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NÁVRAT DO SVĚTA
BESTSELLEROVÉ TRILOGIE

Stín krkavce

Vélin Al Sorna po další válce netouží. Pro dávnou
lásku je ale ochotný znovu pozvednout meč.

PROSTOR
NAKLADATELST VÍ ZALOŽENÉ V PROSINCI 1989.

DÁVÁME KVALITNÍM KNIHÁM PROSTOR

VELKY
knizni
ctvrtek

Špičkový americký
epidemiolog musí zastavit
pandemii nemilosrdně
decimující svět, zatímco
se vyostřují mezinárodní
vztahy a hrozí biologická
válka. Jde o záchranu
civilizace. Prorocký příběh
nositele Pulitzerovy ceny nás
varuje před arogancí moci
a křehkostí našeho světa.

Dramatický příběh americké
polární expedice z roku 1881,
jejímž posláním bylo zřídit
nejseverněji položenou vědeckou
stanici v Arktidě. V okamžiku,
kdy žádná ze zásobovacích lodí
nedokázala překonat ledové
bariéry, se z mužů stávají
zajatci mrazivého pekla. Autor
cituje z dobových písemností
a uveřejňuje autentické fotografie.

Víte, jaký vztah ke sportu měli
Adolf Hitler či Josef Goebbels?
Co zamýšlel s českým fotbalem
Karl Hermann Frank? Jakým
hrozbám a vábničkám čelil
Josef Bican? První monografie
o protektorátní kopané
přináší obraz nejoblíbenějšího
a nejrozšířenějšího sportu
v kulisách nejtemnější doby.
Včetně 200 dobových fotografií.

editorial

tip redakce

TOHLE NENÍ PROPAGANDA

Vážení a milí čtenáři,
je doba, jaká je, k tomu navíc podzimní večery a mně
se na stole začínají kupit knihy s duchovní tematikou.
Jdu do sebe. Sáhla jsem po Buddhově knize o spánku
od Josepha Emeta a Thich Nhat Hanha a po Síle mysli od Johna Kehoea. Když mi loni kamarádka, která
tu a tam propadá astrologii, říkala, že rok 2020 bude
rokem, v němž se obrátíme ke svému nitru, netušila
jsem, že to bude tak moc. Vzhledem ke koronaviru se
sami do sebe noříme víc, než bychom asi chtěli. Uvědomujeme si svou zranitelnost,
závislost na přírodě, nejistotu života. Knihy nám pevnou půdu pod nohama sice plně
nenahradí, ale rozhodně nám mohou pomoci zorientovat se nejen v sobě, ale i v okolí,
které náš život chtě nechtě ovlivňuje. Právě o vnějších vlivech je kniha novináře Petera
Pomerantseva Tohle není propaganda, kterou jsem vybrala jako tip naší redakce. Je to
hodně zajímavé čtení. Na strunu současného dění hraje také thriller nositele Pulitzerovy ceny Lawrence Wrighta Na konci října, který se chystám na noční stolek teprve
položit. V některém z dalších čísel Knižních novinek se s vámi podělím o své dojmy.
Protože jsem ruch kanceláře dočasně vyměnila za práci z domova, můžu konečně více poslouchat audioknihy. Nemám totiž ráda sluchátka, potřebuju cítit prostor
a doma neruším žádné kolegy. Mám spadeno na novinku od vydavatelství OneHotBook, které uvádí už páté pokračování humoristické série o trampotách „poslední
aristokratky“ Aristokratka u královského dvora, kde hlavní hrdinku Marii opět namluvila Veronika Khek Kubařová. Myslím, že to bude správný lék na případnou ponurou
náladu. Víc poslouchám také hudbu. Nedávno jsem se setkala s hobojistou Vilémem
Veverkou, který si na své nové desce Next Horizon pohrává s různými žánry a mě
zajímalo, jestli má střídání žánrů rád i v knihách, které hojně čte. Odpověděl na to
v naší pravidelné rubrice. K přečtení doporučuji také rozhovor s autorkami knihy
100 perliček pro (ne)milovníky češtiny. Vzaly si na paškál časté chyby, které děláme
v mluveném i psaném projevu, vysvětlují původ cizích slov a jejich používání v češtině
i další jazykové záludnosti.
Nových knih je ale celá záplava, snad vám v rozbouřené době pomohou udržet
hlavu nad vodou.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Mnoho knih je jako klíč
k neznámým komorám na hradě vlastního já.“
Franz Kafka

Dnes, kdy se na nás valí spousta mnohdy protichůdných zpráv o stavu světa,
v jakém teď žijeme, je kniha rusko-britského novináře a spisovatele Petera Pomerantseva Tohle není propaganda (překlad Petruška Šustrová, vydává Dokořán) čtením, při kterém vás mrazí. Díky internetu, sociálním sítím, televizi, tisku
a dalším sdělovacím prostředkům stojíme uprostřed smrště informací a hledáme
v nich pravdu. Je to ale čím dál pracnější. Víme, že informační chobotnice má chapadla natažená mnohem dál než k jednotlivému autorovi daných článků. Jsou za
nimi lidé, kteří informacemi hýbají. Neustále s námi někdo manipuluje a my nejenže si to ani neuvědomujeme, ale často do této vřavy sami přispíváme. „Pokaž
dé když něco postujete nebo tweetujete, anebo když na to jen odpovídáte nebo
zprávy přeposíláte, stáváte se malým propagandistickým nástrojem,“ vysvětluje
Pomerantsev. Na názorných příkladech jako události na Majdanu nebo sestřelení
letadla malajských aerolinií v roce 2014 ukazuje, jak bylo s informacemi manipulováno,
jaké nástroje byly používány a jaký vliv to na
situaci mělo. Bez nadsázky to nazývá informační válkou. „Vnímáme-li všechny informace
jako součást války, pak zanechme veškerých
snů o globálním informačním prostoru, kde
myšlenky volně plynou a posilují vytouženou
demokracii. Místo toho je nejlepší budoucností, v jakou lze doufat, „informační mír“,
v němž každá strana respektuje „informační
suverenitu“ té druhé: oblíbená koncepce Moskvy i Pekingu a v zásadě krytí pro posílení
cenzury,“ píše Pomerantsev. Události sice líčí z ruského pohledu, ale nechce to
moc fantazie, abyste si hlavní myšlenky přenesli do české reality. Je sice hrozné už
dopředu předpokládat, že pravda, která je nám prezentována, vůbec pravdou být
nemusí, ale doba je taková. A tak nám nezbývá, než v moři informací nějak plavat
a snažit se chytit ten správný proud.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

VILÉM VEVERKA
Otázku, co právě čtu, považuji za více než zajímavou. Dovolím si odpovědět zeširoka. Kniha
všeobecně obohacuje, kniha kultivuje. Na pár
dní jsem ted’ čtení přerušil, protože jsme se
Supraphonem dokončovali vydání mého nového alba, Next Horizon, ale na stole mám stále
položenou obsáhlou publikaci od Jana Nováka
Kundera, český život a doba. Kundera je pro
mě český (evropský) literární bůh, proto jsem
po této, pro někoho možná kontroverzní, knize
částečně jako ke studijnímu materiálu záměrně
sáhl. Velmi poutavý text vrhá nové světlo na
českou poválečnou společnost. Svým způsobem si myslím, že by po této knize měl sáhnout de facto každý, kdo si chce utřídit
novodobé dějiny Československa druhé poloviny 20. století. Jinou knihou, kterou
jsem dočetl nedávno, byl Milostný román od Jana Němce. Brilantní text mladého
českého autora bych si dokonce dovolil doporučit jako tip na dobrý vánoční dárek.
Kniha se čte sama, a to doslova a bez nadsázky jedním dechem. Od mé spolužačky, skvělé tanečnice Miřenky Čechové, čtu v těchto dnech Baletky. Autobiografický
pohled do zpětného zrcátka je skvělou reflexí 90. let, se vší autenticitou a divokostí.
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LETEM SVĚTEM
Letos v létě natočil režisér F. A. Brabec film
o toulavém psu Gumpovi, jehož scénář vznikl
na základě knižní předlohy Filipa Rožka. Kniha
se během jednoho roku stala nejprodávanější
knihou v ČR a získala ocenění čtenářů Magnesia Litera. V hlavních rolích filmu se objeví Bolek
Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel
Roden, Richard Krajčo nebo Jana Plodková. Premiéra je naplánována na 3. prosince.

NEJKRUTĚJŠÍ
POMSTU MŮŽE
PŘICHYSTAT
JEDINĚ ŽENA

Přesně 24. prosince vstoupí do kin filmová adaptace dalšího knižního hitu – Prvok, Šampón, Tečka a Karel autora Patrika Hartla. Na
čtenáře knihy podle Patrika Hartla čeká v kině pár překvapení. „Nebavilo by mě udělat film úplně stejně jako knížku, to by byla nuda,“
říká. „S chutí jsem příběh filmu naládoval tím nejlepším z knížky, co
se do dvou promítacích hodin vešlo, a ještě jsem měl štěstí, že nás
s dramaturgyní Ivou Jestřábovou napadlo leccos nového navrch.“

V YCH
Á
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U příležitosti 100. výročí loutky Spejbla vychází tradiční LP
deska s příznačným názvem Ať žije Spejbl. Je to přesně po
devětadvaceti letech, kdy Supraphon vydal poslední vinylovou desku Spejbla a Hurvínka. Výroční kompilace obsahuje
nejzajímavější archivní nahrávky, které jsou doplněny úplnými novinkami a jedním vzácným objevem.
Porota složená z gymnaziálních studentů udělila už podeváté cenu Česká kniha 2020.
Vítězem se stala novela Bianky Bellové s názvem Mona. Bianka u studentů uspěla už
v roce 2017, kdy cenu získala za knihu Jezero.

VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ
BESTSELLERU

ZLATÁ KLEC

Fayein exmanžel je ve vězení, její společnost Revenge se
chystá vstoupit na americký trh a ona sama začíná nový
život. Jenže zrovna když si myslí, že už má všechno zlé
za sebou, celá její existence se znovu ocitá v ohrožení.
Jackovi se podaří utéct – a hned nato se někdo pokouší
skoupit všechny akcie Revenge a ﬁrmu tak nepřátelsky
převzít. Faye nechává dceru i matku v bezpečí jejich
nového domova v Itálii a vydává se do Stockholmu, aby
podnik zachránila. V luxusním hotelu v centru metropole
se setkává s ﬁnančníkem Davidem, padnou si do oka a po
několika schůzkách se do sebe bezhlavě zamilují. S pomocí
dvou bývalých rivalek se Faye pouští do divokého plánu
na záchranu své ﬁrmy, sebe i svých milovaných.

Může ale všem kolem sebe opravdu věřit?

www.grada.cz

rozhovor

s S . St r a k o v o u a K . Tc h a w o u Tc h u i s s e u

ČEŠTINA JE KRÁSNÁ
Dvě mladé ženy Sabina Straková a Karla Tchawou Tchuisseu, vystupující pod pseudonymem Červená propiska, se skrz
naskrz probírají naším jazykem. Elegantní a normální – to jsou dvě česká slova, která mě napadla, jakmile jsem přečetla
knížku 100 perliček pro (ne)milovníky češtiny (vydává Universum). Ale vlastně si nejsem jistá, zda je slovo elegantní tak
úplně české. Raději se jich zeptám…
Je slovo elegantní vůbec české?
Sabina: V češtině máme mnoho slov cizího původu,
která jsou v současnosti naprosto běžně užívaná. Slovo
elegantní k nám přišlo z francouzštiny, ale původem je
z latinského „elegans“. Některá slova měla do českého
jazyka spletitou cestu a někdy není úplně jasné, odkud
se vzala (často u nářečních, slangových a jiných nespisovných výrazů). Původ a význam slov však ke své práci
příliš nepotřebujeme, ale občas si nějaký ten výraz pro
zajímavost vyhledáme.
Karla: Děkujeme za milé přirovnání k naší knize. Snažily jsme se ji koncipovat jednoduchým způsobem, aby
oslovila, jak již název napovídá, milovníky i nemilovníky
češtiny. Naším cílem nebylo vytvořit odbornou výkladovou mluvnici. Několik problematičtějších slov cizího
původu tam také naleznete.
Jste korektorky. Jak umí dnešní čeští spisovatelé češtinu? Hodně opravujete jejich rukopisy?
Karla: Jelikož nepracujeme v nakladatelství, tak se
nám do rukou nedostanou příliš často rukopisy českých spisovatelů. Nejčastěji opravujeme závěrečné
studentské práce, webové stránky, reklamní texty,
články apod.
Sabina: Knih jsme opravily asi deset. Většinou se nejednalo ani o zkušené spisovatele, ale spíše o blogery,
kteří svůj online formát převedli do knižní podoby. Jednou jsme dokonce dostaly požadavek, aby v textu byla
zachována obecná (nespisovná) čeština, to pro nás
byla výzva! Červenou propisku jsme
založily v srpnu 2018, ale už během
studia jsme opravovaly zmiňované závěrečné práce a reklamní texty. Rukopisům českých spisovatelů zůstáváme
otevřené.
Je nějaké pravidlo, které považujete
v češtině za skutečně přežité nebo zbytečné, anebo vás právě ta pravidla baví?
Sabina: Mě právě ta pravidla v českém
jazyce baví. Nechápu názory, že by se
mělo sjednotit psaní i/y nebo by mělo dojít k celkovému zjednodušení pravopisu. Čeština je krásná. Ano, je
složitá, ale nevidím důvod něco v jazyce měnit.
Karla: Co se týče zjednodušování, tak jsem se setkala s názorem, že je zbytečné psaní velkých a malých
písmen, ale stále nikdo nepřišel s nějakým uceleným
návrhem, jak by se to dalo zjednodušit. Nedokážu tedy
jasně říct, jestli bych byla pro, nebo proti.
Organizujete workshop o tom, jak správně psát e-maily. V čem se v mailech nejvíc chybuje?
Karla: Jednoznačně nejfrekventovanější je zatoulaná čárka za nevětným spojením „s pozdravem“. Do

českého e-mailu nepatří.
Bohužel nás často v e-mailové korespondenci matou
anglická pravidla.
Sabina: Další chybou už je
samotné slovo e-mail, které bývá hojně psáno bez
spojovníku, to nám ale značí úplně jiné slovo (email je
nátěrová hmota). Je toho
mnohem víc a podrobně se
celé problematice věnujeme právě na workshopech.
Co je největším nešvarem
sociálních sítí v jazykové
oblasti?
Sabina: Nejčastější chybou, kterou dennodenně vídáme, je psaní číslovek. Ať
už se jedná o různé „ocásky“ za číslovkami, jako jsou
-ti, -mi apod., nebo o zápis procent. Číslovkám jsme
v naší knize dokonce věnovaly celou kapitolu.
Karla: Je toho dost. Kromě zmiňovaných číslovek
a klasických pravopisných chyb jsou to i nově vytvořené a velmi časté nespisovné tvary jako „bizár“ (místo
bizarnost), „koment“ (komentář) apod. Možná, že
bychom v tomto případě mohli mluvit o nově vytvořeném slangu sociálních sítí, ale zatím to tak ještě nikdo
nepojmenoval, pokud se nepletu.
Myslím, že nejsem sama, kdo dnes
spoléhá na „opravovač“ chyb. Jsou
ale slova, u kterých dojde k podtržení
vždycky, ať je napíšu jakkoliv. Příklad
je třeba: spytlíkovat i zpytlíkovat. Jak se
mám v tuhle chvíli rozhodnout?
Karla: Doporučuji se na „opravovač“
či autokorekci nespoléhat. Je to pouze
malý pomocník, ale špatný učitel. Takový systém české interpunkce nemůže
počítačový editor absolutně zvládnout.
Dokonce jsme narazily i na slova, která opravuje nejmenovaný webový editor na chybné tvary, konkrétně
slovo tchyně opravuje na nekorektní zápis tchýně aj.
Přála bych si být u vývoje těchto editorů, protože mě
dokáže naštvat, když mi telefon opravuje štrúdl na
štrůdl. Pak nemá být na internetu tolik chyb, když ani
autokorekce nezná správné tvary běžných slov.
Sabina: K uvedenému příkladu (s/zpytlíkovat) bych
dodala jediné – není kodifikované, což jinými slovy
znamená „uzákonění“ jazykové normy. Nenajdeme ho
ani na Internetové jazykové příručce ÚJČ, proto nám
„opravovač“ toto slovo podtrhuje. Jako řešení bych
volila použít vhodné kodifikované synonymum.
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Co vám dělalo ve škole v češtině největší problémy?
Sabina: Určitě syntax. V tom jsem prostě nikdy neviděla smysl a přijde mi to i teď trochu zbytečné. Myslím
tím grafické znázornění věty. Naopak mě bavily například syntaktické chyby a nedostatky ve větě, to mi
přišlo zajímavé a užitečné.
Karla: Nikdy jsem neviděla smysl v tom se nazpaměť
učit stovky dat a děl. V dnešní době si to můžeme
vyhledat během vteřiny na internetu. Pro mě je mnohem důležitější vědět, co jsem si z té publikace odnesla, jaký měla pro literaturu (či společnost) přínos,
proč se autor věnoval právě tomuto tématu atd. Ani
trochu mi na vysoké škole nevyhovovala výuka literatury. Především mě zklamalo, že nikoho nezajímaly
mé názory a pochopení děl bylo předem jasně dané.
U zkoušky obstál pouze ten, kdo si toho nejvíce zapamatoval. V neposlední řadě mi při studiu chyběl lidský
přístup ze strany vyučujících. Dnes mám již srovnání
se zahraničními univerzitami. Kdybych se měla znovu
rozhodovat, kam po střední škole, tak hned odjedu
do zahraničí. Bohemistika se dá studovat například
i v Německu.
Který český spisovatel má podle vás nejhezčí češtinu či
nejbohatší slovník?
Karla: Já zbožňuji Radku Denemarkovou. Je pro mě
naprosto inspirativní a její osobitý styl mě vždy dostane. I přesto, že obdržela mnoho prestižních cen, tak se
o ní tolik nemluví, což je škoda. Je ale pravda, že to není
literatura, která by uspokojila každého čtenáře. V tom
já vidím jisté kouzlo a výjimečnost.
Sabina: Já se přiznám, že současnou českou tvorbu
tolik nečtu. Nejhezčí a nejvznešenější češtinu spatřuji
u Vladislava Vančury. Jeho styl je opravdu nezaměnitelný a nenapodobitelný.
JARMILA SKOPALOVÁ

D a v i D ly n c h
Kristine McKennová

Místo snění
David Lynch vede dialog s vlastním
životopisem. Překvapí například vzpomínkou
na pražské natáčení hudby k Modrému
sametu nebo historkami z dětství. Knihu
doprovází téměř stovka unikátních fotek
z Lynchova soukromého archivu.

K a r e l v e s e lý
MiloŠ hroch

Všechny kočky
jsou šedé
Průvodce, se kterým budete číst
a poslouchat současnou hudbu v úplně
nových souvislostech skrz pojmy, jako jsou
melancholie nebo úzkost. Od Joy Division
přes Nirvanu po Billie Eilish, sebevražedné
emorapery a environmentální žal.

Michael a Štěchová

Růže z Jericha
Český román vykresluje vztah ateistky
Magdy a muslima Kareema bez stereotypů,
zato se sarkasmem. Na pozadí milostného
příběhu popisuje život arabských
uprchlíků v Německu. Když Kareem zmizí,
Magda se ho vydá hledat do Káhiry.

knižní tipy

KRONIKA ZÁNIKU EVROPY
lidé nechali se sebou dělat. Myslím, že to je to, co dnes mladí čtenáři asi jen těžko pochopí. Jsou pocity, které se nedají tak úplně představit, musí se opravdu
prožít. Takže: Adamova žena Marta je chartistka a odmítne spát se členem strany. Tím se začíná Adamovo manželství rozpadat. Marta od něj odchází s tím,
že děti si může nechat, protože by je jako člen strany stejně u soudu dostal on.
Někteří čtenáři tedy v tuhle chvíli odsoudí Martu, někteří ji pochopí. Další obrat,
překvapivý skutečně jen pro ty, kteří dobu nezažili: František Hrouda, nasazený
jako „hlídač“ chce od Adama zprávu o skutečném stavu názorů lidí ve společnosti. Protože, jak se zdá, soudruzi vědí, že situace je už neúnosná, a chtějí s tím
udělat něco v poklidu, sametově, dokud to jde. A ejhle – Adam zřejmě pomůže
naší slavné revoluci na svět, ať už to ví nebo ne, ale jeho kolegové v Akademii
věd chtějí jeho okamžité propuštění, protože to je „fujkomouš“. Nikoho nezajímá, proč se tak stalo a zda ten člověk někomu reálně ublížil. Děti, kvůli kterým
tenkrát do strany vstoupil, se za něj stydí. Naše minulost není černobílá. Mládí
ji však tak vidí ze své podstaty. A my starší máme ještě často pocit, že na sebe
musíme plivat. Není už konečně čas číst takové knihy, jako je Vondruškova Kronika zániku Evropy?
JARMILA SKOPALOVÁ

„Autor prohlašuje, že jde o dílo literární, nikoli
prognostické. Každý rozumný čtenář jistě chápe,
že jde o románovou vizi, jako to věděli třeba čtenáři
George Orwella.“ To je úvodní slovo Vlastimila Vondrušky k jeho knize Kronika zániku Evropy (vydává
MOBA).
Sociolog Adam Wagner přijíždí z Londýna, kde
byl na konferenci o rozdílu mezi utopií a realitou. Ano,
byla to konference k výročí Orwellova narození. Píše
se rok 1984, Adam má podezření, že obsah jeho referátu – dost odvážný obsah – prozradil Bezpečnosti
jeho přítel. Po příletu ho nutí vstoupit do strany kvůli dětem, rodině… Začíná
klasický příběh člověka, kterého se snaží uštvat „Velký bratr“. Přiznám se, že
pro mě jsou tyhle knihy i filmy zvláštním fenoménem. Na jednu stranu jsou moje
dětství, ve kterém je tohle balancování a osudy rodiny i přátel na denním pořádku. Dětství si idealizujeme. Když jsem začala rozum brát, byla jsem přesvědčena, že je strašně jednoduché nátlaku čelit. Jasně, v bezpečí pokoje mých rodičů
byly ideály také v bezpečí. Na druhou stranu tyhle příběhy přinášejí vztek, co

PROLHANÝ ŽIVOT DOSPĚLÝCH
vyrůstala jako hýčkaný jedináček středoškolských učitelů v dobré čtvrti Neapole
na začátku 90. let, ale najednou je konfrontována s chudinskou čtvrtí, v níž žije
Vittoria a kde vyrůstal otec. A začne zjišťovat, že její rodiče nejsou tak ideální,
jak si dosud myslela, a především, že všichni dospělí jen lžou. A ona mezi těmi
zmatky a lžemi musí nějak žít a vyrovnat se s nimi. Důležitou roli v příběhu sehraje také náramek, který měla Giovanna kdysi dostat od tety jako dárek… Autorka
citlivě vykresluje zmatky dospívání i první lásky a vztahy k rodičům, přátelům
a příbuzným. Fascinující je postava tety Vittorie, která přišla o svoji jedinou lásku
a je velmi rozporuplná ve všem, i ve svém vzhledu (krásná, až je ošklivá); je neomalená, prudká, prostořeká, nevzdělaná, náladová, panovačná, ale chytrá a citlivá, možná tím vším jen zakrývá svoji osamělost a touhu po lásce; všechnu vinu za
své neštěstí hází na Giovannina otce a i její vztah k Giovanně (a Giovannin vztah
k tetě) prochází mnoha peripetiemi. Posléze se Vittoria ale z děje spíše vytrácí,
což může čtenáře trochu mrzet, ale vlastně je to logické: Giovanna se musí vydat
na svou vlastní cestu, odpoutat se od tety i od rodičů. Sledujeme ji do jejích šestnáctých narozenin, když už sama poznala, že „láska je neprůhledná jako okýnka
na hajzlech,“ jak jí jednou řekla Vittoria. Ale i s tím je potřeba se poprat, stejně
jako s tím prolhaným životem dospělých.
MILAN VALDEN

Italská spisovatelka Elena Ferrante se proslavila světovým bestsellerem Geniální přítelkyně, rozsáhlou tetralogií z Neapole o složitém vztahu dvou žen, jejichž
přátelství i život procházejí od dětství mnoha peripetiemi. V češtině dále vyšly i autorčiny předchozí romány
Tíživá láska, Dny opuštění a Temná dcera, příběh pro
děti Pláž v noci a soubor esejů a fejetonů Příležitostné
nápady. Nyní přichází Ferrante s novým románem,
prvním po tetralogii. Prolhaný život dospělých vyšel
v originále loni a na začátku letošního září ho u nás
vydal, tak jako všechny autorčiny knihy, Prostor; překladu se tentokrát ujala Sarah Baroni. Elena Ferrante má výjimečný vypravěčský
dar, všechny její knihy se mimořádně dobře čtou a ani ta poslední není výjimkou.
Vypravěčka Giovanna nechtěně zaslechne v citlivém věku necelých 13 let, jak
o ní její milovaný otec prohlásí v rozhovoru s matkou, že je ošklivá a začíná se
podobat jeho sestře Vittorii. Tetu Vittorii Giovanna nezná a otec se s ní nesnáší
a nestýká, ostatně jako s celou svojí rodinou. A tak Giovanna začne odhalovat
rodinná tajemství, spory a neshody a poznává i tetu samotnou. Navíc od první
věty románu víme, že otec rodinu později opustí. Dospívající Giovanna dosud

VÝPRAVY PRO BLÍZKÉ I VZDÁLENĚJŠÍ
toho času ozdobený nezbytnou rouškou, který se tam narodil. „Socha odolala
bez větší újmy (před pár lety jí recesisté natřeli sako načerveno) polistopadovým
pokusům ji odstranit, což bude dáno zapadlostí obce (Zákolany jsou skryty v tak
hlubokém dolíku, že je nelze jen tak nalézt) a pak také jistou ambivalencí v bronzu
odlitého. Snad i díky své fyziognomii má Zápotocký jaksi lepší image, než byla
jeho žitá skutečnost a politika, kterou vedl,“ píše Jiří Peňás své trefné postřehy
a vás prostě baví s ním cestovat, protože se dozvíte to, co vám žádný běžný cestopis nenabídne. Ostatně, obyčejně Jiří nikdy nepsal, takže kdo jeho články zná,
žádné strohé a suché věty od něj nečeká. S nadhledem balancuje na hranici mezi
zábavným příběhem a informací. Někdy jsou jeho postřehy nostalgické, jindy vtipné, každopádně neotřelé. Snad už brzy budeme moci cestovat nejen na stránkách
této knihy, ale i ve skutečnosti. Než se tak ale stane, pak jsou Výpravy pro blízké
i vzdálenější příjemným čtením a sněním o tom, kam se vydáme, až to jen trochu
půjde.
JANA MARXTOVÁ

Slovo cestování je v dnešní době téměř zakázané. Vyvolává v nás pocity, na které bychom měli zapomenout,
protože hranice se otevírají a zase zavírají, jak zrovna
naše životy ovládá koronavirus. Novinář Jiří Peňás,
který každý týden v časopise Echo nabízí své cestopisné články, si je samozřejmě tohoto handicapu současné
doby vědom a v knize Výpravy pro blízké i vzdálenější,
PRO BLÍZKÉ
I VZDÁLENĚJŠÍ
která právě vychází u nakladatelství Echo, se soustředí
především na výlety po českých luzích a hájích a jen
letmo zavítá i do okolních zemí Maďarska, Polska, Rakouska a Saska, kam se snad přece jen budeme moci v dohledné době podívat bez
obav a testů. Ke každému místu, které Jiří ve své knize představuje, přidává osobní
příběh. Například do Písku jel žádat o ruku své tehdy už těhotné přítelkyně, takže
na tamní sídliště, kterému vévodila velká socha Gottwalda, má vzpomínky značně
zjitřené. Další socha ho zaujala v obci Zákolany. Tam stojí Antonín Zápotocký,
JIŘÍ PEŇÁS

Výpravy
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JEAN-DIMINIQUE BRIERRE
Milan Kundera
Přeložila Lucie Šavvlíková, 448 Kč

LISTOPADU

NÍ

DENÍK

#mojeargo

PALUB

2020
/LISTOPAD

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). Čerpal
přitom ze zápisků, rozhovorů a doposud nezveřejněných
svědectví, například ze vzpomínek Kunderova přítele Alaina
Finkielkrauta a jeho překladatele Françoise Kérela. Pohled
„zvnějšku“ na naše dějiny vztažené k životu spisovatele, jenž
stále budí zvědavost, ať v kladném, či záporném smyslu, je
bonus, přidaný k dalšímu z mnoha Kunderových portrétů.
„Musím přiznat, že z Kunderovy reakce jsem měl strach. (…) K mému překvapení mi Kundera
zaslal krásný dopis, v němž mi poděkoval. Pochopil jsem, že se mu kniha opravdu líbila.“
(z autorova rozhovoru pro ČR Vltava)

Jean-Dominique Brierre
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Na podzim roku 1966, několik měsíců
před vydáním svého prvního románu
Žert – kterým na sebe o dva roky později upozornil i ve Francii – rozmlouval
Milan Kundera se svým přítelem A. J.
Liehmem. Když se ho tento pražský
intelektuál, který rukopis právě dočetl, zeptal, jestli jde o beletrizovanou historii, Kundera se ohradil: „Vůbec ne. Když jsem se […] v Žertu vrátil
na chvíli do padesátých let, nešlo mi
vůbec o nějaké senzační odhalování
historických faktů, nešlo mi o to malovat takzvaný obraz doby.“ Kundera
je „ahistorický“, protože v žádném případě nechce přinášet svědectví o své
době. Přesto na rozdíl od svého oblíbeného Kafky vždy situuje romány
do konkrétního historického období
a místa. I jeho literární styl byl ostatně
vždy odrazem určitého historického
kontextu. Jak by také ne? Kundera vyrůstal v části Evropy, která byla mezi
lety 1914 a 1989 ohniskem neustálých geopolitických změn.
Milan Kundera pochází z Brna.
Když se 1. dubna 1929 narodil, mělo Československo za sebou teprve
něco přes deset let existence. Až do
28. října 1918 tvořila Morava spolu s Čechami a Slovenskem nedílnou
součást rakousko-uherské monarchie.
Monarchie se srdcem ve střední Evropě, ale s obrovským územím zasahujícím na východě až na Ukrajinu. Rakousko-Uhersko bylo mozaikou
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národností a jazyků, multikulturním
prostorem, v němž se hovořilo německy, italsky, česky, slovensky, bulharsky, ukrajinsky, rusínsky, slovinsky,
srbochorvatsky, rumunsky, maďarsky,
polsky, a dokonce i jidiš, protože zde
žila jedna z největších židovských komunit v Evropě. I přes tuto rozmanitost šlo o harmonické soužití. Tedy na
první pohled. Navzdory jisté autonomii, kterou Rakousko-Uhersko jednotlivým územím poskytovalo, zde pod
povrchem doutnaly české a srbské
separatistické snahy, zpochybňující
politickou nadvládu Rakouska a Uher.
Dvojhlavá monarchie měla oﬁciálně i dvě hlavní města, Budapešť a Vídeň. Kulturní metropolí v pravém slova
smyslu byla nicméně na přelomu devatenáctého a dvacátého století Vídeň. Město zároveň provinční i kosmopolitní, vyhlášené svým životním
stylem, dějiště významných uměleckých i vědeckých experimentů a novátorských počinů. Sigmund Freud tu
vymyslel psychoanalýzu, svůj ohnivý
a dekadentní styl si zde tříbili malíři
Gustav Klimt či Egon Schiele. Vídeň
byla i městem spisovatelů, otiskla se
například v díle Arthura Schnitzlera
nebo Stefana Zweiga. Narodil se zde
Rakušan Hermann Broch, pobýval tu
Robert Musil. Ale ze všeho nejvíc byla
Vídeň městem hudby: „Odtud zářilo do
světa nesmrtelné sedmihvězdí hudby, Gluck, Haydn a Mozart, Beetho-
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ven, Schubert, Brahms a Johann Strauss, zde se slévaly všechny proudy
evropské kultury; u dvora, šlechty,
v lidu se němectví pokrevně spojilo
s prvkem slovanským, maďarským,
španělským, italským, francouzským,
ﬂanderským a byl to génius tohoto
města hudby, který všechny kontrasty harmonicky přetavil v cosi nového
a jedinečného, rakouského a vídeňského.“ Tento tvůrčí kvas vyvrcholil
na počátku dvacátého století hudební revolucí, kterou způsobili tři vídeňští rodáci: Arnold Schoenberg, Anton
Webern a Alban Berg.
Sto kilometrů severně od Vídně,
v mírném, harmonickém kraji vinic leží
Brno, město se sedmisetletou historií, jehož dominanty tvoří dva kopce
s katedrálou a hradem Špilberkem.
Po připojení předměstských částí Králova Pole a Husovic se Brno (německy Brünn) stalo v roce 1919 druhým
nejlidnatějším městem v mladé československé republice. A právě v Králově Poli (tehdy ještě samostatném) se
17. dubna 1891 narodil Milanův tatínek Ludvík Kundera. Na jeho lásku
k hudbě asi měla vliv i blízkost Vídně,
nicméně za skutečný národní poklad
byla v jeho kraji považována hudba
česká a moravská. Jejímu studiu se
koneckonců Ludvík Kundera v letech
1909 až 1913 nevěnoval ve Vídni, ale
na Akademii múzických umění v Praze,
ač tehdy ještě rakousko-uherské. (…)
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ANNA BURNSOVÁ
Mlíkař

EDWARD ST AUBYN
Patrick Melrose II

Přeložila Ester Žantovská, 398 Kč

Přeložil Ladislav Nagy, 398 Kč

Intimní příběh ze Severního Irska,
první severoirský vítěz Man Bookerovy
ceny. Osmnáctiletá hrdinka žije stejně
jako všichni ostatní bez přestání pod
drobnohledem okolí – všichni sledují,
s kým mluvíte, kam chodíte, co čtete,
protože každé sebemenší gesto má
svůj význam a napovídá, jestli jste
„náš“, nebo patříte „k nim“, nebo jste „zrádce“. Vyprávění,
které vás pohltí, a už nikdy nebudete považovat svou osobní
svobodu za samozřejmost.

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.

DE N

TOM LANOYE
Třetí svatba

MATTHEW DICKS
Dvacet jedna pravd o lásce

Přeložila Radka Smejkalová,
398 Kč

Přeložila Michala Marková, 398 Kč

Stárnoucího a stále více nemohoucího
homosexuála Maartena tíží dluhy.
V této situaci dostane výhodnou
nabídku: když u sebe ubytuje mladou
černošku Tamaru a na oko se s ní
ožení, aby získala povolení k pobytu, obdrží tučnou sumu.
Soužití takto dvou rozličných charakterů logicky naráží
na spoustu peripetií, z nichž Lanoye s humorem sobě
vlastním dokáže vykřesat zářivě zábavné jiskry a boří iluze
o multikulturních Flandrech.

BALLI KAUR
JASWALOVÁ
Nečekaná dobrodružství
sester Šergilových
Přeložila Jitka Jeníková, 398 Kč
Na smrtelné posteli vysloví matka
poslední přání: všechny tři její
dcery mají společně vykonat pouť
na posvátné sikhské místo v Indii
a rozprášit tam její popel. Na cestu, kterou žádná ze sester
z různých důvodů nechce podniknout, si vezou i bolestná
tajemství, jež budou muset být předtím, než dospějí k cíli,
odhalena. Příběh o síle rodiny a lásky a o odvaze, která se
v nás rodí, když nakonec staneme tváří v tvář rozhodnutí,
před nímž jsme dlouho utíkali.

Pokud vám připadá, že seznam je coby
románová forma zcela nepoužitelný,
autor vás brzy vyvede z omylu:
už po pár stránkách se z pečlivě
organizovaných sloupečků začne
formovat šíleně vtipný i dojemný
příběh nejroztomilejšího knihkupce pod sluncem, který zoufale
zbožňuje svoji ženu, bankrot mu dýchá na krk a v honbě za
záchranou rodiny, která se má co nevidět rozrůst, se nezdráhá
vykřesat v sobě značně sebedestruktivní sklony.

MARIA ADOLFSSONOVÁ
Přichází bouře
Doggerland 2
Přeložila Lucie Olešová, 398 Kč
V opuštěném lomu se najde mrtvola
a policejní řady povážlivě prořídnou
kvůli chřipkové epidemii, takže se
Inspektorka Karen Eikenová Hornbyová
předčasně vrací do práce. Pracovní
tým vytvořený z více než neochotných kolegů na severním
ostrově Noorö není žádná výhra a navíc dojde k další vraždě.
Vyšetřování vede k místní palírně whisky a Karen musí
vyslýchat vlastní příbuzné, kteří ale nespolupracují. Mají snad
co tajit?

JOHN LE CARRÉ
Agent na cizím hřišti

KATE ATKINSONOVÁ
Něco za něco

Přeložila Veronika Volhejnová,
398 Kč

Přeložila Veronika Volhejnová,
448 Kč

Nat je veteránem britské tajné služby
a dostane nový tým a nový úkol:
dohlížet na aktivitu ruských agentů
řízených Moskvou. Brexit, Trump
a Putin – co je spojuje? Patrně víc,
než jsme si do přečtení Le Carrého
poslední knihy mysleli... Špionážní román Agent na cizím
hřišti není jen napínavým vyprávěním osmaosmdesátiletého
spisovatele, ale dílem tak aktuálním, že zcela neomylně drží
prst na tepu doby – a ten prst se jedinkrát nezachvěje.

Martin Canning, spisovatel krotkých
detektivek, instinktivně zareaguje
a zachrání napadenému život.
Netuší ještě, že se právě připletl
do cesty někomu velmi mocnému
a bezohlednému a rozpoutal tím celou sérii vražd. A jednou
z obětí může být i on. Naštěstí je však mezi přihlížejícími
i Jackson Brodie, bývalý policista a soukromý detektiv
s melancholickou náturou a nekonvenčním uvažováním. Druhá
kniha s detektivem Jacksonem Brodiem.
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LENKA
HORŇÁKOVÁ-CIVADE
Symfonie o novém světě
298 Kč
Autorka ve svém románu vzdává hold
silným ženám, ale také nenápadnému,
avšak výjimečnému muži Vladimíru
Vochočovi, jenž dokázal využít chaos
na počátku druhé světové války,
a zachránil tak stovky lidských životů. Komunisté ho za to
„odměnili“ sedmi lety ve vězení, Stát Izrael mu posmrtně udělil
titul Spravedlivý mezi národy. Román, jímž čtenáře provází
hadrová panenka, se probojoval do užšího výběru prestižní
literární ceny Prix Renaudot.

DEBORAH HEWITTOVÁ
Strážce duší
Přeložila Anežka Dudková, 488 Kč
Strhující městská fantasy o neznámém
Londýně a kouzelném světě skrytém
za uspěchaným moderním městem.
Alice celý život vídala podivné ptáky,
pro všechny ostatní neviditelné… pak
se ovšem dozví, že je „aviaristka“ a jako
taková vidí lelky, magické ptáky strážící
lidské duše. Když Alicina nejlepší kamarádka Jen upadne po
tragické nehodě do kómatu, Alice stane před úkolem, který
nikdo jiný nezvládne – musí najít a zachránit Jenina lelka.

DAVID PÚCHOVSKÝ
Katastrofa letu 001

ROMAN KULICH
Bílá paní

Přeložil Robert Pilch, 498 Kč

Přeložil Robert Pilch, 498 Kč

Nejznámější letecká tragédie
v Československu v roce 1976
si vyžádala 76 lidských životů.
Komunistický režim nikdy nezveřejnil
závěry vyšetřovací zprávy. Pozůstali
dodnes netuší, co se v kokpitu
letadla odehrálo během posledních sekund letu. Autor
knihy strávil rok studiem dokumentů v archivech i rozhovory
s pamětníky a s odborníky, aby mohl případ letu číslo 001
uzavřít a odpovědět na otázku: Proč letadlo Il-18 OK-NAB
havarovalo?

Thriller vycházející ze skutečných
událostí se odehrává v neobvyklém
prostředí, s neobvyklými hrdiny.
V kulisách sněhové kalamity z roku
2012 sledujeme boj studentky Mišky
o život. Při tom jí pomáhá Patrícia,
operační důstojnice Hasičského a záchranného sboru v Žilině
a profesionální i dobrovolní záchranáři. Ale kdo stojí proti nim?
Je jednooká straka jen nebohý pták, nebo zlé znamení? Vybírá
si někdo v horách lidské oběti?

KOLEKTIV AUTORŮ
ROBOT100

ANNIE LOWREYOVÁ
Dejte lidem peníze

398 Kč

Přeložil Michal Šašma, 348 Kč

Povídková antologie ke stoletému
výročí slova robot, kterým bratři
Čapkové obohatili světovou slovní
zásobu. Letos je to sto let, kdy se
slovo robot poprvé objevilo v tisku,
což je jedinečný důvod k oslavě,
protože robot je slovo z budoucnosti, která se stala dneškem.
Přispěli ti nejlepší čeští autoři fantastiky, jejichž texty doplnil
slovenský spisovatel Michal Hvorecký i současná světová
jednička na poli městské fantasy Ben Aaronovitch a doslov
napsal Robert Silverberg.

Základní nepodmíněný příjem se stal
jedním z velkých témat naší doby
a autorka sleduje, jak se programy
testují v různých koutech světa. Zavede
nás do Keni mezi nejchudší lidi na
planetě, do Indie, kde dosavadní vládní
programy nefungují v případě nejnižších vrstev, do Jižní Koreje
mezi akademické zastánce ZNP nebo do Silicon Valley, které
zavádí pilotní ZNP v očekávání příchodu pokročilé umělé
inteligence.

WALTER SCHEIDEL
Velký nivelizátor

CLIFFORD A. PICKOVER
Kniha o vědě

Přeložili Zuzana Krulichová
a Daniela Orlando, 698 Kč

Přeložil kolektiv překladatelů,
699 Kč

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.

Záběr knihy je široký, sahá od bizarních
použití fyziky, jako je třeba super pružný
míček, přes inženýrské aplikace, fyziku
částicovou i kvantovou, astronomii
a kosmologii až po ﬁlozoﬁcky
laděná témata. V čase se pak pohybuje od 13,7 miliardy let
vzdáleného velkého třesku přes starověk, novověk a nejnovější
výzkumy až po spekulace o kvantovém znovuzrození.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán.

Velký
knižní
čtvrtek
v ARGU

#mojeargo
SALLY ROONEYOVÁ
Normální lidi

DAN BROWN
Divoká symfonie

Radka Šmahelová, 298 Kč

Přeložil Petr Onufer, 398 Kč

Další světový bestseller autorky románu
Rozhovory s přáteli. Příběh o vzájemné
fascinaci, přátelství a lásce přesně
zachycuje, jak mluví a myslí generace
vyrostlá na sociálních sítích. Román, jehož
se prodalo přes milion výtisků, předloha
velice úspěšného televizního seriálu BBC, román jednohlasně
oceňovaný literárními kritiky i zástupy čtenářů, dílo v nejužší
nominaci na prestižní Booker Prize a vítěz nespočetných anket
o knihu roku.

PETR SAGITARIUS
Trujkunt

JAKUB SZÁNTÓ
Z Izrastiny s láskou

348 Kč

348 Kč

Kriminální trilogie odehrávající se na
trojmezí Česka, Polska a Slovenska, kde
prolnutím sousedských jazyků vzniklo
originální nářečí zvané po naszymu.
Srdcem Jablunkovska a Třinecka jsou
Třinecké železárny, zvané werk. Protagonistou knihy je major
ostravské kriminálky Roman Saran, stejně svérázný jako kraj,
kde žije. Spletité případy, které provázejí velmi neobvyklé
okolnosti, řeší v příbězích nazvaných Dwur, Kruhy a Čtverka.

Argo
TOP 10
ŘÍJEN

Dan Brown si odskočil od
dobrodružství profesora Langdona
a vydává svou první dětskou knížku!
Divoká symfonie představuje
mimořádně zábavný čtenářský zážitek nejen pro děti, ale i pro
jejich rodiče. Bohatě ilustrovaná kniha je složena z půvabných,
hravých básniček a děti se prostřednictvím různých zvířátek
učí soucitu, trpělivosti, úctě a sebedůvěře. Součástí knihy jsou
autorovy orchestrální skladby, které si poslechnete na svém
mobilu.

Ve své druhé knize se ostřílený reportér
a laureát ceny Magnesia Litera vyznává
z hluboké náklonnosti k Izraeli, Palestině
a jejich obyvatelům. S pomocí výrazných
příběhů, barvitého popisu čtvrtstoletí
orientálních zkušeností i líčení historického kontextu usiluje
o nabourání leckdy schematického vnímání neklidného
regionu. Nechybí jeho osobitý sarkastický a sebeironizující
tón ani bohatá příloha snímků, které za léta života a práce
v Orientu nashromáždil.

1. Anna Burnsová

6. Ben Aaronovitch

2. Madeleine Albrightová

7. Klára a Tobiáš Smolíkovi

3. Ivan Margolius

8. Joe Benitez

4. David Walliams

9. Jan Novák

MLÍKAŘ

STÍN NAD TREVÍREM

PEKLO A JINÉ DESTINACE

CHA CHA CHÁ, ZASMÁL SE MORDECHAJ

TATRA

LADY MECHANIKA 4

BABIČKA DRSŇAČKA

KUNDERA

5. Kate Atkinsonová

10. Martin Řezníček

NĚCO ZA NĚCO

Nepřehlédněte
v knihkupectví

ROZPOJENÉ STÁTY

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.
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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
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná | 400 stran | 349 Kč

vázaná | 256 stran | 349 Kč

brožované | 472 stran | 649 Kč

vázaná | 48 stran| 99 Kč

vázaná | 72 stran | 249 Kč

leporelo | 24 stran | 299 Kč

vázaná | 32 stran | 329 Kč

vázaná | 32 stran | 299 Kč

vázaná | 40 stran | 329 Kč

vázaná | 320 stran | 599 Kč

vázaná | 360 stran | 599 Kč

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

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

bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
77 aforismů o víře

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2020, 1. vyd., 40 s., brož. 99 Kč
Sbírka nápaditých výroků, myšlenkových provokací i slovních hříček
ukazuje křesťanskou víru jako zdroj
lidské svobody, životní síly a svěžesti
i jako spolehlivou kotvu ve světě plném mámení a bludných zkratek.
ISBN 978-80-7566-140-1

Janoušková, Zdislava,
Novéna ke svaté Ludmile

Praha: Paulínky , 2020, 1. vyd., 32 s.,
brož. 39 Kč
Cílem této drobné modlitební knížky,
která vychází k příležitosti výročí 1100
let od smrti svaté Ludmily, je prohloubit úctu k naší první světici a také přispět k tomu, aby se stala známější.
ISBN 978-80-7450-390-0

Kolektiv Sicomoro
Desatero přikázání

Praha: Paulínky , 2020, 1. vyd., 64 s.,
brož. 145 Kč
Knížka, kterou držíte v ruce, nabízí
školákům návod, jak dobře porozumět Desateru. Přikázání jsou formulována současným jazykem, aby je
děti správně pochopily.
ISBN 978-80-7450-378-8

Novotný, Tomáš
Moudrost v jidiš příslovích

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2020, 1. vyd., 216 s., brož. 249 Kč
Knížka přináší zhruba 1100 přísloví
v jidiš, tedy v jazyce židovského
obyvatelstva východní Evropy. Jidiš
je jazykem, který stojí z velké části
na starší verzi němčiny, zároveň však
přejímá velké množství slov z hebrejštiny a z jazyků slovanských.
ISBN 978-80-7566-190-6

Omartianová, Stormie
Síla modlitby za vaše vnoučata

Praha: Paulínky , 2020, 215 s., brož.
235 Kč
Vnoučata jsou darem, který vám
dává Bůh.
ISBN 978-80-7450-372-6

Omartianová, Stormie
Vánoční zázrak

Překl. Lásková, Veronika, Praha:
Paulínky , 2020, 200 s., váz. 249 Kč
Stormie Omartianovou u nás netřeba
představovat, její knihy o síle modlitby za druhé si získaly velkou oblibu.
Tentokrát opustila své obvyklé téma
a sepsala dílko Vánoční zázrak,
v němž vypráví události Kristova narození současným jazykem.
ISBN 978-80-7450-389-4

ekonomika
CESTOVNÍ RUCH
Vaníček, Jiří;
Jarolímková, Liběna
Kulturní cestovní ruch v České
republice

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 106 s., brož. 162 Kč
Kulturní cestovní ruch v České republice je nejvýznamnější forma cestovního ruchu. Ve světě je motivem
cestování u dvou pětin turistů, u nás
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to jsou dvě třetiny. Cílem publikace
je prohloubit znalosti o této formě
aktivit.
ISBN 978-80-245-2345-3

DAN Ě
Brychta, Ivan;
Hajšmanová, Marie;
Kameník, Petr a kol.
Tabulky a informace pro daně
a podnikání 2020

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
432 s., brož. 299 Kč
V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů,
sazeb, postupů a údajů z daňových
zákonů pro rok 2020.
ISBN 978-80-7598-595-8

E KO N OM I K A
Madziová, Dorota;
Pýchová, Silvie;
Drahoňovská, Petra a kol.
Kariérové poradenství na každý
pád

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
112 s., brož. 200 Kč
Téma proměn trhu práce je čím
dál tím více skloňované i v českém
prostředí. Knihu píše více autorů,
abychom vám umožnili nahlédnout
na téma z různých úhlů pohledu, snažíme se ho skloňovat ze všech stran.
ISBN 978-80-7598-604-7

Matulčíková, Marta;
Breveníková, Daniela
Planning Further Professional
Education in an Enterprise as the
Starting–point of Implementing
and Managing Education
České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020,
1. vyd., 141 s., brož. 275 Kč
Changing working conditions and
requirements for knowledge, skills
and competences exert pressure on
lifelong education, which is ensured
on entering the work process and after completing formal education.
ISBN 978-80-7556-067-4

Nigrin, Jiří
Hmotný a nehmotný majetek
v podnikání

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
128 s., 295 Kč
Tato publikace je určena zejména
podnikajícím fyzickým a právnickým
osobám, ekonomickým pracovníkům,
účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře.
ISBN 978-80-7598-738-9

M ANAG E M E NT
Margolis, Michael
Síla příběhu

Překl. Suchánek, Tomáš, Brno: Zoner
Press, 2020, 176 s., brož. 339 Kč
Jak se stát dokonalým vypravěčem
a proměnit nemožné v nevyhnutelné
Skvělí vůdci jsou skvělí vypravěči.
ISBN 978-80-7413-423-4

SBO R N Í K Y
Účetnictví a auditing v procesu
světové harmonizace

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 197 s., brož.
Sborník z mezinárodní vědecké
konference.
ISBN 978-80-245-2387-3

z n ov i n e k k 26. 10. 2020 245 t i t u l ů

ÚČE TN IC T VÍ
Jindrák, Jaroslav
Sbírka souvztažností k účtům
směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami
pro rok 2020

Olomouc: Anag , 2020, 298 s., brož.
399 Kč
Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného účetnictví.
ISBN 978-80-907468-1-7

Strouhal, Jiří
Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
264 s., brož. 350 Kč
Publikace reflektuje změny v účetní
legislativě platné od 1. 1. 2020 a zaobírá se účetními souvztažnostmi
všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady.
ISBN 978-80-7598-642-9

společenské
vědy; osvěta
ARCH EO LOG IE
Menšík, Petr a kol.
Kněží hora u Katovic. Pravěké
a raně středověké výšinné sídliště a hradiště v jižních Čechách

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 307 s., brož.
Předkládaná monografie představuje ucelené zpracování významné
archeologické památky nacházející
se na Strakonicku v jižních Čechách.
Jedná se o výšinné sídliště a opevněné hradiště Kněží horu u Katovic.
ISBN 978-80-261-0855-9

bytostech, až po úroveň tak zvané
neživé hmoty.
ISBN 978-80-87987-25-4

ETN O LOG IE
Pavlásek, Michal
Z Moravy až do Velikého Srediště. Etnografické podobenství
o zapomenuté náboženské
komunitě

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020, 260 s., brož.
Ambicí knihy je vykreslit podoby
fungování náboženské komunity
původem z jižní Moravy, která našla
v polovině 19. století svůj nový domov v obci Veliké Srediště ve Vojvodině v dnešním Srbsku.
ISBN 978-80-7325-501-5

FI LOZO FI E
Vochoč, Otakar a kol.
Kniha filozofie

Praha: Universum, 2020, 352 s., váz.
679 Kč
Kniha filosofie je první ze série
přehledových oborových publikací,
určených pro nejširší veřejnost od
úplných začátečníků až po pokročilé
studenty a odborníky.
ISBN 978-80-242-6597-1

GASTRO N OM I E
Houdek, Pavel
Jak na veganství

Praha: Smart Press, 2020, 192 s.,
brož. 399 Kč
Kniha pro každého, kdo se o veganství a veganské stravě chce a potřebuje dozvědět více. Praktický, čtivý
a velmi důkladný průvodce veganským stravováním, čerpající jak z kvalitních vědeckých studií, tak z bohaté
praxe dlouholetého vegana.
ISBN 978-80-88244-16-5		

Rich, Nathaniel
Jak ztratit Zemi. Dějiny včerejška
Brno: Host, 2020, 1. vyd., 200 s.,
brož. 329 Kč
Už dlouho víme, co se s naší planetou
děje. Během osmdesátých let hrstka
vědců a politiků riskovala vlastní
kariéry, aby v zoufalství varovala před
hrozbou, kterou na sebe svět přivolává rostoucí spotřebou fosilních paliv.
ISBN 978-80-275-0303-2

ESOTE R I K A
Mihulová, Marie;
Svoboda, Milan
Posvátná energie

Liberec: Santal, 2020, 131 s., brož.
Publikace se zabývá působením
energie z Nejvyššího zdroje v různých dimenzích, formách i lidských
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Grmolec, Zdeněk
Tajemství černé královny

Brno: Moba, 2020, váz.
Druhou manželkou Zikmunda Lucemburského se překvapivě stává
Barbora Celská, žena, kterou kronikář Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini, pozdější papež Pius II., nazval
Messalinou i Černou královnou.
ISBN 978-80-243-9454-1

Hanzlová, Karolína
Své brány Libanovne otevři –
tvé cedry oheň pohltí!. Vznik
a ústavní vývoj Libanonské
republiky

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 110 s., brož. 350 Kč
Libanonská republika je zemí regionu Blízkého východu, která byla
podobně jako jiné státy v této oblasti
původně jednou z provincií Osmanské říše a po jejím rozpadu na konci
první světové války prošla náročným
ústavním vývojem.
ISBN 978-80-261-0948-8

Hilský, Martin
Shakespearova Anglie

Praha: Academia, 2020, 768 s., váz.
945 Kč
Martin Hilský, nejvýznamnější český
znalec díla Williama Shakespeara,
v této knize představuje přelomovou dobu, v níž vznikala velká díla
alžbětinské literatury, a která měla
pro anglickou společnost a civilizaci
formativní význam.
ISBN 978-80-200-3168-6
Brno: Zoner Press, 2020, 144 s.,
brož. 179 Kč
Rozšířený podtitul: Příběh lidstva.
Dobrodružná cesta za původem našeho druhu Evoluce. Objevy. Vynálezy.
Více než 140 stran! Od prehistorických předků až po Homo sapiens!
ISBN 978-80-7525-326-2

Krumlovská, Olga
Horoskopy 2021

E KO LOG IE

Praha: Universum, 2020, 160 s., váz.
399 Kč
Druhá část historické příručky nabízí
ucelený přehled českých a světových
dějin od nástupu Habsburků až do
současnosti.
ISBN 978-80-242-6773-9

Homo sapiens

A STRO LOG I E
Praha: Brána, 2020, 304 s., váz. 299 Kč
Stalo se již dobrou tradicí, že každým
rokem vydává PhDr. Olga Krumlovská, známá astroložka a spisovatelka,
horoskopy, v nichž si mohou čtenáři
najít základní předpovědi na následující rok.
ISBN 978-80-242-6889-7

podářství, kultura zemí Koruny
české a světa v souběhu

H ISTO R I E
Bancková, Claudia
Vikingové

Překl. Hlavička, Jan, Praha: Vyšehrad,
2020, 176 s., váz. 299 Kč
Nejnapínavější epocha světových dějin očima uznávané skandinavistky.
ISBN 978-80-7601-336-0

Bauer, Jan
Knížata, králové, prezidenti.
Přehledný průvodce

Brno: Moba, 2020, 400 s., váz.
Poutavý životopisný přehled všech
panovníků a nejvyšších představitelů
českých zemí – začíná prvním známým moravským knížetem Mojmírem I. a končí současným českým
prezidentem Milošem Zemanem.
ISBN 978-80-243-9442-8

Eliška, Jiří; Čapka, František
Dějiny v datech: Od roku 1526
do současnosti – Politika, hos-

Kuwałek, Robert
Vyhlazovací tábor v Belžci

Praha: Academia, 2020, 404 s., brož.
495 Kč
První vědecká monografie věnovaná
historii německého vyhlazovacího
tábora Belzec, zřízeného v rámci akce
„Reinhardt“. Autor představuje v širším kontextu dějin pronásledování
a vyhlazování Židů na území Generálního gouvernementu.
ISBN 978-80-200-3114-3

Nekola, Martin
Na cestě za svobodou: Češi
v uprchlických táborech po
únoru 1948

Praha: Universum, 2020, 192 s., váz.
399 Kč
Kniha se věnuje exilu po roce 1948.
ISBN 978-80-242-6639-8

Novák, Martin
Džihád proti Kremlu. Sovětská
válka v Afghánistánu a zrod
Al–Káidy
Praha: Epocha, 2020, 248 s., váz.

bibliografie
Přestože Československo a Afghánistán byly velmi rozdílné země, obě
sdílely společný osud – staly se obětí
invaze sovětské armády. A přestože
válečné dobrodružství komunistické
velmoci v hornatém asijském státě
není až tak vzdálenou minulostí, víme
toho o něm poměrně málo.
ISBN 978-80-7557-961-4

Tarant, Zbyněk
Československý churban

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 285 s., váz. 299 Kč
Kniha nabízí pohled na mnichovskou
dohodu, druhou československou republiku a počátek nacistické okupace
českých zemí očima hebrejskojazyčného sionistického tisku v britském
mandátu Palestina.
ISBN 978-80-261-0935-8

Volkman, Ernest
Historie špionáže

Překl. Strnad, Manfred, Praha: Universum, 2020, 208 s., váz. 399 Kč
Fascinující kniha odkrývá dějiny
špionáže, od prvních středověkých
průkopníků po moderní rafinované
techniky současné digitální doby.
ISBN 978-80-242-6772-2

I N FO R M ATI K A
Eger, Ludvík
E-learning a jeho aplikace s orientací na vzdělávání a profesní
vzdělávání Millennials

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 288 s., brož.
Odborná monografie navazuje na
dvě klíčové publikace autora zaměřené na e-learning a blended learning
(Technologie vzdělávání dospělých,
2005, Vzdělávání dospělých a ICT,
2012).
ISBN 978-80-261-0952-5

KOMUN I K ACE
Čuřík, Jaroslav; Fojtová, Tereza;
Maršovská, Kristýna a kol.
Krizová komunikace. Principy –
zkušenosti – postupy

Brno: Masarykova univerzita, 2020,
220 s., brož.
Komplexní a v českém prostředí
dosud nejobsáhlejší příručka krizové
komunikace vysvětluje zásady efektivních a etických vztahů s veřejností
při reputačních krizích i při mimořádných událostech.
ISBN 978-80-210-9636-3

NUM E RO LO G I E
Ben Thabetová, Monika
Tajná moc čísel. Vaše datum
narození není pouhá náhoda

Praha: Eroika, 2020, 200 s., brož.
Tato kniha vám bude nejen rádcem
a průvodcem, ale i spolehlivým
kompasem na rozbouřených vodách
mezilidských vztahů, neboť vám
pomůže vždy nalézt bezpečný přístav
lásky, porozumění a vzájemné úcty.
Osvojíte si tajnou moc čísel.
ISBN 978-80-87409-38-1

NUM IZM ATI K A
Militký, Jiří
Numismatický sborník 33/1

Praha: Filosofia, 2020, 120 s., brož.
271 Kč
Numismatický sborník prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě.
ISBN 978-80-7007-590-6

Vrbová, Renáta a kol.
Katalog podpůrných opatření
– dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání
z důvodu narušené komunikační
schopnosti

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 282 s.
ISBN 978-80-244-5717-8

Čadová, Eva a kol.
Katalog podpůrných opatření
– dílčí část pro žáky s potřebou
podpory ve vzdělávání z důvodu
tělesného postižení nebo závažného onemocnění

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 154 s.
Publikace je součástí rozsáhlého projektu definujícího dostupné portfolio
podpůrných opatření pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Jedná se o soubor devíti publikací
určený pedagogickým pracovníkům
českých škol.
ISBN 978-80-244-5711-6

Kubíková, Slávka
Klub nerozbitných dětí

Mediální výchova a společenské
vědy

Překl. Nejedlá, Kateřina, Praha: Ikar,
2020, 144 s., váz. 199 Kč
Nefungující wifi? Strašlivá představa!
Co budeme dělat bez připojení?
Možná zbývá jen plakat a plakat.
ISBN 978-80-249-4280-3

Valenta, Milan, a kol.
Katalog podpůrných opatření
– dílčí část pro žáky s potřebou
podpory ve vzdělávání z důvodu
mentálního postižení nebo
oslabení kognitivního výkonu

Baslerová, Pavlína;
Michalík, Jan;
Felcmanová, Lenka a kol.
Katalog podpůrných opatření
pro žáky s potřebou podpory ve
vzdělávání – obecná část

Krotil, Ondřej
Kriminalistické otazníky

Ashby-Orr, Ruby
Sto a jedna věc co dělat, když
wifi nefunguje

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 190 s.
Publikace přináší nové poznatky z vybraných oblastí edukace osob s narušenou komunikační schopností a dětí
se sluchovým postižením. Věnuje se
speciálně pedagogické logopedické
diagnostice.
ISBN 978-80-244-5662-1

PE DAGO G I K A ,
D I DAK TI K A

KRIMINALISTIKA

M É D IA

Mlčáková, Renata a kol.
Narušená komunikační schopnost a speciální vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 242 s.
Publikace je součástí rozsáhlého projektu definujícího dostupné portfolio
podpůrných opatření pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Jedná se o soubor devíti publikací
určený pedagogickým pracovníkům
českých škol.
ISBN 978-80-244-5715-4

Praha: Edika, 2020, 304 s., váz.
369 Kč
O hledání obyčejného dětského štěstí
v době tabletů a instantních řešení
v kostce.
ISBN 978-80-266-1565-1

Praha: XYZ, 2020, 208 s., váz.
269 Kč
Skutečné kriminalistické kauzy,
které stále čekají na své objasnění
a jejichž pachatelé nebyli nikdy
potrestáni.
ISBN 978-80-7597-724-3
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Hradec Králové: Gaudeamus, 2020,
1. vyd., 93 s., brož.
Publikace podporuje oborovou didaktiku společnských věd, konkrétně
výuku mediální výchovy. Materiál obsahuje pět témat, která jsou uvedena
teotetickám pojednáním.
ISBN 978-80-7435-801-2

Mertin, Václav; Krejčová, Lenka
Výchovné poradenství
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
400 s., brož. 550 Kč
Co vše obnáší práce výchovného
poradce? V čem se liší od práce řadového učitele? Co od výchovného
poradce mohou čekat vedení školy,
kolegové, žáci a jejich rodiče?
ISBN 978-80-7598-174-5

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 144 s.
Publikace je součástí rozsáhlého projektu definujícího dostupné portfolio
podpůrných opatření pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Jedná se o soubor devíti publikací
určený pedagogickým pracovníkům
českých škol.
ISBN 978-80-244-5712-3

Žampachová, Zuzana
Katalog podpůrných opatření
– dílčí část pro žáky s potřebou
podpory ve vzdělávání z důvodu
poruchy autistického spektra
nebo vybraných psychických
onemocnění

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 196 s.
Publikace je součástí rozsáhlého projektu definujícího dostupné portfolio
podpůrných opatření pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Jedná se o soubor devíti publikací
určený pedagogickým pracovníkům
českých škol.
ISBN 978-80-244-5713-0

PR ÁVO
Balýová, Lucie
Veřejné zakázky

Praha: C. H. Beck, 2020, 2. vyd.,
192 s., brož. 490 Kč
Kniha je praktickou příručkou, která má
pomoci správně absolvovat zadávací
řízení ve všech jeho fázích. Výklad doplňují praktické příklady, rozhodovací
praxe Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže a související judikatura.
ISBN 978-80-7400-805-4

Filip, Václav
Společenství vlastníků jednotek.
Praktická příručka
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 388 s., brož. 715 Kč
Praktická příručka aktuálně reaguje
na změny, jež přinesla do úpravy
bytového spoluvlastnictví novela ob-
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čanského zákoníku č. 163/2020 Sb.,
účinná od 1. 7. 2020.
ISBN 978-80-7598-863-8

Gazda, Viktor
Hledání pravdy v civilním
procesu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., váz. 325 Kč
Monografie je zaměřena na zkoumání možnosti obecného stanovení
hodnoty pravdivosti skutkové otázky
při aplikaci práva.
ISBN 978-80-7598-670-2

Hanuš, Libor
Glosy k právní argumentaci

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
2. vyd., 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 978-80-7598-803-4

Huclová, Helena
Extradice v mezinárodním
právu. Formální aspekty

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
200 s., 550 Kč
Publikace si dává za cíl prozkoumání a zpracování souhrnu formálních
aspektů extradice, které mají mezinárodní rozměr.
ISBN 978-80-7598-858-4

Lex COVID (zákon č. 191/2020
Sb., zákon č. 209/2020 Sb., zákon č. 210/2020 Sb.). Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 228 s., 495 Kč
Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako
lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020.
ISBN 978-80-7598-845-4

Lichnovský, Ondřej;
Vučka, Jan;
Křístek, Lukáš
Trestní právo daňové

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
312 s., brož. 590 Kč
Problematika daňových trestných
činů je pro svou mezioborovost velice
komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů,
tak zákonů trestních. Stranou nelze
ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti.
ISBN 978-80-7400-800-9

Lisse, Luděk
Sportovní právo. Rozhodování
sporů v oblasti sportu v ČR

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
304 s., brož. 490 Kč
Ambicí předkládané publikace je
přiblížit českému čtenáři pohled na
aktuální právní úpravu sportovních
organizací, a to zejména s důrazem
na profesionální sport a na řešení
sporů v této dynamicky se vyvíjející
oblasti práva.
ISBN 978-80-7400-789-7

Matiaško, Maroš
Zločin mučení a lidská práva

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
252 s., 495 Kč
O zločinu mučení autor uvažuje v několika významech, které se v knize
prolínají. Vychází z předpokladu, že
mučení jako zlo lze poznat, pojmenovat a v právu definovat.
ISBN 978-80-7598-792-1

Myška, Matěj
Výjimky a omezení autorského
práva v prostředí digitálních sítí

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 336 s., brož. 490 Kč
Monografie se věnuje roli a zájmům
uživatelů autorskoprávně chráněných
statků, vybraným limitům autorského
práva, specifickým problémům, kterým
systém výjimek a omezení aktuálně čelí.
ISBN 978-80-7598-842-3

Ondrejová, Dana
Průvodce uzavíráním smluv

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
3. vyd., 544 s., 825 Kč
Publikace se i ve třetím vydání snaží
čtenáři přiblížit kontraktační proces
již od okamžiku zvažování uzavření
smlouvy (fáze před uzavřením smlouvy) až do okamžiku jejího podpisu.
ISBN 978-80-7598-806-5

Pilík, Václav;
Sedláček, Miroslav;
Nový, Dalibor a kol.
Smlouvy přípravného druhu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
256 s., brož. 385 Kč
Příručka přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické
zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“.
ISBN 978-80-7598-450-0

Selucká, Markéta a kol.
Covid-19 a soukromé právo.
Otázky a odpovědi

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
104 s., brož. 290 Kč
Nejeden právník si láme hlavu otázkami, které souvisí s opatřeními proti
šíření covidu-19. Věděli jste, co dělat,
když se nájemce snaží využít situace,
aby nemusel platit nájemné? Jaká
práva a povinnosti se pojí s výkonem
práce na home office?
ISBN 978-80-7400-808-5

Tomšej, Jakub
Zaměstnávání cizinců v České
republice

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
232 s., brož. 375 Kč
Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu
právních otázek. Odpovědi nabízí
předkládaná publikace, v jejímž
autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity
Karlovy i advokáti specializovaní na
tuto problematiku.
ISBN 978-80-7598-648-1

Válek, Petr a kol.
Zákon o zahraniční služběv

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
388 s., 790 Kč
Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční
službě, upravuje pracovněprávní,
resp. služebněprávní pracovní vztahy
osob podílejících se na výkonu zahraniční služby.
ISBN 978-80-7598-836-2

PRO RO D IČE
Baštanová, Pavla;
Šavlíková, Lucie
Mukumú

Praha: Argo, 2020, 48 s., váz.
Mukumú. Tajuplně znějící slovo, a přece se na maličkém ostrůvku ztraceném
kdesi na severu ozývá každý den. Žije
tady jen jedna rodina: táta, máma a holčička. A jsou tu ještě krávy. Z vody tu
a tam vykoukne hlava tuleně.
ISBN 978-80-257-3282-3

bibliografie
PSYCH O LOG I E
Austin, Valerie
Autohypnóza – Jednoduše
zapojte celou mysl a využijte svůj
potenciál na maximum
Olomouc: Anag , 2020, 1. vyd.,
192 s., brož. 299 Kč
Pomocí hlubokých hypnotických transů pracujte s vaší podvědomou myslí,
abyste odstranili problémy a využili
naplno svůj potenciál. Ponořte se do
hlubokých hypnotických transů.
ISBN 978-80-7554-288-5

Borecká, Kateřina
Bolest

Praha: Novela bohemica, 2020,
124 s., brož.
Příběh složitého prožívání skutečnosti je zároveň téměř básnickou metaforou současného komplikovaného
světa. Jasmínu a Alexe spojuje pokus
o sebevraždu.
ISBN 978-80-88322-09-2

Erikson, Thomas
V obklíčení blbých šéfů (i blbých
podřízených)

Překl. Škapová, Hana, Praha: Management Press, 2020, 328 s., brož. 399 Kč
Jak porozumět kolegům, šéfům i podřízeným. Thomas Erikson, autor bestselleru V obklíčení idiotů, se tentokrát
zaměřil na místo, kde trávíme třetinu
dne. Málokde je taková příležitost ke
konfliktům, nedorozuměním, podrazům a intrikám.
ISBN 978-80-7261-580-3

Matoušek, Oldřich a kol.
Dítě traumatizované v blízkých
vztazích

Praha: Portál, 2020, 208 s., brož.
365 Kč
Cílem publikace je seznámit čtenáře
s traumatem u dětí, které způsobila pečující osoba, a popsat způsoby podpory,
resp. léčby traumatizovaného dítěte.
ISBN 978-80-262-1707-7

NCareyová, Tanith
Jak přemýšlí moje dítě?

Praha: Slovart, 2020, 256 s., flexovazba, 499 Kč
Jaké myšlenkové pochody se ukrývají za chováním vašeho dítěte?
Seznamte se s nejnovějšími poznatky
z dětské psychologie a neurologie
a přistupujte ke svému dítěti s nově
nabytou jistotou.
ISBN 978-80-7529-996-3

Pilátová, Agáta; Honzák, Radkin;
Cibulka, Aleš
Královna děsu aneb Panická
porucha
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RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Čerešník, Michal
Psychológia rodičovstva: Eseje
o rodičoch a dieťati

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 142 s.
Publikácia vznikla ako odozva na
rôzne zmeny, ktorými si prechádza
súčasná rodina. Týkajú sociodemografie, rolových úloh, statusu rodičov,
výchovných štýlov, cieľov výchovy
a pod.
ISBN 978-80-244-5700-0

SOCI O LO G I E
Bílý, Jiří
Demokracie a postdemokracie
v Evropské unii – aktuální náměty a možná východiska

České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020,
1. vyd., 114 s., brož. 275 Kč
Události, které se v nedávné době
odehrávaly a nadále mají vlastní
trvání v prostoru zemí Evropské unie,
napovídají, že je třeba velmi pečlivým
způsobem vyhodnocovat sebemenší
proměny, které nezbytně souvisejí se
současnou společností.
ISBN 978-80-7556-066-7

Dirga, Lukáš
Humanizace českého vězeňství
očima jeho aktérů

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 184 s., brož. 190 Kč
Humanizace je jedním z ústředních
motivů českého porevolučního vězeňství. Jak o humanizaci vypovídají
zaměstnanci věznic a vězněné osoby?
Jak se humanizační tendence projevují v každodenní vězeňské praxi?
ISBN 978-80-261-0848-1

Klimeš, David
Česko versus budoucnost

Praha: Vyšehrad, 2020, 248 s., brož.
299 Kč
Uznávaný novinář David Klimeš
pojmenovává v aktuální a potřebné
knize některé z nejzávažnějších
problémů dnešního Česka. Čtivě napsanou knihu doplňují doslovy osmi
předních českých ekonomů, sociologů a dalších osobností.
ISBN 978-80-7601-333-9

Kubíček, Tomáš;
Papoušek, Vladimír;
Skalický, David
Slovníky modernistů a paradigmata moderny

Praha: Vyšehrad, 2020, 208 s., váz.
299 Kč
Panika není slabost – je to nemoc
a dá se léčit. Panická porucha přichází bez výstrahy a postihuje lidi
různých povah i profesí, kteří ji zprvu
považují za příznak jiných chorob.
ISBN 978-80-7601-357-5

Praha: Akropolis, 2020, 328 s., brož.
Modernismus nepochybně přinesl
radikální proměnu obrazu světa, a to
ve velmi rozdílných oborech lidské činnosti od výtvarného umění, architektury, přes literaturu, filozofii, lingvistiku
až po eschatologické a futuristické vize
v myšlenkách politiků a ideologů.
ISBN 978-80-7470-294-5

Smetáčková, Irena;
Štěch, Stanislav a kol.
Učitelské vyhoření

Murray, Douglas
Podivná smrt Evropy. Imigrace,
identita, Islám

Praha: Portál, 2020, 272 s., brož. 349 Kč
Kniha se zabývá rizikem syndromu vyhoření při práci učitele. Vyhoření vzniká
v důsledku chronického stresu a vede
k silným psychickým a fyzickým problémům, k nekvalitní výuce, ke špatným
vztahům ke kolegům a žákům.
ISBN 978-80-262-1668-1

Praha: Leda, 2020, 336 s., brož.
Douglas Murray brilantně líčí příběh
masové imigrace do Evropy – její
počátky v poválečném nedostatku
pracovní síly, její zintenzivnění při slučování rodin a konečně humanitární
ospravedlňování otevřených hranic.
ISBN 978-80-7335-671-2

Nývlt, Ondřej
Domácnosti v Česku. Změny
rodinného chování po roce 1989
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 124 s., brož. 248 Kč
Společenské změny za posledních
třicet let v Česku je možné ilustrovat
i na změnách ve složení domácností.
Dříve než se však pustíme do detailní
analýzy, je potřeba metodicky vymezit domácnost a další použité pojmy.
ISBN 978-80-245-2351-4

Stejskal, Jan;
Ochrana, František;
Meričková, Beáta Mikušová
Rozhodování o věcech veřejných

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
234 s., 495 Kč
Vážení čtenáři, asi jste si někdy při
rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje
o našich společných záležitostech?
Co je kritériem rozhodování, když při
řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení?
ISBN 978-80-7598-830-0

Štaif, Jiří
Modernizace na pokračování.
Společnost v českých zemích
(1770–1918)

Praha: Argo, 2020, 432 s., váz.
Kniha je věnována problematice
sociálních a politických dějin českých
zemí od konce 18. století do vzniku
první československé republiky.
ISBN 978-80-257-3216-8

Zatloukal, Leoš;
Vítek; Věžník, Michal
Spoluvytváření změn: různé
podoby přístupu zaměřeného
na řešení v teorii, v praxi a ve
výzkumu

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 252 s.
Kniha se věnuje inovativním možnostem aplikace přístupu zaměřeného na
řešení v teorii, praxi a ve výzkumu.
ISBN 978-80-244-5696-6

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Čižmář, Ivan
Jantarová stezka v proměnách
času

Brno: Moravské zemské muzeum,
2020, 1. vyd., 728 s., váz. 1238 Kč
Jantarová stezka představovala po
celé období protohistorické epochy
důležitý koridor spojující severní Pobaltskou oblast se Středomořím, a jak
již název vypovídá, hlavní komoditou
na této cestě byla jantarová surovina
a výrobky z ní provedené.
ISBN 978-80-7028-534-3

Chinmoy, Sri
Barvy života. Skrytý význam
barev a zvířat s omalovánkami

Praha: Academia, 2020, 660 s.,
flexovazba, 650 Kč
V roce 2000 došlo nečekaně k vyhlášení
antropocénu, globálního věku člověka,
ve kterém vliv lidstva na planetu údajně
dosáhl úrovně řádově srovnatelné s většinou přirozených činitelů.
ISBN 978-80-200-3129-7

Poutavý průřez historií kosmonautiky
od prvních, často neúspěšných kroků
přes prudký rozvoj až po slibně se
vyvíjející současnost.
ISBN 978-80-7597-728-1

Ž IVOTN Í ST YL

CH OVATE L ST VÍ

Freiová, Martina
Zázračné medicínské případy

Redding, Helen
Inteligentní hry pro vaši kočku

Praha: Brána, 2020, 280 s., váz. 299 Kč
Kniha, z niž běhá hypochondrům
mráz po zádech!
ISBN 978-80-242-6407-3

Harvey, Sarah
Kaizen – Japonská metoda
postupné změny návyků

Olomouc: Anag , 2020, 1. vyd.,
272 s., váz. 349 Kč
Kaizen (japonské slovo pro „neustálé
zlepšování“) je teorie, že nepřetržité
provádění malých, dosažitelných
změn může vést k významným dlouhodobým zlepšením.
ISBN 978-80-7554-287-8

Mothejzíková, Kristýna;
Mothejzíková, Kristýna;
Honzák, Radkin
Břišani

Praha: Vyšehrad, 2020, 144 s., brož.
299 Kč
Jak to, co jíme a kdy to jíme, ovlivňuje
naše zdraví a pohodu? A jakou roli
v tom hrají Břišani – breberky sídlící
v našich střevech?
ISBN 978-80-7601-310-0

matematické
a přírodní vědy
ANATOM I E
Rooneyová, Anne;
Somogyi, Petr
Chci to vědět: Co dokáže moje
tělo

Praha: Slovart, 2020, 32 s., váz. 169 Kč
Se svým tělem si v pohodě žiješ několik let, ale možná o něm leccos nevíš.
ISBN 978-80-7529-663-4

ATL ASY
Dobiášová, Ester;
Sekaninová, Štěpánka;
Sedláčková, Jana
Atlas psů pro děti

Praha: Albatros, 2020, 120 s., váz.
349 Kč
Tlapku na srdce – že neuhodneš,
kolik je na světě druhů psů? Štěká,
ale nekouše! Ilustrovaný atlas psů
pro děti.
ISBN 978-80-00-05844-3

BOTAN I K A

Překl. Bernardová, Abhejali, Zlín:
Madal Bal, 2020, 1. vyd., 120 s.,
flexovazba, 249 Kč
Knížka přináší vzácný vhled do tajů
ukrytých pod povrchem každodenního
života. Najdete v ní symbolický význam
54 odstínů barev a také 32 zvířat, doplněných krásnými omalovánkami.
ISBN 978-80-88324-13-3

Fellner, Martin; Vinter, Vladimír;
Kincl, Lubomír
Fyziologie rostlin

Pokorný, Petr;
Storch, David a kol.
Antropocén

Voplatka, Michael
Do kosmu krok za krokem
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Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 262 s.
Fyziologie rostlin.
ISBN 978-80-244-3993-8

KOSMO LOG IE
Praha: XYZ, 2020, 256 s., váz. 299 Kč

zemědělství

Překl. Zerzánová, Kateřina, Praha:
Vyšehrad, 2020, 128 s., váz. 249 Kč
Knížka o tom, jak procvičovat inteligenci
vaší ušlechtilé spolubydlící. Jak se kočky
učí, co dovedou, proč si tak rády hrají?
A je pravda, že se kočky nedají vycvičit?
Kniha plná informací pomůže protáhnout mysl i končetiny vám oběma.
ISBN 978-80-7601-316-2

PĚSTITE L ST VÍ
Steinkopfová, Lisa Eldred
Rostliny na tmavá místa

Překl. Štorkanová, Anna, Praha:
Esence, 2020, 160 s., váz. 359 Kč
Tato kniha se zaměřuje na výběr nejvhodnějších rostlin, které můžete pěstovat v tmavém či špatně osvětleném bytě.
ISBN 978-80-242-6702-9

technické vědy
H O B BY
Bušková, Olga
Domov jako talíř

Praha: Esence, 2020, 108 s., brož.
279 Kč
Domov je jako talíř a záleží jen na
vás, co si nandáte.
ISBN 978-80-242-6743-2

Kurcová, Barbora
52 projektů z přírodních
materiálů

Praha: Esence, 2020, 144 s., brož.
299 Kč
Nechte se inspirovat touto knihou
a zkombinujte svou lásku k přírodě
s vyráběním domácích dekorací.
ISBN 978-80-242-6622-0

Matěják, Jan
Realistická olejomalba

Brno: Zoner Press, 2020, 144 s.,
váz. 369 Kč
Tvorba úchvatných realistických děl
vám leží u nohou.
ISBN 978-80-7413-425-8

Munroe, Randall
Jak na to

Překl. Petrů, Jiří, Praha: Práh, 2020,
320 s., váz. 449 Kč
Nejzábavnější a nejneužitečnější domácí
rádce. Od nápaditého tvůrce populárního webového komiksu xkcd a bestsellerů Co kdyby? a Velký vysvětlovač.
ISBN 978-80-7252-863-9

STAVE B N IC T VÍ
Feldmannová, Erica
HausMagick

Překl. Kordíková, Jana, Brno: Jota,
2020, 256 s., váz. 398 Kč
HausMagick je promyšlený moderní
průvodce proměnou obytného
prostoru a je doprovozen více než
stovkou nádherných, inspirativních
barevných fotografií.
ISBN 978-80-7565-729-9

bibliografie
zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Holub, J. T.
Homeopatie pro dospělé

Brno: CPress, 2020, 256 s., brož.
349 Kč
Pro zájemce o alternativní medicínu,
laiky i profesionály.
ISBN 978-80-264-3234-0

KUCHAŘ K Y
Burianová, Petra
Cesta z těsta

Brno: CPress, 2020, 280 s., váz. 399 Kč
Chutně, česky, tradičně. Kuchařka sezónních receptů od vítězky populární
pekařské soutěže.
ISBN 978-80-264-3346-0

Grestenbergerová, Eva
Zvířata jsou k sežrání

Brno: CPress, 2020, 200 s., brož.
299 Kč
Zvířata zkrátka milujeme – jak ve své
blízkosti, tak na talíři!
ISBN 978-80-264-3279-1

Hladjuk, Martina
Mamachef: radost v kuchyni

Brno: CPress, 2020, 160 s., váz.
399 Kč
Recepty, které chutnají i vypadají
skvěle. Od autorky 3. nejlepšího food
blogu roku 2019.
ISBN 978-80-264-3283-8

Kratochvílová, Simona;
Havlová, Vladimíra;
Hradecký, Václav
Jednoduché a zdravé recepty pro
seniory
Praha: Vyšehrad, 2020, 160 s., brož.
199 Kč
Publikace „Jednoduché a zdravé
recepty pro seniory“ je určena pro
osoby vyššího věku, kteří si chtějí
udržet co možná nejlepší fyzické
a psychické zdraví.
ISBN 978-80-7601-318-6

Maršálek, Josef
Moje sváteční pečení

Praha: XYZ, 2020, 256 s., váz. 399 Kč
Stylové recepty, nádherné fotografie,
nečekané chutě. Pečte s populárním
českým cukrářem!
ISBN 978-80-7597-751-9

Strnadová, Věra
Vtipné kaše – Namíchejte si ty
vaše

Praha: Smart Press, 2020, 208 s., váz.
Objevte s námi zdravé a dobré kaše:
sladkou a přitom zdravou snídani či
svačinu, ale třeba i slanou verzi jako
rychlý oběd či večeři! Vždy s čerstvými surovinami a mnoha důvtipnými
doplňky pro vaše zdraví.
ISBN 978-80-88244-20-2		

Treben, Maria
Léčení bylinkami z boží lékárny

Olomouc: Fontána, 2020, 300 s.,
brož. 378 Kč
Recepty a léčebné úspěchy Marie Treben. „Mám velkou radost, že se ke mně
po vydání knihy o léčivých bylinkách dostalo tolik zpráv o léčebných úspěších.“
ISBN 978-80-7651-021-0

NÁPOJ E
N. Večerníček, Jaroslav
Pivoznalství

Praha: Olympia, 2020, 304 s., váz.
Pivoznalství – rukověť pivního gourmeta, kniha o pivu, pivovarech a hostincích. Vyvrací četné omyly, dokola
tradované v pivní literatuře, a přináší
nové informace a souvislosti.
ISBN 978-80-7376-612-2

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
König, Jutta;
Zemlin, Claudia
100 chyb při péči o lidi s demencí

Praha: Portál, 2020, 120 s., brož.
265 Kč
Je důležité, aby se pečující o osoby s demencí starali tak, že se jejich klienti budou cítit dobře. To se však podaří pouze
tehdy, budou-li pracovníci stále znovu
zkoumat a zlepšovat svůj postoj.
ISBN 978-80-262-1706-0

Lízrová Preiningerová, Jana a kol.
Optická koherenční tomografie
v neurologii

Praha: Maxdorf , 2020, 1. vyd.,
160 s., váz. 495 Kč
První česká kniha věnovaná optické
koherenční tomografii (OCT) v neurologii je cílena na širokou odbornou veřejnost včetně neurologů, oftalmologů
a vědců zabývajících se projevy neurologických onemocnění na sítnici.
ISBN 978-80-7345-661-0

umění; hudba
FOTO G R AFI E
Folta, Jiří
Instantní fotografie instantně

Brno: Zoner Press, 2020, 76 s., brož.
200 Kč
Jedinečná příručka odhalující tajemství instantní fotografie.
ISBN 978-80-7413-424-1

Šotola, Bohuslav
Nepomucko na starých pohlednicích a fotografiích

Praha: Baronet, 2020, 300 s., váz.
495 Kč
Publikace nabízí prostřednictvím
téměř 600 historických pohlednic
a fotografií procházku po Nepomuku
a okolních 48 obcích, které tvořily až
do roku 1959 soudní okres Nepomuk. Kromě toho je zde také kapitola
věnovaná zámku Zelená Hora.
ISBN 978-80-88121-53-4

HUDBA
Hroch, Miloš;
Veselý, Karel
Všechny kočky jsou šedé. Hudba
úzkosti.
Praha: Paseka, 2020, 304 s., brož.
Pohltila pop definitivně melancholie,
úzkost a beznaděj? Proč zní dnešní

z n ov i n e k k 26. 10. 2020 245 t i t u l ů
populární hudba tak smutně, kde se
v rocku vzalo téma depresí a dá se
v současných hitech vůbec zaslechnout nějaká naděje?
ISBN 978-80-7637-101-9

K ATALOG
K V ÝSTAVĚ
Rennert, Jack; Míka, Tomáš;
Mucha, Alfons a kol.
Ivan Lendl: Alfons Mucha

Praha: Slovart, 2020, 320 s., váz. 499 Kč
Reprezentativní publikace je i katalogem výstavy plakátů Alfonse Muchy
z unikátní sbírky Ivana Lendla, která
čítá přes 120 plakátů.
ISBN 978-80-276-0045-8

ROZH L AS
Kukal, Petr
Mouka pro meluzínu a jiné glosy
Praha: Brána, 2020, 200 s., váz. 259 Kč
Knížka přináší šest desítek glos, které
autor četl mezi lety 2017–2020 v ranním vysílání Českého rozhlasu, a tucet
sloupků psaných pro deník Metro.
ISBN 978-80-242-7019-7

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Pravidla českého pravopisu

Praha: Universum, 2020, 472 s., váz.
249 Kč
Publikace je určena nejen žákům
a studentům škol, ale též široké
veřejnosti.
ISBN 978-80-242-6790-6

CH E M I E
Bohuslav, Drahoš;
Klára, Sucháčková;
Marta, Klečková
Sbírka vybraných praktických
úloh Chemické olympiády

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 162 s.
Chemická olympiáda (ChO) je
celostátní předmětová soutěž žáků
základních a středních škol, v rámci
které bylo vytvořeno nepřeberné
množství zajímavých úloh.
ISBN 978-80-244-5723-9

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Březina, Jaroslav
Fachsprache Wirtschaft Neu 2

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 134 s., brož. 197 Kč
Učebnice hospodářského jazyka
„Fachsprache Wirtschaft Neu 2“ je
určena především studujícím ekonomických oborů bakalářského studia
na mateřské VŠE.
ISBN 978-80-245-2383-5

spor t
a tělov ýchova
HOROLEZEC T VÍ
Macek, Jiří; Jaroš, Radek
Nahoru na horu

Praha: Vyšehrad, 2020, 240 s., váz.
349 Kč
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Nohy na skále, hlava v oblacích. Velmi osobní rozhovor s nejznámějším
českým horolezcem. Nejúspěšnější
český himalájský horolezec Radek
Jaroš otevřeně popisuje nejen milníky
své sportovní kariéry, ale odhaluje
také svůj soukromý život.
ISBN 978-80-7601-319-3

JÓGA
Tajovská, Olga
Spojeni jógou

Praha: Vyšehrad, 2020, 288 s., váz.
349 Kč
24 nejzajímavějších osobností české
jógy.
ISBN 978-80-7601-320-9

SPO R TOVN Í
AKCE
Froome, Chris; Walsh, David
Tour de Froome

Překl. Bárta, Pavel, Praha: XYZ,
2020, 448 s., brož. 499 Kč
Fascinují pohled do života Chrise
Frooma, britského profesionálního
silničního cyklisty, vítěze prestižních
závodů Giro d’Italia, Vuelta a Espana a hlavně čtyřnásobného vítěze
nejslavnějšího cyklistického závodu
světa – Tour de France.
ISBN 978-80-7597-705-2

Marianová, Tereza
Velký příběh Velké pardubické

Praha: Albatros, 2020, 104 s., váz.
349 Kč
Velká pardubická, jeden z nejtěžších
překážkových dostihů v Evropě, za
svou víc než stotřicetiletou historii napsala mnoho poutavých příběhů a přitáhla řadu významných osobností.
ISBN 978-80-00-05969-3

Nord, Lidewey van
Tour de France

Překl. Strnadová, Lenka; Červenková,
Jana, Praha: XYZ, 2020, 216 s., brož.
299 Kč
Sportovní reportérka Lidewey van
Noordová vypráví ve 21 etapách
o cyklistické historii míst, kterými
prochází tradiční závod.
ISBN 978-80-7597-748-9

SPO R TOVN Í
PŘ Í RUČK Y
Jiříček, Petr a kol.
E-sporty – 100% neoficiální
průvodce

Praha: Egmont, 2020, 64 s., váz.
249 Kč
Vstupte do světa e-sportu! Základní
průvodce světem e-sportu vám odhalí všechny špičkové turnaje, týmy a tituly, ať už jde o League of Legends,
Overwatch, Fortnite nebo FIFA.
ISBN 978-80-252-4794-5

Poláček, Miloš
Florbalový zápisník

Praha: Edika, 2020, 136 s., brož.
199 Kč
Florbal je nesmírně populární moderní týmový sport, který dnes baví
nespočet kluků i holek.
ISBN 978-80-266-1564-4

TUR ISTI K A
Dalton, Nick; Stone, Deborah
Plavby po velkých řekách světa

Překl. Březáková, Hana, Praha:
Slovart, 2020, 208 s., váz. 699 Kč
50 malebných výprav po úchvatných
vodních cestách.
ISBN 978-80-7529-269-8

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVĚ DA
Žofková, Hana;
Eibenová, Klaudia;
Liptáková, Zuzana a kol.
Pojechali 1 – pracovní sešit

Úvaly: Albra (SPL – Práce), 2020,
4. vyd., 72 s., brož. 231 Kč
Pracovní sešit je součástí výukového
kompletu ruského jazyka Pojechali
1. Je určen pro žáky ZŠ a příslušných
ročníků víceletých gymnázií. Schváleno MŠMT.
ISBN 978-80-7361-120-0

LI NGVISTI K A
Vaníček, Jiří; Jarolímková, Liběna
Quantitative Linguistic Analysis
of Czech Sign Language

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 216 s.
The main aim of this book is to present current research outcomes from
quantitative analysis of Czech sign
language.
ISBN 978-80-244-5728-4

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Mihulová, Marie; Svoboda, Milan
Lidová přísloví. Esence životní
filosofie
Liberec: Santal, 2020, 80 s., brož.
200 lidových přísloví, opatřených
stručným komentářem, nabízí cenné
rady pro praktický život i duchovní
růst.
ISBN 978-80-87987-26-1

AUTOBIOGRAFIE
Krpálek, Lukáš; Jaroš, Martin
Cesta na Olymp

Praha: XYZ, 2020, 192 s., brož.
349 Kč
První oficiální autobiografie judisty
Lukáše Krpálka. Vystoupat až na
Olymp? Nejznámější český judista
Lukáš Krpálek zná spolehlivou cestu.
ISBN 978-80-7597-723-6

Suchet, David
Za objektivem

Brno: Moba, 2020, 320 s., váz.
449 Kč
David Suchet je už padesát let stálicí
na britských divadelních prknech
i ve filmech.
ISBN 978-80-243-9449-7

BIOG R AFI E
Bonviciniová, Stéphanie
Louis Vuitton: Životní sága

Praha: XYZ, 2020, 384 s., váz.
369 Kč
V roce 1821 se v malé osadě v kraji
Jura narodí mladé mlynářce Louis
Vuitton. Příběh legendy.
ISBN 978-80-7597-671-0

bibliografie
Brierre, Jean-Dominique
Milan Kundera – Život spisovatele

Překl. Šavlíková, Lucie, Praha: Argo,
2020, 360 s., váz. 448 Kč
Francouzský autor ve svém díle
přibližuje čtenářům komplikovanou
osobnost světoznámého českého
a francouzského romanopisce.
ISBN 978-80-257-3327-1

Lynch, David;
McKennová, Kristine
Místo snění

Praha: Paseka, 2020, 608 s., váz.
Neotřelá kombinace biografie a memoáru dokazuje, že ani kniha o životě
a díle geniálního režiséra Davida
Lynche nemůže být obyčejná. Vůbec
poprvé odkrývá okolnosti zrodu jeho
smělých filmových vizí.
ISBN 978-80-7432-957-9

Schwarzenegger, Arnold
Total recall

Překl. Bíla, Tomáš, Praha: XYZ, 2020,
656 s., váz. 469 Kč
Biografie jednoho z nejúspěšnějších,
nejoblíbenějších a nejlépe placených
akčních hrdinů všech dob je upřímnou zpovědí muže, který si dokázal
svým odhodláním a houževnatostí
vydobýt to, o čem většina lidí pouze
sní – slávu, postavení, moc.
ISBN 978-80-7597-718-2

CESTO PISY
Ostrá, Kateřina
Za Kačku

Praha: XYZ, 2020, 264 s., brož. 299 Kč
Cestovatelka Kateřina Ostrá navštívila desítky zemí – vždy s minimálním
rozpočtem, zato ovšem s maximálními zážitky.
ISBN 978-80-7597-725-0

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Adlerová, Martina
K tabuli půjde vrah. Epitaf
bohyně lovu

Praha: Novela bohemica, 2020,
138 s., brož.
Je česká učitelka na zabití? Jak se projevuje takzvaná teenagefobie? Proč se vyplatí nad propastí zavřít oči? Naše stále
dokonalejší a alternativnější školství je
nekonečným zdrojem překvapení. S Dianou nezavítáte do Školy na výsluní.
ISBN 978-80-88322-11-5

LaManna, Gina
Krásné a podezřelé

Překl. Tichá, Lenka, Praha: Ikar,
2020, 336 s., váz. 359 Kč
Svatba bývá šťastnou událostí a novým začátkem. Někdy se však může
tak trochu zvrtnout, například když
se zničehonic najde jeden svatebčan
mrtvý a hned čtyři ženy přispěchají
s přiznáním, že ho zabily.
ISBN 978-80-249-4254-4

Ludvíková, Jitka
Případ čurající panny

Brno: Moba, 2020, 384 s., váz.
Většina lidí tráví dny sledováním
přenosů z olympijských her, ale lidé
z charity vyrážejí do ulic, aby rozdali
jídlo a deky potřebným. Vypadá to na
poklidnou směnu, než za zastrčenou
popelnicí v Holešovické tržnici naleznou tělo mrtvého muže.
ISBN 978-80-243-9455-8
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FE J E TO NY
Bobek, Miroslav
Supi v hotelu Continental a další
zápisky ředitele zoo
Praha: Universum, 2020, 288 s., váz.
359 Kč
Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek
pravidelně píše fejetony o nejzajímavějších událostech, co se ve světě
exotických zvířat odehrávají.
ISBN 978-80-242-6944-3

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Cornwell, Bernard
Meč králů

Praha: BB art, 2020, 344 s., váz.
Wessexský král Edward chřadne
a s blížící se smrtí ztrácí kontrolu nad
svými následníky i podporovateli.
Možní dědicové jeho trůnu jsou dva
a mezi nimi se schyluje k boji.
ISBN 978-80-7595-358-2

Elloryová, Anna
Krysy z Ravensbrücku. Z kruté
minulosti čerpá sílu a odvahu

Praha: Leda, 2020, 352 s., váz.
Berlín na sklonku roku 1989. Zatímco
svět se raduje z pádu zdi rozdělující
Německo i Evropu, pečuje Miriam
o svého otce Henryka, jenž právě
prodělal těžkou mrtvici.
ISBN 978-80-7335-639-2

Fry, Stephen
Hrdinové. Proslulá dobrodružství a výpravy
Překl. Bíla, Tomáš, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 1. vyd.,
464 s., váz. 449 Kč
Jen málo smrtelníků se pustilo
do odvážných a srdceryvných
dobrodružství tak stylově
a triumfálně jako řečtí hrdinové.
Stephen Fry vypráví jejich
dramatické, zábavné i tragické
a především nadčasové příběhy.
ISBN 978-80-7593-187-0

Harmanová, Patricia
Porodní bábou navždy

Překl. Kolářová, Kateřina, Praha:
Ikar, 2020, 416 s., váz. 399 Kč
Volné pokračování úspěšné série
sleduje osudy porodní báby Patience
Hesterové, která spolu se svou rodinou a přáteli čelí těžkostem během
druhé světové války.
ISBN 978-80-249-4300-8

Chokshiová, Roshani
Zlatí vlci

Překl. Lexová, Alžběta, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 384 s., brož. 379 Kč
Paříž, 1889 — město je na vrcholu
pokroku. Světová výstava vdechla
ulicím nový život, ale vytáhla na
světlo i pradávná tajemství. Lovec
pokladů a zámožný hoteliér Séverin
Montagnet-Alarie ví o všem, co se
v metropoli šustne.
ISBN 978-80-275-0251-6

Onnis, Maurizio;
Crippa, Luca
Fotograf z Osvětimi

Překl. Bárová, Marta, Praha: Brána,
2020, 280 s., váz. 299 Kč
Historická biografie na pomezí biografického románu vypráví osudy
Wilhelma Brasse, který byl v létě
1940 internován v Osvětimi.
ISBN 978-80-242-6631-2

Poncarová, Jana
Alžběta a Nina

Praha: Motto, 2020, 352 s., váz.
399 Kč
Nevyřčená slova kopou ty nejhlubší
propasti. V pochmurných i krásných
Sudetech se skrývají stíny minulosti,
které Alžbětinu rodinu rozdělily na
desítky let.
ISBN 978-80-267-1894-9

Putz, Erna
Sedlák proti Hitlerovi. Skrytý
život Franze Jägerstättera

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2020, 1. vyd., 167 s., brož. 229 Kč
Kniha podává barvitý životní příběh
rakouského sedláka, který odmítl
obsazení své země nacisty a následně
i službu v nacistické armádě.
ISBN 978-80-7566-187-6

Scott, Walter
Ivanhoe

Praha: Leda, 2020, 600 s., brož.
Bojujte, stateční rytíři! Člověk umírá, sláva přežije! – Bojujte! Je lepší
zemřít, než se vzdát! Mladý rytíř
Wilfred z Ivanhoe se ve věci lásky
vzepřel otcově vůli, a tak musel opustit Anglii.
ISBN 978-80-7335-669-9

Vondruška, Vlastimil
Tajemství abatyše z Assisi

Brno: Moba, 2020, 368 s., váz.
319 Kč
Pouť ke svatému Jakubovi do Compostely patří k vrcholným projevům
křesťanské zbožnosti. Oldřich z Chlumu má však svých starostí tolik, že
na něco takového nikdy nepomyslel.
Jenže král Přemysl II. Otakar je jiného
názoru.
ISBN 978-80-243-9660-6

HUMO R
Macek, Miroslav
Saturnin zasahuje

Praha: XYZ, 2020, 232 s., váz. 349 Kč
Nevypočitatelný sluha, před kterým
není žádná mísa koblih v bezpečí,
je zpět!
ISBN 978-80-7597-727-4

Pavlová, Zuzana
365 důvodů k úsměvu

Praha: Slovart, 2020, 392 s., váz.
349 Kč
Kdo ví, jak se smát, tomu patří svět.
Úžasné fotografie v této knize projasní vaši tvář a na vašich rtech rozzáří
úsměv. Stovky veselých, vtipných
citátů o zvířatech, báječných dobrotách, dětech a dalších kouzelných
věcech – vše je v této knize.
ISBN 978-80-7529-097-7

KOM I K SY
Ferrandez, Jacques;
Camus, Albert
Cizinec

Překl. Himmel, Petr, Praha: Garamond, 2020, 144 s., váz. 298 Kč
Komiksové zpracování jednoho z nejvýznamnějších románů dvacátého
století vypráví příběh tichého úředníka Mersaulta, který v Alžíru krátce
po pohřbu své matky nešťastnou
náhodou zabije Araba.
ISBN 978-80-7407-477-6

Gary, Frank; Geoff, Johns
Hodiny posledního soudu

Praha: BB art, 2020, 224 s., brož.
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Sedm let po událostech popsaných
ve STRÁŽCÍCH byl Adrian Veidt
odhalen jako vrah milionů lidí. Nyní
je na útěku a musí přijít s novým
plánem, jak se před tváří světa očistit.
První krok? Najít Dr. Manhattana.
ISBN 978-80-7595-363-6

KORESPONDENCE
Bird, Michael
Dopisy umělců

Praha: Universum, 2020, 224 s., váz.
499 Kč
Sto pečlivě vybraných osobních dopisů přináší čtenáři jedinečný pohled
na život nejznámějších světových
uměleckých osobností.
ISBN 978-80-242-6601-5

Zouhar, Vít;
Coufalová, Gabriela
Dear Miloš: Bohuslav Martinů‘s letters to Miloš Šafránek

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 880 s.
The monograph consists of a set of
correspondence with Miloš Šafránek,
a Czech diplomat, music journalist,
Martinů‘s biographer, and a promoter of his work.
ISBN 978-80-244-5529-7

LITE R ATUR A
FAK TU
Vokáč, Petr
Historie před soudem. Tajemství
forenzních auditů

Praha: Olympia, 2020, 250 s., brož.
Kniha přináší šestnáct zajímavých historických událostí a příběhů, z nichž
některé nejsou běžnému čtenáři
dosud známy. Čtivé pojetí ve formě
literatury faktu je doplněno mnoha dobovými ilustracemi a fotografiemi.
ISBN 978-80-7376-608-5

OSO B N OSTI
Hvížďala, Karel
Věta jako povolání

Praha: Universum, 2020, 584 s., váz.
499 Kč
Významný český novinář a spisovatel
Karel Hvížďala slaví v roce 2020 své
osmdesáté narozeniny.
ISBN 978-80-242-6863-7

Strejček, Alfred; Vávra, David;
Pafko, Pavel
Hrejme dále… aneb jak jsme
přežili osobní katastrofu

Praha: Maxdorf , 2020, 1. vyd.,
116 s., váz. 245 Kč
Dva zcela odlišné osudy, propojené
podobnou osobní tragédi. Kniha
dvou osobností, popisujících svůj boj
s náhlou nemocí, která je upoutala
na lůžko. Bojovali a bojují nejen o to,
aby mohli opět chodit a být soběstační, ale aby vůbec přežili.
ISBN 978-80-7345-660-3

PO E Z I E
Naso Ovidius, Publius
Umění milovat a nemilovat

Praha: Leda, 2020, 284 s., váz.
Ovidius je tu pro vás, kteří láskou žijete,
koříte se jí, slastně stoupáte k jejím vrcholům i riskujete zničující pád. V Ovidiovi najdete – muži i ženy – zasvěceného průvodce tajemstvím lásky i podnět
a inspiraci, kde a jak lásku hledat.
ISBN 978-80-7335-632-3

POVÍ D K Y
Hanišová, Viktorie
Dlouhá trať

Brno: Host. 2020, 1. vyd., 192 s.,
váz. 329 Kč
Občas se stane, že v půlce závodu
zapomenete, proč vlastně soutěžíte.
Život se někdy zastaví. Ať už je to vědomí smrti, osobní selhání, ztracené
iluze, nebo prostý strach, nevyhnutelně s nimi přicházejí také úzkosti,
pochyby a otázky.
ISBN 978-80-275-0372-8

Hejna, Tomáš
Podivně pravdivé příběhy

Praha: Olympia, 2020, 226 s., brož.
Historie je plná zajímavých událostí,
které stojí za to si připomínat. Autor
přináší ve své nové knize čtyřicet
historických povídek založených na
skutečných událostech.
ISBN 978-80-7376-510-1

Hill, Joe
Na plný plyn

Překl. Bartlová, Adéla, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 1. vyd.,
416 s., váz. 429 Kč
Mistrovská sbírka třinácti krátkých
napínavých povídek, které rozebírají
tematiku nikdy nekončících bojů, jež
musí lidé svádět.
ISBN 978-80-7593-188-7

Křivánek, Jiří
Lovecká vzpomínání

Praha: Esence, 2020, 256 s., váz. 299 Kč
V souboru mysliveckých povídek Lovecká vzpomínání nabízí autor přes
třicet loveckých příběhů.
ISBN 978-80-242-6806-4

Novotný, František;
Aaronovitch, Ben;
Cigan, Chaim a kol.
ROBOT100

Praha: Argo, 2020, 400 s., váz. 398 Kč
Povídková antologie ke stoletému
výročí slova robot. Právě jím bratři
Čapkové obohatili světovou slovní zásobu. A letos je tomu právě sto let, kdy
se slovo robot poprvé objevilo v tisku,
což je jedinečný důvod k oslavě.
ISBN 978-80-257-3341-7

Sůvová, Zdeňka
Mrtvá krysa nekouše. Příběhy
o monstrech a lidech

Praha: Novela bohemica, 2020,
181 s., brož.
Povídky o zvířatech a lidech, o tvorech
skutečných i bájných. O pouštních
krokodýlech, mořském hadovi, gévaudanské bestii, o dračích mýtech. Jak se
na svět dívá klíště? Jak počítače mění
život laboratorním myším?
ISBN 978-80-88322-08-5

PRÓZ A
A. F. de Sade, Donatien
Kruté morality

Praha: Argo, 2020, 200 s., váz.
Pět kratších próz z pera známého
francouzského autora 18. a počátku
19. století. Jde o texty, které Sade –
na rozdíl od velké části svého díla –
podepsal vlastním jménem.
ISBN 978-80-257-3189-5

Conan Doyle, Arthur
Tajemství a záhady

Praha: Leda, 2020, 408 s., váz.
Nechme se okouzlit vypravěčským
mistrovstvím Arthura Conana Doy-

bibliografie
lea, jehož dílo vyzařuje žíznivou
zvědavost, roznícenou fantazii i neuhasitelnou touhu po lepším světě,
což ho jednoznačně vřazuje do jednadvacátého století.
ISBN 978-80-7335-668-2

Pavlová, Zuzana
365 myšlenek o míru a naději

Praha: Slovart, 2020, 392 s., váz.
349 Kč
Když se zadíváte na inspirující ilustrace a začtete se do odkazů myslitelů
celé lidské historii, okamžitě se budete cítit radostně, budete vyrovnaní
a plní optimismu.
ISBN 978-80-7529-622-1

PŘ Í BĚ HY
Bates, Jeremy
Hora mrtvých

Překl. Sajvera, David, Praha: XYZ,
2020, 464 s., váz. 399 Kč
Tragická smrt devíti ruských vysokoškoláků, která se odehrála roku 1959
na Sibiři na úpatí uralské hory Cholat
Sjachyl přezdívané „Hora mrtvých“,
se stala jednou z nejzajímavějších
a nejděsivějších záhad, jež nebyla
nikdy zcela objasněna.
ISBN 978-80-7597-729-8

Bernatský, Vojtěch
Tati, už tam budem?

Krakauer, Jon
Útěk do divočiny

Překl. Martínek, Jiří, Praha: Portál,
2020, 256 s., brož. 375 Kč
Ihned poté, co Christopher McCand
less dostudoval vysokou školu, věnoval všechny své peníze na dobročinné
účely, sbalil si věci a začal se toulat
po Americe.
ISBN 978-80-262-1670-4

Sutherland, Amy
Co mě výcvik zvířat naučil o životě, lásce a manželství
Překl. Kučerová, Kristýna, Praha:
Portál, 2020, 176 s., brož. 299 Kč
Při přípravě jedné své knihy autorka
strávila nějaký čas ve škole pro trenéry zvířat. Zatímco pozorovala studenty, jak cvičí paviány, emu, gepardy
a další tvory, osvojila si pár technik.
ISBN 978-80-262-1632-2

ROM ÁNY
Abgarjanová, Narine
Tři jablka spadlá z nebe

Praha: Prostor, 2020, 264 s., brož.
Životem usmýkaná Anatolie Sevojancova se chystá na smrt. Nepochybuje, že má nevyléčitelnou nemoc a že
to s ní půjde rychle. Osud však pro ni
má připravenou úplně jinou cestu.
ISBN 978-80-7260-457-9

Brno: BizBooks, 2020, 216 s., váz.
299 Kč
Zábavné rodinné historky známého
sportovního moderátora. Pokračování bestselleru Dvojtáta. Děti Vojtěcha
Bernatského pomalu rostou, ale jak
se zdá, z roztomilých výtržností jen
tak nevyrostou.
ISBN 978-80-265-0940-0

Burnsová, Anna
Mlíkař

Bielawski, Eddie
Neviditelní Židé: Přežili jsme
holokaust

Překl. Kelbelová, Dita, Ostrava:
Domino, 2020, 376 s., váz. 399 Kč
Rodina byla na prvním místě. Až doteď.
Diana Davisová stojí od smrti manžela
v čele rodinného byznysu a v mužském
světě zločinu jí všichni říkají pane.
ISBN 978-80-7498-440-2

Překl. Suchánková, Barbora, Brno:
CPress, 2020, 144 s., váz. 299 Kč
Aby přežili, museli se stát neviditelnými. Eddie Bielawski byl na počátku
druhé světové války malým židovským dítětem narozeným ve východopolském městě Węgrów.
ISBN 978-80-264-3280-7

Formáčková, Marie
Přešlé mrazem

Praha: XYZ, 2020, 208 s., brož. 249 Kč
11 žen a 11 příběhů, jejichž osudy
se navzájem v různé míře proplétají.
Pro ženy, které si umí vychutnat život
v každém věku.
ISBN 978-80-7597-722-9

Fousek, Josef
Bezstarostné cesty

Praha: Brána, 2020, 280 s., váz.
349 Kč
Kniha Josefa Fouska Bezstarostné cesty obsahuje autorovy příběhy z tuláckých cest křivoklátským krajem, krásné
vzpomínky na kamarády, tuláky, místní
rodáky, trampy a chataře v údolní osadě Děče u Staré řeky Berounky.
ISBN 978-80-242-6890-3

Ganeriová, Anita
Příběhy z hvězd

Praha: Slovart, 2020, 96 s., váz.
399 Kč
Po tisíce let lidé upírali zrak na noční
oblohu a vyprávěli si příběhy o hvězdách a souhvězdích a snažili se přijít
na to, jak se na nebe dostaly.
ISBN 978-80-276-0032-8

Praha: Argo, 2020, 416 s., flexovazba, 398 Kč
Mlíkař je intimní příběh z dramatického období konfliktu v Severním Irsku.
ISBN 978-80-257-3307-3

Cole, Martina
Bez lítosti

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič
Idiot

Překl. Dvořák, Libor, Praha: Odeon,
2020, 848 s., váz. 599 Kč
Nový překlad románu, který se řadí
k nejznámějším dílům ruské literatury.
ISBN 978-80-207-1959-1

Drijverová, Martina
To kvůli mně

Překl. Otčenášek, Vojtěch, Praha:
Edika, 2020, 80 s., váz. 249 Kč
I malá pomoc je důležitá.
ISBN 978-80-266-1566-8

Dubois, Jean-Paul
Na světě žijeme každý jinak

Překl. Pflimpflová, Alexandra, Praha:
Odeon, 2020, 256 s., váz. 329 Kč
S vypravěčem Paulem a jeho blízkými
nahlédneme do odlišných prostředí
a míst světa.
ISBN 978-80-207-1975-1

Dubois, Jean-Paul
Život po francouzsku

Překl. Pflimpflová, Alexandra, Praha:
Odeon, 2020, 288 s., váz. 329 Kč
V pozoruhodném románu francouzského prozaika, znějícím v tóninách
rozčarování i sarkasmu, ironie a černého humoru, se zrcadlí celé půlstoletí nejen Francie, ale celé Evropy.
ISBN 978-80-207-1945-4
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Erskinová, Barbara
Dům ozvěn

Překl. Klůfová-Štechová, Petra, Praha:
Brána, 2020, 400 s., brož. 299 Kč
Veliký starodávný dům na anglickém
venkově získala Joss Grantová jako
dědictví po matce, kterou nikdy
nepoznala. Když se s manželem
a malým synkem do bývalého rodinného sídla přistěhují, začnou se dít
záhadné věci.
ISBN 978-80-242-6803-3

Fewery, Jamie
24 vzpomínek. Deset let lásky
v jednom dni

Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 1. vyd.,
304 s., váz. 329 Kč
V předvečer 10. výročí seznámení
překvapí Esme Toma neobvyklým nápadem. Kromě romantické atmosféry
vyvolané společnými fotkami, oblíbenou hudbou a jídlem na něj čeká i hra
„24 vzpomínek“.
ISBN 978-80-7593-241-9

Chatfield, Tom
Tohle je Gomora

Překl. Pokorný, Pavel, Praha: Kalibr,
2020, 296 s., váz. 299 Kč
Když se vyznáte a máte peníze,
pořídíte přes internet cokoliv: drogy,
zbraně, porno, ideologie, výsledky
voleb, dokonce i život a smrt.
ISBN 978-80-242-6815-6

Jendruchová, Michala
Babiččina sladká terapie

Praha: Práh, 2020, 256 s., váz.
299 Kč
Pohádka pro přepracované ženy.
Volné pokračování úspěšné knihy
Tlustá tak akorát. Květa má za sebou
úspěšný rok. Vypořádala se se svým
pošramoceným sebevědomím, přijala
svá přebytečná kila a začala si plnit
své sny.
ISBN 978-80-7252-859-2

Jirotka, Zdeněk Antonín
Blues pro žlutého psa

Praha: XYZ, 2020, 192 s., váz.
299 Kč
Ovdovělý penzista František Vlk se
vrací na místo činu – do ospalého
maloměsta, kde kdysi pracoval a kde
se zdánlivě zastavil čas.
ISBN 978-80-7597-707-6

Keelandová, Vi
Sexy profesor

Překl. Křivánková, Anna, Praha: Ikar,
2020, 280 s., váz. 299 Kč
Poprvé jsem Caina Westa uviděla
v baru. Všimnul si, že koukám jeho
směrem, a vyložil si to tak, že mám
zájem. To byl samozřejmě nesmysl.
Moc dobře jsem věděla, co je zač,
a chystala jsem se mu to pěkně od
plic povědět.
ISBN 978-80-249-4289-6

Kocábová, Natálie
Domů

Brno: CPress, 2020, 352 s., váz.
399 Kč
Divoký roční běh temnotou úspěšné
dramatičky, krachující manželky
a matky, femme brutale Lindy Urbanové.
ISBN 978-80-264-3274-6

Komrsková, Alžběta
Dcera ztracených bohů

Praha: Fragment, 2020, 272 s., váz.
299 Kč
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Arisbé nikdy nepoznala jiné místo
než maličký ostrůvek uprostřed Archájského moře, kde se narodila.
ISBN 978-80-253-4820-8

Límanová, Tereza
Drzá líná neschopná

Praha: Argo, 2020, 264 s., váz.
268 Kč
Dcera, milenka, matka v běhu mezi
Smíchovem, Prokopským údolím,
Malou Stranou a Strahovem.
ISBN 978-80-257-3303-5

Maskame, Estelle
Víš, že… Dimily 1.–4. díl

Praha: Fragment, 2020, 1416 s., váz.
1190 Kč
Nejúspěšnější romantická série
poslední doby v kompletním vydání,
včetně Tylerova příběhu! Eden a Tyler
jsou jako oheň a voda. Když Eden
spatří svého nevlastního bratra poprvé, má pocit, že je to ten nejdrzejší
frajírek v LA.
ISBN 978-80-253-4821-5

Mintová, Magdalena
Falešný pohřeb

Praha: Ikar, 2020, 392 s., váz. 399 Kč
Uběhlo několik let od Emina úspěšného sňatku pro peníze.
ISBN 978-80-249-4247-6

Mooney, Dan
Poslední neuvěřitelné dobrodružství pana Monroea

Překl. Mitlenerová, Silvie, Praha:
XYZ, 2020, 328 s., váz. 349 Kč
Dojemný příběh o stáří a o přátelství
plný nadsázky a černého humoru.
ISBN 978-80-7597-719-9

Moyesová, Jojo
Stříbrná zátoka

Překl. Mikolajková, Lucie, Praha: Ikar,
2020, 368 s., váz. 379 Kč
Lisa McCullenová se nikdy nedokázala
odpoutat od minulosti. Ale nedotčené
pláže a uzavřená komunita obyvatel
australského přímořského městečka
jí nabízí svobodu a bezpečí, po nichž
tolik touží – když už ne pro sebe, tak
pro svou desetiletou dcerku.
ISBN 978-80-249-4298-8

Nix, Garth
Andělský mág

Praha: Fragment, 2020, 464 s., brož.
399 Kč
Od okamžiku, kdy se Liliath ukryla
ve starém sarkofágu, uběhlo více
než sto let.
ISBN 978-80-253-4818-5

Noiville, Florence
Zpověď kleptomanky

Překl. Havel, Tomáš, Praha: Odeon,
2020, 176 s., váz. 259 Kč
Valentine de Lestrange je úspěšnou
znalkyní současného výtvarného
umění.
ISBN 978-80-207-1974-4

Reynard, Sylvain
Gabrielův slib

Překl. Vítková, Kristýna; Netušilová,
Hana, Praha: XYZ, 2020, 336 s.,
váz. 369 Kč
Čtvrtý díl úspěšné série Sylvaina Reynarda o vysokoškolském profesoru
Gabrielovi a jeho lásce Julii začíná
narozením jejich dcery.
ISBN 978-80-7597-660-4

Soukup, Pavel
Romantické dřevo

Praha: XYZ, 2020, 224 s., váz.
299 Kč
Známý herec se sametovým hlasem,
ikona českého dabingu a také zkušený autor – to je Pavel Soukup, pro něhož je Romantické dřevo už čtvrtou
knihou v pořadí.
ISBN 978-80-7597-720-5

Steel, Danielle
V nemilosti

Praha: Ikar, 2020, 312 s., váz. 299 Kč
Její život se obrátí vzhůru nohama,
ale ona najde sílu, aby se odrazila
ode dna.
ISBN 978-80-249-4248-3

Todd, Anna
Polibek

Překl. Jašová, Jana, Praha: Yoli, 2020,
536 s., brož. 399 Kč
… můj život a moje srdce už nikdy
nebudou stejné.
ISBN 978-80-242-6835-4

Todd, Anna
Přiznání

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha: Yoli,
2020, 616 s., brož. 399 Kč
Láska Tessy a Hardina je osudová
a jeden bez druhého nemůže být, ale
nespálila se Tessa už příliš?
ISBN 978-80-242-6737-1

Todd, Anna
Tajemství

Praha: Yoli, 2020, 728 s., brož.
449 Kč
Tessa a Hardin jeden bez druhého
nedokážou existovat.
ISBN 978-80-242-6799-9

Trenow, Liz
Láska a válka

Překl. Zvěřinová, Zdeňka, Praha:
Ikar, 2020, 344 s., váz. 359 Kč
Červenec roku 1919. První světová
válka skončila. Zpustošená oblast
Flander poblíž Ypry už není domovem vojáků, ale hloučků turistů.
Kontroverzní turismus nyní přivádí
na bojiště plné autobusy lidí.
ISBN 978-80-249-4258-2

Williamsonová, Natalie
Pravidla se mají porušovat

Překl. Hanešková, Zuzana, Praha:
Yoli, 2020, 280 s., brož. 279 Kč
Amber žije jen s mámou, a aby tohle
soužití přežila, vytvořila si seznam
pravidel, na která nedá dopustit.
ISBN 978-80-242-6896-5

Wodehouse, Pelham Grenvill
Monty Bodkin se vrací

Překl. Vávra, Ivan, Praha: Vyšehrad,
2020, 168 s., váz. 279 Kč
Ojedinělý, až nezapomenutelný
příběh policejní šťáry v londýnském
nočním klubu.
ISBN 978-80-7601-321-6

Žák, Jiří
Já, Vincent

Praha: XYZ, 2020, 464 s., váz.
399 Kč
Expresivní životopisný román o tvorbě i tragédii nejslavnějšího nizozemského malíře.
ISBN 978-80-7597-721-2

ROZH OVO RY
Bedřich, Martin; Petráček, Tomáš
Naděje v dějinách
Praha: Vyšehrad, 2020, 192 s., váz.
269 Kč

bibliografie
Kniha rozhovorů se známým historikem, teologem a katolickým knězem
Tomášem Petráčkem propojuje řadu
světů.
ISBN 978-80-7601-309-4

Bezouška, Martin;
Jandák, Vítězslav
Hovory v karanténě

Praha: Olympia, 2020, 208 s., váz.
319 Kč
Jak to vidí slavný herec a politik Vítězslav Jandák? Na co vzpomíná a co
ještě nikomu neprozradil? Nebývale
otevřený a upřímný rozhovor, který
by nevznikl, nebýt koronavirové
krize.
ISBN 978-80-7376-606-1

Chlupatý, Roman
Orwell na steroidech

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2020,
208 s., váz. 348 Kč
Kniha přináší rozhovory s předními
českými a zahraničními ekonomy,
akademiky, byznysmeny a intelektuály o přeměnách světa v příštích třiceti
letech. Jaké scénáře a trendy převládnou v budoucnosti?
ISBN 978-80-88268-43-7

Klimentová, Daria;
Skálová, Hana
Život na špičkách

Praha: Vyšehrad, 2020, 168 s., váz.
349 Kč
Rozhovor s Dariou Klimentovou, českou baletkou s ohromující kariérou.
ISBN 978-80-7601-322-3

Ohnisko, Milan
Jako bych žila dva životy

Brno: Druhé město, 2020, 360 s.,
flexovazba, 449 Kč
Otevřený rozhovor básníka Milana
Ohniska s výjimečnou moderátorkou
Danielou Drtinovou – a také s jednadvaceti „nejbližšími a blízkými“.
ISBN 978-80-7227-440-6

Soldát, Václav
Tvůrci zábavy

Praha: Olympia, 2020, 268 s., brož.
Kniha rozhovorů, v nichž jednotlivé
osobnosti prozrazují, jak se dostaly
ke své profesi a jaké byly jejich životní i profesní osudy. Nenaleznete
v ní však jen známá jména, ale také
jména těch, kteří jsou v umění jaksi
upozaděni.
ISBN 978-80-7376-583-5
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Překl. Dudková, Anežka, Praha: Argo,
2020, 456 s., brož. 488 Kč
Alice Wyndhamová celý život vídala
podivné ptáky, pro všechny ostatní
neviditelné… pak se ovšem od záhadného Crowleyho dozví, že je „aviaristka“ a jako taková vidí lelky, magické
ptáky strážící lidské duše.
ISBN 978-80-257-3225-0

Maasová, Sarah J.
Rod země a krve

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2020, 792 s., váz. 399 Kč
Začátek temné fantasy trilogie od
autorky bestsellerové série Skleněný
trůn.
ISBN 978-80-7661-080-4

TH R I LLE RY
Kallentoft, Mons
Katův polibek

Překl. Nováčková, Eva, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 343 s., váz. 379 Kč
Jedenáctý případ inspektorky Malin
Forsové. Čtrnáctiletá dívka se stane
obětí sexuálního obtěžování na so
ciálních sítích. Na letišti v Linköpingu
někdo unese letadlo. V lisu na auta se
najde tělo jiné mladé dívky.
ISBN 978-80-275-0013-0

Sund, Erik Axl
Skleněná těla

Překl. Nováková, Vendula, Praha:
Kalibr, 2020, 320 s., váz. 399 Kč
Skleněná těla od autorů bestselleru
Vraní dívka přinášejí další temný
severský thriller, jenž opět zamíří do
nejhlubších koutů lidské duše a odkryje její odvrácenou tvář.
ISBN 978-80-242-6914-6

VÁLEČN É
ROM ÁNY
Hlad, Alan
Dlouhý let domů

Praha: Fragment, 2020, 344 s., váz.
349 Kč
Napínavá romance z druhé světové
války inspirovaná skutečnými událostmi!
ISBN 978-80-253-4865-9

literatura pro
děti a mládež

SCI-FI, FANTASY

DOBRODRUŽSTVÍ

Aaron, Jason; Dillon, Steve
Punisher MAX 4: Bez domova

Bell, P. G.
Vlak do Zázračných světů 2 –
Velká oblaková loupež

Praha: BB art, 2020, 128 s., brož.
Tady všechno končí! Od smrti své
rodiny vedl Frank Castle brutální,
nekonečnou válku proti zločinu jako
Punisher. Býval nejobávanějším mužem ve městě: to už ale neplatí.
ISBN 978-80-7595-387-2

Fossois, Gwendal
Hra o trůny – Mytologie

Překl. Christov, Petr, Brno: Jota,
2020, 184 s., váz. 298 Kč
Gwendal Fossois vás zve, abyste se
(znovu a jinak) seznámili s mytologickým světem Hry o trůny. A vězte,
že o překvapení na této cestě nebude
nouze.
ISBN 978-80-7565-731-2

Hewittová, Deborah
Strážce duší

Překl. Stupková, Kateřina, Praha:
Egmont, 2020, 368 s., váz. 329 Kč
Jedenáctiletá Suzy s přáteli opět míří
na palubu kouzelného poštovního
expresu a čeká ji další dobrodružná cesta!
ISBN 978-80-252-4444-9

McCartney, Paul
Čuprděda

Překl. Král, Robin, Praha: Mladá
fronta, 2020, 1. vyd., váz. 249 Kč
Čuprděda je báječný nevšední dědeček s kapsami plnými kouzelných
triků. Takového dobrodruha jen tak
někde nenajdete. Díky jeho zázračnému kompasu se čtyři vnoučata
bleskově vypraví na cestu kolem
celého světa.
ISBN 978-80-204-5553-6

Stevenson, Louis
Ostrov pokladů

Praha: Pikola, 2020, 176 s., váz.
299 Kč
Nesmrtelný příběh o dobrodružství
malého Jima Hawkinse a jeho druhů,
kteří se vydali najít proslulý poklad
krvežíznivého pirátského kapitána.
ISBN 978-80-242-6477-6

H RY
Belejová, Katarína a kol.
Lego City – Když můžu, pomůžu!

Brno: CPress, 2020, 32 s., brož.
199 Kč
Obsahuje minifigurku LEGO. Seznam
se s nejnadšenějším opravářem
v LEGO#174, City – Harlem Hubbsem! Tento dobrosrdečný kutil velice
ocení, když vyřešíš všechny hádanky
a aktivity v knížce.
ISBN 978-80-264-3184-8

Belejová, Katarína a kol.
Lego Hidden Side – Duchové
z druhé strany

Brno: CPress, 2020, 32 s., brož.
199 Kč
Obsahuje minifigurku LEGO. Jestli si
troufáš, otevři tuto knihu a seznam
se s Jackem, J.B., Parker, Douglasem
a Spencerem, kteří loví přízraky všech
druhů i velikostí!
ISBN 978-80-264-3185-5

KOM I K SY
Kinney, Jeff
Ošklivá pravda

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2020, 224 s., váz. 249 Kč
Greg Heffley se vždycky nemohl dočkat, až vyroste. Ale je dospívání fakt
taková sranda? Komiks pro děti.
ISBN 978-80-7661-078-1

PO HÁD K Y
Edward, John
Ledové království II – 2 nové
příběhy

Praha: Egmont, 2020, 64 s., váz.
249 Kč
Olaf se naučil číst a tahle jeho nová
dovednost ho zcela pohltila.
ISBN 978-80-252-4875-1

Jacksonová, Laura
Ledové království 2 – Knížka na
celý rok
Praha: Egmont, 2020, 72 s., váz.
249 Kč
V království Arendelle najdete sníh
i zábavu po celý rok!
ISBN 978-80-252-4873-7

Jirků, Jan
Táta a princezna Rozárka

Praha: Albatros, 2020, 64 s., váz.
249 Kč
Roztomilé pohádky na dobrou noc
pro všechny malé neposedy. Rozárka
je holčička s obrovitánskou fantazií.
ISBN 978-80-00-05971-6

Prokš, Zdeněk;
Balharová, Kamila;
Findová, Dagmar
Není čert jako čert

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
84 s., brož. 250 Kč
I když se už podle názvu dá předpokládat, že se bude jednat o pohádky,
musíme upozornit na to, že pohádky
nebyly vždy určené jen dětem, ale
vyprávěli si je mezi sebou dospělí.
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Byla v nich především ukrytá nějaká
životní moudrost.
ISBN 978-80-7598-878-2

PRO DĚ TI
Alenderová, Katie
Sestřička

Praha: Fragment, 2020, 312 s., brož.
349 Kč
Alex si myslí, že posedlost její mladší
sestry Kasey starou panenkou je jen
bláznivý rozmar.
ISBN 978-80-253-4816-1

Copeland, Sam; Horneová, Sarah
Karlík se mění v T–Rexe
Překl. Kotrle, Petr, Praha: Pikola,
2020, 296 s., váz. 299 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!
ISBN 978-80-242-6742-5

Courtney-Tickleová, Jessica
Příběh ukrytý v notách:
Louskáček

Praha: Pikola, 2020, 24 s., váz.
399 Kč
Zvukové knížky z edice „Příběh ukrytý v notách“ jsou perfektním úvodem
do klasické hudby pro nejmenší děti.
ISBN 978-80-242-6605-3

Hawkingová, Lucy;
Hawking, Stephen;
Galfard, Christophe
Jirkův tajný klíč k vesmíru

Praha: Pikola, 2020, 336 s., váz.
359 Kč
Za vším je útěk Jirkova ochočeného
prasátka.
ISBN 978-80-242-6751-7

Kloučková Kudrnová, Jana;
Tomášková, Petra
Jedna dvě v lese. Základy matematiky levou zadní

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 88 s., váz.
349 Kč
Knížka o matematice by byla pěkná
nuda… kdyby ovšem nebyla tak
zábavná! Vždyť čísla, pravidla, rytmy
a geometrické tvary jsou všude kolem
nás a jejich poznání nám v mnohém
usnadňuje život.
ISBN 978-80-275-0352-0

si vezme do hlavy, že nejvhodnějším
dárkem k výročí svatby nejsou pletené návleky na křídla.
ISBN 978-80-7332-436-0

Nofreeusernames
Navždycky

Překl. Basařová, Tereza, Praha: CooBoo, 2020, 304 s., brož. 299 Kč
Mei Bradleyová se pomalu smiřuje
s tím, že dopis z Bradavic už nedorazí.
ISBN 978-80-7661-081-1

Pavelková, Ema
Vyškrabávací obrázky pro děti:
Harry Potter

Praha: Pikola, 2020, 28 s., brož.
199 Kč
Připravte se na sovy, kouzelné hůlky
a klikaté uličky: fantastická vyškrabávací kniha je tu!
ISBN 978-80-242-6700-5

Pospíšilová, Zuzana
Školní štěně

Praha: Portál, 2020, 64 s., váz.
199 Kč
Gábina miluje psy. V útulku je zase
štěňátko, které by moc rádo mělo
svého pána. Anebo paničku? Náhoda
tomu chce, že se tihle dva potkají.
Štěňátko dostane jméno Stafík a dokáže neuvěřitelné věci.
ISBN 978-80-262-1664-3

PRO M L ÁDE Ž
Slováková, Petra
Pán čarodějů

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 525 s.,
brož. 399 Kč
Janě a Petrovi se podařilo vyhrát
souboj s obávaným čarodějem
Mabrokem a nepřijít při tom o život.
Tím se ovšem jejich situace zdaleka
nevyřešila, naopak se daly do pohybu
neočekávané události.
ISBN 978-80-275-0371-1

SCI-FI, FANTASY
Neff, Ondřej
Barbora a Zlatý robot

Praha: Albatros, 2020, 308 s., váz.
349 Kč
Originální dětská sci-fi od oceňovaného českého autora. Ilustroval
Karel Jerie.
ISBN 978-80-00-05843-6

Kubašta, Vojtěch
Zvířátka a loupežníci

Praha: Albatros, 2020, 12 s., váz.
249 Kč
Byla jednou jedna zvířátka a ta žila
a oddaně sloužila na statku.
ISBN 978-80-00-05743-9

Lomanová, Sam;
Arnautovová, Maria
Kouzelný svět jednorožců

Praha: Pikola, 2020, 96 s., brož.
199 Kč
Pomoz jednorožci dostat se skrz začarované bludiště, poraď víle, kterou
kouzelnou hůlku si má vybrat, a rozšifruj tajnou zprávu od mořské panny.
ISBN 978-80-242-6769-2

Morressy, John
Kedrigern a kouzelná hůlka

Frenštát pod Radhoštěm: Polaris,
2020, 255 s., brož. 299 Kč
Trampoty mistra protikouzel a odeklínadel Kedrigerna začnou v okamžiku,
kdy Hamarak objeví kouzelný meč
Panstygii, Matku temnot a Princezna

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

Knižní
novinky
Nakladatelství

Goliarda Sapienza
Umění radosti
Modestu, běžným pohledem
amorální a vášnivou ženu, chrání
při dějinných i osobních bouřích
zvláštní neporazitelný talisman —
umění radosti. Díky němu proplouvá
20. stoletím s lehkostí a odvahou.
449 Kč Překladová beletrie

Aleksander Kaczorowski
Ota Pavel
Živým reportážním stylem
zachycený životní příběh Oty
Pavla a jeho rodiny. Díky
osobnímu nasazení se autorovi
podařilo vypátrat dosud
neznámé skutečnosti i získat
nová svědectví pamětníků.
359 Kč Populárně-naučná

Michal Sýkora
Nejhorší obavy
Po odchodu od policie přijala
vyšetřovatelka Marie Výrová
nabídku přednášet na univerzitě
praktickou kriminologii. Ani
poklidná akademická dráha ji
ale neuchrání před kontaktem
se zločinem...
329 Kč Česká beletrie

Jiří Trávníček
Kulturní vetřelec
Drtivou většinu své existence
strávilo lidstvo mimo čtení.
Kniha mapuje 700 událostí
čtenářských dějin, které jsou
v kontextu čtenářské kultury
podstatné — od vynálezu písma
po dobu digitální.
349 Kč Odborná

Martin Stöhr
Užitá lyrika
Básně jako lyrické nálezy, které
se nenechaly odehnat. Zasuté
vitráže vzpomínek a kradmých
stesků při pouti časem. A jemné
úsměvy nad marností takového
počínání navrch.
229 Kč Poezie

hostbrno.cz

NOVINKY Z EDICE
REPOLELO
Jan Nejedlý – Jaromír Plachý
CIRKUS MRŇOUSEK
DPC vč. DPH 198 Kč

REPOLELO – edice pro malé čtenáře a jejich
rodiče, která přispívá společně strávenému
času – ke společnému čtení.

Nikola Hoření
KARLA PLÁČE
DPC vč. DPH 158 Kč

150 x 150 mm, 18 str.

190 X 150 mm, 18 str.

MEANDER

Knihkupectví MEANDER
Vratislavova 7, 128 00 Praha 2
www.meander.cz

Autorská dvojice Nejedlý & Plachý přichází
po leporelu „Tři naháči na tryskáči“
(Meander, 2019) s dalšími veselými obrázky
a slovíčky pro nejmenší človíčky.
Daniela Fischerová – Anna Kulíčková
NEVÍDANÁ PODÍVANÁ
DPC vč. DPH 198 Kč

Oblíbená ilustrátorka a čerstvá maminka
Nikola Hoření dětem maluje sérii leporel
o šesti základních popsaných lidských
emocích.

150 x 150 mm, 18 str.

190 x 150 mm, 14 str.

Slavné leporelo plné cirkusového veršování
Daniely Fischerové vydává v nové upravené
podobě nakladatelství Meander s veselými
ilustracemi mladé české výtvarnice Anny
Kulíčkové.
Michal Šanda – Nikola Hoření
RUKULÍBÁM
DPC vč. DPH 198 Kč

Jaromír Plachý
NAŠE PRASÁTKO PODRUHÉ
DPC vč. DPH 158 Kč

Jaromír Plachý je plachý výtvarník a
animátor slavných počítačových her, ale
taky táta malého a vůbec ne plachého
Pepíka. Právě pro něj a podle něj
vznikaly první obrázky do série leporel
Naše prasátko.

150 x 150 mm, 18 str.

190 x 150 mm, 18 str.

NAKLADATELSTVÍ

Jaromír Plachý
NAŠE PRASÁTKO POPRVÉ
DPC vč. DPH 158 Kč

Básničky Michala Šandy nejmenší čtenáře
hravou formou seznamují se základními
pojmy etikety. Na pomoc přijdou dětem
zvířátka, které pestrobarevně maluje
oblíbená Nikola Hoření.

11.
FESTIVAL PRO DĚTI I JEJICH RODIČE
ZÁŘÍ – PROSINEC 2020

Děti,
čtete
? 
–—
7 MĚST A 4 MĚSÍCE AUTORSKÝCH ČTENÍ,
HER, BESED A DIVADEL

VSTUP NA AKCE VOLNÝ
Pořádá Knižní stezka k dětem ve spolupráci
s nakladatelstvím Meander

sledujte fb/instagram @DETICTETE
kompletní program festivalu čtěte
na WWW.DETICTETE.CZ

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
HEAVY METAL

HOWLŮV PUTUJÍCÍ ZÁMEK

KAPESNÍ PŘÍRUČKA
Jacques de Pierpont

Diana Wynne Jonesová

Dějiny metalu zpracované formou komiksu! Díky téhle knize dokážete identifikovat
spoustu odnoží heavymetalové komunity –
od thrashe po black metal. Naučíte se rozlišovat jejich poznávací znamení, od paroháče
po ďábla v hudbě. Pochopíte, jak vedle sebe
mohou existovat satanistický a křesťanský
metal. Objevíte žánry,
které vznikly mimo západní svět, například japonský nebo íránský metal. A mnohem, mnohem
víc – vaše cesta do heavy
metalu právě započala.

Volvox Globator, 249 Kč

První kniha z trilogie populární britské dětské
autorky Diany Wynne Jonesové, která se stala
předlohou pro celosvětově úspěšný animovaný film, u nás uvedený jako Zámek v oblacích
(režie Hayao Miyazaki), je příběhem o lidské
svobodě a o lásce. Dívenku Sofii zakleje zlá
Čarodějnice z Pustiny ve vetchou stařenku,
která se vydá do světa za štěstím. Dostane se
až do obydlí obávaného
čaroděje Howla, do zámku, jenž cestuje krajem.

Volvox Globator, 299 Kč

KORONAVIRUS, FALEŠNÝ
POPLACH
Petr Holub
Proč mohla většina evropských zemí kvůli
covidu nařídit svým občanům, aby nikam
nechodili, a proč to lidé akceptovali? Proč
se tak snadno vzdali svých ústavních práv, za
která mnozí jejich předkové neváhali obětovat život? Jak je vůbec možné, že nejen česká
vláda zastavila na dva nebo tři měsíce ekonomiku, i když tím způsobila její nejhlubší propad
v období od války?

Echo Media, 249 Kč

MOON MILK

55 ROSTLINNÝCH NÁPOJŮ PRO
DOBRÝ SPÁNEK
Gina Fontana
Říká se, že hrnek teplého mléka před spaním pomáhá usnout. Food blogerka Gina
Fontana tuto starou pravdu pozvedla na
novou úroveň a vytvořila kolekci 55 receptů
na zklidňující večerní nápoj, který vás připraví ke zdravému spánku. Moon milk se
může stát vaším novým
lékem na bezesné noci.

Alpha Book, 348 Kč

RUDÁ SOŇA

STÍN SUPA
Robert Erwin Howard
Z pera autora barbara Conana povstala
nesmrtelná hrdinka, hbitá i vrtkavá, neoblomná i nestoudná, rusovlasá amazonka Rudá Soňa. Hnána touhou po pomstě
vlastní sestře se spolu se starým, rzí a vínem
zmoženým rytířem Gottfriedem von Kalmbach postaví nejmocnějšímu z mocných
vládců svého světo,
sultánu
Sulejmanovi.
A každým úderem šavle
dává znovu na vědomí,
že o větším mistru akce
a nespoutaného dobrodružství, než byl Robert
Ervin Howard, se nikomu ani nesnilo…
Wolf Edita, 199 Kč

TEKUTÁ KUCHAŘKA
Tomáš Křemenák, Lidi z Baru
Čím se zabaví barmani v časech koronakrize, když jim na dva měsíce zavřou
bary? Napíší koktejlovou kuchařku. Přesně
takhle se rozhodli strávit pandemickou odstávku svých podniků Lidi z Baru, brněnská
parta, která stojí za místními vyhlášenými
centry nočního života. Vznikla tak unikátní kniha osmdesáti koktejlových receptur
v unikátně krátké době.

Bar, který
neexistuje,
499 Kč

HEREC

OSLNĚNI SVĚTLEM

Josef Kubáník

Jakub Żulczyk

Skutečný příběh, který se může stát i vám…
Hlavním hrdinou knihy je Jan – známý, obletovaný, slávou zkažený i unavený herec. Když
mu v telefonu omylem přistane smska z neznámého čísla, využije toho k nezávaznému
klábosení: jaká úleva bavit se jen tak s dívkou,
která o něm nic neví a on si tak nemusí na nic
hrát! Konverzace s bystrou a vtipnou Martinou se ale brzy změní
v napínavou psychologickou šarádu. Kdo z těch
dvou je lepším hercem,
kdo si tu s kým hraje
a kdo je jen hračkou?

Varšavské drogové podsvětí v těsném dotyku se společenskou smetánkou, kde se
nečernobílý, problematický, i když schopný
a odhodlaný drogový dealer Jacek pohybuje
s neobyčejnou lehkostí. Příběhem šesti dnů,
stylizovaným jako deník, ve kterém se hrdinovi polského „kokainového thrilleru“ převrátí
život vzhůru nohama, se prolínají záznamy
podivných, děsivých snů,
tvořících protějšek každodenních tužeb a obav.

Zeď, 279 Kč

Protimluv, 429 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz
Z20141_Knizni novinky_Rijen_A5_sirka.indd 1
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VELKÁ OBRÁZKOVÁ
KNIHA PLNÁ PŘÍBĚHŮ
Ještě než půjdete spát, sáhněte po téhle krásné knížce a ponořte se do kouzelného
světa pohádkových obrázků! O čem si nad nimi budete s dětmi povídat, záleží jenom
na vás. Najdete tu bohatou inspiraci pro každodenní vyprávění na dobrou noc.

Jedinečný příběh
o životě s autismem
MICHAELA HOŠKOVÁ

Matěj maluje
mapy
PŘEKLAD ALENA BEZDĚKOVÁ
Kniha je příběhem známé české rodiny s autistickým
synem Matějem, jehož vášní se stalo malování
dopravních map. Otevřeně popisuje život s autismem,
příhody plné odsudků a odmítnutí, stejně jako
pochopení, lidsky zásadních setkání a dílčích pokroků
a radostí. Graficky výraznou knihu ilustrují Matějovy
autorské mapy.
Brož., 208 s., 349 Kč

Kom

iks

Neodolatelně svá
Debbie Tung
DEBBIE TUNG

Když se
introvertka vdá
PŘEKLAD MARIE TĚTHALOVÁ
Naše známá introvertka se vdala. Jak se jí daří zvládat
soužití s blízkým člověkem? Co když je ten blízký až moc
blízko? Pokračování komiksových memoárů Debbie
Tung odhaluje, jak se introverti dokážou popasovat s tím,
že do jejich bubliny vstoupí někdo druhý, ačkoli si ho
sami vybrali a mají ho moc rádi.
Brož., 160 s., 319 Kč

obchod.portal.cz

NAKLADATELSTVÍ TRITON
MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA
Jak spolupracovat s mikroby v těle a prostředí
a žít déle a zdravěji
B. Brett Finlay, PhD, Jessica M. Finlayová, PhD
přeložil Václav Petr
Mikrobi jsou našimi celoživotními partnery v nemoci i ve zdraví. Nejdůležitější jsou
pro nás na začátku života a před jeho koncem. Autoři podávají přístupnou formou
nejnovější zásadní vědecké informace o mikrobiomu lidského těla. Mikrobiom
nazývají pramenem mládí. Podrobně popisují nejen ústní, kožní, střevní
a žaludeční mikrobiom, ale i mikrobiom
mozku, plic, močových cest či srdce. Zvláštní
pozornost věnují vaginálnímu mikrobiomu
a menopauze, svalově-kosternímu aparátu,
imunitnímu systému a okolnostem podněcujícím rozvoj rakoviny. Ukazují, že pokud
se o své životodárné mikroby nestaráme,
koledujeme si o vznik srdečněcévních potíží,
srdečních onemocnění, chřipek, zápalů plic,
nádorů, obezity, astmatu, alergií, diabetu, demence, Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy
choroby, střevních zánětů či behaviorálních
a duševních poruch.
352 str., váz., 399 Kč

HISTORIE MORU
V ČESKÝCH ZEMÍCH
O moru, morových ranách a boji proti nim,
o zoufalství, strachu a nadějích
i o nezodpovězených otázkách
prof. MUDr. Eduard Wondrák, CSc.
Zajímá vás, jak se mor dostal do Evropy? Proč nosili středověcí
lékaři v dobách morových epidemií na obličeji zvláštní masky,
připomínající ptačí zobák? Co to byl dryák? Víte, že i rodina Jana
Amose Komenského byla stižena morem? Tušíte, jak v 17. století probíhala karanténa? Publikace zprostředkovává soudobé
informace o moru: domněnky o jeho původu, okolnosti šíření,
postup moru českými zeměmi. Mapuje umělecká
díla, která se morem zabývala, vyzdvihuje úlohu
knihtisku, líčí prostředky
preventivní i léčebné, připomíná také slavné osobnosti, jejichž životy – jako
ostatně životy všech – černá
smrt zásadně ovlivnila.
Podle odhadů zemřelo celosvětově na mor víc než
200 000 000 lidí.
136 str., brož., 229 Kč
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PRODÁNO DVACET PĚT MILIÓNŮ VÝTISKŮ, PRÁVA PRODÁNA DO VÍCE NEŽ TŘICETI SEDMI ZEMÍ SVĚTA
SESTRA LUNY – pátý díl románové ságy SEDM SESTER
Po stopách svého původu se vypraví další ze sester Tiggy do domoviny svých předků, španělské Grenady.
Ve stínu majestátní Alhambry poznává dávno minulý svět ve fascinujícím
příběhu proslulé La Candely - nejlepší tanečnice flamenca své doby...
Románovou ságu Sedm sester, plnou romantiky, vášní, záhad i milostných dramat, lze číst i jednotlivě. Příběh další sestry najdete v šestém díle
Sestra Slunce.
MOTÝLÍ POKOJ
Posy Montagueové, která je posledním potomkem starého anglického
rodu, se už blíží sedmdesátka, ale duši má stále mladou. Žije v nádherném
venkovském sídle svých předků, kde prožila idylické dětství s milovaným
tatínkem, jehož vášní byli motýli. Historické sídlo chátrá a Posy už nemá
ani sílu, ani prostředky na jeho záchranu…
Zároveň se z více než půl století dávné minulosti vynořuje jedno staré temné tajemství, pohřbené pod nánosem lží a polopravd, jemuž náhle musí čelit…
Románová sága SEDM SESTER

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 5. 10. 2020 až 11. 10. 2020

beletrie
1. Frederick Forsyth Liška Kalibr
2. Filip Rožek Gump: Pes, který naučil lidi žít Kontrast
3. Darry Coates Duchové rodiny Folcroftů Fobos
4. Halina Pawlowská Zážitky z karantény Motto
5. Milan Kundera Slavnost bezvýznamnosti Atlantis
6. Stephen King Ústav BETA Dobrovský
7. Miroslav Macek Saturnin zasahuje XYY
8. Josef Klíma, Marek Epstein Šarlatán Kalibr
9. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
10. Elena Ferrante Prolhaný život dospělých Prostor

populárně-naučná
1. Jan Vojáček Umění být zdráv CPress
2. Tomáš Kosačík Nejjednodušší recepty Tomáš Kosačík
3. Kolektiv Trestní předpisy – ÚZ č. 1389 Sagit
4. Robert Šlachta, Josef Klíma Robert Šlachta – Třicet let pod přísahou Universum
5. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život u pr**le Omega
6. Kolektiv Trestní předpisy – ÚZ č. 1380 Sagit
7. Mirka van Gils Slavíková Famózní! 103 media
8. Žofie Kanyzová Lunární kalendář Krásné paní s publikací 2021 Krásná paní
9. Tomáš Kosačík , Lucie Kosačíková Nejjednodušší plán na 29 dní Tomáš Kosačík
10. Vlastina Svátková Najdeš mě ve tmě Moara

pro děti a mládež
1. Suzanne Collinsová Balada o ptácích a hadech Fragment
2. Anna Todd After2: Přiznání YOLI
3. Jeﬀ Kinney Dobrodružství báječných kamarádů CooBoo
4. Kolektiv Zpívánky 2 Albi
5. Astrid Lindgrenová Děti z Bullerbynu Albatros
6. Andy Griffith Ztřeštěný dům na stromě – 91 pater Petrkov
7. Zuzana Pospíšilová Víš, jak mluví zvířátka Junior
8. Anna Todd After1: Polibek YOLI
9. Kolektiv Zpívánky – Vánoční koledy Albi
10. Kolektiv Zpívánky 1 Albi
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Září 2020 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. Michaela Klevisová Drak spí Motto
2. River Wild Samantha Towle Baronet
3. Penelope Ward, Vi Keeland Hříšné dopisy Baronet
4. Jan Hlávka, Jana Vybíralová Chlad Chiméry Brokilon
5. Lee Child Spravedlnost BB art
6. Michael Atamanov Past na panovníka Fantom Print
7. L. J. Shen Bane: Prokletá láska Baronet
8. Frederick Forsyth Liška Kalibr
9. Vlastimil Vondruška Křišťálový klíč III. – Jarmarečník MOBA
10. Elena Ferrante Prolhaný život dospělých Prostor
30

