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Shari Lapena, autorka bestsellerů Manželé odvedle,
Někdo cizí v domě nebo Její konec, se vrací s novým thrillerem!
Nejočekávanější thriller roku začíná vraždou bohatého manželského páru.
Následné vyšetřování ukazuje, že Fred a Sheila sice měli krásný dům a spoustu
peněz, ale taky spoustu nepřátel. Lásku k nim necítily jejich tři děti ani služka.
A co víc, policie brzy zjišťuje, že prakticky všichni pozůstalí lžou...

SHARI LAPENA V ČR!
PRAHA

SVĚT KNIHY

11. 6.
11:00

12. 6.
15:00

Palác knih Luxor,
Václavské náměstí

Výstaviště Praha
Holešovice

Knihkupectví Luxor,
NC Královo Pole

10. 6.
16:00

BRNO

Novinky
Veletržní sleva 20 % na všechny knihy v e-shopu knihyleges.cz během konání veletrhu Svět knihy 9. – 12. 6. 2022

Trestní právo
hmotné

8. aktualizované
a doplněné vydání
podle stavu k 1. 2. 2022
Jiří Jelínek a kolektiv
Osmé vydání oblíbené
učebnice reaguje na
neustálý příval novelizací
trestního zákoníku,
trestního řádu a zákona
o soudnictví ve věcech
mládeže a na novou
judikaturu.

Vzory
podání a smluv
s vysvětlivkami

podle obč. zák., z. o. k.,
katastrálního zák., o. s. ř.,
z. z. ř. s. a exekučního řádu
3. aktualizované
a doplněné vydání
Nové vydání praktické
publikace přináší 331 vzorů
oů
or
žalob a dalších podání, smluv,
mlu
uv,
v
prohlášení, návrhů a jiných
ýýcch
dokumentů opatřených
vysvětlivkami. Vzory si lze
ze
stáhnout v elektronické
podobě a upravovat
v textovém editoru.

1040 stran, pevná vazba, 1280 Kč

880 stran, pevná vazba, 1390 Kč

Nestátní neziskové
organizace – právní
úprava, účetnictví,
audit, daně

Mezinárodní
právo veřejné
s kazuistikou

2. aktualizované vydání
Šárka Kryšková
Kniha komplexně představuje
problematiku účetnictví
a zdaňování nestátních
neziskových organizací –
spolků, fundací, ústavů, církví,
politických stran či veřejných
vysokých škol. Obsahuje též
přehledné tabulky, obrázky
a konkrétní příklady.

Vladislav David, Pavel Sladký
Kniha vysvětluje
mezinárodněprávní instituty
s mnoha příklady z historické
i současné mezinárodní
praxe. Poodhaluje právní
základ historických událostí,
zachycuje současný stav
mezinárodního práva
a pomáhá tak pochopit
chaos dnešního světa.

304 stran, 460 Kč

544 stran, pevná vazba, 780 Kč

Nástroje řešení
rodičovských
konﬂiktů

Procesy
s nacistickými
zločinci

3. přepracované vydání

Lenka Westphalová,
Renáta Šínová, Lenka Holá,
Alicja Leix, Daniela Kovářová
Kniha přistupuje k řešení
konfliktu rodičů s ohledem
na nejlepší zájem dítěte.
Podrobně se věnuje také
procesní stránce a nabízí pohled
všech profesí, které se řešení
rodičovského konfliktu účastní
(soud, advokát, OSPOD,
mediátor ad.).

v okupačních zónách
Německa a jejich vliv na
československou retribuci

337 stran, 480 Kč

340 stran, 480 Kč

Jan Beránek
Kniha se zabývá fenoménem
tzv. zónových procesů
s nacistickými zločinci, které
jednotlivé vítězné mocnosti
vedly ve svých okupačních
zónách rozděleného Německa.
Zabývá se odpovědností za
válečné zločiny a trestáním
jejich pachatelů.

www.knihyleges.cz
www.knihyleges

editorial

tip redakce

DIANA A JANA

Vážení a milí čtenáři,
literární svět se divoce roztočil a děje se toho tolik,
že mi na to nestačí nejen tento editorial, ale ani naše
rubrika Letem světem. Je skvělé vědět, že knihy žijí
a my žijeme knihami.
Vrcholem roku je pro mě veletrh Svět knihy,
který právě v těchto dnech zase po roce otevírá své
brány. Miluju ty čtyři dny shonu, kdy přebíhám ze
sálu do sálu, abych stihla co nejvíc besed, snažím se
setkat se všemi, s nimiž si během roku jen píšu, protože na víc prostě není čas,
a večer pak na poslední chvíli nakupuju všechno, po čem moje knihomolské srdce
touží. Doma to sice už dávno nemáme kam dát, ale odejít ze Světa knihy bez knih,
to prostě nejde. Každý rok je to stejné a každý rok jsem šťastná, že u toho můžu
být. Letošní ročník s sebou nese několik novinek, o kterých si můžete přečíst v rozhovoru s ředitelem veletrhu Radovanem Auerem na str. 6.
Nedaleko veletržního ruchu probíhá ještě jedna zajímavá akce. V zadní parkové části Stromovky se v šapitó Azyl78 koná představení Kniha džunglí. Spojili
v něm své síly Divadlo bratří Formanů, Česká filharmonie a DEKKADANCERS a to
je hodně kreativní seskupení. Díky němu chci dát Knize džunglí ještě šanci. Mám
totiž k téhle klasice rezervovaný vztah. Byla to povinná školní četba a jako takovou
jsme ji logicky ignorovali. Párkrát jsem ji otevřela i v dospělosti, ale školní pachuť
stále nevyprchala. Spojení hudby, divadla a tance, jaké nabízí zmiňované divadelní
představení, by ale pro mě mohlo být to pravé. Rozhodně to zkusím. Hraje se
až do 30. června, kdybyste náhodou měli podobné školní trauma jako já, nebo
naopak tuhle knihu prostě milujete.
A ještě k jedné věci se musím přiznat – miluju komiksy. Cítím se na to trochu
stará, a tak svým dětem tajně nakukuju přes rameno a nenápadně si tu a tam od
nich něco vypůjčím. Samozřejmě z čistě profesních důvodů. Jak jinak. Když jsem
se dozvěděla, že se v galerii Tančící dům otevřela výstava s originálními kresbami
komiksu Káji Saudka Muriel a andělé, věděla jsem, že ji musím vidět. V diáři už
pro ni mám vyhrazené místo. Líbí se mi, jak se mi kalendář zaplňuje. Vypadá to na
pořádné předprázdninové knižní žně. Doufám, že se na některé z akcí potkáme…
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla a veletrhu Svět knihy:
„Žijeme pro knihy a je to sladké poslání
ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“
Umberto Eco, italský filosof a spisovatel

Jakmile vyjde nějaký životopis, musím ho mít. Knihu Diana – Její skutečný příběh mám doma už léta
a občas, když se v britské královské rodině něco
semele, a že se to tam mele často, vezmu tuhle
knihu do ruky, namátkou otevřu nějakou stránku
a na chvíli se do specifické a zřejmě dost tíživé
atmosféry buckinghamského paláce přenesu.
Diana to rozhodně neměla jednoduché, ať už si za
to mohla sama, nebo se proti ní skutečně všichni
spikli, jak to sama líčila. Když v roce 1992 vyšla
zmiňovaná kniha z pera Andrewa Mortona, v níž
si Diana osobně přihřála polívčičku, byl z toho
pořádný poprask. Nebyl to příběh „jedna paní povídala“, ale skutečné svědectví, byť jednostranné.
Nebylo to o ní bez ní, ale o ní s ní. Nevídané. Knížka se okamžitě usadila na první příčce žebříčku
bestsellerů. Byl to hit stejně jako celý princeznin
život, bohužel korunovaný tragickým koncem.
Teď vychází třaskavá kniha znovu, ovšem doplněná o dosud nezveřejněné výpovědi. Může za to
moderní technologie. Některé rozhovory, které
Andrew Morton s Dianou tajně nahrál, nebyly
technicky kvalitní a na světlo je dokázaly vynést
až nové technologie. V knize Diana: Její skutečný
příběh – jejími vlastními slovy (vydává Universum, přeložila Hana Catalano) tak
princezna pětadvacet let po své smrti znovu promlouvá a nepochybuju, že to opět
rozvíří královské vody.
A když už jsme u životopisných knížek, pak mě samozřejmě nemohla nechat
chladnou kniha Terezy Brodské Moje máma Jana Brejchová (vydává Universum
a WWA photo). Její vydání mě docela překvapilo. Tereza nepatří ke zbytečně
sdílným herečkám a o mamince mluvila opravdu hodně sporadicky. I sama Jana,
dokud jí ještě zdraví sloužilo, si své soukromí střežila. A najednou je tu kniha plná
jejího života, lásek, rolí, vzpomínek a fotografií. Ale nutno říct, že je krásná, kniha
i Jana Brejchová. Je legendou, která si výpravnou publikaci rozhodně zaslouží,
a kdo jiný by to udělal s větším citem než vlastní dcera.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

ALEŠ HÁMA

Číslo 12 / vychází 6. 6. 2022

herec a moderátor

Vydavatel: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, z. s.

Postupem času se moje pozornost více přesunula od tištěných knih k audioknihám. Klasická kniha je pro mě synonymum opravdového
klidu, pohody a bezstarostnosti. To, že si ji
můžu otevřít, znamená, že se nemusím učit
žádný text, scénář nebo se připravovat na moderaci. Jsou to až sváteční chvíle,
které mám moc rád, ale je jich bohužel málo. Většinou jsem někde na cestách
a to pak přijdou doslova ke slovu audioknihy nebo staré rozhlasové hry z archivu
Českého rozhlasu, kde jsou úplné skvosty. Audioknihy rád i načítám, pár už jich
mám za sebou a byla to fajn práce. Myslel jsem si na namluvení knihy Dva divoši
od E. T. Setona, ale Aleš Procházka mi to vyfoukl. Musím ale přiznat, že to načetl
krásně. Líbí se mi taky knížky Dana Browna v mluvené podobě a teď se chystám na
Alaska Joe, kterou načetl David Novotný. Když už si sednu ke knížce, pak sahám
po životopisech. Forman, Havel, to mě baví. Příběhy si nechávám do auta na cestu
právě jako audioknihy.

Šéfredaktorka: Jana Marxtová
Bibliografie: Zuzana Kotrmanová
Korektury: Lucie Jílková
Inzerce: Martina Hostomská, e-mail: knizni.novinky@sckn.cz, tel.: 776 705 930
Sekretariát: e-mail: knizni.novinky@sckn.cz nebo sckn@sckn.cz, tel.: 272 660 644
Adresa: SČKN Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2
Autor loga KN: Tomáš Didunyk
Předtisková příprava: Tomáš Adamec
Tisk: Triangl, a.s., Beranových 65, Praha 9
Distribuce: Pemic, a. s., Kosmas, s. r. o., Beta‑Dobrovský, Vladimír Ledl, Postservis, SEND, s. r. o.
Evidenční číslo MK ČR: E 13432
ISSN 1213-7073
www.sckn.cz
www.sckn.cz/knizni-novinky
www.facebook.com/KN.casopis
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rozhovor

s Radovanem Auerem

SVĚT KNIHY S VŮNÍ ITÁLIE
Dvacátý sedmý ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu
Svět knihy se koná od 9. do 12. června na výstavišti v pražských Holešovicích. Připraveny jsou besedy s autory, autogramiády, zajímavé doprovodné akce a samozřejmě stovky novotou vonících knih. Čestným hostem je tentokrát Itálie. Ředitel
veletrhu Radovan Auer všechny „knihomilce“ srdečně zve.
Jaké jsou letošní novinky?
Rekonstruuje se Průmyslový palác, což znamená, že
letošní ročník se odehraje v dočasných halách, které
vzniknou v zadní části výstaviště. Myslím, že to bude
hodně příjemné i tím, že jsme se oproti minulým ročníkům posunuli do června. Bude to taková letní fiesta, což
se hezky potkává s naším čestným hostem, jímž je Itálie.
Představujeme si, že si lidé koupí knihu, k tomu skleničku prosecca, olivy, sednou si do trávy a budou si číst.
Proč je právě Itálie čestným hostem?
Výběr česného hosta je delší proces, taková kulturní
diplomacie. O Itálii jsme stáli dlouho, protože je to silná a tradiční literatura. Loni se nám konečně podařilo
vše domluvit a moc se na italské hosty těšíme. Jejich
prezentace je zajímavá, i když v ní není žádné hodně
slavné jméno. Tedy pokud nepočítáme Elenu Ferrante,
která tam sice samozřejmě bude, jen to nikdo nebude

vědět. Na italské dramaturgii se nám líbí, že nabídne
všechno od dětských knížek přes odbornou literaturu,
detektivky až po klasický román, v němž jsou tamní
autoři silní. Je to opravdu reprezentativní průřez.
Na jaké hvězdy se můžeme těšit?
Největší hvězdou je vždycky držitel Nobelovy ceny
a tím je letos Světlana Alexijevičová, která na veletrhu převezme cenu Jiřího Theinera. Přijede také mistr
krátkých povídek Etgar Keret z Izraele, na kterého se
moc těším, dále Shari Lapena nebo Naomi Woodová.
Samozřejmě tu bude celá plejáda českých autorů.
Program veletrhu se zaměřuje také na Ukrajinu. Co
návštěvníkům nabídne?
Chceme pomoci ukrajinskému knižnímu sektoru, který
teď samozřejmě prodává minimum knih. Proto do Prahy přijedou ukrajinští nakladatelé, aby nabídli práva ke

svým knihám nejen českým, ale i zahraničním nakladatelům. Naším dalším cílem je představit ukrajinskou
literaturu našim čtenářům. Ne každý si totiž uvědomuje, že tamní kultura je svébytná, že to není odnož ruské
kultury. A do třetice jsme si vědomi toho, že v České
republice je teď asi tři sta tisíc lidí z Ukrajiny, kteří jsou
rádi za každý podnět, který jim jejich vlast připomene.
Zaměříme se na děti, kterým budeme rozdávat knihy
v jejich mateřském jazyce. Každé dopoledne proběhne také čtení z ukrajinských pohádek, půl hodiny česky
a půl hodiny ukrajinsky. Večer pak budou známé české
osobnosti číst texty autorů, kteří k nám nemohli přijet,
protože jsou na frontě. Chystáme workshop se ženami, které malují na talíře a jejichž umění je součástí
dědictví UNESCO. Těšíme se i na tatarskou kuchyni.
A v neposlední řadě přijede novinář a autor literatury
faktu Alim Alijev, aby promluvil o současné situaci.
JANA MARXTOVÁ

co | kde | kdy

LETEM SVĚTEM
Jiří Mádl je nejen hercem, ale nově i spisovatelem.
Svůj debut Přitažlivost planety Krypton představí
15. června od 17 hodin brněnským čtenářům při besedě v knižní kavárně knihkupectví Na Čáře.

Skandinávský dům a veletrh Svět knihy Praha pořádají 10. června v ateliéru Evropa na holešovickém výstavišti v Praze tradiční literární večer se severskými spisovateli. Od 19 hodin proběhne diskuse s norskou spisovatelkou Ninou F. Grünfeld
a finskou spisovatelkou Petrou Rautiainen a od 20 hodin si můžete poslechnout
švédskou spisovatelku Ninu Wähä a dánskou spisovatelku Saru Blædel. Besedy
doplní scénické čtení a po skončení jednotlivých bloků bude možnost nechat si
podepsat knihy.

Soutěž o tři knihy: NE/PROMLČENO
Skutečné zločiny a fakt, že jejich pachatelé jsou po letech beztrestní, inspirovaly nejen film PROMLČENO, který je
právě v kinech, ale také publikaci NE/
PROMLČENO, která tyto zločiny mapuje.

Kanadská autorka Shari Lapena se českým fanouškům svých knih představí hned
několikrát. Poprvé 10. června od 16 hodin
v paláci knih Luxor na Václavském náměstí
v Praze. O den později ji uvítá veletrh Svět
knihy. Od 11 hodin proběhne ve Velkém
sále beseda a autogramiáda je plánována
od 12 hodin u stánku Luxoru. Královna
thrillerů ze sousedství, jak se Shari říká, se 12. června představí také v Brně.
Od 15 hodin se s ní můžete setkat v knihkupectví Luxor v nákupním centru
Královo Pole.

Spolek Nepromlčíme, který se na knize
podílel, si za svůj cíl zvolil otevřít společenskou diskusi nad tématem promlčení trestných činů, konkrétně vražd.
V rámci české legislativy totiž funguje
takzvaná promlčecí lhůta, která stanovuje, za jak dlouho přestane být trestný
čin trestný – čili postihnutelný.
Knihu NE/PROMLČENO vydává nakladatelství Cosmopolis, které
je součásti Nakladatelského domu Grada.

V Městské knihovně v Jindřichově Hradci se 15. června
v 16.30 představí Vlastimil Vondruška v pořadu nazvaném Oldřich z Chlumu, román a skutečnost. Na příkladech z historických románů autor rozebere některé
zažité omyly a zavede posluchače i do zákulisí literární
tvorby.

Soutěžní otázka:
Kdo hraje hlavní mužskou roli ve filmu Promlčeno?
Odpovědi zasílejte do 19. 6. na adresu knizni.novinky@sckn.cz
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PRÁZDNÉ DOMY –
ZÁMKY A VILY
Každý dům má svůj příběh ovlivněný
historickými událostmi, svými obyvateli,
pokrokem i proměnou bezprostředního
okolí. Nová kniha Radomíra Kočího
vás seznámí s osudy opuštěných
zámků a vil v Čechách díky množství
unikátních fotografií a také časové
ose historie jednotlivých staveb.

Grada, 439 Kč

ILUZE

PANENKA

Když je nalezena kouzelnická
bedna s probodaným tělem, je
inspektorce Mině a mentalistovi
Vincentovi jasné, že stojí proti
nebezpečnému vrahovi. Jediný
způsob, jak ho dopadnout,
je předvídat jeho kroky… První
díl thrillerové série Mentalista.

Když matka s dcerou najdou
v moři panenku, netuší, že
se samy chytily do vražedné
sítě. Druhý den ráno je matka
mrtvá, panenka pryč a události,
které její nález spustily, budou
doznívat ještě o mnoho let
později… Novinka od Yrsy,
královny islandské krimi.

Metafora, 499 Kč

Metafora, 449 Kč

NEČEKANÉ
PŘIZNÁNÍ

DOMEK
V IRSKU

U domu Gretchen
Palmerové je nalezen
zastřelený mladík.
Gretchen místo vysvětlení
zmizí, a když se po pár
dnech objeví, nechá se
zatknout. Josie Quinnová
ví, že Gretchen vrahem
není. Tak proč se k vraždě
přiznala?

Hannah se rozhodla vyměnit
kariéru úspěšné právničky za
vyhlášený kurz vaření v Irsku.
Cestou se zastaví v Dublinu,
kde potká charismatického
Conora. Když se přesune na
malebný venkov, zjistí, že
to, co se stalo v Dublinu, tak
docela v Dublinu nezůstalo...
Cosmopolis, 399 Kč

Cosmopolis, 449 Kč

PAS A PES
Jak se dostat z klimatizované
kanceláře rovnou do pralesa
a prožít hromadu dobrodružství
na druhém konci světa? Propojte
životní hobby s vlastní prací.
Když navíc dojde k osudovému
setkání se čtyřnohou tulačkou,
přesvědčíte se, že láska hory
přenáší. A někdy i ty šestitisícové.

Grada, 449 Kč

LVI NA VÝSLUNÍ

ŠTĚDRÝ
BYLINÁŘŮV
ROK

Floriovi se stali jednou
z nejvýznamnějších sicilských
rodin. Pokračování strhující ságy se
soustředí na Ignazia, který se musí
prát s tíživou situací v zemi, ale
i se svým srdcem.Příběh nešťastné
lásky a dilematu těch, kteří se
nemohou rozhodovat jen srdcem.

Láká vás obout si sedmimílové
boty, které vás přivedou na
místa, kde voní bylinky, zelenají
se stromy a zurčí potok plný ryb?
Vydejte se na cestu napříč štědrým
bylinářovým rokem, naplněným
vůněmi od začátku po úplný konec.

Metafora, 369 Kč

Grada, 599 Kč

Koupíte v knihkupectví nebo na www.grada.cz

LETNÍ BESTSELLERY
František Niedl

Sophie Oliver

Železná rukavice

Grandhotel
Schwarzenberg

Ondřej z Rohatce se usadil na
hradě Jenčov, avšak ne všichni jsou
z takového stavu nadšeni. Co je asi
může k tomu bezvýznamnému hrádku
přitahovat a proč kvůli tomu musí
umírat lidé? Jsou to ložiska železné
rudy nacházející se na přilehlých
pozemcích. A tak se křivoklátský
purkrabí Chval z Valdéře nezastaví
před ničím, co by mu mohlo k získání
onoho území dopomoci. Ovšem
Ondřej je připraven svůj majetek
bránit…

Začátek nových časů
Grandhotel Schwarzenberg je oblíbený u hostů
z celého světa. Karel si
navíc našel svou životní
lásku. Jeho matce Anně
se ale výběr jeho snoubenky příliš nezamlouvá.
Není Karel láskou pouze
zaslepený?

Markéta Prášková

Michael Robotham

Balada o snech

Když byla hodná

Klára se po rozchodu
se svým přítelem stěhuje
do babiččina domu. Když
náhodou nalezne na půdě
starý kufr, ještě netuší, že
díky jeho obsahu odkryje
tajemství, které mělo zůstat
navždy ztraceno v minulosti.

Evie byla před šesti lety
nalezena na místě vraždy,
ale nikdo nikdy nepřišel na
to, kým opravdu je. Forenzní
psycholog Cyrus Haven však
věří, že pravda Evie osvobodí, a i přes její varování
odhaluje dívčinu minulost.

Jarmila Pospíšilová

Vlastimil Vondruška

Palec a selská
pýcha

Ďáblova čísla

Mladá rodina najde při
rekonstrukci domu malý
sklípek a v něm lidské
ostatky. Zjistí se, že jde
o bývalého majitele, který
tu dlouho hospodařil. Starousedlíci si pamatují, že
po statkáři bylo před lety
vyhlášeno pátrání…

Veletrh Svět knihy 2022
– stánek HA 109

Během úřední cesty Jiřího
Adama z Dobronína dojde
ve Dvoře Králové k několika
vraždám. Protože jednou z obětí
je příslušník rodu Valdštejnů,
který vede spory s majitelem
vrchlabského panství, musí se
tím královský písař zabývat.
Jenže záhy se ukáže, že všechny
ty mordy vypadají jako ďáblovo
dílo, neboť jsou označené
číslem šelmy 666. Radnice se
snaží téhle okolnosti využít
a chystá okázalé popravy.

naklada tels t ví MOBA
Kate Quinn

Hana Marie
Körnerová

Kód růže

Stanice
odložených lásek

Zuří druhá světová válka
a v zámečku Bletchley Park je
založeno speciální pracoviště, kde
se ty nejbystřejší hlavy učí dešifrovat
tajné informace nepřátelských
vojsk. Energická Osla, dívka z dobré
rodiny, touží prokázat své schopnosti
a inteligenci. Naopak neústupná
Mab si chce zajistit především
výhodné manželství. V Bletchley se
seznámí s Beth a brzy v nesmělé
dívce spatří potenciál, jejž by
kryptoanalýza mohla využít.

Autorka vypráví
o osudech kamarádek
Laděny a Kamily na
pozadí událostí minulého
století. Lásky, vydařená
i nevydařená manželství,
trapasy i humorné historky.
Je to příběh o tom, jak
ustát životní kotrmelce,
nezbláznit se a jít dál.

Linda Castillo

Kateřina
Tachovská-Vestman

Zpřetrhaná pouta

Řekni, že jsi
Tachovská

Policistka Kate je přivolaná
k nehodě a na místě zažije
šok: řidičkou vozu je její
spolužačka Gina. Ta je prý
hledaná za vraždu policisty,
ale tvrdí, že je nevinná
a že za jejím obviněním
stojí zkorumpovaní policisté.

Dcera brněnského básníka
Karla Tachovského a zároveň
potomek dvou významných
brněnských rodin autenticky
líčí život svých příbuzných od
dob mocnářství přes obě
světové války a komunistický
režim až do dnešních dnů.

Vesna Evans

Anthony Doerr

Sametový domov

Město v oblacích

Silný příběh čtyřčlenné
rodiny, která je po útěku
ze Sarajeva nucena najít
si nový domov v České
republice. Hledají si
přátele i místo ve
společnosti, ale dál
si vyčítají, že opustili
zbytek rodiny.

Anna, Omeir, Seymour,
Zénón i Konstance jsou snílci
a v očích druhých vyvrhelové,
kteří v sobě dokážou objevit
naději a důvtip tváří v tvář
tomu největšímu nebezpečí. Ač
se to na první pohled nezdá,
jejich životy jsou dokonale
propojené. Město v oblacích
je překrásný román o tom,
jak je důležité, aby nám na
něčem záleželo – na knize,
na Zemi, na lidském srdci.

www.mobaknihy.cz

rozhovor

s Igorem Barešem

KÖRNEROVÝM KNIHÁM AUDIO SLUŠÍ
Některé knihy z díla Vladimíra Körnera si nyní můžete pustit i jako audioknihy. Do jejich
načítání se pustil herec Igor Bareš, o režii se postaral Roman Štolpa, o hudbu Raven
a o obrazy na obalech Petr Šereda. Vydává nakladatelství Tebenas.
Proč jste se nechal zlákat k namluvení
knih Vladimíra Körnera?
Nemusel jsem se nechat nikým a ničím
lákat, protože namluvit knihy Vladimíra
Körnera byl můj nápad. Autor je už léta
mým velkým oblíbencem. Měl jsem tu
čest účinkovat v jeho televizních a filmových scénářích, v Šumperském divadle
jsem hrál v jeho Zániku samoty Berhof
a jeho dílo mě uchvátilo. Je ojedinělé.
A proto jsem panu Buřičovi z nakladatelství Tebenas nabídl, že bychom mohli některé jeho knihy přetavit do audiopodoby.
A on souhlasil. Jsem rád, protože výsledek
se mi moc líbí. Audio Körnerovým knihám sluší, je to
zvukomalebný text, který lidský hlas ještě povýší.
Zatím jste namluvil Zánik samoty Berhof a Život za
podpis. Máte v plánu pustit se do nějaké další Körnerovy knihy?
Dvě knihy už vyšly, to je pravda, a třetí Psí kůže už je
natočená a chystá se na vydání. Je to zase krásný text.

Čím víc Körnera čtu, tím víc jsem rád, že
se můj život s jeho tvorbou spojil. A protože mám doma celé jeho dílo, probírám
se jím a jako dramaturg přemýšlím, co
bychom mohli vybrat dalšího.
Načítá se to snadno? Jde to tzv. na první
dobrou?
Některé knihy se dají načíst na první
dobrou, ale tahle ne. Tady je potřeba,
aby interpret a režisér dobře znali text
dopředu. Je tam mnoho záludností, je
tam němčina, jsou tam biblické odkazy,
různá propojení, která musíte zachytit.
Körnerovy knihy vyžadují čtenáře, a tedy i posluchače vzdělaného, kultivovaného, který si umí zasadit
věci do kontextu.
Režisérem je Roman Štolpa, co do tvorby vnesl?
Režisér většinou chápe dílo v širších souvislostech,
dbá na to, abychom se neuchýlili k mechanickému
čtení, ale abychom to opravdu odžili, vtiskli tam
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emoce. Audioknížka se dá udělat na koleni, ale tohle
opravdu není ten případ. Tady je třeba chápat souvislosti, hlídat, aby se to v tom projevu objevilo. A to
právě dělá Roman.
Vy jste se s Vladimírem Körnerem několikrát setkal.
Jaký je? Je vážný tak, jako je vážné jeho dílo?
Já bych neřekl, že je vážný ani že by byl pesimista,
k čemuž by mohlo jeho dílo svádět. Spíš bych řekl,
že je realista. To máme myslím společné. Já taky nevidím současný svět v růžových barvách. Jak jsem
ho ale poznal, tak vím, že umí být i vtipný. Byl jsem
s ním v Zábřehu na Moravě, kde je čestným občanem
a kde se u příležitosti jeho osmdesátin konala beseda, a byl to moc veselý večer. Mám setkání s ním rád.
Dlouhodobě sleduju jeho dílo a život. Je to moudrý
člověk a má co říct.
JANA MARXTOVÁ

kem pětkrát
prisen –
l dánských
– českým
ussi Adler-Olsen
třikrát.

á získala
cenění De gyldne

úspěchu dosáhla
kem je vydávána
onovém Dánsku
ž 2,6 milionů

I ta největší tajemství jednou vyjdou na povrch…

DÁVNO
ZTRACENÁ
SARA BLÆDEL

Žena zavražděná v Anglii figurovala osmnáct let na seznamu pohřešovaných
Dánů a angličtí vyšetřovatelé jsou v koncích, chybí jim pachatel i mo tiv.
Dokáže Louise Ricková z dánské policie zjistit, proč tolik Dánů po sílalo
na účet zavražděné vysoké finanční obnosy? Kdo byli ti lidé a za co platili?
A proč už nikdo z nich nežije?
Čím hlouběji Louise do případu proniká, tím je zmatenější, a navíc v Dánsku
přibývá mrtvých. Čas hraje proti ní, vztah s Eikem je vystaven tvrdé zkoušce
a Louise musí čelit nečekaným odhalením.

9 788072 529315

„S matkou? Co se stalo s matkou?“
Žena se na Camillu podívala, jako by si
až nyní uvědomila, že není zdejší a nezná
všechny místní historky.
„Vážně onemocněla. Nechtěla dál žít,
ale prášky, co si vzala, nefungovaly
a nadělaly víc škody než užitku, jestli
teda chápete, jak to myslím?“
Camilla sice tak úplně nechápala, ale než
ji stihla požádat, aby myšlenku rozvedla,
žena pokračovala sama od sebe.
„Krátce nato v nemocnici stejně umřela
a právě tenkrát Sofie zmizela. Dneska by
se asi řeklo, že trpěla depresemi. Tehdy jí
nikdo nijak zvlášť nepomáhal nebo jsme
možná ani netušili, jak mizerně na tom je.
Myslím, že ani její muž pořádně nevěděl,
jak moc se trápí, přestože by měl být na
něco podobného zvyklý.“
Zachraptěla a hlasitě si odkašlala.
„V novinách píšou, že nespáchala
sebevraždu, ale právě to si většina lidí
myslela.“

SARA BLÆDEL

hách používá
lisy, například
utorčině
ko autorka
ávno ztracená je
ž předešlé díly,
, 2020) a Stezka
y skvěle přijaty
ty. Jednotlivé díly
osti ostatních.

DÁVNO ZTRACENÁ

debutovala v roce
øv (Zelený prach),
etřovatelce

„Ne, nespáchala,“ řekla Camilla, „žila
v Anglii a teď ji někdo zabil.“
Žena pokývla a trochu si urovnala košili.
„Je mi líto pastora. Nezaslouží si, aby se
do toho rýpalo.“

PŘELOŽILA MAGDALENA JÍRKOVÁ

knižní tipy

GRANDHOTEL NAD PROPASTÍ

VÁLKA O PRAVDU

Kniha Grandhotel nad propastí Stuarta Jeffriese (vydává
Host) přináší směs kolektivní biografie a výkladu myšlenek a díla představitelů frankfurtské školy, tedy filozofů
působících v Institutu pro sociální výzkum, který byl založen roku 1924 ve Frankfurtu nad Mohanem. Patřili mezi
ně Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Friedrich Pollock, Franz Neumann či
Jürgen Habermas; důležitou postavou byl také Walter
Benjamin, který měl na frankfurtskou školu velký vliv. Po
nástupu nacistů působily osobnosti frankfurtské školy
v USA a po válce pak většinou nadále vedly své výzkumy zpět ve Frankfurtu. Jak píše
autor v úvodu, tito neomarxističtí a levicově orientovaní myslitelé „dokázali virtuózním způsobem kritizovat zhoubnost fašismu a sociálně zničující a duchovně drtivý
vliv kapitalismu na západní společnosti, ale pokud šlo o změnu toho, co kritizovali,
příliš v ní nevynikali.“ To ostatní marxisty popuzovalo, jako třeba Györgye Lukácse,
který Adorna a další kdysi obvinil, že se usadili právě v jakémsi Grandhotelu nad propastí. „…myslitelé [frankfurtské školy] vytvořili přesvědčivý kritický aparát, který jim
umožnil pochopit dobu, v níž žili,“ píše Jeffries. „Nově koncipovali marxismus tím, že
do něj vnesli myšlenky freudovské psychoanalýzy, aby lépe pochopili, proč se dialektický pohyb dějin směřující k socialistické utopii zjevně zastavil. Věnovali se vzestupu
takzvaného kulturního průmyslu a zkoumali nový vztah mezi kulturou a politikou…“
Autor se nevyhýbá kritičtějšímu pohledu na vybraná témata a osobnosti, není
to kniha oslavná, nezastírá ani temné stránky „hlavních postav“ a klade důraz na
dobové pozadí a různé polemiky.
Knihu, u nás poprvé blíže seznamující s důležitou filozofickou školou, přeložil
Petr Fantys.
MILAN VALDEN

Když se řekne Mika Waltari (1908–1979), vybaví se
každému čtenáři především rozsáhlé historické romány,
z nichž nejznámější je Egypťan Sinuhet. Nejslavnější finský spisovatel má však mnohem bohatší profil. Působil
také jako novinář a za druhé světové války napsal velmi
aktuální reportážní knihu, která vyšla pod názvem Pravda
o Estonsku, Lotyšsku a Litvě poprvé v roce 1941 pod pseudonymem Nauticus. Po druhé světové válce byla zakázána
a znovu vyšla až v roce 2008, tentokrát už pod skutečným
autorovým jménem. U nás vychází s názvem Válka o pravdu péčí Masarykovy univerzity v Brně; přeložili ji studentky a studenti překladatelského semináře finské literatury Kateřina Běláková, Terezie Duroňová, Julie Minaříková,
Martin Mokrý a Andrea Papugová pod vedením Markéty Hejkalové (překladatelé
rovněž vypracovali medailonky osob, míst a organizací a Markéta Hejkalová napsala
předmluvu). Když kniha letos vyšla, jistě nikoho ani nenapadlo, na jaké podivné aktuálnosti získá v souvislosti s ruským vpádem na Ukrajinu. Waltari popisuje podmínky
panující ve třech baltských zemích mezi podzimem 1939 a létem 1940, kdy se Litva,
Lotyšsko a Estonsko potýkaly se stále sílícím vlivem Sovětského svazu, a následný
pád všech tří států do jeho područí. Sověti v čele se Stalinem neustále stupňovali své
požadavky po podepsání smluv o spolupráci se všemi třemi státy a oslabovali jejich
politiky i armádu, všude nasazovali své lidi a podporovali místní komunisty, manipulovali volby, přičemž na druhé straně slibovali, co nikdy nechtěli dodržet, tedy nezávislost. A když se tři baltské republiky staly součástí SSSR, spěchalo se třeba i s tím, aby
učebnice odpovídaly leninsko-stalinskému ortodoxnímu komunismu, aby se všichni
povinně učili rusky, aby byly potlačeny církve a náboženská hnutí; svoboda tisku či
umělecké tvorby přestala existovat, nastoupila tuhá cenzura. Působivé, smutné, ale
důležité a potřebné čtení.
MILAN VALDEN

EVROPSKÁ UNIE
nástěnná a příruční mapa

PŘIPRAVTE SE
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MAGGIE O’FARELLOVÁ: Hamnet
Přeložila Tereza Marková Vlášková
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Manželský pár, který žil
v osmdesátých letech šestnáctého
století v Henley Street ve Stratfordu, měl
tři děti, starší Susannu a mladší dvojčata
Hamneta a Judith. Hamnet zemřel v roce 1596
ve věku jedenácti let. Zhruba o čtyři roky později
napsal jeho otec hru Hamlet.
Hamnet se inspiruje životem slavného dramatika.
Je to příběh o poutu mezi dvojčaty a o manželství
poznamenaném žalem. A také o neobyčejné ženě, jejíž
jméno se většinou zmiňuje jen na okraj, o bleše, která se
nalodí v Alexandrii, a o synovi rukavičkáře, jenž se pro
milovanou ženu vzepře konvencím. Ze všeho nejvíc je to
ale něžné a nezapomenutelné vyprávění o chlapci, na nějž
se téměř zapomnělo, avšak jeho jméno přetrvává v jedné
z nejslavnějších her literární historie.
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Po schodech schází chlapec.
Schodiště je úzké a točité. Chlapec postupuje pomalu, sune se
podél stěny a jeho těžké kroky se
rozléhají.
Když už je skoro dole, na okamžik se zastaví a ohlédne se za
sebe. Potom s náhlou rozhodností
seskočí ze třetího schodu, jak mívá ve zvyku. Po dopadu na kamenné dlaždice zaškobrtne a spadne
na kolena.
Je pozdní léto, dusný a bezvětrný
den, a podlahu místnosti v přízemí
křižují dlouhé pruhy světla. Slunce
se na něj mračí zpoza oken, mřížkovaných vitrážových tabulek čirého, byť zažloutlého skla, zasazených
do omítky.
Chlapec vstane a chvíli si tře
nohy. Pak se rozhlédne, nejdřív se
otočí na schodiště, pak na druhou
stranu, přemýšlí, kam teď.
V místnosti je sám, nad roštem
rozvážně žhnou pozůstatky ohně,
oranžové uhlíky, z nichž se vzhůru vine světlounký kouř. V natlučených kolenech chlapci pulzuje do
rytmu srdečního tepu. Stojí s jednou rukou položenou na zástrčce
dveří vedoucích na schody a špičkou jedné ošoupané kožené boty
pozvednutou do vzduchu, připravený se rozpohybovat, utéct. Chomáče světlých, téměř zlatých vlasů
mu nad čelem trčí do všech stran.
Nikdo tam není.

Knihy nak

lství A RG O
ladate

Povzdechne si, natáhne do plic
teplý prašný vzduch, vydá se ke
vchodovým dveřím a vyjde na ulici.
Nedoléhá k němu ani hlučení vozíků, koní a pouličních prodavačů, ani
pokřikování lidí, ani zadunění pytle,
který právě jakýsi muž vyhodil z okna v horním patře. Nerozhodně se
přesune podél průčelí a vstoupí do
vedlejšího domu.
U prarodičů ho pokaždé přivítá
stejná vůně, směsice dýmu z polínek v krbu, leštidel, kůže a vlny.
Ve vedlejším dvoupokojovém domku, který dědeček postavil v úzké
proluce vedle svého většího stavení a v němž chlapec žije s matkou
a sestrami, se vznáší podobný odér,
přesto se v něčem liší. Občas si láme hlavu, čím to může být. Příbytky od sebe dělí jenom tenká stěna
z proutí, ale každý prostupuje jiné
ovzduší, je jinak podbarvené, jinak
cítit na kůži.
V tomhle domě hvízdá a víří
průvan, v dědečkově dílně to ťuká a buší, zákazníci klepou na okno a pokřikují, na dvorku za domem vládne hluk a vřava, strýčkové
v jednom kuse odcházejí a zase se
vracejí.
Dneska to ale neplatí. Chlapec
stojí na chodbě a naslouchá, jestli je někdo doma. Ze svého místa
vidí, že dílna po jeho pravici zeje
prázdnotou, na stoličkách u ponků nikdo nesedí, náčiní nehybně
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zahálí na pracovních plochách, tác
s opuštěnými rukavicemi připomínajícími otisky dlaní leží všem příchozím na očích. Výdejní okénko je
zavřené na zástrčku. Nikdo není ani
v jídelně po jeho levici. Na dlouhém
stole spočívá štos ubrousků, zhasnutá svíčka a kupička peří. Nic víc.
Zkusí zavolat, vyrazí ze sebe tázavý pozdrav. Ještě ho pro jistotu
zopakuje. Potom s nakloněnou hlavou vyčkává odpověď. Nic. Jen trámy se s vrzáním roztahují na slunci,
pode dveřmi a mezi místnostmi se
prohání větřík, lněné závěsy šustí,
oheň praská, zkrátka ho obklopují
ony obtížně zařaditelné zvuky odpočívajícího, prázdného domu.
Chlapec sevře železnou kliku ještě o něco pevněji. Přestože už se
den nachýlil, v parnu mu po čele a po zádech stékají krůpěje potu. Koleny mu projede ostřejší bolest, až mu v nich zaškube, a zase
se utiší.
Otevře ústa. Postupně volá
všechny obyvatele domu. Babičku. Děvečku. Strýčky. Tetu. Učedníka. Dědečka. Zkouší je všechny,
jednoho po druhém. Napadne ho,
že by mohl zavolat i tátu, zakřičet
jeho jméno, jenže ten je přece na
míle daleko, hodiny, ba celé dny
cesty, v Londýně, kam se chlapec
ještě nikdy nepodíval.
Rád by ale věděl, kde má maminku, starší sestru, babičku, strýčky.

w w w. k
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ILARIA TUTI
Dcera popela

DAVID DIOP
V noci je každá krev černá

Přeložila Helena Lergetporer

Přeložil Tomáš Havel

Komisařka Battagliová cítí, že se její
důvěrně známý svět nezadržitelně
hroutí. Jde opravdu o její poslední
případ? Se svým týmem se pouští do
nebezpečného pátrání, další srážky
se syrovou realitou, která je ještě
komplikovanější, protože se tentokrát dotýká jí samotné.
Příběh se odvíjí ve dvou časových rovinách: přítomnosti
a Teresině temné minulosti. Konečně se dozvídáme, co
utvářelo její svéráznou a neopakovatelnou osobnost.

DE N

MANEL LOUREIRO
Apokalypsa Z:
Hněv Spravedlivých
Přeložila Iveta Gonzálezová
Nadešel konec civilizace. Pryč jsou
internet, televize i mobilní telefony.
Zůstalo jen málo z toho, co by
člověku připomínalo, že je stále
lidským tvorem. Nastala apokalypsa.
Zbývá už jen jediný cíl: PŘEŽÍT. V nitru Evropy opanované
nemrtvými se skrývá něco, co má blíž ke konečnému
zatracení než k vytoužené spáse. Ve Spojených státech
zpustošených zombie nákazou nabízí útočiště pouze
Gulfport v Mississippi...

GARDNER DOZOIS
Kniha magie
Přeložil kolektiv překladatelů
V nové antologii navazující na
úspěšnou Knihu mečů přichází
slavný editor Gardner Dozois
s příběhy plnými magie. Čekají na
vás příběhy od George R. R. Martina,
K. J. Parkerové, Scotta Lynche, Gartha
Nixe, Elizabeth Bearové, Tima Powerse, Megan Lindholmové,
Johna Crowleyho a dalších. V příbězích plných čar a kouzel
navštívíme světy, v nichž vládne magie, světy nepředstavitelně
vzdálené… ale i ty, které jsou blíž, než si myslíme.

VILMA KADLEČKOVÁ
Mycelium VIII.
Program apokalypsy
Ve chvíli vrcholící Hvězdovlády se
rozhoduje o budoucí podobě světa.
Psychotronický program běží. Končí
starý věk a pro Zemi, která má ve
svém civilizačním plánu apokalypsu,
to nemusí být nic příjemného.
Sgenové, Lodě a lidé bojují o to, aby svět naformátovali podle
svého vkusu. A Lucas si také nárokuje svůj podíl. Přináší –
a požaduje – oběti. V tuhle chvíli může získat všechno. A taky
může všechno ztratit. Může to být vítězství, zkáza nebo
naděje.

Když Alfovi zemře v náručí nejlepší
kamarád z dětství, započne vůči
nepřátelům osobní pomstu, které se
ani válečná motivace francouzské vlajky
nedokáže rovnat. Oceňovaný román
o vřavách první světové války, zákopech
senegalských vojáků a jedné zešílené mysli sotva dospělého
chlapce, který se ocitl tam, kde nikdy neměl být. Kniha
získala mezinárodní ocenění Prix Goncourt des lycéens 2018
a International Booker Prize 2021.

SHIRLEY JACKSONOVÁ
Loterie a jiné povídky
Přeložil Miloš Urban
Sbírka pětadvaceti znepokojivých
povídek o světě plném zmatku,
nedorozumění a citového nedostatku
od autorky ikonického hororu Dům
na kopci. Povídky jako Elizabeth,
Sedm druhů víceznačnosti, Květinová
zahrada nebo Můj život s R. H. Macym ukazují obyčejné
lidi konfrontované s nezájmem, snobismem, rasismem
nebo neschopností vybočit ze zajetých kolejí či se vymanit
z vlastních nereálných fantazií. Často v nich zajiskří černý
humor.

PETR S. PIXY
Komtur
Když na sebe narazí dvě podvodnické
party, můžou se buď navzájem
podfouknout, nebo spojit své síly
k velkolepé akci. V Praze roku 1878
se dvěma partičkám povede obojí
najednou. Během plánu na zmocnění
se korunovačních klenotů odkryjí
další záhady, dostanou se na stopu
největšího zlatého pokladu, odhalí dvojí životy velkých postav
naší historie – a nakonec i něco ještě mnohem většího. A jim
samotným při tom půjde o život.

CHARLES SEIFE
Skutečný Hawking
Přeložili Jan Klíma a Pavel Stránský
Jak došlo k tomu, že Hawking je
považován za jednoho z největších
géniů lidstva? Hawking sice strávil svou
vědeckou dráhu řešením hlubokých
fyzikálních problémů, byl ale i mistrem
sebepropagace. Skutečný Hawking je
kontroverzní odhalení i vynikající biograﬁe současně. Odkrývá
skutečnou osobu skrytou pod nánosem výmyslů. Je to příběh
muže, jehož genialitě ve vědě se plně vyrovnala jeho schopnost
budovat mýtus o sobě samém

ÍK

Autoři

na knižním
veletrhu
Svět knihy
Praha 2022
(9.–12. 6.)

www.argo.cz
MILOŠ URBAN
Továrna na maso

KLÁRA TERŠOVÁ
Bílý pramen

Historický kriminální román z první
republiky z prostředí Pražských
ústředních jatek. Pro hlavního hrdinu
je práce ochránce pověsti Ústředních
pražských jatek doslova maso. A co
teprve když se v podniku začnou
místo zvířecích kostí objevovat kosti
lidské…

Genius loci Aše, kdysi blyštivého
drahokamu Sudet, kde kvetl textilní
průmysl a obchod. Kniha o životě
několika německých rodin od první
republiky až do traumatizujícího
odsunu přináší znepokojivé svědectví
o době a lidech, na které bychom
nejraději zapomněli.

MAGDALÉNA PLATZOVÁ
Život po Kafkovi

DALIBOR VÁCHA
Smrt na kůru

Autorka pátrala v Americe po stopách
Kafkovy snoubenky Felicie Bauerové.
Výsledkem je kniha, která nakonec
není jen o Felici, ale i o dalších lidech,
kteří byli Kafkovi nějakým způsobem
blízcí a jejichž osudy jsou spojené
s předválečnou Evropou a jejími
troskami.

Román popisuje přípravu atentátu
na R. Heydricha, peklo, které se
rozpoutalo po jeho provedení
i závěrečnou bitvu v kostele v pražské
Resslově ulici. Ústřední postavou je
nadporučík Adolf Opálka, odvážný
chlap a velitel československých
parašutistů.

ALICE HORÁČKOVÁ
Rozpůlený dům

ZUZANA ŘÍHOVÁ
Cestou špendlíků nebo
jehel

Román o svobodomyslných ženách
a pytlácích, kšeftmanech s textilem
a spiritistech se odehrává v sudetské
vesnici první poloviny 20. století.
Autorka splétá velký „famílienromán“
z rodinných příběhů, vzpomínek
i archivních záznamů.

Vesnický román, který chcete číst
v bezpečí města. Manželský pár z Prahy
se přestěhuje do malé vesnice, aby
vyřešil svou manželskou krizi. Pokoušejí
se zapadnout mezi místní, ale lží,
podivných náhod a incidentů přibývá
a pocit ohrožení sílí.

LUKÁŠ PALÁN
Surový tvar

KLÁRA SVOBODOVÁ
Těhotnej Buddha

Mozoly na těle, mozoly na duši.
Příběh z vesnice, kde se nikdo s ničím
moc nepárá a kde atmosféra zvolna
houstne. Hrozí, že budoucnost, která
se blíží, bude mít oproti dnešku jiný
tvar, a dost možná o hodně surovější.

Autentický příběh matky bojovnice,
který netradiční formou obnažuje
společenská tabu. Ne všechny matky
totiž mají štěstí. Kniha zachycuje
závažná rodičovská témata originálně
a neakademicky, s nadhledem
i humorem.

SILVESTER LAVRÍK
Poslední baronka

IVANA GIBOVÁ
Eklektik Bastard

Přeložil Jiří Popiolek

Přeložila Lenka Brodecká

Příběh Margity Czóbelové (1891–1972),
slovenské Sidonie Nádherné, která
prožila život plný zvratů. Války, rozpady
impérií, revoluce a totalitní režimy jí
vzaly skoro všechno, hrdost a humor
si ale vzít nenechala. Autor vykreslil
barvitý portrét jedné podivuhodné
ženy.

Sarkasticky laděné příběhy
psané formou povídkového
komiksu vycházejí ze života
současných třicátníků žijících
v Bratislavě. Kniha s humorem
vypráví o frustracích, seberealizaci, nadváze, stárnutí, práci
v korporátech a single životě po třicítce.

Detailní program najdete na www.argo.cz nebo na www.svetknihy.cz

#mojeargo

Novinky
v komiksech

LUCAS HARARI
Přitažlivost

TOVE JANSSONOVÁ
Muminek. Omnibus I

Komiksový debut francouzského
výtvarníka je poutavý, noirový graﬁcký
román o odhalování mocných tajemství
světa přírody. Hlavní hrdina Pierre
odjede do Vals ve švýcarských Alpách,
kde se vysoko v horách nachází
komplex termálních lázní. Hora skrývá
mnohá tajemství – říká se, že má ústa, která pravidelně
pohlcují lidi. Pierre se skicákem v ruce objevuje záhadné síly
hory a jejích pramenů a pokouší se odhalit pravdu, která se
za nimi skrývá.

Argo
TOP 10
KVĚTEN

LEÏLA SLIMANI
Ruční práce

Přeložil Richard Podaný

Přeložila Katarína Horňáčková
Strhující životopis téměř zapomenuté
hrdinky, jíž byla doktorka Suzanne
Noëlová známá jako „madame Noël“,
feministka usilující o volební právo žen
a průkopnice rekonstrukční chirurgie.
Během 1. sv. války operovala spolu s profesorem Hippolytem
Morestinem zraněné vojáky se znetvořeným obličejem
a společně jim pomohli získat zpět sebevědomí a důstojnost.
Suzanne se ovšem nezastavila u léčení, prosadila se také na
poli estetické chirurgie.

MICHIO KAKU
Dále než Einstein

MICHIO KAKU
Paralelní světy

Přeložil Jiří Langer

Přeložil Jiří Podolský

Známý popularizátor fyziky ve
spolupráci s Jennifer Thompsonovou
uvádí čtenáře do pozoruhodných
oblastí, v nichž se teoretická fyzika
pohybuje v posledních desetiletích.
Soustředí se především na teorii (super)
strun, na to, zda revoluční změna, kterou tato teorie je,
znamená splnění Einsteinova celoživotního snu o univerzální
Teorii všeho.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán.

Autor ve své knize vykresluje fascinující
a pozoruhodný obraz vesmíru, jak jej
předkládá moderní fyzika na počátku
21. století. Ukazuje, že žijeme ve
zlaté éře kosmologie: astronomické
observatoře a družice poskytují záplavu
unikátních dat, zatímco teoretikové čím dál odvážněji
spekulují o zrození našeho světa, existenci paralelních světů,
cestování v čase i o konečném osudu vesmíru.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán.

1. Vilma Kadlečková

6. Jeremy Clarkson

2. Tove Janssonová

7. Elsa Morante

3. Lucas Harari

8. Charles Seife

4. David Walliams

9. Douglas Adams

MYCELIUM VII. ZAKÁZANÉ SMĚRY

JEREMYHO FARMA NEJEN ZVÍŘAT

MUMINEK. OMNIBUS I.

ARTURŮV OSTROV

PŘITAŽLIVOST

SKUTEČNÝ HAWKING

BABIČKA DRSŇAČKA

P

Sebrané muminí spisy patří k povinné
výbavě každého komiksového fanouška. V prvním díle vás čeká opravdická
nálož muminích stripů, které autorka
kreslila na zakázku přímo pro britský trh (původně pro noviny
Evening News) a vycházely v novinách mezi lety 1954–1975.
Tato kniha obsahuje první polovinu celkového objemu existujících muminích stripů. Druhou, česky doposud nevydanou
polovinu, připravujeme v další, stejně objemné knize.

ROBERT E. HOWARD
Conan z Cimmérie IV.
Francouzské komiksové adaptace jednotlivých povídek R. E. Howarda s barbarem Conanem v hlavní roli jsou skutečným hitem, který boduje u fanoušků
heroické fantasy jak v zemi galského
kohouta, tak u nás. Díky nejnovějšímu
svazku tak bude v češtině k dispozici celých dvanáct povídek,
v nichž se ocitáme v dávných dobách v dávných říších, kdy
hrdinství mělo ještě svůj půvab. Ve čtvrtém svazku najdete
povídky Darebáci v domě, Bůh v míse a Plíživý stín.

Novinky
v edici
Aliter
a ZIP

Přeložili Libuše Trávníčková
a Luboš Trávníček

STOPAŘŮV PRŮVODCE GALAXIÍ.
OMNIBUS

5. Manel Loureiro

APOKALYPSA Z: HNĚV SPRAVEDLIVÝCH

10. David Diop

V NOCI JE KAŽDÁ KREV ČERNÁ

UBNÍ DE
AL

Staňte se Argonautem!
Chcete mít dokonalý přehled o novinkách, našich akcích a soutěžích
o zajímavé knihy?
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku, Instagramu
a Twitteru.
Sledujte náš měsíční magazín #mojeargo.
Přihlašte se k odběru newsletteru na www.argo.cz.
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PŘÍBĚH SRDCE NEMŮŽE BÝT NIKDY PŘEPSÁN.
OD AUTOREK BESTSELLEROVÝCH
SÉRIÍ BOŽSKÝ A VÁŠNIVÝ.

NESKUTEČNÝ PŘÍBĚH
ANEŽKY ČESKÉ.
MAGNESIA LITERA 2022 DEBUT ROKU

SVĚTOVÁ LITERÁRNÍ UDÁLOST
UŽ BRZY TAKÉ JAKO FILM!
VÍCE NEŽ 1 700 HODNOCENÍ NA DATABÁZI KNIH.

JAK ČELIT ŽIVOTNÍM VÝZVÁM.
NOVINKA OD MISTRA PŘEŽITÍ
BEARA GRYLLSE.

MICHAL STEHLÍK A MARTIN GROMAN
O VEŘEJNÉM PROSTORU, MÉDIÍCH
A REALITĚ KOLEM NÁS.

1 600 TIPŮ, KAM VYRAZIT PO ČESKU.
PŘEHLEDNÉ PIKTOGRAMY, WEBY,
MAPKY A REJSTŘÍKY.

PODCAST
ROKU 2020

vít z ka tegori e
Objev roku

TĚŠÍME SE NA VÁS NA VELETRHU

svĚT KNIHY
D2022d

20%

vel e t r ž n
sleva í

STÁNEK HA209

KŘTY, BESEDY, AUTOGR AMIÁDY

NINA WÄHÄ, MIROSLAV BÁRTA, MICHAL STEHLÍK A MARTIN GROMAN, TEREZA DOBIÁŠOVÁ,
EVA OBŮRKOVÁ, MAREK AUDY, ZBYNĚK VIČAR

PORTÁL NA

SVĚTU
20 % KNIHY
VÝHODNÁ SLEVA

9.–12. ČERVEN 2022,
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA – HOLEŠOVICE, SVETKNIHY.CZ
11. 6. 2022, Sobota, 11:00-11:50, Rosteme s knihou
POVÍDAVÉ MALOVÁNÍ S PETREM HORÁČKEM
Petr Horáček je výtvarník a tvůrce originálních dětských knih pro
nejmenší. Brit i Čech zároveň, ilustrátor a autor, ale hlavně zábavný
průvodce po světě plném myšek, housat, papuchalků nebo lesních
zvířátek. Naprosto vhodné pro děti a rodiče!
11. 6. 20225, Sobota, 15:00-15:50 Profesní fórum
VÁCLAV PETRÁŠ PŘEDSTAVÍ KNIHU PSYCHOLOGIE VÍTĚZSTVÍ
Sportovní psycholog Václav Petráš představí svoji knihu Psychologie
vítězství, která je nejpraktičtější sportovně-psychologickou knihou na
trhu. Seznámí nás s mentální přípravou potřebnou nejen pro sportovní
výkony a s tím, že výhra musí být v hlavě.
PORTÁL NA STÁNKU HA 208:
• stovky našich knížek pro děti, studenty, laiky i odborníky

www.portal.cz

bibliografie
ekonomika
DAN Ě
ÚZ č. 1487 Spotřební daně.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 153 Kč
Nové vydání publikace obsahuje
zejména zákon o spotřebních daních
po velké novele z dubna 2022. Dále
jsou v publikaci texty zákona o lihu,
zákonů upravujících daň ze zemního
plynu, daň z pevných paliv a daň
z elektřiny a všechny příslušné vyhlášky ke všem zákonům.
ISBN 978-80-7488-526-6

E KO N OM I K A
ÚZ č. 1482 Bankovnictví. Úplné
znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 319 Kč
Předpisy v publikaci jsou rozděleny
do sedmi kapitol: úvěrové instituce,
centrální evidence účtů, praní špinavých peněz, finanční konglomeráty,
Česká národní banka, ozdravné
postupy a řešení krize na finančním
trhu, stavební spoření.
ISBN 978-80-7488-521-1

ÚZ č. 1483 Kontrola veřejných
financí. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 97 Kč
1. kap. obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, kontrolní řád a zákon
o NKÚ. 2. kap. obsahuje zákon o majetku ČR.
ISBN 978-80-7488-522-8

ÚZ č. 1484 Veřejné zakázky.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 159 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
zákona o zadávání veřejných zakázek
včetně všech prováděcích předpisů,
dále je zde kompletní soubor předpisů z oblasti ochrany hospodářské
soutěže, veřejné podpory, registru
smluv a investičních pobídek.
ISBN 978-80-7488-523-5
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struktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)
a zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě.
ISBN 978-80-7488-527-3

FI NANCE
White, Michael; Corcoran, Tom
Církev a peníze

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 232 s., brož. 369 Kč
Proč se peníze a majetek staví do
protikladu k pravému poslání církve?
A proč si tohle myslí nejen kritici církve, ale i někteří katolíci? Tato knížka
nás zve k tomu, abychom o penězích
v církvi uvažovali jinak.
ISBN 978-80-7566-103-6

M ANAG E M E NT
Bednář, Vojtěch
Vedení v krizi

Praha: Management Press, 2022,
144 s., brož. 299 Kč
Vychovejte si spokojené zaměstnance. Může se nám zdát, že jedna krize
střídá druhou, ale bez ohledu na to,
co se děje okolo nás, musíme vycházet se zaměstnanci a pracovat.
ISBN 978-80-7261-592-6

Vydržel, Michal;
Toholová, Kateřina
Buď svou značkou

Praha: Management Press, 2022,
168 s., brož. 399 Kč
Umíte se správně p(ro)odat? Autoři
knihy Buď svou značkou nastartují
Vaši osobni značku z nuly na sto.
ISBN 978-80-7261-591-9

společenské
vědy; osvěta
ARCH EO LOG I E
Cílek, Václav; Bolina, Pavel;
Martínek, Jan a kol.
Jantarová stezka

Praha: Academia, 2022, 568 s., váz.
830 Kč
Kromě obecných kapitol o civilizačním významu starých tras se kniha
zejména zabývá vedením Jantarové
stezky v moravské krajině.
ISBN 978-80-200-3235-5

ESOTE R I K A
Wilcock, David
Procitnutí v nové realitě 2.díl

ÚZ č. 1486 Poplatky. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 95 Kč
Všechny poplatkové zákony byly od
minulého vydání novelizovány: zákon
o správních poplatcích má 12 větších
i menších novel, zákon o místních
poplatcích má dvě novelizace, soudní
poplatky se měnily dvakrát.
ISBN 978-80-7488-525-9

ÚZ č. 1488 Stavební zákon.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 289 Kč
Aktuální znění stavebního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona
o urychlení výstavby dopravní infra-

Překl. Kozák, Jan, Olomouc: Fontána,
2022, 404 s., brož. 458 Kč
V prvním dílu knihy jsme se dozvěděli, jakými cestami se ubíral život
a objevy badatele paranormálních
jevů a významné duchovní postavy
Davida Wilcocka, než sám navázal
telepatický kontakt s mimozemskými
andělskými bytostmi.
ISBN 978-80-7651-104-0

FI LOZO FI E
Balthasar, Hans Urs von
Cesty k ujasnění

Překl. Švancarová, Lea, Brno:
Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2022, 220 s., brož. 298 Kč
Kniha dovoluje nahlédnout do světa
génia, kterému je vlastní intelektuální
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poctivost a zápas o hledání oné pravdy, jíž autor zasvětil svůj život.
ISBN 978-80-7325-539-8

Buchanan, Allen
Lepší než člověk

Překl. Ficová, Sylva, Praha: Filosofia,
2022, 267 s., brož. 240 Kč
Je morálně oprávněné, aby medicína
nejen léčila nemoci, ale i vylepšovala člověka? Věda by mohla v dohledné době
zvýšit lidskou inteligenci, zlepšit paměť,
prodloužit život a zpomalit stárnutí,
a dokonce i zdokonalit náš charakter.
ISBN 978-80-7007-707-8

Burkeman, Oliver
Čtyři tisíce týdnů

Překl. Mohelská, Libuše, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2022, 256 s., brož.
379 Kč
Na světě pobudeme sotva čtyři tisíce
týdnů. Musíme toho v nich stihnout
spoustu a všechno naráz: Vyřešit další pohromu v práci. Najít si lepší práci. Užít si krátký čas s dětmi, a přitom
toho kolem nich tolik obstarat.
ISBN 978-80-7555-160-3

Osho
Muž, který miloval racky. Základní životní lekce z významných
světových duchovních tradic

Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 2. vyd.,
240 s., brož. 270 Kč
V této knize mistr Osho odhaluje nejen symboliku známých příběhů, ale
využívá je především jako lekce k objasnění zásadních duchovních otázek.
Důležitější než přesné citace z posvátných textů jsou pro něj poselství,
která jsou aktuální i v dnešní době.
ISBN 978-80-7593-405-5

Schumacher, E.F.
Průvodce pro zmatené

Překl. Ogrocký, Jiří, Brno: Barrister &
Principal, 2022, 160 s., váz. 280 Kč
Kniha E. F. Schumachera Průvodce
pro zmatené představuje nanejvýš
zajímavý pokus oživit filosofii v jejím původním významu jako lásku
k moudrosti, průvodce životem a přístupu k duchovní stránce.
ISBN 978-80-7364-134-4

H ISTO R I E
Andrejs, Jaroslav
Smrt boha smrti. Legendy
a skutečnost kolem atentátu na
Heydricha

Brno: Jota, 2022, 392 s., váz.
Jaroslav Andrejs podává vyčerpávajícím způsobem svědectví o jedné
z nejúspěšnějších akcí československého odboje proti nacistům.
ISBN 978-80-7565-962-0

Halada, Andrej
Český golf – Historie od roku
1990 do současnosti

Praha: Universum, 2022, 408 s., váz.
1290 Kč
Publikace golfového publicisty a historika Andreje Halady přibližuje vzestup golfu v České republice, výrazné
rozšíření tohoto sportu po roce 2000
a současný stav, kdy registrujeme
přes 52 000 hráčů a 105 hřišť.
ISBN 978-80-242-8124-7

Haváč, Ondřej
Exil a identita

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
265 s., brož. 390 Kč
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Je možné cítit se Čechem i po půlstoletí života v zahraničí? Na uvedenou
otázku odpovídá tato kniha zabývající
se českým exilem v Rakousku a Švýcarsku po roce 1968.
ISBN 978-80-280-0036-3

Huňátová, Dana
Setkání s Dianou Phipps
Sternbergovou

Zlín: Kniha Zlín, 2022, 152 s., váz.
399 Kč
Příběh výrazné osobnosti starého
českého rodu na pozadí moderních
dějin. Zámky Zásmuky a Častolovice za války zabrali okupanti a v roce
1948 znárodnili komunisté.
ISBN 978-80-7662-305-7

Charvát, Petr
Příběhy dávného času

Praha: Vyšehrad, 2022, 224 s., váz.
349 Kč
Nejstarší historie našeho národa
optikou moderních vědeckých poznatků. Nenastal čas podívat se na
bájné postavy českých dějin trochu
kacířským pohledem?
ISBN 978-80-7601-605-7

Janík, Vlastislav
Příběhy hrdinů

Praha: Academia, 2022, 216 s., brož.
350 Kč
Monografie odbojářů zavražděných
v koncentračním táboře Mauthausen
kvůli pomoci parašutistům ze skupin
Anthropiod, Silver A, Out Distance,
Intransitive a Tin.
ISBN 978-80-200-3276-8

Padevět, Jiří
Kronika druhé republiky

Praha: Academia, 2022, 156 s., váz.
395 Kč
Druhá republika trvala velmi krátce,
od podzimu 1938 do jara 1939. Přesto
se na těchto z historického pohledu
několika málo dnech dá velmi dobře
pozorovat rozpad státu svíraného
v podstatě ze všech stran nepřáteli.
ISBN 978-80-200-3254-6

LOGO PE D IE
Kotová, Marcela
Když jazýčkem zacvičíme, krásně
se hned rozmluvíme
Praha: Portál, 2022, 64 s., brož.
185 Kč
Dnešní děti mají problém se správnou výslovností některých hlásek.
Chcete se toho vyvarovat? Stačí jen
rozhýbat jazýček.
ISBN 978-80-262-1895-1

Novotná, Ivana
Jak pes Logopes učil děti mluvit

Praha: Edika, 2022, 64 s., brož.
199 Kč
S kamarádem Logopsem budou i obtížné hlásky hračkou!
ISBN 978-80-266-1744-0

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Kmentová, Milena
Kreslíme lehce, zpíváme tence

Praha: Portál, 2022, 64 s., brož.
185 Kč
Publikace přináší metodický materiál pro rozvoj psychomotoriky
a grafomotoriky dětí v předškolních
zařízeních.
ISBN 978-80-262-1894-4

PO LITI K A
Kolářová, Ivana; Kolář, Ondřej
Bouřlivé trojmezí

Praha: Academia, 2022, 216 s.,
flexovazba, 350 Kč
Publikace přibližuje bezpečnostní
situaci v českém Slezsku v období postupné stabilizace poměrů po první
světové válce. Úvodní část popisuje
složitý přechod státního pořádkového aparátu do nových republikánských poměrů.
ISBN 978-80-200-3325-3

PR ÁVO
Havlíček, Karel; Kovářová,
Daniela
Judikatura práva rodiny

Praha: Havlíček Brain Team, 2022,
204 s., brož. 350 Kč
Knižní vydání souboru zásadních
aktuálních rozhodnutí českých soudů
zaměřených na právo rodiny.
ISBN 978-80-906813-7-8

Kovaříček, Kamil
Základní kapitál a ochrana
věřitelů při jeho rozdělování

Praha: C. H. Beck, 2022, 1. vyd.,
120 s., brož. 290 Kč
Publikace zkoumá rozdělování základního kapitálu z pohledu ochrany
věřitelů. V rámci kontinentálního
přístupu jsou dále definovány funkce
základního kapitálu, jejichž naplňování je probírané především s ohledem
na zmíněnou kritiku.
ISBN 978-80-7400-866-5

Svoboda, Karel; Jícha, Lukáš;
Krejsta, Jan a kol.
Exekuční řád. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2022, 1. vyd.,
1280 s., váz. 2390 Kč
Tzv. vínový komentář exekučního řádu nabízí alternativu dosud
existující komentářové literatuře
téhož předpisu. Potrpí si na nové
myšlenky.
ISBN 978-80-7400-863-4

ÚZ č. 1489 Techn. podmínky
provozu na pozemních komunikacích. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 229 Kč
Publikace obsahuje aktuální text
zákona o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky
na provoz, STK a stanice měření
emisí).
ISBN 978-80-7488-528-0

Zítek, Adam
Společenství vlastníků jednotek.
Prakticky a bez obav

Praha: C. H. Beck, 2022, 1. vyd.,
156 s., brož. 450 Kč
Má smysl chodit na schůze a zajímat
se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak
vyřešit věčný nepořádek na chodbě?
A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery?
ISBN 978-80-7400-872-6

PSYCH O LOG I E
Genova, Lisa
Zrádná paměť

Překl. Matějů, Karina, Praha: Práh,
2022, 248 s., váz. 330 Kč
Zásadní kniha, která umožní porozumění vlastní paměti. Lidská paměť
trpí nespornými slabostmi. Čím to,

bibliografie
že si něco zapamatujeme a něco ne?
Proč si člověk vzpomíná na svou první pusu, a na desátou už ne?
ISBN 978-80-7252-928-5

Pilátová, Agáta; Honzák, Radkin;
Cibulka, Aleš
Deprese není depka
Praha: Vyšehrad, 2022, 224 s., váz.
369 Kč
Bez předsudků o jedné z nejčastějších duševních poruch. Víc se usmívej, jdi se projít, pusť si film.
ISBN 978-80-7601-616-3

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Cotinaud, Caroline
Poprvé babičkou

Překl. Soukalová, Andrea, Praha: Jan
Vašut, 2022, 192 s., brož. 279 Kč
Objevte radosti, které s sebou nese
role babičky! Vrátí se vám mládí!
ISBN 978-80-7541-308-6

SO CIO LO G I E
Eddy, Bill
Proč volíme psychopaty

Překl. Latečková, Barbora, Praha:
Portál, 2022, 240 s., brož. 399 Kč
Terapeut, právník a mediátor Bill
Eddy popisuje, jak nebezpečné a vysoce konfliktní osobnosti (HCP) získávají moc ve vládách po celém světě
– a co mohou občané udělat, aby se
tito lidé nedostali do úřadu.
ISBN 978-80-262-1880-7

Palán, Aleš
Robinsoni a donkichoti

Praha: Prostor, 2022, 384 s., váz.
597 Kč
Neopakovatelné osobnosti nežijí jen
v šumavské divočině. Jsou nám mnohem blíž, potkáváme je na ulicích,
v autobusech, kdekoliv.
ISBN 978-80-7260-546-0

Ryneš, Václav
Kosmos, civilizace a křesťanství

Praha: Nakladatelství Epocha, 2022,
1. vyd., 360 s., váz. 359 Kč
Kniha předkládá úvahu o vesmíru,
lidské civilizaci a v druhé části o fenoménu křesťanství v lidských dějinách.
Z politologického, filosofického
a dějinného úhlu zaujímá stanovisko
ke třem mimořádným událostem
v kosmickém prostoru.
ISBN 978-80-278-0069-8

Štěpánek, Pavel
Trajectories of Spanish Art and
Culture in Bohemia: Studies and
essays about Spanish and Ibero–
American Art

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 264 s., 299 Kč
Publikace shromažďuje jedenáct
studií, které v pozoruhodné šíři témat mapují vztahy mezi španělskou
kulturou a českými zeměmi v širokém
časovém horizontu od středověku po
umění 20. století.
ISBN 978-80-244-5866-3

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Reese, Byron
Čtvrtý věk

Překl. Goner, Jakub, Brno: Zoner
Press, 2022, 336 s., brož. 475 Kč

Blížíme se k velkému obratu v historii! Díky technologickému pokroku
jsme připraveni předefinovat, co
znamená být člověkem. Čtvrtý věk
nabízí fascinující pohled na umělou
inteligenci, robotiku a jejich mimořádné důsledky pro náš druh.
ISBN 978-80-7413-490-6

STATISTI K A
Friedlaenderová, Hana;
Richter, Vít; Trávníček, Jiří
Covidočtení. Co s naším čtenářstvím udělala pandemie

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 83 s., brož.
249 Kč
Udělala z nás pandemie větší čtenáře,
nebo spíše naopak? Vychýlila naše
čtenářské zvyky? Publikace vychází
ze statistického šetření organizovaného Národní knihovnou ČR v únoru
2021.
ISBN 978-80-275-1095-5

výroční zprávy
Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2021

Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2022, 1. vyd., 59 s., brož.
Výroční zpráva obsahuje statistické
ukazatele a výčet nejdůležitějších činností knihovny za rok 2021.
ISBN 978-80-7053-334-5

Ž IVOTN Í ST YL
Mandžuková, Jarmila
Nenechte se zabít cukrem

Praha: Vyšehrad, 2022, 128 s., váz.
269 Kč
Oblíbená autorka Jarmila Mandžuková v úvodních kapitolách přináší rady,
jak omezit spotřebu cukru, jak zdravě
mlsat a čím zdravěji sladit.
ISBN 978-80-7601-633-0

Martin, Steve
Práce mých snů: Baví mě sport

Překl. Osoba, Petr, Praha: Slovart,
2022, 48 s., váz. 299 Kč
Je sport tvůj koníček? Baví tě dívat se
na sportovní soutěže? Líbí se ti týmový
duch, překonávání sebe sama a pocit
úspěchu? Pokud tvá odpověď zní
„ano“, je tahle knížka přesně pro tebe!
ISBN 978-80-276-0322-0

matematické
a přírodní vědy
BI O LOG I E
Moalem, Sharon
Lepší polovička

Překl. Martínková, Petra, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 296 s., váz. 399 Kč
Kniha uznávaného lékaře a vědce
boří mýtus o takzvaném slabším
pohlaví.
ISBN 978-80-7662-296-8

BOTAN I K A
Frohne, Dietrich
Lexikon léčivých rostlin

Překl. Hubáček, Miroslav, Olomouc:
Fontána, 2022, 576 s., váz. 748 Kč
Tato kniha poskytuje vědecky podložené informace o účincích, efektivitě
a účinných látkách léčivých rostlin
a rostlinných léčebných přípravků.
Nejvíce to platí pro fytofarmaka nasazovaná v rámci přírodně orientované
medicíny.
ISBN 978-80-7651-102-6
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E N C YK LO PE D IE
Edwards, Elwyn Hartley
Velká encyklopedie koní

Překl. Ondryášová, Jitka; Knišová,
Kateřina; Šverčičová, Lenka, Praha:
Esence, 2022, 360 s., váz. 699 Kč
Nově přepracované a doplněné vydání úspěšné encyklopedie, která se
prodávala pod názvem Velká kniha
o koních, uvádí vybrané zástupce jednotlivých plemen, podává jejich základní znaky, původ, rozlišení chodů,
chování a komunikace, vývoj hříběte,
zbarvení, celkovou stavbu a pojednává o všech stránkách péče o koně.
ISBN 978-80-242-8007-3

Socha, Vladimír
Největší dinosauří záhady

Praha: Universum, 2022, 248 s., váz.
399 Kč
Může se zdát, že díky filmům, knihám
nebo počítačovým hrám už o dinosaurech víme téměř vše. Opak je však
pravdou.
ISBN 978-80-242-8059-2

PŘ Í RO DA
Rudl, Aleš; Machar, Ivo
Významné stromy České
republiky

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 248 s.
Odborná monografie shrnující
základní výsledky aplikovaného
výzkumu problematiky významných
stromů v ČR v rámci stejnojmenného
grantu PřF UP v programu NAKI II
(hlavní řešitel: prof. Ivo Machar).
ISBN 978-80-244-5992-9

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Kapic, Tomáš
Koně a pony

Praha: Slovart, 2022, 192 s., váz.
499 Kč
V knize najdete odpovědi na všechny
možné otázky o koních, o jejich původu i dlouhém vztahu s člověkem,
stavbě těla, smyslech. Dozvíte se, jak
koně spí nebo jak se mezi sebou dorozumívají, jak se klisny starají o hříbata a za jak dlouho hříbě chodí.
ISBN 978-80-276-0338-1

technické vědy
H O B BY
Pautner, Norbert
Umím nakreslit 1000 věcí

Překl. Lapáčková, Adéla, Praha:
Slovart, 2022, 160 s., brož. 249 Kč
Kreslit se může naučit každý! Kůň,
Popelka, muchomůrka, bagr, talíř
s ovocem či slavná budova, to všechno v maximálně šesti krocích. V této
knížce najdeš přes 1000 jednoduchých motivů. Díky krátkým instrukcím se i z tebe stane zručný kreslíř.
ISBN 978-80-276-0490-6

SLOVN Í K Y
Černý, Jiří; Svobodová, Petra
Portugalsko-český slovník brazilské portugalštiny / Dicionário de
brasileirismos portuguęs–tcheco
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 236 s.
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Pilotní verze portugalsko-českého
slovníku brazilské portugalštiny představuje v českém kontextu první slovník, který se soustředí na specifické lexikum brazilské varianty portugalštiny
a pokouší se je převést do češtiny.
ISBN 978-80-244-6009-3

STUD I E
Wei-Iun, Lu
A Conceptual Exploration of
Polysemy

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
176 s., brož. 380 Kč
Tato studie zkoumá vzájemnou
souhru polysémie, kontextu, pojmu
a konstruování, přičemž pro ilustraci
využívá konstrukční schéma [V] –
[UP] (angličtina) a [V] – [SHANG]
(čínština).
ISBN 978-80-280-0038-7

TECH N O LOG I E
Buchar, Jaroslav; Krátký, Josef;
Křesťan, Jan a kol.
Pancéřová ochrana

Praha: Academia, 2022, 656 s., váz.
Práce je zaměřena na prezentaci
hlavních typů současné balistické
ochrany, vč. prezentace základních
postupů používaných při jejich realizaci. Tyto postupy zahrnují empirický
přístup, tvorbu analytických modelů
a v současnosti stále více se uplatňující metody numerické simulace.
ISBN 978-80-200-3100-6

zdravotnic tví
C VIČE N Í
Hätscher-Rosenbauer, Wolfgang
Cviky pro oči
Překl. Lieblová, Dagmar, Praha:
Esence, 2022, 160 s., brož. 549 Kč
Chcete lépe vidět a intenzivněji vnímat barvy?
ISBN 978-80-242-7347-1

Strusková, Olga;
Novotný, Zdeněk
Metoda Ludmily Mojžíšové od
A do Z

Praha: XYZ, 2022, 264 s., brož.
349 Kč
Deset a dva cviky, které mohou změnit váš život!
ISBN 978-80-7683-097-4

KUCHAŘ K Y
Stanitzok, Nico
Steaky

Praha: Jan Vašut, 2022, 64 s., brož.
179 Kč
Křehké, šťavnaté a lahodné – prostě
steaky! Vaření je radost: stačí málo
surovin a osvědčené recepty a vaření
vás bude bavit! Perfektní příprava
steaků – snadná jako nikdy: Otevřete
záložky knihy a to nejdůležitější budete mít vždy na očích.
ISBN 978-80-7541-254-6

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Hakl, Marek a kol.
Léčba bolesti

Praha: Maxdorf, 2022, 4. vyd.,
216 s., váz.
Monografie našich předních spe
cialistů v oboru algeziologie si klade

za cíl poskytnout čtenáři přehledné
a aktuální informace o problematice
především chronické bolesti včetně
jejích dopadů na pacienta.
ISBN 978-80-7345-727-3

Horwood, Jane; Caldwell, Pheobe
Intenzivní interakce a senzorická
integrace
Praha: Portál, 2022, 128 s., brož.
299 Kč
Osoby s poruchou autistického spektra mají obtíže s vnímáním smyslových podnětů. Často se cítí odstřiženi
od reality a přetíženi, což se promítá
v jejich chování.
ISBN 978-80-262-1890-6

Smolíková, Libuše; Máček, Miloš;
Vlčková, Blanka a kol.
Léčebná rehabilitace v pediatrii
Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 96 s., brož. 439 Kč
Šestý díl z ediční řady Rehabilitační
a fyzikální terapie s názvem Léčebná
rehabilitace v pediatrii se věnuje
vybraným problémům, které souvisí
s rehabilitační a fyzikální terapií.
ISBN 978-80-7496-493-0

Suchá, Jitka
Cvičení paměti na 52 týdnů
v roce

Praha: Edika, 2022, 200 s., brož.
349 Kč
Komplexní procvičování mozku je
považováno za jeden z nejúčinnějších faktorů v prevenci poruch
paměti, proto se kniha hodí pro
zájemce jakéhokoliv věku – pro dospělé, ale i starší děti, zejména však
pro seniory.
ISBN 978-80-266-1742-6

Suchá, Jitka
Trénink paměti pro seniory:
Pracovní listy

Praha: Edika, 2022, 128 s., brož.
249 Kč
Prevence nemocí i zábava v jednom.
ISBN 978-80-266-1743-3

Vymazal, Tomáš a kol.
Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým

Praha: Maxdorf, 2022, 3. vyd., 232 s.,
brož. 395 Kč
Již 3., přepracované a doplněné vydání této monografie je důkazem toho,
že si našla své pevné místo v knihovnách i na operačních sálech.
ISBN 978-80-7345-724-2

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Smejkal, Karel
Applied Psychology of Architecture

Praha: Concept42, s. r. o., 2022,
176 s., brož. 299 Kč
The first book on the psychology of
architecture.
ISBN 978-80-88059-18-9

FI LM
Blakeová, Melanie
Mrchy

Brno: Jota, 2022, 416 s., váz.
Mrchy Melanie Blakeové nás zavedou do zákulisí světa veleúspěšného
seriálového dramatu Falcon Bay, telenovely, kterou zná celý svět.
ISBN 978-80-7565-963-7

bibliografie
K ATALO G
K V ÝSTAVĚ

Shapes: Venus. discourse, photography, drawings unearthed
Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 46 s., brož.
Katalog k výstavě „Shapes: Venus“,
na níž se v Galerii Ladislava Sutnara
setkala umělecká díla, která reflektují
Sutnarovy malby z 60. a 70. let 20.
století.
ISBN 978-80-261-1087-3

UM Ě LECK É
SM Ě RY
Kotyza, Vladivoj
Cesta krajinou

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., Nečíslováno. s., váz.
Cyklus kreseb krajiny od Vladivoje
Kotyzy (*1943).
ISBN 978-80-261-1001-9

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Vepřek, Jarmil
Přijímačky s češtinářem –
7. třída

Praha: Edika, 2022, 88 s., brož. 219 Kč
Kamarádský češtinář vám prozradí,
co přesně můžete čekat od přijímaček z češtiny.
ISBN 978-80-266-1740-2

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Batiuk, Valeriia
Ukrajinsko-český slovník

Praha: Jan Vašut, 2022, 48 s., váz.
199 Kč
Více než 600 slov (včetně číslovek,
sloves a přídavných jmen). Dvojjazyčný popisek s fonetickým přepisem.
Názorné a poučné ilustrace a scénky.
Detailní popisky nejdůležitějších
předmětů.
ISBN 978-80-7541-322-2

JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE
Anderš, Josef; Cholodová, Uljana
Ukrajinština vážně i vesele
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 4. vyd., 284 s.
Učebnice s terminologickým slovníkem, určená především pro studenty
ukrajinistiky, ale i pro další zájemce
o ukrajinský jazyk.
ISBN 978-80-244-6095-6

Hradilova, Darina a kol.
Czech it UP! 3 (úroveň B1,
cvičebnice)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 68 s., 199 Kč
Nová série učebnic češtiny pro
cizince, která vznikla na základě aktuálních potřeb a plánů jazykového
vzdělávání cizinců v češtině nejen na
Univerzitě Palackého v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5946-2

Hradilova, Darina a kol.
Czech it UP! 3 (úroveň B1,
učebnice)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 140 s., 419 Kč

z n o v i n e k k 6 . 6 . 2 0 2 2 2 11 t i t u l ů
Nová série učebnic češtiny pro
cizince, která vznikla na základě aktuálních potřeb a plánů jazykového
vzdělávání cizinců v češtině nejen na
Univerzitě Palackého v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5945-5

Navrátilová, Jana
Němčina pro samouky a věčné
začátečníky

Praha: Edika, 2022, 296 s., brož.
599 Kč
Publikace obsahuje 20 lekcí, v nichž
si procvičíte gramatiku i osvojíte nová
slovíčka. Moderní učebnice němčiny
pro samouky
ISBN 978-80-266-1748-8

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Mikulčák, CSc. a kol., RNDr. Jiří
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
Praha: Prometheus, 2022, 6 vyd.,
212 s., brož. 252 Kč
Aktualizované, 6. vydání osvědčené
publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale
i v dalších oborech, a to jak ve škole,
tak i v praktické činnosti.
ISBN 978-80-7196-507-7

VL ASTIVĚ DA
Krejčí, Veronika
Zábavná vlastivěda – od pravěku
po renesanci
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 48 s., 73 Kč
Hravý pracovní sešit Zábavná
vlastivěda od pravěku po renesanci
se zaměřuje na procvičování učiva
zábavnou formou.
ISBN 978-80-244-6048-2

ZDRAVOTNICTVÍ
Dráč, Pavel (ed.)
Občasník Traumatologické
kliniky FNOL 2020–2021

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 24 s.
Občasník Traumatologické kliniky
FNOL 2020–2021.
ISBN 978-80-244-6074-1

spor t
a tělov ýchova
JÓGA
Mahéšvaránanda, Paramhans
svámí
Systém Jóga v denním životě

Překl. Barfussová, Romana, Praha:
Mladá fronta, 2022, 448 s., váz.
749 Kč
Kniha srozumitelnou formou zprostředkovává všem zájemcům o cvičení jógy systém cvičení vycházející
z autentické jógové tradice, avšak
přizpůsobený potřebám moderního
světa.
ISBN 978-80-204-5968-8

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Kadeřábek, Josef Káďa
Motorkářský průvodce po
Moravě

Praha: Brána, 2022, 264 s., brož.
449 Kč
Nadšený motorkář a autor úspěšných
titulů Motorkářský průvodce po Čechách a S motorkářem u stolu svým
osobitým stylem zpracoval nejkrásnější trasy po Moravě.
ISBN 978-80-242-8052-3

jazykověda;
literární vědy
LI NGVISTI K A
Kocková, Jana
Neurčité tvary slovesné v češtině, ruštině a němčině a jejich
vzájemná ekvivalence

Praha: Academia, 2022, 276 s., brož.
365 Kč
Práce nabízí ucelený pohled na ne
určité tvary slovesné v češtině, ruštině a němčině podpořené korpusovou
analýzou ekvivalentů na základě paralelního korpusu InterCorp ČNK.
ISBN 978-80-200-3285-0

SBO R N Í K Y
Molnár, Ondřej (ed.);
Klabal, Ondřej; Kubánek, Michal
Teaching Translation vs. Training
Translators
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 122 s.
Tento sborník obsahuje výběr
příspěvků prezentovaných na Překladatelském a tlumočnickém fóru
Olomouc (TIFO 2019), které se konalo pod názvem Výuka překladu vs.
výchova překladatelů.
ISBN 978-80-244-6079-6

krásná
literatura

Charouz, Jindřich Zdeněk
Zůstává mi však milost Boží

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 348 s., váz. 399 Kč
Historik Jindřich Charouz předkládá
veřejnosti životopis olomouckého
arcibiskupa Josefa Matochy. Ukazuje
jeho skryté talenty, seznamuje nás
s jeho veřejným působením a přesvědčivě odhaluje, jak obstál během
své jedenáctileté internace.
ISBN 978-80-7566-248-4

Macháček, Miroslav
Zápisky z blázince II.

Praha: Artur, 2022, 140 s., váz.
229 Kč
Před dvaceti lety zaujaly čtenáře
vzpomínky M. Macháčka Zápisky
z blázince.
ISBN 978-80-7483-173-7

CESTO PISY
Audy, Marek
Balkán – Ráj svobodného
cestování

Brno: Jota, 2022, 178 s., váz. 448 Kč
Desítky cest a stovky prožitých
dobrodružství. Putování pěšky i veteránem VW BUS T3. Hory, jeskyně,
divoká voda, skialpy, setkávání
s místní pohostinností i nenávistí, vodácké zážitky v mořském kajaku i při
prvosjezdech řek.
ISBN 978-80-7565-979-8

Holeček, Marek
Dotknout se hvězd

Brno: CPress, 2022, 208 s., váz.
499 Kč
Každým nádechem v řídkém ledovém
vzduchu jsem byl blíž k naplnění snu.
ISBN 978-80-264-4191-5

Holeček, Marek
Dotknout se nebe

AUTOBIOGRAFIE

Brno: CPress, 2022, 232 s., váz.
499 Kč
Pronásleduj své sny.
ISBN 978-80-264-4188-5

Schwarzenegger, Arnold
Total recall

Vacvalová, Lenka
Najdu odvahu

Překl. Bíla, Tomáš, Praha: XYZ, 2022,
720 s., váz. 599 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 978-80-7683-088-2

BIOG R AFIE
Hess, Megan
Coco Chanel

Překl. Nejedlá, Marcela, Praha:
Esence, 2022, 218 s., váz. 399 Kč
Jen málo osobností historie módy
o sobě může tvrdit, že jsou stejně
vlivné, jako byla Coco Chanel.
ISBN 978-80-242-7947-3

Chadima, Jan
Rudolf Slánský

Praha: Vyšehrad, 2022, 448 s., váz.
499 Kč
Ucelená monografie výrazné postavy
českých politických dějin. Generální
tajemník Komunistické strany Československa, strůjce a zároveň jedna
z nejznámějších obětí represivního
režimu KSČ.
ISBN 978-80-7601-623-1
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Praha: XYZ, 2022, 176 s., brož.
399 Kč
Ultraběh. Náročný, dlouhý, vyčerpávající!
ISBN 978-80-7683-106-3

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Ahnhem, Stefan
Oběť bez tváře

Překl. Nováková, Vendula, Praha:
Kalibr, 2022, 496 s., váz. 499 Kč
Úvodní díl temné severské krimisérie
vydávané ve 27 zemích.
ISBN 978-80-242-8031-8

Börjlind, Cilla; Börjlind, Rolf
Skočný příliv

Překl. Zítko, Radovan, Praha: Kalibr,
2022, 456 s., váz. 499 Kč
Ostrovní pláž v zátokách Hassle
vikarna se stane němým svědkem
nelidské vraždy.
ISBN 978-80-242-8057-8

Dán, Dominik
Dopis ze záhrobí

Překl. Hanzlík, Jan, Praha: Slovart,
2022, 320 s., váz. 349 Kč
V roce 1990 začíná nová éra v dějinách našeho státu, staré socialistické

struktury se hroutí, nastupuje demokracie se všemi kladnými i zápornými
dopady na obyčejné lidi, policisty
nevyjímaje.
ISBN 978-80-276-0501-9

Dán, Dominik
Kočičí stopa

Překl. Hanzlík, Jan, Praha: Slovart,
2022, 296 s., váz. 349 Kč
Detektivové z oddělení vražd právě
vyřešili vraždu řidiče dodávky známé
tabákové společnosti. Radost z úspěchu ale zastiňuje ostuda, kterou pachatelé vrhli na celý policejní sbor.
ISBN 978-80-276-0413-5

Dán, Dominik
Mucholapka

Překl. Šmatlák, Josef, Praha: Slovart,
2022, 376 s., váz. 349 Kč
V dalším z detektivních příběhů
Dominika Dána Mucholapka, který
volně navazuje na předchozí román
Moucha, se detektivové z oddělení
vražd vrací k případu, který jim již rok
nedává spát – záhadné smrti mladé
dívky Cley Petresku.
ISBN 978-80-276-0503-3

Dán, Dominik
Nestydaté neviňátko

Překl. Hanzlík, Jan, Praha: Slovart,
2022, 312 s., váz. 349 Kč
Dvojice detektivů z oddělení vražd
Richard Krauz a Josef Fischer zvaný
Chosé vyšetřují nový případ: bestiální
vraždu studentky architektury Moniky, kterou vrah uškrtil doma u rodičů,
v jejím pokoji.
ISBN 978-80-276-0487-6

Dán, Dominik
Nevíš dne, nevíš hodiny

Překl. Hanzlík, Jan, Praha: Slovart,
2022, 326 s., váz. 349 Kč
V Bibli najdeme poučné sdělení
o tom, že člověk vůbec netuší, kdy
se přiblíží jeho konec. Když se však
někdo postaví osudu, jsou z toho
obvykle jen problémy. A detektiv
Richard Krauz je tu od toho, aby osudové problémy řešil.
ISBN 978-80-276-0488-3

Dán, Dominik
Něžná fata morgána

Překl. Hanzlík, Jan, Praha: Slovart,
2022, 288 s., váz. 349 Kč
Třetí příběh z období detektivních
začátků Richarda Krauze se odehrává
v listopadu 1989. Richard Krauz
pracuje na oddělení vražd už půldruhého roku, ale starší kolegové na
něj stále hledí jako na kriminalistické ucho.
ISBN 978-80-276-0489-0

Dán, Dominik
Rudý kapitán

Překl. Šmatlák, Josef, Praha: Slovart,
2022, 400 s., váz. 349 Kč
Při rekonstrukci starého hřbitova objevili dělníci v jedné z rakví lebku, do
níž byl vražen velký hřeb. Bylo jasné,
že nebožtík zemřel násilnou smrtí. Na
místo hrůzného nálezu byli přivolání
detektivové z oddělení vražd.
ISBN 978-80-276-0502-6

Dán, Dominik
Smrt na druhém břehu

Překl. Hanzlík, Jan, Praha: Slovart,
2022, 312 s., váz. 349 Kč
Začátek devadesátých let byl hektickým obdobím nejen na oddělení
vražd, ale v celé společnosti. Ze zele-

bibliografie
náče Richarda Krauze je samostatně
pracující detektiv a s parťákem Joze–
fem Fischerem zvaným Chosé řeší
jeden případ za druhým.
ISBN 978-80-276-0500-2

Dán, Dominik
Žiješ jenom dvakrát

Překl. Hanzlík, Jan, Praha: Slovart,
2022, 352 s., váz. 349 Kč
Matematický génius profesor Puskailer se po dlouhých letech věznění
konečně dočkal spravedlnosti a byl
propuštěn na svobodu. Nikdo mu
nevěřil, že není vrah, a popravdě
řečeno, ani on sám na tom občas
netrval.
ISBN 978-80-276-0504-0

Doyle, Arthur Conan
Pes baskervillský

Praha: XYZ, 2022, 264 s., váz.
299 Kč
Nejslavnější Doylův detektivní příběh
vypráví o záhadných úmrtích na
venkovském panství v pochmurné
vřesovištní krajině, který přijíždí vyřešit slavný Sherlock Holmes se svým
přítelem a pomocníkem doktorem
Watsonem.
ISBN 978-80-7683-109-4

Fiedlerová, Veronika
Ozvěny záhrobí

Český Krumlov: Martin Štefko, 2022,
1. vyd., 360 s., brož. 349 Kč
Krádež vzácného tisku. Únos malého
chlapce. Sebevražda mladé dívky.
Zdánlivě nesouvisející případy,
v nichž vyšetřovatel pojistných událostí Benedikt Klausner rozpoznává
zásah nadpřirozena.
ISBN 978-80-88067-49-8

Galbraith, Robert
Volání Kukačky

Překl. Šenkyřík, Ladislav, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 480 s., váz. 549 Kč
Vzrušující detektivní román J. K.
Rowlingové napsaný pod pseudonymem Robert Galbraith.
ISBN 978-80-7662-304-0

Greenová, Cass
Vražedné sklony

Překl. Kadlecová, Šárka, Praha: Ikar,
2022, 312 s., váz. 379 Kč
Elliottovi k dokonalému životu po
boku manželky chybí už jen vytoužené dítě.
ISBN 978-80-249-4759-4

Child, Lee; Child, Andrew
Lepší být mrtvý

Překl. Harrisová, Iva, Praha: BB art,
2022, 272 s., váz. 399 Kč
Bývalý vojenský policista Jack
Reacher dál putuje křížem krážem
Spojenými státy. V kapse má roličku
bankovek, pas, platební kartu a zubní
kartáček. Nikam nespěchá. A nikdy
neuhýbá před problémy.
ISBN 978-80-7595-562-3

Jeffery, Ross
Zůstanou jen skvrny

Překl. Linhart, Patrik, Český Krumlov:
Martin Štefko, 2022, 1. vyd., 124 s.,
brož. 179 Kč
Děsivý příběh dvou bratrů, Judea
a Kylea, jejichž životy jsou zničeny ve
chvíli, kdy umírá jejich matka. Nemají
ani čas truchlit, protože za dveřmi
už čekají strýcové, kteří s nimi mají
vlastní plány. Dětská nevinnost má
být navždy ztracena.
ISBN 978-80-88067-51-1

Kroupa, Janek
Čistí

Brno: BizBooks, 2022, 184 s., váz.
299 Kč
Drsná detektivka z prostředí české
politiky od ostříleného investigativního novináře.
ISBN 978-80-265-1074-1

Lagercrantz, David
Temnota

Překl. Kloučková, Karolína, Praha:
Kalibr, 2022, 360 s., váz. 499 Kč
Novodobý Sherlock Holmes od pokračovatele Stiega Larssona – švédský
bestsellerista David Lagercrantz přichází s novou detektivní sérií a jedinečnou
dvojicí vyšetřovatelů: charismatickým
profesorem Hansem Rekkem a odhodlanou policistkou Micaelou Varga
ISBN 978-80-242-8099-8

Nesbo, Jo
Království

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2022, 600 s., váz. 549 Kč
Do zapadlé vsi v norských horách
se z ciziny vrací zdejší rodák Carl
Opgard a přiváží s sebou návrh na
výstavbu luxusního wellness hotelu.
ISBN 978-80-7662-297-5

Pennyová, Louise
Království slepých

Překl. Uhlířová, Lenka, Praha: Kalibr,
2022, 448 s., váz. 499 Kč
Přestože je Armand Gamache stále
suspendovaný, rozhodně nezahálí.
Snaží se vystopovat zásilku nebezpečných drog, než se dostanou mezi
lidi a začnou je zabíjet.
ISBN 978-80-242-8085-1

Perry, Devney
Král. Temná romantická série
Clifton Forge

Překl. Ziecinová, Žaneta, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2022,
1. vyd., 352 s., váz. 370 Kč
Novinářka Bryce Ryanová tuší, že v autoservisu, který vlastní a v němž pracují
členové bývalého motorkářského klubu, se toho děje víc než jen opravy aut
a motorek. A když dojde k brutální vraždě ženy a vše ukazuje na členy klubu, je
odhodlána viníky odhalit.
ISBN 978-80-7593-410-9

Wyerová, Carol
Oko za oko

Překl. Funioková, Naděžda, Praha:
Kalibr, 2022, 368 s., váz. 399 Kč
Inspektorka Kate Youngová bere léky
a vyrovnává se s traumatem.
ISBN 978-80-242-8018-9

DIVADELNÍ HRY
Shakespeare, William
Zkrocení zlé ženy / The Taming
of the Shrew
Praha: Romeo, 2022, 182 s., váz.
259 Kč
Komedie na věčné a vděčné téma
boje mezi mužem a ženou. Dvojjazyčné česko-anglické vydání textu
divadelní hry.
ISBN 978-80-86573-42-7

E ROTICK Á
LITE R ATUR A
Nabokov, Vladimir
Lolita

Překl. Dominik, Pavel, Praha: Paseka,
2022, 384 s., brož. 349 Kč

z n o v i n e k k 6 . 6 . 2 0 2 2 2 11 t i t u l ů
Výstřední zpověď čtyřicátníka Humberta Humberta o jeho zničující erotické posedlosti kouzlem „nymfičky“
Dolores Hazeové vzbudila krátce po
svém vzniku bouři odporu i nemístná
očekávání.
ISBN 978-80-7637-336-5

ESE J E , ÚVAHY
Curtisová, Scarlett
Nesmíš všechno vidět tak černě
(a jiné hloupé řeči)
Překl. Exnerová, Nika; Fraňková,
Alžběta, Praha: CooBoo, 2022,
448 s., váz. 449 Kč
Sbírka esejí o duševním zdraví od
známých osobností.
ISBN 978-80-7661-418-5

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Blake, Audrey
V jeho stínu

Překl. Křivánková, Anna, Praha: Ikar,
2022, 312 s., váz. 399 Kč
Londýn, 1845: sirotek Eleonora
Beadyová, vychovaná výstředním chirurgem Horacem Croftem, neboť ve
smrtící pandemii přišla o rodiče, toho
o běžném životě moc neví.
ISBN 978-80-249-4787-7

Bomannová, Corina
Sophiina naděje

Překl. Hoangová, Dagmar, Praha:
Ikar, 2022, 376 s., váz. 499 Kč
Berlín 1926. Rozrušená, těhotná
Sophia opouští dům rodičů. Její otec
ji už nechce vidět, matka se utápí
v slzách. Když posléze Sophia stane
před svým milencem, pochopí, že
musí jejich dítě vychovávat sama.
Navíc jako neprovdaná.
ISBN 978-80-249-4710-5

J. Parkerová, I.
Císařova žena. Případy Sugawary Akitady

Praha: Garamond, 2022, 296 s., brož.
Byla zamýšlena jako císařova
konkubína, ale ještě než stačila své
poslání naplnit, zemřela na dně
útesu poblíž soukromé vily prince
Atsuhiry. Palác skandál zakryl.
O pár měsíců později se do případu
zaplete Akitada.
ISBN 978-80-7407-505-6

Nikolai, Maria
Osudová léta

Překl. Staňková, Libuše, Praha: Ikar,
2022, 360 s., váz. 449 Kč
Stuttgart v létě 1936. Mladá čokola
tiérka Viktoria musí přerušit školení
ve Francii, neboť rodinná čokoládovna potřebuje její pomoc. Doba je
nejistá, rodině Rothmannových hrozí
vyvlastnění. Viktoria a její matka se
brání všemi prostředky.
ISBN 978-80-249-4708-2

Spieß, Christian Heinrich
Zloduch Petříček

Překl. Maidl, Václav, Praha: Academia, 2022, 248 s., váz. 365 Kč
První strašidelný Spießův román,
dějově zasazený do doby křížových
výprav do Palestiny, má dvě hlavní
postavy: rytíře Rudolfa z Westerburgu a zlého ducha tohoto rodu,
mužíčka Petra, který Rudolfem manipuluje a svádí ho ke zlým a hříšným
skutkům.
ISBN 978-80-200-3309-3
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Stainforth, Alexander
Něžná náruč větru

Praha: Fortuna Libri, 2022, 288 s.,
váz. 399 Kč
Slibovali mi prince z pohádky, ale
takového manžela jsem se nedočkala.
Hrabě Charles Egerton je zlý, nebezpečný a připravený využít každé
chvíle, kdy mi může ublížit.
ISBN 978-80-7546-383-8

H O RO RY
King, Stephen
Stephen King jde do kina

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 2. vyd.,
406 s., váz. 400 Kč
Kniha obsahuje pět literárních děl
Stephena Kinga, která se stala (vedle
dalších) předlohou k filmovému zpracování. Každou povídku, novelu či
román doplňuje vždy několik autorových postřehů, dojmů či připomínek
k danému filmu.
ISBN 978-80-7593-409-3

King, Stephen
Žhářka

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 5. vyd.,
368 s., váz. 380 Kč
Mladí studenti se účastnili přísně
tajného vládního experimentu určeného k vytvoření mimořádných
psychických sil. Dva z nich se později
vzali a narodilo se jim dítě. Dcera. Ta
překvapivě brzy vykazovala známky
divoké a děsivé síly.
ISBN 978-80-7593-448-2

KOM I K SY
Bendis, Brian Michael
Alias

Překl. Klíčník, Richard, Praha: Argo,
2022, 720 s., váz. 1998 Kč
Legendární komiks Briana
M. Bendise, kvůli kterému
v nakladatelství Marvel založili
řadu MAX pro příběhy poněkud
drsnějšího ražení.
ISBN 978-80-257-3825-2

Lemire, Jeff
Zatoulaní psi

Praha: Paseka, 2022, 104 s., brož.
Kanadský autor Jeff Lemire si prý
přesně nepamatuje, jestli při kreslení
svého prvního komiksu měl na stole
připravenou silnou černou kávu,
nebo whisky. Obojí by se hodilo
i čtenářům, až budou prožívat tuto
surovou povídku.
ISBN 978-80-7637-184-2

PO E Z I E
Bezruč, Petr
Slezské písně

Praha: Akropolis, 2022, 184 s., brož.
299 Kč
Druhé vydání třetího svazku Kritické
hybridní edice přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text
této jediné Bezručovy sbírky a v online digitální vědecké edici veškeré
varianty textu básní.
ISBN 978-80-7470-421-5

Charvát, Jiří
Zase je dneska

Praha: Novela bohemica, 2022,
128 s., brož.
Druhé, ilustrované vydání čtenáři
příznivě přijaté básnické sbírky dvojnásobného mistra České republiky ve

slam poetry známého pod pseudonymem Rimmer.
ISBN 978-80-88322-24-5

Pindaros
Pýthijské zpěvy

Překl. Roreitner, Robert; Fischerová,
Sylva, Praha: Academia, 2022, 272 s.,
váz. 265 Kč
Pýthijské zpěvy jsou druhým ze čtyř
Pindarových cyklů vítězných zpěvů
(epiníkií), který obsahuje dvanáct ód
oslavujících vítězství v pýthijských
hrách.
ISBN 978-80-200-3265-2

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Airola, Matti
Pleteme copánky – Účesy, které
hravě zvládnou i tatínkové

Překl. Hanušová, Jitka, Praha: Fragment, 2022, 96 s., váz. 249 Kč
Vypadá to složitě, ale je to tak jednoduché. Ověřeno tatínky! Holandské
nebo francouzské copy na každodenní
nošení, slavnostní účesy, copánky se
stužkou. Originální úpravy vlasů teď
frčí a jsou oblíbené u dětí i dospělých.
ISBN 978-80-253-5755-2

Fury, Tyson
Metoda zběsilého muže

Překl. Strnad, Manfred, Praha:
Brána, 2022, 288 s., váz. 399 Kč
Tyson Fury, mistr světa v těžké váze,
který v profesionálním boxerském
ringu nepoznal porážku.
ISBN 978-80-242-8144-5

POVÍ D K Y
Addair, Theo; Pospíšilová, Eva;
Pospíšilová, Klára a kol.
Všechny barvy duhy

Praha: Yoli, 2022, 248 s., váz.
Jedenáct českých autorů, jedenáct
young adult povídek o odvaze, přátelství, prvních láskách i síle a odhodlání být skutečně sám sebou. Vedle
známých YA autorů, jakými jsou
Theo Addair nebo Alžběta Bílková,
představí kniha i řadu debutantů.
ISBN 978-80-242-7794-3

Eliach, Yaffa
Chasidské povídky z doby
holokaustu

Praha: Garamond, 2022, 220 s., brož.
Knihu chasidských příběhů a osudů
z doby holokaustu tvoří vyprávění,
které zapsala autorka Yaffa Eliach
na základě přímých svědectví a skutečných zážitků osob, jež zasáhla
katastrofa šoa.
ISBN 978-80-7407-506-3

Vičar, Zbyněk
Temná rána

Brno: Jota, 2022, 248 s., váz.
Mohou to být také kocoviny po probuzení z nočních můr. Světlem, které
nám v takových situacích ukazuje cestu vpřed, bývá mnohdy už jen černý
humor. Autor ho naštěstí postavám,
ponechaným jeho rozmarům, dopřává v patřičné míře.
ISBN 978-80-7565-966-8

PŘ Í BĚ HY
Demicková, Barbara
Jíst Buddhu

Překl. Neradová, Martina, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 336 s., brož. 449 Kč

bibliografie
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Osobní příběhy Tibeťanů z různých
společenských vrstev na pozadí
dějinných událostí. Jak se žije v zemi,
jejíž kulturu, víru i jazyk chce pohltit
čínská supervelmoc?
ISBN 978-80-7662-267-8

Reece skrývá hluboko v divočině
Mosambiku, chráněn rodinou svého
dávného přítele.
ISBN 978-80-242-8084-4

Váchová, Šárka
Chaloupka na vršku 3 – Další
vyprávění

Překl. Jeníková, Jitka, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 383 s., váz. 399 Kč
Bláznivá komedie o tom, že opravdový zločin je o poznání komplikovanější než na papíře. Finlay Donovanová
je uštvaná rozvedená matka a autorka detektivek, před kterou berou
nohy na ramena múzy i peníze.
ISBN 978-80-275-1151-8

Praha: Edice ČT, 2022, 104 s., váz.
269 Kč
V šesti nových samostatných příbězích ze série Chaloupka na vršku se
navracíme do malé podhorské vesničky v druhé polovině předminulého
století. Její obyvatelé žijí prostým
životem, jemuž dává řád především
střídání ročních dob.
ISBN 978-80-7404-356-7

Žemlička, Josef
Čtvrtý bratr

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 228 s., váz. 269 Kč
Historik Josef Žemlička patří k předním odborníkům na přemyslovskou
dobu. Proto neudiví, že se jeho
román opírá o hluboké dobové znalosti. Autor se rozhodl podívat se i na
hluchá místa letopisů i kronik.
ISBN 978-80-7422-842-1

ROM ÁNY
Biler, Stanislav
Destrukce

Brno: Druhé město, 2022, 292 s.,
brož. 289 Kč
Destrukce je realistický román z českého venkova. Klíčovou postavou
je učitel, který prchá před složitostí
světa na vesnici, kde chce nalézt klid,
řád a jistotu.
ISBN 978-80-7227-880-0

Blauová, Jessica Anya
Mary Jane

Překl. Knotková, Radka, Brno: Jota,
2022, 328 s., váz. 398 Kč
V Baltimoru se píší 70. léta. Čtrnáctiletá Mary Jane ráda vaří s matkou, zpívá
v kostelním sboru a těší se z výběru
těch nejlepších broadwayských muzikálů, který si její rodina předplácí.
ISBN 978-80-7565-965-1

Brontëová, Emily
Na Větrné hůrce

Praha: Fortuna Libri, 2022, 384 s.,
váz. 399 Kč
Na bouřném severu Anglie leží Větrná
hůrka. Panství vřesovišť a mokřadů,
kde žijí lidé nezkrotní jako okolní příroda. Kraj, kde na hřbitovech ještě straší
a kde vášeň stravuje zamilovaná srdce.
ISBN 978-80-7546-386-9

Callihan, Kristen
Drahý nepřítel

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2022, 432 s., váz. 429 Kč
V dětství se nenáviděli. Macon Saint
byl hezoun, avšak Delila vždy věděla,
že je učiněný ďábel. Na klidu jí nepřidávalo, že chodil s její proradnou
sestrou Samanthou, a když se rozešli,
Delile se splnil sen: Už nikdy se s ním
nemusí vidět.
ISBN 978-80-269-1828-8

Carr, Jack
Pravý věřící

Překl. Mikulka, Lumír, Praha: Kalibr,
2022, 456 s., váz. 499 Kč
Po pomstě za smrt své rodiny a bývalých parťáků z týmu SEAL se James

Cosimanová, Elle
Finlay na zabití

Dazai, Osamu
Odepsaný

Překl. Švarcová, Zdenka, Praha:
Slovart, 2022, 160 s., váz. 299 Kč
Autor románu, japonský spisovatel
Osamu Dazai, bez sentimentu zaznamenává náhodné krutosti života a prchavé okamžiky lidské pospolitosti,
porozumění a něhy. Jeden z nejprodávanějších japonských románů.
ISBN 978-80-276-0410-4

Horníček, Jan
Kapitán Stellwerther

Praha: Kalibr, 2022, 376 s., váz.
399 Kč
Vilém býval jezuitou a pracoval jako
biskupský sekretář. Na sever ho vyslali
před lety, aby vyšetřil jeden temný případ. A on už na severu zůstal, stal se
venkovským knězem a učitelem.
ISBN 978-80-242-8073-8

Chaseová, Loretta
Nesnesitelný vévoda

Překl. Čermáková, Dana, Praha:
Baronet, 2022, 400 s., váz. 429 Kč
Cassandra Pomfretová má jasné názory, které se nebojí vyslovit nahlas. Jenomže její příliš odvážná ústa způsobí
pozdvižení a její zoufalý otec, v naději,
že ji manžel zkrotí, rozhodne, že se
její milovaná sestra neprovdá, dokud
nebude pod čepcem ona.
ISBN 978-80-269-1831-8

Laurenová, Christina
Láska a jiná slova

Brno: Jota, 2022, 432 s., váz.
Macy Sorensenová vede klidný, byť
citově trochu plochý život, který jí
poskytuje pocit jistoty a bezpečí:
profesně se jí daří jako ambiciózní
rezidentce na pediatrickém oddělení
místní nemocnice a stěžovat si nemůže ani na svého partnera.
ISBN 978-80-7565-931-6

Louis, Édouard
Boje a proměny jedné ženy

Praha: Paseka, 2022, 120 s., váz.
„Mé matce ukradli život,“ píše
Édouard Louis. „Byla stejně jako
já okradena o možnost být sama
sebou.“ Literární dílo francouzského spisovatele je autobiografickou
sociální freskou, kterou zahájil zpovědí Skoncovat s Eddym B.
ISBN 978-80-7637-290-0

Mayesová, Frances
Přítelkyně z kamenné vily

Praha: Paseka, 2022, 464 s., váz.
Strávit rok v Itálii, pít víno, cestovat
a potkávat nové přátele. K tomu se
spontánně rozhodne trojice žen,
které odmítnou jen usedle dožít.
Vyberou úspory a pronajmou si starý
kamenný dům v Toskánsku.
ISBN 978-80-7637-045-6

Pekárková, Iva
S orlem na zádech

Praha: Ikar, 2022, 288 s., váz. 359 Kč
Víte, který králík umí lítat? No přece
ten, co má na zádech orla. A víte, kdo
vás vytáhne ze zoufalství, bídy a drogové závislosti, poskytne vám střechu nad
hlavou a všechno, co v životě potřebujete? No přece novodobý otrokář.
ISBN 978-80-249-4751-8

Ravenová, Catherine
Lišák a já

Překl. Suchá, Tereza, Brno: Jota,
2022, 320 s., váz. 398 Kč
Vyprávění o samotě a sounáležitosti
a zároveň nadčasový příběh jedné ženy,
jejíž propojení s přírodou změní pohled
na vše kolem nás – na každý strom,
stéblo trávy, květinu nebo třeba lišku.
ISBN 978-80-7565-978-1

Švandrlík, Miloslav
Půlnoční jezdec

Praha: XYZ, 2022, 176 s., váz. 349 Kč
Poslední román od krále českého
humoru s ilustracemi Petra Urbana.
Padesátiletého vdovce Luboše Pastýře sužuje řada problémů: od nemocí
přes nevlastní dceru až po ztrátu
mužského sebevědomí.
ISBN 978-80-7683-027-1

Thorneová, Sally
Má mě rád, nemá mě rád

Překl. Klečková, Daniela, Praha: Ikar,
2022, 368 s., brož. 359 Kč
Lucy Huttonová a Joshua Templeman
se nemají rádi.
ISBN 978-80-249-4777-8

Waldonová, Lacie
Poslední let

Překl. Ledecká, Tereza, Praha: Fortuna Libri, 2022, 288 s., váz. 429 Kč
Po devíti letech práce letušky je Ava
Greenová připravena pověsit kariéru
na hřebík a konečně zapustit kořeny.
Zbývá jí poslední let, než se rozloučí
se starým životem, a proto plánuje
užít si každou jeho vteřinu.
ISBN 978-80-7546-389-0

Ward, J. R.
Území vlků

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: Baronet, 2022, 400 s., váz. 429 Kč
Lydia Susiová se naplno věnuje
ochraně vlků v jejich přirozeném prostředí. Když hotelový řetězec začne
zastavovat pozemky v sousedství
rezervace a začne budovat obrovský
obytný komplex, Lydia patří k nejsilnějším odpůrcům výstavby.
ISBN 978-80-269-1825-7

Westová, Kasie
Láska a jiné úkoly

Překl. Špínová, Adéla, Praha: CooBoo, 2022, 328 s., váz. 349 Kč
Letní lásky a předsevzetí! Další romantická kniha od oblíbené Kasie Westové.
Léto sedmnáctileté Abby Turnerové neprobíhá úplně podle jejích představ.
ISBN 978-80-7661-446-8

Zlínská, Hana
Černé slzy paní Moschelesové

Praha: Vyšehrad, 2022, 216 s., brož.
299 Kč
Noirovka v duchu drsné školy.
ISBN 978-80-7601-642-2

SCI-FI, FANTASY
Asimov, Isaac
A zrodí se Nadace
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Překl. Orlando, Daniela, Praha: Argo,
2022, 352 s., váz. 398 Kč
Nejlepší science fiction série všech
dob.
ISBN 978-80-7684-063-8

se v každé generaci rodí trojčata – tři
královny, rovnocenné dědičky trůnu.
ISBN 978-80-253-5721-7

Asimov, Isaac
Na hranicích Nadace

Praha: Nakladatelství Epocha, 2022,
1. vyd., 680 s., brož. 450 Kč
Válka proti vzbouřenému lidskému
dobytku skončila, lidé jsou zpět v ohradách masokombinátů a život v Inferiu
se vrací do starých kolejí. Avšak démoni netuší, že na tento okamžik čeká
Azrael, vrchní velitel vojsk nebeské
Demokratické republiky Eden.
ISBN 978-80-278-0070-4

Praha: Argo, 2022, 344 s., váz. 398 Kč
Románový cyklus Nadace od Isaaka
Asimova je jedním z mistrovských děl
žánru science fiction a zcela neopakovatelnou směsí přímočarého děje,
odvážných idejí a rozsáhlého popisu
fiktivního světa, která dosud nebyla
překonána.
ISBN 978-80-7684-064-5

Asimov, Isaac
Nadace a Země

Praha: Argo, 2022, 374 s., váz. 448 Kč
Rozsáhlý příběh Nadace je klasikou
vědecké fantastiky z pera velmistra
žánru. Asimovova legendární sága
získala cenu Hugo za nejlepší románovou sérii všech dob a nepřestává oslovovat stále nové čtenářské generace.
ISBN 978-80-7684-065-2

Asimov, Isaac
Předehra k Nadaci

Překl. Orlando, Daniela, Praha: Argo,
2022, 400 s., váz. 488 Kč
Odvážné líčení budoucnosti lidstva
uvozující jedno z největších mistrovských děl vědeckofantastické literatury, jímž je cyklus románů o Nadaci
z pera Isaaka Asimova.
ISBN 978-80-7684-062-1

Bardugo, Leigh
Zjizvený král + Vláda vlků

Překl. Žemlová, Julie; Chodilová,
Dana, Praha: Fragment, 2022, 912 s.,
váz. 1090 Kč
Strhující příběh Nikolaje Lantsova
a jeho démona v dárkovém boxu.
ISBN 978-80-253-5656-2

Bensonová, Julie; Bensonová,
Shawna; Fernandez, Javier
Green Arrow 7: Smrtící hlas lidu

Překl. Vrábelová, Hana, Praha: BB
art, 2022, 160 s., brož. 399 Kč
Ve dne vystupuje jako bohatý lidumil,
v noci se stává hrůzu nahánějícím
strážcem zákona. Ale ať už tenhle
hrdina jedná jako Oliver Queen nebo
jako Green Arrow, jeho cílem je vždy
obecné blaho.
ISBN 978-80-7595-558-6

Blakeová, Kendare
Dvě temné vládkyně

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2022, 480 s., váz. 499 Kč
Královna Katharina čekala na korunu
celý život. Jedna královna vládne,
druhá povstane. Třetí díl série Temné
koruny.
ISBN 978-80-253-5703-3

Blakeová, Kendare
Jeden temný trůn

Praha: Fragment, 2022, 472 s., váz.
449 Kč
Souboj na život a na smrt začíná! Strhující pokračování románu Tři temné
koruny. Bitva o korunu začala.
ISBN 978-80-253-5704-0

Blakeová, Kendare
Tři temné koruny

Praha: Fragment, 2022, 424 s., váz.
449 Kč
První díl temné fantasy série plné
vášní a intrik. Na ostrově Fennbirnu

Bureš, Roman
Inferium 2: Invaze

Cch´-Sin, Liou
Věk supernovy

Brno: Host, 2022, 463 s., brož. 299 Kč
Postapokalyptický román autora
bestselleru Problém tří těles.
ISBN 978-80-275-1044-3

Colfer, Chris
Příběh kouzelnictví

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Fragment, 2022, 296 s., váz. 399 Kč
Dodrží Brystal dohodu, kterou uzavřela
se smrtí? Třetí díl ze série Příběh magie.
Už je to skoro rok, co Brystal Vždyzelená
uzavřela se smrtí dohodu, že výměnou
za svůj život najde a zničí Nesmrtelnou.
ISBN 978-80-253-5758-3

Dvořák, Marek
Bastard bohů

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 261 s.,
váz. 369 Kč
Mystický fantasy román ze světa, který
nenávratně mizí. Časy se mění. Tam kde
se dřív rozkládala nehostinná divočina,
rostou místo vykácených stromů osady.
ISBN 978-80-275-1086-3

Maasová, Sarah J.
Půlměsíční město: Rod země
a krve

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2022, 792 s., váz. 499 Kč
Začátek temné fantasy trilogie od autorky bestsellerové série Skleněný trůn.
ISBN 978-80-7661-478-9

McNeill, Graham
Mechanicum

Překl. Jirásková, Anna, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2022, 360 s.,
brož. 389 Kč
Jak se plameny zrady šíří Impériem,
Horus mobilizuje síly, které jsou mu
loajální a intrikuje, aby rozvrátil nebo
zničil ty, kdo stojí proti němu. Deváté
pokračování cyklu Horovo kacířství.
ISBN 978-80-7332-490-2

Skořepa, Adam
Cogita a tajemství existence

Praha: Nakladatelství Epocha, 2022,
1. vyd., 64 s., váz. 199 Kč
Příběh z daleké budoucnosti, kdy
po lidech zůstaly už jen záznamy
a simulované světy. Obří hvězdný počítač putující vesmírem jako muzeum
na konci dějin v nich poskytuje útočiště mnoha digitálním vědomím. Jedním z nich je androidí dívka Cogita.
ISBN 978-80-278-0064-3

Williams, Rob; Abnett, Dan
Aquaman / Sebevražedný oddíl:
Potopte Atlantidu!
Překl. Vrábelová, Hana, Praha: BB
art, 2022, 104 s., brož. 399 Kč
Mytické město Atlantida už nepatří
mezi pouhé mýty.
ISBN 978-80-7595-566-1

bibliografie
TH R I LLE RY
Cussler, Clive
Poslední možnost

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2022, 312 s., váz. 499 Kč
Další napínavý thriller ze série Akta
Oregon s nezaměnitelným stylem
a v duchu těch nejlepších cusslerovek.
ISBN 978-80-264-4220-2

Locke, G. S.
Neon – Vrah, který chce zářit

Překl. Matoušková, Anna, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 344 s., váz. 399 Kč
Elektrizující thriller s oslnivým nábojem. Nejnovější obětí sériového
vraha, který své ženské oběti aranžuje jako neonová umělecká díla, je
manželka detektiva Jacksona.
ISBN 978-80-7662-308-8

V ZPOM Í N K Y
Fialová, Ingeborg; Fürstová
Kristina, Fialová
Semper sint in flore. Vzpomínky
matky a dcery

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 256 s., 299 Kč
Další svazek z edice Paměť UP. Jedná
se o společné memoáry polonistky
Kristiny Fialové a její dcery, zakladatelky olomoucké germanistiky
Ingeborg Fialové-Fürstové.
ISBN 978-80-244-6008-6

Hellingerová, Magda;
Leeová, Maya; Brewster, David
Učitelka z Osvětimi

Překl. Kadlecová, Eva Pourová, Brno:
CPress, 2022, 320 s., váz. 499 Kč
Příběh obrovské osobní odvahy a lidskosti v pekle koncentračního tábora.
Slovenská učitelka Magda Hellingerová byla do Osvětimi deportována
28. března 1942.
ISBN 978-80-264-4154-0

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Foglar, Jaroslav
Hoši od Bobří řeky

Praha: Albatros, 2022, 216 s.,
flexovazba, 399 Kč
První svazek souborného díla Jaroslava Foglara v novém vydání.
ISBN 978-80-00-06660-8

Foglar, Jaroslav
Strach nad Bobří řekou

Praha: Albatros, 2022, 288 s.,
flexovazba, 399 Kč
Nastaly těžké časy – zemi Hochů od
Bobří řeky obsadil Nepřítel, který šíří
strach a zakazuje různé spolky.
ISBN 978-80-00-06438-3

Foglar, Jaroslav
Záhada hlavolamu

Praha: Albatros, 2022, 256 s.,
flexovazba, 399 Kč
Klub Rychlých šípů je zpět! První
díl stínadelské trilogie s ilustracemi
Jiřího Gruse.
ISBN 978-80-00-06659-2

Hejdová, Irena
Skutek utek!

Brno: Host, 2022, 81 s., váz.
Detektivní výprava po stopách dobrých i špatných skutků. Tahle interak-

tivní knížka zabaví malé vzteklouny
od pěti let a velkým nervákům zase
ukáže, že i malé děti prožívají stres.
ISBN 978-80-275-1091-7

Herdenová, Antje
Barvínkovi: Poklad, který přišel
poštou
Překl. Haltufová, Vendula, Praha:
Pikola, 2022, 176 s., váz. 299 Kč
Dobrodružná kniha pro děti.
ISBN 978-80-242-8160-5

Matocha, Vojtěch
Prašina: Křídový panáček #2

z n o v i n e k k 6 . 6 . 2 0 2 2 2 11 t i t u l ů
určena předškolním dětem k rozvoji
zrakového vnímání a prevenci potíží
ve čtení a psaní plynoucích z nedostatečné zrakové percepce.
ISBN 978-80-266-1749-5

Beltonová, Claire
Pusheen – Já, košišta

Překl. Eliáš, Petr, Praha: CooBoo,
2022, 192 s., brož. 249 Kč
Pusheen, určitě ji znáte. Zjistěte, co ji
přiměje vrnět a proč už se do ní zamilovalo tolik lidí.
ISBN 978-80-7661-493-2

Frigiel a Fluffy na dobrodružné cestě
světem Minecraftu!
ISBN 978-80-251-5055-9

Překl. Marko, Kateřina, Brno: Computer Press, 2022, 104 s., brož. 199 Kč
Vyřešte záhady a unikněte ze školy!
ISBN 978-80-251-5056-6

Překl. Pscheidtová, Blanka, Praha:
Ikar, 2022, 216 s., váz. 299 Kč
All you need is love. To se pokouší
jezevčík Herkules vysvětlit svému
novému příteli, malému kocouru
Schröderovi. Protože jen tak je možné pochopit podivné chování babičky
Hedwigy a vnučky Luisy.
ISBN 978-80-249-4707-5

Chaud, Benjamin
Pompon má starosti

Stančík, Petr
Jezevec Chrujda krotí kůrovce

Grynszpan, Eva
Únikovka: Minecraft – pekelná
škola

Praha: Paseka, 2022, 28 s., brož.
Vašek pátrá na vlastní pěst po tajemném žháři. Co znamená symbol, který
se objevuje na spáleništích? Svět
knižního fenoménu Prašina se rozrůstá v komiksové sérii s novými příběhy,
novými hrdiny a novými záhadami.
ISBN 978-80-7637-262-7

Cameron, Bruce W.
Psí poslání: Příběh Maxe

Překl. Kučerová, Klára, Praha: Pikola,
2022, 176 s., váz. 329 Kč
Ačkoliv je Max nejmenším pejskem
v celém parku, v New Yorku se rozhodně neztratí.
ISBN 978-80-242-8110-0

Překl. Sládková, Eva, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 32 s., váz. 399 Kč
Být velký brácha, to jsou samé starosti!
Medvědi se na zimu ukládají k zimnímu
spánku. I u Pompona doma se gruntuje
a chlupatí bráchové u toho rodičům jen
překážejí. Pompon tak dostane za úkol
malého Bonbónka pohlídat.
ISBN 978-80-275-1061-0

Thilo
Sherlock Junior a bezhlavý
střelec

Co se ve škole nenaučíš. Jednoduché odpovědi na nejdůležitější
otázky

Krátká, Barbora
Památníček na první roky ve
škole

Praha: Slovart, 2022, 104 s., váz.
299 Kč
Sherlock junior není jen nejmladší,
ale i nejbystřejší detektiv v Londýně.
Není divu, když je přímým potomkem
slavného Sherlocka Holmese.
ISBN 978-80-276-0393-0

KOM I K SY
Jak vycvičit draky – Jezdci
z Blpu: Dračí výheň

Praha: Egmont, 2022, 64 s., brož.
169 Kč
Hrdinové ze světa filmů Jak vycvičit
draka se na vás těší v novém komiksu!
ISBN 978-80-252-5258-1

Překl. Stinglová, Dagmar, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2022,
1. vyd., 104 s., váz. 350 Kč
Tato moderní a graficky atraktivní
kniha nabízí odpovědi na otázky,
které děti ve škole obvykle nedostanou. Co je to štěstí? Je důležité, co si
o sobě myslím? K čemu je nám dobré
kritické myšlení?
ISBN 978-80-7593-415-4

Colfer, Chris
Země příběhů – Návrat Kouzelnice

PO E Z I E

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Fragment, 2022, 432 s., váz. 399 Kč
Už je to rok, co se Alex a Conner
vrátili z Říše příběhů a co neviděli
babičku, Kmotřičku vílu.
ISBN 978-80-253-5720-0

Žáček, Jiří
V pravěku bylo blaze člověku

Cooper, Diana
Kouzlo jednorožců

Praha: Šulc – Švarc, 2022, 88 s., váz.
299 Kč
Je to kniha veskrze humorná hlavně
pro toho, kdo už něco ví o našem
světě.
ISBN 978-80-7244-480-9

PO HÁD K Y
Němcová, Božena
Bylo nebylo

Praha: Artur, 2022, 88 s., váz. 279 Kč
Pohádky o perníkové chaloupce,
o Palečkovi, o slepičce a kohoutkovi,
o Smolíčkovi a mnoho dalších ve výběru a úpravě pro děti od 4 let s barevnými ilustracemi Heleny Zmatlíkové.
ISBN 978-80-7483-171-3

Tlapková patrola – 5minutové
pohádky

Praha: Egmont, 2022, 160 s., váz.
299 Kč
Vydejte se s neohroženými štěňaty
z Tlapkové patroly za parádním
dobrodružstvím a užijte si spoustu
legrace.
ISBN 978-80-252-5201-7

PRO DĚ TI
Bednářová, Jiřina
Rozvoj zrakového vnímání pro
děti od 5 do 7 let

Praha: Edika, 2022, 64 s., brož. 199 Kč
Procvičte zrakové vnímání dítěte
a pobavte se při tom! Publikace je

Překl. Hájková, Kristýna, Olomouc:
Fontána, 2022, 360 s., brož. 448 Kč
Čtivý a ucelený průvodce světem jednorožců, který vám ukáže, jak vám jednorožci jakožto vaši duchovní průvodci
mohou pomoci na cestě vzestupu.
ISBN 978-80-7651-096-8

Černík, Zbyněk
Medvěd Nedvěd a medvídek
Miška letí do vesmíru

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 87 s., váz.
349 Kč
Znáte lepšího dobyvatele vesmíru
než takového, který většinu dlouhé
cesty prospí? V dobývání vesmíru
však sehrály významnou roli i jiné
živočišné druhy, třeba opice nebo psi
a taky – medvědi!
ISBN 978-80-275-1092-4

Fišarová, Michaela
A–Ž půjdeš do školy: Pro holky,
co se neztratí

Praha: Albatros, 2022, 136 s., váz.
299 Kč
Jedinečná obrázková knížka, která
provede čerstvé školačky abecedou
a zároveň školním prostředím. Máte
doma předškolačku nebo prvňačku?
ISBN 978-80-00-06695-0

Frigiel; Ange
Frigiel a Fluffy – Dobrodruzi
z Minecraftu: Hon za pokladem

Překl. Marko, Kateřina, Brno: Computer Press, 2022, 168 s., brož. 229 Kč
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Scheunemannová, Frauke
Jezevčíkova láska

Praha: Edika, 2022, 72 s., váz. 269 Kč
Tak tohle je moje škola, moje třída,
moji spolužáci. Chceš si uchovat vzpomínky na tvoje první roky ve škole?
ISBN 978-80-266-1747-1

McAllister, Hayden
Modrý, žlutý a červený vláček
Praha: Egmont, 2022, 88 s., váz.
299 Kč
Hurá! Knížka o veselých vláčcích
v retro stylu.
ISBN 978-80-252-5170-6

Nilsson, Frida
Léto s Hedvikou

Praha: Portál, 2022, 176 s., váz. 389 Kč
Hedvika se nudí. Jsou sice prázdniny
a sluníčko krásně svítí, komáři pěkně
štípou, ale Hedvika je doma na samotě, kde nemá žádného kamaráda.
Osel Max-Olov je dost paličatý, a tak
je s ním zábava jen občas a kamarádka Linda odjela.
ISBN 978-80-262-1885-2

Parvela, Timo
Koumákův fotbalový tým

Překl. Švec, Michal, Praha: Portál,
2022, 112 s., váz. 269 Kč
Pate už je opět tu. A tentokrát miluje fotbal!l Kniha byla v roce 2017
nominována v Německu na cenu
Lese-Kicker, což je cena za nejlepší
dětskou knihu o fotbale a uděluje se
každé dva roky.
ISBN 978-80-262-1888-3

Patterson, James;
Grabenstein, Chris
Max Einsteinová 4: Bojovníci za
lepší svět
Překl. Ettler, Vojtěch, Praha: Brio,
2022, 288 s., váz. 299 Kč
Max se konečně setká se svým hrdinou Albertem Einsteinem a kromě
toho peláší po ledovcích, obeplouvá
Velký bariérový útes a létá v tryskáči
na solární pohon, aby zastavila
globální oteplování – než bude pro
planetu Zemi příliš pozdě.
ISBN 978-80-276-0397-8

Radová, Libuše
Prasátka jdou do světa

Praha: Pikola, 2022, 112 s., váz. 329 Kč
Na jednom statku daleko od města,
uprostřed luk a polí, žijí spokojená
zvířátka.
ISBN 978-80-242-8064-6

Praha: Meander, 2022, 30 s., váz.
228 Kč
Již deváté dobrodružství jezevce
Chrujdy – tentokrát ekologické a pro
děti velmi poučné! Deváté dobrodružství jezevce Chrujdy je tentokrát
ekologické a pro děti velmi poučné!
ISBN 978-80-7558-212-6

Star Wars – Vrcholná Republika
– Příběhy před usnutím
Praha: Egmont, 2022, 72 s., váz.
299 Kč
Přidejte se k rytířům Jedi a pomozte
jim zachránit galaxii!
ISBN 978-80-252-5184-3

Supel, Barbara
Šuškání o trpaslících

Praha: Mladá fronta, 2022, 48 s.,
váz. 299 Kč
Věděli jste, že v podzemních doupátkách bydlí trpaslíci?
ISBN 978-80-204-5962-6

Švandrlík, Miloslav
Neuvěřitelné příhody žáků
Kopyta a Mňouka 1.

Praha: XYZ, 2022, 216 s., váz.
299 Kč
První díl kompletního vydání příběhů
o dvou raubířích s nezaměnitelnými
ilustracemi Jiřího Wintera-Neprakty.
ISBN 978-80-7683-026-4

Weigelt, Udo
Mája a ohnivý lišáček

Překl. Novosad, Lukáš, Praha: Portál,
2022, 72 s., váz. 299 Kč
Příběh o tom, jak se rodí přátelství
a že je vždycky lepší nebýt na světě
sám.
ISBN 978-80-262-1884-5

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
z Meandru

Daniela Fischerová & Jakub Kouřil

Pták Noh a ptáček Nožička
Jak přiletěly čarodějnice

JARO 2022

Série příběhů o ptáku Nohu a ptáčku Nožičkovi
pokračuje - tentokrát ptačí bráchové čelí
hladovým čarodějnicím.
165 x 240 mm I 30 str. I 2+ I 228 Kč*

EDICE Modrý slon

Pro malé děti jsou důležité příběhy. Jednoduché, přímočaré, bez zákrut a nejasností skutečného života
s jasným a jednoznačným mravním vyzněním, kdy dobro musí zvítězit nad zlem. Jejich prostřednictvím
pozvolna vstřebávají život, který žijí a budou žít. Je dobře, když jich je hodně. Z mnoha příběhů se pak
vytváří jejich povědomí o tom, co je správné. A také naděje, že tomu bude stejně i v životě. Pokládám
za správné, že malým dětem neztěžujeme život zdůrazňováním, že v reálném životě velmi často
spravedlnost a pravda nezvítězí. Většina dětí by měla vnímat svůj život jako dobrý, bezpečný a přátelský.
Nemějme strach, že by snad později překvapeně žasly nad realitou života. Na analogii a přesahy příběhu
do současného života nemusíme hledět. Jedině, když samo dítě nás na ně upozorní nebo když si nad
knížkou povídáme. A to je potom dobré říci, že nic není na věky a i ten sebemocnější medvěd jednoho
dne z lesa zmizí…
Václav Mertin, psycholog
Маленьким дітям потрібні історії. Прості, зрозумілі, без лицемірства і недомовок реального
життя, із зрозумілим та чітким моральним посилом. Такі, де добро завжди перемагає зло. Через
які діти будуть поступово знайомитися з життям – тим, що є, і тим, що буде. Добре, коли цих
історій багато. Бо після знайомства з ними у дітей формується розуміння того, що є правильним.
А також сподівання на те, що так само буде й у справжньому житті. Як на мене, маленьким дітям
не слід ускладнювати життя акцентуванням уваги на тому, що у реальному світі справедливість
і правда не завжди перемагають. Більшість дітей мали б сприймати своє життя як добре, безпечне
і приязне. Не бійтеся, що пізніше їх можуть здивувати жахи реального життя. Не потрібно зайвий
раз вказувати їм на аналогії та зв‘язок історій з сучасним життям. Хіба тоді, коли дитина сама на
це зверне увагу, або коли ви разом будете аналізувати книжку. І от тоді доречно буде сказати, що
нічого у житті не буває назавжди і що навіть найсильніший ведмідь одного дня з лісу зникне…
Вацлав Мертін

Kniha vychází jako 182. svazek umělecké edice Modrý slon, a to za laskavého přispění
Veškerá práva vyhrazena © Ivana Pecháčková – nakladatelství Meander, 2022
© Ivana Pecháčková, 2022
Lettering na obálce Vjaceslav Iljasenko, Klára Břicháčková
Illustrations © Alyona Potyomkina, 2022
Grafická úprava Kristýna Tučková, vytiskla tiskárna TEPAP
Translation © Olga Perebyjnis, 2022
ISBN 978-80-7558-214-0
Epilogue © Václav Mertin, 2022
www.meander.cz

Ivana Pecháčková
& Alyona Potyomkina

DOTISK

Jak na Bučisku
o medvěda přišli
Ukrajinská výtvarnice Alyona Potyomkina
dětem namalovala napínavý příběh, kdy kdo
jarního lesa Bučiska vtrhne zlý medvěd Dimir.

Karina Schaapman

Dům myšek - MUZEUM

200 x 160 mm I 24 str. I 3+ I 268 Kč*

Oblíbení hrdinové Sam a Julie z Domu myšek
tentokrát navštíví muzeum a možná se tam
dozvědí něco víc i o svých pokladech.

překlad: Olga Perebyjnis

DOTISK

František Hrubín & Lucie Lomová

Petr Stančík & Lucie Dvořáková

195 x 165 mm I 64 str. I 4+ I 328 Kč*

165 x 240 mm I 30 str. I 3+ I 228 Kč*

Říkadla pro celý den
(a taky navečer)

Jezevec Chrujda
krotí kůrovce

240 x 279 mm I 60 str. I 4+ I 468 Kč*

EDICE REPOLELO

překlad: Lenka Sovová

Radek Malý & Andrea Tachezy

Rostík a sedm
budíků
Tereza Marianová

DOTISK
Ivan Martin Jirous
& Marta Veselá Jirousová

Květolelo

190 x 150 mm I 18 str.
I 0+ I 228 Kč*

Tereza Marianová

Ptala se
Františky Marta

Keřolelo

150 x 150 mm I 14 str.
I 0+ I 198 Kč*

190 x 150 mm I 18 str.
I 0+ I 228 Kč*

EDICE PRO EMU
Andrej Kolenčík
& Tomáš Grečko

Šašek Vtipťápek
Dětská komiksová kniha Šašek Vtipťápek
vznikla podle příběhů a kreseb, které autoři
společně vytvářeli ještě na základní škole.
210 x 280 mm I 136 str. I 8+ I 368 Kč*
překlad: Jakub Pavlovský

Nakladatelství Meander
www.meander.cz

MEANDER

Obrazové hříčky pro menší i větší děti

František Petrák

Labyrinty

Labyrint je místo plné meandrů,
zatáček, překážek a zátočin,
zkrátka hotové bludiště.
160 x 226 mm I 18 str.
I 4+ I 268 Kč*

EDICE manamana

I květiny mají sousedy.
O patro výš šumí tajemné
keře. Co si vyprávějí a kdo
se v nich schovává?

EDICE Chameleón

Strašidelná pohádka Ivana
Martina Jirouse, kterou napsal
svým dcerám v dopise z vězení.

Kdo z nás nemá někdy problém ráno
vylézt z postele, že? Rostík si musí
nařídit dokonce šest budíků – ale
z postele ho vytáhne až ten sedmý,
speciální!
190 x 150 mm I 14 str. I 0+ I 228 Kč*

Daniela Fischerová
& Anna Niklová

Tramvaj letí!
Tramvaj letí! je výběrem legračních
a hravých básniček o zvířátkách, ale
i o létající tramvaji, ježibabě, elfech
či o vesmířanech.
190 x 150 mm I 18 str. I 0+ I 228 Kč*

Ivana Pecháčková

třetí série novozákonních
příběhů
Biblická edice manamana se uzavírá posledními osmi
příběhy Nového zákona, které dětem převyprávěla Ivana
Pecháčková a ilustrovali je talentovaní čeští výtvarníci
nejmladší generace. Který apoštol Ježíše zradil? A který
zapřel? Co jsou to letnice? S těmito a dalšími otázkami
dětem pomůžou přiložené metodické listy, které obsahují
soubor úkolů procvičujících nejen porozumění a pozornost
dětí, ale i jejich kreativní schopnosti.
120 x 150 mm I 4+ I 128 Kč* (1 ks),
cena kompletu (8 ks) 898 Kč*

*ceny jednotlivých titulů v katalogu jsou uváděny včetně DPH

Srdečně zveme na stánek HA421 – Hala A
nakladatelství Dokořán na veletrhu Svět knihy 2022
9.–12. června 2022 na pražském Výstavišti

Beseda o dílech Itala Calvina / Diskuze
Pátek 10. června 2022, 12.00–12.50
ATELIÉR EVROPA – Venkovní plocha
Setkání s J. Pelánem a K. Vinšovou, překladateli děl jednoho z nejvýznamnějších
italských autorů 20. století, která vycházejí v nakladatelství Dokořán. V čem jsou
specifická Neviditelná města, Kosmické grotesky či Palomar a na koho měl Calvino vliv?

Autogramiáda Jiřího Adamoviče, Kamila Podroužka,
Václava Cílka a Martiny Hrnčířové
Pátek 10. června 2022, 16.00–16.50
Nakladatelství Dokořán, stánek HA421 – Hala A
Psychiatrička Martina Hrnčířová uvede svou knihu Klidná mysl v dobách zlých, ve které
dává návod, jak o sebe v těchto neklidných časech pečovat a navzdory všem krizím
a náhlým změnám dosáhnout duševní rovnováhy.
Trojice autorů představí publikaci věnovanou Vlhošti – rozložité tajemné hoře na
rozhraní Kokořínska a Českého středohoří. Kniha nás seznamuje s geologickým
vývojem a historií osídlení kraje i spiritualitou tohoto málo známého, ale o to
magičtějšího koutu Čech.

Autogramiáda Zdeňka Vacka, Václava Cílka a Martina Polívky
Sobota 11. června 2022, 14.00–14.50

Nakladatelství Dokořán, stánek HA421 – Hala A
Publikace Český a moravský les se věnuje všem aspektům lesa, od hospodářského významu
až po vliv na klimatické procesy a tvářnost krajiny. Vznikla ve spolupráci s Českou lesnickou
společností a je určena nejen lesníkům, ale každému, kdo má les rád.

Máme pro Vás připraveny nejen knihy z naší produkce, ale také:
» veletržní slevy a rabaty
» ke každému nákupu hodnotnou knižní prémii
» výprodej starších titulů za symbolické ceny
Nakladatelství Dokořán, s. r. o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5, e-mail: dokoran@dokoran.cz, www.dokoran.cz

rozhovor

s Leenou Krohnovou

VYSNĚNÁ SMRT
Rozhovorům o smrti se vyhýbáme. Stále nejsme schopni ji přijmout jako součást života. Finská spisovatelka Leena Krohnová, autorka knihy Vysněná smrt (Dokořán,
překlad Ema C. Stašová), píše o smrti způsobem, který je naprosto nečekaný: jako
o obchodním artiklu, který umožňuje lidem uniknout ze života, který žijí.
Téma dobrovolné smrti rozděluje společnost. Co si o tom myslíte?
Když mi bylo dvacet, napsala jsem článek s názvem Základy thanatologie (nauka o umírání
a smrti, pozn. red.). Byla jsem přesvědčena,
že stát by měl vytvořit jakási centra pro sebevraždu, v nichž by zájemci, kteří vidí svůj život
jako nesnesitelný, z něj mohli odejít rychle
a bezbolestně. Moje kniha si hraje se stejnou myšlenkou, kterou ale už teď vidím jako absurdní, a dokonce
nebezpečnou. Osobně stále silně podporuji dobrovolnou eutanasii v případech, kdy pacient trpí nevyléčitelnou chorobou a trpí tak, že je to lidsky neobhajitelné. Je
ale jasné, že je tu spousta etických a právních problémů.
Hlavní postava knihy Lucia je lékařka, která pomáhá
nemocným vyléčit se a zároveň pracuje ve společnosti,
která umožňuje lidem zemřít. Jaký je podle vás největší
úkol lékařů v dnešní době?
Stejný jako vždycky: naslouchat pacientovi, ulevit mu
od bolesti, vyléčit jeho nemoci, pokud je to možné.

Myslím, že lékař by měl mít možnost asistovat
pacientovi při jeho odchodu ze života, jestliže
vidí, že jeho bolest je nesnesitelná. Dnes je to
již možné a legální v některých zemích.
Vaším tématem je také umělá inteligence.
Myslíte, že se jí máme obávat?
Ta už naši společnost změnila definitivně
a způsobem, jaký si ještě plně neuvědomujeme. Je to
nová cesta lidské evoluce. Myslím, že jako lidský druh
už nemůžeme bez umělé inteligence žít. Všechny vynálezy mohou být použity stejně jako zneužity. Válka
může posunout vědecký pokrok a později se tyto výzkumy mohou využít pro mírové účely. A naopak věci
stvořené pro obecný užitek mohou být zneužity proti
lidem.
Píšete také pro děti. Jaký je rozdíl mezi dětstvím dětí
dnešních a tím vaším?
Telekomunikační technologie a zvlášť internet přinesly do života dětí takové možnosti! Ale paradoxně také

děti o leccos ochudily, technika vítězí nad slovy a čtením. Ačkoliv se zvětšuje technická gramotnost dětí,
jejich hlubší gramotnost trpí. Velmi rychle vstoupí do
nejrůznějších vztahů, ale intimní samotu nezvládají.
Dovolte mi nakonec osobní otázku: Bojíte se smrti?
Jsem velmi zvědavá a plná naděje a taky strachu, samozřejmě. Kdyby po smrti nebylo nic, nebylo by se
čeho bát, kromě potíží a stresu, které přináší samo
stáří. Když je člověk blízko smrti, je to to jediné, co nechce. Ale já jsem přesvědčená, že vědomí nikdy nezemře, protože je to podstata lidské existence. Jsme si po
smrti vědomi sami sebe? Kdybychom existovali i po
fyzické smrti, pamatovali bychom si svůj pozemský
život? To nevíme, ale každý z nás se to jednou v životě
dozví.
JARMILA SKOPALOVÁ

Světově uznávaná bioložka a ochránkyně přírody Jane

Goodallová změnila svým výzkumem v šedesátých letech
20. století pohled na chování šimpanzů a významně se zasloužila o jejich ochranu. Zjistila například, že tito primáti používají
nástroje, že dokážou projevovat své emoce, ale i to, že se mezi
sebou zabíjejí. Šimpanze v africkém Gombe studovala přes
45 let a právě jí vděčíme za mnoho poznatků o nich.
Celý svůj život zasvětila přírodě a její ochraně a její působení už
dávno přesáhlo oblast vědy. Stala se poslem míru OSN, cestuje
po světě se svým projektem pro mladé Roots & Shoots (několikrát navštívila také Českou republiku), přednáší a věnuje se
i dalším humanitárním projektům. Za celoživotní přínos v oblasti výzkumu myšlení zvířat a rozvoje lidstva obdržela v roce 2021
prestižní Templetonovu cenu.
V této knize Jane Goodallová odhaluje své rodinné zázemí
a nastiňuje své působení v Africe. Předkládá tak inspirativní
poselství, stejně hluboké jako poznání, ke kterému došla na své
cestě za hledáním naděje nejen uprostřed nedotčené přírody.
Vyšlo 27. května.
ISBN: 978-80-7670-075-8
320 stran, s fotopřílohou, 398 Kč.

JARNÍ
NOVINK A

NAKLADATELSTVÍ

KNIHY, KTERÉ MAJÍ SMYSL

Svět knihy Praha
9. – 12. 6. 2022

Výjimečné dětské knihy
Těšíme se na Vás
u stánku:

HA306

veletržní sleva

40 %

www.ellamax.cz

knižní tipy

NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM
Představujeme poslední část výběru ze současné české literatury pro děti a mládež 2020–2021, který vydává Komise pro
dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů a Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu společně
se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Všechny knihy najdete na www.nejlepsiknihydetem.cz.
Nikkarin
HUBERT & HUGO
(Labyrint)
Hubert jako intelektuál ze čtyřicátých let a Hugo jako občas
zmatkující kluk. Hlavní hrdinové komiksové série, která vychází
v časopise Čtyřlístek od roku 2016, zažívají dobrodružství skoro jako Indiana Jones nebo Tintin.

Marek Toman, Jan Blažek
ODSUNUTÉ DĚTI
(Post Bellum)
Publicista a dokumentarista Jan Blažek už několik let pořizuje
rozhovory s německými pamětníky odsunu z území Československa. Pět osudů spolu s Markem Tomanem převedl do komiksu.

Miloš Anděra, Michal Sušina
JAK SI ŽIJÍ MLÁĎATA
(Slovart)
Zábavná encyklopedie pro nejmladší zájemce o život zvířat.
Kniha se věnuje jak různým fázím vývoje mláďat, tak rozmanitým živočišným druhům a životním prostředím.

Marka Míková, Galina Miklínová
KABÁT A KABELKA
(Argo)
Lovestory hřejivého zimního kabátu a růžové kabelky. Oba cestují autobusem, když si kabát položí rukáv na malou kabelku.
Od té doby na sebe myslí…

Jan Sovák
EXPEDICE BADATELE VĚNCESLAVA BRÁBKA DO TEMNÝCH HLUBIN SILURSKÝCH MOŘÍ
(Slovart)
Druhá kniha o vědci – dobrodruhovi Brábkovi, který se s pomocí stroje času tentokrát vydává do období siluru za trilobity
a dalšími primitivními tvory.

Karel Čapek, Kateřina Čupová
RUR
(Argo)
Mladá komiksová kreslířka přistoupila k adaptaci Čapkovy hry
s respektem. Přidává jen krátkou snovou pasáž a jednookénkové flashbacky. Díky tomu přibližuje hru současnému publiku.

PROMETHEUS, spol. s r. o., nakladatelství učebnic matematiky a fyziky
Nakladatelství Prometheus, spol. s r. o., vydává koncepčně ucelené řady učebnic matematiky a fyziky pro všechny stupně
a typy škol doplněné o sbírky úloh, pracovní sešity, testy a další metodickou i odbornou literaturu pro žáky a učitele.
D. Mandíková – V. Karásková – B. Kroupová: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia
Moderně koncipovaná sbírka s úlohami vycházejícími z běžných životních situací. Žáka motivuje vymýšlet různé způsoby
řešení úloh. Pracuje i s obrázky, grafy a obsahuje náměty k vlastním experimentům a projektům.
M. Hudcová – L. Kubičíková – T. Hudec: Matematika v příkladech, 1. díl
Sbírka je tvořena čtveřicemi analogických úloh (A jsou vzorové úlohy řešené, B, C, D jsou obdobné úlohy neřešené s výsledky). Úlohy ve čtveřici jsou zaměřeny na stejný jev, či skupinu stejných jevů. Je určena pro učitele i žáky.
P. Pavlíková – F. Procházka: Diferenciální a integrální počet
Učebnice z devítidílné sady tematicky zaměřených učebnic z matematiky pro studenty středních škol.
Diferenciální
a integrální počet

M AT E M AT I K A

P R O

S T Ř E D N Í

Š K O LY

ma t e
ma t i
ka
PAVLA
PAVLÍKOVÁ
FRANTIŠEK
PROCHÁZK A

Čestmírova 10, 140 00 Praha 4
e-mail: odbyt@prometheus-nakl.cz
tel.: 241 740 283

https://prometheus-nakl.cz
https://prometheus-eknihy.cz
https://prometheus-data.cz

www.pa ve l me rva rt. cz
Jan Ježek

KNIHA O KLADSKÉM
POMEZÍ
Vázaná, 240 x 210 mm, 504 stran,
celobarevná, cena: 690 Kč

Kladské pomezí – česko-polský
region na rozhraní východních
Čech a Dolního Slezska. Bezesporu jedna z nejkrásnějších a nejzajímavějších oblastí střední
Evropy. Jan Ježek se ve své knize
pokusil slovem i obrazem zachytit a přiblížit kulturní i přírodní krásy tohoto
nádherného koutu. Autor nás provází krajinou prostřednictvím příběhů, jež
odkrývají zvláštností místní přírody i kulturní fenomény pro Kladské pomezí
typické. To vše doplňuje velkým množstvím fotografií, pořízených v průběhu
posledních dvaceti let, přičemž mnohá atraktivní místa či přírodní i kulturní
objekty jsou v této podobě zachyceny vůbec poprvé.

BUDDHISTICKÁ EKONOMIE
MALÁ ČÍTANKA (NEJEN) PRO
KAPITALISTY
Z angličtiny přeložil Max Ščur
Brožovaná, 140 x 205, 190 stran, cena: 269,-

Buddhistická ekonomie je v současnosti již poměrně etablovaný proud ekonomického myšlení,
který se na Západě rozvíjí od 60. let minulého
století. V tomto výboru autoři textů – akademici
i duchovní, laici i mniši – hledají odpovědi na
otázky: jak lze skloubit ekonomickou efektivitu
s etickými hodnotami? Co je z buddhistického
hlediska špatné na kapitalismu a co s tím můžeme udělat? Je možná „ekonomika soucitu“ a pomůže nám zvládnout následky klimatické krize? Kniha
volně navazuje na publikaci Radikální buddhismus z roku 2019.

Wolfram Kinzig

PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ
V ANTICE
Překlad: Vlastimil Drbal
Brožovaná, 145 x 210 mm, 160 stran, cena: 239,-

K pronásledování křesťanů v antice lze přistupovat z různých úhlů. Ten, který zvolil autor knihy,
spojuje zajímavým způsobem literární zprávy
křesťanských autorů s moderním historickým
a archeologickým bádáním, díky němuž bylo
nutné některé tradiční představy revidovat.
Fenomén pronásledování křesťanů v antické době sleduje od počátků, kdy
křesťané tvořili pouhou sektu uvnitř židovství, až po dobu císaře Diokleciána. Autor navíc do své publikace zahrnuje i pronásledování křesťanů ve 4.
století po Kristu jak v římské říši, tak i mimo její hranice.

Jurij Dmitrijevič Bezsonov

DVACET ŠEST VĚZNIC A ÚTĚK
ZE SOLOVEK
Přeložil: Michal Siažik
Vázaná, 140 x 205 mm, 288 stran, cena: 319,-

Kniha Jurije Bezsonova, carského důstojníka
a aktivního účastníka první světové války, popisuje peripetie spojené s životem v porevolučním
Rusku, jakož i zkušenost s opakovaným vězněním. Jsme svědky autorova dobrodružného a bezmála marného hledání důstojné existence, jeho
odhodlaného boje i prožívané deziluze. Poprvé je Bezsonov uvězněn roku
1918. Tehdy začíná období jeho putování po věznicích a táborech, střídané
chvilkami vskutku dobrodružného pobytu na svobodě...

I va n a Č orne jová

Temno
Podle jedněch tragická epocha, podle
druhých čas kultury a vzdělanosti. Málokterá
etapa českých dějin vzbuzuje u historiků
tak protikladné soudy. Přední odbornice
přináší přehledný a vyvážený pohled
na dobu, kterou jsme si podle Jiráskova
románu uvykli nazývat temnem.

Jan Bělíček

V chapadlech
murmuru
Chaos, zmatení, nejistota, úzkost,
polarizace – těmito slovy často popisujeme
dnešní svět. Svébytná čítanka současné
beletrie hledá jejich odraz v dílech
současných autorů a autorek, například
Eleny Ferrante, Karla Oveho Knausgarda,
Édouarda Louise či Sally Rooneyové.

Vo J těch M atocha
karel osoha

Prašina:
Křídový panáček 3
Na Prašině začne řádit tajemný žhář a na
ohořelých stěnách se objeví podivný symbol…
Svět knižního fenoménu se rozrůstá v komiksové
sérii s novými příběhy, novými hrdiny a novými
záhadami. Toto jsou kroniky Prašiny.

Tak hladký převrat nečekali
ani komunisté

1948 až 1956

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci
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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.

řirozená věc. Pečení
axí. Porozumíte proečení svého prvního
m členem vaší rodiny.

PODLE
FA R M H O U S E
C U LT U R E

U VÁS DOMA

PRŮVODCE SVĚTEM

Sous vide vám umožní
povznést domácí vaření
na úplně novou úroveň!
V této knize najdete
více než 100 receptů
pro každou příležitost.

LISA Q. FETTERMAN

Skvěle uvařené jídlo
díky moderní technice

FERMENTACE
PRŮVODCE
SVĚTEM

288 stran
brožovaná
489 Kč

U VÁS DOMA

P O D L E FA R M H O U S E C U LT U R E

372 stran
vázaná
549 Kč

K ATHRY N L UK A S
A S HAN E PETER S ON

Meesha Halm & Scott Peabody

SOUS VIDE

V této „bibli
fermentace“
naleznete vše
o fermentaci, její
historii a hlavně
100 skvělých
receptů.

F E R M E N TA C E

LISA Q. FETTERMAN

Meesha Halm & Scott Peabody
www.anag.cz

K AT H R Y N L U K A S A S H A N E P E T E R S O N

A N N A Š M A LC O VÁ

Víte, že si jogurt můžete vyrobit doma a že všechno,
co je k tomu potřeba, máte v kuchyni? S touto knihou
můžete vyzkoušet různé druhy jogurtů, připravit
lákavé pochoutky nebo jím nahradit obvyklé
ingredience. Jogurt totiž není pouze rychlou
snídaní nebo svačinou – je to univerzální
ingredience s blahodárnými účinky,
kterou můžete využít od předkrmů
až po dezerty a inovovat tak svůj
jídelníček – nejen že pokrmům
dodáte nový rozměr chuti, ale také
jím pohodlně nahradíte například
máslo, smetanu, majonézu,
mascarpone apod.

40 vynikajících
receptů obsahujících
jogurt, který je
zdravou alternativou
másla, smetany
či majonézy.

OD LAHODNÝCH KOLÁČŮ
PO NADÝCHANÉ BUCHT Y

Tak sladce voní domov

50 rodinnými recepty
na mnoho sladkých
pochoutek.

Tato kuchařka je inspirována 60 rodinnými recepty, které byly po mnoho let
vylepšovány a staly se velice oblíbenými nejen u nás doma. Najdete zde jak
recepty na výborné kynuté buchty a koláče, tak na křehká a třená těsta, nechybí
ani smažené pochoutky a recepty z listového nebo litého těsta.
Ať už se budete chystat péct svatební koláče, nebo jen něco drobného k nedělní
kávě, najdete to právě v této ojedinělé kuchařce. Stačí si jen vybrat.
Pojďte si provonět domov chutnými a vyzkoušenými recepty, které vytvoří
tu pravou, vanilkou provoněnou, domácí atmosféru.

m

Od lahodných koláčů po nadýchané buchty

Jogurtista

Kuchařka, která je

Tak sladceinspirovaná
voní domov více než

V knize najdete postup, jak připravit
různé druhy jogurtu, a také tipy,
aby se vám to dokonale povedlo.
Seznámíte se i s přípravou jogurtu
z odstředěného, bezlaktózového
či kozího mléka, a dokonce
i z rostlinného sójového nápoje. Najdete
zde 40 lahodných receptů jako například Labneh,
Rizoto s hráškem a špenátem, Kuře marinované v bylinkách,
Bylinková focaccia, Bavorský krém s nektarinkami
a vanilkou, Malinová roláda a další.

112 stran
TaP sladce brožovaná
299 Kč
voní domov
sladká vune
povidla, tvaroh krvehykbéorné Maminka
136 stran
brožovaná
349 Kč

Doporučená cena 349 Kč

VIRGINIA REPETTO je fotografkou, autorkou receptů a food
stylistkou pracující pro různá nakladatelství a společnosti
v této branži. Miluje dobré jídlo a při vaření spojuje preciznost
s kreativitou. Ráda používá lokální a sezónní suroviny.
Od roku 2010 provozuje blog zuccherozenzero.com
( zuccherozenzero), kde sdílí všechny své experimenty
a kulinářská dobrodružství.

www.anag.cz

A N N A Š M A LC O Doporučená
VÁ
cena 299 Kč

KOUZLO
KVASKU

Snadné a zdravé recepty pro celou rodinu

Lahodné
cké
makrobioti ské᾿
vegetarián
a veganské
o
recepty pr
každý den

Naučíte se jak
co nejjednodušeji
kvásek založit,
jak se o něj starat
a na téměř
50 receptech
jej využít.

V téhle kuchařce najdete přes 100 receptů na lahodná jídla plná těch správných
živin. Annabel Karmel moc dobře ví, jak se zavděčit menším i větším dětem, a přitom
si zbytečně nepřidělávat práci v kuchyni. Pokrmy podle jejích receptů zvládnete
během chvilky, jejich příprava vás bude bavit a s chutí si je dají i ti nejvybíravější jedlíci.

144 stran
brožovaná
279 Kč

Skutečné jídlo pro malé labužníky nabízí recepty na večeře hotové během pouhé
čtvrthodinky, které se skvěle hodí pro všední dny, kdy na vaření nebývá moc času,
najdete tu ale i bezmasé pokrmy, zdravé alternativy populárních fastfoodových
hotovek, sladkosti a další pochoutky, které jsou zdravější, než by člověk řekl,
a taky několik opravdu „parádních“ jídel pro slavnostní příležitosti.

Ing. Dagmar LuZnA

Doporučená cena 349 Kč

www.anag.cz

Annabel Karmel

EČNÉ J
SKUMTALÉ LABUÍŽDNLO

PRO

Více než 100
jednoduchých
lahodných receptů
pro malé děti
i dospělé

ÍK Y

VIRGINIA REPETTO

Doporučená cena 549 Kč

SKUTEČNÉ JÍDLO
PRO MALÉ LABUŽNÍKY

a nejen doma ve své
ntovala. Nejenže vás
obem, který zvládne
yužít.

SOUS VIDE se již dlouhá léta těší zasloužené pozornosti v restauracích, kterým umožňuje připravovat de-

Fermentované pokrmy obsahující
živé kultury
jsou
oblíbenédokonalosti.
a vyhledávané
likátní pokrmy
dovedené
k naprosté
Teď jak pro svoje výrazné
ale pro
vynálezci
prvního vliv
cenově
dostupného
a mnohovrstevnaté chutě, tak
jejich Nomiku,
velmi pozitivní
na zdraví
zažívacího traktu i podporu
ponorného sous vide cirkulátoru, přicházejí s touto
celkové imunity. Dosud však neexistovala
kniha, která by toto téma pojednávala s hlubokou znalostí věci,
kuchařkou, která popisuje, jak si pokrmy jako z té nejale současně i poutavě a srozumitelně.
Průvodcemohou
světem
fermentace
Culture tyto požadavky
lepší restaurace
pomocí
metodypodle
sous Farmhouse
vide připravitčtenáře
v pohodlí
vlastní skuchyně
i amatérští
ovšem hravě splňuje. Jeho autoři
seznámí
tisíciletou
historií kuchaři.
fermentace, detailně proberou
Objevte způsob, jak uvařit lahodné a zaručeně šťavzdravotní přínosy fermentovaných
potravin
i veškeré
otázky
týkající
naté krůtí
masoaazodpoví
ochutnejte
i neotřelé
předkrmy
– cose zdravotní nezávadnosti
a bezpečnosti jejich přípravybyste
i uchovávání.
knihy
je ovšemV pečlivě
vybraná sbírka stovky léty
řekli třebaJádrem
smaženým
žloutkům?
této knize
najdete jak
vícekysaného
než 100 zelí,
receptů
prokvašené
každou i ve
příležiprověřených receptů na zpracování
rychle
vlastní šťávě fermentované
tost. Sous vide vám umožní povznést domácí vaření
zeleniny a kimči, pálivých chillinaomáček,
kvašeného
úplně novou
úroveň.ovoce a ovocného želé, kombuchy, tak i alkoholických
ciderů a medoviny. Zkrátka je to příručka, kterou by měl vlastnit každý domácí fermentista – spoustu
praktických informací v ní totiž najde nejen ten, kdo se fermentaci teprve chystá vyzkoušet a přemýšlí o své
první skleničce kvašené zeleniny, ale i ten, kdo pokrmy či nápoje touto přirozenou cestou vyrábí už léta.

Annabel Karmel

aprosto nepředstaviručně vedeného tra-

MÁJOVÉ VAŘENÍ S KNIHAMI
Z NAKLADATELSTVÍ ANAG

VIRGINIA
REPETTO
NÁVOD NA PŘÍPRAVU RŮZNÝCH DRUHŮ DOMÁCÍHO JOGURTU
A RECEPTY PRO JEHO DALŠÍ VYUŽITÍ

Více než 100
jednoduchých
lahodných receptů
pro malé děti
i dospělé.
240 stran
vázaná
349 Kč

www.anag.cz

Tyto knihy zakoupíte na www.anag.cz
a ve všech dobrých knihkupectvích v ČR.

anag@anag.cz, 585 757 411

www.anag.cz

NOVINKY v Zoner Press

Naučte se kreslit ANIME

Originální dívčí postavy a působivé
výrazy a pózy

Kompletní nabídka knih na
www.zonerpress.cz

Vydavatelství
Zoner Press
tel.: 532 190 883
www.zonerpress.cz
Nové sady 18, 602 00 Brno

JARNÍ PROBUZENÍ S KNIHAMI
Z NAKLADATELSTVÍ ANAG
Thriller podle námětu
Sebastiana Fitzeka,
tentokrát o mladé
podcasterce skutečných
zločinů Jule Ansorgeové
a fascinujícím tématu
forenzní fonetiky.
Mimo jiné vysvětluje:

• jak má člověk svá přání správně formulovat
• jak očekávání negativních věcí působí proti naplnění
vědomých přání
• jak se vyhnout různým léčkám

Krok za krokem nacvičujeme úspěšné přání si a s každým splněným
přáním roste naše důvěra ve vlastní schopnosti a možnosti.
Tato kniha – obohacená mnoha příklady ze života Pierra Franckha
– nám nabízí cestu, jak změnit náš život, protože ovládnutím
umění jak si správně přát získáme pravý klíč k vytvoření šťastného
a harmonického života.

Pierre Franckh

U VÁS DOMA

ODA NÝCH

SOUS VIDE

288 stran
brožovaná
489 Kč

Skvěle uvařené jídlo
díky moderní technice

LISA Q. FETTERMAN

Doporučená cena 269 Kč

Meesha Halm & Scott Peabody

METAČLOVĚK

Léčivá síla
klidného stání
Uvolnění blokád
Zlepšení pohyblivosti
Rozvoj vnímání vlastního těla
V rovnováze
s čínskou meditací
vestoje

www.anag.cz

www.anag.cz

META
ČLOVĚK

Osvoboďte svůj nekonečný potenciál

S tím, jak využíváme svou individuální
schopnost tvořit, máme jako živočišný druh
potenciál změnit svět

Staňte se metačlověkem
a překročte omezení
vytvářená myslí, vstupte
do nového stavu vědomí
a změňte svůj život
zevnitř.

Začátek jakéhokoliv výtvoru je v myšlence. Naše myšlenky cestují jako elektrické impulsy nervovými drahami, přičemž neurony se spojují a vytvářejí
elektromagnetická pole. Tato pole jsou neviditelnou energií, a přesto působí
na molekuly hmoty kolem nás stejně, jako magnet organizuje kovové piliny.
V knize Realita zhmotněná myslí vysvětluje oceňovaný badatel Dawson
Church způsob, jakým naše mysl vytváří hmotu. Nyní můžeme vysledovat vědecký základ každého článku v řetězci vedoucím od myšlenky k věci.
Vidíme překvapivé způsoby, jimiž naše záměry tvoří materiální svět.
Vědecké poznatky v knize vhodně ilustruje řada autentických příběhů lidí,
kteří zkrotili výjimečnou tvořivou sílu mysli a na základě svých myšlenek se
například vyléčili i z vážných nemocí. Neurovědci změřili a znají konkrétní
podobu mozkových vln, jež vedou ke zhmotnění. Tento „stav flow“ si může
osvojit a používat kdokoliv z nás.
Nové objevy v epigenetice, neurovědě, elektromagnetismu, psychologii, cymatice a kvantové fyzice spojují jednotlivé kroky procesu. Dokazují, že se
celý vesmír sám organizuje, a když je naše mysl ve stavu flow, koordinuje
se s inteligencí přírody, aby společně vyprodukovaly synchronní výsledky.

Deepak Chopra, M.D.

Doporučená cena 399 Kč

Dawson Church
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Dawson Church

Realita zhmotněná myslí

Doporučená cena 489 Kč
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U VÁS DOMA

Léčivá síla klidného stání

Objevte i vy tento drahokam z pokladnice
čínského léčitelství zajišťující vnitřní i vnější
harmonii a zdraví.

LISA Q. FETTERMAN

CHRISTINA TOSI
zakladatelka a majitelka Milk Bar

Přiveďte tělo a mysl
do rovnováhy díky
tradičním čínským
léčitelským znalostem
a meditaci ve stoje
Zhan Zhuang.

Bernadett Gera

ale vynálezci Nomiku, prvního cenově dostupného
ponorného sous vide cirkulátoru, přicházejí s touto

Tradiční
čínská
Zhan
kuchařkou,
která meditace
popisuje, jakvestoje
si pokrmy
jako z Zhuang
té nejlepší restaurace mohou pomocí metody sous vide přisi vás
získá
díky vlastní
snadnému
praktikování,
ale
pravit
v pohodlí
kuchyně
i amatérští kuchaři.
jak uvařit lahodné a zaručeně šťavtakéObjevte
svýmizpůsob,
všestrannými
účinky. Díky cvikům,
naté krůtí maso a ochutnejte i neotřelé předkrmy – co
byste
řekli třeba
smaženým
žloutkům?
V této
knize
které
v knize
najdete,
se vaše
tělo opět
nenásilně
najdete více než 100 receptů pro každou příležitost. Sous
vide vám
umožní
povznést
„vyladí“.
Během
krátké
doby
můžedomácí
dojít vaření
k uvolnění
na úplně novou úroveň.
i těch nejniternějších napětí a bloků, které jsou
uloženy hluboko v těle. Tím dochází k posilování
a podpoře uvolnění a rovnováhy na emocionální,
mentální i fyzické úrovni.

Meesha Halm & Scott Peabody

HAROLD MCGEE
autor knihy On Food and Cooking
„Lisa je dychtivá vizionářka, jejíž ambicí je přinést
do světa moderního vaření spoustu chuti a inspirace.
Každý, kdo se ze zvídavého domácího kuchtíka stal neurotickým šéfkuchařem, ví, jak napínavá a vzrušující může
být snaha přenášet profesionální postupy do podmínek
domácí kuchyně. Nadšení z ponorného cirkulátoru, díky
kterému se dá vařit metodou sous vide jak v práci, tak
i doma, mě asi jen tak neopustí!“

Deepak Chopra, M.D.

ní a návyků, jež
vot dávat smysl
ňuje 31denním
ění: Projasní ho
potenciál stane

7 PRAVIDEL,
JAK USKUTEČNIT SVÉ SNY

www.anag.cz

SOUS VIDE se již dlouhá léta těší zasloužené pozor-

„Sous vide u vás doma je vítaným úvodem do světa vaření za udržování stálé nízké teploty, nejdůležitější kulinářské inovace posledních let. Udržet konzistentně
vysokou kvalitu pokrmů je s pomocí sous vide jednodušší než kdykoliv dříve, a to nejen pro profesionální
šéfkuchaře, ale i pro domácí kuchaře amatéry.“

vyšší stavy věvědomí, která

Probuzení, jak
t se – a stát se
, co si myslíme,
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ew Turn in the South
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Sous vide vám umožní
povznést domácí vaření
na úplně novou úroveň!
V této knize najdete více
než 100 receptů pro
každou příležitost.
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CHRIS COSENTINO
že Top Chef Masters
staurace Cockscomb

LARS WILLIAMS
je v restauraci Noma
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Doporučená cena 209 Kč

VÝ

Utvořte si svůj
život tak, abyste
dostali ve správnou
chvíli to, co právě
potřebujete
– partnera, auto,
bydlení…

SK
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JAK SI SPRÁVNĚ
PŘÁT

PR

í

Pierre Franckh

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT

Sám si utvářet svůj vlastní život, obdržet
ve správnou dobu právě to, co člověk potřebuje
– partnera, auto, byt – kdo by to nechtěl?!
Pierre Franckh nám ukazuje, že to nemusí
zůstat jen zbožným přáním, a vysvětluje velmi
praktickým způsobem, jak pomocí 7 pravidel
získat potřebnou schopnost, abychom od života
dostali vždy to pravé.

www.anag.cz

Tyto knihy zakoupíte na www.anag.cz
a ve všech dobrých knihkupectvích v ČR.

Předmluvu napsal
dr. Joe Dispenza

Realita
zhmotněná
myslí

Ohromující
poznatky o tom,
jak náš mozek vytváří
hmotnou realitu

Začátek všeho je
v myšlence.
Autentické příběhy
lidí, kteří se díky
svým myšlenkám
vyléčili i z vážných
nemocí.
344 stran
brožovaná
399 Kč

anag@anag.cz, 585 757 411

www.anag.cz

I letos pro Vás máme řadu novinek, které nesmíte minout. 11. 6. v 10:00 pokřtíme za účasti několik fotbalistů novou knihu Reprezentanti a v 15 hodin představí
autoři knihu Zákon pěti klasů o ukrajinském hladomoru v minulém století. Zvláštním hostem je známý slovenský spisovatel Jozef Banáš, který bude mít na stánku Olympie autogramiádu v sobotu 11. 6. od 13:00 hodin. Podrobnosti naleznete na www.iolympia.cz

NAKLADATELSTVÍ
ANCH BOOKS
Christina von Dreien
NEPOSLUŠNOST LÁSKY
Co pozitivního se lze naučit
ze současné situace ve světě

Zoev Jho
Diana Luppi

Jan van Helsing
Stefan Erdmann

E. T. 101

WHISTLEBLOWER
Insideři z politiky,
hospodářské sféry,
medicíny, policie, tajných
služeb, Bundeswehru
a zdenářských lóží odhalují
utajované skutečnosti

Žijeme ve zvláštní době, jež se
zdá být stále podivnější. Mnozí
lidé si kladou otázky: Co se to
na Zemi odehrává? Co se stalo
s lidstvem a Zemí v posledních
letech? A jak to všechno skončí?
Kniha „Neposlušnost lásky“
poskytuje na tyto otázky
k současné situaci ve světě jasná,
ba někdy překvapivá vysvětlení.
Christina vyzývá k větší odvaze
a lidskosti, k nenásilnému
odporu proti společenskému
systému, který je lásce vzdálen
natolik, že bezohledně ničí
přírodu a prohlašuje lži, manipulace, agrese či války za normu.
Navzdory všem těmto nekalostem
však Christina vykresluje velmi pozitivní obraz budoucnosti naší planety. Fascinujícím
a pro každého srozumitelným
způsobem objasňuje, že člověk
je od přírody laskavá a milující
bytost; že je tedy jen otázkou
času, kdy se současný systém
negativity rozpadne z nitra sám
a nahradí jej nová forma soužití
založená na míru, svobodě a vzájemném respektu.
Na Zemi se každý den probouzí stále víc a více lidí, spojují se
mezi sebou a vytvářejí mohutný
světelný impuls změny. Tichou
revoluci neposlušnosti lásky již
nelze zastavit.

Jan van Helsing
TAJNÉ SPOLEČNOSTI

Michael Morris

CO NESMÍTE VĚDĚT! 2
Teror, revoluce, války – kdo
a co za tím stojí! Jaké jsou
plány tajné světovlády?

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB

Autor jednoduše píše
o složitých faktech a komplexních souvislostech
a ukazuje cestu, jak se
osvobodit ze spárů tajné
světovlády a znovu učinit
Evropu i svět místem míru
a empatie.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

DOSTIHNOU
CARLA MØRCKA
STÍNY MINULOSTI?
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hostbrno.cz

Aleksander Kaczorowski
Pražský slabikář
Od Kafky k Havlovi a zpět
Literární průvodce českým dvacátým stoletím. Autor nejenže
poutavě představuje to nejlepší i nejabsurdnější z tuzemské
literatury, ale také vypráví své zážitky a zkušenosti z vlastního
objevování české literatury a kultury.
369 Kč Non-fiction

Jiří Trávníček
Betty a my
o jednom českém kulturním fenoménu
Autor sleduje americké osudy života a díla Betty MacDonaldové
v širších kulturně-společenských souvislostech a hledá české
paralely. V další části dostávají slovo české čtenářky a jejich
názory. Kniha končí shrnujícím pohledem na daný fenomén
v širokém kontextu (čtenářské) kultury.
349 Kč Odborná literatura

Karolína Fílová
Přístav
Filozofický román o světě
věčného klidu. Nabídku
tělesné dokonalosti, poklidu
a věčnosti, kterou láká kavárna
Přístav, nelze odmítnout. Nebo
snad ano? Gabriel a Helena se
přístavu klidu vzdají a vracejí
se do svého životního příběhu,
aby prozkoumali jeho zlomové
body a pokusili se mu — znovu
a jinak — porozumět.
299 Kč Česká beletrie

hostbrno.cz

Pestré literární
zážitky

Takis Würger
Noah
O jednom přeživším
Příběh pašeráka, vězně, zloděje, námořníka,
bojovníka i zachránce. Vzpomínky židovského
hrdiny, který pomáhal během německé okupace
Belgie pašovat židovské děti do Švýcarska.
Přežil tři pochody smrti a po čtyřech letech
v koncentračním táboře se konečně dostal
na svobodu.
329 Kč Překladová beletrie

Emilia Dziubaková, Przemysław Wechterowicz
Úsměv pro žabku
Další příběh od autorů Obejmi mě, prosím. Co dokáže
rozveselit smutnou žabku? Maminka jí pošle zvláštní vzkaz,
který putuje lesem od zvířátka ke zvířátku, a nakonec dorazí
až k malé smutné žabičce. A víte co? Všechny chmury jsou
rázem pryč! Co jen může mít takovou moc?
349 Kč Pro děti od 3 let

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 16. 5. 2022 až 22. 5. 2022

beletrie
1. Kateřina Tučková Bílá Voda Host
2. Matt Haig Půlnoční knihovna Fobos
3. Vlastimil Vondruška Ďáblova čísla Moba
4. Julie Caplinová Domek v Irsku Cosmopolis
5. Vlastimil Vondruška Morový testament Moba
6. Wilbur Smith Řeka bohů – Nové království Alpress
7. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
8. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
9. Lisa Reganová Nečekané přiznání Cosmopolis
10. Patrik Hartl 15 roků lásky Bourdon

populárně-naučná
1. Karin Lednická Životice – Obraz (po)zapomenuté tragédie Bílá vrána
2. Roman Pavela Zeleninová zahrádka Edice České televize
3. James Clear Atomové návyky Jan Melvil Publishing
4. Tomáš Kosačík Nakup a uvař na 2 dny Břicháč Tom
5. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
6. Kolektiv ÚZ 1456 – Trestní předpisy Sagit
7. Robert T. Kiyosaki Bohatý táta, chudý táta Pragma
8. David Attenborough Výpravy do divočiny – Dobrodružství mladého přírodovědce Argo
9. Tomáš Kosačík Nejjednodušší plán 29 dní Břicháč Tom
10. Matthew Walker Proč spíme – Odhalte sílu spánku a snění Jan Melvil Publishing

pro děti a mládež
1. Kojoharu Gotóge Zabiják démonů 1 Crew
2. Tacuja Endó Spy x Family 1 Crew
3. Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj o Praze Pikola
4. Gege Akutami Jujutsu Kaisen – Prokleté války 2 Crew
5. Alice Osemanová Srdcerváči – Kniha 3 CooBoo
6. Adam Silvera Oba na konci zemřou CooBoo
7. Sarah J. Maasová Dvůr stříbrných plamenů CooBoo
8. Vojtěch Matocha Prašina – Křídový panáček 2 Paseka
9. Vojtěch Matocha Prašina – Křídový panáček 1 Paseka
10. Tacuja Endó Spy x Family 4 Crew
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Duben 2022

1. Grant Naylor Červený trpaslík 1: Nekonečno vítá ohleduplné řidiče OneHotBook, čte K. Halbich
2. Mark Greaney Šedý muž Témbr, čte M. Stránský
3. Michaela Klevisová Prokletý kraj Voxi, čte P. Špalková
4. Jo Nesbø Království Voxi, čte F. Švarc
5. Christopher Paolini Spát v moři hvězd - Kniha I. Voxi, čte K. Písařovic
6. Bernard Minier Lov Voxi, čte F. Kreuzmann
7. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Radioservis, čte J. Szymik
8. David Hecl, Martin Moravec David Hecl: Mluví k vám kapitán Témbr, čte J. Šťastný
9. Frank Herbert Duna OneHotBook, čte M. Holý, J. Stryková
10. Karin Lednická Šikmý kostel OneHotBook, čte V. Cibulková
46

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH
JANY BREJCHOVÉ
ZACHYCENÝ JEJÍ DCEROU

Životní příběh jedné z největších českých hereček
Jany Brejchové, zachycený její dcerou Terezou.
Kniha přibližuje lmovou kariéru slavné hvězdy,
jež v šedesátých letech zářila i na evropské scéně.
Jana Brejchová vypráví o spolupráci s lmovými kolegy,
kteří byli součástí její profesní kariéry i osobního života,
například o Jiřím Krejčíkovi, Miloši Formanovi,
Pierru Briceovi, Vlastimilu Brodském či Janu Werichovi.
Kniha je také neobvykle otevřenou výpovědí
o soukromí slavné herečky, o jejích partnerstvích
i složitých rodinných vztazích.
Kniha vychází ve spolupráci s nakladatelstvím
WWA photo.

