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Zimní novinky
Předběžné
opatření
v civilním
procesu sporném

Zákon
o priestupkoch

Vít Kučera
Publikace se podrobně
věnuje předběžnému
opatření podle občanského
soudního řádu. Rozebírá
podmínky jeho nařízení,
odpovědnost navrhovatele
za újmu vzniklou nařízením
předběžného opatření
i ústavnost tohoto institutu.

Soňa Košičiarová
Komentář komplexně
vykládá slovenský
zák. č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v kontextu
Ústavy SR a Úmluvy
o ochraně lidských práv
a základných svobod.
Zaměřuje se např. na rozbor
skutkových podstat, specifika
blokového řízení či analýzu
práv obviněného.

208 stran, 390 Kč

864 stran, pevná vazba,
1490
ba, 14
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Zákaz
diskriminace
v pracovněprávních vztazích

Přechod práv
a povinností
z pracovněprávních vztahů

Eva Šimečková

Lada Jouzová

Autorka v monografii zkoumá,
zda právní úprava poskytuje
zaměstnancům dostatečnou
ochranu před diskriminačním
jednáním zaměstnavatele
a zda antidiskriminační zákon
zajišťuje v řízení před soudy
skutečnou a účinnou právní
ochranu.

Publikace rozebírá právní
úpravu přechodu práv
a povinností v zákoníku
práce, zejména po novele
zák. č. 285/2020 Sb.
a v souvislosti se směrnicí
EU o přechodu.

Podrobný komentár
s judikatúrou

260 stran, 450 Kč

280 stran, 520 Kč

Lyžařské právo
ve Švýcarsku

Ústavní právo
a koronavirus

Právní úprava
a judikatura

Ladislav J. Janků a kolektiv
Monografie přibližuje
švýcarskou problematiku
bezpečnosti zimních sportů
na sněhu. Popisuje právní
úpravu, analyzuje judikaturu
švýcarských soudů a názory
odborné veřejnosti. V příloze
je uveden český překlad
Směrnic SKUS.

96 stran, 250 Kč

Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
Sborník devíti studentských
prací se zabývá výzvami, jimž
čelí ústavní právo během
pandemie, kdy dochází
k omezení některých lidských
práv a základních svobod
a porušení ústavního principu
ukládání povinností jen
na základě zákona.

154 stran, 200 Kč
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ŠIKMÝ KOSTEL 2

Vážení a milí čtenáři,
do nového roku jsme vstoupili se zavřenými knihkupectvími i knihovnami. Nezbývá nám než doufat, že
tentokrát se nenaplní rčení „jak na Nový rok, tak po
celý rok“, a přece jen se vše v dobré obrátí. Důležité
je mít se na co těšit a my ten důvod máme. Začaly
totiž přípravy na knižní veletrh a literární festival Svět
knihy. Loni byl kvůli pandemii zrušen jak v Praze, tak
v Plzni, ale letos doufáme, že se od 10. do 13. června
na výstavišti v Praze Holešovicích opět setkáme. Čestným hostem letošního ročníku
bude Francie, ale velká pozornost bude věnována i Polsku, které se mělo českým
čtenářům představit loni, ale bohužel o tuto možnost přišlo.
V uplynulých týdnech nás potěšil také televizní seriál Božena, o kterém jsme několikrát psali, a nejen na našem facebooku proběhla diskuse o vhodnosti obsazení hlavní
role. Nyní už jsou karty vyloženy, obavy zahnány a ohlasy nadšené. Vznik seriálu podnítil ještě jeden zajímavý počin – vydání audioknihy s korespondencí Boženy Němcové.
Hlasy na ni propůjčili Aňa Geislerová a Igor Orozovič. Trochu to teď vypadá, že je „přeboženováno“, ale já myslím, že po době, kdy byla Božena Němcová lehce zaprášeným
heslem v učebnici literatury, jí tenhle svěží vítr popularity nijak neuškodí.
Bohužel nás se začátkem roku zastihla také jedna smutná zpráva, a sice že zemřel pan Charif Bahbouh. Sympatický milovník knih založil a dlouhá léta vedl nakladatelství Dar Ibn Rushd. Zasloužil se o překlady arabské literatury do češtiny a naopak o propagaci českých autorů v arabském světě. Bude nám všem hodně chybět.
Abych ale nekončila tak smutně. S Leonou Machálkovou, která v naší pravidelné rubrice prozradila, co právě čte, jsem se setkala u příležitosti Adventních koncertů České televize. Leona je totiž patronkou školy a školky pro postižené děti Smiling
Crocodile. Podpora diváků, jaké se této organizaci dostalo a kolik peněz se vybralo,
ve mně vzbudila naději, že to s námi lidmi ještě není tak špatné.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.“
Robert Fulghum

Říká se „podruhé do stejné řeky nevstoupíš“, ale pro Karin Lednickou to neplatí. Nejenže podruhé do stejné řeky směle vstoupila, ale navíc se v ní rozhodně
neutopila. Ocitáme se sice na stejném místě a i hlavní postavy jsou staří známí,
Barka, Fanka, Tomek, Ludwik, Julka a další, ale dnes jsou o pár let starší a doba
se jim razantně mění pod rukama. Začínáme ve dvacátých letech dvacátého století, Československá republika je mladá
a plná ideálů, ale do míst, jako je Karviná
nebo chcete-li Karwina, to přineslo jen
problémy. V hornické česko-polské oblasti
se vyostřily národnostní spory. A ty ovlivní
i život našich hrdinů. Sestry Barka a Fanka
o tom vědí své. Jejich manželé stojí každý
na jiné straně „barikády“ a hned v úvodu
knihy se do krve pohádají. Jako by život
v tomhle drsném kraji nebyl už sám od
sebe těžký. „Proč má někdo na životní cestě jenom samé kamení? Vždyť je to taková
strašná nespravedlnost“, ptá se Barka a vy
si stejnou otázku pokládáte po celou dobu
knihy, kdy se hlavní hrdinové prodírají časem a překážkami, uždibují drobné radosti, rodí se jim děti, stárnou a postupně předávají životní břemena svým dětem.
A když už si myslíte, že se začne blýskat na lepší časy, srazí je na kolena nejprve
krize a pak válka. Karin Lednická netrápí hlavní hrdiny schválně, její příběhy jsou
podloženy historickými událostmi a takhle nějak se na Ostravsku skutečně žilo,
ať se vám to líbí nebo ne. A čtenářům se to líbí. Karin Lednická je totiž opravdu
dobrá vypravěčka. Její „3D styl“, kdy jednu situaci vidíme očima několika hrdinů,
dodává příběhu na plasticitě. Osvěžující je i pohrávání si s jazykem, kdy se čeština
proplétá s nářečím, polskými i německými výrazy. Přistihnete se, že vám to nijak
nevadí, což podporuje podprahovou myšlenku, že jsme si s Poláky a Němci bližší,
než si myslíme.
Jedno varování závěrem: Pokud se do čtení pokračování Šikmého kostela pustíte (lze číst i bez prvního dílu, ale byla by to škoda), vyčleňte si dostatek volného
času. Jamile se začtete, nebudete schopni přestat.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

LEONA MACHÁLKOVÁ
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pozitivně naladěn je ta nejlepší cesta, jak překlenout ne zrovna radostné období. Jsou to do
jisté míry také motivační knihy. Nedávno jsem
dočetla báječnou knihu Umění prostého života
od zen buddhistického mnicha, který se jmenuje
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k zamyšlení nad hektičností, chaosem a nesoustředěností našich životů. Pomůže vám zbavit se
vašeho duševního nepořádku, a odstranit tak negativní emoce. Ráda se k ní vracím a utvrzuji se o pravdivosti dobře míněných a ověřených rad. Knížka je zároveň
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DAŇOVÉ ZÁKONY
NA TRHU

Všechny změny k 1. 1. 2021
včetně daňového balíčku

Kupujte na
www.grada.cz

rozhovor

s Pe t r e m Č o r n e j e m

ŽIŽKA BYL ZKRÁTKA VOJÁK, NIKOLIV POLITIK
Hned při prvním setkání s monografií Petra Čorneje Jan Žižka – život a doba husitského válečníka mě přepadla zvědavost. Jak se dá napsat tak rozsáhlá práce o člověku, o jehož životě nám historie zachovala jen poskrovnu faktických
údajů? Po přečtení prvních kapitol ale bylo jasné, že v tomto případě nepůjde jen o poutavý výlet do historie. Kniha je
zároveň zajímavým pohledem na možnosti, kterými může moderní historická věda poodhalit zdánlivě navždy ztracené
detaily ze života člověka vzdáleného šest století.
Vaše kniha se hned po uvedení na knižní trh stala
bestselerem, dlouho byla dokonce vůbec nejprodávanější knihou v zemi. Překvapil Vás až takový úspěch?
Překvapil a zároveň potěšil. Vůbec jsem nečekal, že
původní náklad 4 000 výtisků zmizí během pouhých
tří týdnů.
Proč je podle Vašeho názoru postava Jana Žižky stále
tak přitažlivá?
Asi proto, že v českých dějinách není srovnatelný vítězný válečník s tak dramatickým životním osudem.
Každá podobná historická postava se stává předmětem legend. Jaké jsou naše nejčastější omyly, které
máme v souvislosti a Janem Žižkou zažité?
Odhlédnu-li od vyložených pomluv, které se občas
objevují v tištěných i digitálních médiích, pak je to
třeba mylná představa, že první oko ztratil v bitvě
u Grunwaldu, že se přátelil s Janem Husem a že mu
Rožmberkové zabrali rodný statek..

o něm neřekli, že byl uvážlivý a prozíravý. Byl to zkrátka voják, nikoliv politik. Potkat bych ho sice chtěl, ale
nevím, nevím, jak bych dopadl.

Můžeme si dovolit po šesti staletích charakterizovat
Jana Žižku jako člověka? Jaký byl? Chtěl byste se s ním
potkat?
Charakterizovat ho mohu jen na základě písemností,
jež po sobě zanechal, ale které osobně nepsal, a také
podle svědectví lidí, kteří ho osobně znali. Jevil se
jim jako odvážný, statečný a čestný člověk, nikdy ale

Husitství se věnujete celý svůj profesní život. Objevilo se přesto něco, co Vás v souvislosti s Janem Žižkou
při shromažďování materiálu pro Vaši knihu překvapilo?
Vzhledem k dlouholetému studiu nemohu mluvit
o žádném náhlém záblesku poznání. Spíš mě překvapilo, jak nespornou
autoritu měl hned od
svého vstupu na jeviště
velkých dějin. To vypovídá o jeho nesporném
charismatu.
Nakladatelství ALFA-OMEGA
PhDr. Věra Martinková, CSc., Horní� 203, 251 70 Dobřejovice
V posledních pěti letech
Knihy koupíte u dobrých knihkupců, nebo na www.alfa-omega-cz.com,
svého života byl Žižka
alfa-omega@volny.cz, tel. 603 576 291 ad.
vojevůdcem, kterého
vnímáme téměř jako člověka bez bázně a hany.
Poezie
Pavel Vágner:
Část svého předešlého
Mezi Rajskou zahradou
života ale strávil v lapa Černým Mostem
kovských tlupách, stál
tedy mimo zákon. ProPrvotina Pavla Vágnera, přestože se poezii
věnuje již 25 let, byl „recitován“ v rozhlase
šel razantní proměnou,
a několik básní bylo otištěno v časopise
nebo je to jenom zdání?
Host. Jeho verše jsou hutné, zdánlivě jednoduché, se zajímavými pointami.
Nepochybně
prošel.
Jinak
bychom
nevysvětSbírku ilustrovala Jana Lišková zajímavými a svébytnými ilustracemi. Formát 21 x 10,5 cm na výšku, V1,
lili, proč se na sklonku
36 stran. Bibliofilie. Doporučená cena 120,- Kč
života bezvýhradně ztotožnil s husitským programem. Ten mu dával
6

naději, že přece jen odčiní předchozí hříšné skutky
a zachová si šanci na spasení.
Z Vašich knih mám pocit,
že se snažíte čtenáře vyvarovat toho, aby se na
historické události dívali
dnešníma očima. V čem
je nebezpečí takového
přístupu?
I historik je zajatcem
doby, v níž žije a z které se
nemůže vymanit. Má však
povinnost vycházet z myšlenkových souřadnic a hodnot dějinných etap, které zkoumá, a neměl by do nich
přenášet aktuální problémy současnosti. Dobře přece víme, k jak absurdním zkreslením takové přístupy
vedou.
Husitství máme tendenci vnímat jako období, na které jsme jako národ hrdí. Je taková hrdost na místě?
Nečekejte ode mě černobílé zkratkovité soudy. Husitství tvořilo součást pozdního středověku a současně
otvíralo prostor nástupu velkých evropských reformací. Řešilo otázky, na něž hledala odpověď celá tehdejší
západokřesťanská Evropa. Už proto si zaslouží naši
pozornost a porozumění, a ne kategorický odsudek.
Prozradíte nám, na čem teď pracujete?
Doufám, že už brzy vyjde malá kniha, kterou jsem nazval Husitská revoluce v kapesním formátu. V osmnácti kapitolách stručně a sdělně rekapituluje dění
a problémy let 1419 až 1437.
PETR BUCHTA

mozek

Viktor E. Frankl

Léčba smyslem




Základy a aplikace logoterapie

Jung

Žil byl jednou jeden kocour. Říkali mu pan Baf. A proč právě

Mandaly

„Jak se máte, pane Bafe?“ smála se. Bylo to hodně legrační.

David Finch

pan Baf? Protože když ho Anička donesla poprvé domů,

OMLUVY, KTERÉ ZARVEŠ,
SE NEPOCÍTAJÍ

Carl Gustav Jung

prudce vystrčil hlavu z krabice, až z toho Anička nadskočila.
A jak to bylo s panem Bafem dál? Přečtěte si knížku.

Obrazy z nevědomí

Joyce Dunbar je oblíbená autorka dětských knih, některé

Deník manžela
s Aspergerem

vyšly s ilustracemi Petra Horáčka.
etr Horáček Pan Baf

you can count people

£12.99 UK ONLY

DUNBAR • HORÁČEK

Frankl



Barton Goldsmith

10 minut denně
pro váš vztah

PAN BAF

EDIČNÍ PLÁN 2021 – 1. POLOLETÍ
JOYCE DUNBAR

ILUSTRACE

PETR HORÁČEK

PAN

BAF

oráček
www.walker.co.uk

2-1733-6

KLASICI
Viktor E. Frankl
LÉČBA SMYSLEM
Základy a aplikace logoterapie
Carl Gustav Jung
MANDALY
Jungovo vnímaní mandal jako terapeutického
procesu
Abraham H. Maslow
MOTIVACE A OSOBNOST
Autor nabízí rozšíření chápání lidské osobnosti,
které je využíváno v mnoha humanitních
oborech.

PSYCHOLOGIE,
PSYCHOTERAPIE
Anton A. Bucher
PSYCHOLOGIE ŠTĚSTÍ
Odborný a srozumitelný přehled výzkumů a
poznatků týkajících se štěstí
Milan Valenta, Ivana Lištiaková,
Jakub Vávra
DRAMATERAPIE
Aktualizované vydání rozšířené nejen o práci s
mentálně postiženými

SPEKTRUM
Daniel Fryer
RACIONÁLNĚ-EMOČNÍ TERAPIE
Šestitýdenní program racionálně emoční terapie
v praxi
Heinz Peter Röhr
ZTRÁTA KONTROLY
Jak inteligentně zvládat emoce
Jenna LeJeune, Jason B. Luoma
ŽIVOTNÍ HODNOTY V TERAPII
Praktické příklady z terapeutické praxe, jak
nasměrovat klienta k zásadním hodnotám

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Ellen Notbohm
10 VĚCÍ, KTERÉ BY VAŠE DÍTĚ
S AUTISMEM CHTĚLO, ABYSTE
VĚDĚLI
Oceňovaná kniha, přeložená do 20 jazyků, je v
oblasti poruch autistického spektra již klasikou.

MANAGEMENT
Tom Rath, Donald O. Clifton
JAK PLNÝ JE TVŮJ KBELÍK?
Naplňte svůj potenciál! Myšlenky, které lze uplatnit
v týmech a organizacích.

www.portal.cz
obchod.portal.cz

POPULÁRNĚ-NAUČNÁ
LITERATURA

ŽIVOTNÍ STYL,
SEBEROZVOJ

Anders Hansen
INSTAMOZEK
Nezblázněte se z insta-doby! Stres, deprese a
úzkosti zapříčiněné moderní dobou

Janet Geringer Woititz
DOSPĚLÉ DĚTI ALKOHOLIKŮ
Překročte bludný kruh minulosti, vystupte z daných
vzorců chování.

Kevin Dutton, Andy McNab
PSYCHOPATŮV PRŮVODCE NA
CESTĚ K ÚSPĚCHU
Které vlastnosti a schopnosti „hodných“ psychopatů
předurčují k úspěchu?

Alexander Levy
SBOHEM, MAMI, SBOHEM, TATI
Jak se vyrovnat se smrtí rodičů

BELETRIE, LITERATURA
FAKTU, PŘÍBĚHY
Amélia Fleurot
ODPUSTIT DRUHÝM, ODPUSTIT
SOBĚ
Skutečným odpuštěním nerezignujeme na
spravedlnost, ale obdarováváme sami sebe.
Dirk de Wachter
UMĚNÍ BÝT NEŠŤASTNÝ
Inspirující pohled na štěstí a smysl života. Smutek
není psychiatrická porucha, ale součást života.
Jana Růžičková
DÍVKA POD HLADINOU
Skutečné příběhy z české psychoterapie
dospívajících v krizi
David Finch
OMLUVY, KTERÉ ZAŘVEŠ, SE
NEPOČÍTAJÍ
Deník manžela s Aspergerem, který se stal
manželem, jakým chtěl vždycky být.

ROZHOVORY
Philipe Zimbardo
PAMĚTI PSYCHOLOGA
Zimbardo ve fantastickém rozhovoru o
Stanfordském experimentu, životě i psychologii
20. století.

SPIRITUALITA
Ladislav Heryán
EXOTOVA ABECEDA
Heryánova „abeceda“ rozjímání

Rolf Sellin
VYSOCE CITLIVÍ LIDÉ MEZI NÁMI
Přetvořte nevýhodu v přednost.
Paul T. Mason, Randi Kreger
ŽIVOT V PAPIŇÁKU
Hraniční porucha osobnosti ve vztazích
Barton Goldsmith
10 MINUT DENNĚ PRO VÁŠ VZTAH
Jednoduché tipy k vylepšení partnerského soužití

HRY A TRÉNINKY
Philippe Brasseur
1001 HER S KNÍŽKOU
Zábavný nápadník, jak udělat z dítěte čtenáře
Jitka Suchá
OBRAZOVÉ LUŠTĚNÍ PRO
KAŽDÝ DEN
Úkoly, cvičení a kvízy zaměřené na paměť a
pozornost
Åsa Saga Hammarstedt
PRVNÍ POMOC PRO VYSOCE
CITLIVÉ
Praktické návody, jak konstruktivně využít svou citlivost

PRO DĚTI – BELETRIE,
HRY, TVOŘIVOST
Silvia Borando
ČERNÝ KOCOUR, BÍLÁ KOČKA
Co se stane, když se potkají?
Bimba Landmann
MAPY MÝCH POCITŮ
Výtvarná kniha pro děti od 4 let představuje emoce
od radosti, studu, údivu a strachu až k lásce.
Andy McNab, Phil Earle
DOSTAŇTE MĚ ODSUD!
Školní výlet v divočině? A bez wifi???

Guy Gilbert
SRDCEM K SRDCI
Gilbert ukazuje, jak se modlí, jak modlitbu chápe, a
zve k této mimořádné zkušenosti.

Ellen Fischer
KDYŽ JDE SLŮNĚ DO ŠKOLY
Co se bude slůně učit ve škole? A co ty?

Tomas Sjödin
SÍLA NICNEDĚLÁNÍ
O zapomenuté důležitosti nicnedělání a jak najít
kompromis mezi odpočinkem a prací

Michael Engler
MOKROZEM/SUCHOZEM
Příběh o klimatu, přátelství a hledání pro nejmenší
čtenáře

Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8; tel.: 283 028 203;
e-mail: obchod@portal.cz
KNIHKUPECTVÍ PORTÁL: Jindřišská 30, Praha 1; Klapkova 2, Praha 8

Tuutikki Tolonen
STRAŠIDELNÝ DOPIS
Závěrečný díl trilogie navazuje na knihy Strašidelná
chůva a Strašidelná cesta. Podaří se dětem zahnat
temné síly zpět pod zem?
Christina Steinlein, Mieke Scheier
BEZ VODY TO NEJDE!
Bohatě ilustrovaná encyklopedie pro děti mladšího
školního věku o vodě a všem s ní souvisejícím.
Joyce Dunbar
PAN BAF
Proč kocour Baf najednou přestal bafat? Knížku
ilustroval Petr Horáček.
Zuzana Pospíšilová
HÁDEJ, ČÍM BUDU
Ilustrované veršované hádanky o učitelích,
instalatérech, prodavačkách…
Timo Parvela
KOUMÁKŮV BLOG
Deník Pateho, spolužáka Elly, prokládaný obrázky,
blogovými záznamy a online konverzací.
Kristin Roskifte
KAŽDÝ (SE) POČÍTÁ
Ve světě oceňovaná jedinečná vizuální kniha o
počítání je určena dětem od 5–10 let.

RÁDCE PRO RODIČE
A MLÁDEŽ
Mark C. Purcell, Jason R. Murphy
MINDFULNESS PRO ZVLÁDÁNÍ
HNĚVU
Rádce pro dospívající, jak nalézt emoční rovnováhu
a lépe vnímat své pocity

VÝCHOVA 3–8
Marcela Kotová
KNÍŽKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELKY
MATEŘSKÝCH ŠKOL
Základní pojmy, režim v MŠ, práce učitelky, přípravy
Šárka Komárková
MUZIKOPOHÁDKY
Propojení příběhu s dalšími výchovně vzdělávacími
a terapeutickými procesy pro MŠ i ZŠ.
Petra Vondrová
TŘÍDA PLNÁ BAREV
Celoroční projekt pro MŠ, povídání, básničky,
výtvarné a pohybové činnosti, hudební chvilky…
Kateřina Konvalinová
POVĚZ MI TO OBRÁZKEM
Různé aktivity pro malé děti s odlišným mateřským
jazykem
Patricie Koubská
PRŮVAN A MELUZÍNA
Pracovní sešit k procvičování grafomotoriky
zábavnou formou
Iva Nováková
ZÁBAVNÁ ČEŠTINA
Luštění s procvičováním látky českého jazyka pro
druhé třídy

knižní tipy
Michaela Učňová
CO NAŠE BABIČKY UMĚLY
A NA CO MY JSME ZAPOMNĚLI 2
Naše babičky byly přebornice v tom, jak doma využít doslova všechno, co se urodilo na zahradě a na poli, co vyprodukovalo hospodářství a co bylo uloženo v zásobách
na zimu. A když bylo potřeba, dokázaly uvařit chutné
jídlo ze skromných zásob.
Naučte se to i vy a pojďte s námi připravovat ozdravující polévky, výživné pokrmy a lahodné moučníky, a to třeba i ze dvou tří surovin. Pokud by vám snad
něco doma chybělo, jistě vám s tím pomohou šikovné babičkovské náhražky,
uzdravit se můžete s bylinkami nebo domácím lékařem. Upečte si jablečné hnětynky, vypěstujte si jahody ve slámě, nasbírejte mateřídoušku či puškvorec a naložte se do kopřivové koupele!
A to není vše. S pokračováním úspěšného titulu Co naše babičky uměly a na
co my jsme zapomněli, které opět vzniklo podle stejnojmenného pořadu, se naučíte vykrmovat čuníky, chovat včelky i zapřahat koníky. Zjistíte něco o starých
odrůdách ovoce, zakládání sadu i ošetřování stromů bez chemie. Tohle všechno
naši předkové uměli… a nyní to můžete umět také vy!
Anna Ruheová
VOŇAVÁ LÉKÁRNA
Lucie se se svými rodiči přestěhuje do staré vily. Tak začíná jedno z největších dobrodružství, které kdy zažila.
Vila je provoněná nejrůznějšími vůněmi, které ovšem
odnikud nevycházejí. Co to má znamenat? Lucie se
spolu se svým bratrem Benem a sousedem Matsem vydají hledat tajemství, které starobylá vila ukrývá. Když
se jim podaří otevřít tajný vchod do skryté místnosti,

n a k l a d a t e l s t v í Pe m i c
nestačí se divit. Objeví nespočet neobyčejných lahviček parfémů, jejichž obsahy se divně lesknou a třpytí. Tajemné místo skrývá ale také spoustu nebezpečí
a zvláštních kouzel.
Malgorzata Augustynová
JAK VYPĚSTOVAT ŠŤASTNOU ROSTLINU
NEJZNÁMĚJŠÍ POKOJOVÉ ROSTLINY
Ozdobte si svůj domov pokojovými květinami z celého
světa. Pokud nemáte moc času a v četnosti zalévání nevynikáte, pořiďte si sukulent. Pokud se chcete cítit jako
v džungli, obstarejte si krásné orchideje nebo působivé palmy. Chcete-li svému životu přidat trochu barvy
– zkuste jednu z kvetoucích rostlin, nebo okrasných
trav. V pěstování více než 80 nejoblíbenějších druhů
pokojových rostlin vám poradí tato knížka, ve které najdete popis jednotlivých
rostlin, nejideálnější umístění, četnost zalévání, teplotu a mnoho dalšího pro to,
aby bylo vaše pěstování co nejúspěšnější!
Katarzyna Ryrychová
LOPUCHOVÉ POLE
Seznamte se s dětmi z obyčejného dvorku – Magdou, Klávesákem, Nejchytřejším nebo třeba Jackem
Sparrowem. Ve skutečnosti ale dvorek není až tak
obyčejný – když se pořádně podíváte, spatříte kočku,
která mluví, záhadného pána s mrakem uvázaným na
provázku, a také starou paní, která možná není nic
neobyčejnějšího než… čarodějnice. Vydejte se na kouzelnou cestu za dětským smíchem, kde na vás hned za
rohem čeká velké dobrodružství!

DENÍK

#mojeargo
Milíčova 13, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601
argo@argo.cz, www.argo.cz

JURAJ ČERVENÁK: Anděl v podsvětí

Kniha
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Přeložil Robert Pilch, 448 Kč
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Sedmá kniha z řady historických detektivek
o kapitánu Steinovi a notáři Barbaričovi.
V Praze zuří mor a císař Rudolf II. se s celým
dvorem přestěhoval do Plzně. Pověst tohoto
mravopočestného, panovníkovi oddaného města však
ohrožuje série zločinů. Nejprve se záhadně ztratil synovec
ruského velvyslance Vlasjeva, který přijel vyjednávat jménem cara
Godunova. Kvůli hrozícímu skandálu pověří radnice hejtmana
Leopolda Steina, aby mladíka našel. Případ je ale složitější a stopy
vedou k osobám vysoce postaveným, a tak hejtman požádá
o pomoc svého bratra, proslulého vyšetřovatele Joachima Steina.
Kapitán se v Plzni objeví se seržantem Jarošem po boku.
Čekají tu na ně ale příšerné zprávy a rozbíhá se nebezpečné
pátrání, ve kterém nescházejí umučení andělé, tajné bratrstvo
zhýralých kacířů, alchymisté dvou tváří, vražední špióni a démon,
jenž loví duše v labyrintu podzemních chodeb pod královskou Plzní.

Juraj Červenák

NÍ
UB

PAL

DE
N
Í

„Když dovolíte, Výsosti,“ stáhl si Matěj Barbarič z temene falešné vlasy –
hlavu mu pokrývalo kratičké strniště;
nanejvýše před sedmi dny ji měl do
hladka oholenou, „příšerně mě pod
tím svědí hlava. Takže pokud nás nikdo nevidí…“
„Ano, pokud nás nikdo nevidí,“ přikývl Maxmilián Habsburský a posadil
se ke stolečku. „Musíme zachovávat
vaše inkognito.“
Stein stál jako opařený a zpočátku
nevěděl, které nutkání poslechnout –
jedno ho ponoukalo přivítat se s Barbaričem objetím, druhé radilo dát mu
pěstí do brady. První rychle zavrhl,
druhé chvíli zvažoval. Nakonec se spokojil s tím, že stiskl notářovu podávanou ruku.
„Ty vousy jsou také přilepené?“
zkoumavě mu pohlédl do obličeje.
„Ne, jen obarvené směsí medu, citrónové šťávy a vývaru z rebarbory.“
Stein svraštil tvář. Věděl, že některé
ženy si barví vlasy, hlavně aby překryly
šediny nebo zrzavé odstíny považované za čarodějnické a celkově ošklivé,
ale tohle? V životě muže by nikdy neměla nastat situace, kdy dobrovolně
změní barvu vlasů nebo vousů.
„Nebojte se, potom si je oholím,“
pousmál se Barbarič. O schopnost
uhádnout, nač Stein právě myslí, tedy
nepřišel. Kapitán o krok ustoupil a znepokojeně si schemnitzského notáře
změřil.
„Co je to s vámi?“
„Nač narážíte?“
„Neprošel jste snad v poslední době
kolem zrcadla? Jste kost a kůže.“
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„Nepřehánějte. Jen jsem trochu
zhubl. Shodil pupek,“ poplácal se Barbarič po břiše.
„Jste nemocný?“ zúžil Stein oči.
„Pokud vím, tak ne.“
„Určitě? Možná vás zevnitř žere nějaká choroba. Nemáte bolesti?“
„Pánové,“ připomněl se Maxmilián
a znovu si otřel rty a vousy kapesníčkem – očividně to musel dělat často,
protože kvůli fyziognomii obličeje při
řeči viditelně slintal.
Stein se otočil k arciknížeti a ukázal
na Barbariče palcem.
„Výsosti, k čemu je dobrá tahle
maškaráda?“
„Všechno vám vysvětlíme, kapitáne.
Posaďte se. Dejte si víno.“
Stein ještě jednou zpražil Barbariče
pohledem, zavrtěl hlavou a podrážděně si odfrkl. Když ale notář z karafy
naplnil tři číše krvavě rudým vínem
a jednu z nich mu podal, kapitán si ji
vzal a klesl do křesla.
„Kde je kaprál?“ zeptal se Barbarič.
„Nedoprovázel vás do Plzně?“
„Seržant.“
„Ach ano, pozapomněl jsem…“
„Čeká na mne, abychom mohli co
nejdříve sejít do podzemí a pokračovat v hledání mého bratra.“
„Nezdržíme vás dlouho, kapitáne,“
chlácholil rozčíleného Steina Maxmilián. „Některé věci si však musíme vyjasnit tady a teď. Vsadím se, že vám
v hlavě víří sto otázek.“
„Tisíc,“ zabručel Stein.
„Hlavně ty, které se týkají přítomnosti pana notáře, je to tak? Ale popořádku – o případ jsem se živě zajímal,
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protože incident s ruským mladíkem
měl dopad na rokování diákona Vlasjeva s císařským dvorem – dokonce
ohrožuje dohodu o mé svatbě s dcerou Borise Godunova. I když, popravdě
řečeno, carův požadavek, abych kvůli
manželství s Xenií přestoupil na pravoslavnou víru…“ Maxmilián zavrtěl
hlavou a mávl kapesníkem, jejž pořád držel v prstech, aby zaplašil roj
myšlenek, které ho odváděly od tématu. „Zkrátka a dobře, požádal jsem
hejtmana Steina, aby mi denně hlásil
pokroky ve vyšetřování. Nejdříve jsme
zmizení diákonova synovce nepřikládali
velkou váhu – o Dmitrijovi kolovaly řeči,
že jím lomcují mladické pudy, takže
jsme předpokládali, že se prostě vydal
na hříšné stezky a… trochu se zatoulal.“
„Lépe řečeno, zapomněl se v něčí
posteli,“ upřesnil Barbarič.
Habsburk přikývl. „Případ se však
rychle zamotal a na hladinu vyplula
děsivá a nebezpečná podezření. Když
jsem na svatého Štěpána odcestoval
do Vídně, neustále jsem myslel na to,
co mi hejtman prozradil večer před
odjezdem. Měl totiž ze dne na den
blíže k přesvědčení, že ruského mladíka unesli a zřejmě připravili o život.“
„Nemýlil se,“ přikývl Stein ponuře.
„Dmitrije jsme včera našli mrtvého.
Zavražděného.“
„Už jsem dostal hlášení. Hrozné
zprávy. Potvrzují to nejhorší, čeho se
váš bratr obával a co mi vrtalo hlavou
ve Vídni. Proto když jsem na dvoře arcivévody Matyáše potkal proslulého notáře Barbariče, nezaváhal
jsem. (…)
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DALIBOR VÁCHA
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ILARIA TUTI
Spící nymfa

388 Kč

Přeložila Helena Lergetporer,
488 Kč

Josef Mašín, Josef Balabán, Jan
Morávek. Tři králové z doby nacistické
okupace. Nezpochybnitelní hrdinové,
kteří neváhali riskovat a položit životy
za osvobození Československa.
A přesto to byli i normální lidé toužící
po obyčejných věcech jako láska, rodina nebo klidný večer
beze strachu, kdo zaklepe na dveře konspiračního bytu…
Román vypráví o odbojové činnosti těchto tří velikých postav
československé historie od roku 1939 až do jejich úplného
konce.

DE N

GIANFRANCO
CALLIGARICH
Poslední léto ve městě
Přeložila Alice Flemrová, 248 Kč
Třicátník Leo tráví celé dny tím, že
se poﬂakuje po římských ulicích
a náměstích, vysedává po kavárnách
s náhodnými známými a marně čeká
na svou příležitost… Nemá žádnou
stálou práci ani přátele, jedinou jistotu mu v neukotveném
životě dává pronajatý byt a ojeté auto. Z existenciální letargie
ho vytrhne temperamentní Arianna, ale i ta zakrátko zase
zmizí. Významnou roli v románu hraje Řím; metropole, do jejíž
omamné náruče se hrdina s nadějí vrhá.

Komisařka Battagliová má před sebou
zdánlivě neřešitelný případ brutální
vraždy, k níž došlo na konci druhé
světové války. Vracíme se do úchvatné
horské přírody, mezi uzavřenou
komunitu nedůvěřivých obyvatel. Práce a kolegové jsou pro
ni vším, její těžká choroba se však plíživě zhoršuje, takže musí
bojovat nejen sama se sebou, ale i s novým nadřízeným,
dávným známým, který ji chce za každou cenu profesionálně
zničit. Bude to Teresin poslední případ?

KIM HJEDŽIN
Vše o mé dceři
Přeložila Petra Ben-Ari, 248 Kč
Vdova, kdysi učitelka, která musí
velmi tvrdě pracovat jako pečovatelka
v domově pro seniory, aby se vůbec
jakž takž uživila, vložila všechny své sny
a naděje do jediné dcery, jíž umožnila
vystudovat. Dceřin život se ale s jejími
očekáváními zdaleka míjí. Když dcera
přijde o střechu nad hlavou, nastěhuje se zpátky k matce – ne
ovšem sama, přivede si přítelkyni. Autorka knihy skvěle vystihla
pocity nepatřičnosti stárnoucí generace v rychle se rozvíjejícím
světě.

ALENA ŠUBRTOVÁ
Doktor chudých

HARLAN ELLISON
Vrchol vulkánu

248 Kč

Přeložil kolektiv překladatelů,
498 Kč

Příběhy dvou lékařů-průkopníků,
kteří působili v českých zemích v 18.
a 19. století, ale dnes už je kromě
úzce vyhraněných odborníků málokdo
zná. Johann Baptist Michael Sagar,
původem chudý pasáček, jenž se
tvrdošíjnou pílí vypracoval až na „krajského fyzika“ a proslul
svými poznatky v oboru epidemiologie. Jan Melič se v Praze
věnoval porodnictví a prosazoval reformy v oblasti zdravotní
péče pro chudé. Též v r. 1792 provedl v obtížných domácích
podmínkách první doložený císařský řez na živé rodičce
v českých zemích.

JEAN-DOMINIQUE
BRIERRE
Milan Kundera
Přeložila Lucie Šavlíková, 448 Kč
Francouzský autor s bohatými
zkušenostmi se psaním biograﬁí
známých osobností, obvykle ovšem
ze světa hudby, v tomto díle přiblížil
čtenářům komplikovanou osobnost
světoznámého, českého a francouzského romanopisce.
Popis jeho neméně spletité umělecké, intelektuální, politické
i literární pouti Jean-Dominique Brierre zasadil do kontextu
československých dějin, rámovaného lety 1948 (únorový puč)
a 1989 (sametová revoluce).

Třiadvacet nejlepších povídek, které od
první do poslední vyhrály významné
ceny, vychází v jediném svazku a spolu
s tím se v českém překladu poprvé
šířeji představuje vskutku neobyčejný
prozaik. Jsou to texty plné světla a ohně
od autora, jenž měl vždy co říct a přesně věděl jak. V jednom
svazku přichází to nejlepší od jednoho z nejvýraznějších hlasů
nejen fantastického žánru. Povídky vhodné jak pro nováčky,
tak i pro dlouholeté fanoušky science ﬁction.

EDWARD ST AUBYN
Patrick Melrose II
Přeložil Ladislav Nagy, 398 Kč
Ve čtvrtém dílu ironické ságy se
s naším smutným hrdinou setkáváme
jako s otcem. Kdysi bohatý rod však
na tom už dávno není jako dřív, zato
tíživá minulost Patrickova dětství
a mládí se chová jako stálý člen rodiny.
V posledním pátém dílu se příbuzní
a přátelé sjíždějí na pohřeb Patrickovy
matky Eleanor a Patrick opět bilancuje svůj život. Hledá
odpověď na otázku, zda teď, když jsou oba rodiče po smrti,
pro něj konečně přijde vysvobození a zacelení starých ran.
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REINER STACH
To že je Kafka?

CHRISTOPHER HIBBERT
Mussolini

Přeložil Vratislav Jiljí Slezák,
398 Kč

Přeložil Pavel Vereš, 398 Kč

99 odhalení

Při pátrání v knihovnách i archivech
a během badatelských cest do Prahy
či Izraele nalézal Kafkův životopisec
Reiner Stach nečekané poklady:
nesrovnalosti v rukopisech, dosud nezveřejněné fotograﬁe
a úryvky z dopisů i svědectví Kafkových současníků. Nálezy
stavěly osobnost a dílo velkého spisovatele do nového,
překvapivého světla. 99 nejzajímavějších nálezů Stach
shromáždil v knize nazvané To že je Kafka? a fundovaně je
okomentoval.

PETER BROWN
Augustin z Hipponu
Přeložil Martin Pokorný, 498 Kč
Nejznámější Brownovou prací je ale
zcela nepochybně životopis jednoho
z nejvýznamnějších křesťanských
myslitelů – sv. Augustina. Představuje
nejkomplexnější pojednání
o katolickém biskupovi, jenž položil
pevné základy pozdně antickému
křesťanství. Brown svoji práci několikrát zrevidoval. V něm
reﬂektoval nejnovější výzkumy a naznačil, jak se jeho obraz
sv. Augustina pod vlivem nových pramenných objevů liší od
dnešního pojetí.

Vzestup a pád duceho

Britský historik Christopher Hibbert
vykresluje rozporuplnou osobnost
italského fašistického vůdce Benita
Mussoliniho s mimořádnou pečlivostí,
zároveň čtivě a poučeně. Autor mapuje
Mussoliniho nezastavitelnou cestu k moci a drobné nuance
fašistické ideologie, již Mussolini stvořil. Zamýšlí se i nad
stopami, které Mussolini zanechal v soudobém myšlení a ptá
se, proč je tato osobnost v Itálii dodnes předmětem vypjatých
vášní, zlořečení i úcty.

ALLEN GINSBERG
Nejlepší hlavy mé generace
Literární historie beat
generation

Přeložil Josef Rauvolf, 498 Kč
V knize Nejlepší hlavy mé generace
Ginsberg vychází především z vlastní
zkušenosti, popisuje svá první setkání
s Kerouacem, Burroughsem i dalšími
členy beat generation a nabízí
vskutku neotřelý, kritický a přitom nesmírně živý pohled na
jedno z nejvýznamnějších literárních hnutí dvacátého století.
Těžko by se našel komentátor či historik, který by dokázal
hovořit o počátcích i vývoji beatnické scény se srovnatelnou
zasvěceností.

ALLEN GINSBERG
Kadiš a jiné básně

MARY BEARDOVÁ
Ženy a moc

Přeložili Jan Zábrana
a Bob Hýsek, 198 Kč

Přeložila Hana Ulmanová, 198 Kč

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.
Zárodky básně vznikly v Paříži v roce 1957, kde si Ginsberg
společně s beatnickými tvůrci prostřednictvím halucinogenů
„rozšiřoval sféru vědomí“. V Kadiši se mu časem podařilo
vypsat se z hlubokých traumat.

UMBERTO ECO
O televizi

Práce z let 1956–2015
Přeložili Kateřina Vinšová
a Helena Lergetporer, 498 Kč
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. Úvahy v nich
obsažené pokrývají rozsáhlé časové období od prvních
vysílaných pořadů až do dnešních dob, kdy se k televizi
přidružuje internet a sociální sítě.

Krátký feministický manifest od
oceňované autorky, ve kterém
pátrá po kořenech misogynie od
antické mytologie až po současnost.
Nevyjadřuje se jen pouze k tématu
tisíce let staré literatury a kultury,
promlouvá též o feministických
tématech a problémy dneška dovede
nejen brilantně analyzovat, ale také vysvětlit historické důvody
jejich vzniku. Analyzuje, jakým překážkám musely ženy napříč
historií čelit.

VOJTĚCH KOLMAN
Noc, v níž se pořádají
medvědí hony na zajíce

Filosoﬁcký původ jazykové
komiky
248 Kč
Co má společného ﬁlozoﬁe a jazykový
vtip? A co G. W. F. Hegel a Felix
Holzmann? Na tyto otázky stručně, leč
se vší akribií odpovídá tato kniha. Slouží
tak jako úvod do ﬁlozoﬁe a jejich problémů prostřednictvím
komiky, ale předkládá také ﬁlozoﬁcký výklad humoru na
bázi kontrastu a negativního pojetí zkušenosti. Prostředkem
k traktování obojího jsou jí kromě Hegelových spisů především
scénky a dialogy Felixe Holzmanna.

#mojeargo
Novinky z edice
Crossover

PAUL COLLIER
Budoucnost kapitalismu

WALTER SCHEIDEL
Velký nivelizátor

Přeložil Jan Prokeš, 448 Kč

Přeložili Zuzana Krulichová
a Daniela Orlando, 698 Kč

Tváří v tvář novým úzkostem
Hluboké rozpory trhají křehké
předivo společnosti západního
světa: prosperující města stojí proti
odstrčenému venkovu, špičkově
vzdělaná elita proti lidem, pro něž
je kvalitní vzdělání ﬁnančně nedostupné, bohaté země proti
chudým. Jak se tyto propasti rozšiřují, ztrácí se i náš smysl
pro morální závazky vůči druhým lidem, na němž byl založen
poválečný vzestup sociální demokracie.

Novinky z edice
Každodenní život

Jsou katastrofy a masově páchané
násilí těmi jedinými silami světových
dějin, které dokážou snížit nerovnost?
Sledováním tisíce let trvajících dějin
nerovnosti od doby kamenné až
k dnešku Walter Scheidel dochází k závěru, že na tuto otázku
musíme odpovědět kladně, nerovnost nikdy neustoupila
mírumilovnou cestou. Oslabovala tehdy, když zavládlo krveprolití
a pohroma, v časech klidu a míru se vrátila v plné síle.

FRANTIŠEK GRAUS
Mor, ﬂagelanti a vraždění
Židů

CARLO GINZBURG
Pierovo tajemství

Piero della Francesca,
malíř rané renesance

14. století jako období krize

Přeložila Hana Voráčová, 378 Kč
Autor v knize zkoumá společenské a kulturní vlivy, jež působily na malířské ztvárnění klasických biblických textů, Kristova
křtu v Arezzu a Bičování Krista v Urbinu, jejichž autorem byl italský malíř Piero della Francesca. Na základě rozboru korespondence vzdělanců a humanistů ukazuje, jak se představy zadavatelů promítaly do umělecké řeči renesančního malíře, jak se
vzájemně ovlivňovaly a do jaké míry působily na Pierovu tvorbu.

Novinky z edice
Memoria medii
aevi – Paměť
středověku

Argo
TOP 10
LEDEN

Přeložil Jan Dobeš, 598 Kč
Autor na podkladě ohromného množství pramenů sleduje krizové projevy především v městském prostředí, jež
bylo laboratoří náboženského a sociálního napětí, které v západní Evropě vyvolala ničivá morová epidemie let 1347–1351.
Novátorsky se rovněž zaměřil na problematiku protižidovských
pogromů, jejichž příčina povětšinou tkvěla v reakcích na vypuknuvší mor a jež živil latentní středověkých antisemitismus.

RATPERT, EKKEHARD IV.
Osudy Svatohavelského
kláštera

PAULUS DIACONUS
Dějiny Langobardů
Přeložila Magda Králová, 398 Kč
Lombarský spisovatel, historik a kronikář
Paulus Diaconus působil v Itálii na
královském dvoře Langobardů jako
vychovatel a učitel. Jeho spis zachycuje
dějiny Langobardů od mytického
původu národa až po smrt krále
Liutpranda (743) a uvádí řadu důležitých zpráv ohledně
Byzance či Franků a jejich vzájemných vztahů. Pavlovo dílo
byl hojně citováno pozdějšími autory a je právem pokládáno
za zásadní pramen k historii severní Itálie v 8. století.

Přeložila Jana Nechutová, 298 Kč
Svatohavelské příběhy zachycují ve
formě stručných zpráv dějiny kláštera
St. Gallen v dnešním Švýcarsku
s občasnými exkurzy do širšího
regionu. První část zahrnuje období
9. století, které zachytil analista Ratpert, a pojednává hlavně
o chronologii opatů v Reichenau a St. Gallen. Druhá část patří
autorsky Ekkehardovi IV. a vznikla v 11. století. Edici doplňují
hagiograﬁe významných světců, především svatého Havla,
patrona sanktgallenského kláštera.
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Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
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Pecháčková, Ivana
Jan Křtitel

Praha: Meander, 2020, 24 s., váz.
98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-087-0

Pecháčková, Ivana
Ježíšovy zázraky

Praha: Meander, 2020, 24 s., váz.
98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-090-0

Pecháčková, Ivana
Kázání na hoře

Praha: Meander, 2020, 24 s., váz.
98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-107-5

Pecháčková, Ivana
Manamana komplet IV.

Praha: Meander, 2020, 216 s., váz.
798 Kč
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-108-2

Pecháčková, Ivana
Pokušení na poušti

Praha: Meander, 2020, 24 s., váz.
98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-088-7

Pecháčková, Ivana
Ukřižování

Praha: Meander, 2020, 24 s., váz.
98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-119-8

Pecháčková, Ivana
Vyvolení dvanácti apoštolů

Praha: Meander, 2020, 24 s., váz.
98 Kč
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-091-7
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K Ř ESŤANST VÍ
Bridel, Fridrich
Hymny, písně, legendy

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 524 s.,
váz. 449 Kč
Žánrově i tematicky široce pojatý
soubor hagiografické a meditativní
tvorby Fridricha Bridela (1619—
1680) zpřístupňuje současnému čtenáři v moderní ediční úpravě nejen
díla kanonická, ale i ta méně známá.
ISBN 978-80-275-0345-2

Brown, Peter
Augustin z Hipponu

Pokorný, Martin, Praha: Argo, 2020,
456 s., váz.
Nejznámější Brownovou prací je nepochybně životopis jednoho z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů
– sv. Augustina.
ISBN 978-80-257-3318-9

NÁBOŽE NST VÍ
Drápal, Dan
Ukážu ti, co se má stát. Kniha
o knize Zjevení

Praha: Nakladatelství KMS, 2020,
1. vyd., 379 s., brož. 359 Kč
Výklad knihy Zjevení patří k nejobtíženějším a nejkontroverznějším
oblastem biblické hermeneutiky.
V úvodu se autor zabývá východisky
a možnostmi výkladu, otázkou čísel
a symbolů, autorstvím a datováním
spisu.
ISBN 978-80-87904-34-3

Evangelium na každý den 2021

Praha: Paulínky, 2020, 505 s.
Knížka je každodenním průvodcem
pro ty, kdo touží číst a rozjímat
evangelium v rytmu liturgie církve.
Evangelní úryvek příslušného dne je
doprovázen krátkým komentářem.
Podněty k rozjímání na rok 2021 připravil známý biblista Angelo Scarano.
ISBN 978-80-7450-382-5

Foundation, Youcat
YOUCAT – Kurz víry. Vše, co je
dobré vědět o křesťanství

Překl. Hubková, Jindra, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2020,
1. vyd., 180 s., brož. 299 Kč
YOUCAT: Kurz víry se do větší
hloubky věnuje základním tématům
katolické víry a morálního učení. Co
všechno víme o Bohu? Proč existuje
utrpení? Co mají Boží přikázání
společného s láskou? A k čemu potřebujeme církev?
ISBN 978-80-7566-188-3

Kancírová, Aneta
Kázání jako médium konfesně-politické komunikace v raném
novověku

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 306 s., brož. 229 Kč
Kniha analyzuje tištěnou kazatelskou
produkci luterského duchovního Matyáše Hoë z Hoëneggu (1580–1645)
v průběhu jeho života, a tedy v odlišných situacích a konfesně-politickém
kontextu.
ISBN 978-80-88278-41-2

Kapusta, Jan
Oběť pro život

Praha: Argo, 2020, 208 s., váz.
258 Kč
Kniha se zabývá náboženstvím dnešních Mayů obývajících Guatemalskou
vysočinu. Zkoumá mayskou kosmolo-
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gii a pojetí božstev, vztah k přírodě
a horám, obětní a poutní rituály
a jejich existenciálně-fenomenologické ukotvení.
ISBN 978-80-257-3344-8

Karfíková, Lenka
Přátelství v Augustinových
Vyznáních

Praha: Vyšehrad, 2020, 96 s., brož.
Proměny Augustinova pojetí přátelství se ve své nové knize rozhodla
sledovat znalkyně jeho díla Lenka
Karfíková.
ISBN 978-80-76014-394-0

Kozáková, Katka; Pecháčková,
Ivana
Zvěstování Panny Marie

Praha: Meander, 2020, 24 s., váz. 98 Kč
První příběh z novozákonní části edice manamana nejen o tom, jak anděl
přišel k Panně Marii.
ISBN 978-80-7558-084-9

Matula, Jozef
Leone Ebreo, Renesančný dialóg
medzi láskou a múdrosťou
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 148 s., brož. 139 Kč
V roku 1535 vychádza v Ríme dielo
Dialoghi d’Amore, ktoré napísal
židovský mysliteľ Jehuda Abravanel,
známy pod menom Leone Ebreo.
ISBN 978-80-88278-48-1

Parma, Tomáš
Rytíři, dámy a poutníci

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 431 s., váz. 521 Kč
Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského je starobylou rytířskou institucí
pod ochranou Svatého stolce, která
je mezinárodně uznaná jako rytířský
řád.
ISBN 978-80-88278-52-8

Pecháčková, Ivana;
Šiklová, Tereza
Narození Ježíše

Praha: Meander, 2020, 24 s., váz.
98 Kč
Druhý příběh z novozákonní části
edice manamana o narození Ježíška.
ISBN 978-80-7558-085-6

Pecháčková, Ivana;
Vobořilová, Jana
Dítě Ježíš

Praha: Meander, 2020, 24 s., váz.
98 Kč
Třetí příběh z novozákonní části
edice manamana o dětství malého
Ježíše.
ISBN 978-80-7558-086-3

Pola, Pavel; Glogar, Petr;
Roule, Tomáš a kol.
U ambonu

Praha: Portál, 2020, 207 s., brož.
249 Kč
Od chvíle, kdy se kvůli koronavirové krizi uzavřely všechny kostely,
odstartoval podcastový projekt
U ambonu, v jehož rámci šest známých kněží každý den komentovalo
evangelijní čtení.
ISBN 978-80-262-1667-4

Pralong, Joël
Cesta důvěry se sv. Terezičkou

Překl. Bodnárová, Kateřina, Praha:
Portál, 2020, 144 s., brož. 249 Kč
Francouzský kněz a terapeut se ve
své úspěšné knize (ve Francii už 4.
vydání) věnuje závažnému celospolečenskému tématu, které se nevyhýbá
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ani věřícím – jak žít s úzkostmi, depresí a pocity viny.
ISBN 978-80-262-1631-5

Prudký, Martin a kol.
Obtížné oddíly biblické poezie
a moudrosti

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2020, 1. vyd., 326 s., váz. 299 Kč
V Bibli je mnoho pasáží, které dnes
nechápeme, jsou nám cizí nebo
neodpovídají tomu, co od Písma svatého očekáváme. Nad mnohými se
nejen zarazíme, ale vnímáme je jako
pohoršlivé.
ISBN 978-80-7566-058-9

ekonomika
E KO N OM I K A
Cipra, Tomáš
Practical guide to financial and
insurance mathematics

Praha: Ekopress, 2020, 1. vyd.,
262 s., brož. 329 Kč
The publication presents basic calculation principles in finance and insurance. Particular chapters gradually
survey topics which are important
in the actual financial and insurance
practice.
ISBN 978-80-87865-67-5

Corporate governance společností s účastí státu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 256 s., brož. 528 Kč
Sborník Corporate governance
společností s účastí státu, který
držíte v rukou, se pokouší
analyzovat státem (spolu)vlastněné
právnické osoby (SOE) jako
legitimní nástroj správy veřejného
majetku, resp. uspokojování
veřejných potřeb.
ISBN 978-80-7598-896-6

Hojdik, Vladimír; Hrušovská,
Dana; Grančičová, Katarína
Reputácia nielen v kontexte
eko-inovácií: Možnosti merania
a hodnotenia reputácie a online
reputácie

Praha: Vysoká škola evropských
a regionálních studií, 2020, 1. vyd.,
158 s., 275 Kč
Reputácia podniku predstavuje
v súčasnosti významný fenomén,
a preto sa podniky začínajú touto
oblasťou zaoberať intenzívnejšie, než
tomu bolo v minulosti.
ISBN 978-80-7556-078-0

Kufelová, Iveta; Grisáková, Nora;
Štetka, Peter
Hodnotový rozmer ekoinovačnej
stratégie podniku
Praha: Vysoká škola evropských
a regionálních studií, 2020, 1. vyd.,
75 s., brož. 190 Kč
Produktové aj procesné inovácie sú
v súčasnej dobe aktuálnou súčasťou
každého národného aj globálneho
trhu. Súvisí to s neustálym rastom
konkurenčného tlaku a prítomnosťou hyperkonkurenčného prostredia
na trhu.
ISBN 978-80-7556-077-3

Mandel, Martin;
Durčáková, Jaroslava
Mezinárodní finance a devizový
trh
Praha: Ekopress, 2020, 2. vyd.,
452 s., váz. 585 Kč

Kniha “Mezinárodní finance a devizový trh” podává ucelený výklad
teorie a praxe mezinárodních financí
s důrazem na význam a fungování
devizového trhu.
ISBN 978-80-87865-65-1

Polednáková, Anna
Human aspects in post–acquisition integration of companies
Praha: Vysoká škola evropských
a regionálních studií, 2020, 1. vyd.,
55 s., 190 Kč
By influencing strategic decisions and
enforcing strategic changes in the
company based on the real financial
situation and current market position, managers try to improve the
financial performance and position of
the company in the relevant market.
ISBN 978-80-7556-076-6

Slavíčková, Pavla;
Stoklasa, Jan (eds.)
KNOWCON 2020. Knowledge
on Economics and Management:
Conference Proceedings
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 242 s.
Sborník příspěvků z mezinárodní
vědecké konference KNOWCON
2020: Knowledge on Economics and
Management, kterou uspořádala
Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci ve dnech 12. a 13. listopadu 2020.
ISBN 978-80-244-5798-7

M ANAG E M E NT
Blanchard, Ken
Vedení na vyšší úrovni

Překl. Piňos, Tomáš, Praha: Pragma,
2020, 416 s., váz. 449 Kč
Blanchard a jeho kolegové shrnuli
veškeré svoje poznatky o špičkovém
řízení, včetně zbrusu nových kapitol
o budování důvěry, spolupráci, mentoringu a organizačním leadershipu.
ISBN 978-80-242-6913-9

Čáslavová, Eva
Management a marketing sportu
21. století
Praha: Ekopress, 2020, 1. vyd.,
218 s., brož. 282 Kč
Posláním předkládané knihy je poskytnout ucelený výklad poznatků
moderního managementu sportu
a ukázat na to, jak je aplikačně využívá české prostředí sportu. Je určena
především pro studenty oborů management sportu v ČR.
ISBN 978-80-87865-62-0

Slepecký, Jaroslav;
Ferebauerová, Růžena a kol.
Bezpečnostní management
v kontextu aktuálních problémů
současnosti

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2020, 1. vyd., 178 s., 275 Kč
Publikace je zaměřena na široce
spektrální téma bezpečnostního managementu.
ISBN 978-80-7556-072-8

PERSONALISTIKA
ÚZ č. 1395 Pracovněprávní
předpisy .... Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 145 Kč
Publikace obsahuje soubor
úplných znění 48 předpisů. Od

bibliografie
minulého vydání byl především
několikrát změněn zákon
o zaměstnanosti, zákon o inspekci
práce a některé další předpisy.
Všechny novelizované pasáže jsou
zvýrazněny tučně.
ISBN 978-80-7488-430-6

PO D N I K ÁN Í
Potančok, Martin
Business analytika v praxi

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 204 s., brož. 287 Kč
Business analytika je v současnosti
jedna z nejrychleji se rozvíjejících
oblastí nejen informatiky, ale i podnikového řízení. Je doménou nejen
velkých národních či nadnárodních
korporací, ale i firem středního nebo
malého rozsahu.
ISBN 978-80-245-2382-8

společenské
vědy; osvěta
E KO LO G I E
Roth, Petr a kol.
Kniha ekologie

Praha: Universum, 2020, 352 s., váz.
679 Kč
Další titul ze série přehledových
oborových publikací představuje
zasvěcený úvod do oboru ekologie
a nepochybně osloví všechny, kteří
se chtějí dozvědět víc o životním prostředí a ochraně přírody.
ISBN 978-80-242-7011-1

ESOTE R I K A
Bashford, Sophie
Cesta Bohyně

Překl. Růžičková, Lucie, Olomouc:
Fontána, 2020, 302 s., brož. 388 Kč
Bohyni znáte jako božskou ženskou
postavu, která se objevuje v mýtech,
umění a náboženstvích.
ISBN 978-80-7651-033-3

Chia, Mantak
Léčivé Tao

Překl. Kozák, Jan, Olomouc: Fontána,
2020, 350 s., brož. 388 Kč
Kniha vysvětluje, jak uvést do oběhu
životní sílu, čchi, vyvážením jangového (mužského) a jinového (ženského) proudu bioenergie.
ISBN 978-80-7651-031-9

Thorsson, Edred
Runy – Tajné techniky

Překl. Hubáčková, Mirka, Olomouc:
Fontána, 2020, 223 s., brož. 378 Kč
Autor Edred Thorsson popisuje
zkoumáním historie, ezoterické
runologie a práce průkopníků
moderní magie run – například
Guida von Lista, Friendricha
Bernharda Marbyho a Rudolfa
Johna Gorslebena.
ISBN 978-80-7651-038-8

FI LOZO FI E
Mitchell, Damo
Taoistický ne–kung – Kompletní
průvodce

Překl. Černíková, Barbora, Olomouc:
Fontána, 2020, 330 s., váz. 468 Kč
Nej–kung je cvičení vedoucí k dosažení skutečných vnitřních dovedností,
transformace a filozofického umění

proměny, které obsahuje veškerá
taoistická praxe.
ISBN 978-80-7651-036-4

Růžička, Jiří; Mervart, Jan
Rehabilitovat Marxe

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 324 s., brož. 349 Kč
Heslo „Rehabilitovat Marxe!“ neznamenalo jen očistit marxismus
od dogmatických nánosů, ale i jej
pozvednout na výši doby a prokázat
jeho filozofickou převahu. Kniha
představuje historickou a kritickou
analýzu tohoto myšlenkově bohatéhého projektu.
ISBN 978-80-7422-771-4

Sandel, Michael
Jak trhy vytlačují morálku

Praha: Filosofia, 2020, 101 s., brož.
Michael Sandel, profesor morální
a politické filosofie na Harvardově univerzitě, v knize srozumitelně
vysvětluje, že prospěšná funkce trhu
má své morální meze.
ISBN 978-80-7007-643-9

G R AFO LO G I E
Jeřábek, Jan
Grafologie a všímavost

Praha: Argo, 2020, 160 s., brož.
Grafologie a všímavost je přelomová
publikace, která staví celou praxi psychologie rukopisu na kvalitativně novou, vyšší úroveň. Paralelní studium
grafologie a všímavosti (mindfulness)
má totiž významný vliv jak na validitu
práce grafologa, tak i na její etiku.
ISBN 978-80-257-3261-8

H E R ALD I K A
Müller, Karel; Šimůnek, Michal;
Podolský, Karel
Jiří Louda: Coats of Arms of
the Knights of the Order of the
Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 688 s.
Kniha Jiří Louda: Coats of Arms
of the Knights of the Order of the
Garter obsahuje více než 1000 erbů
rytířů Podvazkového řádu, ztvárněných tímto významným českým heraldikem a zapáleným popularizátorem
svého oboru.
ISBN 978-80-244-5621-8

H ISTO R I E
Battaggion, Victor
Assassin’s Creed – 2 500 let
historie

Brno: Jota, 2020, 440 s., váz.
Série Assassin’s Creed® již od prvního
dílu milionům hráčů po celém světě
otevírá cestu k poznávání dějin lidstva. V této knize se poprvé setkává
svět počítačových her s dějepisem.
Čtivé texty renomovaných historiček
a historiků.
ISBN 978-80-7565-781-7

Bílek, Jiří
Věk menhirů v Čechách

Praha: Epocha, 2020, 336 s., váz.
Menhiry jsou uměle vztyčené kameny
a jeden z projevů tzv. megalitické
kultury. Někteří badatelé v nich vidí
kultovní místa, jiní pravěké astronomické observatoře a kalendář, další
místa koncentrace mimořádně silné
„zemské energie“.
ISBN 978-80-7557-960-7
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Black, Jeremy
Historie světa

Překl. Šindelka, Jan, Praha: Universum, 2020, 256 s., váz. 599 Kč
Po celé věky projevovali lidé neobyčejnou schopnost přizpůsobit se
prostředí, v němž žili. Zakládáním rozsáhlých měst, budováním
velkolepých civilizací a rozvojem
nových způsobů komunikace jsme
dokázali dosáhnout pozoruhodných
úspěchů.
ISBN 978-80-242-7042-5

Boháčová, Ivana; Sommer, Petr
Raný český stát 10. století

Praha: Filosofia, 2020, 322 s., brož.
Sborník referátů přednesených na
konferenci v Žatci roku 2013 je reakcí
na soudobou mezinárodní diskusi
o pojmu „stát“. Ten byl vytlačen ve
prospěch modelu středověkého
regna (Herrschaft), nicméně ne zcela
uspokojivě.
ISBN 978-80-7007-627-9

Cenziper, Debbie
Občan 865

Překl. Zbavitelová, Gita, Praha:
Universum, 2020, 328 s., váz.
Kniha popisuje obtížné a vleklé
úsilí amerického Úřadu pro zvláštní
vyšetřování (OSI) najít, zbavit
amerického občanství a vyhostit
bývalé nacisty a jejich pomocníky,
kteří se po válce vloudili do
Spojených států.
ISBN 978-80-242-7080-7

Diaconus, Paulus
Dějiny Langobardů

Překl. Králová, Magda, Praha: Argo,
2020, 296 s., váz. 398 Kč
Lombarský historik a kronikář Pavel
Jáhen (Paulus Diaconus, 720–799),
působil v Itálii na královském dvoře
Langobardů jako vychovatel a učitel.
Jeho kronika Historia Langobardorum představuje základní pramen
k dějinám severní Itálie v 8. století.
ISBN 978-80-257-3399-8

Dobšovičová, Dagmar Pintířová
Žítkovské bohyně. Lidová magie
na Moravských Kopanicích

Masarykova univerzita, 2020, 156 s.,
brož. 290 Kč
Rozšířené vydání úspěšné publikace
Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Práce vychází z autentických
terénních výzkumů uskutečněných
autorkou v letech 1990–1992 u dvou
posledních žijících bohyní Irmy Gabr
helové.
ISBN 978-80-210-9697-4

Franc, Martin
Retrojídlo

Brno: CPress, 2020, 264 s., váz.
Pamatujete na mléčné bary, šunku
v aspiku, ruské vejce, kubánské
pomeranče nebo termosky, co se tak
snadno rozbily zevnitř?
ISBN 978-80-264-3317-0

Graus, František
Mor, flagelanti a vraždění Židů.
14. století jako období krize

Praha: Argo, 2020, 720 s., váz.
Poslední práce Františka Grause,
kterou vydal v roce 1987 pod názvem
Pest – Geissler – Judenmorde: das 14.
Jahrhundert als Krisenzeit, reprezentuje autorův návrat k tématu krize
pozdního středověku.
ISBN 978-80-257-3380-6
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Hájek, Martin
Olomoučtí Němci 1918–1938

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 206 s.
Kniha se zabývá vybranými aspekty
německé menšiny v Olomouci v době
první ČSR. Zaobírá se i demografickými poměry ve městě se zvláštním
zaměřením na národnostní vztahy.
ISBN 978-80-244-5726-0

Hibbert, Christopher
Mussolini. Vzestup a pád Duceho
Vereš, Pavel, Praha: Argo, 2020,
352 s., váz.
Britský historik Christopher Hibbert
vykresluje rozporuplnou osobnost
italského fašistického vůdce Benita
Mussoliniho s mimořádnou pečlivostí, zároveň čtivě a poučeně, jak je
ostatně jeho zvykem.
ISBN 978-80-257-3349-3

Hoffmannová, Jaroslava
Jaroslav Werstadt (1888–1970).
O minulosti pro přítomnost

Praha: Vyšehrad, 2020, 368 s., váz.
449 Kč
Život a dílo významného českého historika a archiváře, předsedy Historického klubu a celoživotního obránce
Masarykova odkazu.
ISBN 978-80-7601-363-6

Hruška, Emil
Mata Hari z Chebu

Praha: Epocha, 2020, 128 s., váz.
159 Kč
Československá zpravodajská služba
(2. oddělení hlavního štábu Československé armády) byla ve třicátých
letech minulého století pověstná
svou vysokou profesionalitou a výkonností.
ISBN 978-80-7557-962-1

McNamara, Kevin J.
Velký sen dvou malých národů

Překl. Petříková, Klára, Praha:
Slovart, 2020, 416 s., váz.
Americký novinář a politolog Kevin J.
McNamara se ve své publikaci zabývá
okolnostmi, které předcházely vzniku
Československa.
ISBN 978-80-7529-774-7

Mertlík, Vladimír
Mašínovi – Ve stínu šibenice

Praha: Universum, 2020, 184 s., váz.
299 Kč
Téma bratří Mašínů stále rozděluje
společnost. Lépe pochopit tehdejší
situaci čtenářům pomohou intimní
rozhovory spisovatele Vladimíra
Mertlíka s Josefem Mašínem, Zdenou Mašínovou a dalšími žijícími
pamětníky.
ISBN 978-80-242-7117-0

Micić, Milan
Zapomenutý boj. Srbští dobrovolníci v Rusku 1914–1918

Praha: Epocha, 2020, 232 s., váz.
Kniha připomíná osud srbských
dobrovolníků v Rusku v letech 1914–
1918. Jejich zrod v podmínkách 1. sv.
války vedl od rakousko–uherských
vojáků a ruských vězňů ke vzniku
dobrovolnické srbské armády.
ISBN 978-80-7557-978-2

Safian, Zbigniew; Szypulski,
Andrzej
Kapitán Kloss. Kompletní vydání
20 sešitů
Praha: Slovart, 2020, 700 s., váz.
799 Kč

Polák Stanislav Kolicki pracuje na počátku 2. světové války pro sovětskou
rozvědku, které předává nejrůznější
zprávy. V té době padne do ruského
zajetí německý důstojník Hans Kloss,
jemuž je Kolicki neuvěřitelně podobný. A tak se zrodí agent J–23.
ISBN 978-80-276-0141-7

Švec, Pavel
Generál Karel Kutlvašr. Vzpomínky na Pražské povstání

Praha: Epocha, 2020, 240 s., váz.
Vzpomínky na Pražské povstání
sepsal jeho vojenský velitel generál
Karel Kutlvašr na sklonku svého
věznění v roce 1960. Tou dobou už
měl za sebou více než jedenáct let
nespravedlivého žaláře.
ISBN 978-80-7557-981-2

Švec, Petr
Velvet Effect

Praha: Albatros, 2020, 176 s., váz.
399 Kč
Příběh sametové revoluce, jak se přezdívá pádu komunismu v Československu, je strhující a plný zajímavých
osobností a událostí.
ISBN 978-80-00-06024-8

Vácha, Dalibor
M+ B+ M

Praha: Argo, 2020, 312 s., váz.
388 Kč
M+B+M. Josef Mašín, Josef Balabán,
Václav Morávek. Tři králové z doby
nacistické okupace. Nezpochybnitelní hrdinové, kteří neváhali riskovat
a položit životy za osvobození Československa.
ISBN 978-80-257-3357-8

Vácha, Dalibor
Návrat domů. Českoslovenští
legionáři a jejich dobrodružství na světových oceánech
(1919–1920)

Praha: Epocha, 2020, 224 s., váz.
Po divokých válečných zážitcích
se vojáci československých legií
konečně začali během roku 1919
vracet do vlasti, a sice na palubách
zaoceánských lodích cestou kolem
celého světa. Kniha popisuje každodennost těchto plaveb na základě
deníků a pamětí.
ISBN 978-80-7557-983-6

Vachala, Břetislav
Ebersův staroegyptský lékařský
papyrus

Praha: Academia, 2020, 252 s., váz.
650 Kč
Výjimečné postavení mezi dochovanými starověkými písemnými
památkami zaujímá staroegyptský
lékařský papyrus pojmenovaný podle
německého egyptologa Georga Eberse a označovaný jako nejkrásnější
a nejdelší rukopis starověku.
ISBN 978-80-200-3160-0

I N FO R M ATI K A
Klement, Milan
Virtualizační technologie a jejich
využití ve vzdělávání – provoz
OS Windows server 2016

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 55 s.
Studijní text je zaměřen na vysvětlení
dalších, souvisejících pojmů, které
jsou spojeny s praktickou obsluhou
hypervizoru postaveného na platformě VMware Workstation 14.
ISBN 978-80-244-5737-6

bibliografie
Tečová, Dagmar
Úvod do informatiky a statistiky
pro ergoterapeuty

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 58 s.
Studijní text má být praktickou
pomůckou pro studenty v oblasti
práce s daty, odbornými publikacemi
a články s cílem pochopit metodologii
statistického zpracování a porozumět
výsledkům uvedeným v článcích.
ISBN 978-80-244-5817-5

Vondráková, Alena a kol.
Didaktika práce s TouchIt3D
mapami

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 44 s.
Didaktický materiál ke způsobu využití audio-taktilních TouchIt3D map
ve výuce a dalším vzdělávání osob
s těžkým zrakovým postižením.
ISBN 978-80-244-5789-5

Vondráková, Alena; Barvíř,
Radek; Liczka, Tomáš
Tvorba hmatových map
TouchIt3D

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 40 s.
Manuál k tvorbě audiotaktilních map
využívajících technologii TouchIt3D,
softwarový nástroj TactileMapTalk
a webový konfigurátor.
ISBN 978-80-244-5790-1

K Ř ÍŽOVK Y,
HÁDAN K Y
300 sudoku do kapsy

Praha: Jan Vašut, 2020, 208 s., brož.
79 Kč
Co je to sudoku? Potřebujete jen papír, tužku a gumu – a můžete hrát!
ISBN 978-80-7541-182-2

Pospíšilová, Lucie; Pospíšil, Matěj
Sami doma: Kreativní karanténa

Praha: Esence, 2020, 48 s., brož.
199 Kč
Spojovat, luštit, šrafovat a vybarvovat
mohou všichni bez ohledu na věk. Vyplňte čas doma kreativním luštěním
– potřebujete pouze psací potřeby
a otevřenou mysl.
ISBN 978-80-242-7181-1

KULTUR N Í
DĚ J I NY
Borovský, Tomáš; Knoz, Tomáš;
Lach, Jiří a kol.
Kultura ve středoevropských
dějinách

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 512 s., váz. 899 Kč
Současná doba je často charakterizována jako éra obrazů, upřednostňující vizuální vnímání světa.
Předkládaná publikace si klade
otázku, v jaké míře a jakými způsoby
byl tento přístup ke světu uplatňován
v minulosti.
ISBN 978-80-7422-775-2

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Peaseová, Barbara; Pease, Allan
Proč muži chtějí sex a ženy
potřebují lásku
Překl. Antonínová, Hana; Antonín,
Petr, Praha: Ikar, 2020, 3. vyd.,
320 s., brož.
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Allan a Barbara Peasovi, autoři
světově proslulého bestselleru Proč
muži neposlouchají a ženy neumí číst
v mapách, ve své nové vtipné příručce převádějí řeč vědy a špičkového
výzkumu do zábavného čtení.
ISBN 978-80-242-6588-9

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Kružíková, Lenka (ed.
Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním
vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 270 s.
Monografie obsahuje podpůrný didaktický materiál pro práci s žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
v uměleckých oblastech v mateřské,
základní, základní umělecké škole
a konzervatoři.
ISBN 978-80-244-5665-2

Kružíková, Lenka (ed.)
Hudba v inkluzivním vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 186 s.
Publikace vznikla jako odborný
podpůrný materiál pro výuku žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
(SVP) v hudební oblasti v inkluzi
mateřské, základní školy, základní
umělecké školy a konzervatoře.
ISBN 978-80-244-5663-8

Kružíková, Lenka (ed.)
Hudební didaktika pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 198 s.
Publikace obsahuje podpůrný
didaktický návod, jak v hudební
oblasti pracovat s žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami v mateřské,
základní, základní umělecké škole
a konzervatoři.
ISBN 978-80-244-5670-6

Breaux, Annette; Whitaker, Todd
Rychlá pomoc pro učitele

Překl. Antonínová, Hana, Praha:
Portál, 2020, 168 s., brož. 399 Kč
Učitelé dennodenně řeší situace,
které narušují výuku a pracovní atmosféru ve třídě.
ISBN 978-80-262-1660-5

Friedlová, Martina (ed.)
Katalog projektů dobré praxe
v hudební, dramatické, výtvarné,
tanečně-pohybové a slovesné
výchově
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 112 s.
Publikace přináší popis projektů
dobré praxe, které jsou rozděleny do
oddílů podle múzy, kterou využívají.
Autory celkem 17 projektů dobré
praxe jsou partneři projektu IMUZA
ze základních a mateřských škol, ze
škol speciálních a z konzervatoří.
ISBN 978-80-244-5673-7

Friedlová, Martina (ed.)
Muzikofiletické techniky v inkluzivní výuce

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 94 s.
Publikace přináší teoretické vymezení
muzikofiletiky, jejích cílů a přínosů
a propracovaný popis muzikofiletických technik.
ISBN 978-80-244-5750-5

Klement, Milan
Počítačové modelování pro technickou praxi – úvod do teorie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 57 s.
Tento studijní materiál je určen především posluchačům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jako podpůrný materiál pro výuku
předmětu Počítačové modelování
pro technickou praxi.
ISBN 978-80-244-5738-3

Provázková, Stolinská Dominika
Učíme se porozumět
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 60 s.
Studijní text v oblasti pedagogické
komunikace. Prezentuje aktuální
pojetí komunikace v profesi učitele,
a to směrem jak k žákovi, tak k jeho
rodině.
ISBN 978-80-244-5769-7

Pýchová, Silvie
Úspěch pro každého žáka

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
96 s., brož. 250 Kč
Tato kniha přispívá k poznávání toho,
co je důležité jak pro úspěch každého žáka, tak pro kultivaci diskuse
o vzdělávání v České republice. Silvie
Pýchová i dotazovaní se v oblasti
vzdělávání pohybují dlouho a znají
toto prostředí z různých stran.
ISBN 978-80-7598-929-1

PO LITI K A
Nikodym, Tomáš
Demokracie, vlastnictví
a svoboda. K institucionálnímu
uspořádání v poválečném Československu ( 1945–1948)
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 158 s., brož. 283 Kč
Kniha přináší ekonomický pohled
na vývoj československého demokratického režimu 1945–1948.
Zvláštní důraz je kladen na institucionální udržitelnost poválečného
režimu.
ISBN 978-80-245-2385-9

Romancov, Michael;
Hlaváček, Petr
Vytěsněná Evropa?

Praha: Academia, 2020, 400 s., brož.
485 Kč
Cílem knihy Vytěsněná Evropa je pomoci čtenářům pochopit, co se děje
v té části našeho kontinentu, která
sice geograficky leží v Evropě, ale po
rozpadu sovětsko-ruského impéria
geopoliticky uvázla kdesi mezi Západem a Východem.
ISBN 978-80-200-3138-9

Siegl, Erik
Vzdorující demokracie. Rozcestí
a proměny současného Turecka

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 160 s., váz.
Kniha se v jednotlivých kapitolách
přímočarým a srozumitelným jazykem zabývá klíčovými faktory současného vývoje Turecka.
ISBN 978-80-7422-747-9

PR ÁVO
Doušová, Jana
Úřad práce a uchazeč o zaměstnání
Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
192 s., brož. 390 Kč
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Publikace přináší komplexní pohled
na proces zprostředkování zaměstnání a další služby Úřadu práce
České republiky. Čtenáře seznamuje s právy uchazeče o zaměstnání,
ale i s povinnostmi, které musí
v rámci evidence na úřadu práce
dodržovat.
ISBN 978-80-7400-810-8

Dvořáková, Klára; Švarcová,
Lenka; Vráblová, Barbora
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
(č. 116/2020 Sb.)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
88 s., 265 Kč
Ke dni 8. 4. 2020 nabyl účinnosti
nově přijatý zákon č. 116/2020 Sb.,
o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, dle kterého mohou
očkovaní a jejich blízcí požadovat
po státu náhradu újmy způsobené
povinným očkováním.
ISBN 978-80-7598-869-0

Hanák, Jakub; Tkáčiková, Jana
Zákon o Státním pozemkovém
úřadu (503/2012 Sb.)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
160 s., 385 Kč
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu, upravuje
postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je
zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České
republiky, zejména zemědělskými
pozemky.
ISBN 978-80-7598-873-7

Hanuš, Libor
Glosy k právní argumentaci

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
88 s., 250 Kč
Publikace pojednává prostřednictvím
tematicky sevřených a osobitě pojatých argumentačních úvah o napětí
mezi spravedlnostním hodnocením
a mezemi plynoucími z rámce právní
úpravy.
ISBN 978-80-7598-804-1

Havel, Bohumil; Žitňanská, Lucia
Fiduciární povinnosti orgánů
společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního
práva

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
272 s., 550 Kč
Publikace Fiduciární povinnosti
orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního
práva je souhrnem příspěvků (celkem 18) z mezinárodní konference
zaměřené na průřezové uchopení
fiduciárních povinností členů orgánů korporací.
ISBN 978-80-7598-893-5

Husseini, Faisal; Bartoň, Michal;
Kokeš, Marian a kol.
Listina základních práv a svobod. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
1456 s., váz. 2290 Kč
Komentář vychází z dosavadních
ústavněprávních poznatků k problematice lidských práv a základních
svobod, jakož i vztahu státu a jednotlivce.
ISBN 978-80-7400-812-2

Klíma, Karel
Ústavní právo srovnávací

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
332 s., 633 Kč

Jedná se o komplexní dílo, které vypovídá o celoživotním autorově působení v obsáhlé problematice ústavně
právní, státovědné a také historické
i politologické.
ISBN 978-80-7598-884-3

Kocourek, Jiří;
Dobřichovský, Tomáš
Pracovní poměr. Vybraná
ustanovení zákoníku práce.
Komentář

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
680 s., váz. 1390 Kč
Komentář je zaměřen na právní
úpravu pracovního poměru včetně
souvisejících ustanovení zákoníku
práce a dalších právních předpisů
a na odměňování podle téhož zákona
s ohledem na ustálenou judikaturu.
ISBN 978-80-7400-809-2

Kovářová, Daniela
Abeceda rodinného práva

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 296 s., 595 Kč
Všechno začíná a končí v rodině.
Z rodiny jsme vyšli, rodiny tvoříme
během svého života, k rodině se
vyjadřujeme jako k věci nám důvěrně
známé, podobně jako ke škole nebo
k fotbalu.
ISBN 978-80-7598-711-2

Kovářová, Daniela
Abeceda rodinného práva

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
296 s., 595 Kč
Všechno začíná a končí v rodině.
Z rodiny jsme vyšli, rodiny tvoříme
během svého života, k rodině se
vyjadřujeme jako k věci nám důvěrně
známé, podobně jako ke škole nebo
k fotbalu.
ISBN 978-80-7598-712-9

Králíčková, Zdeňka;
Hrušáková, Milana;
Westphalová, Lenka a kol.
Občanský zákoník II. Rodinné
právo (§ 655–975). Komentář

Praha: C. H. Beck, 2020, 2. vyd.,
1256 s., váz. 2990 Kč
Druhé, podstatně přepracované
a rozšířené vydání komentáře k novému českému rodinnému právu
začleněnému do občanského zákoníku reaguje na nedávné legislativní
změny a vývoj judikatury.
ISBN 978-80-7400-795-8

Nataše, Brabcová; Milan, Čermák;
Jan, Dalecký a kol.
Trestní právo hmotné obecná
část
Praha: Armex Publishing, 2020,
1. vyd., 112 s., brož. 269 Kč
Skriptum srozumitelně představuje
základy trestního práva hmotného.
ISBN 978-80-87451-74-8

Patěk, Daniel
Právo proti nekalé soutěži

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
228 s., 484 Kč
Autor se v monografii Právo proti
nekalé soutěži pokouší o formulaci
„průvodce“ nabízejícího předporozumění a autorovo uchopení deliktního
jednání označovaného jako nekalá
soutěž.
ISBN 978-80-7552-881-0

Peřinová, Eva; Pomaizlová, Karin;
Loučka, Martin a kol.
Zákon o ochranných známkách.
Praktický komentář

bibliografie
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 448 s., váz. 897 Kč
Praktický komentář zákona o ochranných známkách přináší pohled
unikátního kolektivu, složeného
z odborníků z Úřadu průmyslového
vlastnictví a zároveň advokátů, kteří
se tématu věnují při své každodenní
praxi.
ISBN 978-80-7598-899-7

Roubal, Václav; Novák, Radek
Úmluva CMR. Praktický
komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 450 Kč
Úmluva CMR zavedla jednotnou
úpravu podmínek přepravní smlouvy
v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce.
Česká republika k Úmluvě přistoupila
v roce 1976.
ISBN 978-80-7598-888-1

Řeháček, Oldřich; Dirhan,
Martin; Zůbek, Jan a kol.
Vybraná judikatura z oblasti
uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
288 s., 600 Kč
Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek
v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána
tak, aby byla pokryta pokud možno
celá tato materie – jde o rozhodnutí
aktuální a pro praxi významná.
ISBN 978-80-7598-768-6

Stanislav, Antonín
Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
124 s., 270 Kč
Uvedená monografie je zaměřena
na dovolání jakožto mimořádný
opravný prostředek v kontextu
ústavněprávních mantinelů. Dovolání se do novodobého českého
právního řádu vrátilo (po téměř
půl století dlouhé pauze) zákonem
č. 519/1991 Sb.
ISBN 978-80-7598-861-4

Ščerba, Filip a kol.
Trestní zákoník. Komentář
(2 svazky)

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
3376 s., váz. 4590 Kč
Komentář, který vychází koncem
roku 2020, v plné míře reflektuje
desetiletý vývoj od přijetí trestního
zákoníku v oblasti legislativy, judikatury i doktríny. Při jeho sestavování
byl důraz jednoznačně kladen na to,
aby vyhovoval potřebám praxe.
ISBN 978-80-7400-807-8

Šejvl, Jaroslav; Vetešník, Pavel;
Vetešníková, Eva
Zákon o pohřebnictví
(č. 256/2001 Sb.), zákon o válečných hrobech (č. 122/2004
Sb.) – Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
2. vyd., 512 s., brož. 950 Kč
V roce 2017 (od 1. 9. 2017) nabyl
účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato
novela výrazným způsobem změnila
zákon o pohřebnictví.
ISBN 978-80-7598-952-9

Šubrt, JUDr. Bořivoj
Pracovní doba v souvislostech
s dovolenou, mzdou či platem,
překážkami v práci a s dalšími
aspekty

Olomouc: Anag , 2020, 1. vyd., brož.
349 Kč
Problematika pracovní doby, doby
odpočinku a poskytování mzdy, platu
a jejich náhrad je jednou z nejsložitějších agend, se kterými se zaměstnavatelé v oblasti pracovního práva
a pracovních podmínek zaměstnanců
setkávají.
ISBN 978-80-7554-294-6

Uřičař, Miroslav; Rámiš, Vladan
a kol.
Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
1416 s., váz. 2390 Kč
Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR) nabylo účinnosti 25.
5. 2018. Při jeho aplikační praxi vyvstala řada problémů. Některými se
zabývaly i orgány dozoru.
ISBN 978-80-7400-815-3

ÚZ č. 1396 Stavební zákon, vyhlášky, .... Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 273 Kč
Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely stavebního zákona, zákona
o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury (liniový zákon).
ISBN 978-80-7488-431-3

ÚZ č. 1397 Obce, kraje, hl.
město Praha, .... Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 149 Kč
Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol:
územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní
policie, ostatní předpisy.
ISBN 978-80-7488-432-0

Vlachová, Barbora
Rozhodování správních orgánů
ve spotřebitelských sporech

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
136 s., brož. 350 Kč
Publikace se zabývá mimosoudním
řešením spotřebitelských sporů,
a to zejména správními orgány jako
alternativou ke standardnímu soudnímu řízení.
ISBN 978-80-7400-811-5

Vybrané aspekty ze základů
státu a práva

Praha: Armex Publishing, 2020,
1. vyd., 100 s., brož. 189 Kč
Skriptum představuje minimum pro
všechny zájemce o studium jakékoliv
právní disciplíny.
ISBN 978-80-87451-73-1

PRO RO D IČE
Kateřina, Juríková; Jana, Knězová
Nejlepší kniha o miminku…

Praha: Esence, 2020, 80 s., váz.
299 Kč
Rady pro rodiče, jak dobře zvládnout
pohybový vývoj dítěte od narození do
jednoho roku. Odložte na chvíli knihu
a podívejte se na své ruce.
ISBN 978-80-242-6931-3

PSYCH O LOG I E
Byrneová, Lorna
Nebeská láska

z n o v i n e k k 2 5 . 1. 2 0 2 1 4 8 8 t i t u l ů
Překl. Hesounová, Vlasta, Praha:
Pragma, 2020, 144 s., váz.
Ve svém novém díle poskytuje Lorna
Byrneová jedinečný pohled na lásku,
její původ a význam v živote člověka.
Vysvětluje důvody, proč nemáme
sami sebe dost rádi, a učí nás uvolňovat lásku, kterou jsme uzavřeli
hluboko ve svém nitru.
ISBN 978-80-7617-629-4

Jung, Carl Gustav
Psychologické typy

Překl. Plocek, Karel; Babka, Petr, Praha: Portál, 2020, 680 s., brož. 699 Kč
Jungova kniha Psychologické typy
bývá někdy označována za jeho nejznámější dílo, jímž se etabloval jako
samostatný psychologický myslitel.
ISBN 978-80-262-1654-4

Kopecký, Kamil; Dobešová, Pavla
Sexting u českých dětí
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 266 s.
Monografie komplexně nahlíží na
problematiku sextingu, který je jedním z potenciálně nejnebezpečnějších jevů současnosti. Výzkumná část
monografie je logickým vyústěním
teoretických úvah.
ISBN 978-80-244-5793-2

Kovářová, Daniela; Kašparů, Max
Jak přežít krizi v rodině
Praha: Universum, 2020, 224 s., váz.
299 Kč
Manželství, nebo život na psí knížku?
Komu z rodičů patří dítě? Jak se domoct výživného? Kdo koho víc týrá?
Jak se rychle rozvést? A rozvádět se
vůbec? Musí mě dítě poslechnout?
Do jakého věku?
ISBN 978-80-242-7066-1

Mandžuková, Jarmila
Ukliďme si v sobě

Praha: Fortuna Libri, 2020, 192 s., váz.
Kniha nás naučí, jak si udělat „pořádek v hlavě“ a vyrovnat se se všemi
myšlenkami či emocemi, které k nám
přicházejí. Naučíme se myslet jinak
a začneme žít jinak, radostně a naplno. Štěstí máme v sobě!
ISBN 978-80-7546-317-3

Rogers, Carl R.
Teorie a terapie osobnosti

Překl. Fafejta, Ondřej, Praha: Portál,
2020, 256 s., brož. 399 Kč
Výbor z díla jednoho z nejvýznamnějších psychologů 20. století a zakladatele na klienta zaměřené terapie přináší
do češtiny dosud nepřeložené práce.
ISBN 978-80-262-1665-0

Rosenberg, Marshall B.
Nenásilná komunikace v praxi

Překl. Antonínová, Hana, Praha:
Portál, 2020, 280 s., brož. 349 Kč
Čeká vás nepříjemné setkání se šéfem. Právě vám volala učitelka, aby si
postěžovala na vaše dospívající dítě.
Je večer a pohádali jste se s partnerem. Co uděláte?
ISBN 978-80-262-1651-3

Wallin, David J.
Vazba v psychoterapii

Překl. Roch, Pavla Le, Praha: Portál,
2020, 448 s., flexovazba, 799 Kč
Vzájemně spoluutvářený vztah mezi
terapeutem a pacientem představuje
možnost vytvořit bezpečnou základnu pro léčbu a rozvoj osobnosti nejen
pacienta.
ISBN 978-80-262-1671-1
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Winston, Sally M.;
Seif, Martin N.
Brouci v hlavě

Překl. Koupilová, Marcela, Praha:
Portál, 2020, 216 s., brož. 329 Kč
Nejste tím, co se vám honí hlavou!
V této knize vám dva experti na
zvládání úzkostí nabízejí dovednosti
založené na kognitivně behaviorální
terapii, které vám pomohou odpoutat se od rušivých myšlenek.
ISBN 978-80-262-1630-8

RO ČE N K Y
Hátle, Jiří (ed.);
Molnár, Josef (ed.)
Přírodovědný klokan 2019/2020
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 24 s.
Ročenka soutěže.
ISBN 978-80-244-5811-3

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Daniš, Petr; Danišová, Justina
Svobodná hra

Praha: Smart Press, 2020, 312 s.,
váz. 599 Kč
Kniha propojuje nejnovější odborné poznatky o hře s praktickou
inspirací a zkušeností rodiny se
čtyřmi dětmi a je určena všem rodičům, učitelům a průvodcům dětí.
Svobodná hra má v rozvoji dětí
zásadní význam.
ISBN 978-80-88244-17-2

Schmidt, Nicola
Výchova dětí jinak. Jiná kniha
o výchově dětí

Olomouc: Fontána, 2020, 305 s.,
brož.
Malé děti jsou tak roztomilé a svými
velkými kukadly objevují svět. Ale
proč nejí zeleninu a křičí v obchodě? Nicola Schmidt nabízí spoustu
praktických rad, jak se rodiče mohou
i dnes zdárně vypořádat s biologií
svých malých dětí.
ISBN 978-80-7651-027-2

Smrčková, Aneta
Než vylétnu z hnízda

Mnich: Radostčíst.cz, 2020, 50 s.,
389 Kč
Dětství je kouzelné období plné
fantazie a radosti z objevování
nových věcí. Pojďte si ho zopakovat
společně s vašimi dětmi a prožijte
nezapomenutelné chvíle, na které
budete rádi a s úsměvem vzpomínat.
ISBN 978-80-907967-0-6

SBO R N Í K Y
Nejeschleba, Tomáš (ed.);
Jedličková, Lenka (ed.); Bureš,
Otakar (ed.)
Paulo Floss octogenario. Filosofie v dějinách a současnosti
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 232 s.
Sborník vydaný k osmdesátinám
prof. Pavla Flosse. Obsahuje studie
k dějinám filosofie a k současnému
filosofickému diskurzu.
ISBN 978-80-244-5729-1

Vyhnálková, Pavla;
Plischke, Jitka (eds.)
Aktuální problémy pedagogiky
ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIV

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 188 s.
Recenzovaný sborník předkládá
dvacet čtyři příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální
problémy pedagogiky ve výzkumech
studentů doktorských studijních
programů XIV.
ISBN 978-80-244-5682-9

SO CIÁLN Í
PO LITI K A
Šustrová, Radka
Zastřené počátky sociálního
státu. Nacionalismus a sociální
politika v Protektorátu Čechy
a Morava

Praha: Argo, 2020, 532 s., váz.
Autorka ve své původně disertační
práci řeší otázky sociálního zabezpečení v období Protektorátu Čechy
a Morava. V analytických kapitolách
zkoumá, jak Heydrichova politika
„cukru a biče“ ovlivňovala distribucí
důchodů a přídavků.
ISBN 978-80-257-3280-9

SOCIO LOG I E
Collier, Paul
Budoucnost kapitalismu. Tváří
v tvář novým úzkostem

Praha: Argo, 2020, 300 s., brož.
Oceňovaný sociolog v knize načrtává vlastní uskutečnitelné vize
a podrobně předvádí, jak lze kapitalismus zachránit před ním samým –
a nás před myšlenkovými stereotypy
20. století.
ISBN 978-80-257-3395-0

Ejal, Nadav
Vzpoura proti globalizaci

Překl. Lichtenbergová, Lenka, Brno:
Jan Melvil Publishing, 2020, 360 s.,
váz. 449 Kč
Globalizace vytrhla stamiliony lidí
z chudoby, přispěla k rozšíření vzdělanosti i zdravotní péče a pomohla
snížit počet konfliktů mezi státy na
historické minimum. To vše jsou
skvělé zprávy. Proč se tedy proti ní
lidé bouří?
ISBN 978-80-7555-119-1

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., 162 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 978-80-244-5756-7

Ivančík, Radoslav; Kazanský,
Rastislav; Nečas, Pavel
Teoretické východiská skúmania
terorizmu ako bezpečnostnej
hrozby pre zlyhávajúce štáty
Praha: Vysoká škola evropských
a regionálních studií, 2020, 1. vyd.,
114 s., 275 Kč
Súčasný dynamický vývoj ľudskej
civilizácie so sebou prináša okrem
množstva pozitívnych javov i celý

bibliografie
rad negatív, ktoré sa v podmienkach prehlbujúcej sa globalizácie
a z nej vyplývajúceho efektu „zmenšovania vzdialeností“ a „zrýchľovania času“.
ISBN 978-80-7556-080-3

Novotný, Lubomír;
Kubíčková, Petra
Ottovy Čechy. Obraz země
v letech 1883–1908

Olomouc: Vědecká knihovna
v Olomouci, 2020, 1. vyd., 368 s.,
váz. 499 Kč
Kniha Ottovy Čechy. Obraz země
v letech 1883–1908, kterou vydává
Vědecká knihovna v Olomouci, je
analýzou cyklu „Čechy“ z přelomu
19.–20. století. Původní cyklus byl
společnou prací českých spisovatelů
a umělců, které spojoval nakladatel
Jan Otta.
ISBN 978-80-7053-330-7

Otto Pick: Pozorovatel a aktér
české diplomacie

Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2020, 1. vyd., 236 s., 199 Kč
Publikace představuje profesora
Picka, ale také transformační dobu
Československa / České republiky,
její hlavní milníky a aktéry v oblasti
zahraniční politiky a mezinárodních
vztahů, dosažený stav vztahů ve
střední Evropě a s Německem.
ISBN 978-80-87558-33-1

Polouček, Oto
Babičky na bigbítu

Masarykova univerzita, 2020, brož.
300 Kč
Na pozadí zájmu o společenský život
ve venkovských obcích jihozápadní
Moravy během pozdního socialismu
autor knihy sleduje sociálních proměny v širších souvislostech.
ISBN 978-80-210-9681-3

Socha, Lukáš; Robin, Čumpelík
Spolu to dáme!

Praha: Universum, 2020, 176 s., váz.
399 Kč
Koronavirová krize postavila český
národ před nezvyklou situaci.
ISBN 978-80-242-7118-7

Turcsányi, Richard a kol.
Czech public opinion on China in
the age of COVID–19

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 30 s.
This report is a result of a wide–
scale study of public opinion on
China in 13 European countries,
conducted in September–October
2020, on the research sample representative with respect to gender,
age from 18 to 70, level of education, country region, and settlement
density.
ISBN 978-80-244-5819-9

Turcsányi, Richard a kol.
European public opinion on
China in the age of COVID–19

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 32 s.
This report is a result of a wide–
scale study of public opinion in 13
European countries on China conducted in September and October
2020, on the research sample (n=19
673) representative with respect
to gender, age, level of education,
country region, and settlement
density.
ISBN 978-80-244-5804-5

z n o v i n e k k 2 5 . 1. 2 0 2 1 4 8 8 t i t u l ů
Zahrádka, Pavel;
Kotišová, Johana
Když je kritikem každý:
Výzkum sémantiky estetického
hodnocení

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 146 s.
Publikace se věnuje analýze sémantiky a normativity estetického soudu,
a to na příkladě rozboru hodnocení
umělecké a mimoumělecké kulturní
formy (filmových děl, nápojů a jídla)
různými skupinami aktérů kulturního
pole.
ISBN 978-80-244-5781-9

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Harris, Thomas A.
Já jsem ok, ty jsi ok

Ž IVOTN Í ST YL
Alain, Samson
Život je příliš krátký na to, aby…

Překl. Bodnárová, Kateřina, Praha:
Portál, 2020, 144 s., brož. 249 Kč
Život je příliš krátký na to, abychom
se hodnotili negativně, abychom
následovali davy, abychom propadali
pesimismu, abychom si života neužívali, abychom jím šli sami.
ISBN 978-80-262-1674-2

Don, Miguel Ruiz
Čtyři dohody

Praha: Pragma, 2020, váz. 259 Kč
Ve Čtyřech dohodách odhaluje don
Miguel Ruiz zdroj špatných životních
návyků, které nás připravují o radost
a vedou ke zbytečnému utrpení.
ISBN 978-80-242-7156-9

Překl. Burianová, Dana, Praha:
Portál, 2020, 296 s., brož. 369 Kč
Kniha Já jsem OK, ty jsi OK představuje slavný úvod do transakční analýzy – s výkladem jednotlivých ego
stavů, životních postojů, transakcí
i kontextu manželství, výchovy dětí či
morálních hodnot.
ISBN 978-80-262-1637-7

Erickson, Juliet
Vlastnosti silné ženy

Kříha, Josef; Meteňko, Jozef;
Petr, Bohuslav a kol.
Aktuální reflexe odhalování,
dokumentování, dokazování
a prevence kriminality či jiné
protispolečenské činnosti

Fourová, Karolína
Jediná kniha o jídle, kterou
potřebujete

Praha: Vysoká škola evropských
a regionálních studií, 2020, 1. vyd.,
142 s., 275 Kč
Obsahová část předkládané kolektivní monografie formou širšího,
interdisciplinárně orientovaného
holistického tematického diskursu
premisivně respektuje neměnný
legitimní poukaz k věcným konturám
Evropské agendy pro bezpečnost.
ISBN 978-80-7556-073-5

STUD I E
Poláček, Jiří
Bratři Čapkové

Boskovice: Albert, 2020, 1. vyd.,
70 s., brož. 100 Kč
Autor, pedagog brněnské Masarykovy univerzity, do knihy zařadil
bibliografii svých čapkovských prací
(na osm desítek údajů) a několik
zásadních studií. Záslužná je zejména
práce Novinář Karel Čapek, v níž shrnuje a podtrhuje význam této životní
náplně Čapkovy.
ISBN 978-80-7326-314-0

VOJ E NST VÍ
Fidler, Jiří
Lexikon ČSLA – Svazy a svazky

Praha: Universum, 2020, 320 s., váz.
399 Kč
Řadami československé lidové armády prošly od první poloviny 50. let do
konce 80. let 20. století více než čtyři
miliony našich občanů.
ISBN 978-80-242-7022-7

Janet, Souterová;
Gerry, Souter
Armáda duchů

Praha: Universum, 2020, 256 s., váz.
299 Kč
Armáda duchů je nezvyklý název
23. americké jednotky čítající 1100
mužů.
ISBN 978-80-242-7028-9

Překl. Knechtlová, Ivona, Praha:
Pragma, 2020, 176 s., brož. 349 Kč
V této knize si každá žena najde,
jak se z hlediska požadavků dnešní
doby zlepšovat v různých profesních
aspektech.
ISBN 978-80-242-6672-5

Praha: Esence, 2020, 200 s., váz.
359 Kč
Výživa člověka se stala jedním z nejkontroverznějších témat poslední
doby. Díky internetu a sociálním
sítím, kde má možnost sdílet kdokoliv
cokoliv, a to hned, se výživové mýty
šíří rychlostí blesku.
ISBN 978-80-242-7157-6

Havlová, Barbora
Jídlo, které je skutečným jídlem

České Budějovice: Dona, 2020,
1. vyd., 256 s., váz. 399 Kč
Kniha je určená všem, kteří se zajímají o zdravý životní styl, ale trochu tápou v přemíře informací, které všude
kolem nás kolují. Autorka vás naučí
jednoduchá pravidla, jak používat
základní suroviny.
ISBN 978-80-7322-227-7

Kwik, Jim
Nespoutaná mysl

Praha: Pragma, 2020, 336 s., váz.
349 Kč
Slavný kouč a motivátor Jim Kwik
nám představuje svoje revoluční
techniky, které nás mají zbavit všech
životních limitů.
ISBN 978-80-242-7078-4

budete chtít vracet. Ověřené vědecké
přístupy se v ní snoubí se starověkými duchovními praktikami.
ISBN 978-80-242-6755-5

Ruiz, Don Jose
Šamanský váček – Obřady pro
osobní transformaci

Překl. Císařovská, Lily, Praha: Pragma, 2020, 184 s., váz. 259 Kč
Ve své nové knize přináší slavný
don Jose Ruiz, syn světoznámého
autora Čtyř dohod, rady k využití
osobního „léčivého váčku“ pro
vlastní cestu proměny neboli stezku
transformace.
ISBN 978-80-242-6963-4

Škorpil, Miloš; Škorpilová, Dana
Fit i bez fitka

Brno: CPress, 2020, 248 s., váz.
399 Kč
K tomu, abyste se dostali do kondice,
nepotřebujete zafuněnou posilovnu.
ISBN 978-80-264-3428-3

Torp, Oyvind
Jak utéct rakovině

Překl. Lánská, Miroslava, Praha:
Esence, 2020, 168 s., váz.
Norský bestseller vypráví příběh
mladého lékaře. Konvenční léčba
nestačila a prognóza byla bídná,
takže se doktor Oyvind Torp rozhodl
ponořit se do odborné literatury
a hledat strategie, které by mohly být
užitečné.
ISBN 978-80-242-6652-7

matematické
a přírodní vědy
ZOO LOG IE
Burne, David
Zvíře

Praha: Universum, 2020, 624 s., váz.
1399 Kč
Zvíře je bezkonkurenční encyklopedické dílo o tvorech žijících v přírodě
– od největšího savce po nejmenšího
bezobratlého živočicha. Ukazuje jejich krásu a rozmanitost prostřednictvím snímků a ilustrací vysoké technické kvality a umělecké hodnoty.
ISBN 978-80-242-7046-3

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Hrkal, Zbyněk
Stopy bílého muže. Voda včera,
dnes a zítra

Praha: Vyšehrad, 2020, 152 s., váz.
249 Kč
Smyslem této praktické příručky je
pochopit, jak a proč ztrácíme náš
drahocenný čas, proč prokrastinujeme a nic nestíháme.
ISBN 978-80-7601-365-0

Praha: Universum, 2020, 272 s., váz.
379 Kč
Strhující výprava za podstatou
problémů, které se stále palčivěji
dotýkají každého z nás. Období, kdy
naše civilizace určovala chod dějin,
je minulostí. Nejde už o to, jak světu
vládnout, ale jak v jeho novém uspořádání přežít.
ISBN 978-80-242-6937-5

Preethaji; Krishnaji
Čtyři posvátná tajemství – Pro
lásku a prosperitu. Jak žít
v krásném stavu

Kalvoda, Jan
The Dynamics of Geomorphic
Evolution in the Makalu Barun
Area of the Nepal Himalaya

Mandžuková, Jarmila
Ovládněte svůj čas i život

Překl. Ponocná, Michaela, Praha:
Pragma, 2020, 240 s., váz.
Vydejme se – v tradici bestselleru
Čtyři dohody – na cestu k využití
úžasného potenciálu lidského vědomí. Držíte v rukou knihu, k níž se
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Praha: P3K, 2020, 1. vyd., 378 s.,
váz. 395 Kč
Research into the dynamics of land
form evolution in the East Nepal
Himalaya is intended to provide
knowledge of the long–term integrity

of climate–driven morphogenetic
and tectonic processes as an essential
phenomenon of active collisional
orogeny.
ISBN 978-80-7667-011-2

Krause, Josef
Podniková environmentální
strategie

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
248 s., 330 Kč
Předložená monografie se věnuje
strategii podniku v souvislosti s problémem ochrany životního prostředí
a trvale udržitelného rozvoje. Kniha
je rozdělena do šesti kapitol.
ISBN 978-80-7598-986-4

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Stuchlý, Ivan
Život se psy a jinými zvířaty

Praha: Ivan Stuchlý, 2020, 956 s.,
váz. 980 Kč
Další kniha autora Velké ilustrované
kynologické encyklopedie. Chcete-li
s někým žít v každodenním těsném
bezkonfliktním kontaktu, musíte mu
rozumět. Potřebujete, aby vás chápal.
Ovšem také vy musíte chápat jeho.
ISBN 978-80-270-8008-3

PĚSTITE L ST VÍ
Labat, Jean-Jacques
Masožravé rostliny – rafinované
pasti do vaší domácnosti

Překl. Větvička, Václav, Praha: Jan
Vašut, 2020, 96 s., brož. 249 Kč
Fascinují svět masožravek. Co vlastně
jsou masožravé rostliny? Jaké mají
typy pastí a jak funguje trávení? Na
tyto a další otázky má Jean–Jacques
Labat správnou odpověď.
ISBN 978-80-7541-147-1

technické vědy
G R AFICK Ý
DESIG N
Růžičková, Veronika;
Kroupová, Kateřina
Tyflografika: Reliéfní grafika
a její role v životě osob se zrakovým postižením

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 152 s.
Publikace komplexně zpracovává téma reliéfní grafiky jak na bázi
teoretické, tak praktické – od charakteristiky hmatového vnímání a jeho
poruch přes vymezení základních
tyflografických paradigmat, technik
a technologií.
ISBN 978-80-244-5732-1

RUČN Í PR ÁCE
Lammová, Anja
Pletené čepice – od klasických až
po moderní
Praha: Jan Vašut, 2020, 64 s., brož.
169 Kč
Tak jdeme na to… a hned je hotovo!
Příručka pro všechny, kdo milují
čepice: Dvacet modelů od klasického
kulicha, hřejivé beanie, oboustranné
čepice až po moderní rybářku nebo
retro turban rozbuší srdce každé
pletařky.
ISBN 978-80-7541-237-9

bibliografie
Ulmer, Babette
Pletené ponožky – je to tak
snadné

Praha: Jan Vašut, 2020, 64 s., brož.
169 Kč
Uplést ponožky není nic těžkého!
Příjemně teplé a heboučké – vlastnoručně upletené ponožky oceníte
především v chladném ročním období. Vyberte si podle vlastního vkusu
a nálady jeden z našich modelů.
ISBN 978-80-7541-238-6

TECH N ICK É
A STAVE B N Í
PAM ÁTK Y
Fryš, Josef
Spoutaná řeka – Zrození Orlické
přehrady
Praha: Universum, 2020, 144 s., váz.
299 Kč
Obrazový příběh vzniku jednoho
z největších českých vodních děl na
Vltavské kaskádě.
ISBN 978-80-242-6916-0

Z B R AN Ě
Pazdera, David
CZ 75 – Příběh české legendy

Praha: Universum, 2020, 176 s., váz.
299 Kč
Pětasedmdesátka slaví pětačtyřicátiny! Model CZ 75, původně psaný
ČZ, přišel na svět v polovině 70.
let minulého století jako originální
český příspěvek ke stanovení podoby
a vlastností moderní služební a obranné samonabíjecí pistole.
ISBN 978-80-242-7088-3

Brno: CPress, 2020, 224 s., váz.
349 Kč
Chcete dobře vařit a jíst, ale nemáte
čas či chuť trávit hodiny u sporáku?
ISBN 978-80-264-3367-5

V současné době se v léčbě svých
onemocnění až příliš spoléháme na
sílu zdravotnického systému a všemocnost moderní lékařské vědy.
ISBN 978-80-7422-777-6

pohledu. Tyto byly zpracovány tak,
aby usnadnily orientaci v oblasti
jednotlivých antibiotických skupin
a přípravků.
ISBN 978-80-244-5740-6

Ramsay, Gordon
Chutně a rychle

Benáková, Nina a kol.
Moderní farmakoterapie v dermatologii

Kolář, Pavel
Rehabilitace v klinické praxi

Překl. Moravcová, Stanislava, Praha:
Slovart, 2020, 256 s., váz. 499 Kč
Chcete vařit, ale nemáte moc času
(kdo ho ostatně má)? Sáhněte tedy
po nové knize špičkového anglického šéfkuchaře Gordona Ramsaye!
100 receptů, které uvaříte do 30
minut!
ISBN 978-80-276-0091-5

Schmídová, Sandra
Zdravě kdykoliv a kdekoliv

Brno: CPress, 2020, 160 s., váz.
Tato kniha vám ukáže, že jíst správně,
vyváženě a současně chutně se dá
opravdu kdykoliv.
ISBN 978-80-264-3427-4

Smrčková, Aneta
Můžu taky vařit?

Mnich: Radostčíst.cz, 2020, 100 s.,
289 Kč
První dětská kuchařka, aneb pokusy
v kuchyni. Nechte děti projevit svou
fantazii a chutě. Své první zážitky
z vaření si mohou zapsat nebo
nakreslit a přidávat si své vlastní recepty na oblíbené dobroty.
ISBN 978-80-907967-1-3

Steinbach, Alena
Zvěřina

ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA

Překl. Borecká, Jaromíra, Praha: Jan
Vašut, 2020, 192 s., váz. 599 Kč
Objevte kouzlo zvěřiny a jejího
zpracování v kuchyni! Zjistíte, že zvěřinové recepty nejsou jen ty klasické,
ale mohou být i moderní a kreativní.
Vyzkoušejte třeba burger z divočáka,
srnčí chilli con carne nebo lahodnou
vánoční husu na divoko.
ISBN 978-80-7541-225-6

Tourelle, Maggie La
Kineziologie – Dotek pro zdraví

Winterová, Kateřina
Herbář ze zahrady přímo na talíř

zdravotnic tví

Překl. Smolka, Michal, Olomouc:
Fontána, 2020, 227 s., brož. 348 Kč
Kineziologie je systém přírodní péče
o zdraví využívající svalový test k přímé komunikaci s tělem i myslí, k rozpoznání zdravotních potíží a jejich
účinné léčby. Čerpá z postupů čínské
medicíny.
ISBN 978-80-7651-026-5

C VIČE N Í
Robinsonová, Lynne
Do formy s pilates

Praha: Esence, 2020, 224 s., brož.
399 Kč
Proměňte svoji postavu a vyrýsujte
a zpevněte své tělo pomocí nového
plánu od Lynne Robinsonové.
ISBN 978-80-242-6778-4

KUCHAŘ K Y
Bothe, Carsten
Domácí zabijačka

Překl. Kavinová, Alice, Praha: Jan
Vašut, 2020, 136 s., brož. 299 Kč
Klobásy nebo huspenina, šunka či
slanina, jitrnice nebo jelítka – ty domácí chutnají prostě lépe!
ISBN 978-80-7541-240-9

Kolaříková, Alena
Božská kuchařka

z n o v i n e k k 2 5 . 1. 2 0 2 1 4 8 8 t i t u l ů

Praha: Edice ČT, 2020, 272 s., váz.
499 Kč
Kniha obsahuje další stovku úžasných receptů i návodů a tentokrát
také popis více než 80 odrůd zeleniny
s doporučeními pro jejich pěstování
a rovněž ovocné ochutnávky. Kniha
Herbář ze zahrady se stala základem
pro osmou sérii pořadu Herbář.
ISBN 978-80-7404-343-7

NÁPOJ E
Borowiec, Pavel; Titzlová,
Marcela
Kniha o pivu

Praha: Smart Press, 2020, 240 s.,
váz. 399 Kč
Aktualizované vydání úspěšného
průvodce pivními styly a pivovary.
S Knihou o pivu poznáte nové a často
nečekané tváře tradičního nápoje.
ISBN 978-80-88244-14-1

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Baluchová, Zuzana; Hnízdil, Jan
O bolesti zad. Všechno, co jste
kdy chtěli vědět, ale báli jste se
zeptat

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 168 s., brož.

Praha: Maxdorf, 2020, 1. vyd., 664 s.,
brož. 895 Kč
Další publikace z respektované
knižní edice Moderní
farmakoterapie, která se již v řadě
lékařských oborů stala určujícím
vodítkem preskripce v ambulantní
i nemocniční praxi.
ISBN 978-80-7345-653-5

Hašplová, Jana
Masáže dětí a kojenců

Praha: Portál, 2020, 136 s., brož.
349 Kč
Klasická kniha o dětských masážích,
která změnila život desetitisícům
dětí a jejich rodičů, vychází v novém,
přepracovaném vydání s krásnými
novými fotografiemi.
ISBN 978-80-262-1607-0

Hrdlička, Michal
Mýty a fakta o autismu

Praha: Portál, 2020, 172 s., brož.
259 Kč
Kniha přináší populárně-naučnou
formou málo známá fakta o autismu,
jejich nečekané souvislosti a nevyhýbá se ani hodně diskutovaným
tématům. Není učebnicovým textem
ani poradenskou příručkou.
ISBN 978-80-262-1648-3

Johnson, Elle Olivia
ABA pro děti s autismem

Překl. Diestlerová, Petra, Praha:
Portál, 2020, 96 s., brož. 199 Kč
Co je to aplikovaná behaviorální
analýza (ABA)? A jak může pomoci
mému dítěti? Tento průvodce
odpovídá na mnoho otázek, které
si rodiče dětí s autismem o ABA
kladou.
ISBN 978-80-262-1628-5

Kašparová, Petra; Kašubová,
Světlana; Antoníčková, Ilona
Ošetřovatelské postupy
v pediatrii

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 192 s.
Studijní text Ošetřovatelské postupy
v pediatrii je určen pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. Text
vychází z nejnovějších poznatků vědy
a zdravotnické praxe.
ISBN 978-80-244-5813-7

Kisvetrová, Helena
Dementia and Quality of Life

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 140 s.
Publikace přináší základní přehled
informací zaměřených na demenci
a kvalitu života osob s demencí. Je
určena lékařům, sestrám, studentům
i sociálním pracovníkům, kteří pečují
o seniory trpící demencí.
ISBN 978-80-244-5777-2

Kolář, Milan; Rejman, Dominik;
Bardoň, Jan
Zásady antibiotické léčby
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 232 s.
Monografie uvádí přehlednou
formou aktuální informace týkající
se antibiotické léčby z mnoha úhlů
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Praha: Galén, 2020, 713 s., váz.
2500 Kč
Kniha je prvním uceleným přehledem
oboru rehabilitace.
ISBN 978-80-7492-500-9

Lambert, Lukáš; Burgetová,
Andrea a kol.
Uroradiologie

Praha: Maxdorf, 2020, 1. vyd., 310 s.,
váz. 995 Kč
Radiologická diagnostika má klíčové
postavení ve většině klinických oborů
současné medicíny. Výjimkou není
ani urologie.
ISBN 978-80-7345-671-9

Macháčková, Kateřina
Bobath koncept v ergoterapii

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 35 s.
Skriptum je studijní materiál určený
pro přípravu studentů pro předmět
Ergoterapie – neurovývojová hlediska. Skripta jsou určená k získání
základních teoretických znalostí,
na kterých jsou založeny principy
Bobath konceptu.
ISBN 978-80-244-5815-1

Maláska, Jan; Stašek, Jan;
Kratochvíl, Milan a kol.
Intenzivní medicína v praxi

Praha: Maxdorf, 2020, 1. vyd., 712 s.,
váz. 995 Kč
Monografie přehledně podává
nezbytné znalosti intenzivní
medicíny. Nabízí systematický
přístup ke všem jednotlivým
tématům, která autoři považují
za nedílné součásti komplexního
vzdělání intenzivisty.
ISBN 978-80-7345-675-7

Morschitzky, Hans;
Hartl, Thomas
Strach z nemocí

Překl. Prešlová, Kateřina, Praha:
Portál, 2020, 200 s., brož. 329 Kč
Žijeme v době wellness–, fitness–
a biotrendů, kdy je zdraví snad
nejdůležitější hodnotou. Navzdory
všem pokrokům v medicíně se lidé
obávají rakoviny, infarktu, AIDS
či škodlivých vlivů znečištěného
prostředí.
ISBN 978-80-262-1649-0

Palán, Aleš; Šibík, Jan
Spánek rozumu plodí příšery.
Jan Konvalinka v rozhovoru
o covidu, právu na omyl a historickém optimismu

Praha: Prostor, 2020, 320 s., váz.
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.
ISBN 978-80-7260-466-1

Procházka a kol., Martin
Porodní asistence. Učebnice pro
vzdělávání i každodenní praxi

Praha: Maxdorf, 2020, 1. vyd., 792 s.,
brož. 995 Kč
První komplexní učebnice oboru je
koncipovaná jako praktická příručka

pro vzdělávání porodních asistentek
i jako spolehlivý rádce pro jejich
každodenní práci na porodnicko-gynekologických a novorozeneckých
odděleních, ambulancích či v soukromé praxi.
ISBN 978-80-7345-618-4

Pudil, Radek
Srdeční selhání

Praha: Maxdorf, 2020, 1. vyd., 288 s.,
váz. 795 Kč
Srdeční selhání je i v dnešní době závažným a často fatálním stavem. Celosvětově postihuje téměř 50 milionů
lidí. Lze odhadnout, že srdeční selhání postihuje kolem 2 % dospělých
osob, přičemž prevalence ve věku
přes 65 let je mezi 6 a 10 %.
ISBN 978-80-7345-662-7

Soporská, Vladimíra
Úvod do vyšetřovacích metod
v ergoterapii

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 72 s.
Studijní opora se zabývá tématem
Úvod do vyšetřovacích metod v ergoterapii a je určena studentům ergoterapie, kterým poskytuje teoretické
informace z oblasti vyšetření pacienta
s cílem získat schopnosti pro následnou praktickou část.
ISBN 978-80-244-5818-2

Studený a kol., Pavel
Keratokonus

Praha: Maxdorf, 2020, 1. vyd., 144 s.,
váz. 495 Kč
S keratokonem, případně dalšími
ektatickými onemocněními rohovky,
přestože se jedná o relativně vzácné
klinické jednotky, se v průběhu své
praxe setká prakticky každý oftalmolog.
ISBN 978-80-7345-665-8

Štefánek, Josef;
Štefánková, Jozefína
Komunikace v diabetologické
praxi

Praha: Maxdorf, 2020, 1. vyd., 136 s.,
brož. 245 Kč
Kniha si klade za cíl vysvětlit základní
principy komunikace s pacienty s přihlédnutím ke specifikům diabetologické ambulance. Poutavou a srozumitelnou formou popisuje nejčastější
příčiny nedorozumění a konfliktů
v každodenní praxi.
ISBN 978-80-7345-673-3

Vališ, Martin;
Pavelek, Zbyšek a kol.
Roztroušená skleróza pro praxi

Praha: Maxdorf, 2020, 2. vyd., 216 s.,
brož. 495 Kč
Druhé vydání velmi úspěšné knížky
věnované jednomu z nejzávažnějších
onemocnění v současné medicíně.
Počet nemocných s roztroušenou
sklerózou stoupá, postihuje zejména
osoby v mladším věku mezi 20. a 40.
rokem života.
ISBN 978-80-7345-672-6

Vyskotová, Jana
Úvod do kinezioterapie pro
ergoterapeuty

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 102 s.
Publikace poskytuje studentům
ergoterapie základní teoretické znalosti v oblasti pohybové léčby, které
jsou nutné k pochopení fungování
lidské motoriky ve fyziologických
a patofyziologických souvislostech,

bibliografie
a možnosti jejich využití v ergoterapii.
ISBN 978-80-244-5814-4

Wolfová, Kateřina
Vybrané kapitoly z teorie
ergoterapie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 54 s.
Publikace poskytuje teoretický základ
pro vykonávání ergoterapeutické praxe. Studenti získají informace o kompetencích ergoterapeutů, zorientují
se v problematice ergoterapeutického procesu.
ISBN 978-80-244-5812-0

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
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HU DBA
Sendak, Maurice; Kushner, Tony
Brundibár

Překl. Pecháčková, Ivana, Praha:
Meander, 2020, 56 s., váz. 398 Kč
Výjimečná dětská opera Hanse Krásy
a Adolfa Hoffmeistera v originálním
zpracování slavného dramatika Tonyho Kushnera a Maurice Sendaka,
jednoho z nejvýznamnějších autorů
dětské literatury 20. století.
ISBN 978-80-7558-130-3

OSO B N OSTI
Štěpanovičová, Zuzana;
Tomášek, Petr
Fenomén / Phänomen Charlemont. Eduard, Hugo, Theodor

FI LM

Překl. Magar, Bernd; Charvátová,
Irma, Liberec: Oblastní galerie
Liberec, 2020, 1. vyd., 224 s., brož.
490 Kč
Česko-německá monografická publikace se zabývá umělci působícími
v širší oblasti střední Evropy, v případě Eduarda a Huga též v Paříži,
kteří dlouho stáli stranou pozornosti
nejen českých, ale i rakouských dějin
umění.
ISBN 978-80-87707-31-9

Cífka, Petr; Rybář, Václav;
Svoboda, Matěj a kol.
Encyklopedie komiksového filmu

UM Ě LECK É
SM Ě RY

Eisner, Pavel
Chrám i tvrz

Praha: XYZ, 2020, 768 s., váz.
499 Kč
Poutavé vyprávění o naší mateřštině,
o úžasné kulturní stavbě podobné
chrámu i tvrzi.
ISBN 978-80-7597-790-8

Praha: XYZ, 2020, 320 s., váz.
499 Kč
Ucelený přehled filmů a tvůrců, kteří
uvedli komiks do kin a na obrazovky.
Komiks a film. To jsou dvě média, která k sobě mají blízko jako Deadpool
a Spider–Man – na první pohled sdílejí mnoho společných rysů, ale každý
se chová úplně jinak.
ISBN 978-80-7597-789-2

Demetz, Peter
Diktátoři v kině. Lenin, Mussolini, Hitler, Goebbels, Stalin

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020, 236 s., váz.
Peter Demetz zachycuje pozoruhodný svět kinematografie coby nástroje
propagandy v rukou diktátorů. Přibližuje filmy, které viděli a do jejichž
podoby nezřídka zasahovali, režiséry,
herce a především herečky, které
zbožňovali.
ISBN 978-80-7325-508-4

Chřibková, Ivana
My z Ulice

Praha: Ikar, 2020, 200 s., váz. 329 Kč
První český každodenní seriál Ulice slaví 15 let a vy máte možnost
zavzpomínat na všechny důležité
momenty a postavy. V knize se vám
postupně představí jednotlivé rodiny,
které z pohledu jejich členů vypráví
své příběhy.
ISBN 978-80-249-4296-4

Meyer, Erin; Hastings, Reed
Pravidlo žádných pravidel

Překl. Badalec, Petra, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2020, 312 s., váz.
389 Kč
Firemní kultura Netflixu se na první
pohled zdá příliš radikální na to, aby
v reálném světě mohla fungovat.
Jenže Netflix se díky ní dokázal
proměnit z půjčovny DVD ve streamovací velmoc se 195 miliony
zákazníků, která produkuje oscarové
snímky.
ISBN 978-80-7555-113-9

Gilk, Erik
Impresionismus v české kultuře
(1880–1920)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 200 s., brož. 229 Kč
Interdisciplinární kolektivní monografie si klade za cíl zčeřit poněkud
stojaté vody při užívání pojmu
impresionismus a přimět čtenáře
k tomu, aby přijal odlišné, otevřenější
a nepředpojaté uvažování.
ISBN 978-80-88278-45-0

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
Cseres, Josef; Petišková, Terezie
Jan Steklík

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 270 s.,
váz. 399 Kč
Bytostný kreslíř, který povýšil kresbu
na filozofující způsob vyjádření. První
monografie věnovaná tvorbě Jana
Steklíka (1938—2017), významné
osobnosti českého výtvarného umění
druhé poloviny dvacátého století.
ISBN 978-80-275-0393-3

Jan Rajlich 100

Brno: Moba, 2020, 404 s., brož.
790 Kč
Vydáním odborné publikace Jan
Rajlich 100: Mr. Brno připomíná Moravská galerie stoleté výročí narození
brněnského malíře a grafika Jana
Rajlicha (10. 4. 1920 – 27. 11. 2016),
zakladatele Bienále Brno.
ISBN 978-80-7027-334-0

Novák, Antonín
Traktáty a receptáře

Praha: Filosofia, 2020, 894 s., brož.
Publikace zpřístupňuje základní
prameny k výtvarným technologiím
a postupům užívaným pro umělecká
díla v minulosti, rozptýlené v málo
dostupných, většinou cizojazyčných
publikacích.
ISBN 978-80-7007-634-7

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Janečka, Martin; Bláha, Ondřej
Genitiv adnominální v češtině

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 122 s., brož. 139 Kč
Kniha představuje ucelenou analýzu
a následnou syntézu popisů genitivu
adnominálního od staré češtiny až po
současnost, komparaci oněch období
a poukazuje na důležité shody a rozdíly oproti starším fázím českého jazyka.
ISBN 978-80-88278-50-4

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Haupenthal, Barbora
Německý jazyk – časování sloves

Praha: Pikola, 2020, 2 s., 29 Kč
Laminátová kartička určená především
pro žáky základních a středních škol
nabízí graficky přehledný a stručný přehled časování německých sloves.
ISBN 978-80-242-7089-0

Haupenthal, Barbora
Německý jazyk – nepravidelná
slovesa

Praha: Pikola, 2020, 29 Kč
Laminátová kartička určená především pro žáky základních a středních
škol nabízí graficky přehledný a stručný přehled těch nejpoužívanějších
německých nepravidelných slovech
a jejich tvarů.
ISBN 978-80-242-7090-6

Haupenthal, Barbora
Německý jazyk – Stručný
přehled gramatiky

Praha: Pikola, 2020, 4 s., 49 Kč
Laminátová skládačka určená především pro žáky základních a středních
škol nabízí graficky přehledný a stručný
přehled gramatiky německého jazyka.
ISBN 978-80-242-7091-3

Německo–český a česko–německý slovník
Praha: Fragment, 2020, 784 s.,
199 Kč
Učite se německy?
ISBN 978-80-253-4933-5

K ADE Ř N IC T VÍ,
KOSM E TI K A
Lukešová, Anna
1. škola účesů

Praha: Edika, 2020, 160 s., váz.
Kniha potěší všechny slečny školou
povinné, které touží mít upravené
dlouhé vlasy a chtějí se líbit.
ISBN 978-80-266-1582-8

LITE R ATUR A
Métamorphoses en littétature
de jeunesse

Hradec Králové: Gaudeamus, 2020,
1. vyd., 172 s., brož.
Proměny v dětské literatuře
ISBN 978-80-7435-793-0

PŘÍRODNÍ VĚDY
Vacek, Jan; Ostatná, Veronika
Bioelektrochemie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 166 s.
Elektrochemické metody hrají významnou roli nejenom v základním
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fyzikálně-chemickém výzkumu, ale
jsou široce využívány také pro analytické účely.
ISBN 978-80-244-5763-5

Každý už se v životě setkal s obtížnějším obdobím plným stresu, obav
a úzkostí.
ISBN 978-80-264-3364-4

TĚ LESNÁ
V ÝCH OVA

SPO R TOVN Í
AKCE

Funkční trénink v tělesné
výchově

Macek, Tomáš
Příběhy biatlonového
šílenství. Kronika zlatého věku
2012–2020

Hradec Králové: Gaudeamus, 2020,
1. vyd., 135 s., brož.
Publikace se zabývá problematikou
funkčního tréninku, který představuje
aktuální téma nejen pro školní tělesnou výchovu, ale také pro odbornou
a laickou veřejnost.
ISBN 978-80-7435-803-6

spor t
a tělov ýchova

Praha: Prostor, 2020, 528 s., váz.
Nejslavnější období sportu, který se
v krátkém časovém období prosadil
mezi nejsledovanější v Česku, zachycuje kniha o velkém biatlonovém
boomu. Na jejích stránkách se vrací
k památným dnům českého biatlonu
v letech 2012 až 2020.
ISBN 978-80-7260-465-4

C YK LISTI K A

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE

Macek, Tomáš
Příběhy Corsa rosa

David, Petr; Soukup, Vladimír
Český ráj známý i neznámý

Praha: Prostor, 2020, 640 s., váz.
997 Kč
Kniha volně navazuje na Příběhy Staré
dámy, které vyšly v nakladatelství PROSTOR v roce 2013 a poté ještě ve třech
dalších vydáních a zabývaly se historií
cyklistického závodu Tour de France.
ISBN 978-80-7260-432-6

Macek, Tomáš
Příběhy Staré dámy

Praha: Prostor, 2020, 640 s., váz.
997 Kč
Tato kniha by měla zaplnit dosud
prázdné místo na českém trhu, na
němž neexistuje žádná kniha, zabývající se historií nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France. Ten
je přitom v posledních letech v Česku
stále populárnější.
ISBN 978-80-7260-467-8

Macek, Tomáš
Příběhy Staré dámy. Příběhy
Corsa rosa. Komplet

Praha: Prostor, 2020, 1280 s., váz.
1697 Kč
Nové vydání bestsellerů sportovního
novináře Tomáše Macka v kompletu
za výhodnou cenu. Historie nejslavnějších cyklistických závodů!
ISBN 978-80-7260-470-8

HOROLEZEC T VÍ
Holeček, Marek
Dotknout se hvězd. Zápisky
Marouška blázna

Brno: BizBooks, 2020, 200 s., váz.
399 Kč
Cest je tolik, kolik naše představivost
dovolí. Rok 2019 mým horským výpravám doopravdy přál.
ISBN 978-80-264-3368-2

Rakoncaj, Josef; Jasanský, Miloň
Rakoncaj
Brno: Jota, 2020, 327 s., váz.
Vzpomínky legendárního českého
horolezce.
ISBN 978-80-7565-755-8

JÓGA
Klingrová, Zuzana
Jóga proti úzkosti a strachu

Brno: CPress, 2020, 200 s., brož.
499 Kč

Praha: Universum, 2020, 248 s., váz.
359 Kč
Nikde jinde nenajdeme na tak relativně malém prostoru tolik krásy.
ISBN 978-80-242-6999-3

Zachová, Jana
Svatojakubská cesta

Praha: Argo, 2020, 168 s., váz. 248 Kč
Nejstarší průvodce (12. st.) do jednoho z nejvýznamnějších poutních
míst křesťanské Evropy – Santiaga de
Compostela.
ISBN 978-80-257-3382-0

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVĚ DA
Hanáčková, Erika
Čeština pro všechny

Praha: Fortuna Libri, 2020, 200 s., váz.
Kniha je určena všem, kteří používají
češtinu ve svém soukromém i pracovním životě, tedy žákům, studentům
i dospělým různého věku a rozmanitých profesí. Autorka vysvětluje
odlehčeně a jednoduše ty pravopisné
jevy, ve kterých se často chybuje.
ISBN 978-80-7546-321-0

LI NGVISTI K A
Fasnerová, Martina a kol.
Zjišťování úrovně čtenářské
gramotnosti žáků ZŠ po prvním
hodnoticím období podle současného kurikula
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 118 s.
Předkládaná monografie je již třetí
v řadě monografií, zabývajících se
úrovní čtenářské gramotnosti žáků
primární školy, a to v jednotlivých
postupných ročnících.
ISBN 978-80-244-5786-4

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Grimes, Adéla
Neusachliche Verhaltenslehren in der Prager deutschen
Literatur

bibliografie
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 292 s.
Předkládaná publikace se zabývá
analýzou pražského německého
románu 30. let 20. století
v souvislosti s literárním směrem
Nové věcnosti. K výzkumu byly
vybrány tři méně známé pražské
německé romány.
ISBN 978-80-244-5765-9

Engelbrecht, Wilken
„Leaver dead as sleaf“. Dějiny
fríské literatury

Praha: Libri, 2020, 384 s., váz.
Mezi germánskými jazyky je dnes fríský jazyk jedním z nejméně používaných. Přestože se dnes mluví fríštinou
pouze ve třech malých, od sebe velmi
vzdálených oblastech, tyto oblasti
mají bohatou minulost a zajímavou
literaturu.
ISBN 978-80-7277-586-6

Kožmín, Zdeněk
Bubáčci. Naddeníky 1998–2002

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 319 s.,
brož. 349 Kč
Poslední deníkový výbor významné
osobnosti české literární vědy.
Bubáčci, stejně jako dříve vydané
výbory Struktury a Obtisky, představují osobitou koláž Kožmínova
soukromého, akademického i kulturního života.
ISBN 978-80-275-0375-9

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Hesounová, Vlasta
Buď v klidu. Je ti teprve 50.

Praha: Vyšehrad, 2020, 160 s., váz.
149 Kč
Kniha citátů významných osobností,
která potěší a upokojí každého
jubilanta.
ISBN 978-80-7601-339-1

AUTOBIOGRAFIE
Liška, Vladimír
Hokrstory

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2020,
176 s., váz.
Příběhem se prolíná střet mezi světem oficiální kultury s potřebnými
ústupky soudruhům a postojem bez
kompromisů, který s sebou nese odsouzení k životu bez ambic. Příznačné pro tehdejší dobu je, že ani jedna
volba není dobrá.
ISBN 978-80-88268-45-1

BIOG R AFI E
Feldman, Debora
Unorthodox

Praha: XYZ, 2020, 400 s., váz.
389 Kč
Deborah prožila celý svůj život
ve fanatické náboženské sektě
chasidských Židů v americkém
Williamsburgu.
ISBN 978-80-7597-792-2

Kusca, Roman;
Nejeschleba, Tomáš
Bernard z Clairvaux

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 128 s., brož. 129 Kč
Kniha přináší akademickou biografii
sv. Bernarda z Clairvaux, opata a my-
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stika, klíčové postavy cisterciáckého
řádu v první polovině 12. století.
ISBN 978-80-88278-43-6

DE TE K TIVK Y,
KRIMI

vím, že jsem s tím darem odkázaný
sám na sebe.
ISBN 978-80-7651-014-2

Mlodinow, Leonard
Stephen Hawking: Paměti
o přátelství a fyzice

Dán, Dominik
Klubko zmijí

Lenormand, Frédéric
Případy soudce Ti. Záhada
zlatého draka

Překl. Pavlík, Václav, Praha: Slovart,
2020, 264 s., váz. 349 Kč
Stephen Hawking byl jedním z nejvýznamnějších fyziků naší doby, který
ovlivnil životy milionů lidí. Fyzik a spisovatel Leonard Mlodinow ve své
nové knize nabízí unikátní a nanejvýš
osobní portrét jedinečného muže.
ISBN 978-80-276-0095-3

Simmonsová, Sylvie
Iapos,m Your Man: Život Leonarda Cohena

Překl. Pokorný, Pavel, Praha: Prostor,
2020, 536 s., váz. 597 Kč
Životopis hudebníka, zpěváka,
básníka Leonarda Cohena I’m Your
Man představuje ucelená biografie
od slavné hudební publicistky Silvie
Simmonsové.
ISBN 978-80-7260-458-6

Staňková, Klára
Plukovník Alois Čáslavka. Zpravodajský důstojník a vojenský
diplomat

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 245 s., brož.
Publikace je vůbec prvním komplexním zpracováním života významného
československého zpravodajského
důstojníka a vojenského diplomata,
plk. Aloise Čáslavky (1899–1963).
ISBN 978-80-88278-51-1

Strnadová, Lenka;
Červenková, Jana
Zabít není snadné

Praha: XYZ, 2020, 352 s., váz.
389 Kč
Oceňovaná nizozemská spisovatelka Wilma Geldofová zpracovala
ve svém románu osudy nejmladší
válečné odbojářky své země, Freddie
Oversteegenové, která se ve čtrnácti
letech aktivně zapojila do boje proti
nacistům.
ISBN 978-80-7597-788-5

Šubrtová, Alena
Doktor chudých

Praha: Argo, 2020, 284 s., váz.
248 Kč
V knize Doktor chudých najdeme příběhy dvou lékařů–průkopníků, kteří
působili v českých zemích v 18. a 19.
století, ale dnes už je kromě úzce vyhraněných odborníků málokdo zná.
ISBN 978-80-257-3396-7

Tamminen, Tapio
Himmler a jeho finský buddha

Brno: CPress, 2020, 352 s., brož.
399 Kč
Felix Kersten byl osobním masérem
a fyzioterapeutem nacistického pohlavára Heinricha Himmlera.
ISBN 978-80-264-3432-0

Täthong, Tändzin Gedže
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama.
Ilustrovaný životopis

Překl. Hajná, Barbara, Praha: Slovart,
2020, 352 s., váz. 699 Kč
Tato biografie dokumentuje více než
jen fascinující životní příběh chlapečka z vesnice Tagccher, který byl jako
čtyřletý rozpoznán coby čtrnáctý
dalajlama.
ISBN 978-80-7529-929-1

Praha: Slovart, 2020, 304 s., váz.
349 Kč
Zatknout a usvědčit pachatele vraždy
je dřina i pro detektivy z oddělení
vražd. Do cesty se občas postaví
nedostatek použitelných stop z místa
činu, neochota svědků a další nepředvídatelné okolnosti.
ISBN 978-80-276-0138-7

Donlea, Charlie
Dlouhé stíny

Překl. Vlčková, Jana, Praha: Kalibr,
2020, 256 s., váz. 299 Kč
Pravda se lehko přehlédne, i když ji
máme přímo před očima. Rory Mooreová má zvláštní schopnost najít
a poskládat detaily, které ostatním
unikají. Proto je velmi úspěšná při
řešení vychladlých případů násilných
trestných činů.
ISBN 978-80-242-6500-1

Highsmithová, Patricia
Talentovaný pan Ripley

Překl. Žantovská, Hana, Praha:
Slovart, 2020, 256 s., brož.
Příběh mladíka, který bez výčitek svědomí využívá svůj šarm a schopnost
působit na lidi ke spáchání nejtěžšího
zločinu.
ISBN 978-80-276-0137-0

Horáková, Naďa
Korálky z klokočí

Brno: Moba, 2020, 280 s., váz.
V rámci doktorandské práce přijíždí
Eliška Fibichová uspořádat obecní
archiv do místa svého dětství. Její
prababička Klotylda byla porodní
bába a před mnoha lety beze stopy
zmizela.
ISBN 978-80-243-9465-7

Horowitz, Anthony
Mnoho strak věští vraždu

Praha: Argo, 2020, 488 s., váz.
Tento brilantní, strhující thriller
od autora románů Moriarty, Dům
hedvábí a bondovek Modrý diamant, Navždy a den propojuje
klasickou detektivku hodnou Agathy
Christie se stejně geniální moderní
zápletkou, díky níž se čtenář stává
detektivem.
ISBN 978-80-257-3343-1

Christie, Agatha
Poslední seance

Překl. Heroldová-Šťovíčková, Věra;
Petráková, Hana; Volhejnová, Veronika; Němcová, Edda; Uhlířová, Lenka,
Praha: Kalibr, 2020, 392 s., váz.
Pro všechny milovníky historek,
z nichž na vás sáhne hrůza, děs
a strašidelno, vznikl tento soubor
dvaceti povídek z pera slavné autorky
detektivek a spisovatelky mnoha
talentů.
ISBN 978-80-242-6996-2

Jackowsk, Krzysztof;
Janoszka, Krzysztof
Jasnovidec v policejních službách
Překl. Navrátilová, Svatava,
Olomouc: Fontána, 2020, 250 s.,
brož. 328 Kč
Po více než třiceti letech zkušeností, které mi přinesl můj dar, vlastnosti či jakkoli pojmenujeme to,
co dělám, už nemám žádné iluze –
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Praha: Garamond, 2020, 168 s., brož.
Vyšetřovat vraždu prostitutky uprostřed Slavnosti květů se soudci Ti
opravdu nechce. Co má ale dělat,
když ke zločinu došlo před zraky
jeho První paní? Jeho drahá manželka si tuto skandální vraždu bere
osobně.
ISBN 978-80-7407-484-4

Svobodová, Iveta
Misionář

Praha: Šulc – Švarc, 2020, 304 s.,
váz. 340 Kč
Misionář je dosud nejlepší detektivka
Ivety Svobodové s jejím oblíbeným
vyšetřovatelem Lubošem Neumannem.
ISBN 978-80-7244-452-6

Tremayne, Peter
Smrt z milosti

Překl. Slavíková, Alžběta Hesounová,
Praha: Vyšehrad, 2020, 328 s., váz.
349 Kč
Detektivní příběhy o sestře Fidelmě
přinesly historikovi a spisovateli
Peteru Tremayneovi celosvětovou
proslulost.
ISBN 978-80-7601-359-9

Winslow, Don
Jednotka

Překl. Petrů, David, Praha: Kalibr,
2020, 480 s., váz.
Denny Malone touží po jediném:
být dobrý policajt. Celých osmnáct
let, které strávil u newyorské policie,
slouží v první linii, dennodenně se
setkává s bolestí, s mrtvými, s oběťmi
i pachateli.
ISBN 978-80-242-7115-6

DIVADELNÍ HRY
Kundera, Milan
Jakub a jeho pán. Pocta Denisi
Diderotovi o třech jednáních

Brno: Atlantis, 2020, 3. vyd., 148 s.,
váz. 209 Kč
Hra Jakub a jeho pán, znamenitá
a úspěšná variace na Diderotův román Jakub fatalista.
ISBN 978-80-7108-376-4

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bártová, Anna Beatrix
Žena tří mužů

Praha: Fortuna Libri, 2020, 352 s.,
váz. 299 Kč
Jitka z Bubnu byla už jako malá holčička provdána za Jana z Gutštejna.
ISBN 978-80-7546-318-0

Bomannová, Corina
Paní ze Severu 2: Mathildino
tajemství

Překl. Soukupová, Zuzana, Praha:
Ikar, 2020, 480 s., váz.
Jižní Švédsko, rok 1931. Mathilda
právě ztratila matku, když ji ve škole
ve Stockholmu vyhledá hraběnka
Agneta Lejongardová. Majitelka panství se jí představí jako její
poručnice a vezme ji s sebou na
Lejongard.
ISBN 978-80-249-4250-6

Češka, Stanislav
Případ mrtvého krále

Brno: Moba, 2020, 240 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 978-80-243-9464-0

Ditrych, Břetislav
Dva cyklisté v cizím městě.
Drážďanům, jako
vzpomínku na události
v únoru 1945

Praha: Epocha, 2020, 144 s., váz.
Drážďany a dva cyklisté, kteří tam
pravidelně opakují cestu na kolech.
Vyprávění se na jedné straně
stává neobvyklým průvodcem
městem před a po bombardování
s doprovodným líčením válečné
hrůzy dvou únorových nocí roku
1945.
ISBN 978-80-7557-971-3

Grosman, Ladislav
Obchod na korze – Nevěsta –
Z pekla štěstí. Spisy Ladislava
Grosmana 1

Praha: Akropolis, 2020, 362 s., váz.
První svazek spisů přináší dvě slavné
novely a málo známý román z období
Slovenského státu z městečka pod
Vihorlatem, v němž vedle sebe žijí
židovská a křesťanská komunita
v atmosféře postupující fašizace
společnosti.
ISBN 978-80-7470-296-9

Hájíček, Jiří
Zloději zelených koní

Brno: Host, 2020, 176 s., brož.
Jihočeský fenomén nelegálního
dobývání vltavínů přinesl do české
literatury Jiří Hájíček již v roce
2001, kdy Zloději zelených koní
vyšli poprvé. Novela se pak stala
předlohou celovečerního filmu Dana
Wlodarczyka.
ISBN 978-80-275-0525-8

Chokshiová, Roshani
Zlatí vlci

Překl. Lexová, Alžběta, Brno: Host,
2020, 384 s., váz.
Honba za starodávným artefaktem
v kulisách Paříže roku 1889.
ISBN 978-80-2750-251-6

Christian E. Weißgerber
Moje vlast!. Proč jsem byl
neonacista

Překl. Schwarzová, Zuzana, Brno:
Host, 2020, 1. vyd., 280 s., brož.
349 Kč
Je tak snadné stát se náckem.
Pochopit příčiny je mnohem složitější. O nacismu se před malým
Christianem mluvilo šeptem. Bylo
to monstrum z temné minulosti, pro
mladého kluka zlověstné, ale zároveň přitažlivé.
ISBN 978-80-275-0341-4

Kane, Ben
Triumf Říma

Překl. Hromadová, Jaroslava, Praha:
Vyšehrad, 2020, 392 s., váz.
V pokračování historického románu
Střet impérií Ben Kane popisuje tuhé
boje mezi římskými legiemi a makedonskou falangou vedenou králem
Filipem V.
ISBN 978-80-7601-393-3

bibliografie
Klíma, Josef
Loď s otroky

Praha: Kalibr, 2020, 592 s., váz.
Populární žurnalista Josef Klíma
napsal detektivní román o investigativním novináři, který odhaluje
skrytá tajemství politiky. Román
je zrcadlem české společnosti po
sametové revoluci, kdy se teprve
formují pravidla demokracie a tržní
mechanismy.
ISBN 978-80-242-6971-9

Lindsay, Joan
Piknik na Hanging Rock

Praha: XYZ, 2020, 248 s., brož.
299 Kč
Na výjimečně teplý den svatého Valentýna 1900 vyrazí dívky z internátní
školy a jejich učitelky na výlet ke
zvláštnímu skalnímu útvaru Hanging
Rock.
ISBN 978-80-7597-787-8

Niedl, František
Cesty rytířů

Brno: Moba, 2020, 296 s., váz.
329 Kč
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 978-80-243-9463-3

Schiewe, Ulf
Atentátník

Překl. Butala, Tomáš, Brno: Moba,
2020, 512 s., váz. 399 Kč
Červen 1914. Týden, kdy se rozhodne o všem. Týden, kdy se tři mladí
Srbové vydávají na cestu do Sarajeva.
Následník rakousko–uherského trůnu
František Ferdinand d´Este se účastní
vojenských manévrů.
ISBN 978-80-243-9458-9

Tůmová, Karolina
Druhý život

Praha: Fortuna Libri, 2020, 288 s.,
váz.
Eva žila před 2. sv. válkou bezstarostný život. Za okupace se
zamilovala do Němce, který se po
osvobození uchýlil do Argentiny,
a Eva přijíždí za ním. Kristian jí
dokáže i v Buenos Aires zajistit život
v luxusu, ale do jejich partnerství se
vkrádá odcizení.
ISBN 978-80-7546-324-1

HUMO R
Pospíšilová-Karasová, Marie
Kronika rodu Příšeráků

Praha: Epocha, 2020, 136 s., váz.
Vznik rodiny je vlastně mnohem
větší zábava, než by člověk řekl.
Když novomanžel zjistí, že má
místo manželky nateklého vorvaně
s apetitem hladového zájezdu,
může buď utéct, nebo být hrdinou
a vydržet. Po devíti měsících se
totiž stane otcem.
ISBN 978-80-7557-965-2

Šebesta, Ondřej
Moderní židovské anekdoty

Praha: Epocha, 2020, 128 s., váz.
Většina ostatních knížek židovských
anekdot vychází ze sbírky Karla Poláčka, a je tudíž svázána především
s jeho dobou. Jen zřídka se v těchto
knížkách objevují anekdoty z doby
poválečné.
ISBN 978-80-7557-982-9
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KOM I K SY
Bartošová, Eva; Velický, Vojtěch;
Chlud, Tomáš a kol.
Odvaha je volba
Praha: Argo, 2020, 128 s., váz.
498 Kč
7+1 komiksových příběhů inspirovaných skautskou historií a nakreslených sedmi ilustrátory.
ISBN 978-80-257-3394-3

Crécy, Nicolas de
Visa transit

Překl. Podaný, Richard, Praha: Meander, 2020, 136 s., váz. 899 Kč
Nejnovější dílo klasika moderního
světového komiksu, Nicolase de
Crécyho.
ISBN 978-80-7558-152-5

Čapek, Karel
R.U.R.

Praha: Argo, 2020, 256 s., váz.
Oslavou stého výročí slavné divadelní
hry Karla Čapka R. U. R. je nový
autorský komiks. Kateřina Čupová je
kreslířka a animátorka, která se úkolu
zhostila s bravurou a představuje
Čapkův text ve svěžím pojetí.
ISBN 978-80-257-3340-0

DC COMICS: Absolutně všechno, co musíte vědět

Praha: Slovart, 2020, 200 s., váz.
499 Kč
Znáte nejpodivnější Supermanovy
schopnosti a Batmanovy kouzelnické
triky, které popírají fyzikální zákony?
V této knize se dozvíte nejen to, ale
mimo jiné zjistíte, kdo vyhraje, když
se do sebe pustí Wonder Woman
a Cheetah.
ISBN 978-80-7529-872-0

DC COMICS: Kompletní průvodce světem postav

Praha: Slovart, 2020, 216 s., váz.
399 Kč
Objevte přes 200 statečných superhrdinů a děsivých superpadouchů.
ISBN 978-80-7529-839-3

Osoha, Karel; Kavalír, Ondřej;
Mašek, Vojtěch
Návrat Krále Šumavy 3: Opona
se zatahuje
Praha: Euromedia, 2020, 264 s.,
brož. 399 Kč
Přichází další zima a ztráty na obou
stranách se sčítají.
ISBN 978-80-242-7106-4

Pyle, Nathan W.
Podivná planeta

Překl. Marková, Michala, Praha:
Universum, 2020, 144 s., váz. 299 Kč
Komiksová senzace konečně přichází
do Česka! Většina z nás má pocit, že
žije naprosto normální život.
ISBN 978-80-242-7100-2

KORESPONDENCE
Píša, Petr; Adam, Robert;
Martínek, František a kol.
Karel Havlíček. Korespondence
III. 1845 – 1847

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 614 s., váz. 649 Kč
Třetí z plánovaných šesti svazků první kompletní kritické edice korespondence Karla Havlíčka (1821–1856)
obsahuje dopisy z období, v němž se
Havlíček stal redaktorem Pražských
novin a České včely.
ISBN 978-80-7422-476-8

LEGENDY,
MÝ T Y, POVĚSTI
Kučerovský, Tomáš a kol.
Legendy: Praga mater urbium

Praha: Straky na vrbě, 2020, 1075 s.,
váz. 650 Kč
Zatímco první svazek věnovaný
Praze, Praga caput regni, byl spíše
hravý, tento obsahuje temné, varovné tóny. Příběhy zdrsněly, hrdinové
zdivočeli. V podání Roberta Fabiana
spatříte Podskalí tak, jak jste je nikdy
neviděli.
ISBN 978-80-88346-06-7

Valenta, Milan
Ukradené pověsti

Brumovice: Carpe diem, 2020,
1. vyd., 120 s., váz. 299 Kč
Pověsti, příběhy a morytáty z horní
Hané. Kdo by neznal lišku Bystroušku! To, co pro její proslulost psanými
příběhy u našinců udělal Těsnohlídek, to pro její světovost učinil Janáček operou.
ISBN 978-80-7487-301-0

LI D OVÁ
SLOVESN OST
Karel, Plicka; Volf, František
U maminky: Špalíček českých
říkadel a pohádek

Praha: Pikola, 2020, 136 s., váz.
299 Kč
Klasické i méně známé lidové pohádky, písně, hry, říkadla a hádanky pro
nejmenší děti, ilustrované Josefem
Ladou a sebrané do špalíčku.
ISBN 978-80-242-7060-9

Lada, Josef
Krásné české Vánoce

Praha: Fragment, 2020, 10 s., 199 Kč
Zazpívejte si společně s námi nejznámější české koledy, jako jsou: Půjdem
spolu do Betléma, Nesem vám noviny, Štědrej večer nastal a další.
ISBN 978-80-253-4950-2

OSO B N OSTI
Fourcade, Martin
Martin Fourcade

Překl. Řihánková, Jitka, Brno: Jota,
2020, 240 s., váz. 398 Kč
Osobní deník biatlonové legendy.
ISBN 978-80-7565-796-1

Hrabě, Stanislav
Pavel Chaloupka

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 344 s.,
váz. 299 Kč
Pavel Chaloupka je legendou Bohemians Praha, byl nejvýraznější
osobou v období jejich největších
úspěchů včetně mistrovského titulu
v ročníku 1982/1983 a cesty do semifinále Poháru UEFA.
ISBN 978-80-278-0000-1

Jastrzembská, Zdeňka;
Pichová, Dagmar;
Zouhar, Jan
Jen mít dosti sil!. Ženy v dějinách
české filozofie a vědy
Brno: Host, 2020, 1. vyd., 278 s.,
váz. 329 Kč
Zapomenuté osudy vzdělaných žen.
Ačkoli jsou dnes jejich jména málo
známá, ženy se vždy podílely na vědění, vstupovaly do diskusí a přicházely s originálními myšlenkami.
ISBN 978-80-275-0387-2
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Kaiser, Oldřich; Vokatá, Dáša
Perly sviním

Brumovice: Carpe diem, 2020,
1. vyd., 56 s., váz. 599 Kč
Deluxe Box (kniha + CD + DVD):
První společný titul dvojice Oldřich
Kaiser – Dáša Vokatá přináší všechny
na nosičích uvedené texty, citace
z rozhovorů a unikátní fotografie.
ISBN 978-80-7487-305-8

Vašák, Vašek
Uctívači kulatého božstva.
Fotbal, jak ho vidí slavní

Praha: Olympia, 2020, 228 s., brož.
Zpověď dvaceti známých osobností
o fotbale (Karla Šípa, Petra Jandy,
Jana Kodeše, Jana Pirka, Filipa Renče,
Adama Mišíka atd.) naleznete v této
knize a k tomu také historii dvaceti
sportovních hymen a písní.
ISBN 978-80-7376-616-0

Voráč, Jiří
Vojtěch Jasný. Filmový básník
v exilu

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 352 s.,
váz. 379 Kč
Filmový režisér a scenárista Vojtěch
Jasný (1925—2019) proslul jako
autor jednoho z legendárních děl československého filmového zázraku —
baladické moravské kroniky Všichni
dobří rodáci (1968).
ISBN 978-80-275-0246-2

Výborná, Lucie
Mezi světy

Praha: Universum, 2020, 312 s., váz.
495 Kč
Pravidelně ji slýcháte z rozhlasu, její
hlas je s vámi už desítky let, v autě na
cestách, v kanceláři nebo třeba i ráno
v koupelně. Do toho si občas odskočí
na moderování v televizi nebo natáčí
svá extrémní interview.
ISBN 978-80-242-7059-3

PO E Z I E
Co číhá v temnotách

Český Krumlov: Martin Štefko, 2020,
1. vyd., 204 s., brož. 199 Kč
V hlubinách temnoty číhá Prokletý
král. V hlubinách temnoty číhá Smrt.
Je tam Marnost. Hymna podsvětí.
Nekropolis. A možná i Milost. Sbírka
hororových básní.
ISBN 978-80-88067-26-9

Sbírka básní autora z Turnova obsahuje jednačtyřicet básní a jednu
prózu. Ilustracemi jsou autorovy
kresby a grafiky.
ISBN 978-80-87523-29-2

Kolmančič, Petra
(Pro)past za (pro)pastí

Boskovice: Albert, 2020, 1. vyd.,
88 s., brož. 180 Kč
Slovinská básnířka (1974), filozofka
a kulturní socioložka za sbírku (Pro)
past za (pro)pastí – P(l)ast za p(l)astjo) – obdržela slovinskou cenu Veronika (nejlepší básnická sbírka roku).
ISBN 978-80-7326-317-1

Liků, Janele z
Hryzla

Praha: Odeon, 2020, 88 s., brož.
199 Kč
Divoké a nespoutané básně Janele
z Liků našly v této sbírce zklidňující
úběžníky nalézání nového domova
a blízkost ne vždy něžných hlodavců.
ISBN 978-80-207-1981-2

Morgenstern, Christian
77 šibenic

Překl. Janula, Jan, Praha: Vyšehrad,
2020, 104 s., váz. 249 Kč
Poezie Christiana Morgensterna fascinuje svou nespoutanou fantazijností, hravostí a jazykovou originalitou
generace českých čtenářů, překladatelů a hudebníků.
ISBN 978-80-7601-366-7

Recht, Lilli
Ziellose Wege

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 100 s.
Sbírka lyriky a několika prozaických
textů německy píšíci básnířky Lilli
Rechtové (1900–?), jejíž životní osudy a dílo zcela upadly v zapomnění.
ISBN 978-80-244-5746-8

Šustková, Tereza
Tíha vlny

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 78 s., brož.
229 Kč
Po debutu Skrýše (2018), který vzbudil zaslouženou pozornost, přichází
básnířka s dalším, ještě vyzrálejším
a koncentrovanějším souborem.
ISBN 978-80-275-0394-0

POVÍ D K Y

Erben, Karel Jaromír
Kytice

Koryta, Filip
Falknov Calling

Erben, Karel Jaromír
Kytice – luxusní vydání

Mándy, Iván
Cyklon a jiné povídky

Janiga, Stanislav
Nebyl tu řadu let

Paul, Jan
Mrkací panenka

Praha: Odeon, 2020, 168 s., váz.
599 Kč
Snad nejznámější česká sbírka balad
19. století je natolik nadčasová, že
oslovuje čtenáře již neuvěřitelných 150
let. Verše plné tajemna, mystiky a poučení jdou až do hloubky české duše.
ISBN 978-80-207-1986-7

Praha: Odeon, 2020, 168 s., váz.
1999 Kč
Snad nejznámější česká sbírka balad
19. století je natolik nadčasová, že
oslovuje čtenáře již neuvěřitelných
150 let. Verše plné tajemna, mystiky
a poučení jdou až do hloubky české
duše.
ISBN 978-80-207-1988-1

Nymburk: Kaplanka, 2020, 1. vyd.,
82 s., váz. 100 Kč

Brno: Druhé město, 2020, 208 s.,
váz.
Prozaická prvotina předního hlasu
tuzemské slam poetry Dr. Filipitche
své slamové kořeny nezapře. V tomto
sumáři mikropovídek je však autor
oproti pódiu mnohem otevřenější.
ISBN 978-80-7227-447-5

Praha: Novela bohemica, 2020,
232 s., brož.
Svět budapešťských činžáků, kavárniček, hospůdek, plováren a fotbalových stadionů nikdo neznal lépe
než Iván Mándy, jeden z nejvýznamnějších a nejsvéráznějších klasiků
maďarské prózy 20. století.
ISBN 978-80-88322-10-8

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020, 140 s., brož.

bibliografie
Malíř, výtvarný kritik, a prozaik Jan
Paul vydává novou sbírku povídek
nazvanou Mrkací panenka. V novém
titulu se autor zabývá tématem lásky,
nenávisti a smrti.
ISBN 978-80-7325-507-7

Tučková, Kateřina; Pilátová,
Markéta; Faulerová, Lucie a kol.
Objekty v zrcadle jsou blíž, než
se zdají být

Praha: Odeon, 2020, 216 s., váz.
279 Kč
Jak čeští povídkáři prozaicky zhodnocují stav nouze? Jak se karanténa,
izolace a nečekaná absolutní proměna životů lidí zrcadlí v jejich tvorbě?
Sedmnáct povídek o různých aspektech, projevech důsledků pandemie.
ISBN 978-80-207-2004-7

PRÓZ A
Elbel, Adéla
Doba temna

Brno: CPress, 2020, 160 s., váz.
299 Kč
Zpráva o těžkostech triviální reality
od populární komičky. Skončíš v nenáviděné práci v ofisu, začneš chápat,
že podobnou přítrž by si zasloužilo
i tvé manželství, konečně se odvážíš
vnímat sama sebe a své potřeby
a bum!
ISBN 978-80-264-3366-8

Kolman, Vojtěch
Noc, v níž se pořádají medvědí
hony na zajíce

Praha: Argo, 2020, 208 s., váz.
248 Kč
Co má společného filosofie a jazykový vtip? A co G. W. F. Hegel a Felix
Holzmann? Na tyto otázky stručně,
leč se vší akribií odpovídá tato kniha.
ISBN 978-80-257-3377-6

Kučíková, Marta
Z mého severoitalského deníku

Praha: Ikar, 2020, 208 s., váz. 279 Kč
„Ano, i jeden polibek může být polibkem smrti. Což je obzvláště tady, ve
vroucí Itálii, katastrofa. Jak prožívá
těžkou koronavirovou pandemii
v Itálii roku 2020 česká rodina v dolomitském podhůří?
ISBN 978-80-249-4321-3

Maynerick Blaise, Misha
Náš úžasný život

Brno: Jota, 2020, 144 s., váz.
Tato zábavná, barevná knížka plná
poschovávaných zajímavostí vypráví
o tom, jak jsme my lidé spojeni se
vším kolem nás – s ostatními živočichy, s přírodou, ba s celým vesmírem.
ISBN 978-80-7565-772-5

Nawrath, Martin; Skřipská, Alena
Větší než velká výzva
Brno: Druhé město, 2020, 72 s., váz.
Tato kniha je mírně upravenou podobou výstavy, která přibližuje osobní
a rodinné příběhy dětí prožité na hematoonkologickém oddělení Dětské
kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
ISBN 978-80-7227-441-3

Olshaker, Mark; T. Osterholm,
Michael
Neviditelní zabijáci. Válka člověka se smrtícími patogeny
Praha: Prostor, 2020, 384 s., brož.
Autoři nám ukazují, že bychom se
jednoho dne mohli probudit do
světa, ve kterém mnohá antibiotika
už neléčí, biologické války jsou sku-

tečností a hrozba katastrofální chřipkové nebo koronavirové pandemie je
neustále přítomna.
ISBN 978-80-7260-473-9

Papoušek, Vladimír
Zpívám elektrickému tělu.
Biotronická imaginace Vladimíra
Raffela
Praha: Akropolis, 2020, 192 s., váz.
Autor se v knize zabývá dílem Vladimíra Raffela, spisovatele–lékaře,
který dal nakonec před literaturou
definitivně přednost lékařskému
povolání. Jeho dílo je ohraničeno lety
1927 a 1930.
ISBN 978-80-7470-336-2

Pavel, Hrňa
Jako šafránu

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2020,
1. vyd., 154 s., brož. 210 Kč
Nová kniha Pavla Hrni čtenáře upoutá už od začátku. Najdeme tady jak
krásy, tak i smutky života, vše zachycené laskavými a vlídnými autorovými slovy. A proč název Jako šafránu?
Co je tím šafránem lidského života?
To už se dozvíte v knížce.
ISBN 978-80-7380-255-5

Przygoda, Jeanette
Na procházce se psem

Překl. Smrčková, Lea, Praha: Esence,
2020, 96 s., brož. 299 Kč
Ani sebevětší zahrada nenahradí psovi procházku.
ISBN 978-80-242-6947-4

Učňová, Michaela
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli 2

Praha: Edice ČT, 2020, 208 s., váz.
399 Kč
Naše babičky byly přebornice v tom,
jak doma využít doslova všechno, co
se urodilo na zahradě a na poli, co vyprodukovalo hospodářství a co bylo
uloženo v zásobách na zimu. A když
bylo potřeba, dokázaly uvařit chutné
jídlo ze skromných zásob.
ISBN 978-80-7404-342-0

Výbor z díla

Praha: Granit, 2020, 2. vyd., 68 s., váz.
Povídky, básně, divadelní hry. Neprodejné.
ISBN 978-80-7296-129-0

PŘ Í BĚ HY
Evaristová, Bernardine
Dívka, žena, jiné

Překl. Hanišová, Viktorie, Brno: Host,
2020, 437 s., váz.
Vítejte v Británii, jak ji ještě neznáte.
Kniha Dívka, žena, jiné sleduje strhující osudy dvanácti britských žen na
strastiplné pouti napříč uplynulým
stoletím.
ISBN 978-80-275-0367-4

Grün, Anselm
Vánoční rozjímání

Překl. Závodná, Eliška, Praha: Portál,
2020, 96 s., brož. 199 Kč
Vánoční poselství jednoho z nejoblíbenějších duchovních autorů
současnosti provází čtenáře v krátkých hutných črtách po adventních
a vánočních tématech.
ISBN 978-80-262-1708-4

Herriot, James
To by se zvěrolékaři stát nemělo
Překl. Marxová, Eva, Brno: Jota,
2020, 480 s., váz.

z n o v i n e k k 2 5 . 1. 2 0 2 1 4 8 8 t i t u l ů
Nahlédněte do kouzelného a nezapomenutelného světa Jamese Herriota,
nejoblíbenějšího veterináře na světě,
a jeho zvěřince vtipných, hřejivých, ale
někdy i smutných zvířecích pacientů.
ISBN 978-80-7565-754-1

Krajina protkaná vůní olivovníku, zapadající slunce líbající plody ve vinohradu a silné osudy toskánských žen.
ISBN 978-80-7565-774-9

Hruška, Emil
Pohraniční pitaval

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2020, 256 s., váz. 299 Kč
Co jen si má Willow počít s lesem,
který zdědila po své tetě Alwině?
ISBN 978-80-264-3431-3

Praha: Epocha, 2020, 144 s., váz.
159 Kč
Pohraniční pitaval volně navazuje na
knihu Vraždy v pohraničí (2018).
ISBN 978-80-7557-973-7

Král, Dominik
Gigolo – zpověď luxusního
společníka

Praha: Fortuna Libri, 2020, 224 s.,
váz. 299 Kč
Řekněme, že se jmenuje Dominik.
Možná jste ho potkala v metru,
ohlédla se za ním a chvíli nato jej
nadobro pustila z hlavy. Dominik je
gigolo. Zapomeňte ale na všechno,
co si myslíte, že o mužských společnících víte.
ISBN 978-80-7546-323-4

Nicolaiová, Kathryn
Neděje se nic zvláštního

Překl. Kadlecová, Šárka, Praha:
Esence, 2020, 288 s., váz. 299 Kč
Soubor „pohádek“ nebo spíš krátkých vyprávění pro dospělé, jejichž
tématem je docela obyčejný život, ve
kterém se neděje nic dramatického
ani závažného.
ISBN 978-80-242-7101-9

Pavlásek, Lukáš
Neuvěřitelně šílené příběhy

Praha: Pikola, 2020, 152 s., váz.
279 Kč
Tohle jsou ty nejvíc neuvěřitelné
a nejbláznivější příběhy, jaké se kdy
na světě staly.
ISBN 978-80-242-6939-9

Ringelová, Johana;
Snyder, Timothy
Nemocná Amerika

Praha: Prostor, 2020, 186 s., váz.
Vedle jarní světové zdravotní krize
inspirovala Timothyho Snydera
k sepsání Nemocné Ameriky i osobní
zkušenost s americkým zdravotnictvím.
ISBN 978-80-7637-147-7

Šulc, Viktorín
Zlý duch

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 608 s.,
váz. 599 Kč
Další svazek ojedinělého a mimořádně rozsáhlého díla mapujícího historii
tuzemské vraždy zaměřuje tentokrát
svou pozornost především na roky
2000 až 2010.
ISBN 978-80-7557-229-5

ROM ÁNY
Adichieová, Chimamanda Ngozi
Purpurový ibišek

Překl. Štádler, Petr, Brno: Host, 2020,
1. vyd., 312 s., váz. 369 Kč
Nádherný román od autorky bestselleru Amerikána o emočních bouřích
dospívání, pevných rodinných poutech a zářivém příslibu svobody.
ISBN 978-80-275-0102-1

Blasi, Marlena de
Antonia a její dcery

Překl. Dembická, Simoneta, Brno:
Jota, 2020, 240 s., váz.
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Bohlmannová, Sabine
Dívka jménem Willow

Bowmanová, Valerie
Neodolatelný ničema

Praha: Ikar, 2020, 312 s., váz. 299 Kč
Lady Daphne Swiftová vždy obdivovala své dva bratry, kteří hrdě sloužili
koruně.
ISBN 978-80-249-4332-9

Boyle, Gregory
Kérky na srdci

Praha: Paulínky, 2020, 336 s., brož.
349 Kč
Autor je americký jezuita, který už
více než třicet let požehnaně působí
mezi mladistvými členy gangů v Los
Angeles. Otec Greg je vynikající
a vtipný vypravěč, ale především Boží
muž na svém místě.
ISBN 978-80-7450-392-4

Brooke, Lauren
Heartland: Cesta domů

Brno: CPress, 2020, 160 s., váz.
249 Kč
Koňská farma Heartland, ukrytá
v kopcích Virginie, je jedinečným
místem, kde se hojí jizvy minulosti
a týraní a vystrašení koně se zde učí
znovu důvěřovat lidem.
ISBN 978-80-264-3429-0

Brown, Sandra
Střemhlavý pád

plných dobrodružství setkává s milovaným páníčkem Ethanem.
ISBN 978-80-249-4263-6

Cantorová, Melanie
Smrt a další šťastné konce

Překl. Špetláková, Naďa, Praha: Ikar,
2020, 352 s., váz.
Jennifer Coleová se právě dozvěděla,
že jí zbývají jen tři měsíce života.
Přesně devadesát dní na to, aby dala
své záležitosti do pořádku a rozloučila se s přáteli a rodinou.
ISBN 978-80-249-4231-5

Carver, C. J.
Mrazivé echo

Překl. Štěpánková, Ivana, Praha:
Kalibr, 2020, 272 s., váz. 329 Kč
V dětství byli Harry, Lucas a Guy nejlepšími kamarády.
ISBN 978-80-242-6982-5

Defoe, Daniel; Harte, Bret;
Kipling, Rudyard a kol.
Velká kniha slavných dobrodružných příběhů

Praha: Pikola, 2020, 296 s., váz.
399 Kč
Knížka představuje antologii slavných
dobrodružných příběhů klasické světové literatury.
ISBN 978-80-242-6463-9

Dyken, Rachel van
Zničená

Překl. Řeháková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2020, 280 s., váz. 299 Kč
Nejsem typická dívka. Utíkala jsem
tak dlouho před vzpomínkami, které
mě pronásledovaly, až se deprese stala mou jedinou společnicí. Žila jsem
v temnotě… dokud se Wes Michels
nenabídl, že se stane mým světlem.
ISBN 978-80-269-1465-5

Překl. Válková, Marie, Praha: Ikar,
2020, 392 s., váz. 399 Kč
Když Rye, zkušený pilot, dosedne na
zem po zásahu laserem, ukáže se,
že s černou schránkou, kterou měl
narychlo dopravit zákazníkovi, jsou
spjaty velmi podivné okolnosti.
ISBN 978-80-249-4304-6

Eames, Nicholas
Krvavá Rose

Browneová, Sheryl
Vzorná chůva

Překl. Hoangová, Dagmar, Praha:
Ikar, 2020, 416 s., váz. 399 Kč
Uctívaný, zahrnovaný lichotkami,
obávaný Fridrich zvaný Barbarossa je přesvědčený, že je na vrcholu
své moci.
ISBN 978-80-249-4279-7

Překl. Bartoněk, Lukáš, Praha: Ikar,
2020, 368 s., váz.
Věříte jí, pokud jde o vaši rodinu,
svěřili byste jí ale svůj život? Mark
a Melissa jsou nadšení, že našli
Jade, chůvu, která to s jejich dětmi
skvěle umí. Jade – jíž shořel dům do
základů – je ale potřebuje stejně tak
jako oni ji.
ISBN 978-80-249-4313-8

Calligarich, Gianfra
Poslední léto ve městě

Praha: Argo, 2020, 176 s., váz.
Významnou roli v románu, který
atmosférou připomíná Felliniho
Sladký život, hraje Řím, metropole,
do jejíž omamné náruče se hrdina
s nadějí vrhá, ale namísto splněných
snů ho čeká jen tvrdá a bezútěšná
realita.
ISBN 978-80-257-3358-5

Cameron, Bruce W.
Psí slib

Překl. Tetřevová, Renáta, Praha: Ikar,
2020, 376 s., brož.
Všichni psi jednou přijdou do nebe.
Nejinak je tomu i s Baileym, který se
zde po několika prožitých životech

Překl. Macková, Michaela Šprtová,
Brno: Host, 2020, 535 s., brož.
Žij rychle a zemřeš včas.
ISBN 978-80-275-0259-2

Ebertová, Sabine
Srdce z kamene

Elston, Ashley
10 rande naslepo

Překl. Poláčková, Iveta, Praha: CooBoo, 2020, 304 s., váz. 299 Kč
Sophie si k Vánocům přeje jedinou
věc – strávit víc času se svým klukem.
ISBN 978-80-7661-136-8

Emezi, Akwaeke
Zřídlo

Překl. Marková Vlášková, Tereza,
Brno: Host, 2020, 1. vyd., 229 s.,
váz. 299 Kč
Ada se narodila uvězněná mezi dvěma světy. Její rodiče si ji vymodlili,
avšak teď se obtížně vyrovnávají
s náladovými a protiřečícími si duchy,
kteří tělo jejich dcery zalidnili.
ISBN 978-80-275-0294-3

Enoch, Suzanne
Dobře utajený Skot

Překl. Pacnerová, Jana, Praha:
Baronet, 2020, 352 s., váz.

bibliografie
Vynalézavá anglická dáma a horkokrevný skotský horal spojí své síly,
aby obelstili darebáka, aniž by porušili jediné pravidlo!
ISBN 978-80-269-1483-9

Fisher, Tarryn
Zloděj

Praha: Baronet, 2020, 280 s., váz.
299 Kč
Caleb Drake se nikdy nevzpamatoval
ze své první lásky. Ani když se oženil.
Ani když se ona vdala. Protože se
jeho život neustále vrací k minulosti,
musí se rozhodnout, jak daleko je
ochotný zajít, aby odměřenou a svůdnou Olivii Kaspenovou získal zpět.
ISBN 978-80-269-1468-6

Gerritsenová, Tess
Temný stín noci

Překl. Johnová, Lucie, Praha: Kalibr,
2020, 256 s., váz.
Úspěšná autorka Tess Gerritsenová
ve strhujícím příběhu plném napětí
líčí příběh ženy, která ve snaze uniknout hříchům minulosti hledá útočiště ve starém odlehlém domě u moře.
ISBN 978-80-242-6984-9

Goffa, Martin
Sekta

Praha: Kalibr, 2020, 216 s., váz.
259 Kč
Novinář Marek Vráz alias Terence se
dozvídá o muži, který za podivných
okolností zmizel a nechal po sobě jen
neobvyklý vzkaz. Pátrání Terence zavede až do hor v severní Itálii, kde žije
komunita důsledně uzavřená před
okolním světem.
ISBN 978-80-242-6855-2

Golding, Melanie
Zlatíčka

Překl. Švidrnoch, Roman, Praha: Ikar,
2020, 344 s., váz. 399 Kč
Všichni Lauren Tranterové říkají, že je
vyčerpaná a potřebuje si odpočinout.
ISBN 978-80-249-4178-3

Hooverová, Colleen
Nelituju ničeho

Překl. Jašová, Jana, Praha: Ikar, 2020,
392 s., váz. 349 Kč
Od bestsellerové autorky knih Bez
naděje a Námi to končí. Morgan si
nepřeje nic jiného, než aby její šestnáctiletá dcera Clara neopakovala
tytéž chyby, kterých se v mládí dopustila ona sama.
ISBN 978-80-249-4311-4

Hooverová, Colleen
Odvrácená tvář lásky

Překl. Jašová, Jana, Praha: Yoli, 2020,
288 s., váz.
Když se vysokoškolačka Tate Collinsová na čas přestěhuje ke svému
staršímu bratrovi a seznámí se s jeho
kamarádem, pilotem Milesem Archerem, není to rozhodně láska na
první pohled.
ISBN 978-80-249-4320-6

Hoyt, Elizabeth
Vášnivé touhy

Překl. Šimonová, Dana, Praha: Baronet, 2020, 360 s., váz. 349 Kč
Lady Hero Battenová, sestra vévody
z Wakefieldu, je hrdá na svou dokonalost. Tu chce ještě posílit sňatkem
s markýzem z Mandevillu, atraktivním mužem, členem parlamentu
a dobrým přítelem jejího bratra
vévody.
ISBN 978-80-269-1474-7
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Jirglová, Petra
Všechno nejlepší, Anno

Praha: Ikar, 2020, 344 s., váz. 399 Kč
Osmadvacetiletá Anna má život, který by jí mohl leckdo závidět.
ISBN 978-80-249-4330-5

Kara, Lesley
Kdo o tom ví?

Překl. Špetláková, Naďa, Praha: Ikar,
2020, 280 s., váz.
Astrid Phelpsové je dvaatřicet a po
letech, kdy se ne zcela úspěšně živila
jako scénografka, se snaží začít znovu
– a především vypořádat se závislostí na alkoholu, která ji už o dost
připravila.
ISBN 978-80-249-4291-9

Karolová, Kateřina
Zítřek ti nikdo neslíbil

Praha: XYZ, 2020, 288 s., brož.
349 Kč
Jsou tři, i když každý sám.
ISBN 978-80-7597-791-5

Kay, Elizabeth
Sedm lží

Překl. Limrová, Karolína, Praha: Ikar,
2020, 368 s., váz.
Jane a Marnie jsou nerozlučné kamarádky už od svých jedenácti let. Sotva
dosáhnou dvacítky, obě se zamilují
a vdají za hezké mladé muže. Ale
Jane Marniina manžela nikdy neměla
moc v lásce.
ISBN 978-80-249-4287-2

Kettu, Katja
Brloh

Překl. Hanušová, Jitka, Praha: Argo,
2020, 136 s., váz. 398 Kč
Grafický román Katji Kettu a Jana Anderssona o nezkrotné síle fantazie.
ISBN 978-80-257-3392-9

King, Stephen; Bartošková, Linda
Pistolník. Temná věž I
Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2020, 4. rozšíř. vyd., 232 s., váz.
259 Kč
V první knize Pistolník představuje
Stephen King čtenářům jednoho ze
svých nejtajemnějších hrdinů, Rolanda z Gileadu, posledního pistolníka.
Je to znepokojivý samotář putující po
fascinující cestě dobra a zla.
ISBN 978-80-7593-135-1

Kinsella, Sophie
Báječné nakupování o Vánocích
Praha: BB art, 2020, 336 s., váz.
Oslavte nejkrásnější svátky roku
s jedinečnou Becky Brandonovou,
rozenou Bloomwoodovou! Nastane
chaos, nebo se Becky podaří připravit příjemné Vánoce plné radosti?
Vynikající vánoční román.
ISBN 978-80-7595-392-6

Laurenová, Christina
Moje nejoblíbenější jednorázovka

Brno: Jota, 2020, 256 s., váz.
Další román od bestsellerové autorky
a odbornice na moderní randění je
o seznamkách a podivných lidech,
kteří se na nich objevují. Možná se
budete smát, a možná se někdy jen
hořce pousmějete, protože sakra víte,
jaké to je!
ISBN 978-80-7565-782-4

Lee, Daniel
Esesákovo křeslo

Brno: BizBooks, 2020, 248 s., brož.
399 Kč

V čalounění 70 let starého křesla
byly nalezeny dokumenty označené
svastikou.
ISBN 978-80-264-3318-7

Levithan, David; Cohnová, Rachel
Dash Lily – Kniha přání
Překl. Bíla, Tomáš, Praha: CooBoo,
2020, 276 s., brož. 299 Kč
Lily zanechala chvíli před Vánoci
červený zápisník plný výzev na poličce svého oblíbeného knihkupectví
a čeká, až někdo přijme nabídku
ke hře.
ISBN 978-80-7661-148-1

Lewisová, Susan
O minutu později

Překl. Jansová, Markéta, Praha: Ikar,
2020, 408 s., váz. 299 Kč
Vivienne Shegerová má vše, o čem
snila – skvělou práci, perfektní byt
a přátele, jejichž životy jsou stejně
dokonalé jako ten její. Život prostě
nemá chybu.
ISBN 978-80-249-4297-1

Lonsdaleová, Kerry
Všechny vlny oceánu

Překl. Láryšová, Hana, Praha: Ikar,
2020, 304 s., váz. 359 Kč
Nový příběh od bestsellerové autorky
Všechno, co máme. Po tragickém incidentu, který zničil její rodinu, opustila Molly Brennanová muže, kterého
nade všechno milovala, a utekla co
nejdál od domova.
ISBN 978-80-249-4340-4

Marsonsová, Angela
Mrtvé vzpomínky

Překl. Kunová, Jana, Praha: Kalibr,
2020, 400 s., váz. 399 Kč
Zničila jim život. Teď se oni chystají
zničit ten její.
ISBN 978-80-242-7092-0

Martin, George R. R.
Rytíř Sedmi království

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2020, 280 s., brož. 298 Kč
Dlouho před tím, než Targaryenové ztratili Železný trůn, dlouho po
tom, co přišli z Valyrie a sjednotili
Sedm království, ale jen krátce po
tom, co říši rozervala vedví a poničila
Blackfyrova vzpoura, křižoval krajem
potulný rytíř.
ISBN 978-80-257-3275-5

Maxwell, Eliza
Ve vlastním stínu

Překl. Pavlíček, Stanislav, Praha: Ikar,
2020, 336 s., váz. 359 Kč
Každý spisovatel má svůj příběh.
Některý je krvavější než jiný. Cílevědomá autorka Graye Templetonová
udělá cokoli, aby unikla vzpomínkám
na děsivý zločin z dětství.
ISBN 978-80-249-4169-1

McEwan, Ian
Betonová zahrada

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

Montague, Caroline
Tajemství italské vily

Překl. Jiříček, Petr, Praha: Ikar, 2020,
448 s., váz.
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Itálie 1937. Alessandra Marstonová
truchlí nad ztrátou svého manžela
Anthonyho, když zjistí, že zdědila
rodinné sídlo svých předků – vilu Duranteových skrytou hluboko v kopcích malebného Toskánska.
ISBN 978-80-249-4299-5

Mortonová, Kate
Šepot vzdálených chvil

Překl. Krejčí, Hana, Praha: Ikar, 2020,
496 s., váz. 399 Kč
Edie Burchillová si se svojí matkou
nikdy nebyly moc blízké, když však
maminka dostane nečekaný dopis,
vydává se Edie do Milderhurst
Castle, vznosného, ale chátrajícího
sídla, kde žijí neprovdané sestry
Blytheovy.
ISBN 978-80-249-4260-5

Moyesová, Jojo
Jako hvězdy v temné noci

Překl. Mikolajková, Lucie, Praha: Ikar,
2020, 400 s., váz. 399 Kč
Alice Wrightová doufala, že sňatkem
s pohledným Američanem Bennettem Van Clevem unikne sešněrovanému životu v Anglii.
ISBN 978-80-249-4347-3

Ng, Celeste
Ohníčky všude kolem

Překl. Kunová, Jana, Praha: Ikar,
2020, 376 s., brož.
V Shaker Heights, poklidném předměstí Clevelandu, dbají lidé na to,
aby měli všechno přesně podle šablony – stejné trávníky, stejné domy,
a také aby žili stejné životy.
ISBN 978-80-249-4319-0

Pötzsch, Oliver
Kejklíř

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Brána,
2020, 568 s., váz. 479 Kč
1486: Knittlingen platí za klidné místo v hornaté oblasti Kraichgau do té
doby, než do města vkročí komedianti. Najednou se v okolí začnou ztrácet
děti. Johann Georg, zvaný „Faustus“,
Šťastlivec, to nevnímá.
ISBN 978-80-242-6824-8

Riiter, Christiane
Žena v polární noci

Praha: Portál, 2020, 200 s., brož.
299 Kč
„Všeho nech a přijeď za mnou!“ Právě
tohle napsal své mladé ženě její manžel, který se v té době živil jako lovec
kožešin na Západním Špicberku.
ISBN 978-80-262-1673-5

Román o nezdolnosti přátelství
a o jeho složité povaze.
ISBN 978-80-275-0399-5

Simone, Sierra
Americký král

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2020, 496 s., váz. 399 Kč
Říká se, že každý tragický hrdina
má jeden osudový nedostatek,
tajný hřích, drobný steh vetkaný do
své budoucnosti už od samotného
narození. A já nejsem výjimkou.
Mé hříchy už nejsou tajemstvím.
Mé nedostatky už nemůžou být
osudovější.
ISBN 978-80-269-1477-8

Skelton, C. L.
Sága rodu Hardacrů

Praha: Brána, 2020, 568 s., váz.
499 Kč
Sága rodu Hardacrů je rozmáchlým
příběhem popisujícím cestu jejich
rodiny z chudoby až na samý
vrchol.
ISBN 978-80-242-7020-3

Smith, Kathy
Nevěsty s.r.o.

Praha: Olympia, 2020, 174 s., brož.
Náš svět je velké divadlo. A my v něm
hrajeme hlavní roli. Všichni toužíme
být šťastní a najít konečně toho
pravého nebo tu pravou. Hrdinové
a hrdinky knihy Nevěsty s.r.o tohoto
vytouženého cíle dosáhli.
ISBN 978-80-7376-611-5

Sóseki, Nacume
Kokoro

Praha: Vyšehrad, 2020, 336 s., váz.
299 Kč
Světový román o propasti mezi dvěma generacemi. Mistrovský román
klasika moderní japonské literatury,
ve kterém citlivě a působivě ztvárnil
generační střet v zemi procházející
prudkou přeměnou.
ISBN 978-80-7601-364-3

Soukupová, Petra
Věci, na které nastal čas. Román
v povídkách
Brno: Host, 2020, 1. vyd., 300 s.,
váz. 369 Kč
Život nelze naplánovat ani se na
něj nedá dopředu připravit. Alice
s Richardem spolu žijí už patnáct let.
Možná to nikdy nebyla velká láska,
možná ji jenom zabil běžný život.
ISBN 978-80-275-0390-2

Rimmerová, Kelly
Utajená dcera

Srdečná, Drahomíra
Benovo fotbalové dobrodružství
/ Ben´s football adventures

Rina, Lin
Kroniky prachu – Pár stránek
navíc.

Starnone, Domenico
Důvěrnosti

Překl. Tichá, Lenka, Praha: Ikar,
2020, 312 s., váz. 299 Kč
„Adoptovali jsme tě.“ Tahle krátká
věta obrátila Sabině život naruby.
Najednou se svět rozdělil na Před
a Po. Sabině je právě 37 let a je
těhotná.
ISBN 978-80-249-4325-1

Praha: Fragment, 2020, 192 s.,
299 Kč
„Nejmilejší Eliso, už je to tady!“
ISBN 978-80-253-4991-5

Russo, Richard
Šance tu je…

Překl. Kadlec, Vratislav, Brno: Host,
2020, 420 s., váz.

Praha: Olympia, 2020, 80 s., váz.
Tato knížka je vhodná pro fotbalové fanoušky, pro milovníky sci–fi
a všechny, kdo mají rádi zvířata. Zábavnou formou a napínavým dějem
přivádí čtenáře k hlubšímu zamyšlení
nad současnými problémy soužití lidí
a dalších živých tvorů.
ISBN 978-80-7376-610-8

Překl. Flemrová, Alice, Zlín: Kniha
Zlín, 2020, 144 s., váz. 269 Kč
Jsme tím, za koho se považujeme,
nebo tím, koho v nás vidí druzí?
Učitel a později úspěšný spisovatel
Pietro je celý život vázán důvěrným
poutem ke své bývalé studentce Terese, s níž prožil vášnivý vztah.
ISBN 978-80-7662-080-3

bibliografie
Šefara, Michal
Tanečnice z Donbasu

Praha: Brána, 2020, 408 s., váz.
399 Kč
Tara je talentovaná ukrajinská tanečnice, která má před sebou zářivou
kariéru.
ISBN 978-80-242-6850-7

Špínová, Adéla
January a Deset tisíc dveří

Praha: CooBoo, 2020, 424 s., váz.
January je ztělesněním zvědavosti
a v obrovském sídle bohatého pana
Locka se cítí jako jedna z podivných
hraček a pokladů, které zdobí jeho
chodby: oprašovaná, pečlivě udržovaná, ignorovaná, a hlavně úplně
jinde, než by měla být.
ISBN 978-80-7661-138-2

Těsnohlídek, Rudolf
Liška Bystrouška

Brno: Host, 2020, 2. vyd., 208 s.,
váz. 429 Kč
Nové vydání stálice české literatury.
Dílo, které zůstává přitažlivé i po
desítkách let od svého zrodu, vzniklo
z pouhé náhody.
ISBN 978-80-275-0346-9

Vincentová, Alice
Přesazená. Jak nechat život
znovu bujet

Překl. Rotterová, Tereza, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 368 s., váz. 399 Kč
Zalít, pohnojit, přesadit. Žít. Najednou je to tu — člověk je dospělý, bez
partnera, s pochybnou kariérou a ještě pochybnějším bydlením. Začne
se ohlížet do dětství a vzpomínat na
jeho krásné jistoty.
ISBN 978-80-275-0305-6

Ward, Penelope; Keelandová, Vi
Boháč z Park Avenue

Praha: Baronet, 2020, 376 s., váz.
349 Kč
Začalo to jako obyčejný den. Pak přišla drobná autonehoda. Chlap, s kterým jsem se srazila, řídil drahý vůz
a byl naprosto okouzlující. Bohužel to
byl také naprostý pitomec.
ISBN 978-80-269-1471-6

ROM ÁNY
PRO ŽE NY
Austenová, Jane
Emma

Překl. Hilská, Kateřina, Praha:
Slovart, 2020, 470 s., váz. 349 Kč
Úspěšný román Jane Austenové
z prostředí anglické „lepší společnosti“ počátku 19. století, kde čas plyne
pomalu a porušení společenských
konvencí je neodpustitelnou chybou.
V překladu Kateřiny Hilské.
ISBN 978-80-7529-976-5

ROZH OVO RY
Howard Speciál 2020

Český Krumlov: Martin Štefko, 2020,
1. vyd., 72 s., brož. 129 Kč
Speciální číslo elektronického magazínu Howard (http://www.howardhorror.cz/), které představuje výběr
článků z druhého ročníku časopisu,
tedy z roku 2013. Ve speciálu najdete
rozhovory, portréty, články a povídky.
ISBN 978-80-88067-27-6

Knězů, Jakub;
Nesvadbová, Barbara
Hovory s doktory II – 12

pohledů na zdraví, lásku, víru…
a naději

Praha: Universum, 2020, 192 s., váz.
299 Kč
Barbara Nesvadbová a Jakub Knězů
připravili další knihu rozhovorů
s předními českými lékaři.
ISBN 978-80-242-7099-9

Stach, Daniel; Cihlářová, Gabriela
Hyde Park Civilizace 2
Praha: Edice ČT, 2020, 240 s., brož.
269 Kč
Druhý výběr rozhovorů s vědci
a osobnostmi z pořadu Hyde Park Civilizace. Kniha pro ty, co ví, že chtějí
vědět. Hosty Hyde Parku Civilizace
jsou lidé, kteří mění svět.
ISBN 978-80-7404-341-3

TMBK; Landsman, Dominik
Někdo mě má rád

Praha: Listen, 2020, 248 s., brož.
359 Kč
Jiří Ovčáček, historicky první člověk
v dějinách České republice, který
zastává funkci jak první dámy, tak
i viceprezidenta, míří plnou parou do
učebnic dějepisu.
ISBN 978-80-242-7129-3

SCÉ NÁŘ E
Havelka, Jiří
Vlastníci. Komedie pro ty, kdo
to nezažili. Drama pro ty, kdo
tím žijí.

Praha: Novela bohemica, 2020,
216 s., brož.
Knižní vydání scénáře (přepisu
filmových dialogů) s úvodem Petra
Fischera provázejí fotografie z filmu i z natáčení, rozhovor s Jiřím
Havelkou.
ISBN 978-80-88322-12-2

SCI-FI, FANTASY
Antonín, Martin D.
Křivé ostří, reedice

Praha: Straky na vrbě, 2020, 1. vyd.,
864 s., váz. 550 Kč
Mladičký panoš Jenik z Polomi se
stane svědkem únosu princezny
Violy. Chce-li se pomstít vrahům
a získat zpět ztracenou čest, nezbude
mu nic jiného, než požádat o pomoc
trpaslíky.
ISBN 978-80-88346-07-4

Azzarello, Brian; Chiang, Cliff
Wonder Woman 5: Tělo

Praha: BB art, 2020, 176 s., brož.
Aby zachránila dítě, které Zeus
počal s lidskou dívkou, porazila
Prvorozeného i svého nevlastního
bratra. Zabila boha, aby zachránila
životy milionů lidí. Naplnila prastaré proroctví a zahájila počátek
zcela nové éry. Jmenuje se Wonder
Woman.
ISBN 978-80-7595-412-1

Brubaker, Ed; Phillips, Sean
Fatale 5: Proklít démona

Praha: BB art, 2020, 144 s., brož.
Nicolas Lash konečně našel tajemnou
Josephine, ženu, která mu nenávratně zničila život téhož dne, kdy
ji potkal, a stála ho nohu i většinu
příčetnosti.
ISBN 978-80-7595-388-9

Buxtonová, Kira Jane
Království Dutců

Překl. Žáček, Milan, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 359 s., váz. 379 Kč

z n o v i n e k k 2 5 . 1. 2 0 2 1 4 8 8 t i t u l ů
S. T., domestikovaný vraní samec,
si vystačí s málem: tráví čas se svým
majitelem Velkým Jimem, hašteří se
se seattleskými vránami a ujíždí na
té největší pochoutce, kukuřičných
křupkách Cheetos®.
ISBN 978-80-275-0337-7

Oh, Temi
Sníš o druhé Zemi?

Gossová, Theodora
Nestvůrné dámy na cestách

Paolini, Christopher
Spát v moři hvězd

Praha: Argo, 2020, 600 s., váz.
Ve druhém příběhu
o dobrodružstvích Athénina klubu
se dcery šílených vědců vydávají
na nebezpečnou cestu přes celou
Evropu, aby zachránily další
nestvůrnou dívku a jednou provždy
zhatily nekalé plány Společnosti
alchymistů.
ISBN 978-80-257-3356-1

Hearne, Kevin
Uštvaný

Překl. Bregantová, Lucie, Praha:
Laser, 2020, 336 s., brož. 319 Kč
Šestá kniha cyklu Kroniky Železného druida – série o Atticovi
O´Sullivanovi, posledním druidovi
a nejzábavnějším, nejšílenějším
a nejzapamatovatelnějším hrdinovi
urban fantasy od dob Harryho
Dresdena!
ISBN 978-80-242-7067-8

Jemisinová, N. K.
Kamenné nebe

Překl. Tilcer, Roman, Brno: Host,
2020, 391 s., váz.
Závěrečný díl nejoceňovanější fantasy série současnosti.
ISBN 978-80-275-0339-1

Kuzněcov, Sergej
Mramorový ráj

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Laser,
2020, 264 s., brož. 299 Kč
Fantazie Dmitrije Gluchovského
zrodila kultovní román Metro 2033
a inspirovala vznik literární školy
jeho následovatelů zvané Univerzum
2033.
ISBN 978-80-242-6851-4

Kyša, Leoš (ed.)
Legendy

Praha: Epocha, 2020, 464 s., brož.
Antologie povídek nejmladší generace autorů české fantastiky. Ze
starých příběhů se rodí nové. A stejně
je tomu i u této knihy. Staré příběhy
českých legend uchopili nejmladší
autoři české fantastiky po svém.
ISBN 978-80-7557-179-3

Levy, Roger
Plošina

Překl. Jaňák, Jiří, Praha: Laser, 2020,
458 s., váz. 499 Kč
Sci–fi thriller pro fanoušky Adriana
Tchaikovského, Neala Stephensona
a Alastaira Reynoldse. Plošina je sci-fi
thriller se dvěma dějovými liniemi,
které se nakonec dokonale protnou.
ISBN 978-80-242-6854-5

M., Peta Freestone
Vůně Aramteshe – Temný květ

Překl. Buchlová, Martina, Brno:
Moba, 2020, 445 s., váz. 399 Kč
V říši Aramtesh mají vůně moc.
Sedmnáctiletá Rakel má úžasný talent pro výrobu parfémů, ale ani její
mimořádné schopnosti nestačí, aby
vyléčila svého umírajícího otce. Zemí
se šíří epidemie, která se nevyhýbá
chudým ani mocným.
ISBN 978-80-243-9459-6
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Překl. Palkosková, Mirka, Praha:
Laser, 2020, 440 s., váz. 399 Kč
Uběhlo století od objevu obyvatelné
planety u nedaleké hvězdy.
ISBN 978-80-242-6609-1

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2020, 560 s., váz. 449 Kč
Začátek epické vesmírné ságy od autora bestsellerové série Eragon. Měl
to být rutinní průzkum neobydlené
planety.
ISBN 978-80-253-4935-9

Pratchett, Terry
Ankh–Morpork: Archivy 1.

Praha: Talpress, 2020, 240 s., váz.
590 Kč
V prvním svazku digitálně remasterovaných ilustrací, nazvaném
Ankh–Morpork: Archivy, naleznete
výbor z prvních čtyř zeměplošských
diářů. Snoubí se zde texty Terryho
Pratchetta a Stephena Briggse s ilustracemi Paula Kidbyho.
ISBN 978-80-7197-768-1

Pratchett, Terry
Čaroprávnost – limitovaná
sběratelská edice

Překl. Kantůrek, Jan, Praha: Talpress,
2020, váz. 299 Kč
3. díl zeměplošského cyklu tentokrát
v limitované sběratelské edici, nejlegračnější a nejpodivuhodnější fantasy
v této i jakékoliv jiné galaxii.
ISBN 978-80-7197-758-2

Pratchett, Terry
Mort – limitovaná sběratelská
edice

Překl. Kantůrek, Jan, Praha: Talpress,
2020, váz. 299 Kč
4. díl zeměplošského cyklu tentokrát
v limitované sběratelské edici, nejlegračnější a nejpodivuhodnější fantasy
v této i jakékoliv jiné galaxii.
ISBN 978-80-7197-759-9

Sněgoňová, Kristýna;
Kotleta, František
Amanda

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 340 s.,
brož. 299 Kč
Vesmír je kruté místo. Právo na život
má pouze ten, kdo si jej uhájí v boji.
To ví i posádka lodi Kraksna.
ISBN 978-80-7557-976-8

Šenk, David
Prázdný svět

Praha: Epocha, 2020, 366 s., brož.
Domovina je ráj uprostřed Evropy
vylidněné po epidemii finské krvácivé
horečky. Její občané jsou poprvé
v lidských dějinách opravdu svobodní
– neznají majetek, nejsou svázáni rodinnými pouty či touhou po moci.
ISBN 978-80-7557-979-9

Temné lsti 1–3 BOX

Praha: Slovart, 2020, váz. 999 Kč
Kompletní vydání fantasy trilogie.
ISBN 978-80-276-0201-8

Vaugnh, S. K.
Skrz prázdnotu

Překl. Drobek, Aleš, Brno: Host,
2020, 471 s., brož.
Skrz prázdnotu je vesmírný thriller,
který potěší fanoušky románu „Marťan“ nebo povídky „Příchozí“.
ISBN 978-80-275-0204-2

TH R I LLE RY
Bachman, Richard
Strážci zákona

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2020,
2. vyd., 336 s., váz. 349 Kč
Ve Wentworthu v Ohiu panuje horké
letní odpoledne a v Topolové ulici je
všechno, jak má být. Jediná věc, která
zcela nezapadá do obrazu, je červená
dodávka, která vyčkává s běžícím
motorem na kopci. Brzy se rozjede
a začne masakr.
ISBN 978-80-7593-137-5

Carlsson, Christoffer
Znamení zla

Praha: Argo, 2020, 416 s., váz.
Jedné chladné listopadové noci
v roce 1994 vyhoří jistý dům do
základů. Uvnitř se najdou ostatky
mladé ženy, zavražděné. Pro obyvatele jihošvédské vesničky Marbäck je
to zlomový bod, od té chvíle se místní
události dělí na ty „před požárem“
a „po požáru“.
ISBN 978-80-257-3348-6

Carr, Jack
Na seznamu smrti

Překl. Tumis, Stanislav, Praha: Kalibr,
2020, 424 s., váz. 399 Kč
Konspirační politický thriller Na
seznamu smrti je prvotinou Jacka
Carra, bývalého snipera amerického
námořnictva.
ISBN 978-80-242-6683-1

Carter, Chris
Napsáno krví

Praha: BB art, 2020, 368 s., váz.
Los Angeles, 4. prosince. Přesně tři
týdny do Vánoc. Angela Woodová,
mistryně kapsářského řemesla, pro
dnešek právě skončila – šest set
osmdesát sedm dolarů – to není
špatný výdělek za necelých patnáct
minut práce.
ISBN 978-80-7595-429-9

Fitzek, Sebastian
Cesta domů – Psychothriller

Olomouc: Anag , 2020, 1. vyd.,
376 s., váz. 389 Kč
V sobotu krátce před půlnocí má
Jules Tannberg směnu na doprovodné lince, která je službou pro ženy,
jež se v noci cestou domů bojí jít
samy a potřebují uklidňující hlas. Tak
jako Klara. Mladá žena má strach, že
ji pronásleduje psychopat.
ISBN 978-80-7554-293-9

Floodová, Helene
Terapeutka

Překl. Jindřišková, Jitka, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 328 s., váz. 369 Kč
Psycholožka Sara si nedávno otevřela
soukromou praxi. Jednoho dne manžel Sigurd vyrazí s kamarády na chatu. Sara se těší na volný víkend. Večer
jí však volají manželovi kamarádi
a vyzvídají, kam se Sigurd poděl.
ISBN 978-80-275-0369-8

Gallagher, Charlie
Sleduje tě

Překl. Steinerová, Irena, Praha:
Kalibr, 2020, 320 s., váz.
V kontejneru na odlehlém místě leží
tělo mladé ženy. Vrah ji pozoruje přes
kameru. Rád obdivuje své dílo. Sleduje její umírání. Jenže ona není mrtvá.
Pachatel se tedy vrátí, aby svou práci
dokončil.
ISBN 978-80-242-6843-9

bibliografie
Grisham, John
Ochránci

Praha: Kalibr, 2020, 360 s., váz.
Další román od mistra thrillerů
z právnického prostředí Johna Grishama. Za vraždu mladého právníka
Keitha Russa je na základě vykonstruovaných důkazů na doživotí
odsouzen mladý černoch Quincy
Miller.
ISBN 978-80-242-7070-8

Grisham, John
Přiznání

Překl. Jirák, Jan, Praha: Kalibr, 2020,
416 s., brož. 329 Kč
Devět let čeká Donté Drumm – mladík tmavé pleti ze Slone, obviněný
a odsouzený za znásilnění a brutální
vraždu bělošské dívky Nicole Yaberové – v cele smrti na den, kdy bude
popraven.
ISBN 978-80-242-6833-0

King, Stephen
Beznaděj

Překl. Bartošková, Lind, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 2. vyd.,
480 s., váz. 449 Kč
Stephen King v Beznaději maluje
svým rozmáchlým štětcem apokalyptický souboj mezi Bohem a zlem,
mezi šílenstvím a zjevením. Beznaděj
vychází společně s románem Strážci
zákona, oba příběhy na sebe volně
navazují.
ISBN 978-80-7593-136-8

King, Stephen
Zelená míle

Překl. Žáček, Milan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 4. vyd.,
344 s., váz. 369 Kč
Ve věznici Cold Mountain jsou zloději, žháři, podvodníci a také vrazi
i zvrácení psychopati, kteří čekají na
smrt. Nikdo se však dosud nesetkal
se zločincem tak brutálním, jako je
obr John Coffey.
ISBN 978-80-7593-246-4

Nesser, Hakan
Osamělí

Brno: Moba, 2020, 388 s., váz.
Všechno začíná v roce 1969. Během
studií v Uppsale se spřátelí šestice
mladých lidí. Pořídí si autobus a vyrazí s ním na cestu do východní Evropy.
Tento zpočátku bezstarostný výlet jim
však přinese zážitky, které je navždy
poznamenají.
ISBN 978-80-243-9450-3

Quick, Amanda
Zmizení

Překl. Čermáková, Daniela, Praha:
Baronet, 2020, 288 s., váz.
Před čtyřiceti lety došlo v malém
městečku Fogg Lake k jistému
„Incidentu“: k výbuchu v jeskynním
komplexu, při němž se uvolnily neznámé plyny, které měly na obyvatele
zvláštní účinky. Někteří měli podivné
vidiny. Jiní slyšeli děsivé hlasy.
ISBN 978-80-269-1486-0

Růžek, Miroslav
Perunův hněv

Praha: Edice ČT, 2020, 224 s., váz.
279 Kč
Dobrodružný thriller z pera nejznámějšího českého záhadologa tak, jak
jej mají čtenáři nejraději – s pořádnou
porcí tajemna a připomenutím, že
brát stará proroctví na lehkou váhu
se nevyplácí.
ISBN 978-80-7404-338-3
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Sandford, John
Neonová oběť

Praha: BB art, 2020, 296 s., váz.
Když známý lichvář potřebuje dát
lekci někomu, kdo nevrací peníze
včas, najme si Claytona Deese, který
dlužníka pro výstrahu těžce zraní.
Jednou ovšem Deese úkol zpacká
a skončí ve vězení.
ISBN 978-80-7595-384-1

Štefko, Martin
Nikdy se nepřestala usmívat

Český Krumlov: Martin Štefko, 2020,
2. vyd., 232 s., brož. 229 Kč
Robert Jenkins je uznávaný soudní
psychiatr. Před sebou má případ,
díky kterému už jeho jméno nikdy
nezapadne. A přitom stačí jen mluvit
a naslouchat.
ISBN 978-80-88067-28-3

VÁLEČN É
ROM ÁNY
Hawker, Olivia
Na hraně noci

Překl. Limrová, Karolína, Praha: Ikar,
2020, 352 s., váz.
Historický román Na hraně noci je
překrásným a citlivým příběhem
inspirovaným skutečnými událostmi.
Vypráví o síle naděje, vykoupení
a hledání světla v jednom z nejtemnějších období dějin, v době druhé
světové války.
ISBN 978-80-249-4262-9

V ZPOM Í N K Y
Hroník, Jiří;
Grégr, Miroslav
Atomový dědek Miroslav Grégr:
Se skromností sobě vlastní

Praha: Universum, 2020, 328 s., váz.
379 Kč
Do svého života plného zvratů, který
mapuje téměř všechna důležitá období československých a českých dějin,
nechává prostřednictvím otázek
Jiřího Hroníka nahlédnout Miroslav
Grégr.
ISBN 978-80-242-7081-4

Kutilová, Markéta;
Klicperová, Lenka
S lékaři v první linii

Praha: Universum, 2020, 296 s., váz.
349 Kč
Březen 2020. Česko ochromila
pandemie nového koronaviru z Číny.
Hranice se uzavírají. Reportérka Lenka Klicperová se nemůže přesunout
nikam – ani do válkou zmítané Sýrie,
ani do Somálska. Frontová linie se
však najednou rýsuje jasně zcela jinde – v českých nemocnicích.
ISBN 978-80-242-7065-4

Rapant, Jan
Primáš ze Žítkovej. Mój život
s huslámi, ale aj bez ních

Boskovice: Albert, 2020, 1. vyd.,
128 s., váz. 200 Kč
Legendární zakladatel folklorního
souboru Kopaničár, primáš a pedagog Jan Rapant vzpomíná ve své
autorské monografii na pestrou
a bohatou životní cestu při příležitosti
svého životního jubilea.
ISBN 978-80-7326-316-4

Špitálníková, Nina
Svědectví o životě v KLDR

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 264 s., váz.

Dění v Severní Koreji bedlivě sledují
média a politici po celém světě. Kniha
koreanistky Niny Špitálníkové, která
přináší sedm rozhovorů se severokorejskými uprchlíky.
ISBN 978-80-7422-776-9

Zapomeňte na dinosaury!
ISBN 978-80-00-06026-2

Wapshott, Tim;
Hutton, Jim
Mercury a já

Praha: Albatros, 2020, 12 s., 99 Kč
Malé rozkládací leporelo přináší
lidovou písničku Kočka leze dírou
a dětské verše Václava Bláhy Tancovala žížala, které se děti snadno naučí
zpaměti.
ISBN 978-80-00-06029-3

Překl. Talián, Michael, Praha: Slovart,
2020, 256 s., váz.
Jedinečný a dojemný příběh vztahu
Freddieho Mercuryho a jeho dlouholetého přítele Jima Huttona, který čtenáři znají z oscarového filmu Bohemian Rhapsody. Jejich vztah se rozvíjel
na přelomu let 1984 a 1985.
ISBN 978-80-276-0134-9

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Bláhová, Radka;
Hotovcová, Eva
Zachariáš a tajemství stříbrných
tenisek
Praha: Fragment, 2020, 136 s.,
flexovazba, 249 Kč
Dvojčata Lí a Ráďa se právě přistěhovala do Prahy a cítí se zde trošku
ztraceně.
ISBN 978-80-253-4921-2

Červinka, Josef
Poselství ze Stínadel

Praha: Albatros, 2020, 280 s., váz.
299 Kč
Rychlé šípy dostanou od Losny zašifrovanou zprávu, v níž jim sděluje, že
mu kdosi ukradl ježka v kleci. A tak se
Rychlé šípy znovu vydávají pátrat do
Stínadel. Ježek se nakonec objeví, ale
vyvstanou kolem něj další otázky.
ISBN 978-80-00-06053-8

Derib
Yakari a medvěd grizzly

Překl. Pavlová, Zuzana, Praha:
Slovart, 2020, 48 s., váz. 199 Kč
V lese za táborem se děje něco divného. Hrozný grizzly zajal několik
zvířat a zachází s nimi jako s otroky.
Ostatní raději les opouštějí, aby se
jim nestalo to samé. Statečný Yakari
se proto rozhodne čelit nebezpečnému tyranovi.
ISBN 978-80-276-0119-6

Foglar, Jaroslav
Záhada hlavolamu (sběratelské
vydání)
Praha: Albatros, 2020, 280 s., váz.
449 Kč
V temných Stínadlech se cosi dalo
do pohybu!
ISBN 978-80-00-06066-8

Grylls, Bear
Bear Grylls: Dobrodružství
v poušti

Praha: Pikola, 2020, 128 s., váz.
199 Kč
Sofii se na letním táboře ohromně líbí
– až na všechnu tu havěť.
ISBN 978-80-242-6929-0

E N C YK LO PE D IE
Säfströmová, Maja
Ilustrovaný atlas nejpodivnějších
pravěkých tvorů
Praha: Albatros, 2020, 112 s., 299 Kč
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LE PO R E L A
Bláha, Václav
Kočka leze dírou

Čechura, Rudolf
Divoký sen maxipsa Fíka

Praha: Albatros, 2020, 12 s., lepor.,
119 Kč
Maxipes Fík líčí Áje, co se mu v noci
zdálo. Divoký sen maxipsa Fíka poprvé jako leporelo!
ISBN 978-80-00-06000-2

Čechura, Rudolf
Jak Fík vyrostl

Praha: Albatros, 2020, 12 s., lepor.,
119 Kč
Zábavné i napínavé leporelo vyprávějící o tom, jak se Ája s Fíkem
poprvé setkali, jak se ze štěňátka stal
maxipes a jak své malé kamarádce
zachránil život.
ISBN 978-80-00-06003-3

Kožíšek, Josef;
Miler, Zdeněk
Polámal se mraveneček

Praha: Pikola, 2020, 12 s., 99 Kč
Veršovaný příběh s dobrým
koncem o tom, jak polámaného
mravenečka nevyléčí prášky mravenčího doktora, ale soucit a porozumění dobrých přátel, vychází
jako oblíbené minileporelo ilustrované autorem Krtečka.
ISBN 978-80-242-7111-8

Žáček, Jiří; Miler, Zdeněk
Veselé Vánoce

Praha: Pikola, 2020, 4. vyd., 12 s.,
99 Kč
Dvanáctistránkové leporelo o Krtkových Vánocích – o chytání kapra,
pečení cukroví, zdobení vánočního
stromku, balení dárků, zpívání koled
a štědrovečerní večeři.
ISBN 978-80-242-7109-5

OM ALOVÁN K Y
Baletky – Moje krabička na cesty
Říčany: Junior, 2020, 30 s., váz.
Objev v téhle báječné krabičce ty
nepůvabnější tanečnice! Sada obsahuje sešit omalovánek s tanečnicemi
a baletkami, další sešit s množstvím
zábavných her a úloh k řešení a navíc
12 pastelek.
ISBN 978-80-7267-719-1

Koníci – Moje krabička na cesty

Říčany: Junior, 2020, 30 s., váz.
Objev v téhle báječné krabičce ty
nejkrásnější koníky! Sada obsahuje
sešit omalovánek s koníky, další sešit
s množstvím zábavných her a úloh
k řešení a navíc 12 pastelek.
ISBN 978-80-7267-717-7

Princezny – Moje krabička na
cesty

Říčany: Junior, 2020, 30 s., váz.
Připomeň si s touto báječnou krabičkou krásné princezny z oblíbených
pohádek! Sada obsahuje sešit omalovánek s obrázky princezen, další sešit

s množstvím zábavných her a úloh
k řešení a navíc 12 pastelek.
ISBN 978-80-7267-718-4

PO HÁD K Y
Fošenbauerová, Eva
Rok s pohádkami, hádankami
a říkadly

Praha: Portál, 2020, 72 s., brož.
179 Kč
Pracovní sešit obsahuje 12 pohádek
a k nim několik pracovních listů. Kaž
dá pohádka je nejen opatřena omalovánkou s přidanými jednoduchými
úkoly, ale i jinými činnostmi, úkoly
a hrami vycházejícími z potřeb RVP.
ISBN 978-80-262-1657-5

PRO DĚ TI
Albi a jeho sny

Praha: Egmont, 2020, 64 s., váz.
269 Kč
Albi je malý sněhulák.
ISBN 978-80-252-4893-5

Biermannová, Ingrid;
Dvořáková-Liberdová, Lucie
Andělé na vánoční pouti

Překl. Sirovátková, Alžběta, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2020,
24 s., brož. 169 Kč
Existuje mnoho symbolů, které patří
k vánočnímu a předvánočnímu času,
bez nichž si už neumíme tuto dobu
představit. Adventní věnec, vánoční
stromek, svíce nebo zvonek jsou takové symboly, s nimiž má každé dítě
spojen nějaký význam.
ISBN 978-80-7195-698-3

Brycz, Pavel
Šelmy se plíží tmou, nikoho
nečapnou!

Praha: Pikola, 2020, 96 s., váz.
199 Kč
Víte, co se stane, když mladí česnektariáni tráví prázdniny na hřbitově?
ISBN 978-80-242-7072-2

Cimický, Jan
Tři kočky na cestách

Praha: Olympia, 2020, 176 s., váz.
Znáte tři mluvící kočky? Ovšemže
ano! Vždyť jsou největší atrakcí v cirkuse a všichni, i pan Kareš, u kterého
bydlí, jsou z nich nadšení. Blíží se
Vánoce a cirkus bude mít volno.
ISBN 978-80-7376-617-7

Copeland, Sam
Karlík se mění v T-Rexe

Praha: Pikola, 2020, 296 s., 209 Kč
Karlík McGuffin má nový problém… Nejenže se pořád mění ve
zvířata, když ho něco trápí, ale
navíc je pro něj stále těžší proměnit
se zase zpátky v Karlíka! Tátova
firma má totiž obrovské problémy
a hrozí, že rodiče budou muset
prodat dům.
ISBN 978-80-242-7048-7

Disney Princezna – Tvořivá
knížka

Praha: Egmont, 2020, 64 s., brož.
249 Kč
Vstupte do okouzlujícího světa
Disney princezen a vyrobte si podle
jejich návodů, rad a tipů úžasné
stylové ozdoby do pokojíčku, hračky,
loutky nebo dárečky pro nejbližší.
ISBN 978-80-252-4889-8

Dubucová, Marianne
Račte dál!

bibliografie
Překl. Sládková, Eva, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 28 s., váz. 349 Kč
Je ráno a v Piškotové ulici č. 3 je
všechno jako obvykle. Maminka Myšáková se právě chystá vzbudit své tři
malé rošťáky, pan Sova se vrací z noční směny a Ježeček se těší na tatínka.
Den jako každý jiný. Opravdu?
ISBN 978-80-275-0168-7

Hawkingová, Lucy;
Hawking, Stephen
Jirka a modrý měsíc

Praha: Pikola, 2020, 320 s., 249 Kč
Kdo by nechtěl zažít dobrodružství
ve vesmíru! Jirka s Aničkou mají
štěstí. Byli vybráni do vesmírného
programu, který má za úkol připravit
mladé lidi na cestu na Mars.
ISBN 978-80-242-7032-6

Hejdová, Irena
Nedráždi bráchu bosou nohou

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 56 s., váz.
299 Kč
Marek má „strašnýho“ bráchu. Tedy
aspoň si to myslí, a proto mu říká
Mimoň. Jenže v určitém věku je každý
mladší sourozenec strašný a věkový
rozdíl dvou let je propastný jako Mariánský příkop.
ISBN 978-80-275-0392-6

Hillestad, Dori Butlerová
Strašidelná knihovna – Poplach
u hasičů
Překl. Soukup, Václav, Praha: Fragment, 2020, 128 s., váz. 199 Kč
Kaz není obyčejný kluk, je to duch.
ISBN 978-80-253-4937-3

Horáček, Petr
Nový domek pro myšku

Praha: Portál, 2020, 32 s., váz. 199 Kč
Nové vydání ve velkém formátu
s průřezy!
ISBN 978-80-262-1703-9

Isernová, Susanna
Velká kniha superschopností

Praha: Pikola, 2020, 48 s., váz.
259 Kč
Marek nosí kouzelné brýle, kterými
vidí sklenici vždycky z půlky plnou.
Daniel je expert na to, jak zachovat
klid, a složitým situacím čelí s chladnou hlavou. Lukáš zase není z těch,
kdo nedotahují věci do konce.
ISBN 978-80-242-6538-4

Konečná, Sabina; Nová, Jana
Nejpodivuhodnější zvířata světa
Praha: Albatros, 2020, 64 s., váz.
249 Kč
Chlapci a děvčátka, dámy a pánové,
prosím přistupte blíže!
ISBN 978-80-00-05964-8

Kouzelná Beruška a Černý
Kocour – Vaříme s Beruškou

Praha: Egmont, 2020, 96 s., brož.
229 Kč
Beruška zve ke společnému vaření!
ISBN 978-80-252-4887-4

Krolupperová, Daniela
Tady straší naši

Praha: Pikola, 2020, 40 s., váz.
229 Kč
Anetka bydlí v Novém Strašecí, chodí
do první třidy a moc se jí stýská po
její babičce, která odjela na dlouhou
dovolenou.
ISBN 978-80-242-6703-6

Liniers, Ricardo
Dobrou noc, Planetko!

Překl. Pilátová, Markéta, Praha:
Meander, 2020, 32 s., brož. 148 Kč
Co se děje, když spíš? Tvoje hračky
si jdou hrát!
ISBN 978-80-7558-093-1

Matocha, Vojtěch; Osoha, Karel
Prašina

Praha: Paseka, 2020, 264 s., váz.
289 Kč
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví
proč, ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí,
rádio nehraje, mobil je bez signálu.
ISBN 978-80-7637-148-4

Pařízková, Tereza
Stela v zemi tučňáků

Praha: Pikola, 2020, 104 s., váz.
259 Kč
Budu vám vyprávět příběh, který
vás zavede přes nejrozbouřenější
moře až na kontinent, který nikomu
nepatří.
ISBN 978-80-242-7049-4

Pospíšilová, Zuzana
Nové příběhy se šťastným koncem – Vystrašený zajíček

Praha: Fragment, 2020, 136 s., váz.
199 Kč
Anetka, Matěj a jejich kamarád Bořek
objeví ve křoví na sídlišti králíka.
ISBN 978-80-253-4929-8

Rossi, Alice
Děti z naší vily

Praha: Pikola, 2020, 248 s., váz.
359 Kč
Jmenuju se Adinka a budu vám vyprávět příběh svojí rodiny a jednoho
velkého domu, který je tím nejbáječnějším místem na světě.
ISBN 978-80-242-6975-7

Sekora, Ondřej
Ferda cvičí mraveniště

Praha: Pikola, 2020, 144 s., váz. 229 Kč
Ferda Mravenec se řadí mezi nejoblíbenější postavičky české literatury
pro děti.
ISBN 978-80-242-6529-2

Schoenwaldová, Sophie
Karneval v ZOO

Překl. Simonová, Lucie, Praha: Fragment, 2020, 32 s., váz. 249 Kč
O ředitele zoo Alfréda Prudkého se
pokoušejí mrákoty.
ISBN 978-80-253-4936-6

Smullyan, Raymond
Šeherezádiny hádanky

Praha: Portál, 2020, 216 s., brož.
299 Kč
Po pohádkách moudré Šeherezády
přišly podle Raymonda Smullyana
na řadu hádanky. Aby nepřišla o hlavu, vypráví králi každou noc jednu,
a jemu se tak líbí, že hned jak jednu
vyluští, chce vždy slyšet další.
ISBN 978-80-262-1662-9

z n o v i n e k k 2 5 . 1. 2 0 2 1 4 8 8 t i t u l ů
Charlie a jejího poníka Piráta na Jabloňovém květu všichni znají, protože
spolu působí jako dokonale sehraná
dvojka.
ISBN 978-80-264-3430-6

PRO M L ÁDE Ž
Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka
komplet 1

Brno: Computer Press, 2020, 784 s.,
brož. 790 Kč
Ucelené vydání dobrodružného
deníku malého vesničana Minuse na
cestě za kariérou bojovníka ve světě
Minecraftu!
ISBN 978-80-251-5019-1

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka
komplet 2

Překl. Kala, Marie, Brno: Computer
Press, 2020, 816 s., brož. 790 Kč
Ucelené vydání dobrodružného
deníku malého vesničana Minuse na
cestě za kariérou bojovníka ve světě
Minecraftu!
ISBN 978-80-251-5020-7

Parvella, Timo
Ella a superstar

Překl. Štollová, Alžběta; Hrnčířová,
Magda Veverková, Praha: Portál,
2020, 160 s., váz. 249 Kč
Ella je tu opět s dalším bláznivým
příběhem! Pate neumí násobilku a vypadá to, že propadne z matematiky.
To ale Ella a její kamarádi v žádném
případě nedovolí. Vymyslí plán: z Pateho se stane superstar!
ISBN 978-80-262-1633-9

PRO N E JM E NŠÍ
Miller, Zdeněk
Narozeniny

Praha: Pikola, 2020, 14 s., lepor.,
79 Kč
Malé leporelo, určené nejmenším čtenářům, je uceleným seriálem obrázků
o tom, jak Krtek slavil narozeniny
a myška mu přišla popřát s překrásným dortem.
ISBN 978-80-242-7110-1

SCI-FI, FANTASY
Flanagan, John
Hraničářův učeň 15 – Ztracený
princ

Překl. Dejmková, Eva, Praha:
Egmont, 2020, 272 s., váz. 349 Kč
Další příběh o hraničáři Willovi
a jeho přátelích z království Araluen. Will Dohoda a jeho učeňka
Maddie dostanou naléhavé pozvání
na hrad Araluen. Tam se dozvědí
překvapivou novinu: galický princ
zmizel a galický král požádal
o pomoc.
ISBN 978-80-252-4892-8

Szillatová, Antje
Po stopách vlka

Praha: Pikola, 2020, 120 s., váz. 199 Kč
Pes a kocour pod jednou střechou?
ISBN 978-80-242-7002-9

Youngová, Pippa
Ranč Jabloňový květ: Charlie
a Pirát

Brno: CPress, 2020, 120 s., váz.
219 Kč
Čtenářky si kromě napínavého příběhu užijí také velké množství ilustrací.

Petran, František
Černí husaři a probuzený démon

Praha: Epocha, 2020, 200 s., váz.
249 Kč
Černí husaři jsou elitní vojáci císaře Arminia, kteří se dokážou ohánět nejen
palašem, ale i magií. Život ovšem není
jen boj, občas je třeba nabrousit šavle
nebo okovat koně. Dobrodružný fantasy příběh pro čtenáře od 9 let.
ISBN 978-80-7557-204-2

vysokoškolská
skripta; učebnice
CESTOVNÍ RUCH
Vaníček, Jiří; Hilšerová, Monika
Zdravotní, lázeňský a wellness
turismus

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 118 s., brož. 218 Kč
Zdravotní turismus je fenomén, který
spadá spolu s wellness a lázeňstvím
pod oblast zdravotně orientovaného
cestovního ruchu a který se postupně začíná čím dál tím více rozvíjet
nejen ve světě, ale i na území České
republiky.
ISBN 978-80-245-2396-5

FYZIKA
Jirešová, Jana a kol.
Sbírka příkladů z Fyziky
I a Fyziky A

Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020, 1. vyd., 206 s., brož.
230 Kč
Sbírka příkladů z Fyziky I a Fyziky
A je určena zejména studentům
bakalářských studijních programů
na VŠCHT Praha. Doplňuje
předepsanou studijní literaturu
k přednáškám z předmětů Fyzika
I a Fyzika.
ISBN 978-80-7592-067-6

M ANAG E M E NT
Fotr, Jiří
Vícekriteriální rozhodování za
nejistoty

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 124 s., brož. 205 Kč
Skripta jsou zaměřena na problematiku vícekriteriálního rozhodování
za nejistoty, kam patří především
rozhodovací problémy strategické
povahy, tj. tvorba strategie a strategické plánování.
ISBN 978-80-245-2399-6

M ATE M ATI K A
Hron, Karel; Fišerová, Eva
Sbírka příkladů z pravděpodobnosti

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 100 s.
Tato skripta jsou určena jako učební
text k základnímu kurzu pravděpodobnosti vyučovanému v rámci
studijních programů matematiky
a aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5805-2

Tomeček, Jan
Matematická analýza 1

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 332 s.
Tato skripta jsou určena jako učební
text k předmětu Matematická analýza
1, vyučovaného v rámci studijních
programů Aplikovaná matematika
a Matematika na Přírodovědné fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5743-7

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Emanovský, Petr; Kühr, Jan
Cvičení z algebry pro 1. ročník II:
Polynomy a algebraické rovnice
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 64 s.
Text je pokračováním skript „Cvičení
z algebry pro 1. ročník I“ z roku 2007
a je určen především posluchačům
prvního ročníku učitelství matematiky.
ISBN 978-80-244-5774-1

ZDRAVOTNICTVÍ
Konečný, Petr; Vysoký, Robert
Vybrané kapitoly z kineziologie
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 41 s.
Publikace je zaměřena na aktuální
poznatky z kineziologie. Jsou zde
zpracovány informace o obecné
kineziologii, speciální kineziologii
posturálního systému a kineziologii
respiračního systému.
ISBN 978-80-244-5816-8

Křupka, Michal a kol.
Očkování

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 98 s.
Cílem publikace je podat ucelený
a aktuální obraz o složité a velice
aktuální problematice očkování proti
infekčním chorobám.
ISBN 978-80-244-5735-2

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

rozhovor

s e St a n i s l a v e m Ko m á r k e m

LIDÉ JSOU STÁLE STEJNÍ UŽ OD PALEOLITU
Pokud se chcete dozvědět něco o našich prožitých třiceti letech od revoluce, přečtěte si eseje Stanislava Komárka. Po každé mě zamrazí, když zjistím, že to, co
jsem považovala za žhavou aktualitu, bylo aktualitou třeba v roce 1989.
Máte víru v pokrok? Nebo jej vidíte jen jako cyklení
událostí, které se v podstatě opakují jen v jiném kontextu?
Přijde na to, co máme pod slovem „pokrok“ na mysli
– pokud změnu v čase, která není v úplném smyslu
regresem, tj. pohybem zpět, pak ano. Nepochybně
technicky směřujeme od poslů k obálkám a od obálek k mailům, od loučí k zářivkách a od mezků k jumbojetům. Zároveň ale vidíme i cyklický pohyb po
jakési spirále: udání metternichovské a udání současné se liší jen technickým provedením. Existuje něco
jako pokrok tzv. mravní? Těžko říci a pokud, tedy jen
málo, lidé jsou stále stejní už od paleolitu. Jsem-li někdy optimisticky naladěn, mám dojem, že za posledních 150 let se zlepšil vztah ke zvířatům (netýká se
těch z velkochovů a laboratorních), trochu se zmenšila míra zlomyslností a závisti mezi lidmi, naopak se
skoro úplně rozpadly a ochladly vztahy v rámci rodin.
Váš esej nese název „Ekologická nika: vzdělání jako
soubor schopností pro nějakou práci“. Váš popis
vzdělávání jako mechanického předávání v podstatě
stále stejných informací není příliš decentní, ale bohužel se příliš nezměnil. Psychiatr má stále právo zavřít někoho do blázince ne proto, že je laskavý a empatický odborník, ale protože na to má papír. Myslíte,
že někdy přestaneme upřednostňovat institucionální
lejstro před schopnostmi?
Určitě ne, byrokraticko-výkaznický typ společnosti,
ve které žijeme, se hned tak nezmění, mohlo by se

to stát tak nanejvýš za nějaké nové revoluce. Po té
minulé byla krátká doba, kdy kominíka dělal ten, kdo
uměl vymést saze, nikoli ten, kdo měl všechny štemply Svazu kominíků. Za té nové by také ovšem mohla
být sháňka po těch, kdo umějí dobře podřezávat
bližním hrdla...
Píšete o stereotypu vnímání některých povolání, třeba žurnalistiky. Jaké je její místo dnes, kdy se mažou
účty jinak myslících lidí na sociálních sítích a bojíme
se konspiračních teorií, které označil za konspirační
ani nevíme kdo?
Obávám se, že masmédia budou tím, na co západní
společnost relativně brzy „dojede“. Za účelem zvýšení sledovanosti podporují a uveřejňují mnohem víc
názory extrémní nežli ty rozumné, neustále vyhraňují
stanoviska a ženou společnost do konfrontací – to
platí i o sociálních sítích. Žurnalistů v širokém smyslu
je mnoho a událostí, které by stály za řeč, poměrně
málo, proto je už z čistě obživných důvodů nutno
nafukovat a „hrotit“ relativní banality. Potřeba všeobecné srozumitelnosti vyústila v (téměř) všeobecnou
bulvarizaci, kdybych v nějakém rozhovoru třeba zmínil, že je podivné, že naše společnost stále ještě trestá polygamii, je dosti pravděpodobné, že se u toho
objeví „chytlavý“ titulek „Komárek navrhuje zavést
šaríu“. Velmi se zhoršilo i neustálé chytání za slovo
a „zahánění do rohu“, což už se nechápe jako nepřístojnost, ale jako typický znak řemesla, ba řemesla
dobře provedeného. Obávám se, že tento stav skončí
i na Západě zavedením
mírné diktatury a značné cenzury, kdy možná
ne nějaké centrální
„ministerstvo pravdy“,
ale uskupení „hlídky
Bdělých a Ostražitých“
budou, třeba z části
i strojově, mazat „závadové“ obsahy, ne-li
jejich autory samé (severoamerické indiány
masakrovalo z větší části ne vládní vojsko, ale
milice osadníků). Moji
známí právě z USA mi
vyprávějí, jak bedlivě je
si tam třeba dávat „pozor na hubu“, chtějí-li
se udržet v univerzitní či
státní službě. Právě třeba do Kalifornie jezdili
před sto padesáti lety
odvážlivci na zaplachtovaných vozech přes Vel27

ké pláně za svobodou – to je hezký příklad toho, jak
se každé lidské snažení posléze zvrátí ve svůj opak.
Vaše třicet let stará esej se jmenuje „Matička mafie“.
Píšete v ní, že autonomie a jistota stojí v protikladu.
Svoboda či svobodný projev jsou dnes stejně nebezpečné jako tenkrát: není radno dělat si legraci
z některých sociálních skupin, není radno říct, že si
vážíte něčí jinakosti, protože přece rovnost znamená
stejnost. Jistotu výdělku nám zajistí souhlas. Není to
všechno jaksi stále stejné?
Článek byl psán ještě v Rakousku a podle tamních reálií – jednak jsme dnes v přesně stejném stádiu jako
má druhá vlast v době mého mládí, jednak nutnost
držet ústa a krok se valně nezměnila už od dob Husových. Instituce jsou v zásadě „zlegalizované mafie“,
a proto také pronásledují mafie „divoké“, které pro
ně představují nekalou konkurenci. Sice kážeme extrémní individualismus, ale žijeme ve smečkách. Je
nutno příliš nevyčnívat a výt s vlky.
V čem vidíte kromě volnosti cestování největší pokrok společnosti za posledních třicet let?
Snad v tom, že na internetu se dá najít spousta informací, na anglické a třeba i německé Wikipedii asi jako
v naučném slovníku. Ale běda tomu, jehož život se přesune na internet, stává se jeho zajatcem a v podstatě
i otrokem. Problém taky nespočívá v tom, že by „informací“ bylo málo, ale protože je jich přebytek, většinou
pro nás zcela irelevantních. Musíme se je naučit třídit
a nepřecpávat se jimi, je to jako s jídlem – v malém
množství veliké dobro, při přežírání veliké zlo. Postupně ztrácíme elementární zkušenosti se světem a s živými lidmi – právě cestování je v tomto smyslu úžasnou
pomůckou, ale nesmíme si z něj odnést jako hlavní
poznatek, že na Mauriciu schnuly ručníky rychleji než
na Kubě. Kdybych měl parafrázovat Gorkého, tak za
většinu toho, co je ve mně lepšího, vděčím cestování.
Co je podle vás v dnešní době hlavním úkolem moderních filosofů?
Jako u všech intelektuálů pečovat o jazyk, kterým se
o světě mluví, bojovat proti frázím (fráze není „ustálené rčení“, „ale ustálené lhaní“), nevytvářet nové
a „jmenovat věci pravými jmény“, abych parafrázoval
Konfucia. Takováto činnost nikdy nekončí, asi jako
pletí polí před zavedením herbicidů.
JARMILA SKOPALOVÁ

knižní tipy

BALETKY
tech, stojí tedy každý víkend před otázkou, kde tentokrát přespí. Někdy jsou to pražské
spolužačky, jindy se noc „propaří“ v některém z klubů a pak dospí v parku... Knihou se
mihnou i velmi známé osobnosti naší i zahraniční baletní scény – Michail Baryšnikov,
Pavel Šmok, Vlastimil Harapes; je zde i zmínka o blíže neurčeném sprejerovi, který později studoval na AVU. Snad je to dnes známý umělec vystupující pod jménem Epos
257? Kromě známých tváří je zde spousta spolužaček, jež náročné studium zvládají
se střídavými úspěchy. Některé nemohou studium dokončit ze zdravotních důvodů,
jiné jen prostě vyrostly. Zajímavou románovou linkou je první setkání hlavní hrdinky
s nevlastním bratrem. Jí je v tu dobu 15 let, bratr je o něco starší. Při jejich setkáních se
stále častěji projevuje, že bratr je ženou v mužském těle, například se velmi rád obléká
do ženských šatů. Postupně prochází změnou pohlaví, včetně období, kdy je potřeba
mít tzv. rodově neutrální jméno (dejme tomu Míša Petrů). Tématu transsexuality, nedávno představenému třeba v populárním seriálu MOST!, je tedy v Baletkách rovněž
věnován nezanedbatelný prostor. Baletky jsou kniha zneklidňující a potřebná.
LUCIE JÍLKOVÁ

Kniha Miřenky Čechové (vydala Paseka) Baletky je snad
autobiografický, snad fiktivní román o studentce Taneční konzervatoře Praha v 90. letech minulého století. Kniha je psána
v du-formě, takže autorka neustále oslovuje jak své čtenáře,
tak sebe sama, když líčí své vlastní zkušenosti. Do detailů
popisuje dril, jímž studentky a studenti baletu procházejí. Za
ladnými pohyby, které sledují diváci baletních představení, se
skrývají hodiny a hodiny fyzické i psychické bolesti. Učitelé
své svěřence často před ostatními ponižují, vyčítají jim, že se
jejich tělo s věkem mění. Šokující je třeba moment, kdy jeden ze studentů u tyče omdlí,
ale ostatní nejprve musí docvičit předepsanou sadu cviků a až pak se teprve mohou
zajímat, co se spolužákovi stalo. Baletní výkony, včetně výrazu tváře, musejí být vždy
dokonalé a především stejné; není zde prostor pro individualitu. Pro mimopražské
studenty funguje internát, který se v pátek večer zavírá. Je zde ovšem povinné sobotní
vyučování. Naše protagonistka, která do Prahy přišla studovat již ve svých deseti le-

O TELEVIZI
získával na popularitě a rozšiřoval svůj vliv. Bylo potřeba pojmenovat novinky, které
s sebou televize přinášela, především jedinečnost přímého přenosu. Velmi odborně
pojaté studie jsou neseny především sémiotickým přístupem nebo se na televizi dívají
z hlediska estetiky. Ideálem, který televize podle Eca nabízí, není „superman“, nýbrž
„everyman“, tedy zcela průměrný člověk. Již brzy bylo také jasné, že kdo chce mít
v nějaké zemi politickou moc, musí ovládat komunikace, a tedy především televizi
a rozhlas. Eco také postupně pochopil, že „chceme-li prostřednictvím televize někoho
něco naučit, musíme ho nejdřív naučit, jak se používá televize“. I toho se jeho eseje
dotýkají. V druhé polovině svazku přibývají krátké články a sloupky, které psal Eco
pro deník L’Espresso či jiné. Zde už často naráží na konkrétní italské televizní pořady
či osobnosti, u nás většinou neznámé, proto je dobře, že pod čarou nechybí vysvětlivky. Tyto kratší texty jsou čtivější, méně odborné, mnohem přístupnější, na mnoha
místech plné ironie, ale i postřehů postihujících to, co je pro televizní zábavu typické,
třeba proč měl úspěch krimi seriál o Derrickovi: „představuje prototyp všech televizních pořadů, i těch, kde vystupují skutečné osobnosti, které si získají oblibu, jen když
jsou triumfálně průměrnější než ten nejprůměrnější z diváků.“ V knize, která zahrnuje
i několik textů vydaných už v jiných Ecových knižních souborech, nechybí ani obsáhlý
editorův doslov, bibliografie, seznam Ecových publikací a rejstříky.
MILAN VALDEN

Nový obsáhlý svazek z díla Umberta Eca O televizi, který
uspořádal Gianfranco Marrone, zahrnuje více než padesát
textů z let 1956–2015, v nichž se italský spisovatel, esejista,
filozof a sémiolog Eco (1932–2016) „zabývá televizí, jejím
jazykem, formami komunikace, s nimiž televize přichází,
a technologiemi, které tomu napomáhají, imaginárnu, jež
vytváří, a dále jejími dopady kulturními, estetickými, etickými, vzdělávacími a především politickými,“ jak píše editor
v předmluvě knihy, která v originále vyšla v roce 2018 (přeložili Zdeněk Frýbort, Helena Lergetporer, Vladimír Mikeš, Zora Obstová a Kateřina
Vinšová; vydalo Argo, 2020). Texty pokrývají šedesátiletý časový úsek od počátků vysílání televize v Itálii a odrážejí i rozporuplný vztah, který Eco k televizi měl – i když ho
rozčilovala, sledoval ji a s láskou se k ní v mnoha analytických i kritických textech vracel. Jako vždy dokáže i odborné téma podat velmi čtivě a také s ironií a vtipem. A opět
nezbývá než obdivovat, jak to ten člověk všechno stíhal sledovat, pojmout, přečíst
a napsat? Zdá se, že Eco nějakým kouzlem musel dokázat, že jeho den měl 48 hodin...
Připomeňme ještě, že s televizí byl chvíli spojen i Ecův profesní život – jeho prvním
zaměstnáním byla v druhé polovině 50. let právě televize. První studie z padesátých
a šedesátých let postihují tehdy ještě nový fenomén masového média, který rychle

IQ STŘEV
z knihy: žena, která měla problémy s trávením pšeničných produktů, byla jako dítě
svědkem prudké hádky rodičů, který vedl následně k rozvodu. A při této obrovské
hádce rodičů snědla velký talíř těstovin. Historka zapomenuta, alergie se objevila později a nikdo ji již nespojoval s touto událostí. Při pročištění této vzpomínky
a zpracování traumatu bylo i po alergii. To neznamená, že je alergie vždy takovouto
reakcí, ale je možné vyzkoušet i tuto cestu. Datová dálnice mezi břišním mozkem
a mozkem v hlavě je tu přesně popsána. O střevech budete od teď skutečně uvažovat jako o svém druhém mozku. Břišní pohoda a strava jsou také základem pro život
bez stresu. Kniha je doplněna pár recepty na opravdu fungující jídla, tabulkou prospěšných potravin, návodem na břišní zábaly, popisem blahodárného hydrocolonu,
akupresurními body pro první pomoc při zažívacích potížích a taky třeba překvapivým zjištěním: probiotika jsou kulturní nonsens. Když totiž zažívání funguje dobře,
veškerá probiotická kultura skončí v žaludku a do střev se nedostane. Alespoň ne
tabletkami či jogurty, které znáte z reklam. A pokud zažívání nefunguje dobře, dostanou se probiotické kultury sice dál do střev, ale i se všemi škodlivinami, které by
jinak skončily společně s nimi v žaludku. Takže taky moc nepomohou. Zkrátka díky
téhle knize možná i dost ušetříte.
JARMILA SKOPALOVÁ

Kniha Joachima Bernda Vollmera IQ střev (vydává ANAG,
překlad Miroslav Hubáček) změní váš život. Ale jak už to tak
bývá, bude třeba změnit něco na sobě, na svých zvycích. Dle
slov autora, když se lidé chtějí uzdravit a on jim řekne, že se
musejí aspoň na čas zbavit nějaké potraviny či jídla, které
obzvlášť rádi konzumují, z padesáti procent řeknou, že to
nikdy neudělají nebo že toho nejsou schopni. Proč? Protože
tato potravina je vlastně droga. Z nějakého důvodu tuhle
větu musí Joachim Vollmer ve své praxi užívat velmi často
a z nějakého důvodu pacientům právě často konzumovaná potravina škodí. A tady
přichází na řadu vůle, chtění něco ve svém životě a na svém zdraví opravdu změnit jinak než čekáním na pomoc zvenčí. Střeva jsou nejstarším orgánem, u lidského
plodu se vyvinou jako první, střeva jsou z velkého procenta ta, která řídí, co z jídla
se dostane do našeho těla, jaké bude naše zdraví, jaký bude náš imunitní systém.
Knihu napsal odborník, ale je čtivá skoro jako detektivka. Popis toho, jak jablko prochází naším tělem, je opravdu „road movie“ – a víte, že trvá den až dva? K mému
nesmírnému překvapení mohou být například alergie v podstatě upomínkou traumatu. Mysl skryla zlou vzpomínku a tělo ji připomíná alergickou reakcí. Jak? Příklad
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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.
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