

Reynolds, Alastair
Ocelový vítr

Praha: Fragment, 2021, 256 s., brož.
299 Kč
Znamená smrt konec, nebo jen
nový začátek? Novinka od autorky
Dcery ztracených bohů. Nandini
je Průvodkyně. Má za úkol chránit
duše zemřelých a doprovázet je do
posmrtného bytí.
ISBN 978-80-253-5329-5

Kristoff, Jay
Nikdynoc – box

Překl. Michalíková, Adéla, Praha:
CooBoo, 2021, 1656 s., váz. 1190 Kč
Série Nikdynoc v jednom boxu!
ISBN 978-80-7661-288-4

Kyša, Leoš;
Merglová, Michaela (eds.)
Krásky a vetřelci – Pulp Stories

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 600 s.,
váz. 599 Kč
Fantastika je úžasná v jedné věci
– můžete psát prakticky cokoliv
a o čemkoliv. Můžete klást zásadní
filosofické otázky, bourat tabu i řešit
složitá společenská dilemata. A také
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Překl. Kotrle, Petr, Praha: Laser,
2021, 568 s., brož. 449 Kč
Tisíce let vzdálená budoucnost. Lidstvo pomalu objevuje vesmír pomocí
obřích generačních lodí. Na jedné
z nich je i Chiku. Během více jak dvě
stě let dlouhé cesty se může hodně
pokazit.
ISBN 978-80-242-7709-7

Scholteová, Astrid
Druhý život

Překl. Kubešová, Pavla, Praha: Fragment, 2021, 416 s., brož. 399 Kč
Autorka Čtyř mrtvých královen vyměnila fantasy za sci-fi a zve vás na další
akční dobrodružství. Tempe dala
dohromady pořádný balík peněz a ve
výzkumném centru Palindromena
zaplatila za oživení své mrtvé sestry
Elysey.
ISBN 978-80-253-5330-1

Sněgoňová, Kristýna
Země v troskách

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 456 s.,
brož. 379 Kč

Svět je v troskách. Když se hroutil,
postavili lidé svou spásu – města
na obrovských pilířích, chráněná
před vším zmarem tam dole. Ale to
bylo dávno a nyní nastal čas vrátit
se na zem.
ISBN 978-80-278-0044-5

Star Wars – Popel Jedhy –
Vzpoura na Mon Cale

Praha: Egmont, 2021, 296 s., váz.
599 Kč
Podaří se Povstalcům získat spojence
na umírající Jedě a provést riskantní
operaci v moncalamarianském
sektoru, jež by mohla zvrátit průběh
galaktické občanské války?
ISBN 978-80-252-4377-0

Ščerba, Natalja
Časodějové – Časogram

Překl. Pálušová, Martina, Praha:
Fragment, 2021, 400 s., váz. 399 Kč
Klíčníci budou čelit prvním ztrátám
i absolutnímu zlu. Pátý díl nejúspěšnější ruské fantasy ságy. Časodějný
svět je v ohrožení: Astragor, nepřítel
eflarských hodinářů se vrátil a touží
po pomstě.
ISBN 978-80-253-5221-2

Ščerba, Natalja
Časodějové – Koruna času

Překl. Pálušová, Martina, Praha:
Fragment, 2021, 428 s., váz. 399 Kč
Feš Dragocij beze stopy zmizel a co
čeká klíčníky, je ve hvězdách. Rozhodující bitva o trůn Času nastává!
Závěrečný díl nejúspěšnější ruské
fantasy ságy.
ISBN 978-80-253-5222-9

Šebová, Vladimíra
Dcera zimy

Praha: Fragment, 2021, 304 s., brož.
299 Kč
Věčný život jako prokletí. Moderní
fantasy, ve které ožívají slovanští
bohové i bestie. Moranu a její sestru
Vesnu černá magie navždy uvěznila
ve světě živých.
ISBN 978-80-253-5305-9

Ševčíková, Kateřina
Přízraky noci

Praha: Fragment, 2021, 260 s., váz.
299 Kč
Kníže Dragovit vládne své zemi tvrdou rukou. Akční fantasy pro čtenáře
Šesti vran.
ISBN 978-80-253-5306-6

Vůchová, Sára
Zlatá značí osud

Praha: Yoli, 2021, 376 s., 239 Kč
Veerle je normální dívka, která sní
o tom, že se stane veterinářkou.
Pokud je však její sen obyčejný,
o nočních můrách to neplatí. V těch ji
pronásledují podivné bytosti a konec
je vždy stejný. Rozervané hrdlo.
ISBN 978-80-242-7690-8

TH R I LLE RY
Connelly, Michael
Básník smrti

Překl. Kobělka, Jiří, Praha: Slovart,
2021, 420 s., váz. 349 Kč
Novinář Jack McEvoy je zvyklý psát
o smrti jiných. Pak ale zemře jeho
bratr Sean, vyšetřovatel z denverského oddělení vražd, a následné události vtáhnou McEvoye do děje. Na
rozdíl od policie nevěří, že jeho bratr
spáchal sebevraždu.
ISBN 978-80-276-0276-6

bibliografie
Klevisová, Michaela
Michaela Klevisová – BOX

Praha: Motto, 2021, 984 s., váz.
999 Kč
Kriminalista Josef Bergman
hledá ve třech samostatných
příbězích pachatele vražd, které
se odehrávají u norského fjordu
(Zmizela v mlze), v Beskydech
(Sněžný měsíc) i v jižních Čechách
(Drak spí).
ISBN 978-80-267-2088-1

May, Peter
Muž bez tváře

Překl. Drlík, Filip, Brno: Host, 2021,
1. vyd., 391 s., váz. 399 Kč
Z Velké Británie do Bruselu cestují
dva muži: novinář Neil Bannerman
a Kale — vrah. Bannerman od cesty
neočekává nic víc než zdlouhavé
politické rešerše, avšak místo toho se
ocitne uprostřed tragédie.
ISBN 978-80-275-0577-7

White, S. R.
Samotář

Překl. Klimičková, Radka, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 447 s., váz. 399 Kč
Proč by záhadný samotář po
letech života v ústraní zabíjel
naprosto neznámého člověka?
Vražda majitele malého obchůdku
v divoké australské buši vypadá
na první pohled jako krádež, která
se zvrtla.
ISBN 978-80-275-0688-0

literatura pro
děti a mládež
BÁJE A POVĚSTI
Eislerová, Jana
Staré řecké báje a pověsti – pro
děti

Praha: Fragment, 2021, 56 s., váz.
249 Kč
Od Prométhea přes trojskou válku až
k Odysseovi!
ISBN 978-80-253-5223-6

DOBRODRUŽSTVÍ
Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Hřbitov dinosaurů

Praha: Fragment, 2021, 120 s., váz.
199 Kč
Během návštěvy Las Vegas překříží
Biggi, Luk a Patrik cestu podivnému vědci a zhatí mu jeho šílené
plány.
ISBN 978-80-253-5258-8

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Maják na útesech
duchů

Praha: Fragment, 2021, 144 s., váz.
199 Kč
Během dobrodružného nocování
v domku na pobřeží zpozoruje Patrik
v hlubinách pod útesem přízračné
světlo.
ISBN 978-80-253-5239-7

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Tajemství starého
domu

Praha: Fragment, 2021, 136 s., váz.
199 Kč
Biggi, Luk a Patrik náhodou při
projížďce na kolech objevují starý
dům, o němž kolují podivné
zvěsti.
ISBN 978-80-253-5257-1
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Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Utajená laboratoř
Praha: Fragment, 2021, 120 s., váz.
199 Kč
Patrik našel v lese ochočeného
králíka.
ISBN 978-80-253-5259-5

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Volání zlaté sovy

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2021, 136 s., váz. 199 Kč
Tygři jsou na prázdninách na řeckých
ostrovech. Nový případ pro tebe
a Klub Tygrů! Vezmi lupu a zapoj se
do pátrání.
ISBN 978-80-253-5263-2

Derib, Job
Yakari: Tajemství Malého bleska

Překl. Pavlová, Zuzana, Praha:
Slovart, 2021, 48 s., váz. 199 Kč
Po dalším dni plném dobrodružství
se Yakari a jeho věrný mustang
Malý blesk uloží ke spánku. Ale
když se Yakari ráno vzbudí, Malý
blesk není v ohradě! Kam zmizel?
Yakari netuší, že Malý blesk musí
podstoupit plno nebezpečných
zkoušek.
ISBN 978-80-276-0222-3

Hunterová, Erin
Země odvážných: Zákon cti

Překl. Wanková, Kristýna, Praha:
Albatros, 2021, 256 s., brož. 249 Kč
Druhý díl nové dobrodružné
zvířecí série od autorky Kočičích
válečníků.
ISBN 978-80-00-06380-5

Small, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Pejsek Puntík

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2021, 112 s., váz. 169 Kč
Dnes je Puntíkův velký den. Druhý
příběh z čarovného lesa, o který se
starají roztomilá zvířátka a vzduchem voní kouzla. Doporučujeme jako první čtení pro nejmenší
čtenáře!
ISBN 978-80-253-5261-8

Turnovská, Magdaléna
Max a Viki ve světě záhad

Praha: Fragment, 2021, 104 s., váz.
269 Kč
Max a jeho sestřenice Viki chodí po
světě s otevřenýma očima a napjatýma ušima.
ISBN 978-80-253-5297-7

H RY
Kiefer, Philip
Středověké hlavolamy – bratr
William a Brána poznání

Překl. Homutová, Kateřina, Praha:
Universum, 2021, 208 s., váz. 339 Kč
Prožijte napínavá dobrodružství středověkého světa!
ISBN 978-80-242-7414-0

Plummer, Deborah M.
Hry pro rozvíjení sociálních
dovedností

Překl. Maturová, Barbora, Praha:
Portál, 2021, 184 s., brož. 299 Kč
Každý chceme mít kamarády.
K tomu, abychom si je dokázali
najít a udržet, potřebujeme
umět spoustu důležitých věcí –
naslouchat, dělit se, pomáhat,
soucítit, nesoutěžit, ale
spolupracovat.
ISBN 978-80-262-1792-3

KOM I K SY
Gaudin, Jean-Charles
Byl jednou jeden život

Překl. Vranová, Kateřina, Praha:
Fragment, 2021, 48 s., váz. 249 Kč
Komiksové zpracování kultovního
animovaného seriálu!
ISBN 978-80-253-5298-4

LE PO R E L A
Lada, Josef
Ku–ku! Jen po mně vztáhněte
ruku!

Praha: Albatros, 2021, 16 s., 149 Kč
Veselé leporelo Josefa Lady s lidovými říkadly o koťatech, zajíčkovi, vodníkovi, zimě nebo o houbách je dnes
českou klasikou i nakladatelským
evergreenem.
ISBN 978-80-00-06324-9

PO E Z I E
Piercey, Rachel
Když dnes půjdeš do lesa…

Praha: Pikola, 2021, 48 s., váz.
299 Kč
Zažij každodenní zázraky přírody se
svou knihou poezie a prozkoumej
kouzelný les.
ISBN 978-80-242-7434-8

PO HÁD K Y
Březinová, Ivona
Teta to plete

Praha: Albatros, 2021, 64 s., váz.
199 Kč
Pojďte s námi rozplétat pohádkové
klubko. Co teta Běta plete? Nejenom
svetry, ale i pohádky.
ISBN 978-80-00-06363-8

Burešová, Jana
Nové bylinkové pohádky

Brno: CPress, 2021, 72 s., váz.
249 Kč
Pohádky ze světa, kde to voní bylinkami, kde žijí strašidla, vodníci,
skřítkové, meluzíny, princezny i králové, kde dobro vítězí nad zlem a být
čestný se vyplácí.
ISBN 978-80-264-3789-5

Casey, Dawn
Zimní pohádky

Překl. Houska, Kamil; Hubená,
Božena, Praha: Albatros, 2021, 96 s.,
váz. 349 Kč
Úžasně ilustrovaná sbírka zimních
příběhů z celého světa. Zima vždy
byla časem vyprávění příběhů.
ISBN 978-80-00-06223-5

Čapek, Karel
Devatero pohádek

Praha: Albatros, 2021, 256 s., váz.
249 Kč
Známé pohádky – Velká kočičí
pohádka, Pohádka psí, Pohádka
ptačí, První loupežnická pohádka,
Pohádka vodnická, Druhá
loupežnická pohádka, Pohádka
tulácká, Velká policejní pohádka,
Pohádka pošťácká a Velká pohádka
doktorská.
ISBN 978-80-00-06208-2

Křesťanová, Lucie
Pac a pusu z autobusu

Praha: Fragment, 2021, 104 s., váz.
269 Kč
Věřili byste, že řidič autobusu
dokáže vyprávět ty nejbáječnější
pohádky? Dominik miluje pohád-
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ky, ze všeho nejvíc ty od tatínka.
Táta řídí zájezdový autobus, a když
je na cestách, vypráví mu je po
telefonu.
ISBN 978-80-253-5332-5

Princezna – Kuráž a dobré srdce
– Sbírka pohádek
Praha: Egmont, 2021, 128 s., váz.
349 Kč
Přečtěte si půvabné příběhy o odhodlané Ariel, neohrožené Vaianě,
statečné Mulan, hravé a zvídavé
Locice, sebevědomé Jasmíně, vlídné
a laskavé Růžence, hrdé Pocahontas
a pracovité Tianě.
ISBN 978-80-252-4993-2

PRO DĚ TI
Askani, Tanja
Dobrodružství medvídka mývala
Překl. Radová, Jarmila, Praha: Pikola,
2021, 96 s., váz. 279 Kč
Víte, jak vypadá dvoudenní mláďátko mývala? Myslíte, že takovému
drobečkovi dokáže člověk nahradit
maminku? Už jste viděli, jak se malý
mýval učí sportovat?
ISBN 978-80-242-7417-1

Baroš, Marek
Pohádky ze skládky

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 96 s., váz.
349 Kč
Co se děje s hračkami, když je někdo
vyhodí? Panenka Bibi, půvabná
plavovlasá bárbínka, si šťastně žije
u holčičky Žandy ve vysokém domě.
Jednoho dne ale v zápalu hry přijde
o nohu a Žanda, která si s tím vůbec neví rady, ji v úleku vyhodí do
popelnice.
ISBN 978-80-275-0597-5

Bentleyová, Sue
Kouzelné koťátko – Dvojitá
pohroma

Praha: Fragment, 2021, 120 s., váz.
199 Kč
Kouzelné koťátko opět v akci! Pokračování oblíbené série pro malé
čtenářky plné magie, přátelství a kouzelných zvířátek.
ISBN 978-80-253-5274-8

Burdová, Anna
Zvířecí pomocníci – Klárka
a vodicí pes Daisy

Praha: Fragment, 2021, 160 s., váz.
249 Kč
Klárčina rodina se rozroste o čtyřnohého kamaráda!
ISBN 978-80-253-5296-0

Clevin, Jorgen
Jakub a Jáchym

Praha: Artur, 2021, 5 vyd., váz.
250 Kč
Nové vydání úspěšné knížky dánského autora pro děti od 5 let o chlapečkovi Jakubovi a jeho slonovi Jáchymovi, který jde poprvé do školy.
ISBN 978-80-7483-162-1

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná ZOO –
Neposedná surikata

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2021, 112 s., váz. 169 Kč
Devátý díl kouzelné série pro všechny
milovnice zvířat!
ISBN 978-80-253-5273-1

Davies, Kate
Příběhy se šťastným koncem –
Zapomenuté jehňátko

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2021, 128 s., váz. 199 Kč
Příběh se šťastným koncem, který
se skutečně stal! Už celý týden prší
a malý Ben se raduje, že nebude muset do školy.
ISBN 978-80-253-5224-3

Drijverová, Martina
Příšerné zlobilky

Praha: Albatros, 2021, 92 s., váz.
249 Kč
Byly jednou holčičky, které moc
a moc zlobily. Zlobit se nevyplácí,
jinak se proměníte v opravdová strašidla a příšerky!
ISBN 978-80-00-06365-2

Fortnite 100% neoficiální –
Knížka na celý rok

Praha: Egmont, 2021, 72 s., váz.
269 Kč
V epické ročence zjistíte všechny
novinky, které Fortnite fanatik potřebuje znát.
ISBN 978-80-252-5035-8

Hillestad, Dori Butlerová
Strašidelná knihovna – Tajný
pokoj

Překl. Soukup, Václav; Damantová,
Aurora, Praha: Fragment, 2021,
128 s., váz. 199 Kč
Chcete, aby děti rády četly?
Nabídněte jim příběh, který je bude
bavit. Pozvěte je do Strašidelné
knihovny!
ISBN 978-80-253-5338-7

Hoření, Nikola
Hubert se vzteká

Praha: Meander, 2021, 18 s., 198 Kč
Kocourek Hubert se zlobí a to pořádně! Aby taky ne – koho by bavilo
zkoušet si už páté boty nebo poslušně sedět v tramvaji, když daleko větší
zábava je klečet na sedačce a dívat
se z okna!
ISBN 978-80-7558-146-4

Hughesová, Susan
Ať žijí štěňata: Kdo rozveselí
Sisinku?

Překl. Vlčková, Jana, Brno: CPress,
2021, 96 s., váz. 199 Kč
Kdo má rád pejsky, neodolá. Děvčata
pomáhají tetě Janě s roztomilým štěňátkem Kavalír King Charles španěla
jménem Sisi.
ISBN 978-80-264-3752-9

Chapmanová, Linda
Tlapka hledá domov

Praha: Pikola, 2021, 96 s., váz.
199 Kč
Devítiletá dvojčata Grace a Jack mají
ráda zvířata, a tak se rozhodla, že si
doma na zahradě založí útulek pro
zvířata v dočasné péči – Báječný
domov.
ISBN 978-80-242-7622-9

Ibrahim, Amar
Kurz přežití pro děti

Brno: BizBooks, 2021, 152 s., brož.
299 Kč
Nauč se, jak se o sebe postarat v jakékoliv situaci.
ISBN 978-80-265-1014-7

Kops, Petr;
Kopsová, Kamila
Deník zvědavého tygra

Praha: Edika, 2021, 64 s., brož.
199 Kč
Zábavný zápisník, který nabízí
dětskému čtenáři dobrodružnou

bibliografie
cestu poznávání sebe a svého
Tygra.
ISBN 978-80-266-1664-1

Krolupperová, Daniela
Jak Bubáček potkal Bubáka

Praha: Albatros, 2021, 72 s., váz.
199 Kč
Volné pokračování knížek Bubáček
a Bubáček a Myšošlap. Lukáš má
báječného kamaráda – kapesní strašidýlko jménem Bubáček.
ISBN 978-80-00-06366-9

Krolupperová, Daniela
Josífkův pekelný týden

Praha: Albatros, 2021, 76 s., váz.
249 Kč
Rodiče Josífkovi pořád říkají, co má
dělat a co naopak nemá.
ISBN 978-80-00-06364-5

Krolupperová, Daniela
Policejní křeček

Praha: Albatros, 2021, 60 s., váz.
199 Kč
Pes ve službách zákona dnes nikoho
nepřekvapí. Křeček ve službách zákona, to tu ještě nebylo!
ISBN 978-80-00-06361-4

LLenas, Anna
Barevná příšerka

Překl. Voborská, Kateřina, Praha:
Fragment, 2021, 48 s., váz. 269 Kč
Barevná příšerka se právě probudila.
Emoce nejsou černé, nebo bílé. Jsou
pestrobarevné!
ISBN 978-80-253-5270-0

Lobel, Arnold
Kvak a Žbluňk se bojí rádi

Překl. Musilová, Eva, Praha: Albatros,
2021, 72 s., váz. 199 Kč
Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák Žbluňk bydlí každý ve svém
domečku se zahrádkou, ale rádi se
navštěvují nebo chodí na procházky
a na výlety.
ISBN 978-80-00-06248-8

Minecraft – Knížka na celý rok
Praha: Egmont, 2021, 96 s., váz.
299 Kč
To nejlepší ze světa Minecraftu!
ISBN 978-80-252-5032-7

Natáhni a jeď: Záchranářská
vozidla

Praha: Pikola, 2021, 32 s., brož.
399 Kč
S tímto záchranářským setem si užiješ hodiny a hodiny zábavy!
ISBN 978-80-242-7367-9

Nvota, Jakub
Jak Klára obrátila všechno
vzhůru nohama

Praha: Radioservis, 2021, 88 s., váz.
Kniha v překladu Terezy Kostkové
předkládá malým i velkým čtenářům
dialogy malé Kláry a učitele o světě,
který se dá vnímat docela jinak, než
jak se píše v učebnicích. Doslov napsal Jiří Lábus.
ISBN 978-80-88286-24-0

Peroutková, Ivana
Valentýnka a daleké kraje

Praha: Albatros, 2021, 120 s., váz.
249 Kč
Pokračování úspěšné řady o neobyčejné Valentýnce. Poté, co Valentýnka
s tetou vyrazí do cestovní kanceláře
vybrat si zájezd k moři, dostane parádní nápad.
ISBN 978-80-00-06212-9

Peroutková, Ivana
Valentýnka a veterinární
ordinace

Praha: Albatros, 2021, 112 s., váz.
249 Kč
Valentýnka otvírá ordinaci pro
zvířátka. Třetí díl oblíbené série.
Valentýnka je holčička s nevšedními nápady, na které vždycky už
netrpělivě čekají kamarádi Jonáš,
Péťa a Zuzka.
ISBN 978-80-00-06317-1

Petz, Moritz
Smolný den

Praha: Pikola, 2021, 32 s., váz.
279 Kč
Za devaterými řekami a hustými
lesy, v jednom velkém stromě žije
jezevec. Je moc milý a má spoustu
kamarádů, ale zrovna dneska nemá
svůj den.
ISBN 978-80-242-7625-0

Prior, Natalie Jane
Dračí nezbedové tropí neplechu
Překl. Křížková, Anna, Praha: Fragment, 2021, 196 s., váz. 249 Kč
Výchova malých dráčků může být
pěkně ošemetná záležitost! Ava
a Jack jsou nadšeni.
ISBN 978-80-253-5243-4

Rožnovská, Lenka
Anduličko, Anduli, začaruj ji
v tabuli!

Praha: Pikola, 2021, 64 s., váz.
259 Kč
Z vajíček se většinou líhnou ptáci. Ale
co když se z jednoho kropenatého
vejce, které ukradla straka zlodějka,
vylíhne malá kouzelnice Andulka?
ISBN 978-80-242-7591-8

Rušar, Daniel
Datel a slabihoudek

Praha: Albatros, 2021, 48 s., váz.
299 Kč
Dojemný příběh o tom, že pochybností se nedá zbavit, ale dá se jim
úspěšně čelit, pokud člověk ví, jak
na to.
ISBN 978-80-00-06377-5

Sekaninová, Štěpánka;
Sedláčková, Jana;
Konečná, Magdalena
Malovaná příroda. Barvy
v přírodě

Praha: Albatros, 2021, 32 s., váz.
299 Kč
Příroda hraje všemi barvami. Pojďte
s námi na procházku malovanou
přírodou!
ISBN 978-80-00-06305-8

Small, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Králíček Káťa

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2021, 120 s., váz. 169 Kč
Králíček Káťa poletuje po Kouzelném
lese a otevírá kvítky, aby byly co
nejkrásnější.
ISBN 978-80-253-5262-5

Small, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Poník Poly

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2021, 120 s., váz. 169 Kč
Poly je velice stydlivý poník. Třetí
příběh z čarovného lesa, o který se
starají roztomilá zvířátka a vzduchem
voní kouzla. Doporučujeme jako první čtení pro nejmenší čtenáře!
ISBN 978-80-253-5260-1

z n ov i n e k k 25. 10. 2021 28 6 t i t u l ů
Stewnerová, Tanya
Alea – dívka moře: Volání
z hlubin

Překl. Simonová, Lucie, Praha: Fragment, 2021, 288 s., váz. 299 Kč
Nikdy se nepřibližuj k vodě!
ISBN 978-80-253-5317-2

Špaček, Ladislav
Dědečku, vyprávěj o Česku

Praha: Pikola, 2021, 200 s., váz.
359 Kč
Knížka Dědečku, vyprávěj o Česku
je volným pokračováním série předchozích čtyř knih o dědečkovi a jeho
vnučce Viktorce.
ISBN 978-80-242-7573-4

Tlapková patrola – Adventní
stírací knížka

Praha: Egmont, 2021, 52 s., brož.
299 Kč
Těšte se na Vánoce s Tlapkovou
patrolou!
ISBN 978-80-252-4694-8

Tlapková patrola – Nová knížka
na celý rok

Praha: Egmont, 2021, 80 s., váz.
299 Kč
Užij si spoustu zábavy s neohroženými štěňaty z Tlapkové patroly a vydej
se s nimi za dalším senzačním dobrodružstvím!
ISBN 978-80-252-4983-3

Tlapková patrola – Příběh podle
filmu
Praha: Egmont, 2021, 48 s., váz.
229 Kč
Tlapková patrola míří na napínavou
misi do Adventure City!
ISBN 978-80-252-4822-5

PRO DÍVK Y
Kirbyová, Katie
Neskutečně trapný život Lottie
Brooksové

Překl. Pavliková, Adriana, Praha:
Fragment, 2021, 384 s., váz. 299 Kč
Lottie Brooksové je jedenáct a tři
čtvrtě a její život už oficiálně nestojí
za nic.
ISBN 978-80-253-5268-7

Tuffinová, Olivia
Stáje ve Slunečném údolí – Sára
a statečný poník

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Fragment, 2021, 112 s., váz. 199 Kč
Když Sára zaslechne historku
o klisně Rosie, jejíž duch se prý
zjevuje za úplňku, začne se těšit, jak
příběhem večer postraší kamarádky
u táboráku.
ISBN 978-80-253-5301-1

PRO N E JM E NŠÍ
Svozilová, Kateřina
Bětka a ztracený míč

Praha: Fragment, 2021, 32 s., váz.
199 Kč
Sluníčko krásně hřeje a Bětka vyběhla
ven, aby si pohrála s míčem. Něžný
příběh pro nejmenší doprovázený
krásnými ilustracemi.
ISBN 978-80-253-5266-3

PŘ Í BĚ HY
Mongredien, Sue
Příběhy se šťastným koncem –
Našlo se koťátko!

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2021, 132 s., váz. 199 Kč
Příběh se šťastným koncem, který
se skutečně stal! Maminka malé
Lily přinese domů tři slabá koťátka,
která se našla opuštěná venku pod
keřem.
ISBN 978-80-253-5217-5

Mongredien, Sue
Příběhy se šťastným koncem –
Zachráněná sovička
Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2021, 120 s., váz. 199 Kč
Při bourání staré stodoly přišly
o střechu nad hlavou čtyři malé
sovičky.
ISBN 978-80-253-5218-2

Pospíšilová, Zuzana
Nové příběhy se šťastným
koncem – Nezbedný mýval

Praha: Fragment, 2021, 136 s., váz.
199 Kč
Najdou děti pro chlupatého mývala
nový domov? Příběh z české přírody,
který se skutečně stal.
ISBN 978-80-253-5267-0

SCI-FI, FANTASY
Lish, Mikki; Ngai, Kelly
Kouzelníkova mapa

Překl. Suchomelová, Kristýna,
Praha: Fragment, 2021, 216 s., váz.
299 Kč
Nové dobrodružství hrdinů z Hrabivého vrchu. Hedy a Spencer jsou
opět v domě na Hrabivém vrchu, který patří jejich dědečkovi, bývalému
kouzelníkovi.
ISBN 978-80-253-5275-5

TH R I LLE RY
McManusová, Karen M.
Rodina především

Překl. Vrbová, Anna, Praha: Yoli,
2021, 328 s., brož. 329 Kč
Již čtvrtý young adult thriller z pera
autorky bestsellerů Jeden z nás lže,
Dva tajemství neudrží a Jeden z nás
je na řadě.
ISBN 978-80-242-7619-9

vysokoškolská
skripta; učebnice
ANATOM I E
Chalupová-Karlovská, Vlastimila
Somatologie – Anatomie fyziologie člověka
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 160 s., brož. 250 Kč
Příručka s testovými otázkami
z anatomie a fyziologie člověka pro
střední zdravotnické školy. Pomůže
procvičit a zopakovat učivo a bude
výborná pro přípravu k přijímacím
zkouškám na různé obory lékařských fakult.
ISBN 978-80-7182-341-4

ÚČE TN IC T VÍ
Skálová, Jana
Daně v účetnictví II – příklady
a testy

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2021, 1. vyd., 136 s., brož.
137 Kč
Skripta obsahují příklady na
procvičení probírané látky
u předmětu Daně v účetnictví II,
který je vyučován na magisterském
stupni studia Fakulty financí
a účetnictví.
ISBN 978-80-245-2426-9

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

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

USPOŘÁDALY MARIE DOLEŽALOVÁ
A MICHAELA ZÁLESKÁ

Dopisy Ježíškovi
Co se stane, když si dovolíme i my dospělí napsat
dopis Ježíškovi? Té vzácné kouzelné bytosti, která
plní (nejen) dětská přání? V knize najdete 26 dopisů
českých i světových osobností, které dopisy Ježíškovi
napsaly. Halina Pawlowská nebo Lukáš Pavlásek
k tomu přistoupili se svým specifickým humorem,
Eliška Balzerová, Dagmar Havlová a Klára Trojanová
zavzpomínaly na své blízké, s Aňou Geislerovou
a Martinem Hoffmanem se vrátíme do jejich dětství…
Marie Doležalová nabídne skrze intimní dopis neotřelý
pohled do svého nitra. A co napsal Robert Fulghum!
Kniha bude pokřtěna za přítomnosti veřejnosti dne
1. 11. v 17:00 v Café Martin v Karlíně.
Srdečně Vás zveme!
Z KAŽDÉ PRODANÉ KNIHY JDE 100 KČ NA SBÍRKU
POMOZTE DĚTEM!
Váz., 120 s., 299 Kč

PHILIP G. ZIMBARDO

Nesmělost
PŘEKLAD IVO MÜLLER
Znáte odpověď, ale neodpovíte, tančíte rádi, ale nejdete
si zatančit… Ať už je za tím strach z výsměchu nebo hlubší
pochyby o sobě, nesmělost či stydlivost brání žít svobodně.
V návaznosti na vězeňskou studii Philip Zimbardo zkoumal
do hloubky téma nesmělosti a sám říká, že je to pro něj
„nejdůležitější věc, jakou kdy udělal.“ Díky autorovým
poznatkům z výzkumu i jeho praktickým doporučením se může
čtenář naučit vlastní nesmělost poznat, pochopit a překonat.
Brož., 200 s., 399 Kč

obchod.portal.cz

AUTORKA SVĚTOVÝCH BESTSELLERŮ
PRODÁNO VÍCE NEŽ 50 MILIONŮ VÝTISKŮ

Lucinda Riley • ZTRACENÁ SETRA
Prohledaly celý svět, aby ji našly. Ale co když se nechce nechat najít?
V půvabné venkovské krajině západního Corku se před téměř stoletím začal odvíjet
spletitý příběh odvážného boje za svobodu, který na smrt znepřátelil členy jedné ze
zdejších rodin. Dávné křivdy, zrada a nenávist neblaze ovlivnily i další generace včetně
chudé a početné farmářské rodiny O´Reillyových, v níž v šedesátých letech vyrůstá
bystrá a zvídavá Mary. Stíny minulých tragédií ale dopadnou i na ni, a zdá se, že sahají až do současnosti, v níž se starý příběh protne s pátráním Maii, Ally, Star, CeCe,
Tiggy a Electry po jejich záhadné sedmé sestře.
Série Sedm sester Lucindy Riley je jejím mistrovským kouskem.
Kouzelnice s příběhy vytvořila postavy, do nichž se okamžitě zamilujeme,
a které s námi zůstanou i dlouho potom, co knihu dočteme...

Vše o chování, zvycích
a zlozvycích slepic
Antje Krause, Wilhelm Bauer
Proč slepice hrabou, otáčejí hlavou
a klovou? Některé způsoby chování
zná každý chovatel slepic, jiné překvapují a zarážejí. Jisté jsou dvě věci: chování slepic docela jistě není nudné.
A slepice jsou všechno jiné, jenom ne
hloupé.
Cesta k úspěšnému rybolovu
Ben Boden
Krok za krokem - k prvnímu úlovku. Lov
štik, candátů, nebo kaprů nabízí napětí
i uvolnění současně, fascinující zážitky
z přírody přinášejí radost. Rybaření nejsou žádné čáry, ale ideální koníček pro
každého. Tato kniha ukazuje, jak jednoduchá je cesta k úspěšnému rybáři.

Zmizelá sestra – Dinah Jefferies
Když Belle Hattonová přijíždí ve třicátých letech do anglické kolonie v Barmě,
její motivací není jen touha po dobrodružství a exotice. Narodila se zde její
starší sestra, která krátce po narození
zmizela. Belle je odhodlaná zjistit, co
přesně se před pětadvaceti lety v Barmě stalo…

Šumava – Mezi dvěma národy
Robert Steun
Strhující životní příběh polesného ze Zlaté
Studny. Přináší osobní vzpomínky na události
nejhoršího období, které český národ zažil 2.světovou válku, ale i poválečné roky.

Šumavští rodáci vzpomínají 5
Znovu vás zveme na setkání se zajímavými
lidmi, do jejichž života i osudu se zapsala
Šumava.
Hobby vinař
Gerd Ulrich, Frank Förster
Od výsadby révy po stáčení vína.
V knize najdou poučení a zajímavé informace
jak hobby vinaři, tak majitelé zahrad a domů.

Oheň naděje – Shobha Rao
Neuvěřitelně brutální příběh indických
dívek, které jsou vystaveny
krutému zneužívání.

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ KAZDA

Vlk-pes-člověk
Kurt Kotrschal

Dinosauři – rekordy a kuriozity
Vladimír Socha, ilustroval Vladimír Rimbala

Vše o pěstování hub
Folko Kullmann

Tato kniha nám pomůže nejen lépe pochopit pradávné zaujetí
vlkem, ale také nás naučí, jak správně přistupovat k našemu
věrnému společníkovi – psovi. Kniha odpovídá na otázku, v čem
se od sebe tito dva blízcí příbuzní liší, a zároveň poskytuje cenné
poznatky o soužití člověka a jeho nejlepšího přítele.

Nejnovější kniha Vladimíra Sochy je plná dinosauřích NEJ,
která ještě neznáte. Děti od 10 let se v knize dočtou
o extrémech ve světě dinosaurů – někteří z nich totiž vynikali
třeba největšími či nejdelšími krky, ocasy, trupy, končetinami,
hlavami, rohy, bodci, zuby, drápy a bezmála vším, na co si jen
vzpomenete.

Mnoho druhů jedlých hub lze bez problémů pěstovat na
zahradě, balkoně, terase nebo přímo v domě – v bytě nebo
ve sklepě. Tak je možné se celoročně zásobovat čerstvými
houbami a kdykoli si na nich pochutnat. V této příručce najdete
jednoduché a srozumitelné návody, jak si houby můžete sami
vypěstovat, starat se o ně a jak je chutně zpracovat v kuchyni.

Vázáná, 184 stran, 369 Kč

Měkká vazba, 96 stran, celobarevná, 298 Kč

Vázaná, 280 stran, obsahuje barevnou fotopřílohu,
369 Kč

Vlci
Axel Gomille

Mravenci – život lesního společenství
Armin Schieb

UPCYKLACE – Nový život starých věcí
Tým Smarticular.net

Vlci se vracejí do naší krajiny. Tito zdatní lovci, kteří z našich
lesů na dlouhou dobu úplně zmizeli, jsou zpět. Je načase se
s těmito zajímavými šelmami blíže seznámit a dozvědět se, jak
žijí, čím se živí a jak by mohlo vypadat pokojné soužití člověka
a vlka. Vydejte se s fotografem Axelem Gomillem mezi divoké
vlky a zažijte nezapomenutelné dobrodružství.

Mravenci patří k nejpozoruhodnějším živočichům. Soužití
mravenců a jejich fascinující schopnost vzájemně komunikovat
inspirovaly Armina Schieba k neobvyklému projektu:
v digitálně modelovaných hyperrealistických 3D ilustracích
nám ve své knize poskytuje fascinující vhled do života
mravenců lesních.

Více než 100 praktických nápadů, jak proměnit staré šatstvo,
ručníky, prostěradla a jiný vysloužilý textil v originální
a užitečné věci, které můžou dál sloužit. Veškeré návody
je možné libovolně doplňovat a upravovat, a ušít tak krásné
nové věci zcela podle vlastních představ a zároveň nekupovat
nic dalšího.

Vázáná, 64 stran, celobarevná, 349 Kč

Vázaná, 128 stran, celobarevná, 598 Kč

Měkká vazba, 208 stran, celobarevná, 349 Kč

Všechny naše knihy žádejte u svých knihkupců, nebo je jednoduše a se slevou 20 % koupíte na našich stránkách: www.knihykazda.cz,
tel.: 725 518 237 nebo na e-mailu: objednavky@knihykazda.cz

S úctou k přírodě a našim čtenářům
Doporučujeme náš
nový katalog letošních novinek

ODBORNÉ PUBLIKACE
NAKLADATELSTVÍ
ANAG

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

S KOMENTÁŘEM 2022

5551

Václav BENDA, Ladislav PITNER
V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH
jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce
2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data redakční uzávěrky.

912 stran, vázaná, 849 Kč

NOVINK A

VZORY PODÁNÍ A ÚKONŮ

5509

PODLE ZÁKONA O SLUŽEBNÍM POMĚRU
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
Petr TOMEK, Zdeněk FIALA, Pavel VETEŠNÍK

Tato publikace je určena především služebním funkcionářům, pracovníkům personálních útvarů bezpečnostních sborů a obsahuje
vzory vybraných podání a úkonů, které vychází ze zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Editovatelnou
podobu těchto vzorů podání a úkonů lze zdarma stáhnout.

608 stran, brožovaná, 599 Kč

PŘEKÁŽKY V PRÁCI

NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
I ZAMĚSTNAVATELE

5528

Tereza LANDWEHRMANN
Autorka pojímá problematiku překážek v práci komplexně – věnuje se jak překážkám na straně zaměstnance, tak překážkám
na straně zaměstnavatele, překážkám, které upravuje zákoník
práce, ale i těm, kde je těžiště úpravy v jiných právních předpisech. Autorka se taktéž nevyhýbá otázkám, které jsou v praxi
problematické a snaží se čtenáři nabídnout možná řešení.

296 stran, brožovaná, 369 Kč

PRŮVODCE ZÁKONEM
5532
O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRO OSVČ

A DALŠÍ POPLATNÍKY S DÍLČÍM
ZÁKLADEM V § 7
Petr BERÁNEK

Tyto publikace
si můžete zakoupit
na www.anag.cz
nebo ve všech dobrých
knihkupectvích
po celé ČR.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ. Velký důraz je věnován nejen novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci paušální
daně a důsledků přechodu na ni, odpisování majetku v období
změny příslušných ustanovení či zpětného uplatnění ztráty, ale
také sporným oblastem a nabízí čtenářům autorův pohled na danou problematiku.

312 stran, brožovaná, 389 Kč
anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz
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VELETRH NEJEN O KNIHÁCH
Poprvé se Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě konal v roce 1991. Letošní ročník byl už jedenatřicátý.

Tradice zavazuje, říká se, ale také představuje nebezpečí, že akce se takzvaně okouká. Takové nebezpečí
ale v Havlíčkově Brodě nehrozí. Paní ředitelka, které
tu všichni říkají prostě Markéta (Hejkalová), se svým
týmem vždycky připraví bohatý a pestrý program.

Motto veletrhu bylo totožné jako loni, kdy všechny plány překazil covid, – Země skrytých úsměvů.
Stejně se jmenuje kniha, která byla na veletrhu uvedena. Přináší třicet čtyři povídek významných současných českých autorů.
Úvodní přednášku měl letos předseda Senátu
Miloš Vystrčil a jmenovala se Jsem Tchajwanec. Pan
předseda nejen hovořil, ale také komentoval fotografie a jeho paní přidala detaily o památkách a jídle. Na
závěr pak uvedl: „Důležitá je podpora ze světa. Naše
cesta měla k ní přispět.“
Už tradicí je spolupráce veletrhu s Krajskou
knihovnou Vysočiny. Letos se Knihovna pochlubila
novou budovou, a tak návštěvníci občas přebíhali
mezi jednotlivými přednáškami, aby se nadýchali
čerstvého vzduchu a alespoň na chvíli sundali respirátor.
Část doprovodného programu se věnovala také
tématu Karel Havlíček Borovský a svoboda slova ve
21. století. Připomněla tak nejen 200 let od narození
Karla Havlíčka Borovského, ale zároveň 100 let od
založení světového PEN klubu. Skvělou přednášku
připravil ředitel Havlíčkova muzea Michal Kamp.
Navázal v ní na výstavu o Havlíčkovi, kterou otevřel
v pátek navečer ve svém muzeu.
Program byl bohatý, probíhající hned na několika
místech, a tak každý, kdo toho chtěl slyšet, vidět a zažít
co nejvíce, se trochu naběhal. Ale stálo to za to.
Alena Mornštajnová, autorka nezapomenutelné
Hany, například prozradila, že její psaní někdy vzniká tím, že jí najednou začnou napadat věty. „Když

Mezi hosty byl také Miloš Urban, autor mé oblíbené knihy Poslední tečka za rukopisy. Představoval
jsem si muže typu vědce, a místo toho je to menší
člověk v zelené mikině, v jaké se chodí na pivo. I to
je pro havlíčkobrodský veletrh typické, všichni se tu
cítí jako doma. Podobně jsem potkal i Michala Viewegha. Docela obyčejně stál ve frontě na kávu a zákusek před svým setkáním se čtenáři. To se odehrávalo
na jednom ze zajímavých architektonických míst
zdejší knihovny – na schodišti do prvního patra. Ve
vysokém rozšířeném prostoru je každý druhý schod
vynechán, opatřen dřevěným sedadlem a vzniká tak
Zásadní a dlouho očekávaná (doslova, pro- to, čemu se v minulosti říkalo aréna.
V knihovně probíhala také výstava ilustrační
tože ho zradila navigace a přijel pozdě, ale nikdo se nezlobil) byla přednáška pana profesora tvorby Jana Zrzavého. Od Verna po vlastní pohádky,
přes Wolkera, Malého prince
Martina Hilského. Čekalo na
ANKETA
něj publikum, kde převládali Na veletrhu jsme některým hostům položili a Zeyera. Množství knih, které
mladí. A dívky. Bylo zajímavé otázku: Mohou knížky ovlivnit atmosféru v naší si mistr Zrzavý vybral k ilustrování, je přehlídkou skvělé
pozorovat, jak posluchačky, společnosti?
pánové samozřejmě také, ale Jsem toho názoru, že knížky atmosféru ve společ- četby.
Veletrh je i o nenápadných
především dívky visí očima na nosti ovlivnit prakticky nemohou, neboť čtenáři
pozitivních knih to příliš nepotřebují a ostatní
lidech. Například o paní spisolektorovi a vnímají jeho slova mohou klima spíš zhoršit.
vatelce Petře Braunové, která
a gesta. Pan profesor hovořil Václav Macháček-Rieger, pán na Malči
a přímo hrál Shakespearova Myslím, že přímo ne. (Pak se zarazí a dodá) Ale trpělivě seděla za stolkem se
svými dětskými knihami. „Ne,
Kupce benátského. Přecházel, četba románů čtenáře kultivuje.
neprodám tolik, abych tu vyděutíkal se ke knížkám na stole, Michal Wiewegh, spisovatel
aby mohl citovat. V promluvě Knihy by měly probouzet lásku k vlasti. Mluvím za lala, ale jsem tu blízko svým čtenářům. Můžu si s nimi povídat,“
hned se vracel o staletí doza- ty dětské.
Petra Braunová, spisovatelka
vysvětlovala. Nebo o Sašovi Gr,
du, hned do současnosti. Na
závěr vyslechl potlesk a dodal: Kdo čte dobré knihy, ten je vzdělaný, dokáže na- který přivezl na veletrh z Prahy
hlédnout pod povrch věcí a vcítit se do osudů jiných
„Beru si desetinu potlesku. De- lidí. Proto dokáže respektovat i rozdílný názor. My- svůj antikvariát. A takových
vět desetin patří Shakespea slím, že po volbách se nedobrá atmosféra u nás za- zajímavých setkání bylo bezčíná zlepšovat. S celosvětovou pandemií je to horší,
počet.
rovi.“
s tou si neví rady asi nikdo. Ale i v téhle situaci dokáVeletrhu se letos zúčastMilé bylo také setkání s au že literatura pomoct. Přečtěte si román Mor Alberta
nilo 131 vystavovatelů. Počet
torkami, které získaly první cenu Camuse a nebudete propadat beznaději.
návštěvníků, autorů, pořadaza nejkrásnější dětskou knihu, Markéta Hejkalová, ředitelka veletrhu
Markétou Vítkovou a Kateřinou Kniha nemusí ukrývat jen příběh, který nám při- telů a dalších hostů těžko spoČížkovou. V jejich knížce Jak ba- náší radost. Může přinést i poučení. I zamyšlení čítat. Veletrhem žije skutečně
nad našim životem. Že co jsem dělali, dělali jsme
celé město a pokud bychom
revná je modrá si malí čtenáři správně.
to měli všechno shrnout jednejen čtou a prohlížejí, ale mo- Miloš Vystrčil, předseda Senátu
hou si na obrázku třeba i otevřít Umím si představit, že bych nemohl malovat. Ale ním slovem, pak by to bylo
SETKÁNÍ.
okno a podívat se, kdo za ním kdybych nemohl číst, nechtěl bych dál žít.
Jan Zrzavý, malíř
BOHUMÍR PROCHÁZKA
bydlí a jak vypadá.

máte věty, tak už to jde. Ale nejtěžší je to ‚usedět‘.
Píšu pomalu, čtu si to po sobě znovu a cizeluju.“ Tak
charakterizovala i svou poslední knihu Listopád. Teď
ale chce pobavit děti. A jako ilustrátorku by si ráda
vybrala Galinu Miklínovou.
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PŘÍPAD AUSTERLITZ 1805
Kolektiv autorů

Nový detailní pohled na známé i některé dosud nepublikované skutečnosti,
které na pozadí atraktivního a vzrušujícího tématu rozšiřují okruh informací
o samotné bitvě a ukrytém pokladu.

SVÍTÍCÍ DĚTI

Nicholas Kardaras
Všudypřítomné obrazovky
a technologie okrádají děti celého
světa. Nejen o jejich přizeň,
ale i o jejich zdraví. Autor v knize
popisuje všechna rizika spojená
s přehnaným užíváním technologií
v současné době.

KONEC ÉRY GOOGLE
George Gilder

Věk Googlu postavený na big datech
a strojové inteligenci se chýlí ke konci.
George Gilder ve své knize vysvětluje,
proč je Silicon Valley před zhroucením
a co lze očekávat, až doba Googlu
skončí.

Kompletní nabídka knih na www.zonerpress.cz
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žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 4. 10. 2021 až 10. 10. 2021

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

populárně-naučná
1. Marek Herman Máma není služka, máma je dáma Apak
2. Žofie Kanyzová Lunární kalendář Krásné paní s publikací 2022 Krásná paní
3. Pavel Kolář Posilování stresem – Cesta k odolnosti Universum
4. Tomáš Etzler Novinářem v Číně – Co jsem to proboha udělal? Vyšehrad
5. Školní atlas světa Kartograﬁe Praha
6. Jaroslav Kmenta Babišovo Palermo II Jaroslav Kmenta
7. Sabina Straková, Alena Macková a kolektiv 100 přešlapů pro (ne)milovníky češtiny Universum
8. Jan Menděl Uprdelismus Pragma
9. Zdeněk Pohlreich Kulinárium Sevruga
10. Jan Vojáček Rozhodni se být zdráv CPress

pro děti a mládež
1. Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj o Česku Pikola
2. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
3. Leigh Bardugo Vláda vlků Fragment
4. V. E. Schwab Neviditelný život Addie LaRue Slovart
5. kolektiv Tlapková patrola – Příběh podle filmu Egmont
6. Martin Vopěnka Spící město Pikola
7. kolektiv Tlapková patrola – Adventní stírací knížka Egmont
8. Andy Griﬃths Ztřeštěšný dům na stromě – 104 pater Petrkov
9. kolektiv Příručka pro moderní holky Pikola
10. Petra Hůlová Liščí oči Argo
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Srpen 2021

1. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Supraphon, čte M. Hofmann
2. Pavel Kolář Posilování stresem – Cesta k odolnosti Témbr, čte A. Procházka, Z. Slavíková
3. John Flanagan Souboj z Araluenu Audiotéka, Bookmedia, čte M. Ruml
4. Jaroslav Kmenta Babišovo Palermo I Audiotéka, čte J. Saic
5. Tim Weaver Bez slitování Audiotéka, čte I. Bareš
6. Satchin Panda Cirkadiánní kód Jan Malvil Publishing, čte T. Voženílek
7. Simon Scarrow Legie Audiotéka, Bookmedia, čte M. Holý
8. František Kotleta Underground II: Revoluce Audiotéka, Epocha, čte P. Burian
9. Alena Mornštajnová Listopád OneHotBook, čte E. Elsnerová, V. Khek Kubařová, V. Cibulková
10. Karin Lednická Šikmý kostel OneHotBook, čte V. Cibulková
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K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM
.KNIHCENTRUM
KNIHCENTRUM.cz

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

É d oua rd L ouis

Kdo zabil mého otce
Jeden z nejoceňovanějších autorů své generace
se vrací na sever Francie, aby navštívil umírajícího
otce. Ten se po pracovní nehodě proměnil
v opilého, tloustnoucího invalidu. Louisova zpověď
je sžíravou obžalobou francouzského třídního
systému a zároveň něžným milostným dopisem.

Ondře j Buddeus a kOlek tiv

Je to jízda
Kniha o městské cyklistice spojila osobnosti
z nejrůznějších oborů. Zabývají se literaturou,
výtvarným uměním, sociologií, filmem, architekturou,
módou i molekulární biologií. Jejich kniha přináší
netušené souvislosti i nakažlivou radost z jízdy na kole.

luke PearsOn
s tePhen davies

Hilda a časočerv
Ideální start pro nové čtenářky a čtenáře.
Modrovlasá rozumbrada Hilda už zažila
dobrodružství v lese, ve městě i doma v obýváku,
má vlastní komiksovou sérii a seriál na Netflixu.
Ale že bude jednou cestovat časem, to by se
jí nezdálo ani v tom nejodvážnějším snu.

