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ZÁZRAK JMÉNEM MAGGIE

Vážení a milí čtenáři,

Musím se přiznat, že číst o týraných dětech a týraných zvířatech je pro mě moc
těžké. Na každý takový případ dlouhé dny myslím a nechápu, jak je vůbec možné, že existují lidé, kteří páchají takové zlo. Proto, když jsem se od spisovatelky a nakladatelky Simony Votyové dozvěděla, že se chystá vydat český překlad
britského bestselleru vyprávějícího o krutě týrané, a nakonec šťastně zachráněné
fence Maggie the Wunderdog, a dokonce kvůli tomu založila crowdfundingovou
kampaň, rozhodla jsem se přispět. Jenže
příběh pouličního psa
Maggie. Přiznám
znáte to,Skutečný
co neuděláte
hned…
Byla bita, týrána a mnohokrát postřelena. Měla se
vzdát své šance
na světě. Ale
díky pomoci
se bez mučení,
nakonec
jsem
na svých
to zapolidských přátel byla z děsivých podmínek v Libanonu
zachráněna abylo
započala
dlouhou
cestu zakteří
uzdravením.
mněla. Naštěstí
dost
těch,
nebyli
Nyní šťastná fenka šíří radost všude, kam se vydá.
zapomnětliví,
přispěli
a
knize
pomohli
na
Dojemné, ale i radostné vyprávění o bezpodmínečné
lásce, neuvěřitelné cestě a chuti nikdy se nevzdávat.
světlo. Zázrak
jménem Maggie míří za
SKUTEČNÝ
čtenáři a PRAVDIVÝ
já splácím svůj dluh alespoň tím,
PŘÍBĚH
MALÉHO
PŘÍBĚH
že o téhle
výjimečné knize budu mluvit
POULIČNÍHO
OPUŠTĚNÉHO
MAGGIE,
PSA, KTERÝ SE
a psát. PSA
KTERÝ INSPIRUJE
NAUČIL ZNOVU
LIDI NA CELÉM
MILOVAT
Příběh
fenky
Maggie
začíná
v
LibaSVĚTĚ.
nonu, kde prožila psí peklo na zemi. Byla
týrána, mnohokrát postřelena, vypíchli jí
oči, přišla o jedno ucho a výčet hrůz, kterými prošla, tím zdaleka nekončí. Libanon
není k psům právě přívětivá země. Naštěstí i tady žijí lidé, kteří mají srdce na správném místě. Díky nim a díky charitativní
organizaci Wild At Heart nabral Maggiin život konečně šťastný směr. Nový lepší
osud na ni čekal až v daleké Velké Británii, kde se jí ujala úžasná Kasey Carlin. Ty
dvě si byly souzeny. Kasey se rozhodla Maggie pomoci, aby nakonec ke svému
překvapení zjistila, nakolik Maggie pomohla jí. Navíc, Kasey začala jejich společné zážitky sdílet na sociálních sítích a ze statečné Maggie, která se po tolika
útrapách znovu naučila radovat ze života a mít ráda lidi, se stala mediální hvězda.
Kniha, která následně vznikla, je čtením nejen o strastech a radostech, ale především o naději a tu v životě potřebujeme všichni. Lidé i zvířata.
JANA MARXTOVÁ
Kasey Carlin

ZÁZRAK JMÉNEM MAGGIE

asi nemá cenu říkat to, co bylo již tolikrát řečeno
a co je zjevné každý den. Nic není jako dřív. Je tu
ale adventní čas, kdy všichni doufáme ve zklidnění
situace i našich myslí. Rádi bychom vám v tuto chvíli
poděkovali za celoroční přízeň nejen našemu časopisu, ale především všem knižním novinkám, které
letos spatřily světlo světa. Neměly to totiž vůbec
jednoduché. Cestu ke čtenářům jim koronavirus pořádně zkomplikoval. Za normálních časů některým z nich stačí jen dobře vypadat,
zářit z regálu a sáhne po nich dostatek čtenářů, kteří prostě jen chtějí vědět, co
se pod lákavou obálkou skrývá. Jiným místo v knihovničce zajistí autogramiáda,
protože knihu s podpisem chce přece každý, a někdo, jak doufáme, nakupuje
s našimi Knižními novinkami v ruce. Ať tak či tak, návštěva knihkupectví je pro nás
knihomily radostí, společenskou událostí, z níž nelze odejít bez tiskařskou barvou
vonícího balíčku. Jenže o možnost procházet se mezi regály, listovat, vybírat jsme
byli letos ochuzeni a nové knihy si musely čtenáře hledat jinými cestami. V téhle
době jsme se v naší redakci snažili být po jejich boku. Našimi tipy, recenzemi,
rozhovory i zajímavostmi jsme, jak doufáme, pomohli najít knihám jejich čtenáře.
Knihkupci a nakladatelé, jejichž dlouholeté úsilí během několika měsíců málem
vzalo za své, se nevzdali bez boje a projevili velkou dávku nadšení, když otevírali
výdejní okénka, zřizovali e-shopy, mnohdy sami knihy čtenářům rozváželi, vznikala nová internetová knihkupectví i antikvariáty. Minulost mnohokrát ukázala, že
ve zlých časech jsou knihy a kultura tím, co dokáže lidi držet nad vodou. Situace
posledních měsíců, kdy se ani před veškeré komplikace prodej knih nezastavil, to
dokazuje.
Doufejme, že příští rok bude po všech stránkách lepší, knihy už nepůjdou
žebrotou a dveře knihkupectví se nikdy znovu nezavřou.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Proti trampotám života
dal Bůh člověku tři věci –
naději, spánek a smích.“
Immanuel Kant, filozof

co právě čte

IVAN FÍLA

spisovatel, scenárista, režisér a fotograf
Během lockdownu bych nejradší nedělal nic jiného,
než od rána do večera četl a oprostil se tak od reality.
Připravuji svoji novou fotografickou knihu Jeseníky –
Toulky světem a časem, starám se o svůj film, takže čas
na čtení je nadále vzácný. Nicméně jsem se pustil do
biografie polského autora a intimního znalce českých
poměrů Aleksandera Kaczorowského: Ota Pavel – Pod
povrchem. Pavel je už od mládí moje srdeční zaležitost, jeho poetický styl psaní je mi velmi blízký. Také mi
o něm hodně vyprávěl jeho nejlepší kamarád Arnošt Lustig. V němčině čtu Ferdinanda von Schiracha a jeho autobiografické vzpomínání Kaffee und Zigaretten.
Mám rád jeho strohý styl krátkých vět a přál bych si, aby i tato kniha tohoto
autora, bývalého právníka, jehož knihy se v Německu prodávají ve statisícových
nákladech a vycházejí po celém světě, byla přeložena do češtiny. Dále mi leží na
stole moje milovaná Elena Ferrante a její poslední kniha Prolhaný život dospělých. Samozřejmě si přečtu i Kunderovu Slavnost bezvýznamnosti v překladu
Aničky Kareninové, s kterou jsem spolupracoval na svém prvním románu Muž,
který stál v cestě.
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ZAŽÍT ALPY
Čtyři alpské státy – čtyři
rozsáhlé kapitoly. V každé
z nich najdete zajímavosti
daného regionu, povídání
s majiteli horských chat,
či recepty na tu pravou
alpskou kuchyni.

HOTÝLEK NA
ISLANDU
Panenská příroda Islandu a útulná
atmosféra ve stylu hygge ve vás
vyvolají touhu zachumlat se do
hřejivé deky u kamen a popíjet
horkou čokoládu…Vydejte se za
polární září do země ohně a ledu.

VŠECHNY
BARVY NOCI
Tenisový trenér Vincent
přichází nečekaně a rychle
o zrak. Co má s tak zdrcující
diagnózou dělat? Útěchu
nachází na venkově a zjišťuje,
že svět je stále nejen plný
barev, ale i lásky. Novinka
z edice 7lásky.

rozhovor

s L u k á š e m Va v r e č k o u

TAJEMSTVÍM OBESTŘENÝ GÉNIUS
Už jsem ze školy nějaký ten pátek, ale tahle knížka mě donutila vrátit se do hodin fyziky. Kdybych se tenkrát líp podívala
alespoň na fotku Nikoly Tesly, snad by mě upoutal jeho uhrančivý vzhled, když už ne jeho vynálezy. Co se nepovedlo fyzikářce, povedlo se Lukáši Vavrečkovi a jeho knize Tesla Noir. A také se mu povedlo zamotat mi hlavu a otevřít Wikipedii,
abych zjistila, co z jeho úžasně napínavého románu je pravda a co jeho fantazie.
Lukáši, co je ten největší „hoax“ v knize?
Těch mystifikací je tam dost a dost, těžko vybrat, která je ta největší. Ale abych alespoň trochu na otázku
odpověděl, jedna z největších mystifikací, na kterých
je román postaven, je asi ta, že Teslův dálkový přenos
energie (a od něj odvislý tzv. Světový systém) opravdu
fungoval. Bezdrátový přenos energie se samozřejmě
používá, podívejme se třeba na bezkontaktní dobíjení
telefonů nebo zubních kartáčků. Jenže tyhle principy
se uplatnily až v posledních letech a rozhodně ne v takové míře, jak Nikola Tesla předpovídal. V jeho pojetí
šlo o napájení celých měst na dálku – a tady lze jen
spekulovat, jestli by to vůbec fungovalo. I když Japonci
snad teď něco na ten způsob testují.
Jak dlouho a jak moc jste studoval Teslovy objevy
a jeho život?
Začal jsem si o něm shánět publikace, četl jsem články
a zhruba dva měsíce na to jsem začal psát. Výborně
jsem se bavil třeba právě různými konspiračními teoriemi, které se kolem Tesly rojily, a trochu se bál, jestli
k tomu vůbec zvládnu vymyslet i něco svého. Totiž,
o málokom se toho napovídalo tolik jako o tomhle
Srbovi s pichlavýma očima.

se čtenář nepřestal bavit.
Co se technologie týče,
v tomhle mi byl velkým
pomocníkem Jiří Lojín.
Poznal jsem ho jako šéfredaktora portálu Vaše
Literatura. Teprve když
jsem začal psát o Teslovi,
vyšlo najevo, že je původně elektroinženýr.
Ale k těm pramenům: Moc a moc mě
bavilo dostávat do příběhu skutečné souvislosti
a reálné postavy. Byť se
to nemusí na první pohled zdát, těch reálných
je tam víc než fiktivních
– a to včetně některých agentů FBI, kteří měli Teslův
případ skutečně na starosti. Různé Teslovy zvláštnosti,
libůstky, vzpomínky na mládí nebo popisy psychických
stavů jsem zase čerpal z jeho vlastních autobiografických textů.

Od první stránky mám takové šimrání, jako bych právě
četla konspirační teorii. Je pravda, že kolem Tesly pár
nesrovnalostí skutečně je. Do jaké míry je pro vás tajemným mužem?
Věřím, že přišel na spoustu věcí, že byl neskutečně
pracovitý a že o energii uvažoval tak, jak o ní v té
době neuvažoval nejspíš
nikdo z řad seriózních
vědců. Nevěřím, že proVČELAŘSTVÍ SVAZEK III.
střednictvím vibrací komunikoval s cizími světy
Dlouho očekávané pokračování
nebo že ho mimogalakčtyřsvazkové publikace zahrnující
tická civilizace používala
celý obor včelařství.
jako médium za účelem
posunutí technologického pokroku na Zemi ku• Včelí pastva a její zdroje
předu… A taky nevěřím,
Bronislav Gruna,Michal Počuch
že do tunguzské oblasti
• Včelí produkty
svrhnul elektrický meAntonín Přidal
teorit.
• Medovina a nápoje z medu
Jaroslav Lstibůrek
Každou kapitolu uvádíte citací z Teslových
prací a vybíráte opravdu
Více než 200 stran s barevnými fotografiemi.
aktuální věty, jako třeVydává Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.
ba: „Svět se skládá z vln.
K dostání u dobrých knihkupců, na akcích PSNV-CZ,
Tím nejdůležitějším při
ve vybraných prodejnách včelařských potřeb.
jeho poznávání je vibe-shop www.psnv.cz/eshop/.
race a rezonance.“ To je
Zde možnost doobjednat si také Včelařství I a II.L
přemýšlení o kvantové

Po smrti Nikoly Tesly v hotelovém pokoji skutečně
FBI zabavila všechny jeho zápisky. Kam až jste pátral
v pramenech?
Řekl bych, že docela daleko. Nejtěžší bylo najít způsob,
jak všechno přiblížit jednoduše a srozumitelně tak, aby

6

fyzice, kvantovém aktivismu. Myslíte, že už ve své
době mohl skutečně vzbuzovat strach svými vědeckými výzkumy? Nebo jen posměch a nepochopení?
Strach vzbuzoval spíše svými pokusy. Co se jeho
pojetí světa a energie týče, tam vyvolával značné nepochopení a někdy právě i posměch. Ve dvacátých
a třicátých letech 20. století se obrovské oblibě těšil
okultismus, spiritismus a široká škála toho, co byste dneska označila jako ezoteriku. Ne nadarmo se
při seancích, když si kruh lidí vzájemně stiskl ruce,
říkalo: „Cítíte ty vibrace?“ A to je to, co na slovech
Nikoly Tesly působilo úsměvně. Jednak si jeho slova
vykládali ezotericky, jednak je tak svým způsobem
i myslel: Předpokládal, alespoň tak si já jeho texty
vykládám, že všechny vibrace (i tyto, které chápeme
jako mystické) mají základ v nějakém jednoduchém
přírodním zákonu, fyzikálním rozvržení světa, které
jsme zatím neodhalili. A ano, kvantová mechanika,
částice, které jsou vlnami, nebo nakonec dnes populární teorie superstrun…, to je stále totéž hledání
něčeho, co by mohlo být jednotnou odpovědí na to,
co je za všemi tak různorodými jevy, z nichž mnohé
chápeme jako vibrace.
Vaše knížka je napsaná tak, že přímo svádí ke zfilmování. Kdo by podle vás měl film režírovat a kdo by v něm
měl hrát? Předpokládám, že scénář si samozřejmě
napíšete sám.
No, to není jednoduchá otázka… Ale tak třeba režii
by určitě skvěle zvládnul Curtis Hanson, režisér filmu
L.A. – Přísně tajné. Jestli ho dobře namaskují, umím
si přestavit, že starého Teslu by zvládl Nicolas Cage…
Ne, dělám si legraci. Kolbenova dcera Lilly, to by mohla být Taisa Farmiga a Jamie Collins, to je jasný Ryan
Gosling – ale asi tak před deseti lety.
JARMILA SKOPALOVÁ

MLHA NAD
SHADOW
SANDS

STŘÍBRNÁ
KŘÍDLA
Fayein bývalý manžel je
ve vězení, její společnost
Revenge se chystá vstoupit
na americký trh a ona sama
začíná nový život. Zrovna
když si myslí, že už má
všechno zlé za sebou, se
ale celá její existence znovu
ocitá v ohrožení. Volné
pokračování bestselleru
Zlatá klec.

Kate Marshallová
a její asistent Tristan
Harper vyšetřují další
zapeklitý případ. Jak
spolu souvisí zmizení
mladých lidí a oblast
Shadow Sands?
A jakou roli hraje hustá
anglická mlha?

VELKÁ KNIHA
SPRÁVNÉHO
ČECHA

ŽENY PLUJÍ
NA SEVER
Proudem života k plodům zralosti.
Sedmdesátiletá autorka Mary
Pipherová úročí své zkušenosti
dcery, sestry, matky, babičky,
pečovatelky, klinické psycholožky
a kulturní antropoložky a píše
pro ženy o ženách v bodě
životních proměn.

POZVALA MĚ DÁL
Od okamžiku, kdy Elle pronajala svůj
luxusní dům v Cornwallu, se v něm
necítí dobře a má pocit, že někdo tajně
sleduje každičký její pohyb. Někdo
odemkl minulost, ona sama mu dala klíč
a pozvala ho dál…

Čím jsme jako národ přispěli
k celosvětovému vývoji vědy
a techniky? Jakými výzkumy
i objevy se můžeme pyšnit? Knížka
nezapomíná ani na výčet slavných
osobností, přehledně jmenuje české
státní symboly, zajímavosti kolem
hymny, a dokonce se dostane také
na významná místa, která se zapsala
do české i světové historie.

Koupíte v knihkupectví nebo na www.grada.cz

w ww.pa ve l me rva rt. cz
Michal Řoutil

NEVĚŘÍCÍ, ODEJDĚTE!
SOUČASNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ
VE VYBRANÝCH ZEMÍCH BLÍZKÉHO VÝCHODU
A AFRIKY

Vázaná, 1600 x 235 mm, 640 stran, cena: 590,-

Kniha se věnuje pronásledování a diskriminaci
křesťanů v zemí Blízkého východu a severní Afriky.
Seznamují s dějinami křesťanství v dané zemi
a popisují život místních církví. Stěžejní části se
zaměřují na osudy křesťanů od počátku 20. století
do dnešních dnů. U zemí, v nichž momentálně dochází k rozsáhlému pronásledování (Irák, Sýrie, Afghánistán, Pákistán, Libye, Súdán) či zvýšené diskriminaci (Írán, Saúdská Arábie) křesťanů, se výklad soustředí na kvalifikaci,
kvantifikaci a podrobný popis probíhajících událostí.

Jana Poláková

NÁVŠTĚVA U VELKÉHO KANIBALA
MÝTY A VYPRÁVĚNÍ ARCHAICKÝCH KMENŮ
PŘIPRAVIL ONDŘEJ PIVODA
ILUSTRACE VLADIMÍR RIMBALA

Vázaná 160 x 235, 432 stran, cena:429,-

Kniha je výborem z ústní tradice mnoha archaických
etnik celého světa. Vybrané příběhy zachycují světonázor jednotlivých etnických skupin, jejich životní moudrost, morální hodnoty, hovoří z nich obavy,
přání i vnímání krásy. Reálie tvrdého života v džungli,
na poušti či na tropických ostrovech, k nimž patřil
i kanibalismus a jiné, pro nás kruté či nepochopitelné praktiky, se zde prolínají s nadčasovými hodnotami, filosofickými myšlenkami, moudrostí a poezií
každodenního života.

Lydie Romanská

KLETBA PODLE JUSTINY
(ZE SLEZSKA 1915–2015)

Vázaná 140 x 205, 360 stran, cena: 299,-

Román ze Svinova, dnes části Ostravy, dříve však
samostatného města, vypráví skutečný příběh
dvou domů a jejich obyvatel, jak se odehrával po
téměř celé 20. století a na začátku 21. století. Rodina úspěšných řezníků je stižena tajemnou kletbou,
která pronásleduje její mužskou část. Dění ve
městě se proplétá s mnohdy tragickými osudy
členů rodu, kteří postupně odhalují, ale zároveň
skrývají dávné tajemství. Především mužům se opakovaně zjevuje tajemná
dívka v bílém – snad jako memento prokletí v důsledku nevinně prolité dívčí
krve, snad předzvěst blížící se tragické smrti. Román rozhodně nepostrádá
tajemství, napětí a dramatičnost. Jednou z jeho rozhodujících předností je
i virtuózní slalom mezi obžalobou a obhajobou hlavních postav, důsledná absence černobílého hodnocení charakterů a skutků.

Lubomír Macháček

ZVÍŘE NA MOSTĚ
Vázaná, 140 x 205 mm, 320 stran, cena: 299,-

Prokop, stárnoucí psycholog, vyrazil v době zimních
prázdnin s vnukem a psem do hor. V krajině je zastihne sněhová bouře oni uvíznpu na samotě v roubence. Bílá sněhová idyla se ze dne na den změní. Cesty
jsou zavalené stromy, nefunguje spojení, přichází
mráz. A pak svitne naděje, je po bouři a stárnoucí
muž při obhlídce krajiny objeví stopy, které mu připomínají minulost. Zprvu přinášejí úlevu, ale s přibývajícími dny začnou otvírat staré rány. Okolnosti mimořádné situace nutí
Prokopa zamýšlet se nad svým životem i nad příběhy lidí, ke kterým měl nejblíž.
Ublížil někomu, zranil ho natolik, aby pomsta zvítězila nad zdravým rozumem?

ŘEKOVÉ NA ČESKÉM ÚZEMÍ OD 2. POLOVINY 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

Kniha o novém domově Řeků
Jana Poláková
Dva životy, dvě kultury, dvě země.
Řekové na českém území od 2. poloviny
20. století do současnosti
V roce 1948 našlo v tehdejším Československu
útočiště před občanskou válkou více než 13 000
uprchlíků z Řecka, dospělých i dětí. Původně dočasně plánovaný pobyt se jim zde vývojem politických událostí v jejich rodné zemi prodloužil
o několik desetiletí, některým dodnes.
Kniha v úvodní části představuje stručnou historii řecké národnostní menšiny na českém území.
V dalších kapitolách může čtenář díky unikátním
generačním výpovědím přímých účastníků sledovat nejen úspěšnou integraci řeckých migrantů a jejich potomků, ale také kontinuitu etnického
a kulturního vědomí, kterou nenarušily ani interetnické sňatky nebo ztráta kontaktu s původní
vlastí a kulturním prostředím.
Kniha vyšla s finanční podporou statutárního
města Brna a Jihomoravského kraje.
Grafická úprava Pavel Brabec, rozsah 314 stran,
108 fotografií a dokumentů, formát 17 x 24 cm,
pevná, šitá vazba, anglické a řecké resumé, věcný
a jmenný rejstřík.
Vydal nadační fond Hellenika
ve spolupráci s Moravským zemským muzeem
a Masarykovou univerzitou.

Knihu objednávejte v e-shopu Nakladatelství Munipress
Masarykovy univerzity munishop.muni.cz/obchod/knihy
nebo na e-adrese munishop@muni.cz.

knižní tipy

LÉČIVÉ JÁ
Imunita se ukázala být naším dalším mozkem. To, že ji vědomě nevnímáme, neznamená, že nás neřídí jaksi tajně. Pro nás
to znamená, že to, jak žijeme, má vliv přímo na naši buněčnou
strukturu. Tedy nejen to, s jakými lidmi se stýkáme, v jaké
komunitě žijeme, ale také co jíme, jak spíme, jak přemýšlíme.
A to tedy znamená, že my sami ovlivňujeme víc, než si myslíme. Můžeme u druhého zapříčinit svou náladou nepohodu,
vztek nebo lítost, ty ale v jeho těle způsobí změny, které mohou vést k nemoci. Můžeme tedy druhému způsobit újmu na
zdraví, stejně jako ji on může způsobit nám.
Deepak Chopra s Rudolphem Tanzim ve své knize Léčivé já (vydal Anag, překlad
Kateřina Orlová) přicházejí s jednoduchým týdenním plánem. A je to plán velmi volný
a uživatelsky přívětivý: nic totiž nemusíte. Základem je cítit se fajn a z dlouhého seznamu si vždy stačí vybrat jednu věc. Třeba jeden druh jídla, které vyzkoušíte. Každý den

splníte jeden malý úkol, který vylepší kvalitu vašeho života i vašeho zdraví. Pondělí je
věnováno protizánětlivé stravě. Nic nechutného to není. Když si najdete seznam takových potravin, zjistíte, že mnoho z nich jíte a hodně vám chutnají. Třeba banán nebo
kapusta nebo lískové oříšky – ovšem ty by neměly být ve vanilkových rohlíčcích, samozřejmě. Bohužel, cukru se máme vyhýbat. Úterý je den zmírnění stresu. Zase žádná
křeč: docela jednoduchá doporučení, jako třeba si vůbec jen ten stres uvědomit. Víte,
kolik lidí se snaží stres ignorovat? Tím ho jen zvětšují. Uvědomit si, že mě něco stresuje,
může být docela překvapující zjištění. Jedno doporučení, kterým bych třeba začala já,
je pobýt chvilku v tichu. Středa je proti stárnutí – a zase, žádné „vemte běžecké boty
nebo baťoh a vyběhněte na Sněžku“. Hezky mile, pomalu, žádný stres a můžete ke
svačině přidat trochu něčeho protizánětlivého – a vidíte, už jsme dali dohromady tři
dny pro naše léčivé já. Zkrátka – už je čas vzít život skutečně do svých vlastních rukou
a nedávat ho pořád do rukou úplně cizích lidí. Vy se znáte přece jen nejlíp.
JARMILA SKOPALOVÁ

COSI DIVNÉHO V MÉ HLAVĚ
v čase zpět. Vyprávění ve třetí osobě je ozvláštněno tím, že do něj občas krátce promluví postavy, které mají s Mevlutem něco společného, a doplňují tak děj i portrét
doby a proměny Istanbulu svým pohledem. A nebývá časté, aby v románu byl také
rejstřík osob a chronologie událostí; na začátku je i přehledný stručný rodokmen.
Je to román krásný a vlastně velmi smutný, o celoživotní dřině poctivého, dobrého
člověka, který od rána do večera pracuje a hledá své štěstí v měnícím se Istanbulu.
Během oněch čtyřiceti let se město mění rychlým tempem. Stačí jeden neuvěřitelný
údaj: když hrdina románu přichází jako školák v roce 1969 do Istanbulu za otcem,
má město 3 miliony obyvatel. Na konci románu, v roce 2012, je to o 10 milionů
obyvatel více… Pamuk ve svém rozsáhlém, poměrně málo dramatickém líčení osudů
Mevluta, jeho ženy, příbuzných, přátel a dětí nikam nespěchá, vše popisuje dosti
podrobně, pro někoho možná až nudně či zdlouhavě, ale jeho kronika čtyřiceti posledních let Istanbulu (a vlastně i Turecka) očima chudých vesnických přistěhovalců,
z nichž někteří živoří, jiní bohatnou, jiným se daří i přes stálou dřinu stále stejně
špatně nebo přiměřeně tomu, aby tak tak uživili sebe a rodinu, je fascinující.
MILAN VALDEN

Jedinému tureckému nositeli Nobelovy ceny za literaturu
Orhanu Pamukovi (*1952) už vyšly v češtině (v Argu a převážně ve skvělých překladech Petra Kučery) všechny romány kromě prvotiny a ještě další dvě nerománové knihy, celkem již jedenáct titulů v pěkné grafické úpravě Pavla Růta.
Po nejnovějším románu Rusovláska (2016, č. 2019) vyšel
nyní i Pamukův předposlední román Cosi divného v mé hlavě (2014). Titul díla je citátem z Wordsworthovy Předehry.
Odehrává se během více než čtyřiceti let, od roku 1969 do
roku 2012, a jeho hlavním hrdinou je Mevlut, pouliční prodavač jogurtu a tradičního
lehce alkoholického nápoje bozy. Mevlut pochází z chudé vesnice ve střední Anatolii a ve věku 12 let přichází za otcem do Istanbulu tak jako mnoho jiných chudých
přistěhovalců. Má své sny a touhy a později se zamiluje do jedné dívky, kterou vidí
na svatbě příbuzných. Píše jí několik let dopisy a pak ji unese z její vesnice. Touto
událostí román začíná, v roce 1982. Jak však Mevlut zjistí, došlo k podivné záměně
a unesená dívka je sestra té, do níž se Mevlut původně zakoukal… Pak se autor vrací

HRANICE LESA
Knížka Vratislava Kadlece Hranice lesa (vydává Argo) obsahuje sedmnáct podivuhodných povídek. Povídek napsaných vytříbeným jazykem, přesvědčivým vyprávěcím stylem.
V mnoha z nich se objevuje nějaký moment, který přesahuje naši běžnou realitu. V jedné z povídek se tak setkáváme
s mužem, který je zvyklý na noc odkládat své jméno na noční
stolek. To mimo jiné znamená, že ve snech jej netíží nic z jeho
skutečného života. Jednoho dne se probudí, jméno na stolku
není a on neví, kým je, stejně jako to neví jeho manželka nebo
kolegové v práci. V jiné povídce protagonista v husté mlze ztratí tvář, aniž by přišel
o možnost mluvit. Lékaři jsou bezradní a jeho manželka podniká strastiplnou cestu za
jeho ztraceným obličejem. Tragikomická je povídka, v níž cestují dva muži v autobuse,
ve kterém je nesnesitelné vedro. Tak nesnesitelné, až se muži k sobě připečou. Ano,
jsou z nich, slovy autorovými, připečenci. Jak asi dopadne kontrola jízdenek, při níž
se ukáže, že jeden z připečenců jede načerno? Mnozí hrdinové Kadlecových příběhů
rekapitulují svůj dosavadní život. Ptají se sami sebe, zda jejich klíčová rozhodnutí byla
ta správná. Někdy nemají odvahu vyslovit před svými nejbližšími, co je trápí, co by
chtěli změnit. Nebo se snaží najít místa, která pro ně jsou důležitá. Lze se ale třeba
vyznat v lese, kterým naposledy šli před desítkami let? Jsou ta místa stále ještě rozpoznatelná? Každá z povídek je něčím jiná, každá zajímavě upozorňuje na detaily i celky
každodennosti. Na obálce je znepokojující, ovšem velmi vhodně zvolená ilustrace
Pavla Růta.
LUCIE JÍLKOVÁ
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Kniha ARCHISTORIE / Vyprávění o architektuře
srozumitelně vysvětluje na desítkách příkladů
z dávné historie i současnosti základní architektonické formy, typy budov a seznamuje se stavebními
materiály. Originálně ilustrovanou knihu její polská
autorka napsala pro své čtyři děti a původní vydání
získalo titul Nejkrásnější kniha roku. Vydává nakladatelství LABYRINT v edici knih pro děti RAKETA.

www.labyrint.net

CENA JOHANNA STEINBRENERA

CENA KNIHOVNÍKŮ za titul
POVÁLEČNÉ OSUDY ŠUMAVSKÝCH RODÁKŮ
Maria Franková

beletrie 1. místo
SVĚDECTVÍ Z POVÁLEČNÉ ŠUMAVY
Rosa Tahedlová
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rozhovor

s R . Št ě p á n k e m a Z . St a s z k e m

NOVÁ EDICE O PROBLÉMECH DNEŠKA
Pokud vás zajímá, co se děje s planetou, se životním prostředím, s námi všemi, pak už nebudete muset hledat mezi tou
spoustou knížek, které vycházejí. Budete si moci najít edici Klimax nakladatelství Host a dostane se vám nabídky knih, které
vám dají odpovědi. Za vznikem a náplní této edice stojí Radek Štěpánek a Zdeněk Staszek.
Je to opravdu tak, že edice Klimax by měla zjednodušit
hledání těm, kdo chtějí odpovědi na všechny klimatické otázky?
ZS: Doufám, že více než to, že podnítí otázky nové. Klimatická změna či krize je fenomén prostorově i časově
naprosto překračující zkušenostní a intelektuální možnosti lidského života, není to něco, co lze jednoduše
pochopit, vyřešit, ale ani popřít. To nicméně nezname-

ho vztahu k životnímu prostředí „prokapávala“ i do jiných sekcí nakladatelství. Už se tak ostatně děje, tohle
téma začíná velmi silně rezonovat například v dětské
literatuře, kde naše kolegyně připravily vydání knihy o světových národních parcích a připravují třeba
i knihu Palmy na severním pólu, což je velmi zajímavě
pojatý průvodce klimatickou změnou pro starší děti.
A samozřejmě, kdyby někdo poslal kvalitní román

Radek Štěpánek

Zdeněk Staszek

ná, že bychom se v edici nechtěli věnovat praktickým,
politickým nebo technickým otázkám — naopak. I na
nich a jejich odpovědích se ukazuje, jak se proměňuje
lidský přístup k planetě, jak se vyšlapávají nové cesty.
RŠ: Já hlavně doufám, že edice se nebude zabývat jen
klimatickými problémy, ale i dalšími palčivými problémy dneška, jako je například razantní a zničující úbytek
biodiverzity, ale například i vztahem člověka a životního
prostředí obecně, k sobě samému a podobně. Protože
klimatická změna s tím vším souvisí, což mimo jiné moc
hezky rozebírá David Wallace-Wells v knize Neobyvatelná Země, která teď vyšla jako první kniha naší edice.

s environmentální tématikou, nebo třeba sci-fi, rozhodně bychom o jejich vydání jednali s dalšími kolegy
v redakci.

Co všechno tedy bude do edice patřit?
ZS: Klimax je koncipován jako nonfiction edice, tedy
výběr literatury faktu. Zařazujeme do ní jak překladové knihy ze zahraničí, tak původní české tituly, které
momentálně vznikají na zakázku. Pokud jde o tematické zaměření, snažíme se být otevření všemu od rozhovorů s lokálními ekologickými aktivisty přes historické
analýzy po filozofii.
RŠ: Oslovili jsme řadu vědců a aktivních lidí, kteří mají
co do činění s problematickou sucha v naší krajině,
vztahem k životnímu prostředí, environmentálním
problémům a podobně. A doufáme, že časem budeme
motivovat autory k tomu, aby za námi se svými nápady
chodili přednostně.
Budete rozlišovat mezi žánry, nebo vás zajímá i detektivka nebo komiks s tématem životního prostředí?
RŠ: Samotná edice Klimax je nonfiction, nebráníme
se ale samozřejmě ani tomu, aby problematika naše-

Jste vy osobně zastánci názoru, že za klimatické změny
může člověk, nebo naopak je to přirozený běh věci,
změna blízkosti planety Země ke Slunci a podobně?
ZS: Klimatická změna není věc názoru, je to vědecky
prokázaná skutečnost. Redukce skutečnosti klimatické krize na „názor“ je výsledek těžařské a průmyslové lobby posledních třiceti let. Podobně se velké
tabákové koncerny v šedesátých letech snažily přesvědčit veřejnost, že kouření je naprosto neškodná
kratochvíle.
RŠ: Je jasné, že člověk planetu zamořuje zplodinami.
Představte si atmosféru planety jako vzduchotěsně
utěsněnou garáž a fosilní paliva spalovaná průmyslem, dopravou a zemědělstvím jako nastartované auto
v ní. Dveře otevřít nemůžeme, protože do vesmíru
žádné nevedou. Zbývá nám jediné, vypnout motor
a přestat využívat neobnovitelné zdroje. Ale znovu připomínám, nejde tady jen o klima. Naše neudržitelné
chování má za následek mimo jiné i to, že v té „garáži“
pomalu vymírá vše ostatní, co ji s námi sdílelo. Hrozí,
že člověk zůstane sám. Pro mě osobně je pak už jedno,
co se bude dít dál. Pokud člověk opravdu způsobí vyhynutí milionů druhů rostlin a živočichů, musí se stát
i něco s ním samotným.
Jako první knihu jste vybrali dost nemilosrdný titul Neobyvatelná Země. Co takhle šíření poplašných zpráv
– nebojíte se, že vás někteří ukřižují?
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ZS: Proč poplašných? David Wallace-Wells, který knihu Neobyvatelná Země napsal, neudělal nic jiného,
než že připravil čtivý sumář vědeckého poznaní klimatických systémů a scénář jejich pravděpodobných
reakcí na zvyšování obsahu částic skleníkových plynů
v atmosféře. Kniha je nemilosrdná právě tím, že bez
příkras předkládá fakta.
Která témata vás osobně nejvíc vzrušují, co se týče životního prostředí?
ZS: Jsem vzděláním sociolog, takže nějak přirozeně
tíhnu k historické reflexi environmentálních problémů
— jakou v nich hrála a hraje politika, průmysl, diplomacie, ale třeba i kultura roli — a filozofickým diskusím, které vyvolávají. Nicméně životního prostředí se
v současnosti vlastně týká všeho od technologických
novinek, přes stavební regulace po korejský pop, takže
jakékoliv vzrušující téma má dnes svou environmentální dimenzi. Jde o to, kdy ji akcentovat a kdy ne.
RŠ: Já jsem vzděláním environmentalista, takže mám
zase neustále tendenci varovat před přílišným „zeštíhlováním“ problémů. Víte, environmentální rizika,
s nimiž se potýkáme, jsou tak obrovská, že ohrožují samotnou naši existenci. Už to není otázka – co by, kdyby. Z mého pohledu je jasné, že náš životní styl i celý
systém uspořádání společnosti jsou neudržitelné. A už
to ví i ekonomové, uvědomují si to nakonec i ty ropné
společnosti, které samy pod tíhou událostí začínají měnit strategie. Společnost je ale musí donutit k rychlému
řešení, protože nám nezbývá moc času, než se svět začne hroutit sám do sebe. Pokud nebudeme dostatečně
odvážní, bude se tak jako tak muset všechno změnit,
akorát to bude už mimo naši kontrolu. To je to, čeho se
obávám. A proto doufám, že ta edice nabídne čtenářům především nějakou oporu a pevný bod k rozvíjení
představivosti. Protože my asi teď zkrátka myslíme, že
se svět změnit nemůže. Opak je pravdou, změnit se
může a zcela jistě se změní, jde jen o to, jestli to bude
po dobrém či po zlém. A já pořád tak nějak doufám
v to dobro.
Jaké tituly dál chystáte?
RŠ: Z mého pohledu je jich zásadních hned několik.
Tím hlavním ale bude splátka obrovského dluhu, který
v Česku máme. A tím je vydání knihy Silent Spring od
Rachel Carsonové. Tato environmentální „bible“ nikdy
nevyšla česky. A přitom je ve světě, kde stále vzrůstá
spotřeba pesticidů a dalších látek, stále prudce aktuál
ní. Knížka vyjde v naší edici příští rok. Příští rok také
začnou vycházet původní české tituly, které jsou zatím
v přípravě a na něž se moc těším. Prozradím jen, že
jeden z nich se bude týkat sucha v Česku a bude to jakási reportáž představující různé způsoby šetrnějších
způsobů využívání prostředí.
JARMILA SKOPALOVÁ

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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www.knihyzed.cz

PROSTOR
NAKLADATELST VÍ ZALOŽENÉ V PROSINCI 1989.

Může virus zemřít? A jak se z virů chcípáčků stávají světoví
šampióni? Máme se obávat silného státu? A jaký smysl má
mýlit se? Pandemie nemoci covid-19 přináší záplavu otázek,
ale málo jasných odpovědí. Komu věřit, když je všude plno
„odborníků“? Publicista Aleš Palán se rozhodl „uvěřit“
člověku, který s viry žije skoro celý profesní život. Rozhovor
s předním českým biochemikem a prorektorem Karlovy
Univerzity Janem Konvalinkou je výletem do světa vědy,
smrtících virů, i nevědeckých fám; do zákulisí koronavirové
pandemie i chyb, kterých jsme se dopustili. Rozhovor
doprovázejí portrétní fotografi e od Jana Šibíka a jeho
unikátní snímky z období jarní covidové karantény.

DÁVÁME KVALITNÍM KNIHÁM PROSTOR

Strhující vědecké drama
o hrozbě infekčních nemocí,
jež mají děsivou moc rozvrátit
každodenní život v globálním
měřítku, zničit veřejné
i soukromé prostředky
a ochromit obchod a dopravu.
Epidemie covidu-19, eboly, MERS
a horečky zika nám ukazují, jak
žalostně málo jsme připravení
na to, abychom se s těmito
výpadky dokázali vyrovnat.

Mimořádné osobnosti, výjimečné myšlenky
a objevy, nadčasové dílo v mimořádných knihách.
Stálice světové knižní scény.

SVĚTOVÉ BESTSELLERY

PROSTOR
NAKL ADATELST VÍ ZALOŽENÉ V PROSINCI 1989. DÁVÁME K VALITNÍM KNIHÁM PROSTOR

Přestože nás ohrožují neviditelní zabijáci, nemusíme
žít v labyrintu z ledu. Budoucnost máme uchovanou
ve vzdělanosti a superinteligenci.

CIVILIZACE – DĚJINY, VĚDA, VIZE BUDOUCNOSTI

Jiřina Bohdalová, Jiří Janoušek

MŮJ ŽIVOT MEZI SLZAMI A SMÍCHEM
Knižní událost podzimu – Jiřina Bohdalová téměř
v devadesáti letech vypráví o svém životě. Poprvé knižně.

Antonio Scurati

M. SYN XX. STOLETÍ
Nejdiskutovanější italský román posledních let.
Podrobná kronika zrodu fašismu z pohledu samotného
Mussoliniho a dalších protagonistů hnutí.

Alexandra Potter

ZPOVĚDI TROSKY PO ČTYŘICÍTCE
Je načase zamilovat se do svého života!
Kniha pro každou ženu, které někdy dělalo starosti,
že se její život nevyvíjí podle plánu od populární
britské autorky.

Dr. Edith Eva Egerová

MÁME NA VYBRANOU

I v pekle může vzklíčit naděje
Narodila se v Košicích, v pouhých šestnácti letech ji nacisti
deportovali do Osvětimi, kde tančila Mengelemu a dodnes
učí, jak se osvobodit z pout minulosti a žít naplno.
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JÓ GA
Sturgess, Stephen
Jógová meditace pro každý den
– Ztište mysl a nalezněte vnitřní
mír pomocí transformativní síly
krijájógy

Olomouc: Anag , 2020, 1. vyd.,
160 s., brož. 329 Kč
Tato krásně ilustrovaná, velice prakticky
zaměřená a hluboce inspirativní kniha je
ideálním průvodcem k tomu, abychom
si vytvořili pravidelný holistický zdravotní program, který nám umožní spojit se
se svým skutečným božským Já.
ISBN 978-80-7554-290-8

J U DAISMUS
Vanderstraeten, Margot
Mazl tov

Překl. Smejkalová, Radka, Praha: Garamond, 2020, 296 s., brož. 290 Kč
V židovské čtvrti belgických Antverp
žije největší komunita ortodoxních
Židů po New Yorku a Jeruzalémě.
Jejich štrajmly, pejzy, černé kabáty
a bílé podkolenky upomínají, že sem
kdysi přišli z východní Evropy.
ISBN 978-80-7407-483-7

NÁBOŽE NST VÍ
Beneš, Jiří; Vaďura, Petr
Prameny pro divoké osly

Praha: Vyšehrad, 2020, 344 s., váz.
369 Kč
Biblické texty promlouvají k dnešnímu člověku.
ISBN 978-80-7601-282-0

Crabb, Larry; Andrews, Al;
Hudson, Don
Adamovo mlčení

Praha: Návrat domů, 2020, 173 s.,
brož. 239 Kč
Kde byl v biblickém příběhu Adam,
když had pokoušel Evu? Byl Adam
s Evou celou dobu, když ji had obelhával? Stál vedle své ženy a slyšel každé
slovo? Pokud ano, musíme si položit
zásadní otázku: Proč nic neřekl?
ISBN 978-80-7255-432-4

Rohr, Richard
Univerzální Kristus

Překl. Ogrocká, Jana, Brno: Barrister
& Principal, 2020, 256 s., váz. 299 Kč
Kdo byl Ježíš, ví většina z nás. Ale kdo
byl Kristus? Jedná se jen o Ježíšovo
příjmení? Naše chápání, píše Rohr,
bylo až příliš často omezeno kulturou, náboženským hašteřením a sklonem lidí stavět se do centra.
ISBN 978-80-7364-112-2

Ryś, Grzegorz
Rozjímavý růženec

Překl. Polák, Richard, Praha: Paulínky, 2020, 129 Kč
Autor této knihy nás provede modlitbou
růžence rozjímavým způsobem. Pomocí
biblických textů se tak můžeme více ponořit do tajemství našeho vykoupení.
ISBN 978-80-7450-393-1

ekonomika
DAN Ě
Pitner, Ing. Ladislav;
Benda, Ing. Václav
Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

Olomouc: Anag , 2020, 13. vyd.,
960 s., váz. 769 Kč
V tomto 13., aktualizovaném vydání ko
mentáře k zákonu o DPH jsou promít
nuty všechny změny zákona o DPH
provedené v průběhu roku 2020 s vyznačenými změnami k 1. 1 2021.
ISBN 978-80-7554-289-2

společenské
vědy; osvěta
ARCH EO LOG I E
Cline, Eric H.
Tři kameny jsou zeď

Překl. Čapková, Marie, Praha: Vyšehrad, 2020, 496 s., váz. 469 Kč
Nejvýznamnější archeologické objevy
posledních desetiletí.
ISBN 978-80-7601-344-5

E NC YK LO PE D I E
Šebková, Kateřina a kol.
Zázraky lidského umu

Praha: Universum, 2020, 336 s., váz.
799 Kč
Výpravná obrazová publikace kontinent po kontinentu představuje divy
světa vytvořené člověkem – od Stonehenge přes Velkou pyramidu v Gíze
či Velkou čínskou zeď po další nejznámější a nejzajímavější stavby, sochy či
mosty historie a současnosti.
ISBN 978-80-242-6930-6

ESOTE R I K A
Germain, Maureen St.
Otevírání Ákášických záznamů

Překl. Hájková, Kristýna, Olomouc:
Fontána, 2020, 260 s., brož. 378 Kč
Ákášické záznamy jsou rozsáhlou
knihovnou energetických otisků,
která se podobá filmotéce. Jedná se
o živoucí vibrační pole, které v sobě
uchovává minulost, přítomnost
a všechny možné budoucnosti.
ISBN 978-80-7651-028-9

Loewe, Emma; Kellner, Lindsay
Duchovní almanach – Moderní
průvodce starodávnou péčí
o sebe sama

Olomouc: Anag , 2020, 1. vyd.,
288 s., brož. 399 Kč
Kniha plná sezónních rituálů a duchovních technik vás provede jednotlivými ročními obdobími a dodá vám
inspiraci a sílu překonat i ty nejbouřlivější okamžiky ve vašem životě.
ISBN 978-80-7554-292-2

Loewe, Emma; Kellner, Lindsay
Duchovní almanach – Moderní
průvodce starodávnou péčí
o sebe sama

Olomouc: Anag , 2020, 1. vyd.,
288 s., brož. 399 Kč
V našich hektických moderních životech je často obtížné vyhradit si chvíli
na péči o svou duši. Tato překrásně
ilustrovaná kniha plná sezónních
rituálů a duchovních technik vás provede jednotlivými ročními obdobími.
ISBN 978-80-7554-292-2

Sigdell, Jan Erik
Tajná válka Anunnaků

Překl. Buršová, Markéta, Olomouc:
Fontána, 2020, 205 s., brož. 348 Kč
Kdo jsou Anunnakové a co o nich
víme?
ISBN 978-80-7651-030-2
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Spira, Rupert
Průhlednost věcí

Olomouc: Fontána, 2020, 267 s.,
váz. 378 Kč
Co je „já“? Co je „druhý“, co je „svět“?
Kdo je onen „prožívající“, který, jak
se zdá, spojuje oba póly dohromady?
Co je podstatou zkušenosti neboli
prožitku, který právě teď, v tomto
okamžiku, zažíváme?
ISBN 978-80-7651-024-1

ETN OG R AFIE
Haaland, Gunnar;
Jakoubek, Marek;
Eriksen, Thomas Hylland a kol.
Etnické skupiny, hranice
a identity

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020, 156 s., váz. 249 Kč
Kniha je věnována jednomu z dominantních témat sociálních věd – etnickým skupinám a identitám.
ISBN 978-80-7325-505-3

Bohuš Beneš (1901–1977) byl synovcem muže, který se stal jedním z nejdůležitějších politiků Československa.
Edvard Beneš na Bohuše od mládí
dohlížel a pomohl mu ke kariéře na
ministerstvu zahraničí.
ISBN 978-80-200-3095-5

Po dlouhých 13 letech vychází z pera
Milana Koukala nové a doplněné vydání publikace, která mapuje historii
i současnost naší dechové hudby.
ISBN 978-80-264-3359-0

Černý, Karel
Ze zámoří do Čech

Brno: CPress, 2020, 88 s., váz.
299 Kč
Nech se inspirovat příběhy významných osobností lidských dějin a přidej
se k superhrdinům, kteří dělají svět
lepším.
ISBN 978-80-264-3332-3

Praha: Academia, 2020, 496 s., brož.
485 Kč
Tato kniha se v první části zabývá
postupným pronikáním kofeinových
nápojů do Evropy a v druhé pak
shrnuje, co víme o jejich dějinách ve
středoevropském prostoru.
ISBN 978-80-200-3149-5

de Toledo, Camille
Herzl

Magrin, Federica
Superhrdinové bez masky

Mareš, Jaroslav V.
Štěchovický poklad – konec
legend

GASTRO N OM I E

Překl. Pavlenko, Alexander, Praha:
Argo, 2020, 352 s., váz.
Černobílý komiksový román staví proti
sobě dvě stránky židovského života:
diasporu a návrat do Svaté země.
ISBN 978-80-257-3311-0

Praha: Universum, 2020, 288 s., váz.
359 Kč
Proč se za desítky let nepodařilo najít
slavný štěchovický poklad? Protože
romantický příběh o bednách plných
zlata je falešná stopa a největší lež
třetí říše.
ISBN 978-80-242-6960-3

Fišerová, Kateřina
Foodstyling

Fabiani, Jean-Noël
Neuvěřitelné dějiny lékařství

Seville, Adrian
Historie deskových her

Poláček, Martin
Peče celá země

Formáčková, Marie
Století: po stopách hereckých
legend

Stárek, František Čuňas;
Kudrna, Ladislav
Kniha v barvě krve

Gautier, Camille;
Carpentier, Margaux
Poprask ve starověkém Řecku

Strakoš, Martin
Ostrava industriální a moderní

Brno: CPress, 2020, 224 s., váz. 399 Kč
Focení jídla se stalo fenoménem
posledních let. Na sociálních sítích se
mladí i starší předhánějí v tom, kdo
ohromí krásnějším záběrem.
ISBN 978-80-264-3339-2

Praha: Edice ČT, 2020, 352 s., váz.
399 Kč
Martin Poláček, Mirka van Gils
Slavíková, Josef Maršálek, Zlata
Otavová a soutěžící z pořadu Peče
celá země Světoznámá fenomenální
cukrářsko-pekařská show The Great
British Bake Off konečně dorazila
i do Česka!
ISBN 978-80-7404-334-5

Skalická, Týna
Neber to jídlo tak vážně

Brno: CPress, 2020, 168 s., váz. 299 Kč
Kniha o zdravé výživě trošku jinak.
ISBN 978-80-264-3369-9

H ISTO R I E
99, Jaromír; Novák, Jan
Čáslavská

Praha: Argo, 2020, 176 s., váz.
První komiksové zpracování příběhu
výjimečné ženy Věry Čáslavské zavede
čtenáře do hlavního města Mexika i do
léčebny v Bohnicích, na mistrovství světa i do vyšetřoven Státní bezpečnosti.
ISBN 978-80-257-3342-4

Bahro, Rudolf
Alternativa. Ke kritice reálného
socialismu

Překl. Jelínek, Milan, Praha: Filosofia,
2020, 535 s., brož. 390 Kč
Rudolf Bahro (1935–1997) byl
jedním z nejvýznamnějších marxistických kritiků společenského zřízení
Sovětského svazu a jeho satelitů. Knihu napsal jako řadový občan východního Německa na základě zážitku
z potlačení pražského jara.
ISBN 978-80-7007-619-4

Beneš, Bohuš; Nekola, Martin;
Carbol, Pavel
Synovcem prezidenta

Praha: Academia, 2020, 284 s., váz.
425 Kč

19

Praha: XYZ, 2020, 240 s., váz. 399 Kč
Věděli jste, že první lékaři byli původně lazebníci? Historie medicíny
v komiksu.
ISBN 978-80-7597-753-3

Praha: XYZ, 2020, 208 s., váz.
269 Kč
Rok 1920 byl nesmírně bohatý na
počet mimořádných osobností, které
spatřily světlo světa. Vyrostli z nich
vědci, politici, sportovci, filmoví
režiséři.
ISBN 978-80-7597-752-6

Překl. Konvičková, Lucie, Praha:
Edika, 2020, 48 s., váz. 299 Kč
Vítej ve starověkcýh Aténách!
ISBN 978-80-266-1572-9

Jurman, Olin
Nepřítel Masaryka

Praha: Fortuna Libri, 2020, 384 s.,
váz. 399 Kč
Největší československý válečník
zrozený v ruských legiích za první
velké války respektovaný západními
spojenci i nepřáteli vyletěl jako zářivá
kometa během sedmi let z balkánského kotle do funkce nejvyššího vojenského generála a pána Sibiře.
ISBN 978-80-7546-311-1

Kintzl, Emil; Fischer, Jan
Zmizelá Šumava 3

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 168 s., váz.
499 Kč
V Česku nenajdete místo, jako je Šumava – unikátní scenérie se zde prolínají s bohatou a pohnutou historií.
Po stopách zapomenuté šumavské
historie. Třetí a závěrečný díl dokumentární série.
ISBN 978-80-7662-062-9

Koukal, Milan
Naše dechovka

Brno: CPress, 2020, 336 s., váz. 790 Kč
Příjemné čtení i radostný poslech,
to je kniha Naše dechovka. Příznivci
poctivé lidovky se konečně dočkali.

Překl. Vašková, Hana, Brno: CPress,
2020, 208 s., váz. 890 Kč
Historické deskové hry nejsou jen
cennými starožitnostmi.
ISBN 978-80-264-3183-1

Praha: Academia, 2020, 604 s., brož.
650 Kč
Během třiceti sledovaných let trvání
komunistického režimu (1960–1989)
bylo násilí ze strany Veřejné a Státní
bezpečnosti vystaveno na deset
tisíc mladých lidí z prostředí (proto)
undergroundu a punku.
ISBN 978-80-200-3207-2

Praha: Paseka, 2020, 248 s., flexovazba
Těžba uhlí a vznik prvních průmyslových podniků na Ostravsku se sice
datují již od druhé poloviny 18. století, rozhodný impulz k industrializaci
kraje však dodalo teprve železniční
propojení Ostravy s Moravou a Vídní
v roce 1847.
ISBN 978-80-7637-123-1

Teich, Mikuláš;
Doležalová, Antonie
Znovuobjevená vědecká
revoluce

Praha: Academia, 2020, 184 s., brož.
250 Kč
Publikace připomíná úžasný myšlenkový pohyb a události, které proměnily evropskou vědu a společnost
17. století.
ISBN 978-80-200-3124-2

Veselý, Zdeněk
Smlouvy, pakty, dohody. Slovník
mezinárodněpolitických a diplomatických aktů

Praha: Epocha, 2020, 3. vyd., 320 s.,
váz. 249 Kč
O chodu dějin rozhodují již od počátků civilizace nejen konflikty, ale také
– a to především – jednání, dohody,
smlouvy. Právě ty tvoří důležité milníky historie, neboť stanovují pravidla
a normy politického a společenského
rozvoje.
ISBN 978-80-7557-968-3

bibliografie
Vilímek, Tomáš; Balík, Stanislav;
Kocian, Jiří a kol.
Dějiny Komunistické strany
Československa IV. 1969–1993

Praha: Academia, 2020, 592 s., váz.
650 Kč
Do rukou se čtenářům dostává svazek
věnovaný rozmanitým aspektům
činnosti Komunistické strany Československa a její působení v období tzv.
normalizace (1969–1989) a v transformačním období na počátku devadesátých let dvacátého století.
ISBN 978-80-200-3174-7

Záhorová, Lucie; Melkus, René;
Bradáč, Vladimír a kol.
Co byla a co je televize

Praha: Argo, 2020, 80 s., váz. 298 Kč
Všichni víte, jak televizor vypadá i co se
v něm vysílá. Víte ale také, kdy televize
vznikla a jak vlastně funguje? Jaké pořady vysílala v minulosti a jaké dnes? Co
televize znamená pro vaše rodiče a prarodiče a jak ovlivňuje váš život?
ISBN 978-80-257-3306-6

I N FO R M ATI K A
Sálová, Anna; Raková, Michaela;
Veselá, Zuzana
Copywriting

Brno: Computer Press, 2020, 352 s.,
brož. 499 Kč
Začínáte s copywritingem? Staňte se
mistry reklamních textů!
ISBN 978-80-251-5017-7

K ALE N DÁŘ E
Geislerová, Ester;
Bakošová, Josefína
Diář Ester a Josefina 2021

Praha: Listen, 2020, 136 s., flexovazba, 299 Kč
ISBN 978-80-242-7013-5

KRIMINALISTIKA
Rosewood, Jack
Sérioví vrazi: Patnáct příběhů,
které otřásly světem

Brno: CPress, 2020, 288 s., váz. 349 Kč
Jména, která děsila svět. Jména, po
jejichž vyslovení se ohlédnete přes
rameno a zkontrolujete, zda jste
v místnosti sami.
ISBN 978-80-264-3327-9

K Ř ÍŽOVK Y,
HÁDAN K Y
500 sudoku

Praha: Jan Vašut, 2020, 320 s., brož.
99 Kč
Co je to sudoku? Název pochází z japonštiny, kde tato původně americká
hra získala obrovskou oblibu. Později
se rozšířila do celého světa. V této
knize najdete 500 sudoku v 6 stupních obtížnosti.
ISBN 978-80-7541-183-9

Křížovky – hvězdy našeho popu

Praha: Jan Vašut, 2020, 128 s., brož.
99 Kč
Odreagujte se od starostí všedního
dne při luštění křížovek.
ISBN 978-80-7541-198-3

KULTUR N Í
DĚ J I NY
Čadková, Daniela; Čechvala,
Jakub; Poláčková, Eliška a kol.

Jubilate et bibite. Studie k antice
a její recepci v evropské kultuře.
Ad honorem Jan Bažant

Praha: Filosofia, 2020, 292 s., váz.
300 Kč
Publikace v rozsahu třinácti studií se
zabývá interdisciplinárním výzkumem
recepce antiky v evropské kultuře,
s cílem postihnout co nejvíce aspektů
recepce antické kultury od nejstarších
dob, přes středověkou a renesanční
kulturu až po současnost.
ISBN 978-80-7007-638-5

M É D IA
Karlík, Filip; Kopecký, Jiří (eds.)
Emanuel Chvála: Z mých pamětí
hudebních

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 600 s.
Emanuel Chvála svou tvůrčí energii
vtiskl zejména do hudební kritiky.
Pod šifrou –la publikoval v denním
tisku v letech 1880–1921 (Politik, Národní politika) a výběr svých článků
spolu s dalšími postřehy uspořádal
do Pamětí.
ISBN 978-80-244-5412-2

MY TO LOG I E
Gieysztor, Alexander
Mytologie Slovanů

Praha: Argo, 2020, 408 s., váz.
Kniha představuje jedinečný pokus
o rekonstrukci slovanské mytologie
a slovanského náboženství. Gieysztor
v ní zkoumá panteon slovanských
bohů, rituály spojené s jejich uctíváním, včetně střetávání slovanských
náboženství s křesťanstvím.
ISBN 978-80-257-3218-2

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Samsonová, Sylvie
Najdu tě – seznamovací manuál

Praha: Fortuna Libri, 2020, 192 s.,
váz. 299 Kč
Už nějaký ten pátek jste single a chtěli
byste to změnit? Právě pro vás připravila autorka srovnání několika
seznamek v Česku. Zjistíte, jak to kde
funguje, na co dát pozor, co lze využít
a kde hledat partnera „pro život“.
ISBN 978-80-7546-309-8

PE DAGO G I K A ,
D I DAK TI K A
Jucovičová, Drahomíra;
Žáčková, Hana
Katalog podpůrných opatření
– dílčí část pro žáky s potřebou
podpory ve vzdělávání z důvodu
specifických poruch učení
a chování

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 228 s.
Publikace je součástí rozsáhlého projektu definujícího dostupné portfolio
podpůrných opatření pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Jedná se o soubor devíti publikací
určený pedagogickým pracovníkům
českých škol.
ISBN 978-80-244-5714-7

Kolumber, Tereza
Výuka němčiny v podmínkách
baťovské pokusné školy

Brno: Masarykova univerzita, 2020,
106 s., brož. 220 Kč

z n o v i n e k k 7. 12 . 2 0 2 0 4 0 9 t i t u l ů
Monografie se zabývá výukou německého jazyka v meziválečném a válečném období v baťovském Zlíně, konkrétně se zaměřením na Masarykovu
pokusnou měšťanskou školu.
ISBN 978-80-210-9653-0

PO LITI K A

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava,
pozemní komunikace, veřejná přeprava cestujících, dráhy. Od 1. 10. došlo
k velkým změnám u zákona o silniční
dopravě (66 změn a doplnění) a v jeho
prováděcí vyhlášce (36 změn).
ISBN 978-80-7488-426-9

Bojda, Martin
Politické myšlení Karla Jasperse

ÚZ č. 1392 Regionální školství.
Úplné znění předpisů

Praha: Academia, 2020, 656 s., brož.
650 Kč
Kniha přináší u příležitosti 50. výročí úmrtí Karla Jasperse syntetický
výklad jeho myšlení a působení prostřednictvím jeho političnosti.
ISBN 978-80-200-3132-7

Drda, Adam
Převrácené životy

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 328 s., váz.
399 Kč
Listopad 1989 symbolizuje zásadní
předěl mezi pozdním totalitním režimem a demokracií.
ISBN 978-80-7662-060-5

PR ÁVO
Gřivna, Tomáš; Šámal, Pavel;
Válková, Helena a kol.
Oběti trestných činů. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2020, 2. vyd.,
792 s., váz. 1990 Kč
Publikace je komplexním průvodcem
právní úpravou vztahující se k obětem trestné činnosti. Druhé, aktualizované a podstatně doplněné vydání
zahrnuje především komentovaná
ustanovení zákona č. 45/2013 Sb.,
o obětech trestných činů.
ISBN 978-80-7400-793-4

Mencnerová, Kateřina
Rozvod manželství

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
136 s., brož. 290 Kč
Publikace poskytuje ucelený přehled
o problematice rozvodu manželství.
Je rozdělena do dvou částí. Část
představuje praktický manuál určený zejména pro samotné manžele,
kteří se rozhodli své manželství
ukončit.
ISBN 978-80-7400-796-5

Ondřejová, Eva
Jak se vyhnout válce Roseových
aneb Právní minimum nejen pro
manželství

Praha: Universum, 2020, 152 s., váz.
249 Kč
Praktický manuál rodinného práva pro
širokou veřejnost, především pro zamilované, snoubence, partnery, rozvádějící a rozcházející se páry či zainteresovanou veřejnost, jako jsou rodiče.
ISBN 978-80-242-6970-2

Štenglová, Ivana;
Havel, Bohumil;
Cileček, Filip a kol.
Zákon o obchodních korporacích. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2020, 3. vyd.,
1336 s., váz. 3190 Kč
Třetí vydání velkého komentáře k ZOK
je podstatně změněné a přepracované,
protože v letošním roce vyšly dvě velké
novely zmíněného zákona.
ISBN 978-80-7400-799-6

ÚZ č. 1391 Silniční doprava,
pozemní komunikace, …. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 165 Kč
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Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 259 Kč
Nové vydání je především reakcí na
rozsáhlou novelu školského zákona,
která nabyla účinnosti 1. 10. 2020, ke
změnám došlo i u některých nařízení
vlády a vyhlášek.
ISBN 978-80-7488-427-6

ÚZ č. 1393 Služební poměr přísl.
bezp. sborů, ... . Úplné znění
předpisů
Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 139 Kč
Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti
kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Zpravodajské služby
a Bezpečnostní informační služba.
ISBN 978-80-7488-428-3

ÚZ č. 1394 Správní řád, přestupky, ... . Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 79 Kč
První kapitola obsahuje akt. znění
správního řádu, soudní řád správní
a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku, od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád
(mj. se stanovuje 30denní lhůta pro
vydání závazného stanoviska).
ISBN 978-80-7488-429-0

PSYCH O LOG I E
Allender, Dan B.
Nepopsaný list

Překl. Švecová, Alena, Praha: Návrat
domů, 2020, 184 s., brož. 249 Kč
Náš život je jako příběh. Ale má náš
životní příběh nějaký hlubší význam?
Je možné díky naší minulosti lépe pochopit, jakou cestu máme před sebou?
Dan B. Allender nás v této knize učí,
jak můžeme číst příběh svého života.
ISBN 978-80-7255-412-6

REGIONALISTIKA
Klihavec, Martin; Lojka, Karel
Mělník v proměnách času

Praha: Baronet, 2020, 204 s., váz.
Dvě stě párů srovnávacích snímků
Mělníka a blízkého okolí autorů Lojky
a Klihavce.
ISBN 978-80-88121-58-9

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Campbell, Ross
Potřebuji tvou lásku

Překl. Holeková, Marta; Holeka,
Pavel, Praha: Návrat domů, 2020,
140 s., brož. 199 Kč
Kniha obsahuje množství příkladů,
a pomáhá tak vidět nejen význam
role rodičů, ale stává se praktickou
příručkou pro každodenní kontakt
s dětmi.
ISBN 978-80-7255-433-1

Köpplová, Pavla; Tachezy, Andrea
Příběh naší rodiny
Praha: Esence, 2020, 132 s., váz.
449 Kč
Celý týden se budete těšit, až si po
nedělním obědě společně prohlédnete knihu rodinných vzpomínek.
ISBN 978-80-242-6954-2

SBO R N Í K Y
Šatava, Leoš
Lužičtí srbové na přelomu
20. / 21. století. Etnicita – jazyk –
historie – kultura

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 352 s.,
váz. 319 Kč
Lužice a slovanská složka jejího
obyvatelstva, Lužičtí Srbové, zaujímají v rámci českého společenského
a kulturního povědomí osobité místo.
Cílem předloženého sborníku textů je
ukázat lužickosrbskou problematiku
z různých úhlů pohledu.
ISBN 978-80-7557-964-5

SO CIÁLN Í
PO LITI K A

Cimický, Jan
ABC proti stresu a psychickým
nesnázím

Vodáčková, Daniela a kol.
Krizová intervence

Moukheiber, Albert
Jak nás mozek klame

SOCIO LOG I E

Brno: CPress, 2020, 264 s., brož. 299 Kč
Moderní svět klade na psychiku člověka obrovské nároky. Jak si udržet
duševní pohodu podle poznatků
z praxe od známého psychiatra.
ISBN 978-80-264-3337-8

Překl. Šotolová, Jovanka, Zlín: Kniha
Zlín, 2020, 168 s., brož. 299 Kč
Lidský mozek musí čelit různorodým
situacím odehrávajícím se v často nepřehledném prostředí a za nejasných
okolností.
ISBN 978-80-7662-061-2

Wardetzki, Bärbel
Věčná touha po uznání

Překl. Prešlová, Kateřina, Praha:
Portál, 2020, 248 s., brož. 399 Kč
Chováte se sebevědomě, přestože
v duchu bojujete s nejistotou? Máte
často dojem, že nevíte, kdo doopravdy
jste? Zmítáte se mezi pocitem nízkého
sebevědomí a velikášstvím? Máte pocit, že nejste nikdy dost dobrá?
ISBN 978-80-262-1672-8

Praha: Portál, 2020, 544 s., váz.
749 Kč
Lidem, kteří řeší naléhavou – krizovou – situaci, je dnes k dispozici
řada různých zařízení, poskytujících
krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci.
ISBN 978-80-262-1704-6

Chrastina, Jan;
Špatenková, Naděžda;
Hudcová, Bianka
Náročné, krizové a mimořádné
situace v kontextu rezidenčních
služeb. Umírání, doprovázení
a smrt uživatelů se zdravotním
postižením

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 164 s.
Publikace byla vytvořena především
za účelem otevření vybraných témat
spojených se zvládáním náročných,
krizových a mimořádných situací
pracovníky rezidenčních služeb, protože právě ti by měli být kompetentní
efektivně reagovat a jednat.
ISBN 978-80-244-5725-3

bibliografie
Jakeš, Václav
Falešná realita

Praha: Epocha, 2020, 176 s., váz. 179 Kč
Bůh prý pokaždé jedná a uvažuje jen
o skutečné realitě, nikoliv o realitě
falešné, ale jako Všemohoucí se tím samozřejmě nemusí cítit být vázán. Nezaměňovat prosím jinou či chceme–li
falešnou realitu s pojmem fake news.
ISBN 978-80-7557-970-6

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Beardová, Mary
Ženy a moc

Praha: Argo, 2020, 128 s., váz.
Krátký feministický manifest od oceňované autorky Mary Beard, ve kterém pátrá po kořenech misogynie od
antické mytologie až po současnost.
ISBN 978-80-257-3347-9

Prsa

Brno: CPress, 2020, 200 s., váz. 399 Kč
Oslavují je básníci, opěvují zpěváci,
zobrazovali je pravěcí lovci i výtvarníci avantgardních směrů.
ISBN 978-80-264-3370-5

VOJ E NST VÍ
Kužel, Stanislav
Hvězdné války

Brno: CPress, 2020, 288 s., váz. 349 Kč
Kniha novináře a spisovatele Stanislava Kužela nám představuje dramatický
svět vesmírné špionáže a válečných
manévrů, plánovaných i těch skutečných, odehrávajících se v kosmickém
prostoru nad našimi hlavami.
ISBN 978-80-264-3371-2

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Krejčiřík, Tomáš (ed.)
Palacký University Olomouc
2019 Annual Report

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 112 s.
Výroční zpráva Univerzity Palackého
v Olomouci za rok 2019.
ISBN 978-80-244-5758-1

Krejčiřík, Tomáš (ed.)
Výroční zpráva Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2019
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 116 s.
Výroční zpráva Univerzity Palackého
v Olomouci za rok 2019.
ISBN 978-80-244-5754-3

Z ÁHADY
Koreček, Martin
Záhady a taje mlýnů v Čechách
a na Moravě

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2020, 1. vyd.,
352 s., váz. 440 Kč
V osmdesáti příbězích, ve kterých je
nejčastějším hrdinou mlynář, se nám
poodhalí tajemství záhad a nevysvětlitelných skutků, jež byly přisuzovány
především nadpřirozeným bytostem.
ISBN 978-80-7405-473-0

Krumlovská, Olga
Tajemná moc zvířat

Praha: Fortuna Libri, 2020, 279 s.,
váz. 299 Kč
Zázračné schopnosti zvířat. Skvělí
věštci a mocní léčitelé. Všechno
vědí dříve než my, lidé. Díky našim

z n o v i n e k k 7. 12 . 2 0 2 0 4 0 9 t i t u l ů
domácím mazlíkům nebo třeba i divoké zvěři v naší blízkosti se můžeme
vyhnout mnoha nebezpečím.
ISBN 978-80-7546-320-3

Tato překrásně ilustrovaná encyklopedie vezme děti i zvídavé dospělé čtenáře
na vzrušující výpravu do říše rostlin.
ISBN 978-80-7529-883-6

Ž IVOTN Í ST YL

G EO LOG IE ,
M I N E R ALOG IE

Davídková, Petra
Šití jako životní styl

Praha: Esence, 2020, váz. 599 Kč
Nebaví vás už brouzdání v módních
řetězcích?
ISBN 978-80-242-6870-5

Garnier, Stéphane
Chovejte se jako James Bond

Překl. Kateřina, Štáblová, Brno: Jota,
2020, 256 s., váz.
Mým koučem je Bond, James Bond!
Co je tajemstvím Jamese Bonda? Co
způsobuje, že je tak magneticky přitažlivý, přesvědčivý, tak úžasný? Jak
je možné, že stále nevychází z módy?
ISBN 978-80-7565-773-2

Herodek, Martin a kol.
Staň se hvězdou TikToku

Brno: CPress, 2020, 80 s., váz. 199 Kč
Od šílených výzev přes odvážné taneční kreace až po mistrovský lip sync.
ISBN 978-80-264-3285-2

Kemptonová, Beth
Wabi sabi. Japonská moudrost
pro dokonale nedokonalý život

Překl. Švomová, Alena, Brno: Jota,
2020, 312 s., váz.
Tady a teď! Naprosto nový pohled na
náš život a svět kolem, inspirovaný
několik století starou japonskou moudrostí. Wabi sabi je japonské slovní
spojení vyjadřující krásu prostého,
nedokonalého a měnícího se v čase.
ISBN 978-80-7565-757-2

Leader, Darian
Proč nemůžeme spát

Překl. Petrů, David, Praha: Paseka,
2020, 224 s., brož. 289 Kč
Autor nepromlouvá pouze ke třetině
populace, která trpí nedostatkem
spánku, ale svým výkladem oslovuje
čtenáře se zájmem o to, jak společnost
a civilizace mění naše mysli a těla.
ISBN 978-80-7637-067-8

Nešpor, Karel
Úsměv a smích u pomáhajících
profesí

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2020, 156 s., brož. 295 Kč
Hlavním tématem publikace je úsměv
a smích nazíraný z různých úhlů
pohledu. V úvodu se čtenář dozví, jak
smích obecně působí na člověka.
ISBN 978-80-7496-470-1

Panda, Satchin
Cirkadiánní kód

Brno: Jan Melvil Publishing, 2020,
296 s., brož. 379 Kč
Je to tak snadné: stačí udržovat skrytý
rytmus těla, které střídavě zapíná
a vypíná své funkce, aby kromě práce
zvládlo i regeneraci – a naše zdraví se
zase vrátí ke své dokonalosti.
ISBN 978-80-7555-117-7

matematické
a přírodní vědy
E NC YK LO PE D I E
Stromy, listy, květy a semena

Praha: Slovart, 2020, 192 s., váz. 499 Kč

Míček, Tomáš
Kameny země AJ (Stones of the
Earth)

Praha: Slovart, 2020, 400 s., váz.
1490 Kč
While we marvel at the sight of trees
and plants, and especially nature´s vitality and growth, we treasure even more
the permanence of rocks and stones.
ISBN 978-80-276-0115-8

Míček, Tomáš
Kameny země NJ (Steine der
Erde)

Praha: Slovart, 2020, 400 s., váz.
1490 Kč
Während wir beim Anblick von
Bäumen und Pflanzen vor allem die
Lebendigkeit und das organische
Wachstum der Natur bewundern,
schätzen wir an Felsen und Steinen
eher die Beständigkeit.
ISBN 978-80-276-0098-4

PŘ Í RO DA
Tesson, Sylvain
Sněžný levhart

Praha: Garamond, 2020, 168 s., váz.
Sylvain Tesson, autor bestselleru
V sibiřských lesích, se tentokrát vydal
s fotografem Vincentem Munierem
na Čhangthang, náhorní plošinu
Tibetu, po stopách téměř mytické
šelmy: sněžného levharta.
ISBN 978-80-7407-480-6

D O PR AVA
Schrötter, Josef
Co nevíte o železnici

Překl. Fultner, Bohuslav, Brno:
CPress, 2020, 144 s., váz. 349 Kč
Železnice je svět plný zajímavostí,
jedinečných technických řešení, rekordů, kuriozit a někdy i nešťastných
náhod a neštěstí.
ISBN 978-80-264-3358-3

H O B BY
Ames, Lee J.
Nakresli 50 koček

Brno: CPress, 2020, 56 s., váz. 199 Kč
Nakresli 50 koček je jasný a nenáročný průvodce, jak krok za krokem
nakreslit nejrůznější kočky.
ISBN 978-80-264-3363-7

Náramky a jiné ozdoby

Praha: Egmont, 2020, 32 s., brož.
129 Kč
Vyrob si sama! Kniha plná nápadů
a návodů. Kniha plná tvůrčích nápadů a podrobných návodů ti umožní,
aby sis sama vyrobila originální náramky a další ozdoby.
ISBN 978-80-252-4888-1

VOJ E NSK Á
TECH N I K A
Haskew, Michael E.
Tanky pod lupou

Brno: CPress, 2020, 320 s., váz. 590 Kč
Obrazová encyklopedie předního historika vojenství Michaela E. Haskewa.
ISBN 978-80-264-3349-1

zdravotnic tví

ZOO LOG IE

KUCHAŘ K Y

Frenchová, Jess
Ohrožené druhy

Allinsonová, Kate;
Featherstonová, Kay
Další špetka chuti. Každodenní
odlehčení

Praha: Albatros, 2020, 64 s., váz.
349 Kč
Impozantní lední medvědy, nosorožce, gorily, vesele vyhlížející papuchalky, roztomilé činčily, nádherně barevné papoušky ara a mnohé jiné druhy
zvířat možná brzy uvidíte už jen na
stránkách této či jiných knih.
ISBN 978-80-00-05845-0

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Wolf, Kirsten
Nejlepší hry se psem

Překl. Čejková, Ivana, Praha: Jan
Vašut, 2020, 128 s., brož. 269 Kč
Od teď už bude všechno jinak! Nuda
a malé vytížení jsou passé. Hry se postarají o napínavou zábavu, zbystří smysly,
zvýší inteligenci a udržují vašeho psa ve
formě – ať už doma nebo venku.
ISBN 978-80-7541-242-3

technické vědy
AUTOMO BI LY
Šuman-Hreblay, Marián
Dvě století českých automobilů

Brno: CPress, 2020, 168 s., váz. 399 Kč
Nové doplněné a aktualizované vydání úspěšné publikace.
ISBN 978-80-264-3357-6
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Praha: Esence, 2020, 272 s., váz. 449 Kč
Autorky populárního blogu Pinch of
nom a stejnojmenné kuchařky (u nás
vyšla pod názvem Špetka chuti) připravily další knihu.
ISBN 978-80-242-6899-6

Fetterman, Lisa Q.
Sous vide pro každého – 60
osvědčených receptů na jídla pro
každý den

Olomouc: Anag , 2020, 1. vyd.,
200 s., brož. 399 Kč
Lisa Fetterman je ředitelka společnosti a současně maminka dvou
malých dětí. Ve své druhé knize, Sous
vide pro každého, nabízí elegantní
odpověď na otázku, jak uprostřed
náročného pracovního týdne dopřát
rodině kvalitní, a pokud možno teplou večeři.
ISBN 978-80-7554-282-3

Havlů, Karina
Vaříme v remosce

Praha: Vyšehrad, 2020, 192 s., váz.
299 Kč
V oblíbené kuchařce najdete tradiční
pokrmy, ale můžete se seznámit
i s recepty nevšedními, zajímavými,
a hlavně chutnými.
ISBN 978-80-7601-337-7

Svašková, Jana
Péct dokáže každý

Praha: Esence, 2020, 352 s., váz. 499 Kč
Dominique Ansel je cukrář, tvůrce
inovativních, lákavých a lahodných
dezertů, jako je Frozen S´More nebo
cronut, hybrid croissantu a donutu.
ISBN 978-80-242-6992-4

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Binder, Tomáš;
Vavřinková, Blanka
Těhotná v ordinaci negynekologa

Praha: Maxdorf , 2020, 2. vyd.,
248 s., váz. 395 Kč
Prenatální péče v České republice
je sice vyhrazena ambulantním
gynekologům, těhotná žena se však
často obrací na praktické lékaře nebo
odborníky jiných oborů v situacích,
kdy se domnívá, že její potíže s těhotenstvím nesouvisejí.
ISBN 978-80-7345-658-0

Bláhová, Květa; Fencl, Filip a kol.
Kazuistiky z pediatrie

Praha: Maxdorf , 2020, 2. vyd.,
296 s., brož. 495 Kč
Vybrané kazuistiky z pediatrie autoři
adresují jak nemocničním, tak i praktickým pediatrům. Měly by jim pomoci v případech pacientů přicházejících
často s ne úplně jasnou symptomatologií při stanovení jejich diagnózy.
ISBN 978-80-7345-667-2

Hanuš, Tomáš
Česká urologie na přelomu
tisíciletí

Praha: Maxdorf , 2020, 1. vyd.,
464 s., brož. 495 Kč
Kniha Historie urologických pracovišť
v ČR, kterou připravil v loňském roce
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., – za
spolupráce urologů napříč Českou republikou – se dočkala nadšeného přijetí.
ISBN 978-80-7345-668-9

Korábečný, Jan
Alzheimerova nemoc. Patofyziologie – Klinika – Farmakoterapie
Praha: Maxdorf , 2020, 1. vyd.,
198 s., váz. 495 Kč
Podle současných poznatků je Alz
heimerova nemoc progresivní degenerativní onemocnění mozku, které
způsobuje duševní a fyzický úpadek
vedoucí postupně k smrti.
ISBN 978-80-7345-643-6

Liebscher-Bracht, Roland;
Bracht, Petra
Skoncujte s artrózou

Brno: CPress, 2020, 232 s., brož.
349 Kč
Tato kniha ukazuje, že artrózu kloubů
opravdu můžeme zastavit, a motivuje
čtenáře k svépomocným ozdravným
aktivitám.
ISBN 978-80-264-3338-5

Liška, Jiří
Klinická alergie dětského věku.
Význam stavení imunoglobulinu
E v pupečníkové krvi ve vztahu
k problematice alergie v dětském
věku

Praha: Maxdorf , 2020, 1. vyd.,
120 s., brož. 245 Kč
Kniha známého odborníka v oblasti
neonatologicko-pediatrické imunologie je zaměřena na význam stanovení pupečníkového imunoglobulinu
E ve vztahu k rodinné anamnéze
alergie.
ISBN 978-80-7345-663-4

bibliografie
Lochman, Petr
Proximální resekce žaludku

Praha: Maxdorf , 2020, 1. vyd.,
104 s., brož. 245 Kč
I přes celosvětově klesající incidenci
karcinomu žaludku dochází k nárůstu
počtu nádorů ezofagogastrické junkce a proximální třetiny žaludku.
ISBN 978-80-7345-575-0

Šedý, Jiří
Somatické vyšetření ve stomatologii

Praha: Galén, 2020, 263 s., váz. 500 Kč
Tato kniha je určena nejen pro stomatology, ale i pro zdravotníky příbuzných profesí a seznamuje je s principy
a možnostmi somatického vyšetření
pacienta ve stomatologii.
ISBN 978-80-7492-086-8

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Margolius, Ivan
Jan Kaplický

Brno: CPress, 2020, 352 s., váz.
1990 Kč
Jediná monografie vizionáře moderní
architektury s fotografiemi z jeho
osobního archivu.
ISBN 978-80-264-3350-7

Třeštík, Michael
Umění vnímat architekturu pro
děti a rodiče

Praha: Motto, 2020, 344 s., váz. 999 Kč
Jak přemýšlet o architektuře pro laiky
i znalce od deseti do sta let. Albert
Einstein kdysi řekl: „Pokud to neumíš
jednoduše vysvětlit, tak tomu dostatečně nerozumíš.
ISBN 978-80-267-1897-0

DESIG N
Bilík, Petr (ed.); Šuhajová,
Michaela (ed.)
Kreativní Olomouc DESIGN 1 /
Creative Olomouc DESIGN 1

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 108 s.
První publikace z edice katalogů DESIGN s podtitulem Kreativní Olomouc,
jejímž prostřednictvím autoři hodlají
adekvátně propagovat elitní aktéry kreativních odvětví v Olomouckém kraji.
ISBN 978-80-244-5761-1

FOTOG R AFI E
Kressa, František
Normalizační Brno / Brno za
komunismu

Brno: Moravské zemské muzeum,
2020, 2610 s., brož. 1499 Kč
Česko – anglické série Normalizační
Brno / Brno za komunismu obsahuje
souborné dílo brněnského fotografa
Františky Kressy, který jedinečným
způsobem zachycuje všední den a atmosféru Brna 70. a 80. let.
ISBN 978-80-87122-13-6

HU DBA
Aceituno, David
Kurt Cobain: Ilustrovaný
životopis

Překl. Ščurková, Adéla, Brno: CPress,
2020, 136 s., váz. 399 Kč
Nirvana se v 90. letech stala úkazem,
který do popové hudby přinesl závan
alternativy.
ISBN 978-80-264-3351-4

Alonso, Guilermo
Michael Jackson: Ilustrovaný
životopis

Brno: CPress, 2020, 144 s., váz. 399 Kč
Životní příběh Michaela Jacksona
doplněný o jedinečné ilustrace
ISBN 978-80-264-3352-1

Bystrov, Michal;
Bystrovová, Marta;
Hazdra, Zdeněk
Dvanáct strun Karla Zicha

Praha: Galén, 2020, 174 s., váz.
Unikátní sbírka rozhovorů, jakýsi kubistický portrét, z jehož úhlů lze složit pestrý obraz osudů zpěváka KARLA ZICHA
i lidí kolem něj. Jedna z největších hvězd
české pop music zemřela předčasně,
v pouhých pětapadesáti letech.
ISBN 978-80-7492-493-4

OSO B N OSTI
Saudková, Pavlína;
Marhoul, Václav
Deník tvrdohlavého režiséra

Brno: BizBooks, 2020, 400 s., brož.
399 Kč
Ostře, odvážně, osobně. Neopakovatelný pohled do světa oceňovaného
režiséra. Václav Marhoul je na české
filmové scéně úkazem, který nemá
obdoby.
ISBN 978-80-265-0954-7

Willsová, Amy
Billie Eilish – 100% neoficiální

Praha: Egmont, 2020, 64 s., váz. 249 Kč
Nejlepší průvodce pro všechny
fanoušky Billie Eilish! Billie Eilish
není jen současný popový fenomén,
ale hlavně hlas mladé generace.
Láme světové rekordy, vybočuje
ze zaběhnutých kolejí a mění nejen
hudební scénu a módu od základů.
ISBN 978-80-252-4855-3

PAM ÁTK Y
Pohunek, Jan
Světové klenoty UNESCO

Brno: CPress, 2020, 488 s., váz. 990 Kč
Průvodce seznamem památek
UNESCO.
ISBN 978-80-264-3353-8

spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
AKCE
Kolář, Jaroslav
Fotbalový pohár

Praha: Olympia, 2020, 472 s., váz.
Kniha přináší jako první u nás kompletní historii pohárových soutěží
na území Česka. Popisuje podrobně
průběh Československého a Českého
poháru. Jde hlouběji do historie, až
k vůbec prvnímu pohárovému utkání,
které bylo v českých zemí hráno.
ISBN 978-80-7376-607-8

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Slomek, Jaromír
Prahou bratří Čapků

Praha: Academia, 2020, 255 s., brož.
365 Kč
Literární bedekr si všímá míst spojených s životem, dílem a odkazem

z n o v i n e k k 7. 12 . 2 0 2 0 4 0 9 t i t u l ů
slavné sourozenecké dvojice. Bohatě
obrazově vybavená příručka věnuje
pozornost lokalitám, kde bratři Čapkové bydleli, pracovali, kde se konaly
premiéry jejich divadelních her.
ISBN 978-80-200-3103-7

Autobiografie akademické malířky, přeživší holocaustu, Helgy Hoškové-Weissové
je vpravdě fascinující čtení. Vzpomíná na
své idylické dětství v předválečné Praze,
na své rodiče, prarodiče a širší rodinu.
Příběhy těch, kteří se již nikdy nevrátili.
ISBN 978-80-7565-780-0

jazykověda;
literární vědy

BIOG R AFIE

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Kostelecká, Marta
Konfrontační popis kultivované
výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího

Brno: Masarykova univerzita, 2020,
172 s., brož.
Kniha popisuje výslovnost nizozemštiny
z pohledu českého mluvčího. Zařazuje
nizozemštinu mezi germánské jazyky,
vysvětluje její evropské variety a srovnává hlásky nizozemštiny a češtiny.
ISBN 978-80-210-9512-0

SBO R N Í K Y
Merzová, Radana (ed.)
Ucrainica IX

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 326 s.
Sborník UCRAINICA IX obsahuje vědecké práce a příspěvky z konference v pořadí již IX. Sympozia ukrajinistů střední
a východní Evropy, které se vzhledem
k okolnostem spojeným s pandemií
covid-19 konalo pasivní formou.
ISBN 978-80-244-5744-4

Podavka, Ondřej
Justus et bonus

Praha: Filosofia, 2020, 376 s., váz. 300 Kč
Kniha je gratulačním sborníkem sestaveným u příležitosti sedmdesátých
narozenin významného novolatinisty
a komeniologa Jiřího Beneše.
ISBN 978-80-7007-630-9

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Chinmoy, Sri
Naděje. To nejlepší je před námi

Bernardová, Abhejali, Zlín: Madal
Bal, 2020, 1. vyd., 55 s., 99 Kč
„Naděje“ je sada 55 aforismů pro život plný radosti a optimismu. Nechte
se každý den inspirovat novou nadějí
a novými příležitostmi.
ISBN 978-80-88324-14-0

Chinmoy, Sri
Naděje – s dřevěným stojánkem.
To nejlepší je před námi

Bernardová, Abhejali, Zlín: Madal
Bal, 2020, 1. vyd., 55 s., 149 Kč
„Naděje“ je sada 55 aforismů pro život plný radosti a optimismu. Nechte
se každý den inspirovat novou nadějí
a novými příležitostmi. S krásným
gravírovaným stojánkem ze dřeva,
který slouží k vystavení kartiček.
ISBN 978-80-88324-15-7

AUTOBIOGRAFIE
Hošková-Weissová, Helga
Nikdo nás nečekal

Brno: Jota, 2020, váz. 348 Kč
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Doskočil, Zdeněk
V žaláři a vyhnanství. Ladislav
Novomestský v éře stalinismu
a poststalinismu

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 488 s., váz.
Monografie klade důraz na objasnění
příčin Novomeského obvinění z tzv. slovenského buržoazního nacionalismu,
jeho vyšetřování, odsouzení a věznění,
dále se zabývá básníkovým dlouholetým nuceným pobytem v Praze.
ISBN 978-80-7422-774-5

Gunderman, Richard
Tesla

Praha: Universum, 2020, 160 s., váz.
399 Kč
Nikola Tesla patří mezi nejslavnější
fyziky všech dob.
ISBN 978-80-242-6810-1

Kříženecký, Jaroslav
Menšík

Praha: XYZ, 2020, 464 s., váz. 399 Kč
Hvězda Vladimíra Menšíka na českém hereckém nebi nepřestává zářit.
ISBN 978-80-7597-784-7

Pospíšil, Matěj; Žák, Jiří
Karel Gott: ilustrovaný životopis

Praha: XYZ, 2020, 144 s., váz. 399 Kč
Na závěr každé skladby a písně má
zaznít akord. Nebylo, není a asi nikdy
ani nebude slavnějšího českého zpěváka, než je Karel Gott.
ISBN 978-80-7597-781-6

Safranski, Rüdiger
Goethe

Překl. Váňa, Pavel, Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury,
2020, 600 s., váz. 548 Kč
Ucelená kvalitní a moderně pojatá
Goethova biografie.
ISBN 978-80-7325-495-7

Sheppardová, Ruth
Freud

Praha: Universum, 2020, 176 s., váz.
399 Kč
Unikátní kniha o Sigmundu Freudovi. Nejenže je shrnut jeho život,
základní objevy na poli psychologie
a neurologie, ale jsou představeny
i záznamy jeho deníků či posledních
poznámek před smrtí.
ISBN 978-80-242-6779-1

CESTO PISY
Kubátová, Eva
Mexikopedie

Praha: Argo, 2020, 424 s., váz. 598 Kč
Mexiko je rozlohou obrovská země,
o níž se říká, že jeden život na její poznání nestačí. Ale proč se o to alespoň
nepokusit? Mexikopedie přibližuje
v abecedně řazených tématech více či
méně známé oblasti mexické kultury,
gastronomie, přírody i umění.
ISBN 978-80-257-3332-5

Míček, Tomáš
Kameny země

Praha: Slovart, 2020, 400 s., váz.
1490 Kč

Další výpravná publikace renomovaného fotografa a cestovatele Tomáše
Míčka představuje nejkrásnější skalní
krajiny všech kontinentů naší planety.
ISBN 978-80-276-0080-9

Váchal, Vladimír
Únosně výstřední

Brno: CPress, 2020, 272 s., váz. 399 Kč
Vladimír Váchal je tak trošku výstřední. Ale únosně výstřední. Cestuje po
světě a zažívá věci, nad kterými občas
zůstává rozum stát.
ISBN 978-80-264-3336-1

Wünsch, Josef;
Faktorová, Veronika
K pramenům Eufratu a Tigridu

Praha: Argo, 2020, 596 s., váz.
Josef Wünsch podnikl v letech 1881–
1883 expedici do Arménie a Kurdistánu, tehdy okrajových oblastí jihovýchodní části Osmanské říše. Jeho
výprava přinesla řadu zeměpisných
objevů a zjištění.
ISBN 978-80-257-3217-5

Zibura, Ladislav
Všechny krásy světa

Brno: BizBooks, 2020, 1256 s., váz.
1190 Kč
Vydejte se za dobrodružstvím se čtyřboxem cestopisů od Ladislava Zibury.
ISBN 978-80-265-0956-1

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Beran, Ladislav
Dobrý důvod k vraždě

Brno: Moba, 2020, 304 s., váz. 279 Kč
Představovat partu píseckých kriminalistů, kterým šéfuje kapitán Karas,
je u emeritního komisaře kriminální
služby a autora Ladislava Berana tak
trochu nošením dříví do lesa.
ISBN 978-80-243-9456-5

Beuglet, Nicolas
Ďábelský ostrov

Překl. Žák, Jiří, Praha: XYZ, 2020,
216 s., váz. 299 Kč
Další tajemný případ inspektorky Sarah Geringënové. Po aféře ve Vatikánu se Sarah vrací z vězení a hned se
neoficiálně zapojuje do vyšetřování
další vraždy.
ISBN 978-80-7597-754-0

Carter, Chris
Sochař smrti

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: BB art,
2020, 342 s., váz. 349 Kč
Chris Carter, mistr svého oboru,
nezklame ani tentokrát: řešení je opět
šokující a překvapivé, a přesto má
čtenář šanci dospět k němu současně
s vyšetřovateli, neboť mu autor nic
nezamlčuje.
ISBN 978-80-7595-399-5

Deaver, Jeffery
Komunita truchlících

Překl. Kobělka, Jiří, Ostrava: Domino,
2020, 408 s., váz. 399 Kč
Nikdy nevěřte, že jste v bezpečí. Druhý případ Coltera Shawa. Při sledování dvou údajných zločinců narazí lovec
odměn Colter Shaw ve washingtonské
divočině na záhadnou komunitu.
ISBN 978-80-7498-455-6

Frennstedtová, Tina
Odložené případy: Nezvěstná
Překl. Hesová, Petra, Brno: Jota,
2020, 400 s., váz. 398 Kč

bibliografie
Švédská krimi série, v níž přední
detektivové znovuotevírají 16 let odložený případ brutální vraždy, která
neměla být nikdy vyřešena.
ISBN 978-80-7565-753-4

Granger, Ann
Nedokončená vražda

Brno: Moba, 2020, 344 s., váz. 349 Kč
Alan Markby za svou policejní kariéru
dokázal vyřešit hodně případů. Ale
některé také zůstaly bez odpovědí.
ISBN 978-80-243-9453-4

Kepler, Lars
Zrcadlový muž

Překl. Kloučková, Karolína, Brno:
Host, 2020, 1. vyd., 512 s., váz. 449 Kč
Osmý případ komisaře Joony Linny.
Mladá dívka zmizí cestou ze školy. O pět
let později se její tělo objeví na hřišti
v centru Stockholmu. Díky bezpečnostním kamerám se Joonovi Linnovi podaří
najít očitého svědka, jenže se ukáže, že
jde o psychicky nemocného muže.
ISBN 978-80-275-0400-8

Maxian, Beate
Vražda v hotelu Sacher

z n o v i n e k k 7. 12 . 2 0 2 0 4 0 9 t i t u l ů
Pět červených svíček na dortu.
Spousta očekávání. Copak mohla pětiletá Zana tušit, kolika lidem tenhle
jediný den změní život? Chtěla přeci
jen zpívat „Hodně štěstí“.
ISBN 978-80-242-6905-4

Southward, Adam
Trans

Překl. Sajvera, David, Praha: XYZ,
2020, 392 s., váz. 399 Kč
Své oběti plně ovládá, mstí se – a tohle je
jen začátek. Kolem podezřelého z trojnásobné vraždy, Viktora Lazara, rumunského přistěhovalce, se dějí podivné věci.
Zdá se, že vraždí i ze své samovazby.
ISBN 978-80-7597-750-2

Springerová, Nancy
Enola Holmesová – Případ
pohřešovaného markýze

Překl. Mertinová, Petra, Praha: Fragment, 2020, 176 s., váz. 249 Kč
Když Enola Holmesová, mladší sestra
Sherlocka a Mycrofta Holmesových,
zjistí, že její matka zmizela, vydá se ji
do Londýna hledat.
ISBN 978-80-253-4934-2

Překl. Osinová, Eva, Brno: Moba,
2020, 328 s., váz. 329 Kč
V luxusním hotelu Sacher se koná
opulentní jarní ples. Mezi věhlasnými hosty je také Sarah Pauliová,
novinářka Vídeňského posla. Oslava
běží na plné obrátky, když tu se náhle
ozve výkřik. Vzápětí je na dámských
toaletách nalezeno mrtvé tělo.
ISBN 978-80-243-9452-7

Vondruška, Vlastimil
Ještě že nejsem kat

McBain, Ed
Skládačka

Vondruška, Vlastimil
Zločin na Bezdězu

Praha: Baronet, 2020, 170 s., váz.
279 Kč
Na počátku jsou dvě mrtvá těla. To,
co zprvu vypadalo jako prosté vzájemné zabití, změní ústřižek fotografie, který je nalezen v ruce oběti.
ISBN 978-80-269-1390-0

Thomas, Scarlett
Oligarchie

Překl. Kalinová, Alžběta, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 221 s., váz. 299 Kč
Nataša, dcera ruského oligarchy, se
ocitne v anglické internátní škole.
Svět místních studentek ovládá přísná hierarchie, poruchy příjmu potravy a posedlost Instagramem.
ISBN 978-80-275-0338-4

Pennyová, Louise
Vysoký účet

Praha: Kalibr, 2020, 480 s., váz. 399 Kč
Když se v bistru ve Three Pines najde
ve stěně sto let stará, ručně nakreslená mapa, nejdřív se zdá, že jde
o pouhou kuriozitu, ale čím důkladněji ji obyvatelé vesnice zkoumají, tím
podivnější jim připadá.
ISBN 978-80-242-6986-3

Ptáčková, Jindřiška
Nahořklá vůně chmelu

Brno: Moba, 2020, 256 s., váz.
Jaká je příčina smrti sedmasedmdesátileté Julie Doubravové? Vše
nasvědčuje tomu, že kdosi měl důvod
ztrpčovat jí život a neustále v ní
udržovat pocit viny. Ta se skutečně
skrývá v dávné minulosti.
ISBN 978-80-243-9467-1

Roslund, Anders
Minulosti neutečeš

Překl. Kloučková, Karolína, Praha:
Kalibr, 2020, 472 s., váz.

Brno: Moba, 2020, 224 s., váz. 319 Kč
Dobrodružný detektivní příběh, který
se odehrává v renesanční Praze.
Román vznikl na podkladě autorovy
stejnojmenné divadelní hry. Nabízí
plno zvratů, napětí, ale i zábavných
situací a nečekané rozuzlení.
ISBN 978-80-243-9661-3

Brno: Moba, 2020, 288 s., váz. 319 Kč
Jubilejní dvacátý příběh královského
prokurátora a správce hradu Bezděz
Oldřicha z Chlumu se odehrává přímo na Bezdězu a v hlubokých lesích,
které ho obklopují. Tajemný zločin
pomáhají řešit jako obvykle panoš
Ota a velitel Diviš.
ISBN 978-80-243-9684-2

Ward, J. R.
Zajatec noci

Praha: Baronet, 2020, 488 s., váz.
Poté, co Ahmare unesou bratra, neexistuje nic, co by neudělala, aby ho
získala zpět živého a zdravého.
ISBN 978-80-269-1387-0

DIVADELNÍ HRY
Shakespeare, William
Kupec benátský

Hilský, Martin, Brno: Atlantis, 2020,
3. vyd., 130 s., brož. 160 Kč
Třebaže se tato Shakespearova komedie
nazývá Kupec benátský, její hlavní postavou není kupec benátský Antonio, ale daleko víc židovský lichvář Shylock. Shylock
je právem pokládán za jednu z největších
Shakespearových postav vůbec.
ISBN 978-80-7108-374-0

ESE J E , ÚVAHY
Eco, Umberto
O televizi

Praha: Argo, 2020, 526 s., váz.
Nový svazek díla Umberta Eca je
určen všem čtenářům, kteří chtějí
poznat různé stránky televize jakožto
svébytného jevu. Zahrnuje autorovy
práce na dané téma z let 1956–2015
– eseje, příspěvky přednesené na
kongresech i novinové články.
ISBN 978-80-257-3252-6

Houellebecq, Michel
Eseje

Praha: Vyšehrad, 2020, 208 s., váz.
249 Kč
Houellebecq jako esejista. Výbor z textů
nejznámějšího francouzského spisovatele. „Vypěstujte v sobě hluboké rozhořčení ze života,“ vyzývá Michel Houellebecq
v eseji připomínajícím gnostickou parodii příruček osobního rozvoje.
ISBN 978-80-7601-345-2

Jochmanová, Andrea
Zpřítomnit nepřítomné. Sorry
za monolog

Brno: JAMU, 2020, 1. vyd., 92 s.,
brož. 140 Kč
Esej o mnoha paradoxech, z nichž
sestává jednota lidské zkušenosti,
předávaná dále formou kreativního
principu uplatňujícího ve výukovém
procesu soustavně se rozšiřující
báze znalostí, rozvíjených mnoha
individuálními zkušenostmi.
ISBN 978-80-7460-177-4

FE J E TO NY
Michálek, Miroslav
Múza psaní a hrůza spaní

Zlín: KANT, 2020, 106 s., brož. 187 Kč
Mirek Michálek se ve své humorbidní
sbírce fejetonů a glos zabývá základními problémy moderní společnosti,
jako jsou například nespavost, moravské národní obrození, pochopení
díla Roberta Musila nebo tajemství
černých děr a veřejných záchodků.
ISBN 978-80-7437-330-5

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Andrews, T. J.; Scarrow, Simon
Piráti

Praha: BB art, 2020, 352 s., váz.
Mladý Télemachos, nový plavčík obchodní lodi Seléné, drsným poměrům
přístavní čtvrti města Pireus unikl jen
díky šťastné náhodě. Nemá však nejmenší tušení, jak obrovská nebezpečí
na moři číhají.
ISBN 978-80-7595-369-8

Bauer, Jan
Zamilované královny

Brno: Moba, 2020, 384 s., váz.
Adléta Míšeňská z lásky zachraňuje
vyhnance z Čech, prince Přemysla.
Jenže když se tento princ po mnoha
dobrodružných zvratech stane jako
Přemysl Otakar I. českým králem,
čeká ji ten nejsmutnější osud.
ISBN 978-80-243-9436-7

Brubaker, Ed; Phillips, Sean
Zatmívačka

Praha: BB art, 2020, 400 s., váz.
Hollywood, 1948: Noirový film
uvízlý v nekonečných přetáčkách.
Scenárista pronásledovaný nočními
můrami z války. Podezřelá smrt filmové hvězdičky. Podezřelá minulost její
náhradnice.
ISBN 978-80-7595-393-3

Češka, Stanislav
Případ mrtvého krále

Brno: Moba, 2020, 272 s., váz.
Píše se rok 894. Moravské království
sice musí vzdorovat zvýšenému tlaku
Východofranské říše, ovšem je na
vrcholu své moci. Při jedné slavnosti
neznámý ozbrojenec neočekávaně
zaútočí na krále Svatopluka.
ISBN 978-80-243-946-40
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Dostál, Richard
Královi rytíří

Brno: Moba, 2020, 232 s., váz.
Román z počátku čtrnáctého století
se odehrává za vlády krále Václava II.
Popisuje jeho cestu, která pozvedla
České království a udělala z něj
politickou velmoc. Václav získává polskou korunu a brzy nato i uherskou.
ISBN 978-80-243-9433-6

Escobar, Mario
Děti s hvězdou

Překl. Fuksa, Vladimír, Brno: CPress,
2020, 384 s., váz. 399 Kč
Příběh naděje z Evropy sužované válkou. Od autora bestselleru Osvětimská
ukolébavka. Píše se rok 1941 a v okupované Francii se stupňuje nacistický teror.
ISBN 978-80-264-3341-5

Píše se rok 1953 a Vladimír Vochoč,
bývalý československý konzul v Marseille, je ponižujícím způsobem vyslýchán vyšetřovatelem komunistické
policie. Tak začíná nová kniha Lenky
Horňákové-Civade. Jejím hlavním tématem je opět cesta za svobodou.
ISBN 978-80-257-3316-5

Hrdlička, Pavel
Pouť oběšenců

Praha: Brána, 2020, 272 s., váz. 299 Kč
Oblíbený autor uzavírá svou volnou
sérii historických příběhů s detektivní
zápletkou románem, jehož hlavním hrdinou je opět Václav od Černého koně.
ISBN 978-80-242-6820-0

Husemann, Dirk
Černý oheň z Byzance

Praha: BB art, 2020, 344 s., váz.
V roce 51 po Kristu je z římského císaře Claudia už jen opilá troska a jeho
propuštěnci Narcissus a Pallas bojují
o to, kdo bude za císaře vládnout.
ISBN 978-80-7595-366-7

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Brána,
2020, 384 s., váz. 399 Kč
Londýn 1599. Stavitel varhan
Thomas Dallam cestuje z pověření
královny Alžběty I. do Konstantinopole, aby předal sultánu Mehmedovi
mimořádný dar – samočinně hrající
varhany.
ISBN 978-80-242-6823-1

Frindt, Miro
Hanina hvězda

Junek, Václav
Pancéřový vlak

Fabbri, Robert
Vespasián 6: Ztracený syn Říma

Praha: Fortuna Libri, 2020, 208 s.,
váz. 299 Kč
Celou Oravu sevřela zima s mrazy,
sněhem i fujavicemi. Zasněžený Dolný
Kubín se pomalu chystá na první
poválečné Vánoce. Na svátky se však
netěší každý.
ISBN 978-80-7546-315-9

Gleitzman, Morris
Brzy

Překl. Puchalská, Barbora Punge,
Praha: Argo, 2020, 192 s., váz.
Když mi nacisté vzali rodiče, byl jsem
vyděšený. Když zabili mou kamarádku,
byl jsem vzteky bez sebe. Když jsem se
přidal k partyzánům, abych jim pomohl
porazit nacisty, naplnila mě naděje.
Brzy, říkal jsem, budeme v bezpečí.
ISBN 978-80-257-3320-2

Glockner, David
Prokletí rodu Auerspergů

Praha: Brána, 2020, 464 s., váz.
399 Kč
Kníže František Josef Auersperg
a jeho manželka Vilemína chystají na
svém zámku ve Žlebech velkolepou
oslavu stříbrné svatby.
ISBN 978-80-242-7000-5

Hanibal, Jiří
Alej smrti

Praha: Brána, 2020, 384 s., váz. 359 Kč
Polistopadová éra byla pro mnohé
obdobím euforického nadšení z pádu
totalitního režimu a ze znovunabyté
svobody.
ISBN 978-80-242-7061-6

Harrod-Eagles, Cynthia
Za války, 1917: Cesta bez konce
Překl. Macháčková, Marie, Praha:
Brána, 2020, 344 s., váz.
Čtvrté volné pokračování epické
rodinné ságy nabízí pohled na další
osudy rodiny Hunterových a jejich
služebnictva. Válka už trvá třetím
rokem a na všechny začíná doléhat
únava.
ISBN 978-80-242-6627-5

Horňáková-Civade, Lenka
Symfonie o novém světě

Praha: Argo, 2020, 248 s., váz.

Praha: Olympia, 2020, 288 s., brož.
Konec války se blíží, ale nacisté
v Čechách se stále ještě připravují na
poslední obranu. Vše se změní až s příjezdem německého obrněného vlaku,
který do jejich obce dorazí spolu se
začátkem květnového povstání. Podaří
se jim odzbrojit posádku vlaku?
ISBN 978-80-7376-599-6

Marek, Jaromír
Interhelpo. Tragický příběh
československých osadníků
v Sovětském svazu

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 327 s.,
brož. 349 Kč
I Čechoslováci budovali socialistický
ráj. Vinou války a divoké kolektivizace byl v roce 1921 Sovětský svaz
ekonomicky v koncích. Přišel proto
se záchrannými opatřeními: uvolnil
přísně řízené hospodářství a požádal
komunisty celého světa o pomoc.
ISBN 978-80-275-0244-8

Morrisová, Heather
Příběhy naděje

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2020, 276 s., váz. 329 Kč
Příběhy nás spojují. O síle naslouchání od autorky bestselleru Tatér
z Osvětimi. Seznámení Laleho Sokolova a Heather Morrisové zcela
změnilo život oběma z nich.
ISBN 978-80-264-3365-1

Niedl, František
Cesty rytířů

Brno: Moba, 2020, 296 s., váz.
Zjevný boj v Království českém roku
1318 zdánlivě ustal. Zčásti v důsledku všeobecné únavy a zčásti v důsledku dohod uzavřených mezi králem
a odbojnou šlechtou. O to víc se však
rozhořel boj v zákulisí.
ISBN 978-80-2439-463-3

Page, Lizzie
Nový domov

Překl. Jiříček, Petr, Praha: Ikar, 2020,
368 s., váz. 359 Kč
Na samém začátku druhé světové války
byly poslány stovky dětí z Londýna na
venkov, aby byly uchráněny hrůz náletů.
ISBN 978-80-249-4261-2

bibliografie
Pehalová, Petra;
Benedictová, Marie
Lady Clementine

Brno: Moba, 2020, 392 s., váz. 399 Kč
Píše se září roku 1908 a Clementine Hozierová se vdává za mladého,
geniálního politika s progresivními názory: Winstona Churchilla.
Nejde však o tradiční spojení, neboť
Clementine stojí svému muži po boku
nejen v manželství, ale i v politice.
ISBN 978-80-243-9451-0

Scurati, Antonio
Mussolini: syn XX. století

Překl. Kronbergerová, Marie, Praha:
Práh, 2020, 720 s., váz. 599 Kč
Nejdiskutovanější italský román posledních let – příběh Benita Mussoliniho. Podrobná kronika fašismu
z pohledu samotného Mussoliniho
a dalších protagonistů hnutí.
ISBN 978-80-7252-852-3

Sepetysová, Ruta
Mlčící fontány

Překl. Eliáš, Petr, Praha: CooBoo,
2020, 536 s., váz. 399 Kč
Život ve stínu španělské diktatury.
Historický román od autorky bestselleru V šedých tónech.
ISBN 978-80-7661-113-9

Sepetysová, Ruta
V šedých tónech

Praha: CooBoo, 2020, 288 s., brož.
249 Kč
Píše se rok 1941. Lině je patnáct let
a těší se, že po prázdninách půjde na
uměleckou školu. Jednoho večera ale
k nim domů vrazí sovětská tajná policie a společně s její matkou a malým
bráškou ji odvlečou pryč.
ISBN 978-80-7661-117-7

Wingate, Lisa
Kniha ztracených přátel

Překl. Křivánková, Anna, Praha: Ikar,
2020, 384 s., váz. 399 Kč
Bývalá otrokyně Hannie Gossettová
má velký sen – ráda by se znovu
setkala se svou matkou a sourozenci,
kteří byli za americké občanské války
rozprodáni po celém Jihu.
ISBN 978-80-249-4265-0

H O RO RY
Cawthon, Scott;
Wrisley, Kira Breed
Five Nights at Freddyapos,s 1.:
Stříbrné oči

Praha: XYZ, 2020, 260 s., brož. 299 Kč
Vražedná jízda začíná, připoutejte se!
Kniha inspirovaná nejprodávanější
sérií hororových videoher sleduje
příběh Charlie a jejích přátel, kteří se
po deseti letech od hrůzných událostí
vrací do rodného města.
ISBN 978-80-7597-749-6

HUMO R
Březinová, Ivona
Vire, padni!

Praha: Albatros, 2020, 168 s., váz. 299 Kč
Vtipná kniha k aktuální situaci doma
i ve světě, a navíc spousta důležitých
zajímavých informací.
ISBN 978-80-00-06001-9

KOM I K SY
de Toledo, Camille
Herzl

Překl. Pavlenko, Alexander, Praha:
Argo, 2020, 352 s., váz.

Skrze osudy Ilji Brodského, který
spolu s nespočtem dalších musel po
vlně pogromů emigrovat z carského
Ruska, sledujeme osudy evropského
židovstva v prvních dekádách dvacátého století.
ISBN 978-80-257-3311-0

Drahoňovská, Tereza;
Jislová, Štěpánka
Bez vlasů

Praha: Paseka, 2020, 120 s., váz.
Tereza si nikdy nemyslela, že bude
mít pleš dřív než její kluk. A už vůbec
by ji nenapadlo, že blízké okolí i lidé
na ulici jí budou vyjadřovat podporu
v domnění, že si prochází chemoterapií.
ISBN 978-80-7637-142-2

Pasarin, Fernando; Ryan, Matt;
J. Tomasi, Peter
Batman Detective Comics 9:
Gordon ve válce

Praha: BB art, 2020, 152 s., brož.
Býval to nejlepší gothamský policajt.
Teď je z něj Temný rytíř. Jima Gordona
nikdy nenapadlo, že se ocitne v kůži
svého někdejšího spojence i protivníka
a že převezme roli Batmana.
ISBN 978-80-7595-408-4

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Bican, Vladimír
Staré pověsti české

Praha: Olympia, 2020, 96 s., brož.
269 Kč
Výbor klasických starých pověstí českých podle Aloise Jiráska
v komiksovém zpracování.
ISBN 978-80-7376-605-4

OSO B N OSTI
Hof, Wim
Wim Hof. Ledový muž

Překl. Futera, Jakub, Brno: Jota,
2020, 312 s., váz. 398 Kč
Jediná autorizovaná kniha Wima
Hofa o převratné metodě, díky které
se můžeme naučit využít svůj fyzický
i duševní potenciál.
ISBN 978-80-7565-778-7

Macek, Petr
Iva Janžurová – Včera, dnes
a zítra

Praha: Brána, 2020, 304 s., váz. 379 Kč
Rozšířené a aktualizované vydání biografie jedné z našich nejpopulárnějších hereček, familiárně označované
jako Janžurka, přibližuje neotřelým
a zasvěceným způsobem její osobní
i profesní život.
ISBN 978-80-242-7004-3

z n o v i n e k k 7. 12 . 2 0 2 0 4 0 9 t i t u l ů
Rada, Petr; Smutný, Roman
Petr Rada: nezkrotný bouřlivák

Praha: XYZ, 2020, 336 s., brož. 349 Kč
Svérázný bouřlivák a trenér, jenž se
s ničím nepárá. „Malý velký muž“ či „Plukovník“, jak se mu také někdy přezdívá.
ISBN 978-80-7597-780-9

PO E Z I E
BO.-žena
Múzovo lehké políbení

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
40 s., brož. 120 Kč
Autorka se chce se čtenářem podělit
o pár drobných básní, které jí byly
sděleny na pokraji snění, ve chvíli
Vnoru. Verše mapují část autorčiny
životní cesty a jsou naplněny „ženským pocitem“ světa.
ISBN 978-80-7389-263-0

Ginsberg, Allen
Kadiš

Praha: Argo, 2020, 132 s., brož.
Mezi nejznámější básnické skladby
Allena Ginsberga patří vedle Kvílení
i Kadiš, velkolepý žalozpěv na básníkovu zesnulou matku, jejíž duševní
choroba silně poznamenala jeho
dětství a dospívání.
ISBN 978-80-257-3242-7

Hrňa, Pavel
Jako šafránu

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
154 s., brož. 210 Kč
Nová kniha Pavla Hrni čtenáře upoutá už od začátku. Snad bychom tuto
rozsáhlou, částečně autobiografickou novelu (tak už to u současných
autorů bývá) mohli přirovnat svou
náplní k Seifertově sbírce Všechny
krásy světa.
ISBN 978-80-7389-255-5

Hutka, Jaroslav
Karanténa (2020)

Praha: Galén, 2020, 82 s., brož.
Čtvrtá kniha básní Jaroslava Hutky.
Přestože Hutka je právem vnímán
především jako písničkář, jeho tvorba
básnická a prozaická tvoří většinu
jeho literárního díla.
ISBN 978-80-7492-081-3

Kaprál, Zeno
Tříděný odpad

Brno: Druhé město, 2020, 80 s.,
brož. 199 Kč
Fascinující, překvapivé, smutné, veselé,
texty napsané stoletým dítětem. Zeno
Kaprál: jeden z posledních Básníků.
ISBN 978-80-7227-446-8

Marková, Libuše
Básně do šuplíku

Praha: Egmont, 2020, 144 s., váz. 329 Kč
Fanoušci skvělého fotbalu se mohou
těšit na pokračování oblíbené série.
ISBN 978-80-252-4885-0

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
1. vyd., 40 s., brož. 130 Kč
Litanické verše vzdávají hold všemu
dobrému, s čím se člověk na své životní
cestě setkává – především lásce, slunci,
kráse, naději, všímají si vesmíru. Místy
prosvítají i smutné stránky lidského
života, stesk, či málo snadný osud.
ISBN 978-80-7389-258-6

Podmol, Libor
Moje cesta na Dakar

Novotný, František; Anderle, Jiří
Jak se hladí duše

Palička, Jan; Saiver, Filip;
Jaroš, Jan
Fotbalové hvězdy 2021

Brno: BizBooks, 2020, 224 s., váz.
449 Kč
Životní freestyle s vůní benzínu.
Nejvýraznější osobnost českého motorsportu posledních let. Mistr světa.
Vítěz americké olympiády extrémních
sportů X Games.
ISBN 978-80-265-0961-5

Praha: Radioservis, 2020, 170 s.,
váz. 249 Kč
Sbírka soustřeďuje výběr básní
a drobných esejistických textů, které
je možno charakterizovat jako lyrické
miniatury, tematicky vycházející
z těch nejběžnějších situací a zážitků.
ISBN 978-80-88286-16-5
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Pavlík, Jiří
Náznaky

Konupčíková, Tereza
Drobnosti

Piskač, Jan Nepomuk
Počítání oveček (hightech haiku)

Phillipsová, Marie
Krize středního věku – pohrajte
si s osudem

Brumovice: Carpe diem, 2020, 56 s.
Jiří Pavlík přichází s další nejednoznačně uchopitelnou sbírkou poezie.
Hledáme-li její téma, pak je to láska
versus sex, sex versus láska.
ISBN 978-80-7487-303-4

Praha: Literární salon, 2020, 1. vyd.,
112 s., brož. 160 Kč
Zprvu nezávazné rýmování nabývá
naléhavosti magického zaříkání a na
původně nevinnou hru s fantazií se
nabalují vidiny násilí, smrti a erotiky.
ISBN 978-80-87811-11-5

Plachý, Jaromír
Básně z dásně

Praha: Meander, 2020, 60 s., váz.
298 Kč
Jaromír Plachý, výtvarník a autor
počítačových her, se v tomto svazku
premiérově představuje jako básník
i ilustrátor zároveň.
ISBN 978-80-7558-151-8

Riedlbauchová, Tereza
Inkoustová skvrna Karibiku

Praha: Literární salon, 2020, 1. vyd.,
84 s., brož. 180 Kč
Šestá básnická knížka Terezy
Riedlbauchové vznikala v letech
2013–2020 a je z autorčiny dosavadní tvorby nejvíce rozprostřena co do
prostoru, času, témat i forem. Je to
poezie hojnosti, opojení a okouzlení.
ISBN 978-80-87811-12-2

Vilímek, Marek Jan
Via purgativa

Praha: Odeon, 2020, 64 s., brož. 199 Kč
Poezie M. J. Vilímka není vlastně nesena jeho životním osudem františkána,
jde proti němu, nebo spíš podél něj. Je
to poezie divokého smíření a napjatého klidu, vášnivě hledající rovnováhu.
ISBN 978-80-207-1971-3

Vorlíčková, Kristýna;
Kopáč, Radim; Stehlíková, Olga
Open space

Praha: Literární salon, 2020, 1. vyd.,
84 s., brož. 160 Kč
Sbírka plná anglicismů a neologismů
(off–line princezna, Život je coolna
z billboardu, Nejsou, ale sdílejí. /
Těla, prostor, videa z youtube) je na
první pohled pevně zakotvena v moderním světě.
ISBN 978-80-87811-10-8

PRÓZ A
BO.-žena
Zázraky hypnoterapie. Práce
s podvědomím. Léčba „neplodných“ žen
Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
160 s., váz. 310 Kč
Kniha je věnována skoro výhradně
mateřství. Čtenář se dozví o zkušenostech se zajímavými metodami
a procesy uzdravující metody hyp
noterapie a též o jiných způsobech
léčby neplodnosti žen.
ISBN 978-80-7389-264-7

Ferrada-Noli, Caroline Ringskog
Za skleněnou stěnou

Překl. Holá, Jana, Praha: Argo, 2020,
380 s., váz.
Brilantní minimalistická próza. Psychologická sonda ostrá jako břitva.
ISBN 978-80-257-3331-8

Brno: CPress, 2020, 128 s., váz. 299 Kč
Taky často ležíte v posteli a nemůžete
přestat myslet na šaty, které jste si
chtěly koupit, ale nekoupily?
ISBN 978-80-264-3355-2

Překl. Dresia, Ivana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 168 s.,
váz. 269 Kč
Vyberte si cestu, prokličkujte nebezpečným bludištěm krize středního
věku a doufejte, že vaše hra s osudem
skončí podle vašich představ. Nic
hrozného se nemůže stát. Kromě
manželství, kariéry a vlastní sebeúcty
nemáte co ztratit.
ISBN 978-80-7593-244-0

Saint-Exupéry, Antoine de;
Olšovská, Dana
Malý princ A1/A2 (AJ–ČJ)

Praha: Edika, 2020, 88 s., brož. 219 Kč
Příběh o setkání letce, jehož letadlo
havarovalo v poušti, a malého chlapce z daleké planety je vhodný pro
čtenáře všech generací.
ISBN 978-80-266-1571-2

Šolcová, Jaroslava
Pohlaď – a bolest odejde

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
1. vyd., 132 s., brož. 160 Kč
Autorka vypráví příběhy svoje i svých
přátel a známých, které se odehrávají
především v lázních a rehabilitačních
centrech. Jsou to příběhy pacientů
a klientů, kteří překonávají svůj těžký
osud – každý, jak dokáže.
ISBN 978-80-7389-259-3

PŘ Í BĚ HY
Gulyáš, Michal
My psi ze vsi

Praha: Olympia, 2020, 40 s., váz.
Bugsy je yorkšírský teriér, je bystrý
pozorovatel, talentovaný filozof a vtipný vypravěč. Miluje svého pána, svou
paničku i jejich dceru Sofii, kterou považuje tak trochu za svou sestru.
ISBN 978-80-7376-595-8

Musil, Lukáš; Joklová, Olga;
Faulerová, Lucie a kol.
Motýlí kniha

Praha: Paseka, 2020, 172 s., brož.
269 Kč
Představte si, že vaše kůže je křehká
jako motýlí křídla. I šev na oblečení
vás poraní. Občas nemůžete polknout, jícnem nic neprojde. Jaké to je,
žít s takovou křehkostí, by vám pověděla Olga Joklová, která takzvanou
nemocí motýlích křídel trpěla.
ISBN 978-80-7637-103-3

Úbl, Martin
Lehce neuvěřitelné příhody z hor
Brno: CPress, 2020, 128 s., váz. 269 Kč
Příhody z hor jsou zpátky a s nimi
nová dávka neuvěřitelných příhod,
které mohou na horách potkat i vás.
ISBN 978-80-264-3354-5

PUBLICISTI K A
Bystrov, Michal
Michal Prokop

Praha: Galén, 2020, 358 s., váz. 400 Kč
Název vzpomínek rockového zpěváka
Michala Prokopa ZTRÁTY A NÁVRATY přesně vystihuje jeho více

bibliografie
než padesátiletou kariéru. Publicista
Michal Bystrov se s ním setkával téměř dva roky.
ISBN 978-80-7492-494-1

ROM ÁNY
Aubyn, Edward St.
Patrick Melrose II

Překl. Nagy, Ladislav, Praha: Argo,
2020, 408 s., flexovazba
Čtvrtý a pátý díl ironické ságy o Pat
ricku Melroseovi.
ISBN 978-80-257-3321-9

Bayliss, Jenny
Dvanáct vánočních schůzek

Překl. Chodilová, Dana, Praha:
Baronet, 2020, 376 s., váz.
Kate Turnerová nikdy nepatřila k ženám, které jsou posedlé hledáním
vhodného přítele. Vlastně si už dávno
zvykla na poklidné večery o samotě
v pyžamu před televizí. Ale na druhou stranu, nebylo by špatné mít zas
někoho po boku.
ISBN 978-80-269-1438-9

Bolavá, Anna
Před povodní

Praha: Odeon, 2020, 248 s., váz. 299 Kč
Vilu na břehu řečovické řeky navštěvuje neznámý host. Přichází starou
studnou a nepatří do suchozemského světa. Také Hanu Strnadovou
přitahuje spíše svět pod hladinou než
mezilidské vztahy ve městě.
ISBN 978-80-207-1979-9

Bussi, Michel
Návrat na ostrov lží

Překl. Melanová, Dana, Praha:
Motto, 2020, 464 s., váz. 399 Kč
Šestnáctiletý Colin Remy přišel v dětství za podivných okolností o rodiče.
ISBN 978-80-267-1901-4

Cartland, Barbara
Pomsta hraběte Lyndona

Překl. Volná, Kristina, Praha: Baronet, 2020, 144 s., váz. 229 Kč
Charles Lyndon má vše, po čem ostatní touží. Je mladý, pohledný a bohatý.
Jednoho dne má rovněž zdědit titul
hraběte – ale zatím ho ještě nemá.
A právě to se ukáže jako problém,
když žádá o ruku dívku svých snů.
ISBN 978-80-269-1450-1

Clark, Imogen
Pohlednice bez podpisu

Překl. Matějková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 432 s., váz.
Když Cara narazí na skrýš starých pohlednic v podkroví, jejich obsah náhle
zpochybní všechny její dosavadní jistoty.
ISBN 978-80-7593-072

Colganová, Jenny
Vánoce s vůní čerstvého chleba

Překl. Koubová, Jana, Praha: Argo,
2020, 276 s., váz. 298 Kč
Přílivový ostrůvek Mount Polbearne
v Cornwallu a Polly Watefordová,
která se na něj po krachu předchozího vztahu a podnikání odstěhovala,
aby tam začala nový život, jsou už
mnohým čtenářkám známé z předešlých autorčiných knih.
ISBN 978-80-257-3305-9

Connolly, John
Kniha ztracených věcí

Překl. Kočová, Jaroslava, Praha:
Albatros, 2020, 184 s., váz. 349 Kč
Nové vydání kultovní knihy o síle příběhů! Dvanáctiletý David se snaží vyrov-

z n o v i n e k k 7. 12 . 2 0 2 0 4 0 9 t i t u l ů
nat se smrtí své matky. Cítí se opuštěný,
společnost mu dělají pouze knížky. A ty
k němu začnou šeptem promlouvat.
ISBN 978-80-00-05999-0

Constantine, Liv
Ta, která prohraje

znovu překvapivé. Svou prózu dováděl
na pokraj drzosti a podivnosti.
ISBN 978-80-257-3355-4

Forstchen, William R.
Poslední den

Ostrava: Domino, 2020, 264 s., váz.
399 Kč
Chce jediné. Dokonalou rodinu.
Tu tvoji.
ISBN 978-80-7498-454-9

Překl. Pokorný, Pavel, Praha: Laser,
2020, 408 s., brož. 379 Kč
Poslední den uzavírá sérii postapokalyptických příběhů Vteřinu poté
a Rok poté.
ISBN 978-80-242-6910-8

Craigová, Erin A.
Dům soli a smutku

Gaiman, Neil
Oceán na konci cesty

Překl. Zagolová, Pavlína, Praha: Yoli,
2020, 400 s., brož. 379 Kč
Dvanáct sester, které stíhá kletba.
Annaleigh žije se svými sestrami,
otcem a nevlastní matkou na panství
Highmoor. Dřív bylo sester dvanáct,
čtyři z nich však potkal tragický osud.
ISBN 978-80-242-6917-7

Csicsely, Lukáš
Nejkrásnější pohřeb Jana Huga

Překl. Polanski, Ilona, Praha: Vyšehrad, 2020, 344 s., váz. 299 Kč
Jak se šibal do světa vydal. Dandymu,
flanérovi a estétovi Janu Hugovi
hvězdy nepřály, když ho osud mylně
vyvrhnul v české vesnici, která si zakládá na pracovitosti a tradicích spíše
konzumních a materiálních.
ISBN 978-80-7601-346-9

Cummins, Jeanine
V prachu cest

Praha: Argo, 2020, 336 s., váz.
Sussex, Anglie: vypravěč středního
věku se kvůli pohřbu vrací do kraje
svého dětství. Táhne ho to ke statku na
konci vesnické cestičky, kde ve svých
sedmi letech potkal nanejvýš pozoruhodnou dívku, Lettie Hempstockovou.
ISBN 978-80-257-3286-1

Guterson, Ben
Záhada hotelu Winterhouse

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2020, 384 s., váz. 369 Kč
Alžbětu čeká nejlepší jaro v životě
– přestěhovala se do hotelu Winterhouse za svým dědečkem a vše se zdá
být dokonalé.
ISBN 978-80-264-3343-9

Havlík, Rudolf
Zítra je taky den

Překl. Havlen, Michael, Ostrava:
Domino, 2020, 384 s., váz. 399 Kč
Lydia vede docela pohodlný život
v mexickém Acapulku.
ISBN 978-80-7498-456-3

Praha: Motto, 2020, 304 s., váz. 299 Kč
Až po uši ve špinavých obchodech.
Dobrodružný román od známého
českého režiséra. Celý život jsem
strávil na cestách po místech, nad
kterými zůstává rozum stát.
ISBN 978-80-267-1896-3

Davisová, Charlotte
Šťastné dívky

Hradecký, Daniel
Tři kapitoly

Praha: Yoli, 2020, 344 s., brož. 299 Kč
Dystopie pro fanoušky seriálů Westworld a Příběh služebnice Říkají jim
Šťastné dívky – štěstí se jim ale zdaleka vyhýbá.
ISBN 978-80-242-6974-0

Doláková, Alena
Anna z Hollywoodu

Praha: Motto, 2020, 224 s., váz. 269 Kč
Velmi otevřené a trochu autobiografické vyprávění o cestě z domácího
rybníka mezi žraloky do Los Angeles.
ISBN 978-80-267-1903-8

Domingová, S. A.
S láskou tvůj Santa

Překl. Trusová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2020, 240 s., brož. 229 Kč
Už jsou skoro Vánoce, ale Angel
neslaví – má moc práce se školou,
a navíc ještě organizuje benefiční akci
na pomoc místnímu hospici.
ISBN 978-80-7661-114-6

Easton, BB
Rocker

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: Baronet, 2020, 400 s., váz. 359 Kč
Roku 1999 jsem se setkala s princem
z pohádky. Roku 2000 jsem se setkala se svou spřízněnou duší.
ISBN 978-80-269-1462-4

Ellison, Harlan
Vrchol vulkánu

Praha: Argo, 2020, 508 s., váz.
Vše nové, čerstvé a odlišné je ve vypravěčském řemesle velevzácné, ale Harlan
Ellison jako rozený vypravěč vytvářel
povídky odvážné, nebojácné a pokaždé

Praha: Listen, 2020, váz. 279 Kč
Pokud se první prozaický text básníka
Daniela Hradeckého nazýval Trosky
jednoho deníku, jeho nová próza by
mohla směle navazovat podtitulem
Trosky jednoho románu.
ISBN 978-80-242-6940-5

Johnson, Alissa
McAlistairovo štěstí

Praha: Baronet, 2020, 360 s., váz.
349 Kč
Slečna Evie Coleová výhružné dopisy
nebere vážně. Mnohem víc se bojí, že
ztratí srdce kvůli bývalému vrahovi,
který ji má chránit.
ISBN 978-80-269-1459-4

Kelly, Julia
Světlo nad Londýnem

Praha: Motto, 2020, 400 s., váz. 399 Kč
Pro Caru je mnohem jednodušší zabývat se minulostí než čelit realitě.
ISBN 978-80-267-1895-6

Kleypas, Lisa
Hon na Cassandru

Překl. Pacnerová, Jana, Praha:
Baronet, 2020, 320 s., váz.
Železniční magnát Tom Severin je
dost bohatý a mocný, aby si mohl
splnit každé přání hned, jak ho napadne. Stačí říct a má všechno – nebo
každého – co si zamane.
ISBN 978-80-269-1441-9

Kocí, Irena
Smečka

Praha: Yoli, 2020, 192 s., brož. 249 Kč
Na motivy českého celovečerního filmu Smečka z prostředí mládežnické-
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ho hokeje. Šestnáctiletý hokejista David, kterému nedávno diagnostikovali
cukrovku, právě přešel do nového
hokejového týmu ve Zlíně.
ISBN 978-80-242-6998-6

Kohout, Pavel
Přítoky románů

Praha: Odeon, 2020, váz.
Řeky mají přítoky, které posilují jejich
proud. Romány je mají též. Objevují
se v nich ucelené příběhy, které je buď
přímo inspirovaly, nebo obohatily.
ISBN 978-80-207-1977-5

Laurensová, Stephanie;
Vánoční koledy lady Osbaldestoneové

Překl. Klůfová-Štechová, Petra, Praha:
Baronet, 2020, 224 s., váz. 299 Kč
Therese, lady Osbaldestoneová, i její
domácnost s radostí přivítá zprávu,
že Jamie, George a Lottie, tři děti její
mladší dcery, si vyprosili předvánoční
třítýdenní pobyt na jejím venkovském
sídle v Little Moseley, aby si užili vesnické tradice.
ISBN 978-80-269-1444-0

Loui, Lia
Milá Emmie

Překl. Hauserová, Eva, Praha: Motto,
2020, 360 s., váz. 369 Kč
V šestnácti letech vypustí Emmie do
nebe balonek a s ním i lístek, na němž
je její adresa a tajemství, kterého se
snaží zbavit.
ISBN 978-80-267-1902-1

McKanagh, Kristen
Sněhulčiny Vánoce

Oksanen, Sofi
Psí park

Překl. Dejdarová, Linda, Praha:
Odeon, 2020, 416 s., váz. 399 Kč
Byznys s dárcovstvím vajíček připomíná autorce vykořisťování žen. Mladá
ukrajinská žena Olenka vypráví, jak se
z pouhé dárkyně vajíček vypracovala na
koordinátorku firmy, která za tímto účelem vyhledává co nejkvalitnější adeptky.
ISBN 978-80-207-1978-2

Orwell, George
1984

Praha: Fortuna Libri, 2020, 272 s., váz.
Kniha 1984, dnes již klasické dílo
antiutopického žánru, je bezesporu
jedním z nejpozoruhodnějších románů 20. století a brilantní analýzou
všech totalitních systémů.
ISBN 978-80-7546-319-7

Paris, B. A.
Dilema

Praha: Motto, 2020, 328 s., váz. 399 Kč
Pravda by ji mohla zničit. Mlčení zase
zničí jeho. Livia nikdy nezažila svatbu
snů, protože si Adama vzala v mládí
a narychlo.
ISBN 978-80-267-1900-7

Pavel, Jan
Bleší cirkus

Praha: Slovart, 2020, 112 s., brož.
249 Kč
O bleším cirkusu psal ve svých Pražských dobrodružstvích před stoletím
Egon Ervín Kisch. Teď o něm píše
Jan Pavel.
ISBN 978-80-7529-624-5

Překl. Martinová, Michaela, Praha:
Motto, 2020, 296 s., váz. 349 Kč
Sněhulka tráví první Vánoce v penzionu, který patří slečně Tilly.
ISBN 978-80-267-1904-5

Peroutková, Ivana
Ukradené housle

Montgomeryová, Lucy Maud
Anna ze Summerside

Quinn, Kate
Lovkyně

Překl. Foitová, Sára, Praha: Albatros,
2020, 272 s., váz. 299 Kč
Anna po skončení studií na univerzitě otevírá novou životní kapitolu
a přijme místo ředitelky střední školy
v Summerside.
ISBN 978-80-00-06002-6

Moreland, Melanie
Maddox

Překl. König, Martin, Praha: Baronet,
2020, 328 s., váz. 329 Kč
Tři mladí muži se seznámí na univerzitě, kde také začne jejich celoživotní
přátelství. Minulost diktuje to, jací
muži to jsou, současnost však formuje jejich budoucnost.
ISBN 978-80-269-1447-1

Morrison, Boyd; Cussler, Clive
Zuřivý tajfun

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2020, 336 s., váz. 399 Kč
Juan Cabrillo a posádka lodi Oregon
úspěšně dokončí misi proti čínské
rozvědce.
ISBN 978-80-264-3330-9

Scott, Stephanie
Nevěra na zakázku

Překl. Pavlíková, Tereza, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 336 s., váz. 379 Kč
V Japonsku vznikl výnosný byznys.
Jeden z manželů si na svého partnera najme tajného agenta, který ho
svede, a získá tak svému zadavateli
příznivé podmínky pro rozvod.
ISBN 978-80-275-0307-0

Praha: Albatros, 2020, 88 s., váz. 269 Kč
Kam zmizely drahé housle?
ISBN 978-80-00-05998-3

Překl. Faltejsková, Lenka, Brno:
Moba, 2020, 592 s., váz.
Válečný korespondent Ian Graham se
spolu se svým kolegou vydává na lov
válečných zločinců, kterým se podařilo
uprchnout před spravedlností. Postupně zacílí na bývalou nacistku Lorelei
Vogtovou, jíž se přezdívalo Lovkyně.
ISBN 978-80-243-9203-5

Ringskog Ferrada-Noli, Caroline
Za skleněnou stěnou

Praha: Argo, 2020, 380 s., váz.
Tři ženy, tři generace, jeden příběh.
Gully, Marianne, Annika. Tři ženy
spojené rodinným poutem. Jejich
příběhy na sebe navazují, činy matek
ovlivňují životy dcer.
ISBN 978-80-257-3331-8

Rollins, James
Poslední odysea

Překl. Dušek, Zdík, Praha: BB art,
2020, 352 s., váz. 399 Kč
V zamrzlé grónské krajině objeví skupina vědců hluboko pod ledem středověkou loď. Její podpalubí ukrývá mnohem
starší předměty – zbraně z doby bronzové – a v kapitánově kajutě leží zlatá
mapa se stříbrným astrolábem.
ISBN 978-80-7595-389-6

Sebastianová, Laura
Královna plamenů

Brno: CPress, 2020, 392 s., brož. 329 Kč
Princezna Theodosia je konečně volná a stojí za ní armáda rebelů.
ISBN 978-80-264-3361-3

bibliografie
Sheridan, Mia
Graysonův slib

Praha: Baronet, 2020, 400 s., váz.
349 Kč
Když Kira narazí v bance na Graysona, napadne ji, že možná právě
objevila řešení svého problému: On
evidentně potřebuje peníze a ona je
ochotná mu půjčit, ovšem ke svým
penězům se dostane až po svatbě.
ISBN 978-80-269-1453-2

Schaler, Karen
Jak si zamilovat Vánoce

Překl. Chodilová, Dana, Praha:
Baronet, 2020, 294 s., váz. 329 Kč
Vánoce jsou pro Emmii Sandersovou
jedním slovem… láska. Miluje na nich
úplně všechno: třpytivé ozdoby, blikající světýlka, voňavé perníčky a zelené jmelí, ale především možnost být
se svými blízkými.
ISBN 978-80-269-1420-4

Simone, Sierra
Americký princ

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2020, 352 s., váz. 349 Kč
Kdo jsem? Jsem syn a nevlastní bratr.
Voják a viceprezident. Jen s ním jsem
však princ. Jeho malý princ. Jen s Maxenem a Greer dává můj život smysl,
jen s nimi dokážu najít klid a mír a zahnat démony, kteří mě pronásledují.
ISBN 978-80-269-1423-5

Steel, Danielle
Čas předminulý

Překl. Stárková, Jiřina, Praha: Ikar,
2020, 272 s., váz. 299 Kč
Sybil a Blake Gregoryovi jsou typický
pár jednadvacátého století: ona je
interiérová designérka, on pokrokový
obchodní analytik.
ISBN 978-80-249-4251-3

Šibík, Jan; Palán, Aleš
Aleš Palán. Všichni moji samotáři – Komplet s audioknihami
Praha: Prostor, 2020, 776 s., váz.
1397 Kč
Bestsellery Aleše Palána, Raději
zešílet v divočinělt, Jako v nebi, jenže
jinak, v kompletu s audioknihami.
ISBN 978-80-7260-472-2

Šibík, Jan; Pošová, Johana;
Palán, Aleš
Aleš Palán. Všichni moji
samotáři

Praha: Prostor, 2020, 776 s., váz. 797 Kč
Knižní bestsellery Aleše Palána, Raději zešílet v divočině a Jako v nebi,
jenže jinak v dárkovém kompletu za
zvýhodněnou cenu.
ISBN 978-80-7260-471-5

Taylor, Kathryn
V bouři – Dunmor Castle

Překl. Hoangová, Dagmar, Brno:
Moba, 2020, 314 s., váz. 299 Kč
Může Lexie Cavendishová, mladá
designérka, která se ujala renovace
honosného sídla Dunmor Castle,
Graysonovi, synovi majitele domu,
opravdu věřit? Navzdory všem pochybnostem se totiž do pohledného
Ira vášnivě zamilovala.
ISBN 978-80-243-9513-5

Thomasová, Dana
Vláda módy. Cena za rychlou
módu a budoucnost oblečení

Překl. Bartlová, Adéla, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 360 s., váz. 399 Kč
V našich šatnících se vedle kabátu
a džín skrývá také environmentální

katastrofa, vykořisťování i naděje na
změnu. Co posnídat a co si obléct, ptá
se ráno sám sebe téměř každý z nás.
ISBN 978-80-275-0368-1

Baker, Chandler
Tichá pošta

Překl. Křivánková, Anna, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 383 s., váz. 399 Kč
Čtyři ženy zjistí, že jejich šéf, muž známý
nevhodným chováním k opačnému
pohlaví, se má stát výkonným ředitelem
firmy. Co se stane, když se rozhodnou
vzít spravedlnost do vlastních rukou?
ISBN 978-80-275-0385-8

Tremayne, S. K.
Než jsem zemřela

Překl. Nejedlá, Marcela, Praha:
Motto, 2020, 384 s., váz. 349 Kč
Kath žije spokojený skromný život
s manželem a plachou dcerkou na samotě hluboko krásných, byť bezútěšných vřesovišť v Dartmooru.
ISBN 978-80-267-1899-4

Trenz, Forest
Život v dodávce

Překl. Masaříková, Barbora, Brno:
BizBooks, 2020, 264 s., váz. 369 Kč
Forest a Barbora opustili jistoty všedního života a začali žít své sny. Prodali
většinu svého majetku, koupili starou
dodávku, přestavěli ji na obytnou a vyrazili i se svým psem na roční cestu.
ISBN 978-80-265-0953-0

Urban, Josef Habas
Stíny Valbone

Praha: Olympia, 2020, 264 s., váz.
369 Kč
Jana, která při pátrání po trojici studentů v Albánii přišla o svého přítele,
začíná nový život. Do mysli se jí vkrádají vzpomínky na Josefa, jehož tělo,
smrtelně zraněné albánským bodyguardem, opustila při útěku z hor.
ISBN 978-80-7376-609-2

Viewegh, Michal
Biomanžel

Praha: Ikar, 2020, 184 s., váz. 299 Kč
Biomanžel je volným pokračováním
autobiograficky laděného bestselleru
Biomanželka, kterého se prodalo
přes sto tisíc výtisků a dočkal se i divadelní adaptace.
ISBN 978-80-249-4236-0

Wake, Jules
Notting Hill pod sněhem

Překl. Pavlíková, Světlana, Praha:
Motto, 2020, 368 s., váz. 399 Kč
Violu v londýnském metru zaujme
muž, který musí být tím pravým.
ISBN 978-80-267-1898-7

Waldherr, Kris
Ztracená historie snů

Překl. Nováková, Bára, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 350 s., váz.
Ztracená historie snů je poutavý
viktoriánský román plný temných
tajemství, vyprávějící o tom, jak tenká
a nezřetelná může být hranice mezi
láskou a nenávistí, snem a skutečností… a také mezi životem a smrtí.
ISBN 978-80-759-3076-7

Ward, Penelope; Keelandová, Vi
Drzý bastard
Praha: Baronet, 2020, 312 s., váz.
V žádném případě jsem neměla
v úmyslu propadnout tomu drzému
bastardovi. Byl to někdo, kdo patřil
do mých nejdivočejších fantazií, a ne
na odpočívadlo kdesi uprostřed

z n o v i n e k k 7. 12 . 2 0 2 0 4 0 9 t i t u l ů
Nebrasky. Když se mi porouchalo
auto, uzavřeli jsme společnou dohodu.
ISBN 978-80-269-1435-8

ROZH OVO RY
Koutecký, Josef;
Riebauerová, Martina
Osm múz mého života

Praha: Vyšehrad, 2020, 220 s., váz.
299 Kč
Knižní rozhovor, který vznikl po sérii
pravidelných setkání u ranní kávy
s věhlasným profesorem Josefem
Kouteckým, zakladatelem české dětské onkologie.
ISBN 978-80-7601-335-3

Pasz, Jiří; Plechatá, Adéla
Normální šílenství. Rozhovory o duševním zdraví, léčbě
a přístupu k lidem s psychickým
onemocněním

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 544 s.,
váz. 549 Kč
Čtvrtina lidí během života zažije nějakou formu duševního onemocnění.
Spousta jiných pocítí jejich náznaky
nebo mírné formy. Duševní zdraví je
stejně důležité jako to tělesné.
ISBN 978-80-275-0389-6

Novotná, Jitka
Stříbrný vítr 2

Praha: Radioservis, 2020, 208 s., váz.
Otázky dokážou zaujmout, inspirovat,
potěšit. Jitka Novotná se umí ptát
tak, že všichni vzácní hosté, lidé různých oborů a osudů, odpovídají rádi
a upřímně, protože se v její společnosti
cítí nejen příjemně, ale i bezpečně.
ISBN 978-80-88286-17-2

SCI-FI, FANTASY
Crouch, Blake
Zhroucený čas

Překl. Janák, Jiří, Praha: Laser, 2020,
304 s., váz.
Realita je rozvrácená. Zprvu se to
tvářilo jako nemoc. Epidemie, která
se šíří neznámými prostředky a dohání své oběti k šílenství vzpomínkami
na život, který nikdy nežili. Ale za
běsněním, které obchází svět, nestojí
žádný patogen.
ISBN 978-80-242-6665-7

Greenová, Sally
Hořící království

Překl. Jašová, Jana, Praha: CooBoo,
2020, 360 s., váz. 369 Kč
Catherinin otec má Severní planinu
ve svých rukách a mladá královna
musí vyslat svého věrného strážce
Ambrose rovnou do jámy lvové na
zoufalou misi: musí se pokusit přerušit dodávku dýmu démonů.
ISBN 978-80-7661-116-0

Heinlein, Robert A.
Cizinec v cizí zemi

podzemních mnohapatrových objektech, jediných místech na zeměkouli,
kde mohou lidé přežít?
ISBN 978-80-242-6659-6

Joshi, S. T.
Černá křídla Cthulhu 5

Praha: Laser, 2020, 336 s., váz. 399 Kč
Již pátá kniha oceňované antologie,
která představuje ty nejlepší moderní
lovecraftovské povídky.
ISBN 978-80-242-6848-4

Kotleta, František;
Sněgoňová, Kristýna
Operace Thümmel

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 344 s.,
brož. 299 Kč
Vesmír je kruté místo. Právo na život
má pouze ten, kdo si jej uhájí v boji.
Taková jsou pravidla tam venku. Lidé to
zjistili v den, kdy na jejich planetu zaútočila invazní flotila neznámé civilizace.
ISBN 978-80-7557-975-1

Mack, David
Hra bez vítězů

Tiery, Frank; Miranda, Inaki
Harley Quinn 6: Pták se zlobí

Překl. Franková, Alžběta, Praha: BB
art, 2020, 192 s., brož. 399 Kč
Harley Quinn a její banda sígrů
z Coney Islandu se museli sakra tvrdě
rvát – a obětovat sakra hodně –, aby
z princezny všech pohrom udělali nespornou královnu brooklynských ulic.
ISBN 978-80-7595-368-1

SPISY
Deml, Jakub
Šlépěje československé

Praha: Academia, 2020, 1040 s.,
váz. 895 Kč
Pátý svazek Spisů Jakuba Demla
rozvíjí linii šlépějovou, tedy linii hybridního žánru, kombinujícího deník,
dokument, původní beletrii, vlastní
překlady i beletristické příspěvky
jiných autorů.
ISBN 978-80-200-3150-1

Niven, Larry
Stavitelé Prstence

Deml, Jakub
Šlépěje československé

Novotný, František
Dryák

TH R I LLE RY

Praha: Laser, 2020, 408 s., brož. 399 Kč
Další román z cyklu Prstenec, ověnčeného cenami Hugo i Nebula, se
odehrává ve vzdálené budoucnosti,
kdy lidé už potkali ve vesmíru řadu
inteligentních tvorů.
ISBN 978-80-242-6845-3

Praha: Argo, 2020, 424 s., váz.
Přemyslovské Trojkrálovství stojí na osudové křižovatce – buď přijme nadvládu
námořních velmocí Anglie a Holandska,
nebo je vyzve na souboj pomocí převratně zkonstruovaného a novou bojovou látkou vyzbrojeného loďstva.
ISBN 978-80-257-3312-7

Popel, Richard
Ohledávání času přítomného

Praha: Akropolis, 2020, 624 s., váz.
Popelův román v postapokalyptickém
duchu líčí svět v lecčems podobný
světu Topolova Citlivého člověka –
svět, který se jeví jako neproniknutelný chaos, jenž vytrhal všechny tradiční kořeny a přináležitosti a nabízí jen
provizorní přežívání.
ISBN 978-80-7470-288-4

Shannonová, Samantha
Převorství u pomerančovníku

Brno: Host, 2020, 848 s., brož.
Svět je nesmiřitelně rozdělený.
Královenství nemá dědičku. A dávný
nepřítel se probouzí. Inyské říši už
přes tisíc let vládne berethnetská
dynastie. Královna Sabran musí povít
dědičku, aby svou zemi zachránila
před zkázou.
ISBN 978-80-275-0524-1

Howey, Hugh
Turnus

Sierra, Sergio A.
Thor
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Překl. Lipčík, Roman, Praha: Laser,
2020, 336 s., váz.
V roce 2049 čelí lidstvo hrozbě vyhynutí. Poslední nadějí je generace
geneticky upravených dětí, o jejichž
výchovu se mají starat pečlivě naprogramovaní roboti.
ISBN 978-80-242-6744-9

Překl. Marek, Jakub, Praha: Laser,
2020, 320 s., brož. 379 Kč
Špion Typhonského paktu – nového
politického protivníka Federace –
odcizí plány nejnovější technologie
Hvězdné flotily: kvantového proudového pohonu.
ISBN 978-80-242-6849-1

Překl. Šust, Martin; Lexová, Alžběta,
Praha: Argo, 2020, 636 s., váz. 698 Kč
Před pětadvaceti lety se první lidská
mise na Mars naposledy ohlásila
těšně před přistáním. Všichni její
členové byli od té doby pokládáni za
mrtvé. Někdo však přece jen přežil.
ISBN 978-80-257-2840-6

Překl. Engliš, Jiří, Praha: Laser, 2020,
480 s., váz. 399 Kč
„Některá tajemství musí zůstat skryta.“ Co předcházelo životu v silech,

Stiversová, Carole
Mateřský kód

Brno: CPress, 2020, 120 s., váz.
299 Kč
Začátek ságy ochránce lidí i bohů.
ISBN 978-80-264-3342-2

Praha: Academia, 2020, 1040 s.,
váz. 895 Kč
Pátý svazek Spisů Jakuba Demla rozvíjí
linii šlépějovou, tedy linii hybridního
žánru, kombinujícího deník, dokument,
původní beletrii, vlastní překlady i beletristické příspěvky jiných autorů.
ISBN 978-80-200-3150-1

Carter, Chris
Jeden za druhým

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: BB art,
2020, 340 s., váz. 349 Kč
Tenhle sériový vrah si s detektivy
losangeleského útvaru ultranásilných
zločinů od začátku hraje. Vždycky
je o krok před nimi. Jako šachista.
Neudělá jediný tah, aby si předem
nepromyslel, jak zareagují. A vypadá
to, že se pokaždé trefí.
ISBN 978-80-7595-400-8

Deveraux, Jude
Oprávněná vražda

Překl. Čermáková, Daniela, Praha:
Baronet, 2020, 344 s., váz. 369 Kč
Obyvatelé malého městečka Lachlanu na Floridě zažili otřes, když byly
minulý rok pod kořeny spadlého stromu nalezeny ostatky dvou těl.
ISBN 978-80-269-1432-7

Kohout, Pavel
Vražedkyně

Brno: Moba, 2020, 240 s., váz.
V rodinném domku v Soběslavi nalezne policie tři mrtvá těla. Jedná se
o bývalé partnery a jejich půlročního
vnuka. Jediný, kdo z rodiny zbývá
naživu, je jejich dcera, která je nyní
pravděpodobně v nebezpečí.
ISBN 978-80-243-9445-9

Lindsteinová, Mariette
Sekta

Překl. Severýn, Martin, Zlín: Kniha
Zlín, 2020, 472 s., 449 Kč

bibliografie
Sofia Baumanová se z čiré zvědavosti
zúčastní přednášky hnutí s názvem
ViaTerra.
ISBN 978-80-7662-064-3

Marsonsová, Angela
Němý křik

Praha: Kalibr, 2020, 336 s., váz. 399 Kč
Déle než měsíc vévodil Němý křik žebříčku bestsellerů britského Amazonu.
ISBN 978-80-242-6908-5

May, Peter
Nezvratné alibi

Překl. Kaprová, Linda, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 328 s., váz.
Plačící vrah shodí tělo dvacetileté
Lucie do nejhlubšího místa lesního
jezera. O čtrnáct let později zasáhne
Francii vlna veder. Půda je sežehlá,
stromy a keře hynou a říčky vysychají.
V rozpukaném bahně na jezerním dně
objeví místní rybář lidskou kostru.
ISBN 978-80-275-0335-3

McDermidová, Val
Svědectví mrtvých

Praha: BB art, 2020, 320 s., váz.
Z původní sestavy regionálního týmu
pro závažné zločiny nezůstal kámen
na kameni. Na pozemku starého
zrušeného kláštera je objeveno velké
množství lidských ostatků. Ukáže se,
že jsou to kostry dívek, které v klášteře před mnoha lety žily.
ISBN 978-80-7595-367-4

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Blytonová, Enid
Správná pětka a tajemství
Šeptajícího ostrova

Praha: Albatros, 2020, 144 s., váz. 229 Kč
Pětka dostane za úkol pohlídat
svérázného Wilfrida, který to zázračně umí se zvířaty, zato s lidmi moc ne.
ISBN 978-80-00-05848-1

de Mullenheim, Sophie
Přízrak z Kolosea

Praha: Paulínky , 2020, 1. vyd.,
232 s., brož. 259 Kč
Nový titul z pera známé francouzské
spisovatelky přenese mladé čtenáře
zpět do starověkého Říma, kdy se
kvůli pronásledování museli křesťané
skrývat v katakombách.
ISBN 978-80-7450-391-7

Ferri, Jean-Yves
Asterix (38.) – Vercingetorixova
dcera

Praha: Egmont, 2020, 48 s., brož.
155 Kč
Asterix a jeho přítel Obelix tentokrát
dostanou nelehký úkol: chránit vzdorovitou dceru Adrenalínu galského
náčelníka Vercingetorixe před Římany, kteří ji pronásledují.
ISBN 978-80-252-4802-7

Foglar, Jaroslav
Tajemná Řásnovka

Praha: Albatros, 2020, 240 s.,
flexovazba, 349 Kč
Věčné hádky rodičů jsou pro čestného, citlivého Jindru Sochora k nevydržení, a tak uteče z domova.
ISBN 978-80-00-06023-1

Grylls, Bear
Duch džungle

z n o v i n e k k 7. 12 . 2 0 2 0 4 0 9 t i t u l ů
Překl. Karasová, Jana, Brno: CPress,
2020, 224 s., váz. 299 Kč
Příběh inspirovaný Knihou džunglí
z pera slavného dobrodruha Beara
Gryllse.
ISBN 978-80-264-3323-1

Morressy, John
Kedrigern a kouzelná hůlka

Překl. Caha, Petr, Frenštát pod Radhoštěm: Polaris, 2020, 255 s., 149 Kč
Trampoty mistra protikouzel a odeklínadel Kedrigerna začnou v okamžiku,
kdy Hamarak objeví kouzelný meč
Panstygii, Matku temnot a Princezna
si vezme do hlavy, že nejvhodnějším
dárkem k výročí svatby nejsou pletené návleky na křídla.
ISBN 978-80-7332-454-4

Pilátová, Markéta
Kiko a princezna z tundry

Praha: Meander, 2020, 88 s., váz.
268 Kč
Již třetí příběh o japonské holčičce
Kiko, která s tatínkem cestuje po českých hradech a zámcích.
ISBN 978-80-7558-136-5

Prochain, Edmond
Anděl strážný jde do školy

Praha: Paulínky , 2020, 1. vyd., 64 s.,
brož. 149 Kč
Když andílek Trdliel pospíchá do školy pro anděly strážné, spadne z obláčku a přistane na stromě, přímo před
oknem malého Aleše, chlapce, jehož
má na starosti. Tehdy začíná jejich
veselé dobrodružství.
ISBN 978-80-7450-394-8

Santiago, Roberto
Fotbaláci. Záhada jestřábího oka

Smolíková, Klára; Fibrich, Lukáš
S Komenským do komiksu

Praha: Portál, 2020, 120 s., váz. 379 Kč
Na únikovou hru se Filipa těšila.
Vybrala si ji na oslavu narozenin a ten
nápad spolužáky nadchnul. Dokonce
i Vavřinec, řečený Vávra, pozvání přijal. Nejsou ve třídě kdovíjaká parta.
Ani učitelé u nich neučí rádi.
ISBN 978-80-262-1656-8

Ténor, Arthur
Únikovka: Strašidelný dům

Překl. Láníčková, Alena, Brno: Computer Press, 2020, 96 s., brož. 199 Kč
Jste uvězněni, malí návštěvníci!
ISBN 978-80-251-5018-4

Zavadil, Vilém
100% neoficiální Fortnite –
Všechno o hře

Praha: Egmont, 2020, 72 s., váz. 249 Kč
Novinky ze světa Fortnitu! Mapa
je sice jiná, ale Fortnite je stále
plný zběsilých přestřelek a neméně
překotného stavění a parádních
emotů.
ISBN 978-80-252-4867-6

KOM I K SY
Madame, Lady
Hra o tuříny

Brno: CPress, 2020, 128 s., brož. 269 Kč
Připomeňte si velkolepá dobrodružství svých oblíbených hrdinů
v krátkých výjevech plných odvahy,
statečnosti, lsti, ale i podlosti, zákeřnosti a nekorektního humoru.
ISBN 978-80-264-3356-9

LE PO R E L A

Překl. Bičíková, Romana, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 280 s., váz. 369 Kč
Představte si, že byste si mohli ve
zpomaleném záběru znovu přehrát,
co jste právě udělali. Přesně tak funguje jestřábí oko.
ISBN 978-80-275-0398-8

Březinová, Ivona
Surikaty na poušti

Šlik, Petr Hugo
Olinka a kouzelná truhla

Kožíšek, Josef
Polámal se mraveneček

Praha: Albatros, 2020, 64 s., brož.
249 Kč
Hřejivý příběh o jednom kouzelném
prázdninovém dobrodružství.
ISBN 978-80-00-05958-7

Šlik, Petr Hugo
Záhada dračího klíče

Praha: Albatros, 2020, 176 s., váz.
269 Kč
Kamarádi Vojta, Jindra a Tereza chtějí
na vlastní pěst vypátrat, kdo stojí za
krádeží cenných historických dokumentů z klárovské radnice.
ISBN 978-80-00-06009-5

Tlapková patrola – Dobrou noc,
tlapky!

Praha: Egmont, 2020, 160 s., váz.
269 Kč
Báječná pětiminutová dobrodružství
s tlapkami. Tlapková patrola vyráží
znovu do akce!
ISBN 978-80-252-4581-1

H RY
Belejová, Katarína a kol.
Lego Harry Potter Kouzelný
bradavický zápisník

Brno: CPress, 2020, 144 s., brož. 299 Kč
Obsahuje minifigurku LEGO Albuse
Brumbála.
ISBN 978-80-264-3127-5

Praha: Albatros, 2020, 12 s., lepor.,
149 Kč
Veselé leporelo o šelmičkách surikatách.
ISBN 978-80-00-05991-4

Praha: Albatros, 2020, 12 s., lepor.,
99 Kč
Dnes už klasické leporelo vypráví
příběh o malém mravenečkovi, který
je celý polámaný.
ISBN 978-80-00-06004-0

Petiška, Eduard
O jabloňce

Praha: Albatros, 2020, 14 s., 129 Kč
Známé leporelo s kratičkým příběhem o Martínkovi a jabloňce, o tom,
jak se v průběhu jednoho roku strom
mění a co všechno se s ním děje.
ISBN 978-80-00-06008-8

Vařila myška kašičku

Praha: Albatros, 2020, 12 s., lepor.,
99 Kč
Leporelo s textem tří lidových říkadel – Vařila myška kašičku, Paci,
paci, pacičky a Povídám, povídám
pohádku – doprovázených půvabnými obrázky.
ISBN 978-80-00-06005-7

PO HÁD K Y
Burešová, Jana
Květinové pohádky

Brno: CPress, 2020, 80 s., váz. 249 Kč
V zemi pohádek mají barevné, voňavé květinky úžasnou moc.
ISBN 978-80-264-3372-9
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Donaldson, Julia
Princezna Zrcadlenka a dvě
oslavy naráz

Praha: Brio, 2020, 96 s., brož.
Elenka pořád nemůže uvěřit tomu, že
záhadná Zrcadlenka je její kamarádka. Zvláště když tvrdí, že je princezna
z dalekého pohádkového království.
ISBN 978-80-7529-392-3

Chainani, Soman
Škola dobra a zla – Jediný
skutečný král

Překl. Stárková, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2020, 520 s., váz. 349 Kč
Šestá návštěva Školy dobra a zla je
tu! Závěr nové trilogie z pohádkového světa.
ISBN 978-80-7661-115-3

Jonášová, Veronika;
Bosák, Jaromír; Hošek, Jiří a kol.
Když se v zoo zhasne

Praha: Edika, 2020, 80 s., váz. 299 Kč
Když se setmí, tak je i v zoologické
zahradě čas jít spát. 14 nádherně
ilustrovaných pohádek od známých
českých osobností.
ISBN 978-80-266-1573-6

Kahoun, Jiří
O autech – Pohádky na 4 kolech

Praha: Albatros, 2020, 80 s., váz. 249 Kč
Čtení pro kluky malé i velké!
ISBN 978-80-00-06019-4

Lobel, Arnold
Myška a pohádková polívka

Praha: Albatros, 2020, 64 s., váz. 189 Kč
Stačí čtyři pohádky k tomu, aby byla
polívka skutečně znamenitá. Jak to se
statečnou myškou dopadlo, když ji lasičák unesl k sobě domů? Po přečtení
jejích pohádek se to dozvíte!
ISBN 978-80-00-05959-4

Macourek, Miloš
Mach a Šebestová na cestách

Praha: Albatros, 2020, 112 s., váz.
299 Kč
Další pokračování příběhů dvou
oblíbených školáků ze 3.B. V sedmi
cestovatelských dobrodružstvích se
s Machem a Šebestovou dostaneme
do Paříže, na severní pól, vykoupeme
se s nimi v Amazonce, v Africe se
utkáme s domorodým kouzelníkem.
ISBN 978-80-00-06033-0

Malinský, Zbyněk
Vánoční pohádky

Praha: Albatros, 2020, 80 s., váz. 249 Kč
Po dlouhých desetiletích znovu vychází půvabné pohádky Zbyňka Malinského pro zimní a vánoční čas.
ISBN 978-80-00-06028-6

Rowlingová, Joanne K.
Ikabog

Překl. Eliáš, Petr, Praha: Albatros,
2020, 256 s., váz. 349 Kč
Napínavý pohádkový příběh plný
naděje, s ilustracemi českých dětí.
Království jménem Přehršlánie bývalo nejšťastnější na světě. Oplývalo
spoustami zlata, zdejší král měl nejkrásnější knír ze všech a po místních
dobrotách lidé tančili blahem.
ISBN 978-80-00-06021-7

Stará, Ester
A pak se to stalo!

Praha: Albatros, 2020, 56 s., váz. 249 Kč
Deset pohádek o maličkostech,
z kterých si děti nic nedělají a dospělí
z nich šílí.
ISBN 978-80-00-06018-7

Sýkorová-Pekárková, Eva;
Březinová, Ivona
Teta to zase plete

Praha: Albatros, 2020, 68 s., váz. 199 Kč
Jak se dají poplést pohádky? Přečtěte
si třeba, jak čert a Káča tahali velikou
řepu. Popletené pohádky? S tetou
Bětou si jich užijete! Malí čtenáři, kteří znají pohádky, budou kulit oči.
ISBN 978-80-00-06020-0

Šiborová, Zdeňka
Včelka Meduška – Pohádky
z včelího úlu

Praha: Fragment, 2020, 88 s., váz.
249 Kč
Krásné pohádky pro nejmenší, díky kterým poznají, jak to chodí ve včelím úlu.
ISBN 978-80-253-4941-0

PRO DĚ TI
Bing a jeho dobrodružství

Praha: Egmont, 2020, 128 s., váz.
299 Kč
Ve čtyřech příbězích z Bingova světa
se dozvíte, jak pečovat o někoho
nemocného, jak najít něco ztraceného, jak vybrat správný narozeninový
dárek… a pak se budete bavit u převlékání do kostýmů!
ISBN 978-80-252-4881-2

Bing a jeho kamarádi

Praha: Egmont, 2020, 128 s., váz.
299 Kč
Vítejte u báječné knížky se čtyřmi
příhodami z Bingova světa!
ISBN 978-80-252-4882-9

Bonnie, Julie
Internátní škola na Ostrově
cikád

Brno: CPress, 2020, 320 s., váz. 349 Kč
Internátní škola na Ostrově cikád je
zařízení pro nadané studenty z různých oborů.
ISBN 978-80-264-3345-3

Braunová, Petra
Kuba nechce číst

Praha: Albatros, 2020, 76 s., váz. 189 Kč
Kuba nechce číst, psát ani počítat.
ISBN 978-80-00-06006-4

Březinová, Ivona
Fína a Zef: Příběh surikat

Praha: Albatros, 2020, 56 s., váz.
249 Kč
Hravé vyprávění o roztomilých surikatách se spoustou rébusů a zajímavostí v přiloženém sešitě.
ISBN 978-80-00-05992-1

Čteme sami – genetická metoda
– Jak si velká malá holčička
upekla kouzelný den

Praha: Fragment, 2020, 48 s., váz.
199 Kč
Vy nevíte, jak se peče kouzelný den?
ISBN 978-80-253-4940-3

Dickens, Charles
Vánoční příběhy

Překl. Štádler, Petr, Praha: CooBoo,
2020, 504 s., váz. 299 Kč
Kdo by neznal Vánoční koledu
o mrzoutském starém mládenci Hrabounovi, kterému teprve smrt jeho
obchodního partnera Prachouna
a následná návštěva tří duší otevřou
oči a on zjistí, co je opravdu důležité.
ISBN 978-80-7661-100-9

Doskočilová, Hana
Little Mole and Christmas

Praha: Albatros, 2020, 36 s., váz. 249 Kč

bibliografie
Byla zima, zvířátka ještě tvrdě spala
ve svých pelíšcích.
ISBN 978-80-00-06015-6

Duše – Příběh podle filmu

Praha: Egmont, 2020, 64 s., váz. 249 Kč
Vypravte se na neuvěřitelnou cestu
s příběhem na motivy dalšího filmu
legendárního studia Pixar!
ISBN 978-80-252-4843-0

Kopecká, Tereza
Adventní zápisník pro děti

Brno: CPress, 2020, 152 s., brož. 299 Kč
Jsem tvořivý adventní zápisník a pomůžu ti přečkat předlouhé čekání
na Vánoce!
ISBN 978-80-264-3434-4

Koru, Zora
Co nám poví chameleon

Brno: CPress, 2020, 128 s., váz. 299 Kč
Knížka Co nám poví chameleon je určena pro děti od šesti do sta let.
ISBN 978-80-264-3340-8

Krolupperová, Daniela
Jak Bubáček potkal Bubáka

Praha: Albatros, 2020, 2. vyd., 72 s.,
váz. 199 Kč
Lukáš má báječného kamaráda – kapesní strašidýlko jménem Bubáček.
ISBN 978-80-00-06017-0

Lukáš, Bohdan
Kdo je to?

Brno: Barrister & Principal, 2020,
16 s., váz. 149 Kč
Děti poznávají zvířátka podle jejich
typických vlastností, zvláštností
a stop, zároveň se zábavnou formou
dozvědí, co o nich možná ještě nevěděly. Podpořte děti, ať si skládají svět
kolem sebe od malých částí až po
úplný celek.
ISBN 978-80-7364-110-8

Macourek, Miloš
Mach a Šebestová na cestách

Praha: Albatros, 2020, 112 s., váz.
299 Kč
Další pokračování příběhů dvou
oblíbených školáků ze 3. B. V sedmi
cestovatelských dobrodružstvích se
s Machem a Šebestovou dostaneme
do Paříže, na severní pól, vykoupeme
se s nimi v Amazonce.
ISBN 978-80-00-06033-0

Macourek, Miloš
Mach a Šebestová ve škole

Praha: Albatros, 2020, 152 s., váz.
299 Kč
Ve škole nemusí být nuda.
ISBN 978-80-00-06010-1

Martin, Paul
Na stopě zločinu 2

Překl. Himmel, Petr, Praha: Garamond, 2020, 64 s., váz. 280 Kč
Interaktivní kniha, v níž si dítě může
zahrát na detektiva a na základě
obrázků, výpovědí svědků a podezřelých odhalit pachatele.
ISBN 978-80-7407-481-3

Miler, Zdeněk;
Doskočilová, Hana
Krtek a orel

Praha: Albatros, 2020, 6 vyd., 80 s.,
váz. 249 Kč
Další z příběhů oblíbeného Krtka
a jeho kamarádů. Při povodni zachrání Krtek hnízdo s orlím mládětem.
Mládě je hladové a bez rodičů, a tak
se o něj Krteček začne starat.
ISBN 978-80-00-06013-2

Miler, Zdeněk;
Doskočilová, Hana
Little Mole and Mother

Praha: Albatros, 2020, 56 s., váz. 249 Kč
Little Mole comes to see you again!
ISBN 978-80-00-06016-3

Miler, Zdeněk; Petiška, Eduard
Jak Krtek ke kalhotkám přišel

Praha: Albatros, 2020, 64 s., váz. 249 Kč
Jedna z nejznámějších a nejpůvabnějších
knížek o tom, jak se dílo podaří, když se
všichni spojí a každý dělá, co umí.
ISBN 978-80-00-06014-9

Miler, Zdeněk; Petiška, Eduard
Krtek a autíčko

Praha: Albatros, 2020, 64 s., váz. 249 Kč
Krtek pozoruje rušnou silnici a projíždějící auta se mu moc líbí. Velmi si přeje
autíčko, snaží se ho sám sestavit, ale
přes veškerou snahu auto pořád nejede.
ISBN 978-80-00-06012-5

Minecraft – Epické základny

Praha: Egmont, 2020, 96 s., váz. 329 Kč
Ti nejlepší stavitelé jsou připraveni
vám předvést své parádní výtvory
včetně létajících vzducholodí nebo
podvodních úkrytů.
ISBN 978-80-252-4865-2

Minecraft – Chyť creepera a další
moby

Praha: Egmont, 2020, 40 s., váz. 299 Kč
Vydej se na pomoc pěti průzkumníkům, kteří loví nepolapitelné moby.
ISBN 978-80-252-4863-8

Moon, Jo
Nakresli si jednorožce krůček
po krůčku

Brno: CPress, 2020, 96 s., brož. 229 Kč
Skvělá kniha po všechny malé malíře!
Umíš nakreslit kruh, čtverec a trojúhelník?
ISBN 978-80-264-3326-2

Müller, Ondřej
Hledáme s Krtkem

Praha: Albatros, 2020, 12 s., 99 Kč
Krtek a jeho kamarádka myška opravují jejich oblíbené autíčko, ale několik šroubků se jim zakutálelo.
ISBN 978-80-00-06052-1

Nesbø, Jo
Doktor Proktor a vana času

z n o v i n e k k 7. 12 . 2 0 2 0 4 0 9 t i t u l ů
Szymanowicz, Maciej
Rok v pohádce

Překl. Halfarová, Anna, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 28 s., lepor., 329 Kč
Už vás někdy napadlo, odkud se berou
všechny ty princezny, ježibaby, draci,
trpaslíci a jiná neuvěřitelná stvoření
z pohádkových knížek? Existuje třeba
nějaká pohádková země? Jak to tam asi
vypadá? Kdo všechno tam žije?
ISBN 978-80-275-0348-3

Říkadla pro nejmenší

Praha: Fragment, 2020, 12 s., 199 Kč
Naučte své děti nejznámější lidová
říkadla.
ISBN 978-80-253-4942-7

Schaapman, Karina
Dům myšek – Přístav

Překl. Sovová, Lenka, Praha: Meander, 2020, 64 s., váz. 398 Kč
V knížce jdou Sam a Julie do přístavu
navštívit dědu námořníka. Během přístavního týdne připlouvají lodě z dalekých krajin s úrodou. Na oslavu se
v přístavu koná veliký závod loděk.
ISBN 978-80-7558-153-2

Stark, Ulf
Šílenci a suchaři

Překl. Voslářová, Marie; Fibrich, Lukáš,
Praha: Portál, 2020, 256 s., brož. 349 Kč
Jen si to představte! Co byste dělali,
kdyby se vám nečekaně naskytla
možnost předstírat, že jste opačného
pohlaví? Využili byste toho?
ISBN 978-80-262-1663-6

Stiebling, Karel Andreas
My jsme Lollipopz

Překl. Koblížková, Štěpánka, Brno:
CPress, 2020, 176 s., váz. 269 Kč
Jsme Lollipopz a teprve když nás poznáš,
dostane tvůj život tu správnou barvu!
ISBN 978-80-264-3286-9

Šanda, Michal
Rukulíbám

Praha: Meander, 2020, 18 s., 198 Kč
Básničky Michala Šandy nejmenší
čtenáře hravou formou seznamují se
základními pojmy etikety.
ISBN 978-80-7558-133-4

Šavlíková, Lucie
Strach má velké uši

Překl. Stigen, Jiří Váňa, Zlín: Kniha
Zlín, 2020, 320 s., brož. 349 Kč
Líza a Bulík z Dělové ulice obdrží
jednoho dne šifrovanou pohlednici
od doktora Proktora.
ISBN 978-80-7662-063-6

Praha: Pikola, 2020, 32 s., váz. 199 Kč
Každý z nás se něčeho bojí. I když to
často nechceme přiznat, strach nás
někdy dokáže pořádně ochromit.
Ani netopýr Otík a sýček Ríša na tom
nejsou jinak.
ISBN 978-80-242-6839-2

Novotná, Ivana
Pasování na školáka

Štarková, Petra; Drobný, Libor
Jak se dostat z maléru

Praha: Edika, 2020, 144 s., váz.
Poslední rok ve školce bývá završen slavnostním pasováním dítěte na školáka.
ISBN 978-80-266-1574-3

Plachý, Jaromír
Naše Prasátko poprvé

Praha: Meander, 2020, 18 s., 269 Kč
Naše prasátko si stejně jako vaše dítko doma hraje, objevuje, papá, cáká,
pomáhá rodičům, ale hlavně řádi!
ISBN 978-80-7558-154-9

Plachý, Jaromír
Naše prasátko podruhé

Praha: Meander, 2020, 18 s., 158 Kč
Naše prasátko si stejně jako vaše dítko doma hraje, objevuje, papá, cáká,
pomáhá rodičům, ale hlavně řádi!
ISBN 978-80-7558-155-6

Praha: Portál, 2020, 96 s., váz. 319 Kč
Myslíte si, že není možné, aby se
z normálních kluků stali jednoho dne
nevědomky zločinci, po kterých pátrá
policie? Standovi, Romanovi a Štěpánovi se to právě podařilo. Napadlo je totiž
schovat něco, co patří jednomu z nich.
ISBN 978-80-262-1638-4

Tlapková patrola – Můj adventní
kalendář
Praha: Egmont, 2020, 240 s., 499 Kč
Těšte se na Vánoce s oblíbenými hrdiny z Tlapkové patroly!
ISBN 978-80-252-4810-2

Tomšů, Radmila
Kočka, kam se podíváš

Praha: Fortuna Libri, 2020, 272 s.,
váz. 299 Kč
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Jsou zpět! Kdo? Kočičí dáma Rozárka
a frajer Barbucha, ONI i další obyvatelé Hotelu U devíti koček!
ISBN 978-80-7546-316-6

Trojanowski, Robert;
Kasiński, Piotr
Nakresli si vlastní komiks

Překl. Kulová, Danuta, Brno: CPress,
2020, 240 s., brož. 299 Kč
Mají vaše děti rády komiksy a rády
kreslí?
ISBN 978-80-264-3334-7

Truhelková, Lucie Hášová
Traktory

Praha: Albatros, 2020, 48 s., váz. 249 Kč
Chcete nahlédnout do kabiny i pod
kapotu nejrůznějších typů traktorů?
ISBN 978-80-00-06027-9

Utniková-Strugałová, Monika
Potmě aneb Co se děje v noci

Praha: Pikola, 2020, 64 s., váz. 299 Kč
Co všechno se děje, když večer usneme ve svých postýlkách?
ISBN 978-80-242-6904-7

Charlie a jejího poníka Piráta na Jabloňovém květu všichni znají, protože
působí jako dokonale sehraná dvojka.
ISBN 978-80-264-3347-7

PRO DÍVK Y
Kašáková, Hana
TO: Všechno o menstruaci
(a ještě něco navíc)

Praha: Albatros, 2020, 128 s., brož.
269 Kč
Zábavná i poučná příručka o menstruaci pro začátečnice!
ISBN 978-80-00-05988-4

Zadinová, Radka
Zrzka v nesnázích

Brno: CPress, 2020, 184 s., váz. 249 Kč
Nová řada reálných příběhů pro dívky od české autorky. Zrzka je úplně
obyčejné desetileté děvče, které žije
s maminkou, tátou a babičkou v domku na kraji města.
ISBN 978-80-264-3329-3

PRO M L ÁDE Ž

Verecká, Tereza
Stropopodní žuchbuchy

Figueras, Emmanuelle
Rekordmánie

Vichrová, Petra a kol.
Peppa Pig – Knížka na celý rok

Kinney, Jeff
Deník malého poseroutky 4 – Psí
život

Praha: Argo, 2020, 80 s., váz.
Ahoj, jmenuju se Sára a chci vám vyprávět příběh úplně obyčejné holčičky
v úplně obyčejném domě, ve kterém
se najednou objeví nový nájemník.
A ten má k obyčejnosti daleko.
ISBN 978-80-257-3372-1

Praha: Egmont, 2020, 64 s., váz. 269 Kč
Užijte si pořádnou porci zábavy
s prasátkem Peppou!
ISBN 978-80-252-4876-8

Vichrová, Petra a kol.
Peppa Pig – Příhody ze školky

Praha: Egmont, 2020, 104 s., váz. 249 Kč
Peppa s Tomem chodí moc rádi do
školky.
ISBN 978-80-252-4877-5

Vovsová, Anna
Zvířata a detektivové

Praha: Pikola, 2020, 88 s., váz. 229 Kč
Nejdřív se ztratil panu Luňákovi papoušek. Potom se ztratilo Dušovým
prase. To se stalo v pondělí. A pak to
šlo ráz na ráz.
ISBN 978-80-242-6955-9

Walliams, David
Nejhorší učitelé na světě

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Argo, 2020, 312 s., flexovazba, 348 Kč
Miliony dětských čtenářů v mnoha zemích, kteří se bavili nad Walliamsovými
knihami o nejhorších dětech na světě,
se můžou těšit na povedenou sbírku
děsivých dospělých, ba co hůř, těch nejděsivějších dospělých vůbec: učitelů.
ISBN 978-80-257-3245-8

Praha: Albatros, 2020, 48 s., váz. 369 Kč
Nejmenší, nejtěžší, nejdelší, nejhlasitější, nejchladnější, nejrychlejší.
Tento jedinečný atlas vám představí
nejbláznivější a nejneuvěřitelnější
rekordy na světě.
ISBN 978-80-00-05990-7

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2020, 224 s., váz. 249 Kč
Nenechte si ujít další báječné pokračování zápisků úžasného Grega
Heffleyho!
ISBN 978-80-7661-047-7

Kinney, Jeff
Deník malého poseroutky 7 –
Páté kolo u vozu

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2020, 224 s., váz. 249 Kč
Valentýnský večírek na Gregově škole
převrátil jeho svět vzhůru nohama.
ISBN 978-80-7661-050-7

Kinney, Jeff
Poslední kapka

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2020, 224 s., váz. 249 Kč
Třetí pokračování populárních příběhů o poseroutkovi!
ISBN 978-80-7661-046-0

Kinney, Jeff
Rodrick je king

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2020, 224 s., váz. 249 Kč
Léto skončilo a Greg je vlastně docela rád.
ISBN 978-80-7661-044-6

Williams, Sam
Roztomilá mláďátka

Kinney, Jeff
Samá voda

Youngová, Pippa
Ranč Jabloňový květ: Rebeka
a Ed

Neuhausová, Nele
Elena: Na falešné stopě

Překl. Arnautovová, Maria, Praha:
Pikola, 2020, 96 s., brož. 199 Kč
Tato knížka je plná rozkošných štěňátek, načechraných kuřátek a skvělých,
zábavních aktivit.
ISBN 978-80-242-6932-0

Překl. Štěpáníková, Lenka, Brno:
CPress, 2020, 128 s., váz. 219 Kč

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2020, 224 s., váz. 249 Kč
Malý poseroutka popatnácté! Užije si
Greg s rodiči letní výlet? Greg Heffley
a jeho rodiče se vydávají na výlet
a hodlají si ho pořádně užít!
ISBN 978-80-7661-137-5

Překl. Krupičková, Barbora, Brno:
CPress, 2020, 384 s., brož. 299 Kč

bibliografie
Moderní Romeo a Julie s detektivní
zápletkou. Elena se svou nejlepší
kamarádkou Melike při jedné ze společných vyjížděk zachrání srnku, která
byla zraněna neznámou šelmou.
ISBN 978-80-264-3348-4

Parryová, Rosanne
Tulák

Brno: CPress, 2020, 176 s., váz. 249 Kč
Blesk žije v horách se svou vlčí
rodinou.
ISBN 978-80-264-3360-6

Saint-Exupéry, Antoine de
Malé principál

Brno: Jota, 2020, 128 s., váz. 288 Kč
Malý princ v brněnském hantecu je
konečně na světě!
ISBN 978-80-7565-776-3

PŘ Í BĚ HY
Caspariová, Tina
Poník Větrník 2. Nerozluční
přátelé

Praha: Egmont, 2020, 104 s., váz. 179 Kč
Bily prožívá nejšťastnější okamžiky.
ISBN 978-80-252-4859-1

Dvořáková, Petra
Julie mezi slovy

Brno: Host, 2020, 128 s., váz. 359 Kč
Na pozadí krátkých poutavých příběhů kniha přináší výklad řady pojmů,
které ze světa dospělých pronikají do
světa dětí. Julie mezi slovy se dotýká
tématu rozvodu rodičů a rozpadu
rodiny i vytváření citových vazeb
k novým partnerům rodičů.
ISBN 978-80-275-0351-3

z n o v i n e k k 7. 12 . 2 0 2 0 4 0 9 t i t u l ů
Swift, Bella
Mops sobem

Překl. Krejčová, Šárka, Brno: CPress,
2020, 152 s., váz. 249 Kč
Zachrání statečný malý mopsík Vánoce? Rodina Peggy úplně ztratila
vánoční náladu.
ISBN 978-80-264-3344-6

Webbová, Holly
Vánoční příběhy: Stopa

Brno: CPress, 2020, 176 s., váz. 249 Kč
Amelia prozkoumává veliký starý
dům, kde její rodina tráví Vánoce,
když v podkroví najde ukrytý deník.
ISBN 978-80-264-3328-6

SCI-FI, FANTASY
Ellisová, Grace; Laihoová, Maarta; Stevensonová, Noelle a kol.
Záleskautky – Lumberjanes 4.
Rozmary času

Praha: Paseka, 2020, 112 s., váz.
Parta nebojácných dívek opět dokazuje, že skauting a fantasy jdou skvěle
dohromady. Tábor tentokrát překvapí sněhová bouře — uprostřed léta by
ji ostatně čekal málokdo — a vedoucí
oddílu Jen se ocitá sama bez přátel.
ISBN 978-80-7637-143-9

Sturmová, Anca
Magický expres – Mezi světlem
a stíny

Praha: Fragment, 2020, 392 s., váz.
349 Kč
Flinn se konečně stala plnohodnotnou
studentkou ve Světovém expresu –
magické internátní škole na kolejích.
ISBN 978-80-253-4920-5

Sugralinov, Dan
Disgardium 1 – Hrozba třídy A

Martinů 4. klavírní koncert Inkantace
(1955–1956) byl komponován pro
skladatelova přítele Rudolfa Firkušného.
Fantasia concertante (5. klavírní koncert), 1957–1958) vznikla na popud
švýcarské klavíristky Margrit Weberové.
ISMN 979-0-2601-0906-3

Sutherland, Tui T.
Ohnivá křídla – Nejzářivější noc

Pauer, Jiří
Koncert pro fagot a orchestr.
Klavírní výtah

Praha: Fragment, 2020, 328 s., váz.
349 Kč
Alex sní o kariéře kosmického průvodce.
ISBN 978-80-253-4923-6

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2020, 320 s., váz. 349 Kč
Slunéčka byla vždy odhodlaná udělat
vše, aby se dračí proroctví naplnilo.
ISBN 978-80-253-4938-0

hudebniny
HUD E BN I NY
Černý, Leoš
Smyčcový kvartet č. 2 Listy
důvěrné Leoše Janáčka (notový
materiál)

Brno: JAMU, 2020, 1. vyd., 50 s.,
brož. 100 Kč
Leoš Černý zpracoval a k tisku připravil
notový materiál Janáčkova 2. smyčcového kvartetu ‚Listy důvěrné‘, jenž vychází
z autentických materiálů skladatele, ale
také z interpretačních poznámek prvních hráčů díla (Moravské kvarteto).
ISBN 978-80-7460-178-1

Martinů, Bohuslav
Inkantation. Klavírní koncert
č. 4. Fantasia concertante.
Klavírní koncert č. 5
Praha: Bärenreiter Praha, 2020,
1. vyd., 276 s., váz. 6800 Kč

Praha: Bärenreiter Praha, 2020,
1. vyd., 64 s., brož. 360 Kč
Nové vydání populárního, stále
hraného fagotového koncertu Jiřího
Pauera (1919–2007). Klavírní výtah
od skladatele. Fagotový part revidoval Ondřej Šindelář.
ISMN 979-0-2601-0927-8

vysokoškolská
skripta; učebnice

Šlechta, David
Dějiny a literatura nástroje viola
Brno: JAMU, 2020, 1. vyd., 114 s.,
brož. 160 Kč
Cílem této publikace bylo vytvořit
jakéhosi kapesního průvodce,
v němž může čtenář najít podrobné
informace o viole, jejím původu,
metodách výuky a kompozicích pro
ni určených.
ISBN 978-80-7460-179-8

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

HUD BA
Horáčková, Květoslava
Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät
A2 – B2

Brno: JAMU, 2020, 4. aktual. vyd.,
179 s., brož. 140 Kč
Tento výběr autentických textů zaměřených na hudební a obecně kulturní
problematiku má napomoci studujícím hudby a hudebního manažerství
ke snazší orientaci v nejdůležitějších
oblastech, s nimiž se mohou v průběhu své praxe setkat.
ISBN 978-80-7460-175-0

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.

JAN KARAFIÁT

BROUČCI
Každá generace dětí
má „své“ Broučky.
Nejslavnější česká
dětská knížka nyní
vychází v novém vydání
a s ilustracemi známé
současné výtvarnice
Terezy Konupčíkové
(@drobnosti).

pevná vazba

136 stran

celobarevná

Cena na www.bookspipes.cz 212 Kč (sleva 15 %)

249 Kč

www.bookspipes.cz
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Napište si

Ježíškovi o:
KLÁRA SMOLÍKOVÁ

S Komenským do komiksu

Zábavný i didaktický komiks, ve kterém se prolíná
úniková hra současných dětí s životem Jana
Amose Komenského.

DEBBIE TUNG

Když se introvertka vdá

Debbie se provdala a bestsellerový komiks
Introvertka v hlučném světě se dočkal
pokračování.

CHRISTIANE RITTER

Žena v polární noci

Christiane opustila život v luxusu a vydala se za
manželem, lovcem kožešin, na sever. Autorka své
zážitky popisuje s neobyčejným pragmatismem
a humorem.

TOREY HAYDEN

Holka, kterou nechtěli

Skutečný příběh o péči a lásce k malé
nešťastné holce a o snaze ji pomoci změnit
život. Podaří se to?

FRANK TALLIS

Smrt půvabného média

Vražda krásné dívky, záhada zamčeného pokoje,
originální jedinci jako podezřelí, napínavý příběh
vsazený do staré Vídně.

TIMO PARVELA

Ella a superstar

Ella má opět bláznivé nápady! Tentokrát
s kamarády zachraňují Pateho před matematikou.
Jak? Připraví ho na život superstar!

obchod.portal.cz

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
NEJHORŠÍ UČITELÉ NA SVĚTĚ

CO BYLA A CO JE TELEVIZE

DAVID WALLIAMS

KOLEKTIV AUTORŮ

Od megaúspěšného autora megabestsellerů jeho
poslední kniha s děsivými
historkami o učitelích a
skvělými ilustracemi od
Tonyho Rosse.

Kdy televize vznikla
a jak funguje? Jaké
pořady vysílala v mi-nulosti a jaké dnes?
A mnoho dalšího se
dozvíte v knize pro
zvídavé děti od osmi
let.

STROPOPODNÍ ŽUCHBUCHY

ODVAHA JE VOLBA

Příběh holčičky v úplně
obyčejném domě, ve kterém
se objeví neobyčejný nájemník. Ten má prazvláštní
dalekohled a tvrdí, že spadl ze
stropu…

Sedm komiksových povídek,
sedm hrdinů a sedm přelomových událostí českých
moderních dějin i skautské
historie nakreslených sedmi
ilustrátory.

TEREZA VERECKÁ

R. U. R.

KAREL ČAPEK, KATEŘINA ČUPOVÁ

Ke stoletému výročí vznikla
komiksová adaptace slavné
hry Karla Čapka, které se
s bravurou zhostila kreslířka a animátorka Kateřina
Čupová.

KOLEKTIV AUTORŮ

ČÁSLAVSKÁ

JAN NOVÁK, JAROMÍR 99

Příběh výjimečné ženy
zavede čtenáře do Mexika
City i do léčebny v Bohnicích, na mistrovství světa i
do vyšetřoven Státní bezpečnosti.

MEXIKOPEDIEA

VÁNOCE S VŮNÍ ČERSTVÉHO CHLEBA

27 písmen abecedy, 27
kapitol o mexické gastronomii, historii, umění, lidech
a všemožných místních podivnostech. Objevte nové
chutě, pocity a vědomosti!

Polly tentokrát řeší, zda mají
tajnosti své místo v opravdovém kamarádství či partnerství? V knize čtenáři opět
najdou několik neodolatelných receptů.

EVA KUBÁTOVÁ

JENNY COLGANOVÁ

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

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
ZNAMENÍ ZLA

MNOHO STRAK VĚŠTÍ VRAŽDU

CHRISTOFFER CARLSSON

ANTHONY HOROWITZ

Román o zločinu a o tom,
jak zasáhne celou vesnici.
Příběh Isaka, pokrevně
spřízněného s vrahem, který v očích místní komunity
vyrůstá s cejchem zla.

Brilantní, strhující thriller od
autora románů Moriarty a
Dům hedvábí propojuje klasickou detektivku hodnou
Agathy Christie se stejně
geniální zápletkou.

OCEÁN NA KONCI CESTY

ZA SKLENĚNOU STĚNOU

Tuto strhující, děsivou a
elegickou báj, křehkou jako
motýlí křídlo a hrozivou jako
nůž ve tmě, bohatě ilustrovala
talentovaná Elise Hurstová.

Zdálo by se, že být ženou v
jednadvacátém století ve
Švédsku bude lehčí než v
minulosti. Ale není to v jistém
smyslu naopak těžší?

NEIL GAIMAN

VRCHOL VULKÁNU

CAROLINE RINGSKOG FERRADA-NOLI

CIZINEC V CIZÍ ZEMI

HARLAN ELLISON

ROBERT A. HEINLEIN

Výrazný hlas nejen fantastického žánru a jeho třiadvacet nejlepších povídek,
které od první do poslední
vyhrály významné ceny.

Před pětadvaceti lety se
první lidská mise na Mars
naposledy ohlásila těšně
před přistáním. Všichni její
členové byli pokládáni za
mrtvé. Někdo však přece
jen přežil.

DRYÁK

NESTVŮRNÉ DÁMY NA CESTÁCH

Jak dopadne boj mezi
západními námořními velmocemi a českým Trojkrálovstvím a kdo je strážným
duchem, který bdí nad
osudem Přemyslova rodu?

Další příběh Athénina klubu,
kde se dcery šílených vědců
vydávají na nebezpečnou cestu přes Evropu, aby zachránily
další nestvůrnou dívku.

FRANTIŠEK NOVOTNÝ

THEODORA GOSSOVÁ

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

rozhovor

s Benjaminem Kurasem

NAKONEC JSEM SE I TROCHU POCHVÁLIL
V nové knize Malá paměť (vydává Dauphin) se Benjamin Kuras pustil do vzpomínání. Přátelé a čtenáři ho k napsání memoárů dlouho přemlouvali, ale až nyní nastal ten správný čas.
Jaké to bylo, ohlížet se za
dosavadním spisovatelským
životem?
Hodně překvapivé, tedy „sebepřekvapivé“. Tím, z jaké hluboké minulosti to vyplavovalo
vzpomínky dávno zapomenuté, události dlouho z povědomí vyšumělé a v jakých miniaturních detailech. Byl jsem v té
době nejen v koronavirové
karanténě, ale jen pár měsíců
po mozkové mrtvici, která
mně asi už trvale zamlžila část
zorného pole, takže samotné
ťukání do částečně neviditelné
klávesnice a čtení z částečně
neviditelné obrazovky všechno zpomalilo. To ale možná
dalo mozku víc času a prostoru na vylovování detailů.
Samozřejmě to zpočátku provázela depka, z níž mě
postupně léčilo ono množství povzbuzujících detailů
připomínajících, že vedle všelijakých trapasů jsem
vlastně zažil víc dobrého než špatného a vytvořil něco,
co někomu dělalo radost a jiné zas vyprovokovalo k zamyšlení, nebo třeba i k naštvání. A taky trochu mě to
léčilo z podvědomého mindráku, že jsem to nedotáhl
úplně na špici světoznámých milionových bestselleristů a zůstal jen na slušném desetisícovém průměru

stačícím na slušné uživení.
Nakonec jsem si se i trochu
pochválil: 40 knížek, 18 her
a přes 3000 článků, z nichž
mnohé zde po mně zůstanou,
až tu nebudu, není tak úplně
špatné skóre.
Nemá spisovatel při psaní
o sobě tendenci se vylepšovat?
To záleží na tom, jak je ješitný
a jaký má smysl pro humor.
Spisovatelé jsou obvykle méně
ješitní než třeba politici. Možná díky tomu, že psaní – čímž
myslím profesionální psaní,
hlavně třeba dramatu – je samotářská činnost, při níž se
člověk potýká sám se se sebou. Se svými negativy, které musí překonávat. Lenost, zbabělost, všelijaké strachy, řemeslná nedokonalost, nebo naopak přehnané
sebevědomí, které uprostřed práce selže, a podobně.
Může to i fungovat jako autoterapie, máte-li dost humoru, který vám pomůže nějakou tragickou nebo
trapnou událost přepsat v komedii. Mám takových
několik. A dost podrobně je popisuji, tedy tu psychoterapeutickou stránku. Pasáže, kde se „vylepšuji“, jsou
většinou citace pozitivních recenzí, které někdo napsal

o mých hrách nebo knihách. Pasáže, kde se naopak
„zhoršuji“, citují negativní recenze. I těch je tam hezká
řádka. No a pak je tam i řada příběhů ztrapňujících,
které se mně daří zvládat humorem.
Jste známý vtipnými postřehy. Jsou vaše memoáry
také veselé, k smíchu, popukání nebo i místy smutné,
k zamyšlení?
Spousta příběhů je k popukání, jako třeba moje zážitky s maďarskými kolegy v BBC nebo hanácké příběhy
z dětství. Většina je úsměvně zábavná, řekl bych tak
z 90 procent. Jen ke konci se trochu vážněji zamýšlím
nad stavem civilizace, jak jsou moji čtenáři ostatně
ode mě zvyklí. Tam prosakuje trocha pesimismu, ale
i ta je nakonec negována mírnými nadějemi.
Co na knihu říkal redaktor, nakladatel a co na ni říkají
všichni, kdo vás k psaní memoárů přemlouvali?
Nakladatel mě povzbudil ujištěním, že svět vnímá
podobně jako já, a objednal si další knížky, na nich
už makám, nebo upravuji z dřívějších, už dávno vyprodaných a zapomenutých, ale stále překvapivě relevantních textů. Budou to teď nějakou dobu všechno komedie, potřebuji si od civilizačních tragédií
oddechnout a přenechám je mladším, ať chvilku drží
barikády oni. Myslím tím třeba tu skvělou partu myslitelů okolo Neviditelného psa. Mám pocit, že trochu
komedie uvítají i moji čtenáři.
JANA MARXTOVÁ

knižní tipy

ZA OKNEM
líbit něco jiného. Za slabší, jen příležitostné kousky považuji příspěvky Bellové,
Horákové, Němce, Sichingera či Štiftera. Naopak velmi dobré jsou příspěvky Austera (ukrajinské město s židovským obyvatelstvem decimovaným Sověty a Němci
a obsazené vlčí smečkou), Kábrtové (povídka Za oknem dala název celé knize
a vypráví o staré ženě ochromené děsem z nákazy a jejím kocourovi), Kosatíka
(o nočním vlaku mezi Moskvou a Leningradem, který poskytoval útočiště milencům a poznamenal osud jednoho českého mladíka), Kratochvila (vypravěč pozve
domů záhadného bezdomovce), Mornštajnové (rozvíjí motiv z románu Hana
a zavede nás do Valašského Meziříčí v roce 1954, kdy zde řádí epidemie tyfu), Padevěta (jako vždy působivý krátký příběh z těsně poválečné doby, kdy také řádila
epidemie, avšak epidemie zloby a násilí), Pekárkové (kterou epidemie uvěznila
v Norsku), Slouky (ten se zabývá srovnáním Česka a Ameriky), Stančíka (komisař
Durman z Mlýnu na mumie vyšetřuje zločin během epidemie cholery), Stehlíkové
(rande muže a ženy přes Skype v čase korony) či Urbana (ten využil také videochat, během karantény se muž hádá s bývalou manželkou). Rovnou apokalyptický
je příběh Michala Vrby Dotek. Což je pěkný název na závěr – doba korony se nějak
dotkla každého z nás a dotknou se nás i některé příběhy v této knížce…
MILAN VALDEN

Číslo 19 je hlavním symbolem knihy nazvané Za oknem – 19 spisovatelů proti covid-19 (vydal Prostor).
Její editor Aleš Palán přišel s nápadem oslovit v době
koronavirové krize 19 spisovatelů, aby napsali krátkou
povídku či zamyšlení k tomuto tématu, ať už s ním bude
souviset více či skoro vůbec, vzdát se odměny a ještě
snížit obvyklý rabat nakladatelství a distributora (Kosmas) a 19 % z prodejní ceny věnovat na boj proti nemoci covid-19. Knížka se tak stane pěkným dokumentem
doby a zvláštní, netradiční „památkou“ na ni. Navíc přináší pár moc pěkných textů, vedle některých slabších,
na které čtenář hned zapomene, a sešla se v ní pozoruhodná skupina 19 známých
jmen. Jen škoda, že kromě krátké předmluvy nepřidal vlastní text i sám Aleš Palán.
Autoři jsou seřazeni abecedně a výčet je to vskutku hvězdný: Paul Auster, Bianca
Bellová, Zuzana Dostálová, Pavla Horáková, Lidmila Kábrtová, Pavel Kosatík, Jiří
Kratochvil, Alena Mornštajnová, Jan Němec, Jiří Padevět, Iva Pekárková, Markéta
Pilátová, Martin Sichinger, Mark Slouka, Petr Stančík, Olga Stehlíková, Jan Štifter,
Miloš Urban, Michal Vrba. Každý čtenář má jiný vkus, a tak se každému bude
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KNIHY,
KTERÉ POTĚŠÍ
KAŽDÉHO
FOTOGRAFA!

FANTAZNÍK
Piš, kresli a tvoř
vlastní příběhy
Blanka Kochová
Česká autorka a výtvarnice
Blanka Kochová vytvořila
knihu, jakou si vždy přála
v dětství mít, plnou zábavy
a tvoření. Na každé dvojstraně
se čtenář může ponořit do
jiného originálního prostředí.
Provází jej při tom autorčiny
ilustrace a jednoduché úkoly,
které čtenáře navedou
k tvorbě vlastního příběhu
nebo ilustrací. Kniha pomáhá
dětem rozvíjet vlastní fantazii,
zlepšit se v psaní a také
logickém uvažování.

NEJLEPŠÍ
PARŤÁK
PRO ROZVOJ
KREATIVITY.

PORTRÉT V PŘIROZENÉM
SVĚTLE
Scott Kelby

NOČNÍ OBLOHA
Naučte se fotografovat
Andrej Macenauer

Světově uznávaný fotograf se s vámi
podělí o všechna svá tajemství
a prověřené postupy, probere s vámi
vše od základního vybavení přes
nastavení fotoaparátu až po techniky
potřebné pro vytvoření skvělých snímků.

Fotografování noční oblohy je jedna
z těch náročnějších fotograﬁckých
disciplín. Vyžaduje nejen potřebnou
techniku, ale taky čas, trpělivost,
schopnost předvídat…
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Zoner Press
tel.: 532 190 883
e-mail: knihy@zoner.cz
web: www.zonerpress.cz
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Druhý díl
oblíbené
učebnice,
která
pomohla
tisícům
začínajících
autorů,
je tu!

TVŮRČÍ PSANÍ PRO KAŽDÉHO 2
To je váš rádce při psaní první knížky!
Koupíte v každém dobrém knihkupectví
nebo v e-shopu nakladatele: www.mam-talent.eu
V rámci předobjednávky zakoupíte za speciální cenu!

knižní tipy

DĚJINY SVĚTA V 50 PSECH
své době synonymem pro psa. Byl to miláček prezidenta Abrahama Lincolna. Dokonce i jeho právník napsal, že když byl prezident unaven, hrával si se svým psem
(zjevný počátek canisterapie). Když byl ale Lincoln zvolen prezidentem, zjistilo
se, že zatímco on je na funkci připraven více než dobře, Fido vůbec. Děsil se ohňostrojů a cizích lidí, kteří proudili Bílým domem. S těžkým srdcem jej tedy Lincolnovi nechali tam, kde byl zvyklý, a už ho nenutili žít v tom velkém úplně bílém
domě. Fido se vracel do svého klidu s mnoha nařízeními pro své ochránce: třeba
že nesmí být nikdy venku uvázán, v domě smí při večeři chodit kolem stolu, musí
dostat zbytky a podobně. Když Lincoln zemřel, ti, kteří se s ním přišli rozloučit, se
setkali i s Fidem. Muselo to být zvlášť dojemné – pes, který byl pro svého pána tak
vzácným přítelem, se s ním loučil také. V jedné egyptské královské hrobce se našel
mumifikovaný pes, první pes, u kterého známe jméno: Abuvtyjuv. Jméno krále neznáme, je zapomenuto. A jedna zajímavost o autorce knihy: pro studio Marvel má
napsat tři sci-fi historické knihy o marvelovských antihrdinech, jako je třeba Loki.
Takže o ní ještě hodně uslyšíme.
JARMILA SKOPALOVÁ

Nejsem sama, kdo dělí lidi na psí a kočičí. Jen málokdo umí komunikovat stejně dobře s oběma. Psi
jsou označováni za otroky lidí, ale zároveň nám
ukazují naprosto přesně naši povahu. Podle chování psa poznáte jeho pána: na psa agresivního je
jeho pán většinou velmi hrdý, nemusí sám projevovat svoji agresivitu, jeho pes to udělá za něj. Pes
často fyzicky trestaný je tak submisivní, že by se
z jeho a pánovy povahy dal zprůměrovat zcela vyrovnaný člověk. Kočky jsou svobodomyslné: dělají
to, co ony chtějí, i když si dobře zapamatují jméno,
které jim jejich člověk dá. Ovšem jak velkopansky ho dokáží neslyšet! Vždycky mi
bylo tak trochu líto zvířat, která zavřeli do kosmické lodi a vystřelili do vesmíru.
Pes Lajka byl fakt hrdina, tedy hrdinka. Kniha Dějiny světa v 50 psech Mackenzi
Leeové (Vydává Jota, přeložil Jakub Futera) vypráví o mazlíčcích, kteří se svými
pány spoluvytvářeli historii. Prozradím jen jeden příběh: jméno Fido se stalo ve

OBLEČENÉ K TANCI NA SNĚHU
knihu na pomezí beletrie a literatury faktu, která zaujme třeba příznivce knih
Světlany Alexijevičové, všechny, kdo se zajímají o hrůzné stránky stalinského,
resp. sovětského režimu a komunismu i o dějiny 20. století, a především o osudy silných žen. Ta kniha je totiž i o naději, o síle, o přátelství, o moci literatury
a kultury a o lásce k nim, o touze přežít a o tom, co těm devíti ženám, o nichž
Zgustová píše, pomohlo, aby léta v gulagu, nelidskou práci a zlo v mnoha podobách přežily a pak se s děsivými zkušenostmi vyrovnaly. Mezi zpovídanými najdeme mj. i ženu, která se přímo v gulagu narodila, protože její matka tam byla
odsouzena; známou ruskou disidentku Natalju Gorbaněvskou, která v srpnu
1968 protestovala na Rudém náměstí proti okupaci Československa a pak byla
nuceně zavřena na psychiatrii; nebo Irinu Jemeljanovou, dceru Olgy Ivinské,
poslední lásky Borise Pasternaka a jeho múzy, podle níž vytvořil postavu Lary
v románu Doktor Živago – gulagem si prošly obě, jak Olga, tak Irina... Právě
jejich osud v poslední kapitole zapůsobí na čtenáře snad nejvíc, i když o něm už
možná leccos ví. Příběh jiné ženy, herečky Valentiny, zase Moniku Zgustovou
zaujal natolik, že o ní napsala román Valjina noc (2013), který u nás ale zatím
nevyšel. V knize nechybí ani fotografická příloha.
MILAN VALDEN

Spisovatelka a překladatelka Monika Zgustová
(*1957) vystudovala v USA, kam odešla s rodiči
v roce 1973. Od 80. let žije v Barceloně a do španělštiny a katalánštiny překládá významné české
autory (Haškova Švejka, Karla Čapka, Jaroslava
Seiferta, Milana Kunderu, Bohumila Hrabala,
Václava Havla či Josefa Škvoreckého), ale i ruské
(Annu Achmatovovou či Marinu Cvetajevovou).
Své vlastní knihy píše převážně česky. Debutovala životopisnou knihou V rajské zahradě trpkých
plodů o Bohumilu Hrabalovi, s nímž se osobně
znala, vydala prozaický triptych o vévodkyni
z Alby, Boženě Němcové a Nině Berberové Grave cantabile, romány Tichá žena
či Růže od Stalina o Stalinově dceři nebo prózu o Vladimiru Nabokovovi Revolver v kabelce. Knihu Oblečené k tanci na sněhu napsala španělsky (2017), vyšla
už i v katalánštině a angličtině a my si ji nyní můžeme přečíst v překladu Renáty
Sobolevičové (vydalo Argo). Autorka vedla rozhovory s několika ženami, které
přežily věznění v gulagu, a na základě jejich vyprávění pak sepsala působivou

VĚCI, NA KTERÉ NASTAL ČAS
střídavě dává slovo, takže sledujeme děj pokaždé jinýma očima. A to je opravdu
zajímavý moment. Bavilo mě uvažování Alice, která má ryze ženský pohled na
věc, oproti ní Richardova schopnost být nad věcí, jež je podle mě opravdu víc
vlastní mužům než ženám, a líbil se mi i kontrast mezi uvažováním dospělých
a dětí. Je zajímavé pozorovat, jak se jednotlivé pohledy na život a vztahy vlivem
času a okolností mění i jak se postavy ovlivňují navzájem. Společně řeší věci, na
které právě nastal čas. Celý příběh je tak živý, skutečný, odhalující každodenní
život v jeho obyčejnosti a nahotě, až jsem měla trochu voyerský pocit. Snad kaž
dý čtenář se v některé popisované situaci najde. A jakkoli si můžeme myslet, že
žijeme nudné životy, v podání Petry Soukupové to vůbec nuda není. I zdánlivě
obyčejný příběh, kde se nevraždí, nekrade, ale jen se žije, může být plný zvratů
a napětí. Manželství, zvlášť když je letité, a navíc v krizi (té středního věku především), je dost barevné samo o sobě. Za chvíli souzníte s hlavními hrdiny tak,
že tušíte, co udělají, jak se zachovají. Možná je to právě tím, že tahle kniha se
nečte, ale v mnoha rodinách i žije.
JANA MARXTOVÁ

Spisovatelka Petra Soukupová patří mezi autory,
kteří nemusí prosit nakladatele, aby přijal jejich
knihu, ale nakladatel na ni stejně jako čtenář
s napětím čeká. Konečně je to tu. Na pultech, ať
už těch virtuálních nebo dočasně otevřených, je
její nová kniha Věci, na které nastal čas (vydává HOST a OneHotBook ji zároveň vydává jako
audioknihu). Po knížce Klub divných dětí, o níž
autorka říkala, že je pro děti a tak trochu pro
dospělé, se tentokrát obrací jen k dospělému
čtenáři, i když děti tu hrají nemalou roli. Hlavní
hrdinové jsou totiž čtyři, dva dospělí a dvě děti,
tedy rodina. Kdo zná tvorbu Petry Soukupové
dobře, a to nejen tu knižní, ale i povídkovou, psanou pro časopisy, ten Alici,
Richarda, Lolu a Káju bude znát. Autorka totiž sáhla po hrdinech, s nimiž už
něco prožila. Jejich život pak rozložila do povídek, a vznikl tak dnes stále oblíbenější formát – román v povídkách. Tento styl vyprávění jí dopřál svobodu, kdy
mohla obsáhnout velký časový úsek, který s hlavními hrdiny strávíme a také jim
36

N ov ink y naklada tels t ví MOBA
David Suchet

Vlastimil Vondruška

Za objektivem

Manželské
zrcadlo

Můj život

Na Starém Městě pražském je v domě tiskaře
Severína otrávena jeho
švagrová. Vzápětí je ze
zločinu obviněn on sám.
Jiří Adam z Dobronína
se ujímá soukromého
pátrání, neboť tuší, že
věc není tak jednoduchá, jak se zdá.

David Suchet je už padesát let
stálicí na divadelních prknech, ve
filmech i na televizních obrazovkách.
Nejznámější představitel Hercula
Poirota měl během celé své působivé
kariéry po ruce fotoaparát a snažil se
zachytit a zdokumentovat svůj život.
V jeho knize se jeho autobiografie
plná moudrých a poutavých textů
prolíná s podmanivými fotografiemi,
které dokreslují příběh jeho
pozoruhodného života.

František Niedl

Håkan Nesser

Cesty rytířů

Osamělí

Zjevný boj v Království
českém zdánlivě ustal,
o to víc se ale rozhořel boj
v zákulisí. Jan Lucemburský
musí zabránit spiknutí,
a tak i s ozbrojenci vtrhne
na hrad Loket, kam se
i s dětmi uchýlila
královna Eliška…

Je rok 1969. V Uppsale se
spřátelí šest mladých lidí,
časem si pořídí starý
autobus a vyrazí na cestu
do východní Evropy. Výlet
však skončí zcela jinak,
než čekali. A po letech
následují podivná úmrtí…

Peta M. Freestone

Marie Benedict

Vůně Aramteshe

Lady Clementine

Temný květ
Magicky provoněné
císařství Aramtesh je
místem, kde jsou vůně
vším. Rozhodují o lásce
i zradě, o vítězství i životních prohrách. Stačí jen
jediná chyba a veškeré
vaše naděje se rozplynou
jako kouř…

www.mobaknihy.cz

Píše se září roku 1908 a Clementine
Hozierová se vdává za mladého
geniálního politika s progresivními
názory: Winstona Churchilla. Nejde
však o tradiční spojení, neboť
Clementine stojí svému muži po boku
nejen v manželství, ale i v politice.
Stává se jeho rádcem i strážcem,
nejednou mu dokonce zachrání život,
přesto však tato ambiciózní žena touží
po něčem víc – touží vystoupit
z manželova stínu.

N ov ink y naklada tels t ví MOBA
Vlastimil Vondruška

Kate Quinn

Křišťálový klíč

Lovkyně

Jarmarečník

Bývalý novinář Ian
Graham a letkyně Nina
Markovová po válce
pátrají po zločincích,
kteří uprchli před spravedlností. Jejich hlavním
cílem je Lovkyně, vražedkyně, jež má na svědomí
mnoho životů…

Dědicové Ignáce Heřmana přijdou
o Falknovskou huť, kterou získá
Leopoldova bývalá snoubenka
Hildegarda. Ta žije pro jedinou
věc – chce se rodu Heřmanů pomstít.
Ignácovi vnukové tak musí čelit nejen
jejím intrikám, ale i hospodářským
potížím, které s sebou nese nový styl
manufakturního podnikání. Klid není
ani v zemi, neboť císař Karel nemá
mužského dědice a rodu, který vládl
ve střední Evropě, hrozí ztráta moci.

Beate Maxian

Alena Vondrušková

Vražda v hotelu
Sacher

Rodina

Honosnými prostory vídeňského hotelu Sacher se ozve
pronikavý výkřik. Vzápětí
je na dámských toaletách
nalezena mrtvá mladá žena.
Komu překážela věhlasná
cukrářka, kterou proslavily
záhadné květinové dortové
dekorace?

Historička a etnografka
Alena Vondrušková
popisuje na příkladech
nejen z evropských dějin
nejrůznější okolnosti, které
v průběhu tisíciletí utvářely
rodinný život, a zamýšlí se
nad tím, jaké změny jsou
nutné a jaké mohou být
škodlivé.

Volker Kutscher

Ulf Schiewe

Marlow

Atentátník

Berlín, konec léta 1935.
Gereon Rath upadl
v nemilost a musí řešit
případy, které nikdo jiný
nechce. Instinkt ho ale
nutí zabývat se smrtelnou
dopravní nehodou, i když
je odvolán a přeložen
na jiné oddělení.

Konec června 1914. Týden, kdy se
tři mladí Srbové vydávají na cestu
do Sarajeva. Následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand
d’Este se v okolí města má účastnit
vojenských manévrů. Gavrilo Princip
a jeho společníci se na tento den
připravovali celé měsíce, na druhé
straně však stojí tajná služba a major
Rudolf Markovic, kteří se ze všech sil
snaží dědice trůnu ochránit a zabránit
tak diplomatické katastrofě.

www.mobaknihy.cz

Enrique Barrios
TRILOGIE O AMIM
V jeden letní podvečer sedí malý Jihoameričan Pedrito
u moře na skále a vidí, jak nad mořem přistává UFO.
Z lodi vystoupí bělovlasý kluk přibližně stejného věku.
Mezi chlapci se rozvine neobvyklý rozhovor a mimozemšťan Ami pozve Pedrita na vesmírnou procházku ve své lodi. Pedro zažije nevídaná dobrodružství
a zasvěcení do tajů vesmíru i Země.

Úsměvná románová trilogie Hanse Ratha
Svět je špatný. Jakob Jakobi to zakusí na vlastní kůži,
když ho cestou na vánoční trhy okradou dva muži
v kostýmech Mikuláše a čerta. Na Zemi se zkrátka a dobře musí něco změnit, nejen v malém, ale
i ve velkém. Kdo to tvrdí? Jakobův starý známý, Bůh
osobně. Objeví se v podobě všeuměla Abela Baumanna
a ze všeho nejdřív skoncuje s Jakobovými plány na exotickou dovolenou. A nejenom to: Bůh tentokrát svého
bývalého terapeuta bez okolků prohlásí za nového
mesiáše. O něco později se k nim připojí i hlouček
poněkud pochybných apoštolů – avšak Jakob má
o tomto způsobu záchrany světa vážné pochybnosti.

Bernadette von Dreien
CHRISTINA
Christina se narodila s výrazně rozšířeným vědomím. Již
od svého narození projevuje
podivuhodný vhled do dění
dnešního světa a ohromuje
svou vysokou etikou, moud-

rostí i vnitřním klidem.
Tématy jejich knih jsou univerzální pravidla hry života,
cesta duše, odhalení svého potenciálu, podpora duchovních
průvodců, praktické tipy k navýšení vibrací, tichá revoluce
bezpodmínečné lásky.

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB
Mimozemšťané žijí mezi námi, a to již
hodně dlouhou dobu!
Jistý muž v černém kontaktoval
krátce před smrtí svého syna, autora
této knihy, aby ho do této organizace
(MIB) uvedl jako svého nástupce
a zasvětil ho do zákulisního dění, jež se odehrává na pozadí
nám známých událostí. Jedná se o svět plný tajných organizací, zázračných technologií, které známe jen ze sci-ﬁ
ﬁlmů, i o utajené mocenské struktury, jež naši planetu pevně
svírají ve svých pařátech.

Tom Kenyon
MOUDROST HATHORŮ
Poselství dávné civilizace o tom, jak
probudit a trénovat své interdimenzionální schopnosti.
„Jsme Hathorové. Jsme mistři zvuků
a lásky z jedné vzestoupené intergalaktické civilizace. Přicházíme v lásce a oznamujeme vám i vaší
Zemi, že vás čeká kouzelná realita.
Jste-li připraveni vytvořit nový svět, zveme vás, abyste se k
nám připojili na cestě ducha a srdce.“

Tom Kenyon, Judi Sion
ARKTURIÁNI
Arkturiáni jsou již od dávných dob
strážcové a ochránci lidstva.
Odkud pocházejí, jaké úkoly převzali a jak nás podporují – o tom zde
vypráví osm z nich.
Součástí knihy je CD s arkturiánskými zvukovými kódy.
Tyto meditace jsou úžasný, jemný a snadný nástroj ke zkoumání jiných dimenzí.

WWW.ANCH-BOOKS.EU
KNIHY NOVÉ REALITY

Tereza drahoňovsk á
ŠTěpánk a Jislová

Bez vlasů
Tereza si nikdy nemyslela, že bude mít pleš dřív než
její kluk. Když kvůli alopecii přišla o všechny vlasy,
musela se vyrovnat se změnou vzhledu, s pocitem
ztráty ženskosti i s nabídkou paruk. Život bez vlasů
líčí dojemný i vtipný autobiografický komiks.

Borkovec, Bol avá ,
Faulerová , Šindelk a

Motýlí kniha
Pestrý povídkový soubor, který je zároveň vzpomínkou
na jednu neobyčejnou ženu a poctou všem křehkým
a statečným. Jeho koupí přispějete organizaci
Debra, která lidem s nemocí motýlích křídel
pomáhá prožít co nejvíce a trpět co nejméně.

r aina Telgemeierová

Nervy
Jídlo nás všechny spojuje, ale co když se člověk bojí,
že mu některé potraviny nedělají dobře? Právě tím
si puberťačka Raina prochází, do toho má spoustu
stresu se školou a s kamarády. Nový příběh od
autorky oblíbených komiksů Úsměv a Ségry.

Jan Šulc (* 1965) vystudoval v letech

Moc jsme si užívali, dělali jsme spolu velikánskou legraci a jezdili

Jiří Dědeček (* 1953

1983–1988 moderní filologii na Filozofické

jsme často do Jugoslávie. Terezin předcházející chlapec byl

1972–1976 knihovn

a zvukových nosičů z české literatury druhé

Michal Bystrov •

Marta Bystrovová

•

Zdeněk Hazdra

Kniha DVANÁCT STRUN
KARLA ZICHA
z pera století. Je spoluautorem
poloviny
dvacátého
Michala Bystrova, Marty Bystrovové a Zdeňka
knihyúzké
Torst.
Dvacet let nakladatelství
Hazdry by nevznikla, nebýt
součinnosti
všech žijících členů Zichovy
rodiny.
Jim
patří
(2011). Z angličtiny
přeložil román Maria
velký dík a bez nich by nespatřilo světlo světa ani
Puzaze
Sicilián
(1992, 2001, 2006, 2011, 2017).
CD plné zvukových pokladů
zpěvákovy
pozůstalosti. Karel Zich na stránkách této knížky
ožívá v cenných a jedinečných vyprávěních obou
jeho žen, Nataši a Jany Zichové, dětí Adély
a Karla i švagrové Dagmar a synovce Otakara.
Historii rodu Zichů osvětluje Karlova sestra Marie
Bořek-Dohalská. O Karlově profesním životě
hovoří kritik Jiří Černý, někdejší šéf kapely Flop
Michal Pavlík, zpěvačka Lenka Filipová, hudebník
a pedagog Jiří Hlaváč a textař František Novotný.
Zichovým začátkům ve skupině Spirituál kvintet
i jeho návratu k témuž souboru po sametové
revoluci jsou věnovány obsáhlé rozhovory s Jiřím
Tichotou a Dušanem Vančurou. Třešinkou na
dortu je více než dvacítka kratších vzpomínek
Karlových přátel a souputníků včetně Jiřího
Bělohlávka, Jiřího Pavlici, Petra Jandy, Marty
Kubišové, Michala Prokopa či Zuzany Michnové.

www.galen.cz

Bystrov
Marta Bystrovová
jsme jezdili a pak jsme plavali v moři. A já jsem si tehdy myslel,
Zdeněk Hazdra
že takhle už bude vypadat celý můj další život. Že už se v životě
a jeho moře bylo tak nádherné, že jsem si říkal: „No dobře, budu
tady, někdo má Karibik, já mám tohle. A budu v Československu
hrát, když to půjde. Budu s touhle báječnou holkou jezdit
do Chorvatska surfovat a pít víno a bude sranda.“ A sranda byla,
veliká.
Když jsme jezdili do Chorvatska, pili jsme za volantem, tedy
já. Stále jsme měli láhev červeného, nalívali jsme si a dělali jsme
třeba takové literární legrace, že jsme skládali hexametrické
básně na absurdní témata. Jednu z nich si pamatuju: „V botu si
nachcav ztechilý pasník v auto se odebral své ukrutně smrdivší
hovny.“ Za jízdy jsme si psali takovéhle věci. Doplňovali jsme
to v řeči a váleli jsme se smíchy, byla to strašná sranda, bylo to
nádherné, báječné a já jsem si v tu chvíli myslel, mě potkalo štěstí
a že život bude stále takhle krásný. A on byl.

Knižní rozhovor Jana Šulce s písničkářem,
básníkem, prozaikem, publicistou,
autorem knih pro děti a překladatelem
Jiřím Dědečkem mapuje jeho život od roku
1953 do současnosti.

Karlovy a v letech 1

a dramaturgii na FA

Jiří Dědeček –
pohyblivý cíl

nepodívám na Západ. Ale mně to nevadilo, protože Chorvatsko

www.galen.cz

informace na Filozo

Jan Šulc
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teoreticko-naučné
literatury v pražském
Jak přibývalo postav, rostl
i počet autorů. Vznikla
unikátní sbírka rozhovorů,
jakýsi kubistický
nakladatelství
Odeon. Od té doby pracuje
portrét, z jehož úhlů lze složit pestrý obraz osudů
jako
a editor pro řadu pražských
zpěváka KARLA ZICHA
i lidí redaktor
kolem něj. Jedna
z největších hvězd české pop music zemřela
a brněnských nakladatelství, zejména pro
předčasně, v pouhých pětapadesáti letech.
Torst,najehož
ediční program spoluutváří
Kolegové, příbuzní a známí
ni bez výjimky
vzpomínají s láskou. A také s posmutnělým
od roku 1990. Edičně připravil, spolupřipravil
úsměvem, protože slušný a pohodový člověk, fajn
táta a muzikant od pánaboha
Karel Zich tu
mohl
či komentoval
více
než sto třicet knih
a měl být ještě dlouho...

Jugoslávec, Bosňák. Tereza mluvila a dodnes mluví
výborně
Michal

Jan Šulc Jiří Dědeček – pohyblivý cíl

Na začátku byla stará,fakultě
oprýskaná
kytara. A dvaKarlovy. Poté pracoval
Univerzity
kamarádi, kteří si vysnili knížku o životě slavného
pražském
antikvariátu v Dlážděné ulici.
strýce jednoho z nich.vNavazovali
pomyslné
struny, pokusili se tenOd
ztichlý
nástroj
rozehrát.
března 1990
do září 1993 byl redaktorem
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BARON TRENCK

BARON
TRENCK
Nová tvář legendy

Nejslavnější špilberský vězeň, velitel
pandurů baron František Trenck,
zemřel 4. října 1749. Nechal se pohřbít
v hrobce kapucínského kláštera
v Brně, kde se jeho tělo přirozeně
mumifikovalo. Tato kniha shrnuje
výsledky bádání unikátního tříletého
projektu, při němž Trenckovu mumii
zkoumal mezioborový tým specialistů
nejmodernějšími metodami forenzní
antropologie, soudního lékařství
a molekulární biologie. Jednotlivé
kapitoly odkrývají, co všechno se dalo
zjistit o elitním vojákovi poloviny
18. století současnými vědeckými
postupy a jak tyto informace posloužily
při rekonstruování Trenckovy tváře
i celého těla. Je nutno připomenout,
že 3D rekonstrukce podoby byla
jako jedna z prvních na světě
vyhotovena zcela digitálně a navíc
pohyblivě. Kniha vzdává čest nevšední
historické osobnosti s úzkým vztahem
k městu Brnu a zároveň je příkladem
úspěšné spolupráce historických,
přírodovědeckých a technických vědních
disciplín při poznání naší minulosti.

MUDr. Radkin Honzák, CSc.
* 30. března 1939 v Praze

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství
Univerzity Karlovy v Praze (1962),
působil jako lékař v psychiatrické léčebně
v Kosmonosech, později v ambulantních
centrech Ústavu pro výzkum výživy lidu,
IKEM (transplantační program), kliniky
Remedis, Psychiatrické nemocnice
v Praze‑Bohnicích a jako asistent v Ústavu
všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy. Jeho specializací je
psychoterapie, prosazuje psychosomatický
přístup a věnuje se popularizaci medicíny.

Napsal mnoho odborných publikací
(Komunikační pasti v medicíně, Deprese,
Úzkostný pacient, Svépomocná příručka sestry,
Psychosomatická prvouka aj.) i populárně
vědecké texty (Babičku potrkal jelen, Jak přežít
léčení, Všichni žijem' v blázinci [spoluautorka
Renata Červenková], Dědeček potrkal jelena,
Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření,
Vyhořet může každý [spoluautoři Aleš Cibulka
a Agáta Pilátová], Čas psychopatů [spoluautor
František Honzák], Ať žijou mikrouti, Holky
to někdy nemaj lehký [spoluautorky Klára
Mandausová a Alena Večeřová Procházková],
Babička potrkala dědečka, Emoce aj.).

Nová kniha oblíbeného psychiatra Radkina Honzáka nás
provádí světem emocí. Jeho pilíře tvoří strach, hněv, smutek,
radost, odpor a údiv – šest základních emocí, z nichž se skládá
celé bohaté emoční spektrum.
V úvodních kapitolách se dozvíme, že emoce jsou primárně
tělesné děje, zatímco pocity popisují, jak tyto děje rozumově
vnímáme. Jak prohlásil Antonio Damasio: Emoce se
odehrávají v divadle těla a do divadla vědomí jsou překládány
jako pocity. Seznámíme se s vývojem bádání o emocích
a různými názory na ně, s pokusy, k nimž jsou využívány
i moderní zobrazovací metody, a zjistíme, jak se emoce
a schopnosti jejich zpracování vyvíjejí v průběhu lidského
života a jakou roli hraje rodina.

A proč zrovna od A do P? Svět emocí je spletitý a to, co je
o něm dosud známo, je jen zlomek složitého celku. Autor
v knize přináší výběr poznatků z dosavadního bádání a nečiní
si ambice podat přehled od A do Z. Přesto všem zájemcům
z řad odborníků i laiků nabízí množství zajímavých informací
a souvislostí o člověku a jeho nitru. Jaké emoce v těle probíhají
a jaké pocity z nich vyrůstají, to zjistíme v této knize – psané
s radostí, což je ta nejlepší emoce.

Publicistické texty, postřehy a názory
pravidelně publikuje na svém blogu.

Descartes kdysi napsal: Myslím
Obávám se, že tenhle způsob ex
než padesátiprocentní. Nechť m
klidně nepromine. Jsem, teprv
Myslet umí kdejaký stroj, správ
člověk. Emoční inteligence je m
pro život než ta kognitivní, což
lze zapřáhnout před jakýkoliv n
Desatero jako soubor pravidel
minimalizovat problémy spole
větších sociálních skupin než t
příroda přidělila, není výsledke
úvahy, ale vychází z kompromi
sociální inteligence.

Cítím, tedy jsem. Ale teprve kd
tak doopravdy žiju.
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Radkin Honzák

Emoce
od A do P

Jednotlivým emocím jsou pak věnovány samostatné kapitoly.
Najdeme v nich k probíraným tématům řadu citátů z básní
a písní, na nichž se ukazuje, že umění leckdy poskytuje
výstižnější popisy než věda.

V roce 2018 vydal audioknihu Chcete se stát
psychiatrem?!, kterou sám načetl, je autorem
dvou sbírek básní a slovních hříček
Úplňk a (H)různé básně.
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Vzpomínky písničkáře, básníka
a publicisty Jiřího Dědečka vznikly jako
dialog s redaktorem Janem Šulcem.
Rozhovor opisuje obdivuhodný oblouk
od dětství v Karlových Varech, vstup
na folkovou scénu v dvojici s Janem
Burianem přes léta vlastního sólového
hraní až k vedení českého centra
PEN-klubu. Kniha plná humoru, poezie
a vzpomínek na osobnosti, s nimiž se
Jiří Dědeček v životě setkal.

Emoce od A do P

Petra Urbanová
Petr Vachůt et al.

Petra Urbanová
Petr Vachůt et al.

Unikátní sbírka rozhovorů skládá pestrý
obraz osudů zpěváka Karla Zicha,
jedné z největších hvězd české pop music,
která zemřela předčasně, v pouhých
pětapadesáti letech. Na stránkách knížky
ožívá Karel Zich v cenných a jedinečných
vyprávěních jeho nejbližší rodiny,
příbuzných i kolegů.
Součástí knihy je CD se Zichovými
nahrávkami.

Radkin Honzák

Název vzpomínek rockera Michala
Prokopa Ztráty a návraty přesně
vystihuje jeho více než padesátiletou
kariéru. Kniha podrobně mapuje
hudebníkův osobní i umělecký život,
nechybí pohled na jeho desetileté
působení v politice, moderování Krásných
ztrát, stěžejní však zůstávají muzika
a lidé kolem ní. V knize jsou i komentáře
Prokopových kolegů, diskografie, řada
fotografií a dobových dokumentů.

Galén

Novinka oblíbeného autora nás provede
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a písní, na nichž se ukazuje, že umění
leckdy poskytuje výstižnější popisy než
věda.
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V e-shopu zakoupíte, doma vytisknete
a ihned můžete darovat.

OBJEDNACÍ LÍSTEK
PRO ROK 2021
Vážení přátelé, čtenáři, knihkupci, knihovníci a nakladatelé!
Pro ty z vás, kteří chcete mít jistotu, že vám žádné číslo Knižních novinek neunikne,
jsme i pro další rok připravili nabídku na zasílání časopisu poštou. Při zasílání většího
počtu výtisků na jednu adresu je výše poštovného závislá na váze zásilky. V roce 2021
vyjde 20 čísel Knižních novinek. Cena celého ročníku je 390 Kč (poštovné a balné).
Objednávky zasílejte na adresu:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2
nebo na e-mail: sckn@sckn.cz

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM KNIŽNÍ NOVINKY NA ROK 2021:
jméno a příjmení: ..............................................................................................................
firma:..................................................................................................................................
IČO: ..........................................................

DIČ: . .........................................................

adresa: . .....................................................................................

PSČ: ........................

tel./fax:......................................................

e-mail: .......................................................

podpis: .....................................................

datum: ......................................................

budu platit:  složenkou (typ A)

 fakturou

celý ročník ................................................

počet výtisků . ...........................................

od čísla .....................................................

počet výtisků . ...........................................

Pierre Loti

HARÉMY
KOUZLA ZBAVENÉ
Dnes se vydává mnoho knih,
které jsou výpovědí o životě
žen v islámských zemích. Ale
tato je jejich předchůdkyně.
Její děj je zasazen do počátku 20. století, do upadajícího Istanbulu, kde se
vlivem pronikání západní kultury začaly probouzet mladé Turkyně, které
s údivem, začaly objevovat jiný svět za
zdmi svých harémů. Tato kniha vyšla
před válkou v pěti vydáních, a patřila
do většiny knihoven našich babiček.

Pierre Loti (1850–1923) – francouzský námořník a spisovatel, člen Francouzské akademie. Jeho dílo silně ovlivnilo
Marcela Prousta.

Cena 259 Kč
236 stran

Knižní
novinky
Bernardine Evaristová
Dívka, žena, jiné
Vítejte v Británii, jak ji ještě
neznáte. Strhující osudy dvanácti
Britek na strastiplné pouti napříč
uplynulým stoletím. Nebojácná farmářka,
lesbická feministka, uklízečka středního
věku, úspěšná bankéřka či žena v domácnosti
s poporodní depresí…
429 Kč Překladová beletrie

Rudolf Těsnohlídek
Liška Bystrouška
Nové vydání stálice české literatury.
Kniha, jež nikdy nezestárla, má stále
živý jazyk, nadčasový humor a sarkasticky glosuje mezilidské vztahy i naše
neřesti. Nyní vychází bohatě ilustrovaná populární výtvarnicí Vendulou
Chalánkovou. Součástí balení je
i audiokniha.
429 Kč Česká beletrie

Irena Hejdová
Nedráždi bráchu bosou nohou
Marek má „strašnýho“ bráchu. Teda
aspoň si to myslí, takže důvod ke
rvačce a vzájemným naschválům
se vždycky najde. Jednou se
bráchové pošťuchují na záchodě a
nedopatřením do něj spadnou...
299 Kč Pro všechny bráchy a ségry
bez ohledu na věk

Jiří Pasz, Adéla Plechatá
Normální šílenství
Čtvrtina lidí zažije během života nějakou
formu duševního onemocnění. Spousta
jiných pocítí jeho náznaky. Psychické
zdraví je stejně důležité jako to fyzické,
přesto o něm mluvíme šeptem. Kniha
přibližuje křehkost lidské mysli a tenkou
hranici mezi duševním zdravím a nemocí.
549 Kč Populárně-naučná

Petra Dvořáková
Julie mezi slovy
Druhé, rozšířené vydání
oceňované knihy se
dotýká tématu rozvodu
rodičů a rozpadu rodiny.
Také vytváření citových
vazeb k novým partnerům
rodičů a jejich dětem.
359 Kč Pro děti od 8 let

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

699 Kč

289 Kč

vázaná
296 stran

vázaná
190 stran

294 Kč

vázaná
416 stran

349 Kč

vázaná
328 stran

349 Kč

vázaná
304 stran

399 Kč

vázaná
208 stran

399 Kč

vázaná
208 stran

399 Kč

vázaná
352 stran

149 Kč

leporelo
8 stran

149 Kč
leporelo
8 stran

299 Kč
leporelo
10 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.

