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V

zpomínky přední české novinářky Lídy Rakušanové
představují otevřenou a nic nepředstírající výpověď
o osobním i pracovním životě člověka, v jehož osudu se
podobně jako u celé generace vrstevníků odrážely
a tak či onak jej formovaly dramatické peripetie dějin
druhé poloviny 20. století. Čtenář se z první ruky
dozvídá o jednání a názorech známých i méně
známých představitelů československého exilu i domácí
polistopadové společnosti v často překvapivých
souvislostech. Šíře záběru vyprávění přesahuje běžné
osobní memoáry –text se stává důležitým dokumentem
doby, aniž pozbývá na čtivosti.

P

aměti Lídy Rakušanové se díky jejímu
profesionálnímu rozhlasovému stylu čtou jedním
dechem. Ti, kteří ji, jako já, pravidelně poslouchali, si
připomenou, jak vysílání Svobodné Evropy pomáhalo
přežít normalizaci. Těm mladším její autentický styl
pomůže pochopit logiku světa rozděleného téměř
neprostupnou hranicí, kterou ale právě jako jedno
z mála dokázalo každý den prorážet svobodné
rozhlasové vysílání.
Michal Klíma
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ETIKETA STOLOVÁNÍ

Vážení a milí čtenáři,
mnohokrát jsem se tu svěřovala se svou slabostí pro
životopisné knihy. Na sklonku roku se s nimi roztrhl
pytel a moji blízcí alespoň nemuseli dlouho přemýšlet, jakým dárkem mi pod stromečkem udělají
radost. Sešla se mi pěkná sbírka, s níž se vám chci
pochlubit a která vás třeba inspiruje.
Z kategorie knih na skutečnosti založených
a autorovou fantazií dotvořených je Cartierova Panteřice. Francouzská spisovatelka Stéphanie des Horts si v ní pohrála se životem Jeanne Toussaint, ženy, která se z chudých poměrů a přes minulost kurtizány dokázala stát respektovanou ženou ve světě luxusních šperků. Klobouk dolů, svůj život
využila na maximum. To samé platí i o Rudolfu Hrušínském, o němž na sklonku
loňského roku vydal knihu 100 rozmarných lét jeho syn Jan. Není to tak dávno,
co jsem měla tu čest o tomto skvělém herci točit televizní dokument, takže pro
mě některé stránky jeho života nejsou novinkou, ale i tak bylo co číst a nad bohatým fotoarchivem si představovat, jaké to bylo, když natáčel Rozmarné léto, když
chytal ryby, když… Do podobného vzpomínání se pod taktovkou Pavla Mészárose
pustil i další „herecký syn“ Ondřej Kepka. V knize Magnetický vítr Gabriely Vránové zavzpomínal na svou maminku, oblíbenou herečku. Protože se s Ondřejem už
pár let pracovně protínáme, požádala jsem ho o krátký rozhovor, který si můžete
přečíst na straně 6. Další dvě knihy, které jsem našla pod stromečkem, jsou z nejvyšších amerických kruhů. První se jmenuje Joe Biden – Politika, život a současná
Amerika a druhá představuje úžasnou a vlivnou dámu Kamalu Harris. Obě jsem
zatím jen prolistovala, ale především od Kamaly čekám podobně zajímavé čtení
jako v případě své oblíbené Michelle Obama. A konečně nesmím zapomenout na
komiks Jágr, legenda. Své nadšení z tohoto neobvyklého počinu jsem vepsala do
knižního tipu na str. 28.
Při listování všemi těmi životopisnými knihami si říkám, jestli také dokážu
správně prožít svůj čas, jestli ho nemarním. Myslím ale, že chvíle strávené nad
knihami ztracené rozhodně nejsou. A proto v roce 2022 přeji mnoho dobrého
čtení nám všem.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Ten, kdo čte, žije s každou další knihou
život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“
Oscar Wilde

Pamatuji si, jak mě před lety Ladislav Špaček decentně upozornil na to, že
držím špatně příbor, prý jako většina mé generace. Neurazila jsem se, naopak,
zaujalo mě to a ptala jsem se na další časté chyby při stolování. Dozvěděla jsem
se, že nemám dávat lokty na stůl, jak správně držet skleničku podle toho, jaký
v ní mám nápoj, a spoustu dalších věcí. Někdo si může myslet, že doba, kdy se
dodržovala etiketa je už dávno pryč, a pokud právě neobědváte s královnou, je
jedno, jak držíte příbor nebo jak sedíte. Já si to ale nemyslím, a proto má nová
kniha Ladislava Špačka Etiketa stolování (vydává Universum) v mé knihovně své
místo. „Protokol vás vede, znalost pravidel přesně vymezuje prostor pro výraz
vaší osobnosti a čím lépe pravidla ovládáte, s o to větší samozřejmostí se ve
společnosti pohybujete. Teprve pak máte pocit jistoty a uvolněnosti,“ vysvětluje
Ladislav Špaček v jedné z kapitol a na tom rozhodně něco je. Pokud totiž u stolu při nějaké společenské události budete
pořád myslet na to, na co je která vidlička
nebo sklenička, jestli ubrousek patří na stůl
nebo na klín, pak se nikdy nebudete uvolněně bavit. Pokud se vám alespoň ta základní
pravidla zaryjí pod kůži a nebudete se na ně
soustředit, můžete u stolu v klidu konverzovat, bavit se, protože jídlo je přece společenská událost. Staré školkové zaklínadlo
„dobré chutnání bez povídání“ pro dospělé
neplatí. Vedle rad, které se vám budou hodit
a které nejsou podávány nijak školometsky,
ale dobře se čtou, zabrousil Ladislav Špaček
také do historie etikety a gastronomie, a především přizval na stránky přední české šéfkuchaře. Ti se svěřili se svou láskou k jídlu, proč vaří, kde vaří a co všechno
s vařením zažili. Navrch přidali své oblíbené recepty. Možná mě někdo nazve
staromilcem, ale mně se kniha s podtitulem O dobrých mravech a dobrém jídle
prostě líbí.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

PAVLA BERETOVÁ
herečka

Před časem jsem měla období, kdy jsem četla
tak moc, až jsem se tím přehltila. Mám proto
teď takovou pauzu a přiznávám, že za poslední
rok jsem nepřečetla vůbec nic nového. Pokud
čtu, pak Vladimíra Holana, který mě uklidňuje. Mám doma nakoupené knihy, na které se
moc těším, ale opravdu mám teď čtecí detox.
Posledním kouskem, o který jsem rozšířila svou
knihovnu, je titul Neskutečná od mé herecké
kolegyně Petry Nesvačilové. Pořídila jsem si
i knihu Martiny Preissové Jak jsem nebyla na
lvech, takže se mi teď doma scházejí díla mých
kolegyň a těším se, až se jimi proberu. Já sama knížku rozhodně nenapíšu. Vůbec totiž nemám potřebu se z věcí vypisovat. Vedle klasických knih mám ráda
audioknihy a ráda je i namlouvám. Naposledy jsem pracovala na Rosemary má
děťátko, což jsme s Michalem Burešem pojali netradičně, a to mě hodně bavilo.
Pak jsem ještě namlouvala japonské příběhy Kočka a město a s Alešem Palánem
knihu Nevidím ani tmu. Jsou to zajímavé příběhy obyčejných žen a moc je doporučuju ke čtení i poslouchání.
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LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM
Ilustrátorka a autorka Renáta Fučíková vypustila do knižního světa svůj další zajímavý počin, knihu pojednávající
o ruských dějinách nazvanou Čechov & s podtitulem Největší dramatici Čechov & Puškin, Gogol
– 7 převyprávěných her v historických souvislostech (vydává Vyšehrad). Představila
ji v knihkupectví Božská lahvice za účasti
historika Zdeňka Vybírala a grafického designéra Filipa Heyduka. Kmotrami byly výtvarnice Rufina Bazlova
a herečka Bára Hrzánová.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

DAŇOVÉ ZÁKONY
NA TRHU

Už 15. února se dozvíme nejlepší komiksové počiny roku 2021, vítěze ceny Muriel. V kategorii Nejlepší komiksová kniha se o vítězství popere publikace Štefánik,
kterou podle scénáře Gabriely Kyselové a Michala Baláže nakreslil Václav Šlajch,
neobvyklá komiksová kniha B jako běžec, v níž Jindřich Janíček zpracoval šest příběhů z dějin amatérského i závodního běhání a Lymfom City Lucie Trávníčkové.

Cenu Karla Čapka, kterou od roku 1994 udílí České centrum
Mezinárodního PEN klubu, získal Jaroslav Rudiš. Porota ocenila, že jde o „hluboce založené literární dílo s přesahem do
soudobé hudby, filmu a divadla, jež má svůj severočeský domicil a jehož živým symbolem je železnice překračující hranice
jazyků a krajů a utvářející lidské společenství a dějiny.“
Herečka Kristýna Janáčková vydává svou knižní prvotinu – interaktivní deník pro maminky nazvaný S láskou, máma. Svým
dvěma dětem píše deníky už od jejich početí, doplňuje je fotkami
a památečními drobnostmi. A protože se na ni maminky obracely
s dotazy, jak takový deník vést, vznikla zmiňovaná kniha plná tipů
a rad, jak na to.
Americká tajná služba FBI zadržela muže, který pod falešnou identitou dokázal od
spisovatelů a nakladatelů získat nevydané rukopisy, informace o chystaných knihách nebo o prodeji filmových práv, což jsou věci, které mají v knižním světě cenu
zlata. Mezi podvedenými jsou mimo jiné slavní spisovatelé Margaret Atwood, Ian
McEwan, Sally Rooney nebo herec Ethan Hawke. Nakladatelé po povedeném
podvodníčkovi pátrali už dlouho a teď spadla klec.
V rámci akce Spisovatelé do knihoven se 9. února od 18
hodin v Městské knihovně v Ruské ulici 1455/192 v Praze 10 setká se čtenáři spisovatelka Markéta Pilátová,
která patří k nejpřekládanějším českým současným autorům (Žluté oči vedou domů, Tsunami blues, S Baťou
v džungli, Senzibil). Akci pořádá Asociace spisovatelů ČR
ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze.

Všechny z
měny
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Kupujte na www.grada.cz
nebo u svého knihkupce

rozhovor

s Ondřejem Kepkou

CHTĚL JSEM MÁMU PŘEDSTAVIT V CELÉ ŠÍŘI
V knize Magnetický vítr Gabriely Vránové vzpomíná herec a režisér Ondřej Kepka na svou maminku s citem, ale bez patosu a nánosu nostalgie. Snaží se nic nepřikrášlovat a představit oblíbenou herečku takovou, jaká opravdu byla. Ve chvílích,
kdy na ni nemířily kamery, kdy byla maminkou, manželkou, sama sebou.
pením, že se k máminu
počínání vyjadřuju tak
kriticky. Už se mi ozval
i jeden rodinný přítel,
který, byť se mnou většinou souhlasil, říkal, jestli
jsem to přece jen nepřehnal, když jsem to napsal
tak natvrdo. Já myslím,
že pro čtenáře, kteří jsou
zvyklí na velké konflikty,
tam nic světoborného
není. Spíš jsem se snažil
některé věci vysvětlit.
Věděl jsem, že mámino chování, její reakce,
Ondřej Kepka (uprostřed) s tatínkem a maminkou Gabrielou Vránovou
mohly být někdy okolím
chápány zvláštně, až negativně.
Chtěl
jsem
vysvětlit,
proč
to tak bylo a z čeho
První otázka je nasnadě. Proč jste se rozhodl knihu
to pramenilo. Ona někdy nerozuměla světu a svět
o mamince vydat?
Máma byla za svůj život několikrát oslovena, aby vydala nerozuměl jí. Byla naivní a myslela to dobře, ale poknížku. Byla hodně literárně činná, měla řadu nápadů. chopeno to bylo jinak. Často jsem ji na takové situace
Měl jsem pocit, že jako autorka chce hodně věcí říct, upozorňoval, věděl jsem dopředu, jaké reakce její chobavili jsme se o tom, četl jsem její fejetony... Řekl jsem vání vyvolá, ale nedala si poradit. Důkazem je třeba její
si, že se pokusím sdělit lidem to, co sdělit chtěla, ale odchod z Vinohradského divadla a návrat zpět. Tam
nastalo právě několik momentů, do nichž
už nezvládla. Chtěl jsem mámu představit
se dostala kvůli své určité naivitě.
v celé šíři. Jsou tam uzlové body jejího života, ale jsou tam i překvapivé věci, překlady
Co pro vás bylo při probírání pozůstalosti
básní, fotografie z činností, o kterých lidé
nejtěžší, nejdojemnější?
nevěděli. Třeba to, že byla nadšená běžDojala mě třeba mámina korespondenkařka, že sbírala okrasné lžičky, rozuměla
ce s tátou. Byla krásná. Oni si totiž ráno
výtvarnému umění, že vycházely celé série
psali takové krátké dopisy, vzkazy. Někdy
ex libris vytvářené jen pro ni na míru. Je tam
to bylo jen organizační, ale někdy u toho
i několik fejetonů. To všechno jsem doplnil
mnoha fotografiemi. Asi polovina z nich ještě nebyla ni- byla i nějaká milá poznámka. To byly momenty, které
kde zveřejněna, je tam hodně věcí z rodinných alb a pak pro mě nebyly jednoduché. Všechno jsem si odvezl
na chalupu, kde byly další bedny věcí. Přípravu knížjsou tam i takové ty její klasické fotografie.
ky jsem tak spojil s určitým úklidem.
Jaký byl váš vztah?
Velmi hezký. Naše rodina byla vytížená, ale harmo- Měl jste sílu něco vyhodit?
nická. Určité konflikty samozřejmě byly. O některých Musel jsem něco vyhodit, ale bylo těžké rozhodnout,
v knize mluvím a možná to bude pro někoho překva- co nechat a co půjde pryč. Nemělo smysl schovávat
třeba parte jejích zesnu
lých kolegů nebo tzv.
zlomvazky z představení. Pokud to nebyla třeba
krásná fotka s věnováním Vlastíka Brodského
a podobné rarity, šlo to
z domu. Máma sice měla
chvíle, kdy sama některé
věci vyhazovala, ale pořád toho hodně zůsta
lo. Od toho je vždycky
až další generace, která
6

všechno nekompromisně probere a nechá jen podstatné. Tak to prostě je.
Bylo v maminčině životě víc slz nebo smíchu?
Řekl bych, že to bylo jedna jedna. Máma byla vždycky
považována za charakterní herečku a komedie moc
nehrála, i když třeba v Pokladu byzantského kupce
odvedla skvělou komediální roli. Na tuhle kategorii
postav tam byly její kolegyně Iva Janžurová nebo Jiřina Bohdalová a od ní se to tolik nevyžadovalo. Smysl
pro humor ale měla, takže jsem se při vzpomínání také
hodně smál. Třeba když jsem se probíral jejími scénáři.
To bylo něco strašného. Byly na nich vylité čtyři kávy,
poznámky nesouvisející s danou hrou, jako třeba co
nakoupit, a to si klidně psala přes text, protože neměla jiný papír. V tomhle byla naprosto boží, impulzivní,
chaotická. Samozřejmě, že prožila i mnoho dramatických okamžiků. V knize zmiňuju třeba Antichartu. Vyprávím to tak, jak mi to popisovala. Dotýkám se i složité rodinné situace, kdy byl její strýc, katolický farář

Alois Vrána, v padesátých letech zatčen, vězněn a krátce po propuštění zemřel. Celou rodinu tahle situace
poznamenala. I tyhle vzpomínky v knize jsou. Tady mi
hodně pomohl strýc Stanislav, protože on si dané chvíle pamatuje, zatímco já je mám jen zprostředkované.
Co myslíte, pochválila by vás maminka za to, jak jste
knihu sestavil?
Sebestředně řeknu, že ano, protože si myslím, že
jsem věděl, jak by to ona sama chtěla. Možná by mi
vytkla některé kritické věci, nebo by nesouhlasila
s mým hodnocením určitých situací. Tam bychom asi
narazili. Něco by mi určitě zkorigovala, ale jako celek
by mi knihu snad pochválila.
JANA MARXTOVÁ

Za sebou má širokou třídu Unter den Linden
hučící nepřetržitým proudem automobilů,
Pařížským náměstím prochází k Braniborské
bráně. Monumentální sloupoví s trigou na
vrcholu téměř zaniká v grandiózní zástavbě
centra a on si v té chvíli vybaví knihu fotograﬁí
starého Berlína. Otec jich měl v knihovně
několik, dneska by to už byla vzácnost.
Připomínat starou podobu města se
nepokládalo za vhodné. Obrázky dávno
zbořených židovských domů, celých ulic,
jež musely uvolnit místo — ty měly být
neodvolatelně vymazány z paměti a pohřbeny
v hlubinách zapomnění.
Teď tedy má před sebou úplně jinou scenerii,
jiné panorama. Pouliční světla i důmyslně
zaměřené bodové reﬂektory přebíjejí
houstnoucí soumrak, z něhož vystupují
majestátní obrysy Dómu: obrovská hmota
umělého vrcholu města rozloženého v širé
braniborské rovině, kopule čnící vysoko nad
nejvyšší body okolních budov. Prosklená
lucerna na vrcholu propouští dovnitř denní
světlo, na ní orlice držící v pařátech symbol
svastiky…

Germania

Leoš Šedo

Germania

Leoš Šedo

GALÉN

Šedův román vychází z prosté
úvahy: jak by to asi vypadalo,
kdyby Hitler vyhrál v roce 1945
válku…
A kritikovi zbývá jediná možnost: nečekat na zázraky, na žádné
objevy ze směsi folku, rocku i country, skromně a tiše se
zaposlouchat do desek, na které dosud neměl čas, a poděkovat
je křehký systém, stále
za každouDemokracie
minutu životné,
barvité hudby. Protože i když těšila
ohrožený působením lidí, kteří
a třeba ještě těší jen vás a několik dalších, je to od ní hezké
relativizují dobro a zlo. Demokracie,
a není tu nadarmo.

Milena Černá

To se ale některým
* * * společnosti.
nehodí. Má-li demokracie trvat,

potřebuje čas a zkušenosti. Václav

Věděl jsem,
že je
Václav
Irmanov,
potomek zakavkazských
Havel
seto
uvedl
ve známost
heslem
emigrantů,„Pravda
sochařa aláska
swingový
zpěvák.
A taky že zpívával
zvítězí nad
lží
anglicky, sa orchestrem
Ladislava
Habarta, a dokonce i s Karlem
nenávistí“ a pro
mne je opravdu
Vlachem. Už
topochopit,
samo z něj
těžké
pročdělalo
se lidé vo mých
pár letpředstavách úžasného
frajera, většího,
byldát
Rudolf
Cortés
a kterýkoli náš zpěvák.
později než
vzpírají
přednost
pravdě
a lásce
lží a nenávistí.
Hrozně rád
bychpřed
to býval
panu Irmanovovi někdy řekl. Místo
toho jsem (…)
pokaždé ztuhnul jak Lotova žena a díval se za ním
jako za nesplnitelným snem.
Myslím si, že pojem „zázrak“ prodělal
v češtině určitý vývoj. Podobně

pojem „geniální“ bývá dnes
* * * jako
často nadužíván. Já třeba za zázrak

považuji
každý
procespovahově
hojení. Ještě
Toho dávného
Honzu
Kubra,
nespoutaného kovboje,
dříve, než jsem začala studovat
který všem
ujížděl na dlouhých rovinách a v kopcích, z Milevska
medicínu, mě udivovalo, že se zahojí
do Prahy si dojel na otočku půjčit rodokapsy a byl postrachem
rány i u velmi starých osob. Člověk
státních trenérů, jsem v něm poznal, až když se rozpovídal. Svěřil
by řekl, že u dětí a mladších osob je
mi, že udělal v životě tři chyby: že neodešel na Západ dřív, že se
to přirozené, ale u starších by mohly
odtamtudbýt
vrátil
a že si tu najal špatné řemeslníky...
tyto procesy zabrzděné nebo
vyhaslé. A přece to není pravda.
Lékaře to staví do pozice pomocníka,
který provede jisté výkony, a zbytek
obstará zázrak hojení. Je v tom cosi
To už byl Vašek
Neckář
hvězda
já naopak z rozhlasu vypadl.
božského.
Nerada
bych seadopustila
Pak se zase
jeho zbavila
agentura
Pragokoncert, protože u soudu
nejapného
zjednodušení
otázek
svědčil proti
jejímu
řediteli
Františku
Hrabalovi ve prospěch
zdraví
a nemoci,
dědičnosti,
imunity
Marty Kubišové.
Ani
s Vaškem nemuseli moc vyprávět
a tak dále,
alejsme
jsemsipřesvědčená,
v lidském
je ukryta
úžasná
a oba jsmeževěděli,
začtěle
toho
byl v normalizaci
loket. Jeho dnešní
schopnost
zpěv je, myslím,
takregenerace.
důvěryhodný i proto, že Neckář se životem

***

Galén

nejen protančil, ale ještě víc probrodil.

Jiří Černý... na bílém
je autorizované souborné vydání
GALÉN

hudební publicistiky Jiřího Černého

KEMEL

(* 1936). Jeho šedesátiletá novinářská
praxe a půl století soustavného psaní
o hudbě budí již léta zasloužený

…nedělej
obdiv a respekt. Jiří
Černý byl

mi ostudu

padej do
hospody!!!
mnohdy přímýma
účastníkem
toho,
co podstatně měnilo tvář naší
hudební scény, a tak jeho recenze,
rozhovory a komentáře cenným
způsobem přispívají ke zmapování
naší i zahraniční populární hudby
v druhé polovině 20. století.
Předkládaný obsáhlý knižní projekt
nakladatelství Galén je hudební
encyklopedií sui generis; a protože
Jiří Černý umí o hudbě psát zajímavě,
nadčasově, plasticky a věcně správně,
stane se tento knižní soubor jistě
navíc i neocenitelným zdrojem
informací pro všechny, kteří něco píší,

nebo se jen chtějí o hudbě
Knihapřekládají
kresleného
humoru
dozvědět.
Miroslava Kemela

***

www.galen.cz
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„Novák znal jen pět slovíček z dvaceti a dostal pětku dvakrát
podtrženou, Dvořák znal čtyři slovíčka z dvaceti a má pětku
dvakrát podtrženou. Lexi! Tys mi tentokrát udělal radost. Lex
znal z dvaceti slovíček patnáct a má hezkou pětku!“

jiří černý …na bílém / hudební publicistika 2000–2020

Bilanční rozhovor
s MUDr. Milenou Černou,
„lékařkou chartistů“
a předsedkyní Výboru dobré
vůle Olgy Havlové.

j

Č2
Když se řekne Klub osamělých srdcí seržanta Pepře, tak
mají jasno jak fanoušci slavného alba Beatles z roku 1967,
tak i posluchači Českého rozhlasu. Pod tímto názvem byl
v letech 2005 až 2019 vysílán pravidelný týdeník hudebního
publicisty Jiřího Černého, který v něm formou krátkých
vzpomínek prokládaných písničkami umožňoval nahlédnout
do svého soukromí i zákulisí své práce. I ve druhém výběru
z komentářů, tentokrát z let 2010 až 2014, vzpomíná na své
dětství, zajímavé události, jichž byl účastníkem, a zejména
na lidi, s nimž se potkal. Jak naznačuje název knihy, nečiní
tak podle předem daného harmonogramu, ale na přeskáčku, jak ho vysílané písně inspirovaly a jedna vzpomínka
vyvolávala druhou.

rovnost práv pro každého, nemůže
fungovat bez podpory občanské

Dobří lidé
drží svět

Když se řekne Klub osamělých srdcí
seržanta Pepře, tak mají jasno jak
fanoušci slavného alba Beatles z roku
1967, tak i posluchači Českého rozhlasu. Pod tímto názvem byl v letech
2005 až 2019 vysílán pravidelný týdeník hudebního publicisty Jiřího Černého, který v něm formou krátkých
vzpomínek prokládaných písničkami
umožňoval nahlédnout do svého
soukromí i zákulisí své práce. I ve druhém výběru z komentářů, tentokrát
z let 2010 až 2014, vzpomíná na své
dětství, zajímavé události, jichž byl
účastníkem, a zejména na lidi, s nimž
se potkal. Jak naznačuje název knihy, nečiní tak podle předem daného
harmonogramu, ale na přeskáčku, jak
ho vysílané písně inspirovaly a jedna
vzpomínka vyvolávala druhou.
V knize se opět setkáte s hudebníky,
sportovci, prezidenty, ale i se zahradníky, knihovnicemi, učiteli nebo
posluchači a pořadateli Černého
poslechových pořadů. Dozvíte se, co
měli společného T. G. Masaryk a Petr
Skoumal; kdo vymyslel slovo rozhlas;
jaké jídlo si Jiří Černý přál po uplavání 3800 metrů, ujetí 180 kilometrů
na kole a uběhnutí maratónu v jednom dni; jakou písničku si pouštěl
před výslechy na Státní bezpečnosti;
proč se Václav Havel podepisoval v jejich soukromé korespondenci někdy
jako Kuchař a jak se hodí hudební terminologie u zubaře v Benátkách.

jiří černý

galén

…na bílém
/ hudební publicistika
2000–2020

×
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Jiří Černý NAPŘESKÁČKU

Monika Hodáčová

Monika Hodáčová

Milena Černá Dobří lidé drží svět

y

Jiří Černý
NAPŘESKÁČKU
Nejen hudební vzpomínky
z Klubu osamělých srdcí
seržanta Pepře
2010–2014
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Jiří Černý... na bílém je autorizované souborné vydání hudební publicistiky Jiřího Černého
(* 1936). Jeho šedesátiletá novinářská praxe a půl
století soustavného psaní o hudbě budí již léta
zasloužený obdiv a respekt. Jiří Černý byl mnohdy
přímým účastníkem toho, co podstatně měnilo
tvář naší hudební scény, a tak jeho recenze, rozhovory a komentáře cenným způsobem přispívají
ke zmapování naší i zahraniční populární hudby
v druhé polovině 20. století.
Šestý svazek shrnuje Černého práce z let
2000–2020. Základ knihy tedy tvoří pravidelné týdenní komentáře pro deníky Mladou frontu DNES,
Lidové noviny, Hospodářské noviny a týdeník
Reflex. Dále jsou zařazeny články z dvouměsíčníku Svět a divadlo, čtvrtletníku Vital Plus a texty
psané pro web Aktualne.cz. Kniha obsahuje
samozřejmě i další vyžádané recenze, průvodní
slova k deskám, příspěvky do knih, odpovědi
pro rubriku internetového měsíčníku Headliner
a rovněž i zásadní rozhovory s Jiřím Černým. Nechybí ani studie Zlatý fond české populární hudby
(albové vývojové milníky 1960–2000) a sborník
k 75. narozeninám Jiřího Černého Po stopách
Velkého Mokasína.
Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.

knižní tipy

FENOMÉN JAN KOTĚRA

PAMÁTCE PAMĚTI

Nádherná kniha! Třeba o tom, že když se někdo narodil
před sto padesáti lety, nemusí být nutně definitivně mrtvý,
starý a nepotřebný. Zvláště když po něm zůstane tolik krásných věcí, které jsou stále funkční a krásné. Jan Kotěra byl
asi nejslavnějším českým architektem. Jeho vily, ale i stoly,
židle, svítidla a interiérová výzdoba jsou užívány k radosti
majitelů doteď. Knihu Miroslava Zelinského Fenomén Jan
Kotěra (vydává Grada) doplnily ilustrace Davida Vávry.
Kotěrovu tvorbu tak v knize neuvidíte na fotografiích, ale prostřednictvím kreseb.
Pro některé z vás bude asi stejně jako pro mě zajímavé zjištění, že Kotěra vytvářel
také hrobky slavných či bohatých lidí. U Kotěry si náhrobek pro své rodiče vybral
i Alois Jirásek. Ale vraťme se mezi živé – i vodárenská věž může být krásná, Kotěra
jich vytvořil několik. Také kresba jeho krbu ve vile smíchovského velkopekárníka
Vendelína Máchy je nádherná! Celá vila vypadá na Vávrově kresbě velkolepě, ale
zároveň velmi útulně. Vlastně všechny Kotěrovy vily vypadají útulně, dělané pro
člověka, ne pro okrasu. Jsou nadčasové. Velká okna a u soukromých vil, povětšinou šikmé střechy, které působí tak domácky. O tom, že byl Jan Kotěra opravdu
renesančním mužem, svědčí jeho návrhy různých vozidel. Salonní reprezentační
vůz pražského primátora byl právě Kotěrovým dílem.
Celá kniha může být zdatným průvodcem po českých městech. Ne nadarmo
Miroslav Zelinský spolupracoval právě s Davidem Vávrou. V jeho cyklu Šumná
města je právě Kotěra zmiňován opravdu často. Pro milovníky architektury připomínám ještě jednu vynikající Zelinkovu knihu Fenomén Bauhaus (také Grada).
Fenomén Jan Kotěra je důkazem, že i když se řítíme střemhlav do nové doby, pořád máme kotvy, které nám dávají jistotu naší bohaté a stále inspirativní minulosti.
JARMILA SKOPALOVÁ

Ruská básnířka a esejistka Marija Stěpanovová (*1972)
byla za anglický překlad svého prvního románu se zvláštním
názvem Památce paměti a s podtitulem Romance (Pamjati
pamjati. Romans, 2017) nominována na International Booker
Prize; za ruské vydání získala cenu Bolšaja kniga. Stěpanovová v rozsáhlém metarománu rekonstruuje rodinnou historii
a v četných esejistických pasážích se zabývá tématy lidské
paměti a vzpomínek, reaguje na posedlost dneška minulostí
a reflektuje psaní knihy samotné a své pátrání po minulosti svých předků s židovskými a ukrajinskými kořeny. Příslušníci autorčiny rodiny jako by byli jen lhostejnými
statisty bouřlivých dějin 20. století – revolucí, čistek i válek, které jsou neodbytným
pozadím jejich všedních životů. Co je to paměť v epoše postpaměti a jak je minulost
přítomna v naší současnosti, která si je až příliš sebevědomě jista, že minulost plně
ovládá? Stěpanovová se zabývá literaturou, filmem, fotografií i výtvarným uměním.
Hemží se to tu jmény jako Rembrandt, Rimbaud, Cvetajevová, Achmatovová, Mandelštam, Charms, Nabokov, Sebald, Sontagová, Proust, Barthes, Celan, Benjamin,
Pamuk, Salomonová, Tarkovskij, Cornell a mnoha dalšími. Je to psáno krásným, kultivovaným jazykem, s četnými rodinnými dopisy nebo popisem archivních fotografií.
Místy na nás román dýchá až nabokovovskou atmosférou a náladou i jazykovým
bohatstvím, jindy zase dílo upomene na Ulickou, Pasternaka či jiné ruské klasiky.
Především je však autorka svá, přemýšlivá, filozofující, hutná; místy je text úvahami
snad až zahlcen, takže jde více o esej a méně o román, děj tu není skoro žádný, ale to
se u podobného díla ani neočekává. Vynikající překlad doplnila překladatelka Alena
Machoninová rozsáhlým zasvěceným doslovem s několika ukázkami z básní Stěpanovové a lze si tak jen přát, aby se v češtině objevil také výbor z její poezie a esejů.
MILAN VALDEN
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NOVINKY Z NAKLAD
HILARY MANTELOVÁ

TANA FRENCHOVÁ
SLÍDIL

Završení trilogie pojednávající
o osudech Thomase Cromwella,
chudého kovářského syna, který se
vlastními schopnostmi vypracoval
na pravou ruku anglického krále
Jindřicha VIII. Za první dva díly
– Wolf Hall a Předveďte mrtvé –
dostala autorka Bookerovu cenu.

Bývalý detektiv Cal Hooper je
k smrti unavený a útěk z rušného
Chicaga do odlehlé vesničky na
západě Irska mu připadá jako
dokonalý nápad. Jenomže pak
ho jeden z místních kluků požádá
o pomoc. Jeho bratr zmizel a celé
vesnici, včetně policie, je to zřejzřej
mě úplně fuk.

ZRCADLO A SVĚTLO

MIRA MARCINÓW
OSIŘELEC

EMILY ST. JOHN MANDELOVÁ
SKLENĚNÝ HOTEL

Vztah matky a dcery. Dobré rady,
výčitky a láska. Trochu nezdravá. Ale
ta máma měla dítě jako mladá a ne
nestačila sama dospět, pak onemoconemocněla – a odešla dřív, než zestárla. Její
dcera píše vyznání jazykem písnipísni
ček, sociálních sítí, příběhů, citátů.
Při čtení se budete smát i brečet.

Něžný a dobrodružný příběh o chamtivosti a vině, fantazii a sebeklamu,
umění a přízracích minulosti, kde
časy, místa a děje tvoří síť, v níž se
postavy setkávají. Ať jsou živé nebo
mrtvé, všechny se mohou vydat po
nekonečném množství cest. Podle
New York Times nejočekávanější
kniha roku.

TOVE JANSSONOVÁ
DCERA SOCHAŘE. FAIR PLAY

LARS MYTTING
ŠESTNÁCT STROMŮ NA SOMMĚ

Dcera sochaře popisuje
kouzelné dětství prožívané
v rodinném kruhu, Fair play
zase dlouholetý vztah dvou
přítelkyň. Přesto mají hodně
společného - umělecké propro
středí v Helsinkách, okouzlení
magickou severskou přírodou
a mořem a také přátelství,
laskavost i lásku.

Hlavní hrdina Edvard chce rozlušrozluš
tit tajemství svých předků, rodiči
počínaje. Při pátrání dospěje až
k dějišti tragických bitev 1. svěsvě
tové války u řeky Sommy. Reálný
a uvěřitelný příběh nepostrádá
tajemství a napětí a čte se jako
detektivka pro náročné v tom
nejlepším slova smyslu.
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VÁCLAV VOKOLEK
KRAJINY ZJEVENÍ

HERMANN VON PÜCKLER-MUSKAU
DOPISY ZESNULÉHO I.

Hlavním příběhem je skutečná
událost, která se odehrála roku
1849 v Celích u Nymburka. Třem
dívkám se tu opakovaně zjevila
Matka Boží a zázračné zjevení
mělo v regionu značnou odezvu.
Církev se ovšem od zázraku záhy
zcela distancovala a úřady rezorezo
lutně zakročily.

Německý šlechtic Hermann von
Pückler-Muskau (1785–1871),
který proslul jako zahradní architekt
a světoběžník, vylíčil neotřelým
způsobem své cesty po Walesu,
Anglii, Irsku, či Francii (1828–1829)
v díle, které v Německu v 19. století
překonalo oblibou i Goetha.

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

DATELSTVÍ ARGO
MNISLAV ZELENÝ ATAPANA
ATLAS INDIÁNŮ JIŽNÍ AMERIKY

RUTGER BREGMAN
LIDSTVO

Unikátní obrazová publikace
předního české odborníka přináší
pohled na život jihoamerických
indiánů. Text je bohatě doprovázen mapami, fotografiemi,
kresbami a také barevnými malbami Jana Dolejše, které věrně
rekonstruují obydlí, šaty či rituály
již zaniklých etnik.

Pesimistický pohled na při-rozenost člověka nejpozději
od dob Hobbese prosákl do
západního uvažování, v souladu
s ním budujeme naše veřejné
instituce a politické i ekono
ekonomické systémy. Co když je ale
toto přesvědčení mylné nebo
minimálně přežité?

NEIL MACGREGOR

TARDI
TO BYLA ZÁKOPOVÁ VÁLKA

NĚMECKO
VZPOMÍNKY JEDNOHO NÁRODA

Patrně nejslavnější dílo jednoho
z nejlepších francouzských komikkomik
sových tvůrců o první světové válce. Málokomu se podařilo přenést
ze zákopů války do našeho světa
a naší doby syrovou chuť strachu,
smrti a bezmoci, jak se to v silné
naléhavosti podařilo Tardimu.

Co má společného míšeňský porpor
celán, šťavnaté klobásky, Valhala,
Braniborská brána, Bismarck či Karel
Veliký? Všechno jsou to symboly NěNěmecka vztahující se k jeho vzletům
i pádům.

ERNST HANS GOMBRICH
O RENESANCI 1

ERNST HANS GOMBRICH
SMYSL PRO ŘÁD

Titul spojuje dvě klasické knihy
esejů, které se zabývají renesančrenesanč
ním uměním a myšlením. Norma
a forma se věnuje zásadním
otázkám stylu, vkusu, patronace,
pracovních metod a teorií umění.
V druhé části Symbolické obrazy
autor píše o tématu symbolickésymbolické
ho zobrazování.

Kniha nabízí erudovanou a při
přitom přístupnou teorii dekorativdekorativ
ních umění. Zkoumá lidský sklon
hledat v prostoru a čase řád, ktekte
rý se projevuje v poezii, hudbě či
architektuře, ale i v dekorativních
uměních. Kniha navazuje na
Umění a iluzi, která přinesla teorii
obrazového znázorňování.

YSLAIRE
SLEČNA BAUDELAIROVÁ

MARCUS TULLIUS CICERO
VÝBOR Z KORESPONDENCE II

V komiksu před námi ve fascinujífascinují
cích kresbách a s množstvím pečlivých detailů vyvstává nejen tragický
milostný příběh Jeanne Duvalové
a Charlese Baudelaira, ale také
bohémská, umělecké, ale i revoluční Paříž kolem poloviny 19. století
a také okolnosti vzniku Květů zla.

Druhý díl dvousvazkového výboru
z rozsáhlé korespondence významvýznam
ného římského státníka, řečníka a filozofa M. T. Cicerona, mj. s Caesarem
či M. Antoniem umožňuje poznat
atmosféru a poměry římského státu
na sklonku republiky (65-43 př. n. l.).

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

s M a r y E l l e n Ta y l o r

O LÁSCE, STRACHU, HISTORII A JEZEVČÍCÍCH
Láska ke knihám lidi spojuje. Stejně tak je spojuje láska ke psům. Adoptovala
jsem staršího jezevčíka, spisovatelka Mary Ellen Taylor má hned tři. No není
tohle znamení, že jsme spřízněné duše? Pak jsem přečetla knihu Staré sídlo (vydává Cosmopolis, překlad Barbora Klasová) a je to přesně můj šálek čaje! Pro
nás, všechny milovníky jezevčíků a romantických příběhů, jsem ji požádala o rozhovor a ona k mému nadšení souhlasila.
Číst vase knížky není zase tak snadné,
protože jsou plné emocí, které se v dnešní
době snažíme spíš skrývat. Kterou emoci
kromě lásky máte nejraději?
Emoce, kterou jako spisovatelka používám vedle lásky nejčastěji, je strach. Je
stejně silný jako láska a vždycky v sobě
přináší nějaký konflikt. Strach je obrovská
hnací síla pro někoho, jako je Libby ve
Starém sídle. Čelí nejisté budoucnosti a řeší složitou
minulost. Ačkoliv se ale Libby bojí, neutíká pryč, ale
statečně se dere skrze své strachy a konfrontuje se
s tím, čeho se bojí nejvíc. Její volby posunují děj a nakonec jí pomůžou ke konečnému štěstí.
Vaše knihy vracejí zpět staré vzpomínky a staré příběhy podobně jako první kuchařský recept na vašich
webových stránkách, což je tradiční jablkový koláč.

Myslíte si, že staré časy byly klidnější,
bezpečnější, inspirativnější?
Minulost byla jednodušší, čas plynul
pomaleji, ale život uměl být také složitý.
Ano, nebyly mobily, internet nebo sociální media, psaly se dopisy, návštěvy byly
delší a lidi spojovalo jídlo, které spolu
jedli u jednoho stolu. Ale také tu byl
nedostatek léků, nebyla dobře fungující
doprava ani velké zásoby jídla. Přesto si myslím, že
naši předkové byli stejní jako my. Hledali lásku, respekt a svůj životní cíl. Oplakávali ztráty, oslavovali
úspěch. Jejich pocity byly stejné jako ty naše a v jejich
příbězích najdeme spoustu věcí, které nám mohou
pomoct teď i v budoucnu.
Staré sídlo není ale jen o rodině a lásce. Přenáší nás
do historie, ukazuje nejen její hrdiny, ale i skutečné
historické události. Studovala jste historii do
hloubky, nebo je to spíš
reflexe minulosti vaší
vlastní rodiny?
Vždycky jsem milovala
historii. Nejenže jsem
ji studovala na vysoké
škole, ale stále ráda čtu
historické knihy. Také
ráda navštěvuju místa
se slavnou minulostí.
V případě Starého sídla
jsem využila svých častých cest za prarodiči
do Střední Virginie. Ta
místa znám velmi dobře. Ale než jsem začala
psát, přečetla jsem hodně monografií a knih
o místní historii, jela na
místa, kde jsem předtím
nikdy nebyla.
V dnešních časech lidé
potřebují úlevu. Ve vašich knihách jim nabízíte
tak trochu útěk z reality.
Proč to lidem tak pomáhá?
Probírat se historií je
vzrušující a zábavné. Kdo
by neměl rád bohaté kos

Mary Ellen Taylor
Americká spisovatelka píšící pod dvěma jmény.
Jako Mary Burton vydala třicet sedm knih, jako
Mary Ellen Taylor je podepsána pod osmi knihami, z nichž u nás zatím vyšly Staré sídlo a Dům
v zátoce (obě vydal Cosmopolis). Je oceňovanou
bestselleristkou. Narodila se v americkém státě
Virginie, kam také situovala děj některých svých
příběhů. Miluje svou rodinu, cestování a také tři
jezevčíky Buddyho, Bellu a Tiki.
týmy a stará auta? Pohled do minulosti nám říká i to,
že staré časy bývaly docela dramatické. A lidé je dokázali přežít. To nám může dodat kuráž čelit podobným
problémům i dnes.
Jaký druh knih je pro vás útěkem z reality?
Ráda čtu knihy nejrůznějších žánrů. Teď jsem četla
několik báječných knih, mezi
jinými The Vanishing Half
(v češtině vyšlo pod názvem
Polovina tebe), The Book
of Longings nebo The Little
Book of Lost Things.
Dovolím si nakonec jednu
osobní otázku. Podle mých
aktuálních zkušeností je těžké vyjít s jedním tvrdohlavým jezevčíkem, vy musíte vyjít hned se třemi. Jak to
zvládáte?
Někdy je to opravdu těžké. V tuhle chvíli je jejich
odpočinkový čas, takže leží okolo mého pracovního
stolu ve svých pelíšcích. Je jim čtrnáct let a věřte,
nebo ne, s věkem se ta tvrdohlavost ještě zvětšuje.
Absolutně řídí náš dům, ale jsou to samozřejmě ti
nejsladší pejsánkové, kteří nám přinášejí spoustu
radosti.
JARMILA SKOPALOVÁ

bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Malý, Jakub; Müller, Karel
Boží kniha od Pastoral Brothers

Brno: CPress, 2021, 240 s., váz. 349 Kč
O náboženství vážně i nevážně s dvojicí farářů-influencerů. Na počátku
bylo pivo – a u něj mladí evangeličtí
faráři Karel Müller a Jakub Malý
dostali boží nápad. Co takhle založit
farářsko-youtuberskou dvojici?
ISBN 978-80-264-3855-7

Ferrero, Bruno
Vyprávěj mi o Desateru

Překl. Křehlíková, Zdeňka, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2021,
1. vyd., 52 s., váz. 239 Kč
Desatero – deset Božích slov, deset
krátkých vět, které se člověku vryjí
do srdce – nám pomáhá být dobrými
lidmi. Učí se je děti i rodiče. Znají
je často i ti, kdo v Boha nevěří a do
kostela nechodí.
ISBN 978-80-7566-133-3

Halasová, Dagmar
Skryté krásy kořeny… Bohuslav
Reynek a bible

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021, 120 s., brož.
Dagmar Halasová ve své studii o básnickém díle Bohuslava Reynka osvětluje
hlubiny básníkovy inspirace na základě
jeho slovníku a dokládá, že jde o slovník
bible a obrazy převzaté z Písma.
ISBN 978-80-7325-532-9

Halík, Tomáš
Odpoledne křesťanství. Odvaha
k proměně

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 268 s., váz.
Kniha Odpoledne křesťanství pojednává o proměnách víry v lidských
životech i v dějinách a využívá k tomu
metodu kairologie – teologicko-sociologické interpretace změn v oblasti
náboženství, kultury a společnosti.
ISBN 978-80-7422-824-7

Kalmová, Tony
Najít svou cestu. Životní příběh
o setkávání s Boží láskou

Světlíková, Ph.D., Mgr. Anna, Praha:
Nakladatelství KMS, 2021, 1. vyd.,
223 s., brož.
Autorka, která je v ČR známá mj.
jako iniciátorka konferencí o vnitřním
uzdravení, zve ke sledování své životní cesty, na které hledala Boha i to,
kým vlastně je.
ISBN 978-80-7664-030-6

Polehlová, Helena
Pokorný plamének anglického
národa. Svatý Wilfrid z Yorku
v kontextu anglolatinské hagiografie 8.–12. století

Praha: Argo, 2021, 252 s., váz.
Svatý Wilfrid je významná osobnost
northumbrijské církve 7. století. Proslul jako zastánce římského způsobu
křesťanské praxe na církevní synodě
ve Whitby roku 664, jako zakladatel
a opat celé skupiny klášterů.
ISBN 978-80-257-3616-6

z Avily, Terezie; Pola, Pavel
Kniha života

Překl. Koláček, Josef, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2021, 2. vyd.,
408 s., váz. 549 Kč
Kniha života Terezie z Avily je jedním
z nejkrásnějších svědectví o lásce
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Boží a lidské touze po Boží blízkosti.
Terezie v ní popisuje svou vnitřní
duchovní zkušenost – vášnivé hledání
Boha i cestu modlitby.
ISBN 978-80-7566-242-2

z Lovaně, Arnulf
V kříži najdu vše, co hledám.
Salve mundi salutare Arnulfa
z Lovaně v českém překladu

Překl. Hrdlička, Josef, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2021, 1. vyd.,
110 s., brož. 199 Kč
O Ježíšově utrpení a lásce k lidem se
učíme díky básni Salve mundi salutare, připisované cisterciáckému opatu
Arnulfovi z Lovaně (asi 1200–1250).
ISBN 978-80-7566-226-2

ekonomika
DAN Ě
Běhounek, Ing. Pavel
Daňové zákony 2022

Olomouc: Anag, 2022, 32. vyd.,
352 s., brož. 139 Kč
Tato čtenářsky oblíbená publikace
přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením
legislativních změn, které nově platí
pro rok 2022.
ISBN 978-80-7554-347-9

Benda, Ing. Václav;
Pitner, Ing. Ladislav
Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Olomouc: Anag, 2021, 14 vyd.,
912 s., váz. 849 Kč
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.
ISBN 978-80-7554-334-9

Rindová, Ing. Iva;
Rohlíková, Ing. Jana
Roční zúčtování daně z příjmů ze
závislé činnosti za rok 2021
Olomouc: Anag, 2022, 26 vyd.,
448 s., brož. 369 Kč
Kniha svým podrobným výkladem
přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze
závislé činnosti za rok 2021.
ISBN 978-80-7554-343-1

E KO N OM I K A
Beránek, RNDr. Petr
Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové
výhodnosti

Olomouc: Anag, 2022, 1. vyd., 136 s.,
brož. 369 Kč
Kniha podrobně a komplexně zpracovává poskytování zaměstnaneckých
benefitů a dalších obdobných plnění
mimo mzdu a jejich důsledky z hlediska daně z příjmu zaměstnance, daně
z příjmu zaměstnavatele a odvodů
sociálního a zdravotního pojištění.
ISBN 978-80-7554-342-4

Janoušek, Ing. Karel
Cestovní náhrady v 350 příkladech 2022

Olomouc: Anag, 2022, 12. vyd.,
464 s., brož. 489 Kč
Autor v této publikaci podrobně komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad při pracovních
cestách zaměstnanců v podnikatelské
sféře i ve sféře veřejně prospěšných
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poplatníků daně z příjmů právnických
osob (včetně služebních cest).
ISBN 978-80-7554-346-2

Pfeilerová, Jaroslava
Cestovní náhrady podle zákoníku práce 2022

Olomouc: Anag, 2022, 4 vyd., 248 s.,
brož. 359 Kč
Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou
upraveny povinnosti zaměstnavatele
k náhradám cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce.
ISBN 978-80-7554-345-5

společenské
vědy; osvěta
ANTROPOLOGIE
Vaníčková, Eva; Bílek, Ondřej
Tváří v tvář předkům, Laboratoř
antropologické rekonstrukce.
Face to face with our ancestors,
Laboratory of anthropological
reconstruction

Překl. Pinkava, Václav, Brno: Moravské zemské muzeum, 2021, 1. vyd.,
224 s., váz. 439 Kč
Metody rekonstrukce podoby člověka podle lebky dnes prožívají celosvětovou renesanci a nacházejí široké
využití především v historické, prehistorické a forenzní antropologii.
ISBN 978-80-7028-549-7

ESOTE R I K A
Kročková, Taťána
Tajemství snů a jak ho rozluštit

Brno: BizBooks, 2021, 256 s., váz.
399 Kč
Pokud patříte mezi snílky a láká vás tajuplný snový svět, oceníte tohoto průvodce, který vás seznámí s moderním
přístupem k výkladu snů i s nejčastějšími sny, které se lidem zdají.
ISBN 978-80-265-1049-9

ESTE TI K A
Maxmilián, Václav
Rozeznění času. Implicitní
estetika Marcela Prousta

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 216 s.,
brož. 329 Kč
Zkoumání podstaty estetických prožitků v díle francouzského modernisty.
Hledání ztraceného času Marcela
Prousta představuje už sto let výzvu
nejen pro badatele, ale především pro
čtenáře, kterým je jeho extrémní rozsah často nezdolatelnou překážkou.
ISBN 978-80-275-0809-9

ETN OG R AFIE
Schuon, Frithjof
Opeřené slunce. Kapitoly ze
života prérijních indiánů

Brno: Barrister & Principal, 2021,
152 s., váz.
Opeřené slunce je pocta indiánům.
Jedná se o soubor textů nabízejících
vhled do těch nejzajímavějších aspektů tradic prérijních indiánů doplněných autorovými obrazy a zápisky
z cest po indiánských rezervacích
v letech 1952 a 1963.
ISBN 978-80-7364-125-2

Zelený-Atapana, Mnislav
Atlas indiánů Jižní Ameriky

Praha: Argo, 2021, 348 s., váz. 798 Kč
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Unikátní obrazová publikace předního
české odborníka Mnislava Zeleného-Atapany přináší souhrnný pohled na
život jihoamerických indiánů. V knize
je zastoupeno 217 etnik všech kulturních areálů v různě obsáhlých heslech
s důrazem na specifika jednotlivých
oblastí a kmenů.
ISBN 978-80-257-3570-1

FI LOZO FI E
Müller-Funk, Wolfgang
Teorie cizího. Koncepty alterity

Překl. Budňák, Jan, Brno: Host, 2021,
1. vyd., 346 s., brož. 379 Kč
Co vlastně znamená být cizí, cítit se cize, být vnímán jako cizí?
Transdisciplinárně pojatá publikace
vysvětluje různé přístupy k fenoménu alterity (jinakosti) v sociálních
vědách, psychoanalýze a filozofii od
Hegela až po postkolonialismus.
ISBN 978-80-275-0519-7

H ISTO R I E

Johnson, Paul
Napoleon

Brno: Barrister & Principal, 2021,
200 s., váz.
Jen málokterý jednotlivec dokázal
ovlivnit dějiny zásadněji než Napoleon Bonaparte. I když byl u moci jen
po desetiletí a půl, jeho vliv nepřestal
být patrný dodnes a mnoho lidí stále
obdivuje jeho nezdolnou vůli.
ISBN 978-80-7364-124-5

Kilián, Jan
Povstalci a odsouzenci. Osudy
27 obětí staroměstské exekuce

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 476 s., váz.
Kniha Povstalci a odsouzenci čtenáři
vůbec poprvé přehledně, formou biogramů, nabízí seznámení se životními
osudy sedmadvaceti „českých pánů“,
kteří ztratili život před čtyřmi sty lety
při staroměstské exekuci 21. června
1621 za účast na protihabsburském
povstání.
ISBN 978-80-7422-813-1

Daňhelová, Lenka Kuhar;
Czechová, Danuta
Kalendář událostí v KT
Auschwitz (2 svazky)

MacGregor, Neil
Německo: Vzpomínky jednoho
národa

Praha: Academia, 2021, 1192 s.,
flexovazba, 1300 Kč
Téměř padesát let je jméno KT
Auschwitz (Osvětim) pro miliony lidí
na celém světě spojeno s hitlerovským
masovým vražděním, zločinem, jaký
nemá v dějinách civilizace obdoby.
ISBN 978-80-200-3139-6

Překl. Pokorný, Martin, Praha: Argo,
2021, 656 s., váz. 988 Kč
Obsáhlá kniha vznikla paralelně
k úspěšné rozhlasové sérii Německo:
Vzpomínky jednoho národa, kterou
produkovala stanice BBC Radio 4 ve
spolupráci s Britským muzeem a Neilem MacGregorem.
ISBN 978-80-257-3345-5

Ditrych, Břetislav
Krásné časy v Paříži

Novotný, René
Řešení české otázky

Praha: Epocha, 2021, 392 s., váz.
449 Kč
Paříž byla na přelomu 19. a 20. století
cílem návštěv a pobytu nejen českých
umělců. Byla tehdy nejen střediskem
umění, ale i průmyslu a techniky. Proto se tu potkávali naši umělci třeba
s průkopníky létání.
ISBN 978-80-278-0040-7

Groman, Martin; Stehlík, Michal
Přepište dějiny

Brno: Jota, 2021, 264 s., váz.
Martin Groman a Michal Stehlík převážně vážně o dějinách, veřejném prostoru,
médiích a realitě, která nás obklopuje ať
chceme, nebo ne. Kniha je určena nejen
pro čtenáře naší české historie.
ISBN 978-80-7565-766-4

Honč, Petr
Spojenci i rivalové. Církev a stát
v době platnosti solní smlouvy
(1630–1782)

Praha: Argo, 2021, 146 s., váz.
Původně disertační práce Petra Honče je věnována problematice vztahu
církve a státu v Českém království
v období 17. a 18. století.
ISBN 978-80-257-3594-7

Jakoubek, Marek
V Bulharsku nám s hrdostí
říkali ,Češi‘, tady s pohrdáním
,Bulhaři. Obyvatelé Vojvodova
v Bulharsku a na jižní Moravě

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021, 204 s., brož.
Publikace je dalším příspěvkem ke
studiu dějin Vojvodova – jediné české
vesnice v Bulharsku. Ta byla založena
v severozápadní části země roku 1900
přesídlenci z jiné české krajanské obce
– Svaté Heleny v rumunském Banátu.
ISBN 978-80-7325-535-0

Praha: Epocha, 2021, 616 s., váz.
575 Kč
Hlavním tématem knihy je teorie
a praxe nacistické germanizační
a rasové politiky vůči Čechům. Autor
porovnává různé koncepty a plány
pro „řešení české otázky“, věnuje se
snaze o ovládnutí české půdy a přípravě německé kolonizace.
ISBN 978-80-278-0043-8

Pohunek, Jan
Bizarní a zaniklá povolání

Brno: CPress, 2021, 200 s., brož.
349 Kč
Tato kniha je čtivým a s vtipem
psaným průvodcem po více než 100
nejroztodivnějších povoláních, od
starověku po současnost.
ISBN 978-80-264-3723-9

Prokop, Josef Bernard
František Štěpán Lotrinský

Praha: Fortuna Libri, 2021, váz. 429 Kč
František Štěpán Lotrinský, muž
stojící ve stínu své slavné ženy, anebo
císař Svaté římské říše, úspěšný podnikatel a rovnocenný partner?
ISBN 978-80-7546-339-5

Raková, Svatava
Cena za nezdar

Praha: Historický ústav AV ČR, 2021,
200 s., brož. 330 Kč
Tato knížka přináší pohled na mocenské, politické, ekonomické a vojenské
okolnosti, jež vedly francouzskou
korunu k riskantnímu kroku založit
v roce 1700 Louisianu – kolonii.
ISBN 978-80-7286-380-8

Sarjen, Petri
Bílá smrt

Překl. Piskoř, Vladimír, Praha: Mladá
fronta, 2021, 168 s., váz. 269 Kč

bibliografie
Životní příběh legendárního finského
odstřelovače Sima Häyhäho, nenápadného, drobného chlapíka, který za zimní války se Sovětským svazem výrazně
zasáhl do těžkých bojů o řeku Kollaa.
ISBN 978-80-204-5879-7

Shesso, Renna
Magická čísla – Od Fibonacciho
posloupnosti přes Labyrint luny
až po zlatý řez a další tajemství
posvátné geometrie

Olomouc: Anag, 2022, 1. vyd., 200 s.,
brož. 329 Kč
Velká část historie matematiky sahá až
do dob prvních astrologů, kteří potřebovali umět popsat a zaznamenat, co
viděli na noční obloze. Role matematiky v historii i každodenním životě.
ISBN 978-80-7554-341-7

Šimůnek, Robert
Historický atlas měst České
republiky, sv. 33. Vysoké Mýto

Praha: Historický ústav AV ČR, 2021,
630 Kč
33. svazek je věnován Vysokému
Mýtu, dalšímu z východočeských věnných měst, pro která byl Historický
atlas měst zpracován.
ISBN 978-80-7286-374-7

z Cremony, Liutprandus
Antapodosis aneb Odplata

Praha: Argo, 2021, 344 s., váz.
Dvě hlavní historická díla cremonského biskupa Liutpranda (920–972),
který působil v diplomatické službě
římsko-německého císaře Oty I. Velikého, pojednávají o západo- i východořímských dějinách, tj. o Svaté říši
římsko-německé a Byzanci.
ISBN 978-80-257-3606-7

Zátka, Pavel; Černý, Jiří; Kořínek,
Pavel
Obrázky z dějin zeměpisných
objevů (a výletů)

Praha: Albatros, 2021, 144 s., váz.
299 Kč
Třetí kniha z oblíbené série, která
dětem komiksovou a hravou formou
přibližuje naše dějiny. Máte rádi
historii? Vydejte se se svými dětmi na
dobrodružnou cestu společně s Marcem Polem, Kryštofem Kolumbem,
ale i s dalšími objeviteli a dobrodruhy.
ISBN 978-80-00-06472-7

Zeh, Juli
Ve jménu Metody

Překl. Půček, Michael, Praha: Argo,
2021, 196 s., váz. 298 Kč
Kritikou i čtenáři vyzdvihovaná dystopie o zdravotní diktatuře vyšla v Německu pod názvem Corpus Delicti:
Ein Prozess už v roce 2009. Tématem
ale předběhla dnešek.
ISBN 978-80-257-3609-8

K Ř ÍŽOVK Y,
HÁDAN K Y

Křížovky – recepty od babičky

Praha: Jan Vašut, 2021, 128 s., brož.
Odreagujte se od starostí všedního
dne při luštění křížovek.
ISBN 978-80-7541-289-8

OSO B N OSTI
Fossi, Gloria
Po stopách Van Gogha

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 240 s., váz. 990 Kč
Kunsthistorička Gloria Fossi společně
s dvojicí fotografů probádala fyzická

i duševní zákoutí, jež inspirovala
nejpozoruhodnější umělecká díla
Vincenta van Gogha.
ISBN 978-80-264-3942-4

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Franckh, Pierre
Najdi svou spřízněnou duši – Jak
se otevřít lásce svého života

Olomouc: Anag, 2021, 1. vyd., 184 s.,
váz. 349 Kč
Přeješ si velkou, hlubokou, bezpodmínečnou lásku?Toužíš najít svou
spřízněnou duši? Pak můžeš pomocí
této knihy učinit rozhodující kroky
k tomu, aby ses konečně setkal se
svou spřízněnou duší.
ISBN 978-80-7554-340-0

Chapman, Gary
Pět jazyků lásky

Překl. Bucková, Jana, Praha: Návrat
domů, 2021, 208 s., váz. 390 Kč
Práce Gary Chapmana je určena těm,
kdo chtějí ve svém manželství prožít
skutečné naplnění a hluboké porozumění. G. Chapman provází čtenáře
pěti základními jazyky lásky, které
jsou klíčové.
ISBN 978-80-7255-441-6

PE DAGO G I K A ,
D I DAK TI K A
Doseděl, Tomáš
Proměna role vzdělání v době
čtvrté průmyslové revoluce

Brno: Barrister & Principal, 2021,
152 s., brož. 249 Kč
Kniha se zabývá problematikou
uplatnění vysokoškolsky vzdělaných
lidí v praxi.
ISBN 978-80-7364-127-6

Syrová, Lenka
Metodika se Čtyřlístkem

Praha: Edika, 2021, 152 s., brož. 299 Kč
Metodika se Čtyřlístkem je určená
pedagogům, kteří v 1. ročníku vyučují
podle Slabikáře se Čtyřlístkem a Pracovního sešitu – Slabikář se Čtyřlístkem. Mohou ji však využít také rodiče
pro domácí vzdělávání žáků.
ISBN 978-80-266-1553-8

PO LITI K A
Krejčí, Oskar
Mezinárodní politika

Praha: Ekopress, 2021, 6 vyd., 804 s.,
váz. 879 Kč
Kniha svými změnami reaguje na
rozvoj teorie mezinárodních vztahů ve
světě, v Česku i na Slovensku a v neposlední řadě na nebývalý nárůst empirických dat, které přinesl internet.
ISBN 978-80-87865-63-7

PR ÁVO
Andrášek, Marek; Drážďanský,
Radim Filip
Zákon o službě vojáků v záloze.
Komentář

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
168 s., váz. 790 Kč
Komentář k zákonu o službě vojáků
v záloze je prvním, tudíž jediným svého druhu na knižním trhu. Poskytuje
ucelený výklad všech ustanovení zákonného textu a současně reflektuje
prováděcí předpisy.
ISBN 978-80-7400-851-1

z n o v i n e k k 31. 1. 2 0 2 2 4 9 6 t i t u l ů
Hejč, David; Svoboda, Tomáš
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění
COVID–19. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
212 s., brož. 490 Kč
Komentář přináší přehledný ucelený
výklad zákona, který je reakcí na
pandemii onemocnění covid-19, s níž
se musela Česká republika – stejně
jako většina zemí světa – potýkat
nedlouho po vstupu do druhé dekády
nového milénia.
ISBN 978-80-7400-854-2

Hřebíková, Iva; Fáberová, Andrea;
Brücknerová, Zuzana a kol.
Zákon o státní službě. Komentář
Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
976 s., váz. 1990 Kč
Komentář přináší zasvěcený pohled
na aplikaci zákona o státní službě
ve služebních úřadech. Vzhledem
k době dokončení textu může reagovat na všechny změny souvisejících
zákonů schválených Poslaneckou
sněmovnou v 8. volebním období.
ISBN 978-80-7400-842-9

Jirmásek, Tomáš
Odměna insolvenčního správce.
Komentář

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
312 s., váz. 990 Kč
Představovaný komentář k vyhlášce
o odměně insolvenčního správce je
první publikací, která se tomuto předpisu uceleně věnuje. Kniha je psána
s důrazem na podrobné rozvedení
všech témat.
ISBN 978-80-7400-850-4

Košinárová, Barbora
Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
488 s., váz. 1490 Kč
Publikace vychází z aktuálního znění
zákona o pozemních komunikacích.
Obsahuje systematický a analytický
výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska
příslušných orgánů veřejné moci.
ISBN 978-80-7400-848-1

Krč, Robert; Vaněček, Jan
Zákon o zadávání veřejných
zakázek. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
1008 s., váz. 1990 Kč
Je zřejmé, že zadávání veřejných
zakázek přináší ze své podstaty
mnoho interpretačních nejasností.
Komentář k jednotlivým ustanovením
zákona se proto snaží objasnit jeho
sporné body a nacházet řešení při
jeho výkladu.
ISBN 978-80-7400-834-4

Lavický, Petr a kol.
Občanský zákoník I. Obecná
část (§ 1–654). Komentář
(2 svazky)

Praha: C. H. Beck, 2021, 2. vyd.,
2296 s., váz. 3790 Kč
Druhé vydání komentáře k obecné
části občanského zákoníku reaguje
na vývoj názorů, k němuž došlo
v době od jeho prvního vydání.
ISBN 978-80-7400-852-8

Moravec, Tomáš; Kotoučová,
Jiřina a kol.
Insolvenční zákon. Komentář
Praha: C. H. Beck, 2021, 4 vyd.,
1840 s., váz. 2990 Kč
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Zákon č. 182/2006 Sb. upravuje
insolvenční řízení a možnosti řešení
úpadku dlužníka v úpadku – konkurs,
reorganizaci, oddlužení. Komentář
podává aktuální výklad jednotlivých
ustanovení zákona vycházející ze
současné praxe autorů předkládaného komentáře.
ISBN 978-80-7400-849-8

Pichrt, Jan a kol.
Pracovní právo

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
792 s., váz. 1190 Kč
Učebnice přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad pracovního
práva a představuje teoretický základ
oboru. Jedná se o učebnici zcela
novou, která je svým pojetím srovnatelná s moderními zahraničními
učebnicemi pracovního práva.
ISBN 978-80-7400-853-5

Roučková, Mgr. Dana;
Schmied, Mgr. Zdeněk
Zákoník práce 2022 – sešit

Olomouc: Anag, 2022, 19 vyd.,
192 s., brož. 169 Kč
Přestože po schválení poslední
významné novely zákoníku práce
v roce 2020 (zákon č. 285/2020 Sb.)
nebyl rok 2021 poznamenán dalšími
zásadními změnami v oblasti pracovněprávní legislativy, řešila praxe
během tohoto období četné aplikační
problémy vyplývající právě z této
poslední novelizace.
ISBN 978-80-7554-344-8

Říha, Jiří
Tabulky a schémata z obecné
části trestního práva hmotného

Praha: C. H. Beck, 2021, 3. vyd.,
140 s., brož. 450 Kč
Učební pomůcka ke studiu trestního
práva hmotného svým obsahem,
strukturou a zpracováním navazuje
na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek,
schémat a bodů.
ISBN 978-80-7400-777-4

PŘ Í RUČK Y
Dhuoda
Příručka pro syna

Překl. Daňhelová, Jana, Praha: Argo,
2021, 208 s., váz. 248 Kč
Kniha Rady synovi (Liber manualis ad
filium), jejíž autorkou je francká šlechtična Dhuoda, vzniká ve druhé fázi
karolinské renesance, kdy je aktivní
znalost latiny a literární činnost téměř
výhradní doménou církevních kruhů.
ISBN 978-80-257-3664-7

PSYCH O LOG I E
Máslová, Helena a kol.
Plodnost

Brno: CPress, 2021, 272 s., váz. 349 Kč
O ženách a matkách. Autorkou knihy
je známá psychogynekoložka MUDr.
Helena Máslová, jejíž unikátní přístup
umožňuje pochopit příčiny neplodnosti ve své komplexitě.
ISBN 978-80-264-3945-5

Sibony, Olivier; Kahneman,
Daniel; Sunstein, Cass R.
Šum

Překl. Nevrlá, Eva, Brno: Jan Melvil
Publishing, 2021, 408 s., váz. 549 Kč
Kdykoli se procesům naší mysli
začne věnovat Daniel Kahneman,
psycholog a nositel Nobelovy ceny za

poznatky o kognitivním zkreslení, nedopadá to pro nás vůbec dobře!
ISBN 978-80-7555-148-1

Šrahůlková, Kateřina
Děti války. Půlrok se syrskými
uprchlíky očima české psycholožky

Praha: Ekopress, 2021, 1. vyd.,
152 s., brož. 240 Kč
Když se řekne Lékaři bez hranic,
mnozí si představí chirurga ve stanové nemocnici se skalpelem v ruce.
Spousta krve, šití. Na mise ale naši
spolupracovníci jezdí pracovat i s něčím mnohem méně hmatatelným –
s lidskou psychikou.
ISBN 978-80-87865-74-3

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Fojtová, Eliška
Dřímej i ty / Vstávej i ty

Osoblaha: Nakladatelství Pampeliškov, 2021, 1. vyd., 565 s., brož.
Aby děti sladce spaly... Na každé
nádherné plnobarevné dvoustránce
někdo půjde spát... Usneš i ty? Zaručeně uspávající ukolébavka, prověřená třemi malými rošťáky dávno před
vydáním knihy.
ISBN 978-80-908202-3-4

Michajluková, Anita
Školák, který se v životě neztratí
Brno: CPress, 2021, 184 s., brož.
299 Kč
Přáli byste si, aby vaše dítě, až vyroste, dokázalo jít za svými sny, zvládat
překážky, umělo si poradit, starat se
o sebe, o druhé i o svět kolem sebe?
ISBN 978-80-264-3944-8

Svobodová, Klára
Těhotnej Buddha

Praha: Argo, 2021, 144 s., váz.
Autentický příběh matky bojovnice,
který netradiční formou obnažuje
společenská tabu. Ne všechny matky
totiž mají štěstí. Kniha zachycuje
závažná rodičovská témata originálně a neakademicky, s nadhledem
i humorem.
ISBN 978-80-257-3653-1

SBO R N Í K Y
Ústecký sborník historický
2018/1–2. Aussiger historische
Zeitschrift

Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí
nad Labem, 2021, 1. vyd., 124 s.,
brož. 150 Kč
Nejnovější vydání Ústeckého sborníku
historického přináší historické studie,
recenze a zprávy o literatuře a v závěrečné části zprávy o uplynulých výstavách v Muzeu města Ústí nad Labem.
Doplněno německým resumé.
ISBN 978-80-86475-63-9

SOCIO LOG I E
Pospěch, Pavel
Neznámá společnost. Pohledy na
současné Česko

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 200 s.,
brož. 299 Kč
Sociologická expedice do nitra vlastní
země. Události posledních měsíců mohly v mnoha lidech zesílit pocit, že realita
předstihuje možnosti fikce. Podobné
pocity však nemusí být dezorientující
ani nejsou důvodem k rezignaci.
ISBN 978-80-275-0826-6

bibliografie
Sedlická, Magdalena
Není přítel jako přítel

Praha: Academia, 2021, 228 s., váz.
365 Kč
Publikace se zaměřuje na problematiku začleňování židovských obyvatel
do většinové společnosti v letech
1945–1948.
ISBN 978-80-200-3307-9

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
MacAskill, William
Dobré úmysly nestačí. Jak smysluplně pomáhat díky efektivnímu
altruismu
Praha: Argo, 2021, 264 s., brož.
Stává se to často: rozhodli jsme se
pomoci, ale místo abychom nejdříve
shromažďovali fakta a naplánovali
co nejúčinnější strategii, necháme
se strhnout silnými emocemi. Autor
přichází s konceptem efektivního
altruismu.
ISBN 978-80-257-3651-7

Suzman, James
Práce

Překl. Prokeš, Jan, Brno: Host, 2021,
383 s., váz.
Bez práce nejsou koláče. Někdy to
ale jde i bez nich. Práce určuje náš
osobní čas, formuje naši identitu
a točí se kolem ní organizace celé moderní společnosti.
ISBN 978-80-275-0804-4

STUD I E
Bulletin MRK 29/2020

Ústí nad Labem: Muzeum města
Ústí nad Labem, 2021, 147 s., brož.
129 Kč
Recenzovaná část periodika tentokrát přináší studii etnoložky Jany
Belišové nazvanou Dialogické prvky
v textoch piesní slovenských Rómov,
ve které jsou analyzovány výsledky
mnohaletého výzkumu autorky
založené na sběru písní Romů ze
Slovenska.
ISBN 978-80-86656-49-6

Prokůpek, Tomáš; Scheiner,
Artuš; Voleská, Marta
Kulihrášek. Kompletní příhody
a příběhy jeho tvůrců

Praha: Akropolis, 2021, 324 s., váz.
Série knížek o Kulihráškovi, která
se mezi lety 1926 až 1935 dočkala
čtrnácti dílů, patřila mezi válkami
k nejoblíbenější četbě mladších školáků. Kniha přináší vůbec 1. důkladnou
studii o Scheinerově životě a díle
a současně kompletní soubor všech
Kulihráškových příběhů.
ISBN 978-80-7470-375-1

Ž IVOTN Í ST YL
Duhigg, Charles
Síla zvyku

Překl. Beyer, Zdeněk, Brno: BizBooks, 2021, 280 s., brož. 369 Kč
Proč se někteří lidé a firmy snaží
o změnu roky, zatímco jiní se změní
přes noc?
ISBN 978-80-265-1048-2

Hruška, Láďa
Fit krabičky Ládi Hrušky

Praha: Esence, 2021, 144 s., brož.
299 Kč
Zdravě a žravě k vysněné postavě!
ISBN 978-80-242-7842-1
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Jak žít naplno i po šedesátce

Brno: CPress, 2021, 160 s., váz. 299 Kč
Proces stárnutí nezastavíme a díky
vědecko-technické revoluci se dožíváme stále vyššího věku.
ISBN 978-80-264-3952-3

Peterson, Jordan B.
Řád není všechno

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Argo, 2021, 376 s., brož.
Oceňovaný komentátor a psycholog
ve své předchozí knize 12 pravidel pro
život nabídl „protilátky proti chaosu“
v našich životech: odvěké pravdy, uzpůsobené pro moderní život plný úzkostí.
ISBN 978-80-25736-48-7

Richardsonová, Kerri
Zatočte s nepořádkem

Překl. Nuhlíčková, Ivana, Praha:
Esence, 2021, 112 s., váz. 259 Kč
Nepořádek kolem vás neznamená,
že jste bordelář, ale vypovídá o tom,
jaký člověk jste.
ISBN 978-80-242-7743-1

Rohlíková, Alexandra
Chci konečně zhubnout

Praha: Esence, 2021, 136 s., váz. 299 Kč
Většina žen a taky pár mužů chce
někdy v životě zhubnout.
ISBN 978-80-242-7836-0

Slimáková, Margit
Osobní receptář pro zdraví
a pohodu

Brno: BizBooks, 2021, 352 s., brož.
499 Kč
Rovnováhu máte na dosah. Pokračování bestselleru Velmi osobní kniha
o zdraví.
ISBN 978-80-265-1035-2

Trojanow, Ilija
Jak (ne)cestovat. Návod
k použití

Praha: Akropolis, 2021, 160 s., brož.
Pěšky, nebo letadlem? Na vlastní
pěst, nebo se zájezdem? Co vlastně
hledáme, když navštěvujeme cizí
země? Co nového chceme objevit,
kolik jsme toho na sobě ochotni změnit, čeho jsme připraveni se vzdát?
ISBN 978-80-7470-352-2

Vencl, David; Bílek, Petr
Začni teď! Průvodce otužováním
Praha: Esence, 2021, 200 s., váz.
399 Kč
Otužování je cesta k uzdravení a posílení těla i duše.
ISBN 978-80-242-7849-0

ŽUR NALISTI K A
Karas, Miroslav
A odkud bych asi tak byl?

Brno: CPress, 2021, 376 s., váz. 399 Kč
Rusko očima českého zahraničního
reportéra. Miroslav Karas působil
v Rusku jako zahraniční reportér České
televize a stal se svědkem mnoha zásadních momentů moderní ruské historie.
ISBN 978-80-264-3854-0

matematické
a přírodní vědy
BI O LO G I E
Bryson, Bill
Tělo: příručka pro uživatele

Překl. Knapová, Nela, Zlín: Kniha
Zlín, 2021, 416 s., váz. 499 Kč

Jsme mnohem složitější a záhadnější,
než si dokážete představit.
ISBN 978-80-7662-237-1

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ

Ivanov, Nikola
Odpočinek v neklidu. Biopolitika
spánku a bdění

Hobrland, Martin
Odpad domácí

Brno: Host, 2022, 320 s., brož.
Spánek považujeme za samozřejmost. Nic není vzdálenější skutečnosti. Současná civilizace funguje
v módu 24/7. Tento režim však
koliduje s naší biologickou potřebou
spánku a odpočinku. Spánek se proto
často považuje za projev lenosti nebo
ztrátu času.
ISBN 978-80-275-0535-7

Symesová, Sally
O spaní před spaním. Pozoruhodná fakta o spánku na dobrou
noc

Překl. Štádler, Petr, Brno: Host, 2021,
1. vyd., 192 s., váz. 399 Kč
K čemu jsou sny? Co je to půlnoční
slunce? V této knize najdete odpovědi nejen na tyto otázky, ale i na
mnohé další, které vás v souvislosti se
spánkem, nočním životem či hibernací můžou napadnout.
ISBN 978-80-275-0835-8

G EOG R AFIE
Tatíček, Šimon
Český, česká, české

Praha: Albatros, 2021, 160 s., brož.
269 Kč
České, moravské i slezské – všechno
je tu hezké!
ISBN 978-80-00-06522-9

K LIMATO LOG IE
Petřík, Petr; Fanta, Josef
Jiné klima – jiný les

Praha: Academia, 2021, 212 s., brož.
250 Kč
Klima se v lesnictví odjakživa považuje za nezávislý stanovištní faktor.
Změna klimatu ale představuje podstatnou změnu podmínek pro vývoj,
fungování a růst lesa jako nenahraditelné součásti naší krajiny.
ISBN 978-80-200-3300-0

PŘ Í RO DA
Vařilová, Zuzana;
Kuřík, Bohuslav;
Klimeš, Jan a kol.
Nestabilní podloží. Sesuvy, životy, perspektivy, život v trhlinách,
sopečná krajina v pohybu

Ústí nad Labem: Muzeum města
Ústí nad Labem, 2021, 1. vyd., 61 s.,
brož. 50 Kč
Monotematické číslo z edice Ústeckých muzejních sešitů (svazek
13) s tematikou sesuvů vyšlo jako
doprovodná publikace k výstavě „Nestabilní podloží“. Obsahuje základní
texty z výstavy a bohatou obrazovou
dokumentaci.
ISBN 978-80-86475-64-6

Winterová, Kateřina
Herbář ze zahrady přímo na
talíř 2

Praha: Edice ČT, 2021, 272 s., váz.
399 Kč
Původní odrůdy, láskyplná péče,
naslouchání přírodě a skvělé recepty,
ve kterých všechny plodiny spotřebujeme. To je Herbář ze zahrady přímo
na talíř. Už podruhé!
ISBN 978-80-7404-354-3
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Praha: Concept42, 2021, 65 s., brož.
89 Kč
Stručný miniprůvodce světem našeho
domácího odpadu. Odpadu, který
není ničím jiným, než věcmi, které
nepotřebujeme nebo nechceme.
ISBN 978-80-88059-14-1

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Schnepperová, Christiane
Výcvik psa bez pamlsků

Překl. Homutová, Kateřina, Praha:
Esence, 2021, 112 s., brož. 299 Kč
Nebuďte v očích vašeho psa pouze
automat na pamlsky!
ISBN 978-80-242-7737-0

PĚSTITE L ST VÍ
Hochegger, Karin
Pěstujeme bylinky

Překl. Větvička, Václav, Praha: Jan
Vašut, 2021, 80 s., brož. 199 Kč
Jako vzácný přírodní produkt má
koření neocenitelnou hodnotu pro
naše zdraví a pohodu. Obohacuje
naši zahradu a kuchyni vůněmi a chutěmi, vnáší do našich životů barvu
a rozmanitost.
ISBN 978-80-7541-302-4

Z AH R ÁD K ÁŘ I
Pavela, Roman
Zeleninová zahrádka

Praha: Edice ČT, 2021, 208 s., váz.
399 Kč
Napsal Roman Pavela s předmluvou
Filipa Čapky.
ISBN 978-80-7404-350-5

technické vědy
D O PR AVA
Lapáček, Petr; Fultner, Bohuslav;
Schrötter, Josef
Železniční nehody
Brno: CPress, 2021, 176 s., váz.
Tato jedinečná publikace mapuje
železniční nehody u nás i ve světě
a popisuje vývoj systémů řízení a zabezpečení železnice od roku 1825 až
do současnosti.
ISBN 978-80-2643-958-5

Meitner, Zdeněk
Kronika železnic českých zemí

Brno: CPress, 2021, 304 s., váz.
590 Kč
Výpravná publikace ve své první části
detailně líčí dějiny železnice v českých
zemích – od prvopočátků souvisejících s průmyslovou revolucí přes období zakladatelské horečky a triumfy
i pády spjaté s dějinami 20. století.
ISBN 978-80-264-3956-1

Palát, Hynek
Anatomie parních lokomotiv

Brno: CPress, 2021, 176 s., váz.
399 Kč
Celobarevná encyklopedie obsahuje
podrobný přehled parních lokomotiv
a seznamuje čtenáře s jejich konstrukcí,
zajímavostmi z jejich provozu, historií

parních strojů, hlavními konstrukčními
celky, jejich opravami a údržbou.
ISBN 978-80-264-4016-1

LE TEC T VÍ
Cohorna, Lukáš
Velká kniha velkých strojů

Praha: Edika, 2021, 208 s., váz. 399 Kč
Jaké letadlo je to největší na světě?
Nasadit přilby, jdeme pohnout Zemí!
ISBN 978-80-266-1677-1

Engle, Jason C.
Letectvo Spojených států
amerických

Překl. Cohorna, Lukáš, Brno: CPress,
2021, 224 s., váz. 690 Kč
Seznamte se s hvězdami nebe – od
U-2 Dragon Lady a F-16 Fighting
Falcon až po HH-60 Pave Hawk či
MQ-9 Reaper.
ISBN 978-80-264-3957-8

RUČN Í PR ÁCE
Ilkovičová, Vladimíra
Elegantní pletené svetry

Praha: Jan Vašut, 2021, 64 s., brož.
179 Kč
V této příručce nabízíme zkušenějším
pletařkám svetříky a topy pro slavnostní příležitosti i běžné nošení.
ISBN 978-80-7541-317-8

Malátová, Lenka
Velká kniha paličkování

Překl. Grünwaldová, Barbora, Praha:
Edika, 2021, 320 s., váz. 1290 Kč
Velká kniha paličkování je souhrnným
dílem o lidovém uměleckém řemesle,
které má v naší zemi dlouhou tradici.
ISBN 978-80-266-1661-0

Syslová, Šárka; Lísalová, Hana
Vyšij si!

Brno: CPress, 2021, 144 s., brož.
349 Kč
Ponořte se díky této knížce do barevného světa moderního vyšívání, sedněte si k šálku dobré kávy, popadněte
vyšívací bubínek a nechte se zlákat
k tvoření, u něhož si odpočinete, zpomalíte a vyrobíte něco jedinečného.
ISBN 978-80-264-3791-8

organizace práce
O RGAN IZ ACE
PR ÁCE
Ahrens, Sönke
Jak si dělat chytré poznámky

Překl. Ešnerová, Kateřina, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2021, 232 s., brož.
339 Kč
Prázdný list papíru či textový dokument. Blikající kurzor. Blížící se
deadline. Panika!
ISBN 978-80-7555-146-7

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Ruediger, Dahlke
Princip stínu + CD

Brno: CPress, 2021, 208 s., brož.
499 Kč
Podle učení C. G. Junga je stínem
naše podvědomí – ta část osobnosti,
jíž bychom nejraději nebyli, ale kte-

bibliografie
rou se nakonec stát musíme, chceme-li být celiství.
ISBN 978-80-264-3938-7

Treben, Marie
Léčivé bylinky z boží lékárny

Olomouc: Fontána, 2021, 336 s.,
brož. 448 Kč
Maria Treben je celosvětově uznávanou odbornicí na přírodní léčitelství.
Podařilo se jí rozpoznat obrovskou
léčivou sílu bylin, které nám rostou
před domem, a rozšířit o nich povědomí mezi širokou veřejnost.
ISBN 978-80-7651-041-8

KUCHAŘ K Y
Bičíková, Kateřina
Chilli kuchařka

Brno: CPress, 2021, 208 s., váz. 369 Kč
Chilli kuchařka je vtipným průvodcem pěstováním, zpracováním
a hlavně vařením s chilli papričkami,
protože to zdaleka není jen o tom do
jídla „hodit nějaké čili“ (a pak poslouchat kňourání citlivějších jazýčků, že
se to nedá jíst).
ISBN 978-80-264-3831-1

Bureau, Sébastien; Côté, David
Převratné kvašení

Praha: Esence, 2021, 200 s., brož.
399 Kč
Zdravotní výhody kvašených potravin
jsou známé již dlouho.
ISBN 978-80-242-7655-7

Gottwaldová, Ludmila
Vůně domácího pečení

Brno: CPress, 2021, 280 s., váz. 349 Kč
Kynuté pečivo má nezaměnitelnou
chuť, za kterou vděčí především kvasinkám. Objevte zcela nový rozměr
kynutí a pečení – se slánkem!
ISBN 978-80-264-3939-4

Herber, Renata Raduševa
Kouzelný rendlíček našich
babiček

Praha: Esence, 2021, váz. 329 Kč
Z kouzelného rendlíčku stoupá pára.
ISBN 978-80-242-7657-1

Hrubešová, Jarmila; Hrubešová,
Kristýna
Medvědí kuchařka

Strnadelová, MUDr. Vladimíra;
Zerzán, Jan
Radost z bezlepkové stravy –
Zdravé vaření bez lepku a bez
mléka

Olomouc: Anag, 2021, 1. vyd., 336 s.,
váz. 399 Kč
V posledních letech přibývá lidí, kteří
se potýkají s celiakií či jinými onemocněními, za jejichž vznikem stojí
lepek a často také kasein (mléčná
bílkovina).
ISBN 978-80-7554-337-0

SE XUALITA
Sexuální práce v ČR: vývoj,
trendy a výzvy

Hradec Králové: Gaudeamus, 2021,
1. vyd., 132 s., brož.
Publikace představuje problematiku
prostituce na území České republiky
jako komplexní sociální jev. Stručně se zabývá úvodem do historie
prostituce a jejím vývojem až po
současnost.
ISBN 978-80-7435-842-5

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Klozar, Jan
Speciální otorinolaryngologie

Praha: Galén, 2021, 136 s., brož.
300 Kč
Kniha je adresována převážně studentům medicíny, ale má ambice stát
se i užitečným studijním materiálem
pro lékaře pracující v oboru ORL.
ISBN 978-80-7492-560-3

Kops, Petr; Kopsová, Kamila
Tygr dělá uáá uáá…

Praha: Edika, 2021, 40 s., váz. 229 Kč
Kniha je ojedinělým náhledem do
dětské duše napsaná podle skutečných příběhů dětí s ADHD, a to především ve formě hyperaktivity.
ISBN 978-80-266-1690-0

Linhart, Aleš a kol.
Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění

Brno: CPress, 2021, 104 s., brož.
269 Kč
Umí medvědi opravdu vařit? A dávají
do všech receptů med? Odpověď
najdeš v této roztomilé kuchařce!
Jsme medvědí rodinka, která ráda
vaří a peče.
ISBN 978-80-264-3827-4

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd.,
692 s., váz.
Kniha nabízí ucelený přehled vyšetřovacích postupů u nemocných
s chorobami srdce a cév tak, aby si
lékař nejen připomněl základy propedeutiky, ale aby i pochopil indikace, výsledky a úskalí jednotlivých
metod, které pravidelně indikuje
a používá.
ISBN 978-80-7345-640-5

Kolaříková, Alena
Božská kuchařka 2

Nekolová, Jana
Oční infekce

Brno: CPress, 2021, 216 s., váz. 349 Kč
Testováno na dětech od 3 do 18 let.
Na jaře ředkvičky, na podzim jablka
a švestky přímo ze stromu. V zimě
zásoby kořenové zeleniny, brambory
a zelí. A léto? To je plné hojnosti.
ISBN 978-80-264-3943-1

Schmidová, Sandra
Lehce kdykoliv a kdekoliv

Brno: CPress, 2021, 160 s., váz.
299 Kč
Nebuďte tlouštíci a jezte se Sandrou
lehce a kvalitně! V této knize se naučíte jíst lépe, připravovat pokrmy s kvalitním nutričním složením, bez pocitu
prohřešků vůči své postavě nebo vůči
zdravé výživě.
ISBN 978-80-264-3722-2

Praha: Galén, 2021, 278 s., váz.
790 Kč
Monografie Oční infekce přináší
komplexní přehled problematiky očních infekcí a věnuje se jak příčinným
patogenům a diagnostice, tak i léčbě.
ISBN 978-80-7492-514-6

Nevšímalová, Soňa; Kršek, Pavel;
Komárek, Vladimír a kol.
Dětská neurologie
Praha: Galén, 2021, 444 s., váz.
1900 Kč
Monografie podává ucelený klinický
pohled na celé spektrum dětských
neurologických poruch a slouží jako
praktický manuál pro diagnostiku
a léčbu těchto onemocnění.
ISBN 978-80-7492-557-3
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Praha: Maxdorf, 2021, 2. vyd., 376 s.,
brož.
Tento vynikající kompaktní, a přitom
velmi obsažný průvodce moderní
respirační medicínou pro přípravu
na zkoušky i pro každodenní praxi
získal velmi příznivé hodnocení
napříč pneumologickou komunitou
v ČR i SR.
ISBN 978-80-7345-710-5

Pánek, Daniel
Za oponou

Klůfa, Jindřich
Matematika k přijímacím
zkouškám na bakalářské studium na VŠE

Štětkářová, Ivana a kol.
Moderní farmakoterapie
v neurologii

Praha: Galén, 2021, 175 s., váz.
350 Kč
Mezinárodní hudební festival Blues
Alive slaví v roce 2021 pětadvacáté
výročí svého vzniku. Kniha se ohlíží
za touto slavnou historií.
ISBN 978-80-7492-568-9

Pešek, Miloš a kol.
Praktická pneumologie

Praha: Maxdorf, 2021, 3. vyd., 760 s.,
brož. 895 Kč
Rozvoj farmakoterapie v posledních
dekádách dává ošetřujícím lékařům
dříve netušené možnosti volby –
prakticky pro každou diagnózu
máme k dispozici větší počet lékových skupin a v rámci většiny z nich
větší počet možností volby účinné
látky, resp. preparátu.
ISBN 978-80-7345-706-8

Vrba, Radek a kol.
Karcinom jícnu. Průvodce pro
chirurgickou a gastroenterologickou praxi

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd.,
208 s., váz.
Karcinom jícnu patří k nejzávažnějším malignitám současnosti, jde
o onemocnění léčitelné, avšak jen
zřídka plně vyléčitelné. Péče o nemocné s karcinomem jícnu vyžaduje
mezioborovou spolupráci gastroenterologů, onkologů, chirurgů a dalších odborností.
ISBN 978-80-7345-695-5

Základy lékařské genetiky

Praha: Galén, 2021, 182 s., brož.
690 Kč
Kniha je určena především studentům medicíny, jimž poskytuje
dobrý základ k přípravě na zkoušku
z lékařské biologie, popř. klinické
genetiky.
ISBN 978-80-7492-513-9

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Kuthan, Jiří
Parléřovský mýtus. Rod Parléřů
– dílo a jeho ohlas

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 768 s., váz.
Heinrich, otec druhého stavitele
pražské katedrály Petra Parléře,
vzešel patrně z Kolína nad Rýnem,
kde vyrůstala kolosální stavba nové
katedrály. Usadil se ve Švábském
Gmündu a tam působil na stavbě
kostela sv. Kříže.
ISBN 978-80-7422-822-3

D IVADLO
Burian, Jan; Kočová, Zuzana
Protančit život aneb Vždycky se
dá něco dělat

Praha: Galén, 2021, 383 s., váz.
Kniha Protančit život představuje
dramatičku a spisovatelku Zuzanu
Kočovou (1922–1988) koláží jejích
pečlivě vybraných deníkových zápisků, dobových textů, článků a ohlasů,
které komentuje její syn Jan Burian
s odstupem téměř padesáti let.
ISBN 978-80-7492-566-5
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Brno: CPress, 2021, 160 s., váz. 349 Kč
Mladý režisér nás vezme přímo na
natáčení seriálu Za oponou.
ISBN 978-80-264-3897-7

HUD BA
Bezr, Ondřej
BLUES ALIVE 25

Černý, Jiří
Jiří Černý... na bílém 6. Hudební
publicistika 2000–2020

Praha: Galén, 2021, 833 s., váz.
Jiří Černý... na bílém je autorizované
souborné vydání hudební publicistiky
Jiřího Černého (* 1936). Jeho šedesátiletá novinářská praxe a půl století
soustavného psaní o hudbě budí již
léta zasloužený obdiv a respekt.
ISBN 978-80-7492-572-6

OSO B N OSTI
Nováková, Hana; Ryška, Pavel;
Neumannová, Eva a kol.
Oldřich Jelínek Známý Neznámý

Praha: Albatros, 2021, 368 s., váz.
2490 Kč
Rozsáhlá monografie představuje Oldřicha Jelínka (1930) jako malíře a grafika, ale také všestranného ilustrátora
a kreslíře s celoživotní láskou k ženám,
strojům a břitkému humoru.
ISBN 978-80-00-06235-8

UM Ě LECK É
SM Ě RY
Hans Gombrich, Ernst
O renesanci 1. Norma a forma.
Symbolické obrazy

Praha: Argo, 2021, 656 s., váz.
První svazek souboru O renesanci
spojuje dvě klasické knihy esejů o renesančním umění.
ISBN 978-80-257-3628-9

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
Hošková, Michaela
Matěj mapuje výtvarné umění

Praha: Edika, 2021, 136 s., brož. 349 Kč
Ilustrovaný průřez českým výtvarným
uměním od talentovaného autisty
a jeho mámy.
ISBN 978-80-266-1686-3

Praha: Ekopress, 2021, 1. vyd.,
120 s., brož. 249 Kč
Tato kniha je určena především k přípravě na přijímací zkoušky na Vysokou
školu ekonomickou v Praze, je však
použitelná také k přípravě k přijímacím zkouškám na jiné vysoké školy.
ISBN 978-80-87865-73-6

UM Ě N Í
Hans Gombrich, Ernst
Smysl pro řád

Překl. Vichnar, David, Praha: Argo,
2021, 316 s., flexovazba, 798 Kč
Kniha nabízí erudovanou a přitom
široce přístupnou teorii dekorativních
umění. Gombrich zkoumá univerzálně lidský sklon hledat v prostoru
a čase řád, který se od pradávna
projevuje v dětských hrách, v poezii,
hudbě, architektuře a dekoraci.
ISBN 978-80-257-3695-1

Reiner, Martin
Městská galerie – Obrazy
s příběhem

Brno: Druhé město, 2021, 88 s., brož.
Devět předních českých výtvarníků
– devět velkoplošných realizací na
zdech domů v brněnském Bronxu!
František Skála, Eva Koťátková,
Vendula Chalánková, Milivoj Husák,
TIMO a další, včetně světově uznávaného Marata Danilyana!
ISBN 978-80-7227-873-2

spor t
a tělov ýchova
JÓ GA
Hirschi, Gertrud
Jóga – 7 minut denně v práci

Překl. Rykrová, Diana, Olomouc:
Fontána, 2021, 226 s., brož. 388 Kč
Ásany, mudry, mantry, meditace
a myšlenky jogínské filozofie pro každý pracovní den.
ISBN 978-80-7336-518-9

Klingrová, Zuzana
Jóga pro hubnutí a očistu

Brno: CPress, 2021, 296 s., brož.
499 Kč
Dostaňte se do životní formy s oblíbenou lektorkou jógy!
ISBN 978-80-264-3853-3

Vlasáková, Barbora
Jóga s vůní aromaterapie

H ISTO R I E

Brno: CPress, 2021, 216 s., brož.
349 Kč
Chcete-li se zbavit neduhů těla,
úzkostí mysli a nechat se pohladit
po duši, právě jste našli ideálního
pomocníka.
ISBN 978-80-264-3951-6

Čapka, František
Dějiny zemí Koruny české
v datech 1.díl

SPO R TOVN Í
AKCE

učebnice

Praha: Libri, 2021, 616 s., váz.
Páté vydání příručky historika
a vysokoškolského pedagoga doc.
PhDr. Františka Čapky, aktualizované
a revidované, doplněné o desetiletí
2010–2019.
ISBN 978-80-7277-589-7

12Honza
Cestou Orla. Příběh pomalého
ultramaratonce

Praha: Akropolis, 2021, 256 s., brož.
Příběh o hledání „ultra“ a o dlouhé
cestě za poněkud šíleným snem, kte-

bibliografie
rý se šťastně naplnil zkraje podzimu
roku 2019 dokončením americké série Grand Slam of Ultrarunning, čtyř
stomílových ultramaratonů zaběhnutých během čtyř měsíců.
ISBN 978-80-907841-7-8

Sirný, Aleš
Masarykův okruh – 90 let

Brno: CPress, 2021, 348 s., váz. 990 Kč
Masarykův okruh, jenž loni oslavil 90
let, byl palácem motoristické fantazie
a osudů.
ISBN 978-80-264-3940-0

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Kalkus, Zdeněk
Kuba – Skrytá perla Karibiku.
Jiný průvodce Kubou

Praha: Olympia, 2021, 266 s., brož.
Rytmické tance v podání krásných
snědých dívek uprostřed úchvatné
tropické noci, všudypřítomná vůně
doutníků podbarvená stejně omamnou vůní rumu, americké „koráby
silnic“ v pestrých barvách. To je častý
obrázek Kuby.
ISBN 978-80-7376-629-0

TUR ISTI K A
Zemaníková, Pavla
Fenomén Lysá hora

Brno: CPress, 2021, 192 s., váz. 369 Kč
Objevte krásy a zajímavosti této
hory! Kniha pro milovníky Lysé hory,
ale i pro ty, kdo ji ještě neznají.
ISBN 978-80-264-3953-0

jazykověda;
literární věda
JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE
Höppnerová, Věra
Deutsch im Gespräch

Praha: Ekopress, 2021, 2. vyd.,
320 s., brož. 395 Kč
Učebnice německé konverzace je určena středně pokročilým uživatelům,
kteří se chtějí zdokonalit především
v mluvení. Obsahuje 30 témat odrážejících mluvený jazyk v každodenních situacích.
ISBN 978-80-87865-60-6

JA Z YKOVĚ DA
Bartošová, Eva; Malý, Radek
Pozdě bycha honiti

Praha: Albatros, 2021, 104 s., váz.
299 Kč
Pletou se vám příslovce? Tápete,
co jsou synonyma? Tahle knížka
vás s lehkostí provede záludnými
jazykovými jevy a na výtvarně zpracovaných příkladech vám je vysvětlí
tak, že se rázem stanete jazykovými
přeborníky.
ISBN 978-80-00-06511-3

Pešina z Čechorodu, Tomáš; M.
Havlík, Jiří; Koupil, Ondřej
Prodromus Moravographiae,
to jest Předchůdce Moravopisu.
Česká knižnice
Brno: Host, 2021, 1. vyd., 448 s.,
váz. 449 Kč
Systematicky koncipované vědecké
dílo Tomáše Pešiny z Čechoro-

z n o v i n e k k 31. 1. 2 0 2 2 4 9 6 t i t u l ů
du patřilo od poloviny 17. století
k hlavním pramenům poznávání
moravských zemských dějin. Jeho
latinským historiografickým spisům
předcházel česky psaný Prodromus
Moravographiae.
ISBN 978-80-275-0828-0

krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE
Špaček, Ladislav; Cudlín, Karel
Deset let s Václavem Havlem

Praha: Mladá fronta, 2021, 264 s.,
váz. 349 Kč
Ladislav Špaček pracoval v letech
1992–2003 jako mluvčí prezidenta
Václava Havla.
ISBN 978-80-204-5890-2

BI OG R AFI E
Januš, Jan
Tomáš Zima

Praha: Galén, 2021, 377 s., váz. 300 Kč
Někdo zná Tomáše Zimu jako lékaře,
další si jej vybaví coby děkana 1. lékařské fakulty UK, snad nejznámější
je jako úřadující rektor Univerzity
Karlovy.
ISBN 978-80-7492-578-8

Tyrrell, John
Janáček II. Car lesů (1914—
1928)

Překl. Suchomel, Tomáš, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 1055 s., váz. 690 Kč
Ve druhém svazku monografie pokračuje autor v mapování skladatelova
života a tvorby od roku 1914 do roku
1928, kdy Leoš Janáček umírá. John
Tyrrell se detailně věnuje skladatelovu vrcholnému tvůrčímu období.
ISBN 978-80-275-0334-6

CESTO PISY
Fišer, Jiří
Americké prázdniny

Brno: Jota, 2021, 256 s., váz.
Dětem se mají plnit sny. A když dva
pubertální synové nutně potřebují
vidět a zažít Ameriku, rodiče nakonec
zabalí kufry, zakoupí letenky a nefalšovaný road trip může začít!
ISBN 978-80-7565-745-9

Šopor, Michal
Americký deník

Brno: CPress, 2021, 192 s., váz. 349 Kč
Americký sen v podání českého
youtubera.
ISBN 978-80-264-3902-8

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Castillo, Linda
Pocit hanby

Brno: Moba, 2021, 304 s., váz.
319 Kč
Na opuštěné farmě je zavražděna
amišská babička, a navíc je unesena
její sedmiletá vnučka. Policejní náčelnice Kate Burkholderová se případem okamžitě začíná zabývat.
ISBN 978-80-279-0067-1

Češka, Stanislav
Preventivní vražda. Původní
česká detektivka

Brno: Moba, 2021, 240 s., váz.
Nový příběh ze série románů inspirovaných skutečnými příběhy

řešenými brněnskými kriminalisty je
zároveň první, který brněnští kriminalisté řeší pod vedením plukovníka
Berky, staronového šéfa brněnské
mordparty.
ISBN 978-80-279-0068-8

Dvořák, Stanislav
Kadanland. Původní česká
detektivka

Brno: Moba, 2021, 216 s., váz.
V paranoidní atmosféře malého
města v bývalých Sudetech, kde je
každý něčí spolužák nebo bratranec,
se dva kamarádi z dětství snaží skrýt
strašlivé tajemství. Vyrůstali spolu
v 80. letech na šedivém sídlišti v kraji
hor, zmizelých obcí a obřích komínů
elektráren.
ISBN 978-80-279-0053-4

Ellisová, Joy
Čtvrtý přítel

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha:
Kalibr, 2021, 264 s., váz. 329 Kč
Detektiv Carter McLean jako jediný
přežil havárii letadla, při níž zahynuli
jeho čtyři nejlepší přátelé.
ISBN 978-80-242-7730-1

Granger, Ann
Prvotřídní vražda

Překl. Martinová, Michaela, Brno:
Moba, 2022, 320 s., váz.
Když inspektor Ben Ross ze Scotland
Yardu jedné sobotní noci koncem
října 1867 kráčí domů, Londýn halí
neproniknutelná nažloutlá mlha. Než
se ráno zvedne, leží v Green Parku
zavražděná žena.
ISBN 978-80-279-0052-7

Hannah, Sophie
Zavřená truhla

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Kalibr, 2021, 344 s., váz. 359 Kč
Rafinovaná detektivka s Herculem
Poirotem, vydaná se svolením dědiců
Agathy Christie.
ISBN 978-80-242-7824-7

Harris, Robert J.
Lovec záhad Artie Conan Doyle –
Klub hrobníků
Překl. Voborská, Kateřina, Praha:
Fragment, 2021, 184 s., váz. 249 Kč
Jednoho dne stvoří Arthur Conan
Doyle toho nejznámějšího detektiva
na světě – Sherlocka Holmese. Teď
je mu ale dvanáct a řeší své vlastní
záhady!
ISBN 978-80-253-5404-9

Christie, Agatha
A pak nezbyl žádný

Praha: Kalibr, 2021, 224 s., váz.
259 Kč
Důmyslné spojení zdánlivě
nevinné slovní hříčky
s vražednou zápletkou, dovedené
k nepřekonatelnému vrcholu:
detektivka Agathy Christie
z roku 1939, vydávaná v češtině
dosud pod titulem Deset malých
černoušků, vychází v novém
překladu a s novým názvem.
ISBN 978-80-242-7753-0

Christie, Agatha
Vražda v Orient expresu

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Kalibr, 2021, 256 s., váz. 299 Kč
Jedno z nejčtenějších a nejadaptovanějších děl klasické krimi – mistrovský
příběh z roku 1934 vychází v novém
českém překladu.
ISBN 978-80-242-7734-9
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Christie, Agatha
Záhada Modrého vlaku

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Kalibr, 2021, 272 s., váz. 299 Kč
Vražda atraktivní dívky během jízdy
luxusní soupravy, motivovaná snad
loupeží, láskou či nenávistí – v Záhadě Modrého vlaku (1928) rozplétá Hercule Poirot další zapeklitý
případ.
ISBN 978-80-242-7817-9

Králík, Leopold
Milovníci sportu aneb Smrt
darebáka

Brumovice: Carpe diem, 2021,
1. vyd., 180 s., brož. 299 Kč
První ze série detektivních příběhů
se společným názvem Milovníci ze
školského prostředí, které spojuje postava vyšetřovatele Dana Švédy. Tento hlavní hrdina připomíná s trochou
nadsázky kultovní postavu detektiva
Phila Marlowa.
ISBN 978-80-7487-311-9

Macho, Milan
Pohřeb bez nebožtíka

Praha: Brána, 2021, 416 s., váz.
399 Kč
V cizině žijící Michal přicestuje do
Prahy na pohřeb svého bratra Erika.
Smutná událost se dramaticky zkomplikuje: bratrova rakev je prázdná,
postrádá se nebožtík!
ISBN 978-80-242-7680-9

Roslund, Anders
Spinkej sladce

Praha: Kalibr, 2021, 408 s., váz.
399 Kč
Oběma byly čtyři roky, když ve stejný
den zmizely.
ISBN 978-80-242-7799-8

Springer, Nancy
Enola Holmesová – Případ
levoruké dámy

Překl. Davidová, Vendula, Praha:
Fragment, 2021, 192 s., váz. 269 Kč
Enola se stále skrývá před svým bratrem – slavným detektivem Sherlockem Holmesem.
ISBN 978-80-253-5456-8

D IVADE LN Í
H RY
Jungmannová, Lenka
Neoficiální drama z komunistické totality

Praha: Academia, 2021, 532 s.,
flexovazba, 550 Kč
Kniha představuje výbor z českých
dramat, která vznikala mezi lety
1948–1989 jako neoficiální a dochovala se buď v rukopise, nebo zveřejněna samizdatem či publikována
v exilu.
ISBN 978-80-200-3266-9

ESE J E , ÚVAHY

Márquez, Gabriel García
Kronika ohlášené smrti

Epstein, Joseph
Eseje

Marsonsová, Angela
První krev

Mazal, Tomáš
Pes na gondole

Hodoušek, Eduard, Praha: Odeon,
2021, 96 s., váz. 259 Kč
Pár hodin po svatebním obřadu vrátil
Bayardo San Román svou nevěstu
jejím rodičům: krásná Angela nebyla
pannou. Rodina ji přinutila prozradit
jméno milence a její bratři se zařekli,
že Santiaga Nasara za zhanobení
sestry zabijí.
ISBN 978-80-207-2052-8

Překl. Kunová, Jana, Praha: Kalibr,
2021, 336 s., váz. 399 Kč
Jak započala jedna z nejúspěšnějších britských detektivních sérií
současnosti?
ISBN 978-80-242-7831-5

Methos, Victor
Nečistá hra

Praha: Kalibr, 2021, 328 s., váz.
349 Kč
Advokátka Dani Rollinsová je v soudní síni neústupná – při obhajobě
nevinných lidí žene soudce a státní
zástupce až do krajnosti.
ISBN 978-80-242-7806-3

Nesser, Hakan
Smolná vteřina

Brno: Moba, 2021, 320 s., váz.
359 Kč
Komisaři Barbarotti a Backmanová
z kriminální policie v Kymlinge tráví
volné podzimní týdny na ostrově
Gotland.
ISBN 978-80-279-0045-9

Quick, Amanda
Barvy noci

Praha: Baronet, 2021, 328 s., váz.
359 Kč
North Chastain má paranormální
talent, díky němuž dokáže vypátrat ty
nejnebezpečnější kriminálníky.
ISBN 978-80-269-1691-8

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2021, 188 s.,
váz. 329 Kč
Tento výbor z esejů Josepha Epsteina
– představující ovšem jen zlomek
z jeho rozsáhlé tvorby – je veden
snahou ukázat šíři a pestrost autorových zájmů. Čtenář v něm nalezne tři
základní tematické okruhy.
ISBN 978-80-7325-530-5

Praha: Academia, 2021, 280 s., brož.
385 Kč
Soubor esejí a reflexí Tomáše Mazala
Pes na gondole přináší nejen nový
vhled do světa literatury, výtvarného
umění a filmu, ale je také osobitou
autorovou výpovědí výběrem námětů
i jejich uchopením.
ISBN 978-80-200-3291-1

Sedláček, Tomáš
Druhá derivace touhy III.

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2021,
436 s., váz. 348 Kč
Třetí kniha trilogie úvah Druhá derivace touhy nadčasově komentuje
události, které se během našich životů dotýkaly nás všech.
ISBN 978-80-88268-53-6

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bareš, Pavel
Kronův odkaz

Brno: Host, 2021, 520 s., váz.
Občanská válka je u konce. Zanechala za sebou zpustošené Attiona City
a pomníky těch, kdo město přísahali
chránit. Downtownské povstání přineslo městu pod Plošinou svobodu,
ale spolu s ní i hlad, bezpráví a tyranii
policejního režimu.
ISBN 978-80-275-0823-5

bibliografie
Bauer, Jan
Příliš mnoho podezřelých

Brno: Moba, 2021, 440 s., váz.
V Kutné Hoře se schází zemský sněm.
Na jeho úvod se v chrámu sv. Jakuba
koná mše, během níž je kýmsi zavražděn Hynek z Lichtenburka. Několik
dní nato dojde k další vraždě.
ISBN 978-80-279-0057-2

Bjergfeldtová, Annette
Kodaňská Píseň písní

Překl. Novotný, Robert, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 423 s., váz. 399 Kč
Životem kypící román o hledání lásky
století, velkých ztrátách i druhých
šancích. Rodinná sága, v níž plachá
malířka Esther líčí osudy tří generací
žijících pod jednou střechou, se
odehrává v Kodani, na scéně Pařížské
opery a v cirkuse Sovalskaja na předměstí Sankt Petěrburgu.
ISBN 978-80-275-0781-8

Dobiášová, Tereza
Tajemství

Brno: Jota, 2021, 360 s., váz.
K převyprávění životního příběhu sv.
Anežky autorku přinutila otázka, co
vedlo dceru českého krále Přemysla
Otakara II., o jejíž ruku žádal sám
císař, k rozhodnutí vzdát se světské
moci, tělesné lásky a stát se jeptiškou.
ISBN 978-80-7565-621-6

Druart, Ruth
Když Paříž spala

Překl. Krejčová, Dana, Praha: Ikar,
2021, 416 s., váz. 459 Kč
V okupované Paříži je čím dál těžší žít
a pracovat, aniž by se člověk styděl
sám před sebou, že kolaboruje s boši.
ISBN 978-80-249-4621-4

Ebertová, Lily; Forman, Dov
Lilyin slib

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 304 s., váz. 349 Kč
Románové zpracování příběhu,
který v roce pandemie zaplnil titulky
britských novin. Když Lily deportovali do Osvětimi, slíbila si, že jednou
bude šířit pravdu o koncentračních
táborech.
ISBN 978-80-264-3946-2

Ebertová, Sabine
Meč a Koruna: Cena moci

Překl. Hoangová, Dagmar, Praha:
Ikar, 2021, 424 s., váz. 499 Kč
Grandiózní finále pětidílného eposu
o době Fridricha Barbarossy.
ISBN 978-80-249-4599-6

Erskinová, Barbara
Nejtemnější hodina

Překl. Křístková, Eva, Praha: Brána,
2021, 440 s., váz.
Začíná letecká bitva o Velkou Británii.
Je léto roku 1940, Evropa se propadá
do válečného běsnění a většina Britů
upírá zraky k obloze nad Anglií. Evie
Lucasová však má oči jen pro skvělého mladého pilota Tonyho.
ISBN 978-80-242-7636-6

Follett, Ken
Hranice věčnosti

Překl. Trávníčková, Libuše; Trávníček,
Luboš, Praha: Kalibr, 2021, 928 s.,
váz. 599 Kč
Monumentální románová trilogie
Století bestselleristy Kena Folletta
vrcholí – po Pádu titánů a Zimě světa,
mapujících fiktivní osudy pěti rodin
v různých částech světa, dramaticky
poznamenané první a druhou svě-

tovou válkou, přichází poslední díl
ságy, Hranice věčnosti.
ISBN 978-80-242-7752-3

Follett, Ken
Kolo štěstěny

Překl. Marek, Vladimír, Praha: Kalibr,
2021, 504 s., váz. 499 Kč
Rozvětvený příběh na pozadí dějin 19.
století a barvitý kolotoč vášní, nenávisti, intrik a zločinů – Kolo štěstěny je
dalším důkazem mistrovství celosvětového bestselleristy Kena Folletta.
ISBN 978-80-242-7751-6

Grünigová, Michaela
Rodinný hotel: Nový začátek

Překl. Lutovská, Pavla, Praha: Ikar,
2021, 424 s., váz. 459 Kč
Heiligendamm, rok 1912. Rodina
berlínského hoteliéra Kuhlmanna
má veliké plány: vytvořit konkurenci
slavnému Grand Hotelu.
ISBN 978-80-249-4598-9

Hertmans, Stefan
Konvertitka

Praha: Garamond, 2021, 280 s., váz.
Mladá žena Vigdis Adelais původem
z prosperující křesťanské rodiny se zamiluje do Davida Todrose, syna rabína
a studenta ješivy. Jejich životní příběh
je o to složitější, že se odehrává v katolické Francii jedenáctého století.
ISBN 978-80-7407-497-4

Hoem, Edvard
Porodní bába od fjordu

z n o v i n e k k 31. 1. 2 0 2 2 4 9 6 t i t u l ů
zastaví v hotelu Beau Rivage. Díky
informátorovi místního tisku je však
její inkognito prozrazeno.
ISBN 978-80-242-7772-1

Lawhon, Ariel
Krycí jméno Helena

Praha: Ikar, 2021, 496 s., váz. 499 Kč
Tento strhující román se točí kolem
čtyř krycích jmen, která používala
svlavná špionka a protinacistická
odbojářka Nancy Wakeová během
války… Píše se rok 1936 a Australanka Nancy žije v Paříži.
ISBN 978-80-249-4684-9

Mantelová, Hilary
Zrcadlo a světlo

Praha: Argo, 2021, 740 s., váz.
V románu Zrcadlo a světlo se završuje trilogie pojednávající o osudech
Thomase Cromwella, chudého kovářského syna, který se vlastními schopnostmi vypracoval na pravou ruku
anglického krále Jindřicha VIII.
ISBN 978-80-257-3685-2

Moore, Alan
Z pekla

Praha: BB art, 2021, 576 s., váz.
Troufnete si pohlédnout na viktorián
skou Anglii… očima Jacka Rozparovače? Milovníkům teorií spiknutí
nabízíme mistrně propracovanou lahůdku kombinující historický román
s literaturou faktu a mystikou.
ISBN 978-80-7595-516-6

Překl. Vrbová, Jarka, Praha: Mladá
fronta, 2021, 288 s., váz. 369 Kč
V roce 1821 vyrazila autorova praprababička, Marta Kristine zvaná
Stina, na dlouhou cestu ze severozápadního pobřeží Norska do hlavního města, aby se vyučila porodní
asistentkou.
ISBN 978-80-204-5917-6

Niedl, František
Pražský platnéř

Husemann, Dirk
Dobrodruh z Paříže

Nikolai, Maria
Zlatá léta

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Brána,
2021, 392 s., váz.
Paříž 1851. V továrně na romány
Alexandra Dumase píše čtyřicet zaměstnanců oblíbená pokračování Tří
mušketýrů a Hraběte Monte Christa.
V nejnovějším díle je však mezi řádky
něco shnilého, protože je prošpikováno státním tajemstvím.
ISBN 978-80-242-7691-5

Izquierdo, Andreas
Stíny světa

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Brána,
2021, 440 s., váz. 499 Kč
I ty nejtemnější dny může prozářit
světlo.
ISBN 978-80-242-7770-7

Jošikawa, Eidži
Taiko

Překl. Hrách, Tomáš, Praha: BB art,
2021, 848 s., váz. 999 Kč
Píše se druhá polovina šestnáctého
století. Hvězda ašikagovského šógunátu definitivně pohasla a Japonsko
se zase jednou zmítá ve víru občanské války – po celé zemi zuří spory
mezi znepřátelenými klany, které baží
jen a jen po rozšíření svého území.
ISBN 978-80-7595-512-8

Klausner, Uwe
Poslední cesta císařovny Sisi

Praha: Brána, 2021, 240 s., váz. 299 Kč
Ženeva, 10. září 1898. Na jedné ze
svých četných cest se císařovna Sissi

Brno: Moba, 2021, 664 s., váz. 499 Kč
Jedinečné vydání románové trilogie
Platnéř, Pavoučí síť a Návrat mistra
v rámci jednoho svazku líčí příhody
platnéřské učně Lukáše, který se postupně stává tovaryšem a mistrem.
ISBN 978-80-279-0060-2

Překl. Staňková, Libuše, Praha: Ikar,
2021, 408 s., váz.
Doba plná pokušení. Rodina v boji
o záchranu svého snu. Stuttgart,
1926. Mladá Serafina milující dobrodružství se stěhuje k svému nevlastnímu bratrovi Victorovi do jeho přepychového sídla, jemuž nikdo neřekne
jinak než „Čokoládová vila“.
ISBN 978-80-249-4570-5

Oyeyemi, Helen
Perník

Praha: Argo, 2021, 256 s., flexovazba
Příběh anglické učitelky Harriet Leeové a její šestnáctileté dcery Perdity se
zprvu zdá být zcela všední. Čtenář se
však brzy ocitne uprostřed surreálného víru vyprávění, jež jej ze současného Londýna unese do (možná imaginární) země Harrietina dětství, kde její
rodina peče neobyčejný perník.
ISBN 978-80-257-3684-5

Pekárková, Iva
Kulatý svět

Praha: Ikar, 2021, 248 s., váz. 299 Kč
Jitka, takové běžně hezké, ale citlivé
a vnímavé děvče kolem dvaceti,
nevěří komunistům v socialistickém
Československu snad ani to, že Země
je kulatá.
ISBN 978-80-249-4610-8

Sabine, Martin
Slzy katovy schovanky

Praha: Brána, 2021, 392 s., váz. 399 Kč
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Rottweil 1332. Melisanda utekla
z Esslingenu, v lese zakopala vše, co
připomínalo její minulost esslingenského kata, němého Melchiora, a stala se ženou milovaného Wendela.
ISBN 978-80-242-7768-4

Vondruška, Vlastimil
Neviditelní

Brno: Moba, 2021, 304 s., váz.
329 Kč
Před třiceti lety prosadila skupinka
mocných Velký reset. Zdůvodnila
ho tím, že je třeba zabránit chaosu,
ničení planety, dát všem stejná práva
a odstranit chudobu, neboť spravedlivé je, aby nikdo nevlastnil nic.
ISBN 978-80-279-0066-4

Vondruška, Vlastimil
Znamení Jidáš

Brno: Moba, 2021, 304 s., váz.
Na Pražském hradě došlo k neslýchanému zločinu. Přímo v úředním paláci byl jedné noci zavražděn zemský
sudí Dobřej a v jeho těle byla nalezena dýka se satanskými znaky.
ISBN 978-80-279-0096-1

Webb, Heather; Gaynor, Hazel
Sejdeme se v Monaku

Překl. Kolinská, Klára, Praha: Motto,
2021, 408 s., váz. 399 Kč
Na filmovém festivalu v Cannes se
houfují celebrity a ta největší hvězda,
herečka Grace Kellyová, se touží dostat z dosahu novinářů.
ISBN 978-80-267-2111-6

Whitton, Hana
Zimní královna

Praha: Ikar, 2021, 296 s., váz. 329 Kč
Historický životopisný román ze
17. století vypráví příběh půvabné
a vzdělané Alžběty Stuartovny, dcery
anglického krále Jakuba I.
ISBN 978-80-249-4632-0

Zlatníková, Mirka
Marie Terezie: Tchyně Evropy

Praha: Motto, 2021, 232 s., váz.
329 Kč
Závěrečný díl populární série o významné panovnici.
ISBN 978-80-267-2165-9

Zlatníková, Mirka
Marie Terezie: Všichni věrní
a nevěrní

Praha: Motto, 2021, 248 s., váz.
329 Kč
Druhý díl trilogie o nejvýznamnější
panovnici na českém trůnu.
ISBN 978-80-267-2137-6

H O RO RY
České temno

Český Krumlov: Martin Štefko, 2021,
1. vyd., 408 s., brož. 399 Kč
Kniha České temno přináší průřez
tuzemským literárním hororem za
posledních dvacet let a představuje
jak nejvýraznější autory žánru, tak
i jeho nové tváře.
ISBN 978-80-88067-37-5

HUMO R
Cífka, Petr; Dočkalová, Tereza;
Zemen, Brigita a kol.
Branky, body, kokoti

Praha: Listen, 2021, 288 s., brož.
399 Kč
Populární satirická relace v knižním
zpracování!
ISBN 978-80-242-7808-7

Devátá, Ivanka
Jak jsem se zbláznila

Praha: Motto, 2021, 224 s., váz.
299 Kč
Ani v blázinci není o humorné situace
nouze!
ISBN 978-80-267-2131-4

Lukešová, Anna
Hlášky ze základky

Brno: CPress, 2021, 80 s., váz.
199 Kč
Ve škole rozhodně není nuda! Hlášky ze základky vykouzlí úsměv na
tváři všem žákům, studentům, ale
i dospělým, které škola zajímá, tedy
učitelům, školníkům, kuchařkám,
družinářkám a také rodičům.
ISBN 978-80-264-3948-6

Smuten, Albrecht
PAC PUSSY 3

Praha: Epocha, 2021, 88 s., brož.
189 Kč
Albrecht Smuten, autor komiksu
Terapie masem, je zpět s třetí sbírkou
stripů o sarkastických chlupáčích
Pac Pussy.
ISBN 978-80-278-0050-6

Wilhelm, Prokop
Žena filmového kritika: Den
zúčtování

Praha: Listen, 2021, 88 s., váz.
Žena filmového kritika znovu zasahuje! Naše bránice i naše srdce… Tentokrát jsou její (sebe)ironické a vtipné
blogové příspěvky řízením osudu
rámovány kritikovými bizarními zraněními i pandemií koronaviru.
ISBN 978-80-242-7732-5

KOM I K SY
Furman, Simon
Jak vycvičit draky – Jezdci
z Blpu: Podsvětí

Překl. Kolebáčová, Radka, Praha:
Egmont, 2021, 64 s., brož. 169 Kč
Hrdinové ze světa Jak vycvičit draka
se na vás těší v novém komiksu!
Snoplivcův drak Tesák líná.
ISBN 978-80-252-5063-1

Marvel Action – Avengers 1

Praha: Egmont, 2021, 64 s., brož.
229 Kč
Když se objeví nová hrozba, která je
podivnější a nebezpečnější než všechny, kterým superhrdinové dosud
čelili, je nutné založit nový tým!
ISBN 978-80-252-4977-2

Marvel Action – Spider–Man 1

Praha: Egmont, 2021, 64 s., flexovazba, 229 Kč
I když Peter Parker porazil už mnoho zločinců a překazil jim spoustu
nekalých plánů, tou největší výzvou
zůstává střední škola.
ISBN 978-80-252-4979-6

Marvel Avengers – Příběhy
superhrdinů

Praha: Egmont, 2021, 32 s., váz.
199 Kč
Dokážou superhrdinové zastavit nebezpečný hmyzí útok?
ISBN 978-80-252-5068-6

Marvel Spider–Man – Spider–
Manův příběh

Praha: Egmont, 2021, 32 s., váz. 199 Kč
Peter Parker je jen obyčejný kluk…
dokud ho nekousne radioaktivní pavouk, který navždy změní jeho život!
ISBN 978-80-252-5067-9

bibliografie
Perglová, Kateřina
Kačka Mops. Placatý komiks

Brno: CPress, 2021, 104 s., brož.
199 Kč
V Placatém komiksu pro malé i velké
čtenáře, především však pro všechny
nadšené páníčky uchrochtaných
mopsů, se pobavíte u dalších příběhů
svérázné Kačky a jejího čtyřnohého
kamaráda.
ISBN 978-80-264-3954-7

KORESPONDENCE
Ryantová, Marie
Korespondence Josefa Kalouska
s českými historiky II.

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 704 s., váz.
Korespondence českého historika,
novináře a politika Josefa Kalouska
(1838–1915), dochovaná v nemalém
množství v jeho osobním fondu.
ISBN 978-80-7422-792-9

Tullius Cicero, Marcus
Výbor z korespondence II

Praha: Argo, 2021, 496 s., váz.
Druhý díl dvousvazkového výboru
z rozsáhlé korespondence významného římského státníka, řečníka
a filozofa Marka Tullia Cicerona, mj.
s Caesarem či M. Antoniem umožňuje poznat atmosféru a poměry
římského státu na sklonku republiky
(65–43 př. n. l.) .
ISBN 978-80-257-3645-6

von Pückler-Muskau, Hermann
Dopisy Zesnulého I. Anglie 19.
století očima pruského knížete

Praha: Argo, 2021, 668 s., váz.
Německý šlechtic Hermann von
Pückler-Muskau (1785–1871), proslul jako vynikající zahradní architekt
a světoběžník (své cesty po Evropě,
Africe i Asii vylíčil v řadě cestopisů,
v nichž vystupuje pod pseudonymem
Semilasso).
ISBN 978-80-257-3665-4

LI DOVÁ
SLOVESN OST
Skopová, Kamila
Velikonoční svátky o století
zpátky

z n o v i n e k k 31. 1. 2 0 2 2 4 9 6 t i t u l ů
ošetřovala v době normalizace a získala přezdívku „lékařka chartistů“.
ISBN 978-80-7492-564-1

Jupová, Kristýna
Pilotkou Boeingu 737

Brno: CPress, 2021, 216 s., váz. 349 Kč
Autorka poutavým způsobem odkrývá taje, které s sebou přináší práce
v oblacích a nastiňuje, jakým způsobem se dostala k práci, kterou má
většina z nás spojenou s mužským
světem, jaké překážky kvůli své vysněné profesi musela překonat a jaká
úskalí s sebou toto povolání přináší.
ISBN 978-80-264-3949-3

Kovář, Pavel
Reprezentanti 1906–2021. Encyklopedie 876 českých a československých fotbalistů

Praha: Olympia, 2021, 240 s., váz.
Kniha známého sportovního novináře přináší čtenáři kompletní přehled
všech fotbalových reprezentantů, a to
od roku 1906 do roku 2021.
ISBN 978-80-7376-637-5

PO E Z I E
BO-žena
Múza Našeptávač

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2021,
1. vyd., 48 s., brož. 140 Kč
Autorka (vl. jménem Alena Klímová)
navazuje svou novou básnickou sbírkou na knihu nz loňského roku Múzovo lehké políbení. Opět se chce se
čtenáři podělit o své drobné básně,
které jí byly sděleny na pokraji snění,
ve chvíli Vnoru.
ISBN 978-80-7389-271-5

Březina, Otokar
Básnické spisy

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 344 s.,
váz. 399 Kč
Kompletní Březinovo básnické dílo
v novém komentovaném vydání.
Vývojově ucelená a filozoficky sevřená
poezie Otokara Březiny (1868—1929)
představuje vrchol metafyzického
symbolismu v české literatuře.
ISBN 978-80-275-0829-7

Delbos, Stephan
Two Poems / Dvě poémy

OSO B N OSTI

Překl. Riedlbauchová, Tereza;
Otípková, Radka Thea, Praha:
Literární salon, 2021, 1. vyd., 124 s.,
brož. 180 Kč
Americký básník Stephan Delbos,
který poprvé navštívil Prahu v roce
2003, propojuje svým životem a dílem svět české a anglofonní literatury.
ISBN 978-80-87811-52-8

Benedict, Sophie
Grace a půvab lásky

Fojtová, Eliška
Až na dřeň

Praha: Akropolis, 2021, 72 s., brož.
89 Kč
Knížka Velikonoční svátky o století
zpátky známé folkloristky a výtvarnice Kamily Skopové.
ISBN 978-80-7470-408-6

Překl. Hermanová, Eva, Ostrava:
Domino, 2021, 280 s., váz. 369 Kč
Grace Kelly byla pravá hvězda, ale pak
si láska vybrala svou daň. V roce 1947
se sedmnáctiletá Grace Kellyová proti
vůli rodičů přestěhuje do New Yorku,
aby tam studovala herectví.
ISBN 978-80-7498-530-0

Hodáčová, Monika
Milena Černá

Praha: Galén, 2021, 237 s., váz.
350 Kč
MUDr. Milena Černá (1942–2021)
pracovala jako lékařka na kožní klinice v Praze, mezi její blízké přátele
patřila Olga Havlová a řada dalších
osobností z disentu, které mimo jiné

Osoblaha: Nakladatelství Pampeliškov, 2021, 1. vyd., 261 s., váz.
Libozvučné básně, které jdou až na
dřeň. Nechte se vtáhnout do víru
bouřlivých emocí, myšlenek, slov,
obrazů. Některé vás dojmou, jiné
rozesmutní či rozzlobí, další vyloudí
úsměv na tváři.
ISBN 978-80-908202-1-0

Ghríofa, Doireann Ní
Přízrak v hrdle

Praha: Odeon, 2021, 280 s., váz.
359 Kč
Prozaický debut irské básnířky splétá
příběhy dvou žen, žijících ve stejné
krajině v různých dobách.
ISBN 978-80-207-2061-0

Hughes, Ted
Dopisy k narozeninám

Praha: Argo, 2021, 284 s., brož.
Dopisy k narozeninám Teda Hughese
jsou adresovány (až na dvě výjimky)
Sylvii Plathové, americké básnířce,
s níž ho pojilo nejen sedmileté manželství, ale také dcera Frieda a syn
Nicholas. Básně vznikaly během
dlouhých pětatřiceti let.
ISBN 978-80-257-3659-3

Lipavský, Matěj
Genciána

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 96 s., brož.
229 Kč
„V lomu modrého kamene / barva
ještě o kus hlubší než bolest, “ píše
mladý básník a malíř v jednom z erbovních veršů své druhé sbírky, jejíž
název odkazuje k… Ale to si vnímavý
čtenář jistě rád vyhledá.
ISBN 978-80-275-0827-3

Lockwood, Patricia
Nikdo o tom nemluví

Překl. Hejná, Jana, Praha: Odeon,
2021, 200 s., váz.
Prozaická prvotina americké básnířky
je silnou výpovědí o naší současnosti,
kterou pohání a formuje náladový
svět sociálních médií – ona hyperrealita, zakusující se do vlastního ocasu.
ISBN 978-80-207-2056-6

Marková, Libuše
Pro štěstí

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2021,
1. vyd., 28 s., brož. 130 Kč
Další sbírka autorky lyrické a lyricko-epické poezie. Střídají se verše
drobné i litanické, které vzdávají hold
lásce, slunci, kráse, naději... Prosvítá
jimi i stesk smutné doby a stesk nastupujícího stáří. Ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková.
ISBN 978-80-7389-273-9

Pampelišková, Elzina
Přeludium a Profily

Osoblaha: Nakladatelství Pampeliškov, 2021, 1. vyd., 110 s., váz.
Dvě básnické sbírky v jedné. Přeludium: Poetické přeludování ženské
duše, plné milostných přeludů.
Vlezou vám hluboko pod kůži, až do
morku kostí.Profily: Básně o lidech.
O planetě. O světě krásném i krutém.
ISBN 978-80-908202-0-3

Poch, Martin
Poltergeist

Praha: Odeon, 2021, 96 s., váz.
199 Kč
Poltergeist je hlasitý paranormální
jev, duch domu, který se projevuje
nevysvětlitelnými přesuny nábytku,
šramotem za zdí či samovolnými
explozemi.
ISBN 978-80-207-2059-7

Pospíšilová, Zdeňka
Luz adentro

Praha: Literární salon, 2021, 1. vyd.,
72 s., brož. 160 Kč
Básnická prvotina Luz adentro
Zdeňky Pospíšilové je návratem
k původním krajinám a slovům, která
dokážou obsáhnout něhu, rozechvělost a tíhu, nejen tu vlastní, ale i tu
sdílenou a předávanou.
ISBN 978-80-87811-49-8

Stuchlý, Miroslav
Potkat jelena

Brno: Druhé město, 2021, 84 s.,
brož. 239 Kč
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Potkat místa jako jelena na cestách
je vzácné, ale podaří-li se to, otevře
se nám jemný svět. Jak chodec-básník jde, ožívá před ním sama krajina
i krajina vzpomínek.
ISBN 978-80-7227-872-5

Stypka, David
Kráky

Praha: Galén, 2021, 137 s., brož. 290 Kč
Hudebník David Stypka publikoval
v období od února 2019 do listopadu
2020 na Instagramu básně, jimiž
reagoval, obvykle s ilustrací nebo
fotografií, na různé okamžiky a vytvářel jakýsi deník ve formě postřehů,
komentářů, pocitů.
ISBN 978-80-7492-565-8

Trojanová, Zuzana
Ruce stesku

Praha: Galén, 2021, 216 s., brož.
290 Kč
Zuzana Trojanová (1954–1979) patřila k nejnadanějším českým básnířkám sedmdesátých let. To nejcennější
z literárního odkazu Zuzany Trojanové, co až dosud nebylo vydáno, je
obsaženo v tomto svazku.
ISBN 978-80-7492-569-6

Váša, Petr
Štěstí

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021, 220 s., brož.
Básnická sbírka, která svou různorodostí odkazuje mimo jiné na poetistickou tradici novodobého umění.
Jejím jádrem je praktické zpracování
myšlenky vnitřního telefonu – nástroje proměny běžného vnitřního dialogu na imaginativní dialog s niterným
i vnějším světem.
ISBN 978-80-7325-531-2

Zelenka, Jaromír; Riedlbauch, Jan
Podzim se neptá
Praha: Literární salon, 2021, 1. vyd.,
108 s., brož. 180 Kč
Výbor z díla Jaromíra Zelenky Podzim
se neptá vznikl u příležitosti jeho 75.
narozenin. Básník, úzce spojený s nakladatelstvími Triáda, Paseka a časopisy Souvislosti, Revolver Revue, patří
mezi křesťansky orientované autory.
ISBN 978-80-87811-51-1

Zimmermannová, Zuzana
Záblesky

Praha: Literární salon, 2021, 1. vyd.,
64 s., brož. 160 Kč
Ve sbírce haiku Záblesky Zuzana
Zimmermannová zachovává formu
dle japonských pravidel a inspirativně
ji rozvíjí a modernizuje. Pravidelně
používaný název přiřazuje každé haiku k přírodní, společenské, politické
či erotické tematice.
ISBN 978-80-87811-50-4

POVÍ D K Y
Černošová, Eva
Jak jsem nenapsala knihu

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2021, 1. vyd.,
200 s., váz. 370 Kč
Povídky, fejetony a život s humorem,
tak by se dala charakterizovat nová
kniha spisovatelky Evy Černošové.
Soubor humoristických povídek a fejetonů vznikal v průběhu několika let.
ISBN 978-80-7405-483-9

Keret, Etgar
Tak už leť

Praha: Garamond s.r.o., 2021, 200 s.,
brož.

Ve dvaadvaceti povídkách jednoho
z nejoblíbenějších izraelských autorů
současnosti, jenž nepřestává hýřit
bizarními nápady, jdou ruku v ruce
nejvšednější situace s fantaskními
představami a srdceryvné chvilky
s cynickým humorem.
ISBN 978-80-7407-498-1

Mornštajnová, Alena; Ptáčník,
Petr; Epstein, Marek a kol.
Tenkrát o Vánocích

Praha: Listen, 2021, 168 s., váz. 299 Kč
Vánoce jsou tradičně nazývány svátky
klidu a míru, pro hrdiny povídek
devíti soudobých českých autorů je
to ovšem spíše období plné nejistot,
pochyb a často také tíživé samoty.
ISBN 978-80-242-7767-7

Naxera, Karel; Benda, Václav
Jsou tady!

Olomouc: Fontána, 2021, 200 s.,
brož. 198 Kč
Kniha představuje výběr 25 vědeckofantastických povídek autorské
dvojice Naxera–Benda, seřazených
podle abecedy. Jejich obsah je většinou humorný, některé ovšem přimějí
čtenáře k zamyšlení.
ISBN 978-80-7651-089-0

Tachles. Kniha židovských vtipů,
anekdot a povídek

Překl. Frejlachová, Markéta, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2021,
1. vyd., 256 s., brož. 329 Kč
Kniha Tachles obsahuje přes dvě
stě vtipů a anekdot a také jedenáct
povídek známých židovských autorů
(Šolom Alejchem, Gustav Meyrink,
Ephraim Kishon, Jicchok Lejb Perec).
ISBN 978-80-7566-090-9

PRÓZ A
Basiková, Bára
Když skočíš, já taky

Praha: Motto, 2021, 288 s., váz. 349 Kč
Rozšířená verze blogu oblíbené
zpěvačky.
ISBN 978-80-267-2168-0

Devátá, Ivanka
Mezi nebem a peklem

Praha: Motto, 2021, 176 s., váz. 269 Kč
Kniha oblíbené autorky je věnována
ženám, jejich radostem a strastem,
přednostem a vadám.
ISBN 978-80-267-2114-7

Devátá, Ivanka
Pravé domácí

Praha: Motto, 2021, 208 s., váz. 269 Kč
Náš život se neskládá jen z přelomových událostí, jako jsou promoce,
svatby, křtiny, rozchody a ztráty.
ISBN 978-80-267-2142-0

Hložek, Martin
Prostě Creep

Brno: CPress, 2021, 200 s., váz. 349 Kč
Od prenatálního stádia po mladíka.
Od dítěte pobíhajícího po zahradě
s kamerou po... po větší dítě pobíhající ÚPLNĚ VŠUDE s kamerou.
ISBN 978-80-264-3852-6

Holásková, Kamila;
Štreit, Jindřich
Kláda

Olomouc: Fontána, 2021, 250 s.,
brož. 248 Kč
Kniha Kláda obsahuje jedenáct krátkých próz, které se zabývají partnerskými vztahy. Jednotliví hrdinové jsou
muži a ženy, kteří se dostali, nejčastě-

bibliografie
ji z důvodu špatného rozhodnutí, do
krizové situace.
ISBN 978-80-7651-088-3

Janssonová, Tove
Dcera sochaře, Fair Play

Překl. Holá, Jana Satrapa; Bilincová,
Naďa, Praha: Argo, 2022, 212 s.,
váz. 348 Kč
Dvě intimní, autobiograficky laděné
prózy slavné finské autorky.
ISBN 978-80-257-3699-9

Knausgard, Karl Ove
Můj boj 6: Konec

Překl. Winklerová, Klára Dvořáková,
Praha: Odeon, 2021, 1008 s., váz.
999 Kč
Monumentální závěrečný díl hexalogie
Můj boj nazvaný příznačně Konec.
ISBN 978-80-207-2058-0

Kocourek, Josef
Jensen a lilie / Modrá slečna /
Kráska

Praha: Akropolis, 2021, 216 s., váz.
Souborným vydáním tří novel Josefa
Kocourka (1909–1933) z let 1926
a 1927, které byly dostupné jen v podobě bibliofilie, nebo vyšly pouze časopisecky, se víceméně završuje dlouholeté
bádání a vydávání Kocourkova díla.
ISBN 978-80-7470-345-4

Naďová, Alena
Žena v proměnách roku

Brno: CPress, 2021, 248 s., váz. 469 Kč
Kniha není návodem pro život, ale
je citlivým průvodcem pro navázání
vztahu s přírodou.
ISBN 978-80-264-3947-9

Pawlowská, Halina
Milý Bene

Praha: Motto, 2021, 184 s., váz. 299 Kč
Milý Bene... tak začínají všechny
příběhy, pocity a vzpomínky, které
si autorka vyměňuje s bratrem své
první lásky.
ISBN 978-80-267-2184-0

Piglia, Ricardo
Za Idou

Brno: Host, 2021, 285 s., váz.
Jak daleko můžeme zajít, abychom
skryli pravdu o sobě samých a odhalili tajemství druhých? V polovině 90.
let opouští spisovatel Emilio Renzi
svůj neuspořádaný život v Argentině
a přijímá pozici hostujícího profesora
na prestižní univerzitě v New Jersey.
ISBN 978-80-275-0679-8

Sadvarová, Lenka
Malá máma 2

Praha: Ikar, 2021, 120 s., váz. 259 Kč
Malá máma přináší další dávku
trefných postřehů ze života s malým
dítětem.
ISBN 978-80-249-4680-1

Santlerová, Květa
Ať žije babička!

Brno: CPress, 2021, 184 s., váz. 299 Kč
Bez vnoučat by byl náš dům uklizený,
peněženka plná, ale srdce prázdné...
Kniha je oslavou všech skvělých
babiček!
ISBN 978-80-264-3960-8

Sobota, Luděk; Novotný, Petr J.
Paraziti mezi námi

Brno: BizBooks, 2021, 192 s., váz.
299 Kč
Kromě hraní a dělání komika chtěl
Luděk Sobota už od dětství také psát.
ISBN 978-80-265-1032-1

Šanda, Michal
Tibbles

Praha: Meander, 2021, 24 s., váz.
268 Kč
Kocourek Tibbles objevil vzácný druh
dosud nepopsaného nelétavého ptáka – pokřovníka ostrovního – a zároveň se stal příčinou jeho vyhubení.
ISBN 978-80-7558-165-5

PŘ Í BĚ HY
Clayton, Dhonielle; D. Jackson,
Tiffany; Stone, Nick a kol.
Blackout

Brno: Jota, 2021, 240 s., váz.
Jeden blackout. 12 teenagerů. 6 šancí
na lásku. Vlna veder způsobí v New
York City výpadek elektřiny a celé
město se ponoří do tmy a do zmatku. Bývalý pár musí pohřbít svou
nevraživost a společně projít celým
Manhattanem, až do Brooklynu, aby
stihl začátek party.
ISBN 978-80-7565-693-3

Johnson, Pete
Jak napálit rodiče

Překl. Brožová, Eva, Praha: Mladá
fronta, 2021, 200 s., váz. 269 Kč
Co dělat, když se z rodičů stanou
SUPERBÍDÁCI?
ISBN 978-80-204-5906-0

Jurková, Pavlína
Eliška Andílek

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2021,
116 s., váz.
Jmenuju se Eliška a je mi sedm.
S rodiči a bráškou Toníčkem se stěhujeme do úplně cizího města. Jmenuje
se Žitín. Mně se ale vůbec nelíbí.
Zvyknu si v nové škole? Najdu si tam
kamarády?
ISBN 978-80-88268-58-1

Kobulejová, Adriana
Neuseknou ti hlavu?

Brno: CPress, 2021, 280 s., váz.
369 Kč
Otevřená zpověď mladé Češky o životě v jedné z nejpřísnějších muslimských zemích světa.
ISBN 978-80-264-3959-2

Měšťan, Jan; Sekyrka, Antonín
Ještě jsme tady. Příběh o přátelství v nepřátelské době

Písek: Nakladatelství J & M, 2021,
1. vyd., 188 s., brož. 240 Kč
Příběh celoživotních přátel
a píseckých politických vězňů
Dagmar Šimkové a Oty Sekyrky z let
1947–1990.
ISBN 978-80-86154-89-3

Pecháčková, Marcela
Zabíjím rychle. Cena: 13 minut

Brno: BizBooks, 2021, 216 s., brož.
349 Kč
Popisují chvíli, kdy motor auta, které
řídili, ztichl. To hrůzné ticho... Poslouchám jejich příběhy, které je dovedly
do vězení.
ISBN 978-80-265-1047-5

Schiller, Marc
Pot a krev

Překl. Drahoš, Libor, Praha: Epocha,
2021, 272 s., váz. 299 Kč
Příběh založený na skutečné události.
Gang zločinců unesl podnikatele
Marce Schillera a déle než měsíc
jej držel v zajetí, během něhož jej
připravil o majetek a výkupné v řádu
milionů dolarů.
ISBN 978-80-278-0045-2
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ROM ÁNY
Arenz, Ewald
Staré odrůdy

ve svém románu inspiroval příběhem
mladé Brazilky.
ISBN 978-80-257-3573-2

Překl. Jůzová, Tereza, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 230 s., váz. 349 Kč
Román o tom, jak snadno lze ztratit
kontrolu nad životem a jak obtížné je
získat ji zpět. Sally a Liss – dvě ženy,
které by nemohly být rozdílnější. Sally má před maturitou, ale jediné, po
čem touží, je klid. A tak se rozhodne
utéct. Mlčenlivá Liss žije sama na
statku mezi poli a vinicemi.
ISBN 978-80-275-0834-1

Cooperová, Helen
Špinavá tajemství

Austenová, Jane
Pýcha a předsudek

Překl. Kaprová, Linda, Brno: Host,
2021, 360 s., váz.
Výjimečné přátelství a životy plné příběhů. Ten poslední začíná tady.
ISBN 978-80-275-0802-0

Překl. Kondrysová, Eva, Praha: Academia, 2021, 440 s., váz. 289 Kč
Jemné kouzlo Jane Austenové má svůj
stálý vděčný okruh čtenářů a každá
nová generace autorčin odkaz objevuje po svém, v nových barevných
odstínech a v novém lesku.
ISBN 978-80-277-0489-7

Blackhurst, Jenny
Noc, kdy zemřela

Překl. Krámková, Petra, Ostrava:
Domino, 2021, 376 s., váz. 429 Kč
Evie a Richard se vzali, ale místo
pohádkového happy endu následuje
tragédie.
ISBN 978-80-7498-542-3

Bowmanová, Valerie
Klub lokajů: Lokaj a já

Překl. Tichá, Lenka, Praha: Ikar,
2021, 256 s., váz. 299 Kč
Frances Whartonová pochází z urozené rodiny, ale nemá žádné věno,
neboť její otec rodinné jmění prohrál.
ISBN 978-80-249-4636-8

Callihan, Kristen
Manažer

Praha: Baronet, 2021, 368 s., váz.
399 Kč
Když jsem se dozvěděla, že mě letecká společnost přesunula do první
třídy, nemohla jsem uvěřit, jaké se
na mě usmálo štěstí. A pak se vedle
mě posadil on. Gabriel Scott, sexy
parchant chladný jako led.
ISBN 978-80-269-1703-8

Cartland, Barbara
Zoufalá volba

Praha: Baronet, 2021, váz. 279 Kč
Krásná Fenella žije se svými třemi
mladšími sourozenci a starou chůvou
osamělý život na venkově. Její extravagantní otec, slavný malíř, se o svou
rodinu pramálo zajímá, a tak role
ochránkyně padá na bedra mladé
Fenelly.
ISBN 978-80-269-1706-9

Clark, Julie
Otec neznámý

Překl. Polochová, Markéta, Praha:
Ikar, 2021, 328 s., váz. 399 Kč
Svět genetičky Paige Robsonové se
otřásá v základech: její osmiletý syn
Miles se snaží zapadnout v nové
škole a začíná se ptát na svého biologického otce.
ISBN 978-80-249-4654-2

Coelho, Paulo
Jedenáct minut

Praha: Argo, 2021, 222 s., brož.
Proslulý brazilský spisovatel Paulo
Coelho vyznává jedno krédo: mluvit
o tom, co ho znepokojuje, nikoliv
o tom, co chtějí lidé slyšet. Autor se
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Překl. Vlčková, Jana, Praha: Ikar,
2021, 368 s., váz. 399 Kč
Emma ze svého přízemního bytu
na předměstí Londýna často slýchá
každodenní život zdánlivě dokonalé
rodiny nahoře.
ISBN 978-80-249-4652-8

Croninová, Marianne
Sto roků Lenni a Margot

Crummey, Michael
Neviňátka

Praha: Argo, 2021, 252 s., váz.
Uhrančivý příběh o přežití. Osiřelí
sourozenci v nehostinné krajině na
pobřeží Nového Foundlandu 18. století musí prokázat nejvyšší odolnost,
soudržnost i vynalézavost, aby je tvrdé přírodní podmínky nezahubily.
ISBN 978-80-257-3663-0

Dahlgren, Helena
Jezdkyně světla – Volání osudu

Překl. Soukup, Václav, Praha: Fragment, 2021, 184 s., váz. 249 Kč
Dokud se Lisa nezačala ve snech potkávat se Starshinem, přísahala si, že
se ke koním už nikdy nepřiblíží.
ISBN 978-80-253-5459-9

Damijo, Alena
Češka v Anglii aneb T(r)ipy za
všechny prachy

Praha: Ikar, 2021, 232 s., váz. 299 Kč
Alena Damijo své čtenáře nikdy nezklame. Její texty jsou plné jemného
humoru a načichlé nenásilnou ironií
se závanem nevtíravé osvěty.
ISBN 978-80-249-4602-3

Decastelo, René
Slunečná 4

Praha: Ikar, 2021, 320 s., váz. 359 Kč
Přeneste se zpět na váš oblíbený
statek s oblíbenými hrdiny a užijte si
jejich životní příhody tentokrát v knižní podobě.
ISBN 978-80-249-4656-6

Francová, Veronika
Nové příběhy se šťastným
koncem – Promrzlá volavka

Praha: Fragment, 2021, 128 s., váz.
199 Kč
Venku mrzne, až praští, a tak sourozenci Tadeáš s Agátou vyrážejí v doprovodu tatínka bruslit na rybník.
ISBN 978-80-253-5407-0

Friedl, Petr; Brycz, Pavel
Bílá paní na hlídání je zpět

Praha: Edice ČT, 2021, 128 s., váz.
279 Kč
Jediná paní, která zvládne uhlídat
nezbedná čtyřčata Barnabáše, Matyáše, Tobiáše a Uriáše Černých, je Bílá
paní. Paní Černá, maminka čtyřčat,
pracuje jako restaurátorka starých
obrazů a tatínek, pan Černý, je kapitánem na zaoceánském parníku.
ISBN 978-80-7404-346-8

Gembri, Kira
Lásku nespočítáš

Překl. Špundová, Barbora, Praha:

Fragment, 2021, 280 s., brož. 329 Kč
Lea neustále počítá – své kroky,
hrášky na talíři nebo třeba listy na
gumovníku v čekárně psychiatrické
léčebny.
ISBN 978-80-253-5463-6

Hawkins, Sarah
Příběhy se šťastným koncem –
Uzdravený poník

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2021, 136 s., váz. 199 Kč
Příběh se šťastným koncem, který se
skutečně stal!
ISBN 978-80-253-5362-2

Herbert, Brian; Anderson,
Kevin J.
Duna – Vévoda z Caladanu

Praha: Baronet, 2021, 472 s., váz.
459 Kč
Vévodu Leta Atreida, muže ušlechtilé
a spravedlivé povahy, zastínila sláva
jeho syna Paula, jemuž bylo souzeno
stát se nejmocnějším člověkem v historii. První román třídílné série líčí
dobu bezprostředně předcházející
událostem románu Duna.
ISBN 978-80-269-1697-0

Hooverová, Colleen
09.11.2022

Překl. Jašová, Jana, Praha: Ikar, 2021,
336 s., váz. 349 Kč
Od autorky bestsellerů Pravda, nebo
lež, Bez naděje, Odvrácená tvář lásky
a dalších.
ISBN 978-80-249-4624-5

Charlie, Jonas
Kočičí kavárna

Praha: Ikar, 2021, 256 s., váz. 329 Kč
Leonie není příliš nadšená, když ji
sousedka požádá, aby se na čtrnáct
dní postarala o její kočku Mimi.
ISBN 978-80-249-4650-4

Ivey, Eowyn
Krajina ledu

Praha: Fortuna Libri, 2021, váz.
429 Kč
Dechberoucí příběh boje o přežití,
nečekaných dobrodružství, ale
i nezměrné lásky k člověku a přírodě
z pera autorky bestselleru Dcera
sněhu.
ISBN 978-80-7546-338-8

James, E. L.
Freed

Překl. Lišková, Zdenka, Praha:
Baronet, 2021, 768 s., váz.
Prožijte znovu vášeň, romantiku a napětí Padesáti odstínů svobody očima
Christiana Greye prostřednictvím
jeho myšlenek, vzpomínek a snů.
E. L. James se vrací do světa Padesáti
odstínů s hlubším a temnějším pohledem na milostný příběh.
ISBN 978-80-269-1700-7

Jménem mojí sestry

Praha: Motto, 2021, 328 s., váz.
349 Kč
Kamila při úklidu babiččina bytu
objeví fotografii odhalující tajemství –
babička měla sestru, dvojče.
ISBN 978-80-267-2140-6

Kemmererová, Brigid
Říkej tomu, jak chceš

Překl. Šváchová, Helena, Praha:
CooBoo, 2021, 382 s., váz. 399 Kč
Můžou dobré úmysly omluvit špatný
čin? Contemporary hit od autorky
bestselleru Dopisy ztraceným.
ISBN 978-80-7661-351-5

bibliografie
Kinney, Jeff
Velká šance

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2021, 224 s., váz. 249 Kč
Greg Heffley a sport – jde to vůbec
dohromady? Školní sportovní den
dopadne pro Grega naprostou
katastrofou. Jen díky své mamce se
rozhodne dát pohybu ještě jednu
šanci… a trochu nečekaně se dostane
do basketbalového družstva. Toho
nejhoršího.
ISBN 978-80-7661-349-2

Läckberg, Camilla
Krotitel

Praha: Motto, 2021, 368 s., váz. 349 Kč
Na zasněžené silnici u lesa srazí
auto polonahou, dezorientovanou
dívku.
ISBN 978-80-267-2108-6

Le Tellier, Hervé
Anomálie

Překl. Vybíralová, Sára, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 336 s., váz. 379 Kč
Co by se stalo, kdyby se v naší realitě
objevila jistá anomálie? Po teroristickém útoku na newyorská Dvojčata
americká vláda oslovila dva odborníky, aby vypracovali manuál ke každé
situaci, s níž by se letová kontrola
mohla setkat.
ISBN 978-80-275-0833-4

Lundiaková, Hana
Hyena

Praha: Odeon, 2021, 136 s., váz.
259 Kč
Hyena se zlověstně pochechtává
ve stínu svých blízkých. Cení ostré
tesáky a vyhlíží další bytost, kterou
by mohla ohodnotit a zchladit si na
ní žáhu
ISBN 978-80-207-2060-3

Madden-Mills, Ilsa
Ty nejsi moje spřízněná duše

Praha: Baronet, 2021, váz. 379 Kč
Bestsellerová autorka Ilsa Madden-Mills přichází s chytrou a sexy
moderní romancí o atraktivním profesionálním hráči amerického fotbalu
a dívce, o níž si přísahal, že se jí nikdy
ani nedotkne.
ISBN 978-80-269-1709-0

Márquez, Gabriel García
Láska za časů cholery

Překl. Stárková, Blanka, Praha:
Odeon, 2021, 352 s., váz. 399 Kč
Reedice populárního díla známého
latinskoamerického autora.
ISBN 978-80-207-2066-5

Martin-Lugand, Agnes
Kapka štěstí v ranní kávě

Překl. Melanová, Dana, Praha:
Motto, 2021, 416 s., váz. 349 Kč
Hortense žije v Paříži a je vášnivou
učitelkou tance.
ISBN 978-80-267-2134-5

Middleton, Lia
Až ji najdou

Překl. Amchová, Alena, Praha: Ikar,
2021, 336 s., váz.
Naomi vždycky chtěla být matkou.
Před třemi lety ji však opustil manžel
a vzal s sebou i jejich dítě. Nyní její
dcera přijela a Naomi ví, že je to její
jediná šance, jak znovu vybudovat
rodinu.
ISBN 978-80-249-4590-3

Mlynářová, Marcela
Chalupářkou z donucení
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Praha: Brána, 2021, 184 s., váz. 259 Kč
Nejedna žena po rozvodu zůstala
sama s dětmi a každá, která to zažila,
ví, že to není žádný med.
ISBN 978-80-242-7796-7

Moreland, Melanie
Halton

Překl. König, Martin, Praha: Baronet,
2021, 288 s., váz. 329 Kč
Když se láska změní v nenávist
– tehdy do hry vstupuji já. Jsem
Halton Andrew Smithers, právník.
Pro klienty a přátele Hal. Špinavé
rozvody, otcové, kteří nechtějí platit
alimenty, manželky na útěku a podvádějící partneři – tohle všechno já
zvládám.
ISBN 978-80-269-1685-7

Moreland, Melanie
Vytočenej na Maxx

Překl. Selementová, Zuzana, Praha:
Baronet, 2021, 350 s., váz. 379 Kč
Maxx Reynolds potřebuje pomoc.
Jeho práce, dům i celý život jsou
v rozkladu. V zoufalství hledá na
internetu a chce najmout nového zaměstnance pro svoji dílnu, kde mimo
běžné opravy restauruje i historické
motorky.
ISBN 978-80-269-1724-3

Moyesová, Jojo
Jeden plus jedna

Praha: Ikar, 2021, 360 s., váz. 399 Kč
Představte si, jak by mohl vypadat
příšerný život: manžel vás opustil
a rodině nepřispívá ani penny.
ISBN 978-80-249-4622-1

Němcová, Božena
Babička

Praha: Odeon, 2021, 304 s., váz.
649 Kč
Jen málokterá kniha se zapsala do
srdcí čtenářů tak hluboko jako právě
Babička z pera známé české spisovatelky Boženy Němcové.
ISBN 978-80-207-2063-4

O´Gorman, Sian
Stále s tebou

Překl. Florianová, Petra, Praha: Ikar,
2021, 360 s., váz.
Když přijde Milly Bryneová o svého
milovaného otce a přítele, zhroutí se
jí svět. Smrt otce rozbíjí celou rodinu
a ztráta spřízněné duše ji přiměje
vzdát se lásky.
ISBN 978-80-249-4592-7

Ólafsdóttir, Audur Ava
Matka světla

Překl. Kašparová, Martina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 224 s., váz. 349 Kč
Příběh o hledání lidství ve tmě. Blíží
se Vánoce, na Islandu je denního
světla poskrovnu a vládne hrozný
nečas.
ISBN 978-80-7662-246-3

Osemanová, Alice
Letos v zimě

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2021, 136 s., váz. 249 Kč
Ilustrovaná novela ke komiksové sérii
Srdcerváči. Letošní zima byla pro
Tori, Charlieho a Olivera Springovy
dost náročná.
ISBN 978-80-7661-270-9

Patchettová, Ann
Holandská vila

Překl. Vlášková, Tereza Marková,
Praha: Argo, 2021, 320 s., váz.
398 Kč

Holandská vila je příběh ztraceného
ráje, který zkoumá problémy dědictví, lásky a odpuštění i toho, jak
sami sebe chceme vidět a kým jsme
doopravdy.
ISBN 978-80-257-3614-2

Quinnová, Julia
Bridgertonovi: Nečekaná láska

Překl. Zvěřinová, Zdeňka, Praha:
Ikar, 2021, 296 s., brož. 299 Kč
Když nechvalně proslulý londýnský
hejsek Michael Stirling spatří Francesku Bridgertonovou, okamžitě se
do ní zamiluje.
ISBN 978-80-249-4657-3

Rezek, Aleš
Sobělživci

Brumovice: Carpe diem, 2021,
1. vyd., 178 s., brož. 299 Kč
Román Sobělživci ústy svých hlavních
hrdinek zprvu odkrývá nitra někdejších spolužaček a velkých kamarádek
v období, kdy většina mladých lidí
staví kamarádství a přátelství nade vše.
ISBN 978-80-7487-306-5

Rolland, Romain
Život Beethovenův

Praha: Ikar, 2021, 152 s., váz.
Po dlouhé době vychází v češtině
přepracované kritické vydání překladu dnes již klasického muzikologického díla z pera slavného Romaina
Rollanda.
ISBN 978-80-249-4670-2

Shulman, Irving
West Side Story

Překl. Kordíková, Jana, Praha: Ikar,
2021, 184 s., váz. 299 Kč
Maria je mladá a nemá tušení, co to
znamená být zamilovaná – dokud
nepotká Tonyho.
ISBN 978-80-249-4689-4

Singer, Isaac Bashevis
Rudovláska Kejle

Překl. Zbavitelová, Gita, Praha: Argo,
2021, 312 s., váz. 398 Kč
K prostitutce Kejle zahoří láskou nepříliš počestný Jarme a hned po první
společné noci se s ní ožení. K dvojici
se však připojí šejdíř Maxa a manželskou pohodu rozvrátí.
ISBN 978-80-257-3627-2

Steel, Danielle
Bod zlomu

Překl. Kadlecová, Šárka, Praha: Ikar,
2021, 272 s., váz. 299 Kč
Bill Browning a jeho kolegové jsou
sice velmi úspěšnými lékaři, v soukromých životech ale všichni potýkají
s problémy, od bezvýchodného vztahu se ženatým mužem po nedostatek
času na rodinu.
ISBN 978-80-249-4640-5

Svobodová, Martina
Život je šlehané hruškové pyré

Praha: Fragment, 2021, 160 s., váz.
249 Kč
Kábus shlíží ze skály na své město
a chce skočit dolů.
ISBN 978-80-253-5464-3

Šedo, Leoš
Germania

Praha: Galén, 2021, 255 s., váz.
300 Kč
Román Germania vychází z jednoduché úvahy: Co by se stalo, kdyby nacisté vyhráli v roce 1945 válku? Jak by
vypadalo Německo a jak Evropa?
ISBN 978-80-7492-567-2
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Špaček, Daniel; Třeštíková, Radka
Dobře mi tak
Praha: Motto, 2021, 224 s., váz.
299 Kč
Sebestředný a bezohledný malíř
Boris se rozvádí se svou ženou a stěhuje se ze společného bytu ke kamarádu Viktorovi.
ISBN 978-80-267-2132-1

Tevis, Walter
Dámský gambit

Překl. Ulmanová, Hana, Praha: Argo,
2021, 304 s., brož. 298 Kč
Beth Harmonová se v osmi letech dostane do sirotčince. Není to harmonické prostředí, a malá Beth si najde
dvě cesty k úniku: malé zelené pilulky,
které děti dostávají „na uklidnění“,
a ŠACHY.
ISBN 978-80-257-3681-4

Třeštíková, Radka
Bábovky

Praha: Motto, 2021, 328 s., brož.
299 Kč
Napadlo vás někdy, co řeší milenka
ženatého muže a jaká je ve skutečnosti ta příšerná manželka, o které jí
on vypráví?
ISBN 978-80-267-2164-2

Třeštíková, Radka
To prší moře

Praha: Motto, 2021, 336 s., váz.
369 Kč
Napínavé psychologické drama jedné
zdánlivě obyčejné rodiny, ve kterém
autorka umožní čtenáři nahlédnout
do křehkých duší, osudů a životů, které jsou tak podobné těm, co žijeme.
ISBN 978-80-267-2135-2

Tučková, Kateřina
Bílá Voda

Brno: Host, 2022, 688 s., váz. 599 Kč
Dlouho očekávaný přelomový román
o ženách, víře a zlu.
ISBN 978-80-275-1057-3

Vanderahová, Glendy
Kde se les dotýká hvězd

Překl. Bíla, Tomáš, Brno: Jota, 2022,
360 s., váz. 398 Kč
Román o záhadném dítěti, které naučí dva dospělé, co to znamená věřit
a milovat.
ISBN 978-80-7565-933-0

Veselka, Josef
Srdcaři

Praha: Brána, 2021, 456 s., váz.
499 Kč
Zkuste si představit, že jste na sále
a stojíte nad nemocným člověkem, jehož srdce budete za chvíli operovat.
ISBN 978-80-242-7740-0

Vokolek, Václav
Krajiny zjevení

Praha: Argo, 2021, 496 s., váz.
Symetrická kompozice nového románu Václava Vokolka Krajiny zjevení je
inspirována středověkými tabulovými
oltáři: střed knihy tvoří hlavní výjev,
podstatný střed díla, základní téma
odehrávající se v roce 1849. Levá
a pravá strana jsou tvořeny dvěma
křídly se současnými výjevy.
ISBN 978-80-257-3702-6

Ward, Penelope; Keeland, Vi
Pan Pracháč

Praha: Baronet, 2021, váz. 369 Kč
S Biancou jsem se potkal ve výtahu.
Když jsme uvízli, jela se mnou pořídit
rozhovor. Kvůli mému oblečení mě

krásná novinářka s havraními vlasy
považovala za poslíčka.
ISBN 978-80-269-1715-1

Zelinová, Monika
Okouzlena vlky

Praha: Esence, 2021, 296 s., váz.
399 Kč
Dokážete si představit, že svou zaslouženou dovolenou trávíte namísto
u moře uprostřed vlčí smečky a pro
samou starost o vlčí mláďata nevíte,
kam dřív skočit?
ISBN 978-80-242-7707-3

ROZH OVO RY
Amendar II.

Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí
nad Labem, 2021, 294 s., váz. 490 Kč
Jedná se o druhé rozšířené vydání
knihy Amendar– obsahuje již téměř
300 medailonků a je obohaceno
o další 2 velké rozhovory se studentem historie a aktivistou Michalem
Mižigárem a sociální pracovnicí a aktivistkou Editou Stejskalovou.
ISBN 978-80-86656-47-2

Babka, Vojtěch; Plachetka, Adam
To je klasika
Praha: Ikar, 2021, 160 s., váz. 349 Kč
V knize najdete rozhovory s dnes
slavným českým operním pěvcem,
který je známý i širší veřejnosti.
ISBN 978-80-249-4631-3

Chlopčík, Zdeněk;
Kučerová, Viola
Protančit se životem

Brno: CPress, 2021, 224 s., váz.
299 Kč
Tento otevřený rozhovor vám představí Zdeňka Chlopčíka nejen jako
tanečního mistra a přísného porotce
fenoménu StarDance, ale i jako milujícího tátu a manžela, galantního
společníka, muže s vášní pro život
a tanec či oblíbeného souseda a kamaráda.
ISBN 978-80-264-3894-6

SCI-FI, FANTASY
Brown, Graham; Cussler, Clive
Stoupající moře

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 320 s., váz. 429 Kč
Celý Pacifik je ve smrtelném nebezpečí. To znamená další nebezpečnou
misi pro Kurta Austina a tým NUMA.
Kurt Austin, Joe Zavala a celý vědecký tým NUMA se pouští do pátrání
po příčinách alarmujícího vzestupu
světových hladin moří – mnohem
většího, než jaký by mohl připadat na
běžné tání ledovců.
ISBN 978-80-264-3941-7

Currie, Evan
Do temnoty

Překl. Čapek, Robert, Praha: Laser,
2021, 488 s., brož. 499 Kč
Za hranicemi našeho malého světa,
za gravitační studnou naší hvězdy,
leží galaxie a vesmír větší a rozmanitější, než s čím se kdokoliv z nás
setkal.
ISBN 978-80-242-7870-4

Černohorská, Nelly
Oko čarodějnice

Český Krumlov: Martin Štefko, 2021,
124 s., brož. 159 Kč
Sofie byla obyčejná osmnáctiletá dívka
potýkající se s vlastními problémy dospívání a nevydařenými vztahy. Vše se

bibliografie
změnilo poté, co její matka, milovnice
starožitností, pověsila na stěnu zrcadlo.
ISBN 978-80-88067-40-5

Deonnová, Tracy
Mýtonoši

Překl. Schlöglová, Tereza, Praha:
CooBoo, 2021, 584 s., váz. 399 Kč
Magie artušovských legend ožívá v urban fantasy hitu z americké univerzity!
ISBN 978-80-7661-322-5

Dukaj, Jacek
Led

Brno: Host, 2021, 900 s., váz.
Dobrodružné putování po zamrzlém
světě, ve kterém nikdy nedošlo
k první světové válce. Píše se rok
1924 a Polské království je zamrzlé
pod carskou vládou v Belle Époque.
Varšavu pokrývá led — uprostřed léta
zasypávají cesty sněhové bouře.
ISBN 978-80-7577-801-7

Garcia, Amanda Yates
Zasvěcená

Překl. Klimičková, Radka, Brno: Jota,
2021, 296 s., váz.
Zasvěcená je nejen mystickou biografií o hledání smyslu, krásy a moci prostřednictvím čarodějnického života,
ale i manifestem svolávajícím všechny
magické osoby světa, aby pozvedly
své kouzelné hůlky a vytvořily svět, ve
kterém chtějí žít.
ISBN 978-80-7565-865-4

Hearne, Kevin
Inkoust a pečeť

Překl. Nováková, Julie, Praha: Laser,
2021, 360 s., brož. 399 Kč
Aloysius „Al“ MacBharrais má zvláštní talent. Je pečetníkem: pomocí
magických inkoustů dokáže sesílat
zaklínadla zvaná Pečeti, kterými
chrání náš svět před vpády bytostí
odjinud a vymáhá úmluvy s veškerými známými božstvy.
ISBN 978-80-242-7828-5

Hendersonová, Alexis
Rok čarodějnic

Překl. Hamari, Agáta, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 376 s., brož. 379 Kč
Čarodějnický příběh o útlaku
a vzpouře. V zemích Bethelu, kde je
Prorokovo slovo zákonem, je samotná existence Immanuelle Mooreové
hřích. Svazek její matky s mužem
jiné rasy uvrhl dříve váženou rodinu
v nemilost, a tak se Immanuelle snaží
co nejlépe uctívat Otce.
ISBN 978-80-275-0794-8

Jemisinová, N. K.
Stali jsme se městem

Překl. Němeček, Jakub, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 472 s., váz. 399 Kč
Podle odvěkých zákonů přichází
jednou v životě každého velkoměsta
okamžik metafyzického zrodu, kdy se
město stane vyšší vědomou entitou
zastoupenou lidským avatarem.
ISBN 978-80-275-0805-1

Kadlečková, Vilma
Mycelium I: Jantarové oči

Praha: Argo, 2021, 324 s., váz.
Nejdůležitější věci se odehrají vskrytu. To je prastaré össenské přísloví,
které provází celou osmidílnou ságu
Mycelium. Jantarové oči jsou její první částí a představí se vám v ní nejen
charismatický a ctižádostivý hrdina
Lucas Hildebrandt, ale hned tři mimozemské civilizace.
ISBN 978-80-257-3633-3

Kemmererová, Brigid
Temné a osamělé prokletí

Překl. Farnesi, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2021, 480 s., váz. 399 Kč
Princ Rhen se vždy těšil, až převezme
vládu. Dokáže láska zachránit svět?
ISBN 978-80-7661-271-6

Kotleta, František;
Sněgoňová, Kristýna
Rudý vrabčák

Praha: Epocha, 2021, 312 s., brož.
Vesmír je kruté místo. To poznala posádka lodi Kraksna v den, kdy Zemi
obsadili mimozemšťané. I když se
povedlo agresivní rase enlilů dostat
ze spárů a uhájit si svobodu, aby si
ji udržela, musela začít pracovat pro
vesmírnou mafii.
ISBN 978-80-278-0052-0

Kubašková, Petra
Čarodějky a Zlatý elixír

Praha: Epocha, 2021, 448 s., váz.
Na Malé Straně se pořád něco děje
a mladá čarodějka Ginevra to v životě
rozhodně nemá snadné. Jen co se
vypořádala se vzpourou zákeřných
kutnohorských čarodějnic, už musí
čelit další výzvě. Naštěstí má však
k ruce přátele a také svou povedenou
malostranskou rodinku.
ISBN 978-80-278-0048-3

Mahurinová, Shelby
Bohové a monstra

Překl. Badalec, Petra, Praha: CooBoo, 2021, 528 s., váz. 449 Kč
Láska, která bude planout navěky!
Třetí a závěrečný díl populární fantasy romance.
ISBN 978-80-7661-352-2

Martell, Nick
Království lhářů

Překl. Limrová, Karolína, Praha:
Laser, 2021, 472 s., váz. 499 Kč
Michael Kingman vyrůstal s cejchem
syna zrádce a vraha prince.
ISBN 978-80-242-7823-0

Muirová, Tamsyn
Harrow Devátá. Zapečetěná
hrobka

Překl. Lexová, Alžběta, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 525 s., váz. 429 Kč
Vyslyšela císařovo volání do zbraně.
Přijela se svým nadáním, bystrým
mozkem a jedinou kamarádkou. Zvítězila, ale současně přišla o všechno.
Na císařově vesmírné stanici není nic
takové, jak se na první pohled zdá.
ISBN 978-80-275-0820-4

Plants vs. Zombies – zelený
zomnibus

Brno: Computer Press, 2021, 248 s.,
váz. 499 Kč
Tři komiksy Plants vs. Zombies
v jednom! Nate a Patrice dohlíží na
skupinku mladých rostlinek, které se
přestěhovaly z garáže cvoka Dava do
jeho obrovského rodinného sídla.
ISBN 978-80-251-5038-2

Riviere, Laura
Among Us: Zrádce ve vesmíru

Překl. Marko, Kateřina, Brno: Computer Press, 2021, 184 s., brož. 299 Kč
V je mladý astronaut na palubě hlídkové vesmírné lodi.
ISBN 978-80-251-5036-8

Sněgoňová, Kristýna
Krev pro Rusalku

Praha: Epocha, 2021, 568 s., brož.
399 Kč

z n o v i n e k k 31. 1. 2 0 2 2 4 9 6 t i t u l ů
Vítejte ve špinavém světě vílích bordelů, krve, staré magie a tajemství, která
se nezastavitelně derou na povrch.
ISBN 978-80-278-0051-3

Starý, Radek
Arila: Poslední hvězda

Praha: CooBoo, 2021, 336 s., brož.
399 Kč
Z trosek pradávného Amdailu povstal
nový Nurheim a zdá se, že je národ
Nurů konečně v bezpečí před šílenou
bohyní.
ISBN 978-80-7661-350-8

Swallow, James
Star Trek: Picard – Temný závoj

Praha: Laser, 2021, 312 s., váz. 399 Kč
Alfa kvadrant se utápí v krizi.
ISBN 978-80-242-7781-3

Timms, John; Borgesová, Alisson;
Humphries, Sam
Harley Quinn 1: Harley vs.
Apokolips

Praha: BB art, 2021, 168 s., brož.
399 Kč
Harley Quinn si jenom chtěla vzít
pořádnou dovolenou, nic víc. Ale než
se vzpamatuje, z tropického ráje ji
odtáhnou dvě Fúrie, válečnice pocházející z toho nejděsivějšího místa ve
vesmíru – Apokolips.
ISBN 978-80-7595-492-3

Tobin, Paul
Plants vs. Zombies – žlutý
zomnibus

Překl. Herodek, Martin, Brno: Computer Press, 2021, 248 s., váz. 499 Kč
Nate, Patrice, cvok Dave a rostliny
opakovaně čelí Zombossovi v čele
armády zombií.
ISBN 978-80-251-5037-5

Ward, J. R.
Šakal

Praha: Baronet, 2021, 352 s., váz.
449 Kč
Po nájezdech už nikdo neví, kde se nalézá neblaze proslulý vězeňský tábor
glymery. Když Nyx čirou náhodou narazí na vodítko k tomu, kde je možná
dosud vězněna její sestra, rozhodne se
najít tajný podzemní labyrint.
ISBN 978-80-269-1718-2

Ward, Matthew
Odkaz popela

Překl. Orlando, Daniela, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 791 s., váz. 499 Kč
Velkolepé vyprávění o intrikách a revoluci, vojácích a nájemných zabijácích,
prastaré magii a věčném střetu říší. Na
Trezijskou republiku padl stín. Vládnoucí rody, někdejší ochránci spravedlnosti
a demokracie, proti sobě intrikují.
ISBN 978-80-275-0634-7

Wyndham, John
Den trifidů

Překl. Kořán, Jaroslav, Praha: BB art,
2021, 280 s., váz. 299 Kč
Je den trifidů soumrakem lidstva?
Ten zážitek si málokdo na světě chtěl
nechat ujít. Tajemné zelené záblesky,
snad až odkudsi z hlubin vesmíru,
šlehaly oblohou, celou noc trvala ta
ohromující podívaná.
ISBN 978-80-7595-515-9

Je perfekcionalista, je neuchopitelný, je psychopat. Přezdívá se mu
Opičí vrah. Je to zabiják s pokřiveným
viděním světa a s absolutní absencí
soucitu.
ISBN 978-80-7498-529-4

Barker, J. D.
Pátá oběť

Překl. Netolička, Jan, Ostrava: Domino, 2021, 568 s., váz. 449 Kč
Oficiálně se detektiv Porter a jeho
tým věnuje případu dívky, která byla
nalezena pod zamrzlou hladinou
v chicagském parku.
ISBN 978-80-7498-528-7

Conway, Simon
Neznámý

Překl. Pokorný, Pavel, Praha: Kalibr,
2021, 336 s., váz. 379 Kč
Špionážní thriller pro fanoušky knih
Fredericka Forsytha či megahitu Já,
Poutník.
ISBN 978-80-242-7703-5

Jones, Amo
Chaos v míru

Praha: Baronet, 2021, 360 s., váz.
399 Kč
„Vítejte v Půlnočním běsnění. Nejsme
cirkus, nejsme lunapark. Nemusíte
se však ničeho bát – jen toho, že
vás připravíme o rozum.“ Dove už
od dětství pronásleduje Stín. Nikdy
neviděla jeho obličej, slyšela však
jeho šepot.
ISBN 978-80-269-1721-2

Kallentoft, Mons
Křik k nebesům

Překl. Thomsen, Jana, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 319 s., váz. 379 Kč
Dvanáctý případ inspektorky Malin
Forsové. Jednoho horkého letního
dne je v autě nalezen mrtvý chlapec.
Zdá se, že ho tam zapomněla jeho
matka, která trpí psychickými problémy a výpadky paměti.
ISBN 978-80-275-0819-8

Lapena, Shari
Manželé odvedle

Překl. Kunová, Jana, Praha: Kalibr,
2021, 272 s., váz. 349 Kč
Dramatický „rodinný“ psychothriller s nečekanými zvraty do poslední
stránky.
ISBN 978-80-242-7787-5

Lloyd, Ellery
Není jako ty

Překl. Steinerová, Irena, Brno: Moba,
2022, 304 s., váz.
Pro své oddané fanoušky je Emmy
Jacksonová alias @mamabezobalu
upřímná „Instamatka“, která vždycky
říká věci tak, jak jsou.
ISBN 978-80-279-0022-0

Masterton, Graham
Tanec v ohni

TH R I LLE RY

Překl. Klimičková, Radka, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 432 s., váz. 399 Kč
Osmý díl série s komisařkou Katie
Maguirovou. V irském Corku panuje
dusno. Taneční studio jen pár kroků
od policejní stanice se ocitlo v plamenech — a spolu s ním i mladí tanečníci, kteří se tam právě připravovali na
soutěž v irském stepu.
ISBN 978-80-275-0813-6

Barker, J. D.
Čtvrtá opice

Perry, Kyle
Hora duchů

Překl. Netolička, Jan, Ostrava: Domino, 2021, 448 s., váz. 449 Kč

22

Překl. Steinerová, Irena, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 423 s., váz. 399 Kč

Hora duchů je místem smrti. Vydá
životy ztracených dívek dřív, než bude
pozdě? Když se v divočině tasmánských hor během školního výletu ztratí
skupina náctiletých děvčat, obyvatelé
Limestone Creek okamžitě zpozorní.
ISBN 978-80-275-0832-7

Vigan, Delphine de
Děti nade vše

Překl. Pflimpflová, Alexandra, Praha:
Odeon, 2021, 320 s., váz.
V thrillerově laděném románu spisovatelky Delphine de Vigan Děti nade
vše nahlédneme do dvou odlišných
světů. V prvním kralují hvězdy internetu a mezi nimi hrdinka příběhu
Mélanie, kterou vidina slávy a zisku
pomalu vzdaluje od jejích nejbližších
a reality vůbec.
ISBN 978-80-207-2057-3

Wahrerová, Caitlin
Co se stalo

Překl. Němečková, Lenka, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 389 s., váz. 399 Kč
Co je rodina zahnaná do kouta
schopná udělat ve jménu lásky
a vlastní krve? 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.
ISBN 978-80-275-0818-1

V ZPOM Í N K Y
Bernatský, Vojtěch
Vojtěch Bernatský: Dvojtátovy
deníky (trojbox)

Brno: BizBooks, 2021, váz. 890 Kč
Tři deníky a tři roky, které přinesly
tolik radosti, smíchu a rodinných historek, ale také útrap v nelehké době.
ISBN 978-80-265-1024-6

Bourdain, Anthony
Důvěrnosti z kuchyně

Překl. Stárková, Jiřina, Praha: Slovart,
2021, 320 s., váz. 399 Kč
„Než se pustíte do jídla, čtěte následující!“ Bourdainovy vzpomínky na
léta strávená v restauratérství nyní
vycházejí rozšířené o dosud nepublikovaný materiál.
ISBN 978-80-276-0330-5

Hrušková, Nikola
I Rusko může být krásné

Brno: BizBooks, 2021, 232 s., váz.
399 Kč
Autorkou knihy je mladá diplomatka,
jedna z těch, kteří byli na jaře roku
2021 vyhoštěni z Ruské federace.
ISBN 978-80-265-1050-5

Laitchter, František; Lach, Jiří
O umlčené kulturní epoše
(I. + II. díl)

Praha: Academia, 2021, 1796 s., váz.
1200 Kč
Paměti významného českého nakladatele Františka Laichtera (1902–
1985), nejmladšího ze tří synů nakladatele Jana Laichtera (1858–1946).
ISBN 978-80-200-3213-3

Moucha, Miloslav
Miloslav Moucha

Praha: Argo, 2021, 336 s., váz.
998 Kč
Obrazy – grafiky – objekty. Miloslav
Moucha je světově uznávaný malíř,
grafik a spisovatel. V této publikaci
najdete jeho cestu od začátků
v Litvínově přes emigraci do Paříže

bibliografie
v roce 1968 a návrat do Čech po
sametové revoluci až po nedávné
lockdowny.
ISBN 978-80-257-3671-5

Pecina, Pavel
Sousedé, cvrčci a zlo pod
sluncem

Praha: Ekopress, 2021, 1. vyd.,
229 s., brož. 299 Kč
Knížka je čtvrtou v pořadí autorových
knížek „pamětí“, vzpomínek na dětství a mládí, a odehrává se v období
středoškolských studií a krkonošských prázdnin na začátku šestého
decenia minulého století.
ISBN 978-80-87865-70-5

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Džin z kouzelné
lampy

Praha: Fragment, 2021, 160 s., váz.
199 Kč
Bohatý obchodník, který žije uprostřed pouště, dvouhlavý had a muž se
šesti prsty, který chce získat kouzelnou lampu.
ISBN 978-80-253-5406-3

Castell, Sebastien de
Cesta Argosanů

Překl. Kadlec, Peter, Praha: Egmont,
2021, 384 s., váz. 369 Kč
Ferius je ochotna dát v sázku vše, jen
aby se pomstila fanatickému mladému mágovi, který ji pronásleduje
každou bdělou hodinu.
ISBN 978-80-252-5045-7

Etrych, Tomáš; Morkes, Petr;
Etrychová, Pavla
Komisař Vrťapka: Sebrané
spisy III.

Praha: Mladá fronta, 2021, 112 s.,
váz. 299 Kč
Náš neohrožený hrdina komisař
Vrťapka opět zalovil ve svém detektivním archivu a vy máte jedinečnou
příležitost nahlédnout do jeho třetích
sebraných spisů. Kniha detektivních
případů pro děti.
ISBN 978-80-204-5939-8

Foglar, Jaroslav
Pod junáckou vlajkou

Praha: Albatros, 2021, 288 s., brož.
399 Kč
Mirek vstupuje do skautského oddílu
s nečistými úmysly – chce tu pro svoji
partu ukrást stan.
ISBN 978-80-00-06507-6

Grabenstein, Chris;
Patterson, James
Max Einsteinová zachraňuje
budoucnost

Překl. Ettler, Vojtěch, Praha: Brio,
2021, 336 s., váz. 269 Kč
Max je zpátky a pouští se do nového
napínavého dobrodružství, při němž
ji nemine cestování v čase, hrůzu
nahánějící špatňáci, zabijácké drony
a taky šokující pravda o její tajemné
minulosti.
ISBN 978-80-276-0319-0

Haraštová, Helena
Svět plný extrémů

Praha: Albatros, 2021, 44 s., váz.
249 Kč

z n o v i n e k k 31. 1. 2 0 2 2 4 9 6 t i t u l ů
S touto partou dětí se neztratíte
v džungli ani ve sněhové bouři.
ISBN 978-80-00-06224-2

Ledenová, Šárka;
Prokopcová, Hana
Paříž s vůní zločinu

Praha: Argo, 2021, 120 s., váz.
348 Kč
Líbilo by se ti, kdyby se příběh v knize
odvíjel, jak určíš? Nevěříš, že to jde?
Tak schválně! „Paříž s vůní zločinu“ je
tak trochu jinak napsaná detektivka.
Malý čtenář má při její četbě možnost
ovlivnit děj.
ISBN 978-80-257-3631-9

Lindgrenová, Astrid
Skřítek Nils

Překl. Kempná, Romana, Praha:
Fragment, 2021, 128 s., váz. 249 Kč
Když vyjížďka na ponících pořádaná
jejich jízdárnou skončí tragédií,
ocitnou se Poppy a Scarlet přímo
uprostřed pátrání.
ISBN 978-80-253-5337-0

KOM I K SY

Překl. Bachorík, Jakub, Praha:
Meander, 2021, 18 s., 228 Kč
Pověstná Bondyho Strašidýlka vycházejí prvně jako leporelo pro nejmenší
děti. Podobu dal záludným strašidlům Jakub Bachorík.
ISBN 978-80-7558-178-5

Andersenová, Sarah
Mimoňka

Lukešová, Milena
Paví očko, dobrý den!

Překl. Bičíková, Zuzana; Bičíková,
Romana, Praha: CooBoo, 2021,
112 s., brož. 199 Kč
Čtvrtý díl komiksové sbírky Sarahapos Scribbles!
ISBN 978-80-7661-341-6

Praha: Albatros, 2021, 128 s., váz.
249 Kč
Příběhy o dětech, které se přátelí
se skřítky i s princeznou, navštěvují
podivuhodná místa, bojují s loupežníky a pomáhají vílám, mají nevídané
hračky a nebojí se jít vstříc dobrodružství.
ISBN 978-80-00-06464-2

Furman, Simon
Jak vycvičit draky – Jezdci
z Blpu: Legenda Ragnaroku

Magašvári, Lucia
Dole

Gaudin, Jean-Charles
Byl jednou jeden život – svaly

Praha: Albatros, 2021, 128 s., váz.
399 Kč
Na brášky Ondru a Vítka čeká po napínavém dobrodružství v pražském
metru další fascinující místo pod zemí
k prozkoumání – spletité a opuštěné
důlní štoly Krušných hor!
ISBN 978-80-00-06469-7

Procházková, Iva
Myši patří do nebe

Praha: Albatros, 2021, 88 s., váz.
299 Kč
Myši patří do nebe... ale jenom na
skok! Dobrodružství myšky Šupito
začíná dramaticky.
ISBN 978-80-00-06506-9

Ransome, Arthur
Nechtěli jsme na moře

Překl. Daněk, Zdeněk; Burian, Zdeněk, Praha: Albatros, 2021, 368 s.,
váz. 499 Kč
Román Nechtěli jsme na moře
zaujímá mezi knihami Arthura Ransoma o Vlaštovkách a Amazonkách
jedinečné místo a rozhodně si ho
nenechte ujít!
ISBN 978-80-00-06548-9

Santiago, Roberto
Záhada začarovaného hradu.
Fotbaláci

Překl. Bičíková, Romana, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 320 s., váz. 389 Kč
Šestý díl úspěšné knižní série, v níž
se sice hlavně hraje fotbal, ale řeší se
také vztahy a napínavé detektivní záhady. Pod vedením trenéra Morleyho
vyrážejí Fotbaláci do Skotska, kde se
mají zúčastnit legendárního Turnaje
šesti klanů.
ISBN 978-80-275-0836-5

Vokůrka, Richard
Emy a Drak

Praha: Albatros, 2021, 144 s., váz.
389 Kč
Nad Prahou se vznáší Drak. Co zmůže jedna malá holčička? No přece
všechno!
ISBN 978-80-00-06425-3

Willsová, Amanda
Poníci od stříbrné řeky – Jízdárna v ohrožení

Bondy, Egon
Strašidýlka

Překl. Kolebáčová, Radka, Praha:
Egmont, 2021, 64 s., brož. 169 Kč
Snoplivcův drak Tesák líná. Hrdinové
ze světa filmů Jak vycvičit draka se na
vás těší v novém komiksu!
ISBN 978-80-252-5052-5

Překl. Vranová, Kateřina, Praha:
Fragment, 2021, 48 s., váz. 249 Kč
Komiksové zpracování kultovního
animovaného seriálu! Vydejte se spolu
s Maestrem a jeho přáteli do hlubin
lidského těla. Sledujte, jak bojují s viry
a bakteriemi a starají se o to, aby zůstalo zdravé a šlapalo jako hodinky.
ISBN 978-80-253-5457-5

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka:
komiks komplet 1

Překl. Herodek, Martin, Brno:
Computer Press, 2021, 184 s., váz.
549 Kč
Minus rozhodně není vesničan jako
ostatní, sní o tom stát se bojovníkem
a jednoho dne se vydá se vstříc dobrodružství.
ISBN 978-80-251-5039-9

LE PO R E L A
Bartosik, Joanna
Jedna, dvě – Koukáme

Překl. Pecháčková, Ivana, Praha:
Meander, 2021, 20 s., 228 Kč
Leporelo pro nejmenší plné ostře
kontrastních obrázků. Miminka ráda
pozorují tváře, a tak se tu na ně usmívá banán a psí kost.
ISBN 978-80-7558-183-9

Bartosik, Joanna
Jedna, dvě – mluvíme

Překl. Pecháčková, Ivana, Praha:
Meander, 2021, 20 s., 228 Kč
Leporelo děti seznámí se základními
zdvořilostními projevy, jako jsou
„dobré ráno“ a „na shledanou“, „děkuji“ a „prosím“.
ISBN 978-80-7558-185-3

Bartosik, Joanna
Jedna, dvě – slyšíme

Překl. Pecháčková, Ivana, Praha:
Meander, 2021, 20 s., 228 Kč
Leporelo učí nejmenší děti pozorně
naslouchat a nakonec i zkoušet vytvářet vlastní slova. Knížečka Jedna,
dvě – slyšíme pomáhá rozvíjet sluch
dětem ve věku 1–2 roky. Autorka
dítěti představuje slova, která zaznamenávají přirozené zvuky.
ISBN 978-80-7558-184-6
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Praha: Meander, 2021, 18 s., 228 Kč
Leporelo legendární Mileny Lukešové
o jednom dni pavího očka s novými
ilustracemi Filipa Pošivače. Den byl
ráno jako nový, motýlkový. Vtom hřib
volá: Tak! A je tady mrak.
ISBN 978-80-7558-176-1

Nikl, Petr
Hroch

Kouzelné vánoční příběhy oblíbených
dětských hrdinů. Vydejte se s dětmi
za dobrodružstvím a zpříjemněte si
čekání na Štědrý večer!
ISBN 978-80-252-5011-2

Isernová, Susanna
Tohle není džungle

Překl. Navrátil, Cyril, Praha: Mladá
fronta, 2021, 40 s., váz. 299 Kč
Všechno začalo, když se jednoho dne
Pavlínka rozhodla odpovídat NE.
ISBN 978-80-204-5508-6

Kahoun, Jiří
Včelí medvídci od jara do zimy

Praha: Albatros, 2021, 108 s., váz.
299 Kč
Rozpustilá knížka, která volně navazuje na Příhody včelích medvídků.
ISBN 978-80-00-06486-4

Praha: Meander, 2021, 10 s., váz.
398 Kč
Originální velkoformátové leporelo
a zároveň domalovánka od výjimečného umělce Petra Nikla. Leporelo a zároveň domalovánka Hroch je jednoduchým příběhem o noření a vynořování
od výjimečného umělce Petra Nikla.
ISBN 978-80-7558-166-2

Klárová, Barbora
Neobyčejné příběhy pana
inženýra

Petiška, Eduard
Kam se schoval nůž

Krolupperová, Daniela
Jak kouzlo do houslí vklouzlo

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 129 Kč
Půvabné leporelo Eduarda Petišky
a Heleny Zmatlíkové vychází znovu
po dlouhých 35 letech.
ISBN 978-80-00-06483-3

Vrbová, Hana
Broučci na pouti

Praha: Albatros, 2021, 68 s., váz.
299 Kč
Stroje nejsou jen chladné kusy kovu.
Sedm pohádek na dobrou noc pro
všechny malé techniky a techničky.
ISBN 978-80-00-06468-0

Praha: Mladá fronta, 2021, 64 s.,
váz. 289 Kč
Pohádka o tajemném kouzlu, které
proniká hluboko do lidské duše,
rozezní tóny našeho srdce a léčí
všechna hoře.
ISBN 978-80-204-5918-3

Praha: Albatros, 2021, 12 s., lepor.,
99 Kč
Oblíbené leporelo O. Sekory. Rytmické verše H. Vrbové jsou snadno zapamatovatelné a dítě si navíc rozšíří
slovní zásobu.
ISBN 978-80-00-06485-7

Krolupperová, Daniela
Vánoční pohádka

Zmatlíková, Helena
Zvířátka na statku

Kubašta, Vojtěch
Sněhurka a sedm trpaslíků

Praha: Fragment, 2021, 16 s., lepor.,
99 Kč
Rozkládací leporelo pro nejmenší
s veselými obrázky zvířátek, která žijí
na statku.
ISBN 978-80-253-5467-4

PO HÁD K Y
Čapek, Karel
Dášeňka čili život štěněte

Praha: Albatros, 2021, 80 s., váz.
199 Kč
Klasika z dílny Karla Čapka. Život Dášeňky zapsal reportážním stylem, ve
fotografiích a ilustracích zaznamenal
a doplnil vtipnými komentáři i psími
pohádkami.
ISBN 978-80-00-06512-0

de Saint-Exupéry, Antoine
Malučký princ

Překl. Odehnal, Petr, Brno: Jota,
2021, 136 s., váz.
Vášnivá sběratelka knižních vydání
Malého prince, Martina Dlabajová,
oslovila historika a nadšence do regio
nálních dějin Petra Odehnala, který se
ujal sepsání valašské verze Malučký
princ. Počtou si nejen lidé z Valašska.
ISBN 978-80-7565-746-6

Disney – Pohádkové Vánoce

Překl. Vichrová, Petra, Praha:
Egmont, 2021, 160 s., váz. 369 Kč

Praha: Mladá fronta, 2021, 64 s.,
váz. 249 Kč
Laskavý vánoční příběh na motivy
klasických českých pohádek.
ISBN 978-80-204-5905-3

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 249 Kč
Sněhurka a sedm trpaslíků – když
zlá královna zjistila, že už není ta
nejkrásnější v celé zemi, vyhnala
svou nevlastní dceru Sněhurku pryč
ze zámku.
ISBN 978-80-00-06435-2

Kůtová, Marie
Třináct pohádek

Osoblaha: Nakladatelství Pampeliškov, 2021, 1. vyd., 48 s., váz.
Velkoformátová kniha s překrásnými,
přímo čarovnými barevnými ilustracemi. Začtěte se do čertovsko-andělských až andersenovských pohádek
s originálním, hluboce lidským poselstvím pro malé i velké děti.
ISBN 978-80-908202-2-7

Ledové království – 2 nové příběhy – Domácí pohoda, Večerní
vyprávění

Překl. Vichrová, Petra, Praha:
Egmont, 2021, 64 s., váz. 249 Kč
Zažijte příjemné chvíle s kamarády z Ledového království! Olaf si
v knihovně vypůjčil knihu s tajuplným
názvem Hygge.
ISBN 978-80-252-5007-5

Poláčková, Iveta
Čteme s radostí – Vánoční kouzlo
Praha: Fragment, 2021, 64 s., váz.
229 Kč

bibliografie
Markétčina babička Věrka bude muset
letošní Štědrý den trávit v nemocnici,
a Markétka má proto velkou starost.
ISBN 978-80-253-5379-0

Svoboda, Tomáš
Zatoulaní psi

Praha: Meander, 2021, 14 s., váz.
428 Kč
Konceptuální pohádka výjimečného
výtvarníka Tomáše Smetany, která
nás nutí přemýšlet a představovat si,
o čem si asi tak ti psi povídají a kam
se to vlastně zatoulali.
ISBN 978-80-7558-171-6

Šedivá, Marcela
Pohádka o upajdách

Praha: Jan Vašut, 2021, 144 s., váz.
299 Kč
Že jste ještě neslyšeli o upajdách?
Kdo to vlastně jsou ty upajdy?
ISBN 978-80-7541-318-5

Verena, Körting
Velká kniha pohádek

Překl. Kavinová, Alice, Praha: Jan
Vašut, 2021, 204 s., váz. 399 Kč
Bylo, nebylo… Pohádkové příběhy nikdy nezestárnou. Skýtají zábavu i ponaučení, napětí a dobrodružství, odměnu
i odplatu. Jaké by to bylo dětství bez
Sněhurky, Šípkové Růženky, Kocoura
v botách, Palečka nebo žabího krále?
ISBN 978-80-7541-303-1

Wimmerová, Eva
Pohádkové příběhy od Boubínského potoka

České Budějovice: Dona, 2021,
1. vyd., 72 s., váz. 199 Kč
Čerti, vodníci, čarodějnice a kouzelníci přebývají v šumavských lesích od
nepaměti. Čaroděj Bereš ovládal oba
břehy Boubínského potoka, od Vimperka až po Prachatice, s tajemnými
silami se spojoval a škodil, kde mohl.
ISBN 978-80-7322-234-5

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Šimák, Pavel; Šenková, Svatava;
Voráčová, Yvetta
Terčin zvířecí svět 2

Praha: Fragment, 2021, 184 s., brož.
299 Kč
Od doby, kdy Terka spustila svůj
zvířecí videoblog, uběhlo pár let, ale
v jedné věci se tato slečna vůbec nezměnila. Oblíbený TV cyklus přichází
znovu v knižní podobě!
ISBN 978-80-253-5408-7

PRO DĚ TI
Barochová, Věra Hudáčková
Příběhy ze zoo – Sobík popleta

Praha: Fragment, 2021, 88 s., váz.
249 Kč
Vánoční dobrodružství malého soba
odhodlaného splnit si svůj velký sen.
Sobík Ruda se cítí osaměle.
ISBN 978-80-253-5399-8

Bentleyová, Sue
Kouzelné štěňátko – Zablácené
tlapky

Překl. Polzerová, Nikola, Praha:
Fragment, 2021, 120 s., váz. 199 Kč
Kouzelné štěňátko opět zasahuje!
Pokračování oblíbené série pro
malé čtenářky plné magie, přátelství
a kouzelných zvířátek. Beth si letošní
prázdniny vůbec neužívá.
ISBN 978-80-253-5403-2

Bing – Čti a hraj si s Bingem

Praha: Egmont, 2021, 64 s., váz.
269 Kč
Tato knížka je dokonalým dárkem pro
všechny Bingovy příznivce.
ISBN 978-80-252-5066-2

Brady, Dustin; Brady, Jesse
V zajetí videohry

Překl. Šťastný, Petr, Brno: CPress,
2021, 144 s., váz. 249 Kč
Full Blast je chystaná nová akční
adventura a Erik s Jessem dostanou
možnost ji vyzkoušet v testovací verzi. Jesse sice videohry moc nemusí,
ale co má dělat, když ho Erik pořád
láká, aby ji přišel vyzkoušet?
ISBN 978-80-264-3899-1

Braunová, Petra
Kuba nechce číst

Praha: Albatros, 2021, 76 s., váz.
199 Kč
Skvělý nápad, jak naučit Kubu číst!
Kuba nechce číst, psát ani počítat.
ISBN 978-80-00-06467-3

Braunová, Petra
Nejdůležitější na světě je kouzelné jablko
Praha: Albatros, 2021, 88 s., váz.
349 Kč
Maruška chodí do druhé třídy a má
hlavu plnou fantazie: ráda si povídá
s vymyšlenými postavami a ztrácí
se v představách, které jsou víc než
skutečné.
ISBN 978-80-00-06502-1

z n o v i n e k k 31. 1. 2 0 2 2 4 9 6 t i t u l ů
Dyntarová, Darina
Tajemství ztracených koček

Praha: Fragment, 2021, 112 s., váz.
269 Kč
Jako první se ztratila Rézinka.
ISBN 978-80-253-5405-6

Encanto – Příběh podle filmu
Praha: Egmont, 2021, 64 s., váz.
269 Kč
Encanto je příběhem neobyčejné
rodiny Madrigalů.
ISBN 978-80-252-5072-3

Etrychová, Pavla
Komisař Vrťapka – sebrané
spisy 1

Praha: Mladá fronta, 2021, 112 s.,
váz. 299 Kč
Postrach všech padouchů a lapků.
V knize čtenáři najdou přes třicet
jeho případů, ale odhalit pachatele
musejí sami na základě daných
indicií.
ISBN 978-80-204-5891-9

Etrychová, Pavla
Komisař Vrťapka: Sebrané
spisy II.

Praha: Mladá fronta, 2021, 112 s.,
váz. 299 Kč
Další vyřešené případy světoznámého psího detektiva.
ISBN 978-80-204-5938-1

Fischerová, Daniela
Pták Noh a ptáček Nožička – Jak
spadla klec

Praha: Albatros, 2021, 96 s., váz.
249 Kč
Jedenáctiletý Kryšpín nosí sluchadla,
do třídního kolektivu příliš nezapadá
a spolužáci si z něj často dělají legraci.
ISBN 978-80-00-06520-5

Praha: Meander, 2021, 32 s., váz.
228 Kč
V druhém příběhu o ptáku Nohovi
a ptáčku Nožičkovi se dozvíme, jak
se ti dva kdysi vlastně seznámili!
Pták Noh je obrovský a je to mrzout.
Jednoho dne najde kamaráda. Ptáček
Nožička je maličký a veselý.
ISBN 978-80-7558-181-5

Bunting, Philip
Můj táta je zvíře

Garguláková, Magda
Ruka kompletní průvodce

Březinová, Ivona
Útěk Kryšpína N.

Překl. Eliáš, Petr, Praha: Albatros,
2021, 32 s., váz. 249 Kč
Nejen v říši lidí, ale i v divočině je
spousta skvělých otců! Vtipná obrázková knížka pro děti i jejich rodiče.
ISBN 978-80-00-06461-1

Čtvrtek, Václav
O makové panence a motýlu
Emanuelovi

Praha: Albatros, 2021, 24 s., váz. 169 Kč
Maková panenka nosí červenou
sukni, která se podobá rozkvetlému
vlčímu máku.
ISBN 978-80-00-06433-8

Čunderle, Michal
Honza a beránek

Praha: Edice ČT, 2021, 128 s., váz.
299 Kč
V malé poklidné vísce Hrusice žije
Honza, který pase ovce bohatého
starosty. Na jaře se ve stádu narodí
černý beránek, nejzvídavější a nejčilejší ovečka ze všech. Beránek nedá
bez Honzy ani ránu a ten si miloučké
zvířátko rychle oblíbí.
ISBN 978-80-7404-349-9

Drijverová, Martina
Příšerní nezbedníci

Praha: Albatros, 2021, 88 s., váz. 249 Kč
Byli jednou chlapečkové a ti pořád
zlobili. Jeden zásadně nezdravil, další
byl zlomyslný, třetí stále nakukoval,
kam neměl.
ISBN 978-80-00-06504-5

Praha: Albatros, 2021, 80 s., váz.
299 Kč
Od zápěstí až po konečky prstů, od
anatomie až po kulturu. Lidská ruka
ze všech úhlů pohledu.
ISBN 978-80-00-06482-6

Glynnová, Connie
Zápisky z Rosewoodu – Princezna celým srdcem
Překl. Kubešová, Pavla, Praha: Fragment, 2021, 288 s., váz. 349 Kč
Princeznu Ellie, její dvojnici Lottie
a princeznina osobního strážce
Jamieho čeká další školní rok v Rosewoodu.
ISBN 978-80-253-5378-3

Hanáčková, Pavla
Nasedat! Raketa

Praha: Albatros, 2021, 20 s., 269 Kč
Zajímá tě vše okolo vesmíru? Proč
sedět doma na větvi, když můžeme
objevovat vesmír?
ISBN 978-80-00-06525-0

Hanáčková, Pavla
Nasedat! Traktor

Praha: Albatros, 2021, 20 s., 269 Kč
Je život na farmě téma, které tě neodolatelně láká?
ISBN 978-80-00-06524-3

Haplová, Barbora
Nerozhodný Harold

Praha: Albatros, 2021, 48 s., váz.
249 Kč
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Příběh o zimě, nerozhodnosti
a spoustě maličkých, ale nezbytných
detailů. Harold žije u aljašského jezera a je to nesmírně chytrý žabák.
ISBN 978-80-00-06473-4

krátké nohy! Oblíbená knížka pro
všechny začínající čtenáře!
ISBN 978-80-00-06521-2

Harris, Sabrina D.
Luna

Praha: Mladá fronta, 2021, 88 s.,
váz. 299 Kč
Vydejte se s malým chlapečkem Melíškem do hmyzího světa a objevujte
společně s ním fascinující život nejrůznějších broučků, motýlů a živočichů.
ISBN 978-80-204-5919-0

Brno: CPress, 2021, 88 s., váz. 299 Kč
Luna se narodila jako jediný jednorožec bez rohu a kvůli tomu zažívala
posměšky, se kterými se snažila
vyrovnat.
ISBN 978-80-264-3955-4

Hillestad, Dori Butlerová
Strašidelná knihovna – Duch na
stromě
Překl. Damantová, Aurora; Soukup,
Václav, Praha: Fragment, 2021,
128 s., váz. 199 Kč
Kaz není obyčejný kluk, je to duch.
ISBN 978-80-253-5455-1

Hucklesby, Jill
Příběhy se šťastným koncem –
Osamělý králíček

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2021, 144 s., váz. 199 Kč
Malá Sára najde u cesty krabici. Když
ji otevře, najde v ní roztomilého králíčka. Chlupáček najde domov v záchranné stanici, ale je posmutnělý.
Bude potřeba najít mu kamaráda!
ISBN 978-80-253-5278-6

Chapmanová, Linda
Kouzelný jednorožec: Dotek
magie

Překl. Kadlecová, Eva Pourová, Brno:
CPress, 2021, 104 s., brož. 199 Kč
Pšššt, je to tajemství, Lauřin poník je
ve skutečnosti kouzelný jednorožec!
Když se Lauřin bratr Max skamarádí
se dvěma novými chlapci ze sousedství, začne zapomínat na péči o své
štěně Buddyho.
ISBN 978-80-264-3904-2

Jalbert, Philippe
Bambi aneb Příběh z lesů

Překl. Šavlíková, Lucie, Praha: Pikola,
2021, 48 s., váz. 299 Kč
Znáte Bambiho z animovaného filmu
Walta Disneyho?
ISBN 978-80-242-7726-4

Kelly, Mary
Příběhy se šťastným koncem –
Nezbedné kůzlátko

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2021, 120 s., váz. 199 Kč
Během procházky na útesy si Harry
a jeho teta všimnou horské kozy, která uvízla na skále.
ISBN 978-80-253-5363-9

Král, Robin
Jsou tam kuny

Praha: Meander, 2021, 18 s., 228 Kč
Znal jsem jednu kunu, co vážila tunu.
Byla královnou všech kun, měla
tákhle velký trůn.
ISBN 978-80-7558-173-0

Krolupperová, Daniela
Bubáček a Myšošlap

Praha: Albatros, 2021, 64 s., váz. 199 Kč
Lukáš má báječného kamaráda.
ISBN 978-80-00-06503-8

Krolupperová, Daniela
Sedmilhář Josífek

Praha: Albatros, 2021, 72 s., váz.
199 Kč
Prvňáček Josífek je malý neposlucha,
rád si vymýšlí a často i lže. Lež má

Kýrová, Dagmar
Žoužel

Lindgrenová, Astrid
Lotta z Rošťácké uličky

Překl. Šebesta, Karel, Praha: Albatros, 2021, 144 s., váz. 269 Kč
Malá Lotta bydlí s rodiči a dvěma sourozenci v hezkém žlutém domě v uličce,
která se správně jmenuje Pošťácká.
ISBN 978-80-00-06519-9

Lindgrenová, Astrid
Ronja, dcera loupežníka

Praha: Albatros, 2021, 168 s., váz.
299 Kč
Dávný příběh o Ronje a Birkovi, dětech ze znesvářených rodů. Za bouřlivé noci, která byla tak děsuplná, že
vedví rozťala prastarý hrad, se narodila Ronja, dcera hradního vládce.
ISBN 978-80-00-06487-1

Lindgrenová, Astrid
Já chci taky do školy

Překl. Vrbová, Jarka, Praha: Albatros,
2021, 36 s., váz. 199 Kč
Dva drobné příběhy o sourozencích
Petrovi a Leně, které věnovala Astrid
Lindgrenová prvním čtenářům, jsou
veselá a půvabná vyprávění o jednoduchých věcech.
ISBN 978-80-00-06458-1

Lukešová, Milena
Bílá zima

Praha: Albatros, 2021, 32 s., váz. 299 Kč
Sněhobílá zima je kouzelná! Ta pravá
česká zima v legendární obrázkové
knížce!
ISBN 978-80-00-06474-1

Macho, Adrián; Trstenská, Zuzana
Gerda: Příběh malé velrybky
Brno: CPress, 2021, 12 s., 199 Kč
Vypluj s malou Gerdou do vod oceánu a prožij s ní celý den od úsvitu až
po ulehnutí do postýlky.
ISBN 978-80-264-3739-0

Makii
Cikcak – Vozidla

Praha: Slovart, 2021, 16 s., lepor.,
399 Kč
Nazdar cestovateli! Najdeš vlka Vika
v hasičském voze? Nebo zaječici
Zuzku v závodním autě? Se všemi se
budeš moct seznámit v tomto obřím
dvoumetrovém leporelu!
ISBN 978-80-276-0298-8

May, Kyla
Deník mopse: Sněhový den

Překl. Krejčová, Šárka, Brno: CPress,
2021, 80 s., váz. 219 Kč
Nejroztomilejší mops na světě je zpět
a s ním i další dobrodružství!
ISBN 978-80-264-3844-1

Meggitt-Phillips, Jack
Bethany a netvor – Pomsta je
sladká

Praha: Fragment, 2021, 240 s., váz.
249 Kč
Potom, co se Bethany a Ebenezer
zbavili netvora, mají před sebou

bibliografie
jediný úkol: být DOBRÝMI lidmi a žít
naprosto beznetvorsky.
ISBN 978-80-253-5376-9

Mongredien, Sue
Příběhy se šťastným koncem –
Zatoulané štěňátko

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2021, 144 s., váz. 199 Kč
Emily je pyšnou majitelkou roztomilého štěňátka Dareby. Jednou se s ním
tatínek vydá na procházku do lesa,
ale vrátí se bez něj. Celá rodina doufá, že se pejsek každou chvíli objeví
u dveří – ale marně.
ISBN 978-80-253-5279-3

My Little Pony – Nová generace
– Filmový příběh

Praha: Egmont, 2021, 72 s., váz. 249 Kč
Idylické časy Equestrie zmizely v zapomnění. Mohlo by se zdát, že už
se kouzlo přátelství ve světe poníků
znovu nezabydlí.
ISBN 978-80-252-5086-0

Navrátilová, Pavla; Bystrá-Radvanová, Michaela; Bystrý, Filip
Kreslení pro Minecrafťáky
Brno: CPress, 2021, 96 s., brož. 229 Kč
Tak hraní Minecraftu na mobilu
nebo tabletu by ti šlo, ale co si zkusit
nejznámější skiny, monstra, mutanty
a zvířata třeba taky nakreslit?
ISBN 978-80-264-3828-1

Nerádová, Mária
Brlůžky

Překl. Nejedlá, Pavla, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 28 s., lepor., 349 Kč
Každé malé dítě ví, že v brlohu spí
medvědi. Kdo ale obývá kouzelné brlůžky? Malí i velcí, čtyřnozí, šestinozí,
osminozí, okřídlení, obojživelní, ušatí,
chlupatí… Každý má svůj pelíšek,
koupelnu a spižírnu.
ISBN 978-80-275-0799-3

Paker, Henry; Kay, Adam
Anatomie od Adama

Překl. Hlávková, Jana, Brno: Jota,
2021, 408 s., váz. 398 Kč
Nesmírně vtipná první dětská kniha
z pera autora bestselleru Bude to bolet, doktore? Je bezpečné jíst holuby
z nosu? Jak velkou část života strávíme na záchodě? Proč nám v řasách
žijí odporná stvoření?
ISBN 978-80-7565-891-3

Pařízková, Tereza
Jak se lemur odnaučil šťourat
v nose

Praha: Albatros, 2021, 64 s., váz. 299 Kč
Už jste někdy byli v zoo?
ISBN 978-80-00-06424-6

Pecháčková, Emma
The Píp Pap Pop

Praha: Meander, 2021, 68 s., váz.
348 Kč
Slavné jazzové trio The Píp Pap Pop
se náhle a nečekaně ocitá na rozcestí.
Podaří se jim najít nové naplnění?
Závěrečný díl trilogie slavných ptačích příběhů.
ISBN 978-80-7558-161-7

Peppa Pig – Kdo si hraje, nezlobí
Překl. Vybíralová, Eva, Praha:
Egmont, 2021, 64 s., váz. 269 Kč
Je tu nová knížka na celý rok!
ISBN 978-80-252-5006-8

Pilátová, Markéta
Bába Bedla

Praha: Meander, 2021, 72 s., váz. 298 Kč

z n o v i n e k k 31. 1. 2 0 2 2 4 9 6 t i t u l ů
Markéta Pilátová dětem napsala
magicko-realistický příběh o konci
2. světové války v Jeseníkách.
ISBN 978-80-7558-162-4

Pilkey, Dav
Dogman: Volání kočičiny

Překl. Sysalová, Veronika, Praha:
Pikola, 2021, 224 s., váz. 299 Kč
Premiéra velkolepého dogmaního
bijáku se blíží!
ISBN 978-80-242-7568-0

Píro, Radka
Co si představíš, když se řekne…
Praha: Albatros, 2021, 40 s., váz.
249 Kč
Ponoř se do představ svých i lidí
okolo sebe!
ISBN 978-80-00-06236-5

Pomoc! Můj brácha je zombík!

Brno: Jan Melvil Publishing, 2021,
248 s., brož. 389 Kč
Tato malá, ale ohromující knížka
vám otevře dveře do nového světa.
A nejen vám, vy do něho vezmete
i své děti! Společně si užijete umění
kolem vás, odhalíte význam světla či
barev a objevíte velké příběhy umělců i jejich děl.
ISBN 978-80-7555-150-4

Montgomeryová, Lucy Maud
Annin vysněný domov

Tlapková patrola – Tlapky, do
akce!

Překl. Kliková, Markéta, Praha: Fragment, 2021, 192 s., brož. 299 Kč
Astrid má pocit, že první rok na střední strávila na školních záchodcích se
svou sestrou Cecílií.
ISBN 978-80-253-5460-5

Praha: Egmont, 2021, 96 s., váz.
269 Kč
Ryder a tým statečných štěňat jsou
připraveni vyrazit do akce!
ISBN 978-80-252-4985-7

Vajsejtlová, Barbora
Ať jsou velcí zase malí!

Brno: CPress, 2021, 64 s., váz. 199 Kč
Aničce je dvanáct a má velice zvláštní
koníčky.
ISBN 978-80-264-3901-1

Praha: Albatros, 2021, 112 s., váz.
249 Kč
Co kdyby se rodiče zase na chvíli
stali dětmi?
ISBN 978-80-00-06509-0

Popprová, Andrea
O makovém semínku

Walliams, David
Sliz

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 129 Kč
Martínek pomáhá mamince válet
těsto na preclíky.
ISBN 978-80-00-06387-4

Sabbagová, Britta;
Kellyová, Maite
Malý čmelák Lojzík

Říčany: Junior, 2021, 80 s., váz.
Jako všechny děti, i malý čmeláčí kluk
Lojzík má své sny a přání. Například
by chtěl umět létat, ale bojí se, že
jeho malá křidélka na létání nestačí.
Proč jen jsou tak odlišná od křídel
ostatních hmyzích dětí?
ISBN 978-80-7267-751-1

Schierová, Petra
Chlupatý dáreček

Překl. Simonová, Lucie, Praha: Fragment, 2021, 168 s., váz. 249 Kč
Pes na zkoušku? A zrovna na Vánoce?
ISBN 978-80-253-5401-8

Smith, Briony May
Madlenka a jednorožec

Překl. Eliáš, Petr, Praha: Albatros,
2021, 40 s., váz. 299 Kč
Kdo by nechtěl mít doma jednorožce? Kouzelný obrázkový příběh pro
děti od tří let. Madlenka se s rodiči
stěhuje do hor, aby byli blíž babičce.
ISBN 978-80-00-06426-0

Stará, Ester
Mařenka už říká Ř

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2021,
104 s., váz. 348 Kč
Bohatě ilustrovaná knížka dobře poslouží rodičům a učitelům k ověření
úrovně výslovnosti a vyjadřovacích
schopností mladších dětí.
ISBN 978-80-88268-51-2

Stewnerová, Tanya
Alea – dívka moře: Písnička pro
Gilfy – pro začínající čtenáře

Překl. Simonová, Lucie, Praha: Fragment, 2021, 64 s., váz. 229 Kč
Podaří se Alee a jejím kamarádům
potěšit hudbou podmořské bytosti?
Napsáno na míru začínajícím
čtenářům. Příběh o Alee, dívce
moře.
ISBN 978-80-253-5402-5

Šeborová, Silvie
Nedělní párty s Picassem

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Argo, 2021, 316 s., flexovazba
Vítejte na jednom zvláštním ostrově…
Je malý, hezký, jen kdyby tu nebydlela ta spousta příšerných dospělých.
Školu, park, ba i hračkářství mají na
starost lidé, kterým nic neudělá větší
radost, než když můžou nějakému
dítěti znepříjemnit život.
ISBN 978-80-257-3597-8

Webbová, Holly
Vánoční příběhy: Bílé medvídě

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 160 s., váz. 249 Kč
Sára miluje, když jí dědeček vypráví
o dobrodružstvích, která zažil v po
lárních oblastech Kanady.
ISBN 978-80-264-3849-6

Zadinová, Radka
Štěstí má moje jméno

Brno: CPress, 2021, 176 s., váz. 249 Kč
Terezka je holka jako každá jiná – až
na to, že jí to moc nejde ve škole.
ISBN 978-80-264-3740-6

Zagtoon
Kouzelná Beruška a Černý
Kocour: Všechna má tajemství

Brno: CPress, 2021, 64 s., flexovazba, 229 Kč
V tomto zápisníku najdeš prostor
pro všechny své myšlenky, tajemství
a čarovné okamžiky, které chceš sdílet s Kouzelnou Beruškou a Černým
Kocourem.
ISBN 978-80-264-3903-5

PRO DÍVK Y
Hanová, Jenny
Slaďoušek

Překl. Bičíková, Zuzana, Praha:
CooBoo, 2021, 224 s., váz. 299 Kč
Annemarie začíná mít pocit, že na
světě není nic horšího, než když je
vám dvanáct.
ISBN 978-80-7661-319-5

Lollipopz – Super zábava

Brno: CPress, 2021, 136 s., váz.
269 Kč
Spousta holek o sobě říká, že jsou
bláznivé, ale v našem případě je to
absolutní pravda! Super knížka plná
kvízů a zábavy!
ISBN 978-80-264-3856-4
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Překl. Foitová, Sára; Knechtlová,
Ivona, Praha: Albatros, 2021, 264 s.,
váz. 299 Kč
Pátý díl oblíbené série o Anně ze Zeleného domu. Anna se vdává!
ISBN 978-80-00-06437-6

Villadsenová, Lise
Nespadni, neutop se, neumírej

PRO M L ÁDE Ž
Turnerová, Corinna
Boží ajťák. 9 dní s Carlem Acutisem: příběh
Překl. Gračka, Jiří; Křehlíková,
Zdeňka, Praha: Karmelitánské
nakladatelství, 2021, 1. vyd., 96 s.,
brož. 179 Kč
„Máš leukémii.“ – Daniel se právě
dozvěděl asi nejhorší zprávu, jakou
si může teenager vyslechnout. Jeho
rodiče jsou v šoku. Lékaři vidí jeho
budoucnost tak půl na půl. Co bude
dál?
ISBN 978-80-7566-221-7

PŘ Í BĚ HY
Drijverová, Martina
Holky a kluci pořád zlobí

Praha: Edika, 2021, 80 s., váz. 249 Kč
Krátké příběhy o různých slabostech
a nedokonalostech pobaví malé čtenáře a přimějí je k zamyšlení, některým dětem nastaví zrcadlo a možná
je ponouknou ke zlepšení.
ISBN 978-80-266-1662-7

Kratochvíl, Miloš
Duchaři

Praha: Mladá fronta, 2021, 128 s.,
váz. 229 Kč
Dva nerozluční kamarádi, které
jsme poznali v prvním díle s názvem
Puntíkáři, musejí neustále někomu
pomáhat.
ISBN 978-80-204-5937-4

Kratochvíl, Miloš
Puntíkáři

První díl fantasy trilogie o tajích
skřítčího světa. Pod zemí se skrývá tajemství, které vždy ovlivňovalo chod
dějin – vyspělá kamenná království
obývaná skřítky.
ISBN 978-80-00-06430-7

Pearsonová, Mary E.
Temná krása

Překl. Jašová, Jana, Praha: CooBoo,
2021, 512 s., váz. 399 Kč
Závěrečný díl úspěšné trilogie Falešný polibek. Lia sice přežila zajetí
ve Vendě, ale teď se musí vypořádat
s ještě větším problémem. Hrozí totiž, že dojde ke zničení jejího království. A pouze ona to může zastavit.
ISBN 978-80-7661-344-7

Rus, Dmitrij
Hraju, abych žil 6 – Válka

Překl. Štefek, Václav, Praha: Fragment, 2021, 264 s., váz. 369 Kč
Magické plameny běsní, ocelové
čepele se taví, bohové se mezi sebou
perou. Bitva o Velechrám jde do finále! 6. díl jedné z nejúspěšnějších sérií
žánru LitRPG.
ISBN 978-80-253-5409-4

Sands, Kevin
Alchymistova šifra – Zrádcova
dýka

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2021, 288 s., váz. 349 Kč
Christopher, Tom a Sally jsou zpátky
v Londýně.
ISBN 978-80-253-5461-2

Šlik, Petr Hugo
Zkáza Jezerní kotliny

Praha: Albatros, 2021, 160 s., váz.
349 Kč
Pokračování legendární Chaty v Jezerní kotlině! Ludva s Pavlem dál
chodí do své milované Jezerní kotliny
a nosí do města lékárníkovi vzácný
šafrán.
ISBN 978-80-00-06549-6

Wilsonová, Susan M.
Záznamy nekonečna

Překl. Dubenská, Tereza, Praha: Fragment, 2021, 336 s., brož. 349 Kč
Ash se touží stát pilotkou, aby se
mohla účastnit boje v meziplanetární
válce a pomstít svoji rodinu.
ISBN 978-80-253-5462-9

Praha: Mladá fronta, 2021, 112 s.,
váz. 229 Kč
Mají dobré srdce, a tak když mají pocit, že někdo v jejich okolí potřebuje
pomoc, vrhají se do toho po hlavě.
ISBN 978-80-204-5936-7

SCI-FI, FANTASY
Cowellová, Cressida
Kouzelníci z pradávna 4: Ani do
skonání věků

Překl. Kadlec, Vratislav, Praha: Brio,
2021, 400 s., váz. 269 Kč
Zar a Čára našli přísady do lektvaru,
kterým se lze zbavit jezinek, a jezikrál
je už volá ke Ztracencovu jezeru. Oni
však nejdřív musí lektvar smíchat
v Poháru druhých šancí… Zar je
kouzelnický chlapec ovládaný jeziznamením.
ISBN 978-80-276-0251-3

Horna, Pavel
Tajemství kamenného království
Middlestone: Klíč k minulosti
Praha: Albatros, 2021, 304 s., brož.
299 Kč

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

knižní tipy

SMRT JE DŘINA
postav, jejich lásky a vztahy, strachy a touhy. Výborný, strhující román z roku 2015 je
plný nejen působivých scén, ale také úvah: „Na válce bylo nejhorší, jak se v ní množily neskutečné příhody a z tragédií se stávaly naprosto běžné události.“ – „Smrt se
pro něj změnila v příšernou dřinu, stejnou, jakou pro něj byl život se všemi svými
nuancemi.“ – „Vyznání lásky se podobá kytici růží unášené řekou. Nebude na vás
čekat moc dlouho – musíte ji zachytit ve správný okamžik, jinak ji proud strhne pryč;
v onom intenzivním momentu vyjevíte své tužby.“ – „To nejlepší, co může člověk, který chce uprchnout před bolestivými vzpomínkami, udělat, je se jim poddat. Neustálé
přehrávání otupí jejich ostří a závažnost. Čas se přelije přes bolest a ona se vsákne
do hlubin země.“ Z arabštiny přeložila a doslovem opatřila Jitka Jeníková, vydalo
nakladatelství Akropolis.
MILAN VALDEN

Román Smrt je dřina syrského spisovatele Chálida Chalífy
(Khaled Khalifa, *1964), největšího kronikáře občanské
války, vypráví o dvou bratrech a jejich sestře, kteří se rozhodnou splnit poslední přání svého zemřelého otce; ten
zemřel v Damašku, ale chce být pohřben v rodné vesnici
na severu země. Zdánlivě lehký úkol, jenže to by Sýrie nesměla být rozvrácena občanskou válkou. Cesta s mrtvým
tělem se tak promění v nebezpečnou, dlouhou a náročnou
misi, která je zároveň ponurým, syrovým obrazem země
rozervané válkou, její krutostí a absurditou... Samozřejmě sledujeme i příběhy povahově rozdílných sourozenců i příběh jejich ne zrovna dokonalého otce a dalších

JÁGR, LEGENDA
díváte na film pro pamětníky (co se dá dělat, dětství v sedmdesátkách už trochu
jako pamětnický film je), doba po revoluci a Jágrova cesta za velkou louži vdechne
do černobílého života barvu, přidává se žlutá, pak s reprezentačními dresy červená. Struktura není jen čistě komiksová, doplňuje ji fiktivní dialog dvou sportovních
komentátorů Andyho a Davea. Je to vtipné, neobvyklé, zajímavé.
Děj pokrývá zásadní okamžiky Jágrova života od dětství na Kladně, přes první
kroky v profesionálním světě, kde se nevyhnul ani šikaně od starších spoluhráčů,
přes léta v Americe, kde musel svůj talent dokazovat a poprat se s mnoha úskalími
až k úspěchům, trofejím, k pozici legendy.
Klobouk dolů před kariérou našeho nejznámějšího hokejisty, ale poklona patří i oběma autorům, kteří jeho život tak poutavě a originálně zpracovali.
JANA MARXTOVÁ

Nejsem hokejová fanynka, i když můj táta se po ledě proháněl jako hráč i rozhodčí spoustu let. Mě jeho nadšení
nepoznamenalo a řadím se tedy k těm, kdo registrují jen
zásadní vítězství nebo prohry české reprezentace, a moje
znalost jednotlivých hráčů závisí na tom, jak moc se o nich
mluví. Jedničkou je samozřejmě Jaromír Jágr. Toho zná
u nás snad každý včetně toho, s kým chodí, co jí, co si obléká, co si myslí. Mezi fanoušky tohoto našeho sportovního národního pokladu patří také Lukáš Csicsely a Vojtěch
Šeda, kteří svůj obdiv vepsali a nakreslili do knihy Jágr, legenda (vydává 65. pole).
Když říkám nakreslili, tak proto, že Jágrovu cestu za úspěchem zpracovali jako
komiks. A výborně si s touto formou pohráli. Dětství je černo-bílé asi jako když se

PIRUETY
vypadá usměvavě a ladně, ovšem na stadionech brzy po ránu je to spíš dřina, někdy
i otroctví. A to záleží na trenérech. Tillie vzpomíná na svoji první trenérku a vypráví,
jak důležitá je to osoba pro začínající bruslaře. Je totiž první, kdo vede dítě na led,
k první soutěži. Poprvé je všechno vždycky největší; je to první zážitek v dané situaci,
první zkušenost, podle které se už celý život budou posuzovat zážitky další. Autorka sama je velmi zajímavá osobnost. Již v pěti letech si uvědomila svoji lesbickou
orientaci, ale dlouho nedala do svých příběhů žádnou takto sexuálně vyhraněnou
postavu. Až její druhá kniha v roce 2015 vypráví příběh dvou kamarádek, které se do
sebe zamilují. Piruety jsou originální komiksové memoáry. Pro Tillie je krasobruslení
únikem. Možná je to nejlepší přístup k tomuto sportu, rozhodně lepší než třeba nutnost být krásná a splnit mamince její vlastní nesplněný sen.
JARMILA SKOPALOVÁ

Tahle knížka je nejzajímavější svojí historií a svojí autorkou.
Piruety (vydává Paseka, překlad Lenka Bukovská) začala
Tillie Waldenová psát ve svých jedenácti letech. Byla autorkou a zároveň i hlavní hrdinkou. O dalších jedenáct let
později se stala jednou z nejmladších držitelek Ceny Willa
Eisnera, nejprestižnějšího ocenění pro angloamerické
komiksy. Styl kreslení Tillie Waldenové vypadá spíše jako
načrtávání figur a situací. Komiks je černobílý s občasnou
žlutou, strohá barevnost podtrhává smutek, napětí, očekávání hlavní hrdinky i černobílý svět, ve kterém se pohybuje. V krasobruslení totiž
není moc šedých zón, když závodíte. Je to spíš prokletá dualita: vyhraješ x prohraješ,
jsi dobrá x jsi špatná, máme tě rádi x nemáme tě rádi. Je to sport, který navenek

POSLEDNÍ LOV
a opatrně vrací na scénu. Je bohatá, Benny rozhodně ne. V Posledním lovu (vydává Moba, překlad Silvie Mitlenerová), se autor pořádně opřel do politiky. Z jeho
knih vždycky dýchá skutečný život, tady se zdá, že už jde do tuhého a že trpělivost
s korupcí v Jihoafrické republice končí. Prolínají se tu dvě velké linky: z luxusního
vlaku se ztratí bývalý policista, nyní soukromá ochranka bohatých lidí, a jediní dva
svědci – jeho spolucestující – se taky vypařili. Je to zapeklitý a odložený případ, takové nemají policisté v lásce. Druhá větev příběhu se odehrává přes půl světa daleko, ve francouzském Bordeaux. Tady žije bývalý revolucionář klidným životem
s novou identitou, ale jak to bývá, jen do chvíle, než jej minulost dožene v podobě
parťáka z minulosti.
Trochu jsem se bála, že tohle bude poslední díl s Benny Griesselem, ale podívala jsem se na stránky Deona Meyera a hle – další detektivka se píše!
JARMILA SKOPALOVÁ

Když můj současný největší krimi oblíbenec Deon Meyer
vydá další detektivku, je to pro mě velký svátek. Bohužel
vždycky jen tak na jednu noc, maximálně na den a noc,
protože tyhle detektivky se čtou tak, že nemůžete přestat,
dokud nechytnete vraha. Pokud budete čtenáři – prvničky, pak byste měli vědět, že všechny Meyerovy příběhy se
odehrávají v Kapském Městě. Jak mi sám autor potvrdil,
s policií v tomhle prý nejkrásnějším městě na světě hodně
a rád spolupracuje a některé postavy mají svoji inspiraci
ve skutečných policistech. Hlavní postavou je vyšetřovatel Benny Griessel. Policajt skvělý, osobnost ne jednoduchá. Několikaletý alkoholik, ale dnes už abstinuje velmi dlouho. Jeho velká láska
je Alex. Kdysi slavná zpěvačka, nyní také vyléčená alkoholička, která se pomalu
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NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

399 Kč

vázaná
208 stran

439 Kč

349 Kč

349 Kč

vázaná
400 stran

vázaná
232 stran

vázaná
608 stran

299 Kč

brožovaná
192 stran

379 Kč

vázaná
416 stran

399 Kč

399 Kč

vázaná
128 stran

brožovaná
192 stran

299 Kč

vázaná
208 stran

369 Kč

vázaná
272 stran

399 Kč

vázaná
208 stran

299 Kč

vázaná
208 stran

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

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

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 10. 1. 2022 až 16. 1. 2022

beletrie
1. Patrik Hartl 15 roků lásky Bourdon
2. Sandra Brown Lest Ikar
3. Karel Gott Má cesta za štěstím – Karel Gott Karel Gott Agency
4. Halina Pawlowská Milý Bene Motto
5. Angela Marsonsová První krev Kalibr
6. Radka Třeštíková Tajemství Motto
7. Sandra Pogodová, Richard Pogoda Hoď se do pogody Cosmopolis
8. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
9. Paula Hawkins Pomalu hořící oheň Ikar
10. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána

populárně-naučná
1. Tomáš Kosačík, Lucie Kosačíková Nejjednodušší plán 29 dní Břicháč Tom
2. Roman Pavela Zeleninová zahrádka Edice České televize
3. Tomáš Kosačík Nejjednodušší recepty Břicháč Tom
4. Hana Marková Daňové zákony 2022 Grada
5. ÚZ 1456 – Trestní předpisy Sagit
6. Jan Vojáček Rozhodni se být zdráv CPress
7. Láďa Hruška Fit krabičky Ládi Hrušky Esence
8. Žofie Kanyzová Lunární kalendář Krásné paní s publikací 2022 Krásná paní
9. Pavel Kolář Posilování stresem – Cesta k odolnosti Universum
10. Marek Herman Máma není služka, máma je dáma Apak

pro děti a mládež
1. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 16 CooBoo
2. Marta Jandová Můj deník Pikola
3. Joanne K. Rowlingová Harry Potter a kámen mudrců Albatros
4. kolektiv Kouzelné čtení – Zpívánky 1 Albi
5. Joanne K. Rowlingová Vánoční prasátko Albatros
6. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 2 CooBoo
7. David Walliams Babička drsňačka Argo
8. kolektiv Kouzelné čtení – Pohádky na dobrou noc Albi
9. kolektiv Kouzelné čtení – Zpívánky 3 Albi
10. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky CooBoo
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Prosinec 2021 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. Robert Bryndza Propast smrti Cosmopolis
2. Kristýna Sněgoňová, František Kotleta Rudý vrabčák Epocha
3. Melanie Moreland Vytočenej na Maxx Baronet
4. Václav Smil Čísla nelžou Kniha Zlín
5. Julie Caplinová Chata ve Švýcarsku Cosmopolis
6. Radka Třeštíková Tajemství Motto
7. L. J. Shen Hra s ohněm Baronet
8. Lisa Reganová Matčin hrob Cosmopolis
9. Hakan Nesser Smolná vteřina Moba
10. Jo Nesbø Žárlivost a jiné povídky Kniha Zlín
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Postřehy psychoanalytika
z koncentračního tábora
BRUNO BETTELHEIM

Lidé nejsou
mravenci
PŘEKLAD MIROSLAVA KOPICOVÁ
Psycholog Bruno Bettelheim byl uvězněn v koncentračních
táborech v Dachau a Buchenwald. Aby přežil a zachoval
si lidskost, začal analyzovat chování vězňů a dozorců,
které popisuje až s mrazivou věcností. Extrémní podmínky
v nacistických lágrech mohou člověka přimět, aby se v zájmu
přežití své lidskosti zřekl. Nechybí zde ani analýza předválečného
Německa a možné odpovědi na často kladenou otázku: Jak se
mohl velký kulturní národ podvolit tak zrůdné ideologii?
Brož., 264 s., 449 Kč

Výchova k psychické odolnosti,
samostatnosti a vytrvalosti
PAVLA KOUCKÁ

Odolné dítě
Dnešní výchova je v mnohém jiná, než tomu bylo dřív. O děti
pečujeme, jako by šlo o vzácné cizokrajné květiny, kolem
kterých je třeba postavit skleník a neustále je chránit, hlídat a se
vším jim pomáhat. To se ovšem moc neslučuje s cílem výchovy,
jímž by měl být jedinec samostatný, zodpovědný a přiměřeně
odolný. Kniha je průvodcem pro rodiče, kteří chtějí, aby se
jejich dítě po vylétnutí z hnízda nezhroutilo, ale pevně stálo na
vlastních nohách.
Brož., 216 s., 315 Kč

obchod.portal.cz

hostbrno.cz

Drtivý příběh
zničeného dětství

„Při prožívání osudu tří bratrů se neubráníte slzám —
nad muži, kteří se z nich stali, nad chlapci, jimiž bývali,
i nad tím, jak krutě přišli o dětskou nevinnost.
Úžasné, tíživé a nezapomenutelné.“
Fredrik Backman, autor bestselleru Úzkosti a jejich lidé

