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nejprodávanějších
k nih a audiok nih

PSYCHOTHRILLER PLNÝ NECEKANÝCH ZVRATU

JAKÝ DÁREK
ZA VYSVĚDČENÍ?
Přeci knihu z Portálu !
JITKA ŘÍMÁNKOVÁ

Svět plný svátků
Nevšední encyklopedie o různých svátcích,
festivalech a oslavách světa.

ÉLISABETH BRAMI

Deníček nudilky
Jak psaní postřehů do tajného deníku může
pomoci od nudy.

FRIDA NILSSON

Poněkud
zvláštní kůň
Hedvika z knížky Ve škole se dějou věci přichází
s dalšími bláznivými nápady.

TUUTIKKI TOLONEN

Strašidelná cesta
Dobrodružné putování Maikki, Hilly a Kaapa
přímo navazuje na knihu Strašidelná chůva..

STANISLAVA RESCHOVÁ

Kdo ukradl zelí?
Případ pro začínající detektivy vede děti k
všímavosti, kontextovému čtení a logickému
uvažování.

RADANA DUNGELOVÁ

Čim, Čára a zahrada

Prostřednictvím všedně nevšedního příběhu mohou děti
nahlédnout do světa ptáků a naučit se dívat kolem sebe.

obchod.portal.cz

JARNÍ ČTENÍ
Z NAKLADATELSTVÍ
ANAG

Obličejová jóga

5870

pro začátečníky a mírně pokročilé
Světlana MIHULOVÁ
Jedinečná publikace, která nemá v této oblasti konkurenci
nejen v České republice. Tato kniha vás krok za krokem provede základy obličejové jógy a sérií speciálních cviků, jejichž
úkolem bude omlazení pleti o 5 až 15 let. Systém cviků uvolňuje a zároveň posiluje svaly obličeje, krku a dekoltu a silně prokrvuje nejen tyto partie, ale rovněž mozek a celé tělo.
Díky správně prováděnému souboru cviků může mít každý
jedinec krásnou a mladistvě vypadající pleť bez vrásek. Obličeji se navrátí jasné kontury a pleť se znovu stane pevnější,
elastičtější a zářivější.
200 stran, brožovaná, 329 Kč

Hubněte

5979

s aktivním středem těla
Kenichi SAKUMA
Žádné velké přemáhání ani úsilí, pouze 5 základních cviků.
Kenichi Sakuma, trenér celebrit a sportovní psycholog tvrdí, že tajemstvím, díky kterému jsou modelky schopné bez
problémů zhubnout a udržovat si vysněnou váhu, je způsob, jakým zapojují svaly středu těla. „Modelkovským středem těla“ nazývá svaly, které modelky umějí správně používat, zatímco většina ostatních žen je zanedbává. Naučíte-li se
tyto svalové skupiny správně používat i vy, zvýší se váš bazální metabolismus, a tím pádem i množství spalovaného tuku.
96 stran, brožovaná, 239 Kč

Indigový svět

5883

Transformace kreativních myšlenek
do reality podle kvantové fyziky
Simon LOYD
Protože první vydání knihy Indigový svět mělo u čtenářů velký úspěch a celý náklad byl již vyprodán, přicházíme s druhým vydáním tohoto bestselleru. Toto aktualizované vydání se stejně jako předchozí zaměřuje především na to, jak si
můžete vytvořit svou vlastní budoucnost – svůj svět, kde se
vaše sny a touhy začnou naplňovat a uskutečňovat. K tomu
je třeba znát zákony Vesmíru, což autor vysvětluje na překvapivých zjištěních z kvantové fyziky.
216 stran, brožovaná, 259 Kč

Lekce

5872

Moje cesta ke smysluplnému životu
Gisele BÜNDCHEN
Gisele Bündchen, světoznámá supermodelka a podle časopisu Forbes 89 nejmocnější žena světa, se rozhodla ve své
knize podělit se čtenáři o své zážitky, názory a životní zkušenosti, které utvářely její život a učinily ho smysluplným.
Dnes Gisele Bündchen působí jako velvyslankyně dobré vůle
v UNEP (environmentálním programu OSN) a za své aktivity
v oblasti ekologie byla Harvardovou univerzitou jmenována
čestnou globální environmentální občankou.
216 stran, vázaná, 379 Kč
Celý sortiment již vydaných knih
nakladatelství ANAG najdete ve všech
dobrých knihkupectvích po celé ČR.

anag@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz

editorial

tip redakce

PRO NOVOPEČENÉ HOSPODYŇKY

Vážení a milí čtenáři,
ani nevíte, jakou mi dělá radost, že už zase můžeme
zařadit rubriku „Co, kdy, kde“ o zajímavých knižních akcích, autogramiádách, křtech... Mám osobní
setkání s autory moc ráda a v „nouzové době“ mi
povídání z očí do očí hodně chybělo. Při besedě
nebo rozhovoru poznáte člověka přece jen blíž,
nahlédnete mu do duše i pod tvůrčí pokličku a jeho
dílo pro vás získá jiný rozměr. Najednou chápete,
proč napsal to či ono a co z vlastních myšlenek skryl do děje či postav. V uplynulých týdnech jsme se museli spokojit jen s rozhovory po telefonu nebo prostřednictvím sociálních sítích a to není ono. Z očí do očí je to přece jen intenzivnější.
A proto se opravdu upřímně těším, až se budu moci setkat s Karin Lednickou,
o jejíž knize Šikmý kostel jsme psali v minulém čísle a která utěšeně šplhá na žebříčku prodejnosti (najdete na straně 30). Domluvili jsme si setkání u příležitosti
připravovaného pokračování a na to se asi těším nejen já, ale i všichni, kterým se
knížka dostala pod kůži. Zajímavé bylo také krátké setkání se zpěvačkou Jitkou
Zelenkovou, která slaví kulaté sedmdesátiny a právě teď vydává album Best of
se svými největšími hity. Říkala jsem si, že na knihy nemá čas, ale mýlila jsem se.
Co právě čte, zjistíte v naší pravidelné rubrice. Stejně nadšení z rozhovorových
setkání byli i kolegové Jarmila Skopalová a Milan Valden, kteří pro vás připravili
povídání o překladech a o audioknihách. „Poslechovým knihám“ jsme se věnovali
i nedávno v souvislosti s anketou o nejhezčí audioknihu roku, na straně 30 jsme
připravili žebříček těch nejprodávanějších a v rubrice Letem světem představujeme dva tituly, které ještě voní novotou. Třeba se vám také strefí „do ucha“. Ne
do ucha, ale do chuti se vám doufám trefím i redakčním tipem, který se tentokrát
zabývá pečením, vařením a vším, čemu jsme se asi všichni v uplynulých týdnech
věnovali víc než kdykoli jindy, a mnozí, mě nevyjímajíc, jsme v tom našli zálibu.
Takový čerstvě upečený chléb a „čerstvě upečená“ kniha, to jde totiž příjemně
dohromady. „Čerstvě upečených“ knih jsou Knižní novinky plné. Stačí si jen vybrat tu, která vám bude chutnat.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Nejdříve si knihu koupíš, potom si ji přečteš.
Kolik spisovatelů by zemřelo hladem,
kdyby tomu bylo naopak.“
Karl Kraus, dramatik a novinář

V tomto tipu se vrátím o pár týdnů zpět, kdy jsme byli vystaveni situaci, jakou
jsme dosud nezažili a na níž se jako řetězová reakce vrstvily další a další. Jednou
z nich pro mě bylo pečení chleba, protože v našem obchodě nebylo po pečivu ani
vidu ani slechu. Zřejmě tomu nebylo jinak ani na jiných místech, protože vedle
masového šití roušek se začalo hromadně i péct. Droždí zmizelo z pultů stejně
rychle jako předtím pečivo, a tak mi nezbylo nic
jiného, než se pídit po šťastnějších pekařkách,
které měly doma kvásek a byly ochotny se o něj
podělit. Objevila jsem kváskovou mapu, s ní pak
kváskové pečení a také samotnou péči o kvásek,
který se ukázal být náročnějším „domácím zvířátkem“ než naše veskrze rozmazlená kočka. Už
si ale na sebe přece jen trochu zvykáme a přestože už na pultech droždí zase je, na kváskový
chléb nedám dopustit. A protože si stále nejsem
jistá v pekařských kramflecích, s chutí jsem sáhla po novince Aleny A. Gajduškové Pečeme
chleba z kvásku, která vyšla jako na zavolanou.
Málokdy do tipů redakce dávám kuchařky, ale
tentokrát mi to doufám odpustíte, protože
myslím, že čerstvě upečenému chlebu jsem nepropadla jenom já. A přidám ještě další novinku
z pera a kuchyně stejné autorky Domácnost
našich babiček II s podtitulem Zahrada, louka,
zvířata, les. Rady, jak žít a nebýt tolik závislí na
civilizaci a mnohé si připravit doma z vlastních
surovin, ocení snad každá nejen karanténou donucená hospodyňka. Moje babička i maminka
hospodařit v souladu s přírodou uměly, ale já to
vlastně dosud nepotřebovala. Ale protože nová
situace si žádá nová řešení, za maminčina shovívavého vedení jsem zasadila svá
první rajčata a udělala první bezinkový sirup. Nějak se začít musí. Už se těším,
jak se pustím do domácích octů, olejů a dalších pochutin právě podle knihy Aleny
A. Gajduškové. Dobrou chuť.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

JITKA ZELENKOVÁ
Na nočním stolku mám teď dvě knížky: Laby
rint pohybu od Renaty Červenkové a Pavla
Koláře a knihu Každá bolest má svou příčinu
od Tomáše Rychnovského a Milana Studničky.
Před pár dny jsem slavila kulaté jubileum a na
některé jeho dopady je zkrátka třeba se dobře
připravit. Proto jedu letos jako každý rok do
lázní Aurora v Třeboni, kam si ovšem vezmu
trochu jiný druh literatury – něco pro zasmání
od své spřízněné duše Haliny Pawlowské. Na dobrou náladu můžu stoprocentně doporučit taky Jirotkova Saturnina. Nejraději mám ale knížky s kriminální
zápletkou. Pravidelně se vracím k Phillipu Marlowovi a baví mě taky severské
detektivky. Kniha, která mě ovšem v poslední době ohromila absolutně nejvíc,
je úžasně ztvárněný Malý princ od skvělé mladé výtvarnice Elišky Podzimkové.
To je nádhera!
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
Do 30. června Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
Výstava o tvorbě významného českého spisovatele a ilustrátora knih pro děti Ondřeje Sekory.

a
n
ě
m
d
O za školní
dřinu

17. června Tábor, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice
V jeden den hned třikrát se představí projekt LiStOVáNí se scénickým čtením
knihy Jérôme Colina Bitevní pole. V Táboře je to v Divadle Oskara Nedbala, ve
Veselí nad Lužnicí v Kulturním domě a v Českých Budějovicích v Malém divadle.
Účinkují Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová.
18. června Kosmas, Pražská 947, Kolín
Autogramiáda Roberta Šlachty k jeho knize Třicet let pod přísahou. Začátek akce
v 16 hodin.
18. června Knihkupectví Na Čáře (Joštova), Brno –
Joštova
Od 18 hodin proběhne oblíbený knihomolský Book
Quiz! Přijďte do knižní kavárny otestovat, jak dobře znáte literární i filmovou ságu Harry Potter! Večerem provede oblíbený Lukáš „Lukefry“ Fritscher. Do BookQuizu
je nutné se dopředu přihlásit na webových stránkách.
Do 23. srpna Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5
Výstava Encyklopedie v regále i pod lampou. Výstava návštěvníky provede historií tvorby všeobecných encyklopedií od prvního pokusu Františka Palackého,
představí nejslavnější českou encyklopedii Ottův slovník naučný a k vidění budou
i unikáty jako Naučný slovník aktualit z let 1938 a 1939, Nový Orbis pictus nebo
kapesní vydání B. Kočího Malého slovníku naučného.

PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ
Je 25. dubna 1945. To, že do konce
druhé světové války zbývají dva týdny, ví jen dvanáctiletá Bára. Německá
armáda ustupující před Spojenci se
v Čechách a na Moravě hodlá bránit
do posledního dechu. Když v Praze
vypukne povstání, Bára cítí povinnost
zapojit se do něj jako zdravotnice
s oddílem skautů, s nimiž se stačila
spřátelit. Ani si nepřipouští, že ve válce může jít o život nejen jí…

HRA O SEN
Deset třináctiletých, výjimečně nadaných dětí odjíždí do staré zapomenuté vily uprostřed divoké přírody. Čeká
je tvrdý boj. Byly vybrány do nové
televizní soutěže Tajný Mecenáš. Kdo
vyhraje, získá člověka, který mu zaplatí vše, co bude potřebovat, aby
mohl rozvíjet svůj mimořádný talent.
Soutěžící totiž spojuje jedna věc – vyrůstají v rodinách bez peněz. Jde tedy
o hodně. Vyhrát ale může jen jeden!
Bude to zapálená šachistka, nadějný
spisovatel, geniální houslistka, matematik nebo někdo úplně jiný?

Rosťa Gregor

SLOVENSKO

nebo facebook.com/rihaknihy.cz

KOHO MÁ ZNÁT
SPRÁVNÝ ČECH

více na www.rihaknihy.cz

bez Rosťovy knihy to nebude ono

DOVOLENÁ NA SLOVENSKU?

v duši českého poutníka

Víš, které naše osobnosti se celosvětově proslavily? Co velkého dokázaly,
proč se staly slavnými, v čem vynikaly
nebo v čem byly a jsou výjimečné?
V této knížce se dozvíš odpovědi
nejen na tyto otázky, ale také spoustu
dalších informací a zajímavostí o významných lidech naší země a zjistíš,
co by o nich měl znát každý správný
Čech, Moravan i Slezan!

www.grada.cz

rozhovor

s překladatelkou Michaelou Škultéty

VYPRÁVĚT PŘÍBĚHY, KTERÉ VYTVOŘILI JINÍ
Překladatelka z němčiny a redaktorka Michaela Škultéty je nejnověji podepsána pod překladem rozsáhlé rodinné ságy
Osmý život (pro Brilku) německé spisovatelky gruzínského původu Nino Haratischwiliové (vydal Host) a pod románem
Dcery německé spisovatelky Lucy Fricke (vydala Akropolis, Bavorská knižní cena 2018). Loni vydala také svoji vlastní knižní
prvotinu Život a jiné nesrovnalosti, krátké texty mapující její běžný život od půvabných projevů ženské marnivosti přes
prožitky z cestování, sportování, čtení, zaujetí vlastní prací redaktorky a překladatelky až po výchovu dětí a hlubší zamyšlení
o paradoxech života (vydalo Motto).
Jak jste se dostala k překládání a proč zrovna němčina?
Němčina ke mně přišla sama od sebe, protože můj
dědeček žil od šedesátých let ve Vídni, kam odešel
za svou druhou ženou. A překládání? Nejdřív jsem
dlouho myslela, že budu psát, jenže postupem času
jsem o sobě začala velmi pochybovat. Objevila jsem
ale, že sice možná nemám dost talentu na vyprávění
vlastních příběhů, ale dovedu česky vyprávět příběhy, které vytvořili jiní.
Kolik knih jste už přeložila a čemu dáváte přednost?
Beletrii, nebo literatuře faktu? A co se překládá líp,
pokud to jde takto říct?
Určitě přes stovku, přesněji to nevím. Raději mám
beletrii, možná i proto, že v rámci literatury faktu
jsem zatím měla „štěstí“ na opravdu smutné, drsné
příběhy. Co se překládá líp, říct nedovedu. K literatuře faktu musíte samozřejmě spoustu
věcí dohledávat, v beletrii zase narážíte na nepřeložitelná slova, věty, slovní
hříčky…
Máte možnost si sama vybírat, co
budete překládat z toho, co vám nakladatelé nabízejí? A naopak, stalo se
vám už, že jste nějakou knihu sama
„protlačila“ k vydání ve svém překladu?
Vybírat si můžu, ale v zásadě překlady
odmítám buď kvůli nedostatku času,
nebo kvůli nízkému honoráři. Protlačit
knihu k vydání se mi podařilo několikrát, i když mám pocit, že v posledních
letech je to stále těžší a těžší. Z těch,
které se mi povedlo prosadit k vydání, mám nejraději Animal triste od
Moniky Maronové, s níž jsem se pak
i setkala, když přijela knihu představit
do pražského Goethe-Institutu. Je to
příběh velké lásky, velké vášně a velké
bolesti, bez sebemenší stopy kýče.
Román Osmý život (pro Brilku), který jste přeložila, byl asi náročný i svou délkou (860
stran). Jak dlouho se na takovém překladu pracuje
a co na něm bylo nejtěžší?
Těch 860 tiskových stran je ve skutečnosti 1000 normostran… Těžko se to odhaduje. Když jsem Brilku
začala překládat, byla jsem ještě na částečný úvazek
zaměstnaná jako nakladatelská redaktorka, mezitím
jsem se vrátila na volnou nohu. Ale se vším všudy,

včetně čtení korektur a podobně, jsme spolu strávily
asi dva roky.
Můžete říct pár slov o tomto románu? Čím vás osobně zaujal?
Samozřejmě rozsahem, takhle tlusté knihy jsem
v dětství milovala a hltala. A lehkým nádechem magického realismu v podobě lahodné horké čokolády,
která však jedné rodině po několik generací přináší
jen neštěstí a smrt. Je to rodinná sága táhnoucí se
přes celé 20. století, je strhující a neobyčejně čtivá.
Co vy sama ráda čtete, bez ohledu na profesi? Jaké
máte oblíbené knihy, autory?
Dostala jsem se do fáze, kdy mám skoro výčitky
svědomí, čtu-li knížku, kterou ani nepřekládám, ani
nerediguji, ani nedělám korektury. A mívám období, kdy „volnočasově“ nečtu vůbec.
Mám ráda detektivky, hltám třeba
Joa Nesbøho a Tanu French, snažím
se hodně číst současné německojazyčné autory, hrozně ráda bych třeba
přeložila něco dalšího od Benedicta
Wellse, mám doma všechny jeho knížky. A miluju Milana Kunderu a Petru
Soukupovou.
Vím, že milujete Berlín a často tam
jezdíte. Co na něm máte ráda?
Berlín není Německo, to je něco mezi
Vídní a Barcelonou. Útočiště pro
všechny „divný“ lidi. Hodně se tam
jezdí na kole, hodně se tam chodí po
ulici s lahvovým pivem v ruce (otvírák
najdete v každém Späti, tedy večerce,
buď na pultě, nebo zavěšený na provázku u dveří), je tam hodně jezer
(a bazén na Sprévě), potkáte tam lidi
z celého světa, můžete tam být sám
„uprostřed hlučícího davu“, ale necítíte se osaměle… Berlín, to je úplně
vlastní svět.
Teď cestovat nejde kvůli epidemii koronaviru, ale až
to zase půjde, kam se rozjedete? Do Berlína?
Do Berlína, prvním vlakem!
Loni jste vydala vlastní knížku, povězte o ní něco…
Život a další nesrovnalosti je sbírka krátkých textů,
z nichž většina vznikla vlastně náhodou, původně
jako facebookové statusy. Jsou to takové mikropří6

Michaela Škultéty vystudovala translatologii na
Univerzitě Karlově v Praze, má dvě děti a žije
v Mníšku pod Brdy. Přeložila mimo jiné tyto
knihy: Timur Vermes – Už je tady zas, Wolfgang
Herrndorf – Písek a Čik, Feridun Zaimoglu – Lás
ky žár, Joachim Meyerhoff – Kdy bude konečně
zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo, Christian Schärf – Nietzsche v Nice, Marie Jalowiczová
Simonová – Přežila jsem Hitlera, Alžběta Sommerová Lefkovitsová – I vy jste v tomhle pekle? Vzpo
mínky na neblahé roky 1944–1945, Margarete
Schellová – Deník z Prahy 1945–1946, Benedick
Wells – Na konci samoty a celou řadu dalších,
překládá jak beletrii pro dospělé, tak i pro děti
a mládež i literaturu faktu či populárně-naučnou.
běhy ze života, zamyšlení, postřehy z cest, odposlouchané dialogy, situace dotažené ad absurdum…
Píšete další? Co teď překládáte? A na čem právě pracujete jako redaktorka?
Píšu, snažím se o tu „opravdovou knihu“, už ne
střípky, ale ucelený příběh. Překládám román
Winterbergs letzte Reise (Winterbergova poslední
cesta), poslední knihu Jaroslava Rudiše a první,
kterou napsal německy. A jako redaktorka pracuji
na významném rakouském románu Strudlhofské
schody od Heimito von Doderera, který česky vyjde
poprvé.
MILAN VALDEN

Honz A Vo jtko

Vztahy a mýty
Známý párový terapeut napsal průvodce
moderními vztahy. Bez stereotypů a bez
bullshitu, jak rád říká. Jeho odborně,
ale s nadhledem napsaná kniha dokáže
zároveň čtenářům dodat klid.

zuz AnA dos táloVá

Soběstačný
Co si jedenáctiletý Štěpán počne ve chvíli,
kdy se jeho táta nejspíš zbláznil, jeho máma
vzdychá a vypadá to, že jí není dobře.
Hrdina nového románu si přeje hlavně co
nejrychleji vyrůst a být soběstačný.

Andrés BArBA

Město světla
Ve městě San Cristóbal se náhle objeví
skupina 32 dětí. Nejstarším je třináct
let, mluví neznámým jazykem, oblečené
jsou ale současně. Po jednom z konfliktů
začínají mizet děti obyvatel městečka.

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO

MARGARET ATWOODOVÁ
SVĚDECTVÍ

Kdo si počkal, ten se po pětatřiceti letech napětí dočkal
pokračování Příběhu služebnice.
e. Příběh Gileádu pokračuje
po více než patnácti letech ve zdrcujících výpovědích tří
ženských hrdinek. Sžíravá, bezelstná a neohrožená kritika
totality oceněná prestižní Bookerovou cenou.

VÁLKA A TERPENTÝN
STEFAN HERTMANS

Příběh malého hrdiny
během Velké války, příběh
vojáka, který snil o tom, že
se stane umělcem. Příběh
o velké lásce až za hrob.

Ar
POD SVÍCNEM TMA
ARIANA NEUMANN

Memoárová kniha odhaluje
tajemství minulosti autorčina
otce. Příběh zničení jeho rodiny
během holokaustu a odvážné
budování nového života.

SIROTEK, BESTIE, ŠPIONKA

NOČNÍ KLUB MARS

Nejhrozivější zbraní proti
nacistům je dívka, která
nemá co ztratit. Vypadá
sladce a nevinně, přesto
představuje největší noční
můru nacistů.

Hlavní hrdinka, odsouzená
k doživotí, se musí naučit žít
ve společnosti tří tisíc žen
v otřesném prostředí plném
násilí a smířit se s odloučením od syna.

MATT KILLEEN

RACHEL KUSHNEROVÁ

VĚTRNÝ PŘÍSTAV

VĚRNOST

Nadčasový příběh o světě
svázaném železnou tradicí
a o mladé ženě, která se
proti zavedeným pořádkům
vzbouří s umanutou vírou ve
svůj spravedlivý sen.

Znamená věrnost blízkým
i věrnost sobě? Intimní psychologický román vypráví
o dvojici milánských čtyřicátníků, které pohltila šedá
realita.

GEORGE R. R. MARTIN, LISA TUTTLEOVÁ

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

MARCO MISSIROLI

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

MOLDÁNKOVSKÉ VĚŽE. KLETBA VLKODLAČÍHO CHLAPCE

DOBRODRUH

Od autora Příšerných příběhů strýce Montaguea
Montaguea.. Neuvěřitelná cesta časostrojem
napříč staletími se postará
o pořádnou dávku dobrodružství a humoru.

Strhující dobrodružství
o čtveřici dětí bojujících
v Amazonii o holý život, které ale také přináší hluboké
myšlenky o lidské povaze,
lásce a prohrách.

CHRIS PRIESTLEY

KATHERINE RUNDELLOVÁ

ČERVENÝ TRPASLÍK – OMNIBUS

SMYČKA MEDÚZY A JINÉ PŘÍBĚHY

ROB GRANT, DOUG NAYLOR

rgo
Kultovní humoristické sci-fi
dílo, notoricky známé i u nás
jako sitcom televize BBC, nám
představuje své hrdiny, neohroženě se řítící vesmírem.

H. P. LOVECRAFT

Mezi autorovy nejzajímavější
práce patří povídky z doby,
kdy byl finanční situací nucen
psát pro jiné, ať už jako anonymní autor nebo přiznaný
spolutvůrce.

SVIŇUCHA

TVÝMA OČIMA

Poutavé vyprávění osciluje
mezi současností a minulostí, světem a domovem.
Začíná v letadle a přenáší se
na moře, po němž pluje loď
Sviňucha…

Co se stane, když před sebou vidíme vědomí člověka
v podobě budovy? A co se
stane, když do této budovy
vstoupíme?

MARK HADDON

PETER HØEG

STAREJ CHLAP
THOMAS PERRY
398 Kč

Proč má pohodový penzista
několik cestovních pasů a řidičských průkazů na různá
jména? A proč má doma
velkou „kápezetku“ obsahující dvě pistole?

MILADA HORÁKOVÁ

ZDENĚK LEŽÁK, ŠTĚPÁNKA JISLOVÁ

Stostránková komiksová kniha
spisovatele Zdeňka Ležáka
a výtvarnice Štěpánky Jislové
čtenáře seznámí se životem
Milady Horákové.

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

WWW.ARGO.CZ

Novinky z nakladatelství
Stian Hole
Neboj se, Oskare
Léto je skoro pryč a Oskara
čeká nástup do školy. Na
rozdíl od kamarádů ještě
neumí jezdit na kole nebo
číst a má strach, jestli
obstojí. Zjišťuje ale, že každý
se něčeho bojí. Dokonce
i dospělí! Strach je totiž
součástí lidského života
a mít strach neznamená být
zbabělý.
329 Kč
Pro děti od 5 let

Britta
Teckentrupová
Všechny barvy
počasí
Jak vznikají červánky? Proč
je nebe modré? Odkud se
bere déšť a sníh? Netradiční
naučná kniha jednoduše
a srozumitelně vysvětluje
řadu jevů a projevů počasí
i to, jak ovlivňuje životy lidí.

Anthony Ryan
Říše popela
Závěrečný díl epické fantasy trilogie
Draconis Memoria
Povstal dragg nepředstavitelné síly a teď stojí v čele
armády zvířat a lidí. Claydon Torcreek, Lizanne
Lethridgová a Corrick Hilemore operují v různých
končinách světa, avšak nyní se spojili v touze porazit
Bílého dragga a Zkažené, které vede.
Samo lidstvo čelí smrtelnému ohrožení, protože
ve válce s Bílým draggem se za svobodu platí
krví a ohněm. Ale s pomocí starobylého vědění,
revolučních technologií a neočekávaných spojenců má
dosud jakousi naději. Záchrana světa si ale bude žádat
oběti.

449 Kč
Fantasy

449 Kč
Pro malé i velké umělce

Tadeáš Šíma
Na kole
přes Afriku
Tohle je příběh snu, který
se opravdu stal. Začíná
pod horou Libín a v sedle
kola. 7 měsíců, 13 000
km a odhodlání mladého
muže. Vydejte se s ním
na dobrodružnou cestu
přes hory, pouště, savany
i tropické lesy.
349 Kč
Cestopis

Tomáš Kubíček
Řád tvaru
Monografie o tradicionalistických časopisech
v období první republiky.
Analyzuje čtveřici periodik,
jejichž prostřednictvím
vstupovala katolická
inteligence do nejenom
uměleckých debat a zachycuje vývoj vztahu tradicionalisticky zaměřených autorů
k dobové společnosti.

ZÍ
HÁ
V YC 6.

329 Kč
Odborná

24 .

Kristina Májová
O ostatních
nevím nic
Alice se celé dny cítí
osamělá. Matka mizí do
práce a babičku, která ji
hlídá, nesnáší. Věčně to tak
ale nebude. Je tu totiž On,
se kterým po nocích mluvívá
tajnou řečí. On, který jí plní
všechna přání...

Jakub Szamałek
Ať se rozhodneš jakkoli

349 Kč
Česká beletrie

Na jisté varšavské ulici dojde k dopravní nehodě, při
níž zemře herec a moderátor oblíbeného pořadu
pro děti. Všechno ukazuje na to, že ztratil kontrolu
nad vozidlem. Redaktorka bulvárního portálu
Julita Wójcická je ale přesvědčená, že mu někdo
s odchodem z tohoto světa pomohl. Nezkušená
novinářka začne pátrat na vlastní pěst a brzy si
uvědomí, že pravda o smrti oblíbeného moderátora je
mnohem děsivější, než by si kdo dokázal představit.
Julita obdrží anonymní varování a s hrůzou zjišťuje, že
ve světě řízeném moderními technologiemi nic není
jako dřív. Zločinci pracují novými, dosud neznámými
metodami, všechno je dovoleno a každý náš krok na
síti lze dohledat…
399 Kč
Kyberthriller

Pavel Bareš
Meta
Superlidé existují. Ale žádný
z nich není superhrdina.
Nikdo na začátku 21. století
nepotřebuje nadšence ve
spandexu a pláštěnkách,
kteří by se po nocích honili
za zločinem. Zato po
supershowbyznysu se lidé
můžou utlouct.

349 Kč
Sci-fi

hostbrno.cz

Vychází
23. 6.

Vychází
23. 6.

rozhovor

s A. Kočím a K. Višinskou

OBLIBA AUDIOKNIH VZRŮSTÁ
Prehistorii audioknih realizuje každý spořádaný rodič nebo prarodič každý večer – je to předčítání. Takže by se zdálo, že
audioknihy jsou hlavně pro ty, kteří ještě neumějí číst anebo číst nemohou. Právě díky programu na pomoc nevidomým
vznikla v roce 1932 v USA první audiokniha. O nějakých devadesát let později se zvuková kniha stala oblíbeným partnerem
i všem vidomým, v autě na cestách, v uších běžců v parku, v počítačích… Jak to vypadá, když se taková kniha nahrává? Otázka pro Antonína Kočího, ředitele nakladatelství Euromedia Group, a Kateřinu Višinskou, manažerku Témbr audioknihy.
Vaše první audiokniha vyšla teprve před třemi lety.
Co vás k tomu vedlo?
Antonín Kočí: V předchozích letech jsme poskytovali
práva k vydání audioknih specializovaným vydavatelům a sledovali jsme vývoj. Jakmile jsme viděli, že trh
prudce roste, i díky rozmachu
prodeje audioknih ke stažení,
řekli jsme si, že stojí za to,
abychom na něm byli také.
Ale základním předpokladem
k tomu, abychom uspěli, je najít člověka, který audioknihy té
nejvyšší kvality umí připravit.
A tím člověkem je právě Kateřina Višinská.
Kolik času zabere výroba jedné audioknihy od samého začátku, tedy od výběru titulu?
Kateřina Višinská: To je velmi různé. Záleží na tom, zda
text již vyšel knižně, nebo zda
vydáváme souběžně knihu
a audioknihu. Pokud už text
vyšel, může to trvat i několik
měsíců, můžeme si počkat na
nejideálnější herecké obsazení, režiséra, zvukaře atd. Pokud ale vydáváme audioknihu
společně s knihou, je to velká
produkční výzva. O titulu víme
sice několik měsíců dopředu,
ale samotný text se od redaktora do studia nedostane dříve
než dva měsíce před vydáním audioknihy. Pak je potřeba zmobilizovat kreativní tým a jednat velmi rychle.
Kolik profesí se na výrobě audioknihy vystřídá?
Kateřina Višinská: Na úplném začátku stojí odpovědný redaktor, nebo řekněme dramaturg, který vybírá,
co se bude do audioknižní podoby převádět. Tento
jeho výběr přebírá produkční a spouští kolečko realizace. Aby se text mohl vydat jako audiokniha, je třeba
zakoupit práva, čili do hry vstupuje skaut, jenž jedná
se zahraničními agenturami, nebo kolegové z licencí,
kteří jednají s českými autory či překladateli. Když
jsou práva zakoupená, je třeba získat text od redaktora, který je odpovědný za knižní vydání, a grafické
podklady od grafika. Paralelně s touto administrativní
činností (do které v poslední fázi zahrneme ještě účetní oddělení) se rozbíhá proces samotné realizace.
Vybereme ideálního režiséra, který navrhne tvůrčí

tým, s nímž by chtěl na audioknize pracovat (herec,
zvukař, hudební skladatel). Když je audiokniha před
vydáním, je třeba ji poslechnout a vychytat případné
mouchy. Tento poslech dělá vedle režiséra ještě zvukový korektor. Znovu do hry vstupuje grafik, který připraví obal k audioknize, a pak
už se hotové dílo posílá do
výroby, kde celý proces končí
a současně vlastně začíná. Audiokniha je na světě.
Podle čeho se vybírá ten
správný titul? Podle počtu
prodaných výtisků nebo podle množství postav? Podle
žánru?
Antonín Kočí: Některé tituly
vydáváme ve formě audioknihy už proto, že je považujeme
za nejdůležitější knihy roku,
a chceme je čtenářům přinést
ve všech podobách – tištěné,
e-book, audio. V každém žánru se snažíme hledat, který
titul by mohl uspět právě v audiopodobě. Ale jsou segmenty,
kde čtenáři dávají audioverzím
větší přednost – to jsou třeba
tzv. „self-help“ nebo některé
„spotřební“ žánry, kam patří
třeba thrillery.
Nahráváte knihy ve svém vlastním studiu?
Kateřina Višinská: Máme celou řadu spolupracujících studií. Chceme docílit velké diverzity přístupů
a každé studio pracuje trochu jinak. Jediné, na co
klademe obrovský důraz, je profesionalita a kvalita,
kterou si pečlivě hlídáme.
V některých audionahrávkách je hlas jeden, v jiných
je více herců. Kdo určí podobu hlasovou, zvukovou?
Hudbu, efekty a podobně?
Kateřina Višinská: O celkové aranži rozhoduje režisér. U některých projektů je to ale dialog režiséra
s odpovědnou produkční osobou, čili v Témbru se
mnou. Počet hlasů je v řadě případů – především
u velkých zahraničích bestsellerů – limitovaný také ze
strany zahraniční agentury.
Je kniha před natočením upravena po stránce textové?
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Kateřina Višinská: To je velmi individuální a záleží
na přístupu konkrétního režiséra. V zásadě chceme,
aby byla kniha do audio podoby převedena jedna ku
jedné, ale v řadě knih je třeba drobné změny nebo
úpravy provést. Úpravy vycházejí z podstaty mluveného slova, kdy čtení potichu s sebou nese jiná pravidla než čtení nahlas.
Přiznám se, že takové kultovní hororové Psycho jsem
si jako audioknihu představit neuměla. Kdo měl tento originální nápad?
Kateřina Višinská: Tato audiokniha vzešla z dílny vydavatelství OneHotBook, kde originální nápady mají
často. Málokdo by asi vdechl život Paní Bovaryové líp
než Valérie Zawadská.
Stalo se vám třeba, že by za vámi přišel sám herec
a přinesl si knihu, kterou by chtěl číst podobně, jako
herci nosí v hlavě postavu, kterou touží hrát?
Kateřina Višinská: Osobně mám spíše zkušenost
s režijními ambicemi. Často se mi stává, že za mnou
přijde režisér s vysněnou knihou, ale u herců jsem se
tím ještě nesetkala.
Jaká je podle vás budoucnost audioknih?
Kateřina Višinská: Všechna dostupná data ukazují,
že velká. Prodeje rostou, vznikají nová audioknižní
vydavatelství nebo velká knižní nakladatelství zakládají vlastní audio značky. Myslím, že obliba mluveného slova – ať už audioknih, nebo tolik populárních
podcastů – raketově vzrůstá. Jsme rádi, že jsme toho
jako Témbr součástí.
Na který titul jste prozatím nejvíc pyšní a kterou knihu toužíte nejvíc vydat jako CD?
Kateřina Višinská: Těch titulů je určitě víc. Někdy
se to zkrátka sejde a vznikne výjimečná věc. Osobně
se mezi mé oblíbence řadí Chyba od Marka Šindelky
(rež. Petr Gojda), velký úspěch slaví titul Šlachta: Tři
cet let pod přísahou i díky skvělé interpretaci Davida
Prachaře. Pokud jde o naše touhy, či plány – máme
jich mnoho. Nechte se překvapit.
Antonín Kočí: Jsem moc rád, že právě vydáváme
v audiopodobě Malého prince. Ten sice existuje už
v několika verzích, ale my jsme v loňském roce vydali
knižně zcela nový překlad od jednoho z nejlepších
francouzštinářů, doc. Jiřího Pelána – a ten zaslouženě za tuto knihu získal ocenění Zlatá stuha. Nyní se
ujali interpretace manželé Vojtěch a Tatiana Dykovi.
Věřím, že si teď tuto nesmrtelnou knihu zamilují další
čtenáři.
JARMILA SKOPALOVÁ

co | kde | kdy

LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM
CARAVAGGIO V KOMIKSU

podobu připravila grafička Lucie Kaňová. V kategorii Literatura
pro děti a mládež pak uspěl i Klub divných dětí Petry Soukupové, kterou ilustrovala Nikola Logosová a graficky ji zpracoval
také Martin T. Pecina.

Komiks Caravaggio o slavném italském malíři vyšel češtině v edici Mistrovská díla evropského komiksu. S životem
a dílem legendárního umělce, celým jménem Michelangelo
Merisi de Caravaggio, čtenáře seznamuje italský malíř Milo
Manara, který popisuje nejen umělcův osud a vznik jeho
obrazů, ale i svůj styl upravuje tak, aby se co nejvíc podobal
a blížil malířovým vizím. Komiks vyšel v nakladatelství Crew.

HÁJÍČEK AUDIOKNIŽNĚ

POHÁDKA J. K. ROWLINGOVÉ ONLINE
Autorka slavné ságy o Harry Potterovi se rozhodla vydat
svou novou knihu pro děti The Ickabog online a zdarma.
„Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale nějak na to nebyl
čas. Po posledním díle Harryho Pottera jsem se pustila do
knih pro dospělé a až teď jsem se k původnímu nápadu
vrátila,“ vysvětlovala autorka. Starý rukopis vytáhla ze šuplíku, přepracovala
a postupně ho začala uveřejňovat na internetu. Fanoušky vyzvala, aby k příběhu
vytvářeli ilustrace. Ty nejzdařilejší zařadí do tištěné verze knihy, která by měla vyjít
na podzim letošního roku.

HOST BODOVAL V NEJKRÁSNĚJŠÍCH KNIHÁCH
Kniha Možnosti milostného románu spisovatele Jana Němce, kterou zpracovával
grafik a typograf Martin T. Pecina, se stala Nejkrásnější českou knihou roku 2019
v kategorii krásná literatura. V prestižní soutěži, již každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR spolu s Památníkem národního písemnictví, se ve stejné kategorii
na třetím místě umístila i další kniha z dílny nakladatelství Host — sbírka básní haiku Muž na pokraji vzplanutí jihočeského spisovatele Jiřího Hájíčka. Její výtvarnou

S několikaměsíčním zpožděním oproti plánovanému datu vyšel román Plachet
nice na vinětách, dlouho očekávaná novinka oblíbeného prozaika Jiřího Hájíčka.
Kniha vyšla zároveň v tištěné podobě i jako audiokniha z produkce OneHotBook.
Autorův proslulý vypravěčský talent se ve zvukové verzi příjemně snoubí s přednesem Vandy Hybnerové.

NEJLEPŠÍ PŘÍBĚHY PRO NEJMENŠÍ
Křemílek a Vochomůrka, Včelí medvídci, kocour Mikeš, Spejbl a Hurvínek, Bob
a Bobek, Makový mužíček, loupežník Rumcajs a s nimi postavy z pověstí a bajek na
jediném kompilačním albu Nejlepší příběhy pro nejmenší vydává Supraphon. Jako
vypravěči se představují Jiřina Bohdalová, Václav Vydra, Simona Postlerová, Josef
Dvořák, Aňa Geislerová, Jan Kanyza, Vojtěch Kotek a další oblíbení čeští herci a herečky. „Je jasné, že umění Karla Högera je nedostižné, a tak jsem dlouho sbíral odvahu přijmout nabídku ze Supraphonu. Hodně
jsem přemýšlel, zda vůbec do toho mám jít.
Nakonec jsem jel na tři dny na chatu, celou
knihu jsem si přepsal a graficky upravil, tak aby
se mi při nahrávání dobře četla a věděl jsem,
jak a kdy měnit hlasy u jednotlivých postav,“
prozradil Vojta Kotek o vzniku nahrávky Jak si
Rumcajs nechal poručit od babičky plušky.

Originální psychologický
thriller vyprávěný z pohledu
jedenáctiletého chlapce,
který nadchne nejen svým
specifickým pohledem na svět,
ale také plíživě děsivou
atmosférou.

ZNEPOKOJUJÍCÍ
PSYCHOLOGICKÝY
THRILLER
VÁZANÁ, 406 STRAN
DOPORUČENÁ CENA 389 Kč
čtenáři doporučují
databazeknih.cz

93%

Tato kniha plná fantastických fotografií
a citátů úspěšné mladé zpěvačky
sleduje zrod a vzestup její hvězdné
slávy, od prvních hudebních krůčků přes
účinkování na festivalech až po největší
světové hity a nejoceňovanější alba.

Zakoupíte na ellamax.cz nebo ve svém oblíbeném knihkupectví.

bibliografie
duchovní nauk y
K Ř ESŤANST VÍ
Bůh mně ústa má otevříti může
Brno: Host, 2020, 432 s., váz.
Výběr textů je zúžen na kázání
v českém jazyce, obsahuje promluvy z postily Račínovy, Nitschovy,
Axlarovy, Bilovského, Veselého,
Damascena Marka, Kelského, Koniášovy, Pellischottiho, Táborského
a Fabritiovy.
ISBN 978-80-257-3154-3

McClung, Floyd
Vést jako Ježíš

Praha: Samuel, 2020, 1. vyd., 192 s.,
brož. 299 Kč
Kniha Vést jako Ježíš vás povzbudí
k tomu, abyste odložili náboženské
řeči a místo toho se vrátili zpátky
k jádru křesťanství – ke Kristu samotnému.
ISBN 978-80-88106-21-0

NÁBOŽE NST VÍ
Amirante, Chiara
Boží průlom v římském podsvětí

Praha: Paulínky, 2020, 248 s., brož.
259 Kč
Kniha vypráví o díle Boží prozřetelnosti v životě autorky, zakladatelky
komunity Nové horizonty, která se
věnuje narkomanům a mladým lidem
v těžkých životních situacích.
ISBN 978-80-7450-369-6

Báb
Výňatky z perského Bayánu

Praha: Bahá‘í nakladatelství, 2020,
50 s., brož.
Perský Bayán je stěžejní dílo Bába,
Zakladatele Bábí víry, předchůdce Bahá’í víry. Autor v něm prohlašuje Své
postavení Posla Božího, ruší zákony
islámu a ustavuje zákony Bábí zřízení.
ISBN 978-80-85478-49-5

Carswell, Roger
Křesťan v horkém křesle

Překl. Brahová, Radka, Praha: Návrat
domů, 2020, 1. vyd., 112 s., brož.
170 Kč
Odpovědi na těžké otázky ohledně
Boha, Bible a křesťanství. Kdybyste
mohli vzít nějakého křesťana, posadit
ho pěkně do křesla (nebo na židli)
a zasypat jej těmi nejzáludnějšími
otázkami ohledně Boha, Bible a jeho
víry – které by to byly?
ISBN 978-80-7255-429-4

Gračka, Jiří
Svatý Šarbel Machlúf a další
libanonští světci. Modlitby
k Maronitským světcům

Olomouc: Matice Cyrilometodějská,
2020, 1. vyd., 56 s., brož. 65 Kč
Tato knížka, která vyšla s církevním
schválením, seznamuje českého
čtenáře se třemi světci a jedním
blahoslaveným z prostředí Blízkého
východu – Libanonu.
ISBN 978-80-7266-451-1

Hlaváček, Karel
Od Adorna k Habermasovi

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2020, 192 s.,
brož. 219 Kč
Monografie přináší hlubší analýzu
vztahu k náboženství u dvou klíčových autorů frankfurtské školy
– tradice, jež se hlásí k osvícenskému rozumu. Seznamuje tak čtenáře
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s aktuálním vývojem v oblasti dialogu
rozumu a víry.
ISBN 978-80-7325-494-0

Iluminovaná kniha Žalmů.
Ilustrované texty všech 150
modliteb a písní

Překl. Hlávková, Jana, Praha: Slovart,
2020, 1. vyd., 256 s., váz.
Kniha Žalmů patří k nejoblíbenějším a nejpoetičtějším knihám Bible.
Obsahuje 150 chval, písní díkuvzdání
a důvěry.
ISBN 978-80-7529-342-8

Richards, Larry
Vzdej se!: a žij podle Boží vůle

Překl. Kittová, Monika, Praha: Portál,
2020, 1. vyd., 176 s., brož. 319 Kč
Americký katolický kněz, autor
úspěšné knihy Buď mužem!, zaujme
svérázným stylem psaní o duchovních tématech.
ISBN 978-80-262-1595-0

Twardowski, Jan
Poklad. Příběhy k prvnímu
svatému přijímání

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2020, 2. vyd., 104 s., váz. 199 Kč
Známý polský kněz a literát přibližuje
dětem tajemství eucharistie pomocí
zajímavých příběhů, a citlivě jim tak
pomáhá vstoupit do svátostného
života.
ISBN 978-80-7566-184-5

ekonomika
DAN Ě
Kuneš, Ing. Zdeněk
DPH v tuzemsku

Olomouc: Anag, 2020, 2. aktual.
vyd., 296 s., brož. 369 Kč
Publikace se zabývá uplatněním daně
z přidané hodnoty u nemovitých věcí
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
ISBN 978-80-7554-273-1

E KO N OM I K A
Mzdy 2020

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
600 s., 749 Kč
17. aktualizované vydání přináší
komplexní, přehledný a srozumitelný
výklad z oblasti mzdové a personální
praxe aktualizovaný podle platné
legislativy pro rok 2020.
ISBN 978-80-7598-651-1

Svobodová, Mgr. Nina;
Finger, JUDr. Libor; Hejda,
Ph.D. LL.M., JUDr. Jan a kol.
Společnost s ručením omezeným

Olomouc: Anag, 2020, 280 s., brož.
429 Kč
Společnost s ručením omezeným
je nejčastěji zakládaným typem
obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti
s ručením omezeným došlo s nabytím
účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám.
ISBN 978-80-7554-268-7

PO D N I K ÁN Í
ÚZ č. 1369 Živnostenské podnikání. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 135 Kč
Od posledního vydání došlo k několika změnám živnostenského zákona
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a zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu. Nově byl zařazen zákon o realitním zprostředkování.
ISBN 978-80-7488-404-7

POJIŠŤOVNICTVÍ
ÚZ č. 1370 Pojišťovnictví, ….
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 139 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
zákona o pojišťovnictví včetně všech
prováděcích vyhlášek, dále je zde
novelizovaný zákon o distribuci pojištění a zajištění se všemi změnami od
května 2020 včetně vyhlášek.
ISBN 978-80-7488-405-4

ÚČE TN IC T VÍ
Plesníková, Jindřiška;
Krbečková, Ing. Marie
Jednoduché účetnictví

Olomouc: Anag, 2020, 4. aktual.
vyd., 264 s., 319 Kč
Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly vést
jednoduché účetnictví organizace
dané zákonem na základě přechodného ustanovení zákona č. nbsp,
563/1991 Sb., o účetnictví.
ISBN 978-80-7554-267-0

společenské
vědy; osvěta
FI LOZO FI E
Fuchs, Jiří
Iluze etických relativistů. Systematický kurz etiky

Praha: Academia Bohemica, 2020,
1. vyd., 392 s., váz.
Kniha Iluze etických relativistů je třetí
částí systematického kurzu, který
soustřeďuje hlavní témata filosofie
člověka. Jako taková navazuje na knihy Iluze skeptiků a Člověk bez duše,
život bez smyslu.
ISBN 978-80-907249-5-2

Pospíšil, Zdeněk
Šestý smysl

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 136 s.,
váz. 139 Kč
Krize mění nejen naše zvyky a chápání, ale i způsob přemýšlení o smyslu
existence člověka. Vnáší do našeho
vědomí nejistotu a strach a někdy
i paniku a depresi.
ISBN 978-80-7557-955-3

H ISTO R I E
Emmert, František
US Army v Československu
1945. Objevná obrazová publikace o osvobození západních
Čech americkou armádou

Praha: Mladá fronta, 2020, 1. vyd.,
172 s., váz.
Čtivě napsaná a přehledně strukturovaná kniha mapuje průběh osvobozování západních Čech americkou
armádou v dubnu a květnu 1945
a následný několikaměsíční pobyt
amerických vojáků v Československu.
ISBN 978-80-204-5692-2

Fredegarovy kroniky: Čtvrtá
kniha / Pokračování

Překl. Moravová, Magdalena, Praha:
Argo, 2020, 1. vyd., 152 s., váz.
Kronika tradičně nazývaná Fredegarova
představuje významný a v podstatě
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jediný pramen k dějinám Francké říše
v 7.–8. století na sklonku vlády Merovejců a v době nástupu dynastie Karlovců.
ISBN 978-80-257-3141-3

Friedl, Jiří
Domů, a za svobodou. Role
Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945–1948
Praha: Academia, 2020, 1. vyd.,
463 s., brož. 465 Kč
Druhá světová válka způsobila nejen
obrovské materiální a lidské ztráty,
ale také rozsáhlé migrace obyvatelstva. Repatriace polských občanů
představovala tehdy významný mezinárodní problém.
ISBN 978-80-200-3101-3

Jennings, Christian
Třetí říše poslouchá. Prolamování spojeneckých šifer v letech
1939–45

Překl. Berka, Jiří, Brno: CPress, 2020,
1. vyd., 360 s., váz. 499 Kč
Jedním z nejslavnějších příběhů druhé světové války je ten o prolomení
Enigmy. Na druhé straně Lamanšského průlivu už od 30. let usilovně pracují německé zpravodajské agentury
na prolamování spojeneckých šifer.
ISBN 978-80-264-3112-1

Jenšík, Miloslav
Anthropoid kontra Heydrich.
Známe celou pravdu?

Praha: Epocha, 2020, 2. vyd., 176 s.,
váz. 199 Kč
Ani po takřka 80 letech, které nás dělí
od událostí, jejichž osou byl atentát
na někdejšího hitlerovského místodržícího v naší zemi, Reinharda Heydricha, nejsou bezezbytku zodpovězeny všechny otázky a rozpletena
všechna klubka záhad a nejasností.
ISBN 978-80-7557-202-8

Kalkus, Zdeněk
Tajné dějiny objevování Ameriky
Brno: CPress, 2020, 1. vyd., 288 s.,
váz. 399 Kč
Amerika byla odnepaměti navštěvována příslušníky různých národů
světa.
ISBN 978-80-264-3063-6

Kopeček, Pavel
Evropa v plamenech. Protifašistický odboj v období druhé
světové války se zaměřením na
region střední Evropy

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 228 s.,
váz. 225 Kč
Publikace mapuje historii protifašistického odboje v letech 1939–1945 v jednotlivých evropských zemích a hodnotí význam, který odbojové hnutí pro
dějiny druhé světové války mělo.
ISBN 978-80-7557-239-4

Kovařík, Jiří
Napoleonův voják. Jaký byl, jak
žil a proč bojoval

Brno: Jan Melvil Publishing, 2020,
1. vyd., 384 s., váz. 449 Kč
O Napoleonovi, jeho bitvách a velkých rozhodnutích generálů napoleonské éry bylo potištěno mnoho
stran. Kdo ale byli a jak žili muži, na
jejichž bedrech vítězství francouzského císaře stála?
ISBN 978-80-7555-095-8

Marek, Jindřich
Válka v Arktidě. Zapomenuté
bojiště tajné meteorologické
války v letech 1940–1945

Praha: Epocha, 2020, 2. vyd., 248 s.,
váz. 259 Kč
Mezi nejméně známé kapitoly 2. sv.
války patří bojové operace v arktické
oblasti. Zcela v pozadí pak jsou akce
„války o počasí“, přestože právě
bez zpráv o povětrnostní situaci
v „kuchyni evropského počasí“ by se
moderní vedení války s nasazením
letectva a námořnictva jen těžko
obešlo.
ISBN 978-80-7557-248-6

Nacistický program eutanázie /
NS– Euthanasie. Život nehodný
existence versus nedotknutelná
lidská důstojnost / Lebensunwertes Leben versus unantastbare Menschenwürde

Domažlice: Nakladatelství Českého
lesa, 2020, 1. vyd., 192 s., váz.
280 Kč
Kniha čtenáře seznamuje s nacistickým programem „Euthanasie“
(1939–1945), v rámci něhož byli
systematicky zabíjeni lidé s duševním
onemocněním a s postižením.
ISBN 978-80-7660-000-3

Strachová, Milena
Sokol Brno I 1862–1938. Dějiny
elitní moravské jednoty
Brno: Masarykova univerzita, 2020,
1. vyd., 183 s., brož. 360 Kč
Monografie se zabývá vznikem
a vývojem nejstarší sokolské jednoty
na Moravě. Popisuje složité počátky
rodícího se sokolského hnutí v poněmčelém prostředí, kde docházelo
k mnohem větším třenicím a animozitám, limitujícím rozvoj české
tělovýchovy.
ISBN 978-80-210-9441-3

Svoboda, Petr
Odboj, nebo provokace?
Provokace StB prováděné
proti třetímu odboji v rámci akce
Skaut na příkladu skupiny „Za
svobodu“ v letech 1948–1951
Praha: Academia, 2020, 1. vyd.,
420 s., brož. 495 Kč
Práce se zabývá vznikem a činností
odbojové skupiny Za svobodu
v letech 1948–1951, její infiltrací,
postupnou kontrolou a likvidací ze
strany bezpečnostního aparátu komunistického režimu.
ISBN 978-80-200-3084-9

Taraba, Luboš
Prodané vítězství. Poslední válka
za osvobození Itálie 1866

Praha: Epocha, 2020, 2. vyd., 200 s.,
váz. 249 Kč
Málokterá válka byla tak zbytečná
jako tzv. třetí svatá válka za italské
sjednocení v létě 1866. Jablkem sváru
bylo Benátsko a Jižní Tyrolsko, „zbytky“ bývalého rakouského Lombardsko-benátského království patřícího
stále císaři Františku Josefu I.
ISBN 978-80-7557-213-4

Wójcik, Michał
Treblinka: Povstání v továrně
na smrt

Překl. Páralová Tardy, Markéta, Brno:
CPress, 2020, 320 s., váz. 399 Kč
Treblinku nebylo možné přežít.
Tato nejefektivnější továrna na smrt
v celém hrůzném stroji holokaustu zabíjela tolik lidí, že nebylo kam
ukládat jejich ostatky. Obrovské rošty
na pálení těl se brzy ukázaly jako
nedostačující.
ISBN 978-80-264-3168-8

bibliografie
OSO B N OSTI
Goldstein, Klára
Pokus o nekonečného Nerudu

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 162 s.
Autorka čtivou formou na pomezí
odborné literatury a eseje přibližuje
situaci Pabla Nerudy v české literární
kultuře, a to jak formou překladů
a vydávání jeho díla, tak v souvislosti
s konkrétními návštěvami chilského
básníka v Československu.
ISBN 978-80-88278-35-1

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Thomasová, Katherine
Woodward
Rozcházení

Překl. Nevrlá, Eva, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2020, 272 s., brož.
319 Kč
Do každého vztahu vstupujeme
s nadějí, že jsme našli tu pravou či
pravého. Statistiky jsou však bohužel
neúprosné: mnozí z nás zažijí bolest
rozchodu s životním partnerem.
Musí však být rozpad vztahu nutně
traumatický?
ISBN 978-80-7555-099-6

Vojtko, Honza
Vztahy a mýty. Párová terapie
do kapsy

Praha: Paseka, 2020, 1. vyd., 184 s.,
brož.
Pořiďte si dítě, to pomůže! Rozhodně
mu nesmíš psát první! Cože? On je ve
znamení Raka?! Tak to vám nebude
klapat. Jo, holčičko, pro vztah musíš
něco vytrpět. Kdo ještě nedostal zaručeně osvědčenou radu do vztahu,
ať se přihlásí.
ISBN 978-80-7637-036-4

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Dofková, Radka;
Kvintová, Jana
Personality development of prospective mathemathics teachers

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 136 s.
Publikace se zaměřuje na přesvědčení budoucích učitelů jako klíčové
podmínky efektivní výuky matematiky. Chápe tento konstrukt jako
neoddělitelnou součást osobnosti
učitele, který je třeba v rámci pregraduální přípravy u studentů pozitivně
formovat.
ISBN 978-80-244-5640-9

Pluháčková, Markéta;
Duffek, Václav;
Stacke, Václav a kol.
Kritická místa kurikula zeměpisu
na 2. stupni základní školy I

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 156 s., brož.
Tato kniha představuje výsledky
tříletého projektu Didaktika – Člověk
a příroda A, který byl zaměřen na
kritická a dynamická místa kurikula
přírodovědných oborů na ZŠ v období, kdy se žáci poprvé setkávají
s konkrétním předmětem.
ISBN 978-80-261-0924-2

Šmelová, Eva
Unreserved acceptance in
child’s education

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 170 s.
The monograph by Eva Šmelová Unreserved Acceptance in
Child‘s Education addresses the
child‘s personality as an independent
and distinctive existence with an emphasis on preschool age.
ISBN 978-80-244-5605-8

Urbanovská, Eva;
Hanáková, Adéla;
Potměšil, Miloň
Školní připravenost pohledem
speciálního pedagoga

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 140 s.
Publikace je věnována problematice
školní připravenosti dětí intaktních
i dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami. Nabízí pohled pedagoga mateřské školy, pedagoga
základní školy – elementaristy,
pohled rodičů.
ISBN 978-80-244-5660-7

Vágnerová, Petra;
Mergl, Michal;
Benediktová, Lenka a kol.
Kritická místa kurikula přírodopisu na 2. stupni základní školy I

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 112 s., brož.
Monografie přináší ucelený přehled
o výzkumu kritických míst ve výuce
přírodopisu na základních školách,
o jeho teoretických východiscích, metodice, výsledcích a závěrech.
ISBN 978-80-261-0934-1

PO LITO LOG I E
Metodologie výzkumu politiky

Praha: Sociologické nakladatelství,
2020, 1. vyd., 360 s., brož. 599 Kč
Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu
v oborech mezinárodní vztahy a politologie. Cílem publikace je seznámit
čtenáře s širokou škálou metodologických přístupů.
ISBN 978-80-7419-283-8

PR ÁVO
Coufalík, Petr
Procesněprávní vztah

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
224 s., brož. 390 Kč
Předkládaná publikace je po velmi
dlouhé době ucelenou monografií,
která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více než 150 lety.
ISBN 978-80-7400-786-6

Dostalík, Petr
Příkazní smlouva a jednatelství
bez příkazu

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 121 s., brož. 250 Kč
Publikace představuje dva instituty
soukromého práva – příkazní smlouvu a jednatelství bez příkazu v historických souvislostech.
ISBN 978-80-261-0925-9

Grygar, Tomáš
Specifika řízení o přestupku
právnické osoby

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
168 s., brož. 390 Kč
Tato publikace je věnována problematice řízení o přestupku právnické
osoby, a to zejména z pohledu jeho
specifik oproti řízení o přestupku
osoby fyzické. V červenci 2017 nabyl

z n o v i n e k k 15 . 6 . 2 0 2 0 2 9 3 t i t u l ů
účinnosti nový zákon o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich.
ISBN 978-80-7400-783-5

Horák, Ondřej
Brněnská normativní civilistika
(postavy – projekty – polemiky)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 260 s., 395 Kč
Brněnská normativní škola zanechala
v našem právním myšlení výraznou
stopu, která je patrná dodnes. Její
představitelé mohou být stále inspirativní – nejen odbornou prací, ale
i pohnutými životními osudy.
ISBN 978-80-7598-708-2

Lála, Daniel
Druhy podílů v kapitálových
společnostech

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
264 s., brož. 450 Kč
Publikace má povahu příručky pro
právní teorii a praxi. Zaměřuje se na
analýzu možností, které při tvorbě
druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje.
ISBN 978-80-7400-778-1

Philippi, Tomáš
Zákon o realitním zprostředkování. Komentář
Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
160 s., váz. 690 Kč
Komentář k zákonu o realitním
zprostředkování přináší komplexní
přehled nové právní úpravy realitního zprostředkování, a to nejen
z pohledu teoretického výkladu, ale
především se zaměřením na řešení
praktických otázek.
ISBN 978-80-7400-781-1

Pokorná, Jarmila;
Fučík, Ivan;
Janovec, Michal a kol.
Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 272 s., 650 Kč
Publikace se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska
práva i ekonomických disciplín.
ISBN 978-80-7598-815-7

Schönfeld, Jaroslav;
Kuděj, Michal;
Havel, Bohumil a kol.
Insolvenční praxe. Problémy
a výzvy pro léta dvacátá

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
232 s., brož. 390 Kč
Kniha obsahuje patnáct vzájemně
provázaných studií zabývajících se
různými aspekty insolvenčního práva,
na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem
Schönfeldem, Ph.D.
ISBN 978-80-7400-780-4

Šromová, JUDr. Eva
Správní řízení od A do Z

Olomouc: Anag, 2020, 3. vyd., 472 s.,
brož. 579 Kč
Jedná se o třetí vydání této publikace,
které je aktualizováno a doplněno
podle zkušeností a poznatků nabytých
za dobu platnosti správního řádu.
ISBN 978-80-7554-259-5

ÚZ č. 1367 Stavební zákon.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 259 Kč
Publikace obsahuje novelizovaný stavební zákon se změnami, které se týkají menších vodních děl a terénních
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úprav k zadržování vody v krajině,
oznamování dokončených staveb,
podrobností územního a regulačního
plánu, a další změny.
ISBN 978-80-7488-402-3

ÚZ č. 1368 Svobodný přístup
k informacím. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 159 Kč
Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění.
ISBN 978-80-7488-403-0

ÚZ č. 1371 Předpisy související
s Občanským zákoníkem. Úplné
znění předpisů

RO ČE N K Y
Česká architektura 2018–2019

Praha: Prostor, 2020, 192 s., brož.
500 Kč
ČESKÁ ARCHITEKTURA / CZECH
ARCHITECTURE 2018–2019 Jubilejní 20. ročenku české architektury
sestavil architekt Jakub Cigler.
ISBN 978-80-87064-30-6

SBO R N Í K Y
Laboratoř Evropské unie 2/2019

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 75 Kč
S občanským zákoníkem souvisí
několik dalších zákonů, nařízení vlády
a vyhlášek, které jsou obsahem této
samostatné publikace edice ÚZ.
ISBN 978-80-7488-406-1

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 1. vyd., 169 s., brož.
Čtenáři se dostává do ruky poslední
14. vydání sborníku, v němž se po
dobu 7 let publikovali práce studentů, kteří soutěžili o nejlepší diplomovou práci s evropskou tématikou.
ISBN 978-80-245-2349-1

PSYCH O LOG I E

SOCIO LOG I E

Honzák, Radkin
Jak přežít léčení. Veselé čtení
o bolestech

Hrubý, Jan; Palán, Aleš
Rady pánu Bohu, jak vylepšit
svět

Loyd, Simon
Indigová realita

VOJ E NST VÍ

Praha: Mladá fronta, 2020, 1. vyd.,
296 s., váz. 329 Kč
Není to jen tak, což může dosvědčit
každý, kdo s nějakou vážnější nemocí
zápolil. Známý psychiatr se na toto
téma pokusil podívat s nadhledem
vyplývajícím ze skutečně dlouholeté
praxe a se sobě vlastním humorem.
ISBN 978-80-204-5611-3

Olomouc: Anag, 2020, 1. vyd., 192 s.,
brož. 299 Kč
Indigová realita je volným pokračováním knihy Indigový svět. Účinné techniky a praktiky vedoucí k osobnímu
a duchovnímu růstu. Hlavním tématem
knihy je spirituální a osobní rozvoj.
ISBN 978-80-7554-271-7

MacKenzie, Jackson;
Müller, Ivo
Psychopat ve vaší posteli

Praha: Portál, 2020, 224 s., brož.
399 Kč
Psychopat vás uvádí do chaosu, už
nevěříte sami sobě. Lichotí vám,
tváří se, že jste jeho spřízněnou duší.
Izoluje vás od přátel a vy se stáváte
figurkou na jeho šachovnici. S hrůzou
zjišťujete, že vaši přátelé a blízcí najednou táhnou proti vám.
ISBN 978-80-262-1578-3

Oaklander, Violet
Třinácté komnaty dětské duše

Překl. Štěpo, Jiří, Praha: Portál, 2020,
320 s., váz. 549 Kč
Kniha přeložená do 15 jazyků poskytuje lidský a poutavý vhled do
vnitřního světa dítěte a dospívajícího
a ukazuje cesty, jak podpořit jejich
rozvoj.
ISBN 978-80-262-1591-2

Wiking, Meik
Umění vytvářet vzpomínky. Jak
si vytvořit a zapamatovat šťastné
okamžiky

Brno: Jota, 2020, 1. vyd., 288 s., váz.
Vzpomínky jsou stavebními kameny
naší identity, podílejí se na tom, kým
jsme a jak se chováme i jak se cítíme.
Meik Wiking při výzkumu štěstí zjistil,
že jsou lidé šťastnější, pokud se staví
k minulosti pozitivně až nostalgicky.
ISBN 978-80-7565-655-1

Praha: Prostor, 2020, 200 s., váz.
247 Kč
Čtyřicet zlepšováků, jak zdokonalit
svět, které autor nenavrhuje politikům, ekonomům ani různým aktivistům, ale rovnou pánu Bohu, jsou
vtipnou sondou do našich strachů,
komplexů, slabostí, chyb, zbytečných
starostí a malicherností.
ISBN 978-80-7260-449-4

Chorý, Tomáš
Kamufláž. Kapitoly z dějin
designu pozemního a námořního
maskování
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 170 s., váz. 369 Kč
Publikace představuje vhled do
fascinujícího světa vojenské vizuální
kamufláže.
ISBN 978-80-244-5625-6

Ž IVOTN Í ST YL
Burešová, Dagmar;
Kintrup, Martin
Low Carb pro lenochy

Praha: Jan Vašut, 2020, 144 s., brož.
349 Kč
Každý se chce cítit dobře, jíst zdravě,
trochu zhubnout a zůstat štíhlý.
A právě o tom je stravování ve stylu
Low Carb.
ISBN 978-80-7541-243-0

Clear, James
Atomové návyky

Překl. Drobek, Aleš, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2020, 288 s., brož.
349 Kč
Prvního ledna máme všichni jasno
v tom, že přestaneme kouřit, začneme víc cvičit nebo uklízet. Jenže do
února už jsme zase tam, kde jsme
byli. Proč? Naší nejhlubší motivací je
pohodlí a lenost.
ISBN 978-80-7555-097-2

Croll, Jennifer
Módní rebelky. Stylové Ikony od
Kleopatry po Lady Gaga
Překl. Vašková, Hana, Brno: CPress,
2020, 1. vyd., 208 s., váz. 369 Kč
Oblečení může představovat postoj.
Může být uměleckým dílem. Nebo
dokonce mocnou zbraní. Seznamte

bibliografie
se rebelkami, které využívaly svůj
šatník k tomu, aby daly nový řád zaběhlým pravidlům.
ISBN 978-80-264-3064-3

McAlaryová, Brooke
Pomalu. Žít život jednoduše

Brno: Jota, 2020, 1. vyd., 264 s., váz.
Žít život jednoduše. Neustálá potřeba
dosahovat úspěchů a hromadit „nutné
vymoženosti“ nás snadno může zdeptat
natolik, že si ani nevšimneme drobných
radostí a příležitostí zpomalit.
ISBN 978-80-7565-714-5

Zarrellaová, Jana Ina
Tělo snů na poslední chvíli

Překl. Těšínská, Tereza, Praha:
Esence, 2020, 1. vyd., 160 s., brož.
329 Kč
Chcete získat tělo svých snů, ale máte
pocit, že na to nemáte čas? Neztrácejte
hlavu a pusťte se do proměny s touto
knihou. Autorka vám v ní ukáže, jak se
s minimálními nároky na čas můžete
velmi rychle dostat do formy.
ISBN 978-80-242-6482-0

matematické
a přírodní vědy
A STRO N OM I E
Tegmark, Max
Život 3.0

Překl. Ivánková, Markéta, Praha:
Argo, 2020, 296 s., váz. 478 Kč
Kniha švédskoamerického kosmologa Maxe Tegmarka je věnována
umělé inteligenci a jejímu dopadu na
lidskou civilizaci.
ISBN 978-80-7363-948-8

BIO LO G I E
Mesler, Bill;
Cleaves II, H. James
Stručné dějiny stvoření. Věda
a hledání počátku života

Překl. Lhotský, Josef, Praha:
Vyšehrad, 2020, 1. vyd., 336 s., váz.
399 Kč
Kniha dvojice amerických autorů:
Stručné dějiny stvoření představuje historii západní vědy jako příběh
hledání odpovědi na tu zřejmě nejzávažnější otázku, jíž se věda vůbec
zabývá: Jak vznikl život.
ISBN 978-80-7601-299-8

O R N ITO LO G I E
Marsault, Hana;
Pinnington, Andrea;
Buckingham, Caz
Ptáci našich lesů

Brno: Edika, 2020, 2. vyd., 24 s.,
lep., 369 Kč
Pozorovat volně žijící ptáky je velké,
i když nelehké dobrodružství.
ISBN 978-80-266-1479-1

PŘ Í RO DA
Linstadtová, Anna
Můj první herbář

Překl. Neubaerová, Zuzana, Brno:
CPress, 2020, 1. vyd., 80 s., brož.
299 Kč
Tento krásný herbář nabízí malým přírodovědcům nejen prostor pro vlepení
více než třiceti druhů rostlin, jako jsou
například dub, buk, pomněnka nebo
mák, ale také klíč ke správnému určení.
ISBN 978-80-264-3117-6

z n o v i n e k k 15 . 6 . 2 0 2 0 2 9 3 t i t u l ů
PŘ Í RUČK Y
Kitchenhamová, Kate
Pes – člen rodiny

Praha: Esence, 2020, 1. vyd., 184 s.,
brož. 349 Kč
Co všechno je třeba udělat, když
čekáte do rodiny nový přírůstek –
tentokrát v podobě roztomilého
chundelatého čtyřnohého kamaráda?
Tato praktická a hravá příručka vám
napoví, nač je třeba pamatovat.
ISBN 978-80-242-6534-6

ZOO LOG I E
Marsault, Hana;
Pinnington, Andrea;
Buckingham, Caz
Zvířata našich lesů

Brno: Edika, 2020, 24 s., 369 Kč
Za hlasem zvířat, když se setmí. S pomocí 12 tlačítek zažijeme kouzelnou atmosféru lesa, polí a parků a poslechneme si živočichy, kterým patří svět, když
se pomaloučku, polehoučku začne
stmívat a my se ukládáme k spánku.
ISBN 978-80-266-1478-4

Úžasná zvířata a jejich superschopnosti

Praha: Fragment, 2020, 56 s., váz.
199 Kč
Říše zvířat je plná tvorů, kteří disponují superschopnostmi, nad nimiž jen
nevěřícně kroutíme hlavou.
ISBN 978-80-253-4713-3

zemědělství
PĚSTITE L ST VÍ
Appelová, Silvia;
Borecká, Jaromíra
Zahrádka ve městě

Praha: Esence, 2020, 144 s., brož.
299 Kč
Zahradnická příručka se věnuje
modernímu trendu zahradničení na
malém prostoru.
ISBN 978-80-242-6569-8

Z AH R ÁD K ÁŘ I
Staffler, Martin
Vertikální zahrada

Překl. Smrčková, Lea, Praha: Jan
Vašut, 2020, 96 s., brož. 229 Kč
Zahradničit můžete i bez zahrady.
ISBN 978-80-7541-178-5

technické vědy
H O B BY
Elmoujahid, Silvie;
Maas, Justin
Realistické portréty tužkou

Brno: Zoner Press, 2020, 128 s.,
brož. 315 Kč
Jednoduchou technikou k dokonalým
kresbám – krok za krokem.
ISBN 978-80-7413-390-9

Liška, Matěj
Zoner Photo Studio X – Praktická příručka (05/2020)

Brno: Zoner Press, 2020, 170 s.,
brož. 239 Kč
Aktualizované vydání příručky pro fotografy, kteří své snímky upravují v Zoner
Photo Studiu X. Najdete v ní desítky
aktuálních návodů, které ocení jak úplní
začátečníci, tak zkušení fotografové.
ISBN 978-80-7413-419-7

Pinknerová, Hana
Vůně prázdného pokoje

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2020, 1. vyd., 120 s., brož. 199 Kč
Známá autorka se zamýšlí nad tím, jak
trávit volný čas – chvíle, kdy „nemusíme
nic a můžeme všechno“. Co a kdy podnikneme? Co a jak zláká naši pozornost?
A máme si dělat výčitky, když úplně vypneme, abychom si vyčistili hlavu?
ISBN 978-80-7566-176-0

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Fordham, Ben;
Aydin, Barbora;
Cruz, Filipe Fuentes
Moderní mexická kuchařka

Překl. Vašková, Hana, Brno: CPress,
2020, 144 s., váz. 490 Kč
Guessadilla, burritos, tacos, salsy
a margharita. Spousta papriček, kukuřičných tortill, avokáda a fazole na
tisíce způsobů.
ISBN 978-80-264-2996-8

Máme doma vegana. recepty,
které chutnají všem

Překl. Rákosníková, Jitka, Praha: Esence, 2020, 1. vyd., 256 s., váz. 449 Kč
Když se někdo z členů rodiny rozhodne přejít na veganské stravování,
nemusí to znamenat větší zátěž při
přípravě rodinných jídel ani ošklíbání
„masožravců“ nad talířem s večeří.
ISBN 978-80-242-6379-3

Trischberger, Cornelia
Kuchařka pro lenochy

Překl. Kavinová, Alice, Praha: Jan
Vašut, 2020, 144 s., brož. 349 Kč
Kdo je vlastně z našeho hlediska lenoch?
Ten, kdo vaří s minimálními náklady při
nákupu i přípravě a kdo se řídí heslem:
šikovně nakupovat, optimálně kombinovat, rychle uvařit a v klidu si pochutnat.
ISBN 978-80-7541-174-7

NÁPOJ E
Susa, Zdeněk;
Žáček, František
Pivní putování

Praha: Edice ČT, 2020, 248 s., váz.
399 Kč
Pojďte s námi za nápojem, od pradávna drahým Čechům, Moravanům
i Slezanům. Za mokem zlaté barvy,
řízné chuti a sametové pěny.
ISBN 978-80-7404-333-8

PSYCH IATR I E
Válková, Dina;
Houdek, Lubomír;
Jirák, Roman
Deliria z pohledu psychiatra

Praha: Galén, 2020, 109 s., váz. 250 Kč
Stručná monografie předního českého psychiatra zkoumá, shrnuje
a představuje problematiku delirií –
poruch vědomí, kterým není ani v zahraniční odborné literatuře věnována
zasloužená péče.
ISBN 978-80-7492-461-3

VETERINÁŘSTVÍ
Bicková, Jaroslava
Zooterapie v kostce

Praha: Portál, 2020, 312 s., brož.
399 Kč
Publikace si klade za cíl představit
přehled nejznámějších a v praxi
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nejpoužívanějších zooterapeutických
metod a postupů a seznámit čtenáře
se způsoby jejich využití.
ISBN 978-80-262-1585-1

ZDR AVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Crowley, Chris;
James, Jeremy
Jak se zbavit bolestí zad

Praha: Esence, 2020, 256 s., brož.
299 Kč
Kniha, která čtenáře neučí jen napravovat a léčit záda, ale především to,
že můžeme výrazně změnit kvalitu
našeho života, pokud se o sebe budeme správně starat.
ISBN 978-80-242-6651-0

entaci a doplnění aktuálních poznatků
pro jeho každodenní klinickou praxi.
ISBN 978-80-7345-641-2

Zamolo, Lucia
Červená je přece fajn

Praha: Slovart, 2020, 97 s., váz. 269 Kč
Všichni vědí, co je menstruace. Každý
měsíc ztratí žena trochu krve – asi tak
obsah jednoho šálku espressa. Díky
tomu se můžou rodit děti. A někdy
při ní bolí břicho nebo panuje blbá
nálada. Ale pssst, mluvit o tom je přece trapný a nechutný!
ISBN 978-80-7529-914-7

umění; hudba
ARCHITEK TUR A

Nemčíková, Zuzana
ABCDa zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz

Hlaváčová, Monika;
Zeman, Martin a kol.
Interiror Design Guide

Neuropsychiatrie

DĚ J I NY UM Ě N Í

Praha: Galén, 2020, 1. vyd., 304 s.,
váz. 300 Kč
Kniha Zuzany Nemčíkové je zcela
výjimečná nejen tématem, zpracováním, osobností autorky a jejím přístupem, přináší příběh velice osobní,
intimní a emotivní.
ISBN 978-80-7492-467-5
Praha: Maxdorf, 2020, 1. vyd., 976 s.,
váz. 1995 Kč
Moderní přelomová monografie přináší sjednocující pohled na většinu neurologických a psychiatrických diagnóz.
ISBN 978-80-7345-619-1

Pešek, Miloš a kol.
Praktická pneumologie

Praha: Maxdorf, 2020, 1. vyd., 363 s.,
brož. 795 Kč
Vynikající kompaktní a přitom velmi
obsažný průvodce moderní respirační medicínou pro přípravu na zkoušky i pro každodenní praxi.
ISBN 978-80-7345-642-9

Polák, Jaroslav;
Vašáková, Martina
Jak na radiodiagnostiku nemocí
plic

Praha: Maxdorf, 2020, 1. vyd., 184 s.,
brož. 595 Kč
Zobrazovací metody, jmenovitě radiodiagnostika, jsou zásadním pomocníkem v rychlé diagnostice plicních
nemocí a alespoň základní znalostí
radiologického zobrazení hrudníku by
měl být vybaven každý lékař.
ISBN 978-80-7345-635-1

Rušavý, Zdeněk;
Brož, Jan a kol.
Diabetes a sport

Praha: Maxdorf, 2020, 2. vyd., 280 s.,
váz. 495 Kč
Dramatické zlepšení kvality života
diabetiků 1. typu – v důsledku nových
technických i farmakologických možností inzulinové terapie – umožňuje
mnohým z nich život téměř srovnatelný s jejich zdravými vrstevníky.
ISBN 978-80-7345-639-9

Teplan, Vladimír
Nefrologické minimum pro
klinickou praxi. 3. přepracované
a doplněné vydání

Praha: Maxdorf, 2020, 3. vyd., 400 s.,
váz. 495 Kč
Stručně, srozumitelně a jednoduše didakticky pojatá monografie kapesního
formátu umožní čtenáři rychlou ori-

Brno: Zoner Press, 2020, 162 s.,
brož. 390 Kč
Jižní Morava, to nejsou jen vinice,
dechberoucí příroda a její komplexní
metropole Brno. Region ukrývá také
spoustu architektonických skvostů
a působivých vnitřních prostor.
ISBN 978-80-270-6944-6

Benešovská, Klára a kol.
Imago, imagines – komplet I.+
II.. Výtvarné dílo a proměny jeho
funkcí v českých zemích od 10.
do první třetiny 16. století
Praha: Academia, 2020, 1. vyd.,
1428 s., váz. 2200 Kč
Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí
v českých zemích od 10. do první
třetiny 16. století. Netradičně pojaté
dějiny středověkého umění jsou zasazeny do kontextu historického vývoje
českých zemí, text provázejí četná
vyobrazení.
ISBN 978-80-200-3036-8

D IVADLO
Merenus, Aleš; Mikulová, Iva
Text a divadlo

Praha: Academia, 2020, 1. vyd.,
412 s., brož. 425 Kč
Monografii uvádí rozsáhlá studie
Divadlo a text jako průnik fuzzy
množin, která velmi komplexně načrtává široké sémantické pole vztahu
literární a divadelní komunikace.
ISBN 978-80-200-3108-2

FOTOG R AFI E
Lovaš, Karol
Jan Saudek: Mystik. Fotograf,
kterého se dotkl Bůh

Praha: Universum, 2020, 136 s., váz.
299 Kč
Umělecký fotograf Jan Saudek v květnu 2020 oslavil 85. narozeniny.
ISBN 978-80-242-6640-4

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Gazdíková, Vlasta
Slovní druhy expres

Praha: Edika, 2020, 144 s., brož.
199 Kč
Slovní druhy v kostce – nejen pro
přijímací zkoušky.
ISBN 978-80-266-1533-0

bibliografie
Syrová, Lenka;
Němeček, Jaroslav
Slabikář se Čtyřlístkem

Praha: Edika, 2020, 120 s., brož. 249 Kč
Přicházíme s novou řadou českého
jazyka pro 1. ročník základních škol
a podrobnou metodickou příručkou
pro učitele.
ISBN 978-80-266-1530-9

K ADE Ř N IC T VÍ,
KOSM E TI K A
Jámborová, Bronislava;
Veresová, Alexandra
Copy za 5 minut

Praha: Esence, 2020, 32 s., brož. 79 Kč
Líbí se vám účesy z dlouhých vlasů
s krásnými romantickými copánky?
Pak oceníte právě tuhle knížku. Krok za
krokem vám ukáže, jak za pouhých pár
minut vytvoříte úžasný účes s copy.
ISBN 978-80-242-6518-6

Veresová, Alexandra;
Somogyi, Viola
Drdoly za 5 minut

Praha: Esence, 2020, 32 s., brož. 79 Kč
Líbí se vám nápadité účesy z vlasů stočených do drdolů? Pak si určitě oblíbíte
tuto knížku. S její pomocí se naučíte
krok za krokem vytvářet originální účesy, a zabere vám to jen pár minut.
ISBN 978-80-242-6519-3

strachu z neznáma a pokročilejším
hráčům přiblíží, co jim ještě chybí
k dosažení optimálního švihu.
ISBN 978-80-253-4709-6

JÓ GA
Krijánanda, Svámi
Životopis jogína 2

Překl. Smolka, Michal, Olomouc:
Fontána, 2020, 320 s., váz. 388 Kč
Tato kniha začíná tam, kde Jógánandův proslulý Životopis jogína skončil.
Nikdy předtím nebyl život tohoto milovaného jógového mistra zpracován
s takovým obdivuhodným nadhledem.
ISBN 978-80-7651-006-7

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Oslo – Průvodce s mapou

Brno: CPress, 2020, 54 s., flexovazba, 269 Kč
10 míst, která musíte vidět, 200 pozoruhodných objektů a adres (vč. restaurací, obchodů), tipy na výlety do okolí
– pro každý vkus a každou peněženku!
ISBN 978-80-264-2706-3

jazykověda;
literární vědy

M ATE M ATI K A

JA Z YKOVĚ DA

Chaloupková, Tereza
Matematické úkoly pro prvňáky.
Záchrana ostrova čísel

Kolmanová, Martina
Učíme se hlásku C. Logopedie
s úsměvem

Brno: Edika, 2020, 1. vyd., 64 s.,
brož. 199 Kč
V publikaci si děti zábavnou formou
procvičí základní matematické učivo
1. třídy. Spolu s hlavními hrdiny prožijí
dobrodružnou výpravu na neznámý ostrov, který je napaden numerožrouty.
ISBN 978-80-266-1537-8

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Bednářová, Jiřina;
Šmarda, Richard
Všestranná příprava do školy

Brno: Edika, 2020, 208 s., váz. 349 Kč
Všestranná příprava do školy je
nepostradatelným pomocníkem pro
budoucí prvňáčky, než zasednou do
školních lavic.
ISBN 978-80-266-1542-2

Rakoušová, Alena
Opakování pro třeťáky

Brno: Edika, 2020, 72 s., brož. 169 Kč
Zopakujte si důležité učivo 3. ročníku
v osmi tematických kapitolách!
ISBN 978-80-266-1534-7

spor t
a tělov ýchova
G O LF
Wiedemann, Bernd;
Windorfer, Karin
Golf pro děti

Překl. Kopejtko, Stanislav, Praha:
Fragment, 2020, 2. vyd., 160 s., brož.
199 Kč
Vzhůru na golf! Knížka přibližuje
golfovou metodiku dětským hráčům
golfu. Začátečníky pomůže zbavit

Praha: Pikola, 2020, 1. vyd., 144 s.,
brož. 299 Kč
Pracovní logopedické sešity od
známé české logopedky Martiny Kolmanové ocení nejen všichni logopedi,
ale také rodiče. Kniha přináší více než
100 úkolů zaměřených na hlásku C.
ISBN 978-80-242-6549-0

Pasáčková, Eva;
Spěváčková, Martina
Staročeská kronika tak řečeného
Dalimila. Index slov a tvarů. 3.
část – zájmena, číslovky, neohebné slovní druhy
Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 238 s., brož.
Index slov a tvarů Staročeské kroniky
tak řečeného Dalimila, 3. část – zájmena, číslovky, neohebné slovní druhy navazuje na již zpracované části věnované
substantivům, adjektivům a slovesům.
ISBN 978-80-261-0939-6

Saint-Exupéry, Antoine de
Malý princ. A1/A2 dvojjazyčná
kniha pro začátečníky

Překl. Ševčíková, Miroslava, Praha:
Edika, 2020, 1. vyd., 96 s., brož. 199 Kč
Studujte francouzštinu s malým princem! Setkání vnímavého muže s neobyčejným malým chlapcem vede čtenáře k zamyšlení nad otázkami dobra
a zla a podstaty přátelství, pobízí ho
k hledání opravdové krásy a odpovědnosti za ty, které máme rádi.
ISBN 978-80-266-1531-6

Slovák, Václav
Synkretizmus větných členů
v ruštině a češtině

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 168 s.
Problematika popisu systému větných
členů v ruštině i češtině je jedním
ze stále aktuálních témat současné

z n o v i n e k k 15 . 6 . 2 0 2 0 2 9 3 t i t u l ů
jazykovědy. V současných mluvnicích
se výklad o větných členech soustředí
zejména na jevy typické.
ISBN 978-80-244-5617-1

van den Berg, Hubert;
Engelbrecht, Wilken
Stijlgids BA– en MA–scripties

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 164 s.
Publikace Stijlgids BA– en MA–scripties
je průvodcem pro české a slovenské
studenty nizozemské filologie při psaní
bakalářských a diplomových prací.
ISBN 978-80-244-5622-5

SBO R N Í K Y
Sborník Asociace učitelů češtiny
jako cizího jazyka 2019

Praha: Akropolis, 2020, 1. vyd.,
244 s., brož. 229 Kč
V pořadí již čtrnáctém sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
(AUČCJ) čtenářům předkládáme
výběr z příspěvků přednesených na
čtyřech pravidelných setkáních AUČCJ
uskutečněných v průběhu roku 2019.
ISBN 978-80-7470-275-4

krásná literatura
CESTO PISY
Boučková, Tereza
Bhútán, má láska

Praha: Odeon, 2020, 1. vyd., 224 s.,
váz. 359 Kč
Krajina a příroda vypadaly na
internetu nedotčeně, průzračně,
nádherně, mimo veškeré kategorie.
Ihned jsem zatoužila ještě jednou,
naposledy, překonat sebe sama, své
strachy z létání, výšek, z neznámého,
ze své kondice a věku – a jet.
ISBN 978-80-207-1958-4

Krautschneider, Rudolf
Lidé a oceán

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2020,
2. vyd., 208 s., váz.
„Plavba skončila, jsme před další plavbou.“ Jeden z největších českých mořeplavců Rudolf Krautschneider popisuje
své plavby do severních polárních krajů, západní Afriky a Jižní Ameriky.
ISBN 978-80-88268-28-4

Vopěnka, Martin
Přežít civilizaci

Praha: Mladá fronta, 2020, 224 s.,
váz. 349 Kč
Známý český spisovatel, publicista
a cestovatel napsal víc než jen strhující cestopis.
ISBN 978-80-204-5693-9

DE N Í K Y
Jünger, Ernst
Válečný deník 1914–1918

Překl. Fojtů, Nina, Praha: Academia,
2020, 1. vyd., 616 s.
Ernst Jünger odchází do první světové války jako dobrovolník, poté co ve
svých devatenácti opouští nenáviděná studia. Po celou dobu pobytu na
frontě si poctivě vede deník.
ISBN 978-80-200-3001-6

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Barker, J. D.
Šesté dítě
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Překl. Netolička, Jan, Ostrava: Domino, 2020, 1. vyd., 512 s., váz. 449 Kč
Když do budovy chicagské policie
vstoupí Anson Bishop, hlavní podezřelý v případu Opičího vraha,
nastane chaos.
ISBN 978-80-7498-409-9

Kubát, Luděk
Brutalita

Brno: Moba, 2020, 320 s., váz.
Když v Klášterci zmizí učitelka a tři
tamní výtvarníci obdrží obálku s fotografií sochařského díla, nikdo tomu
nevěnuje příliš pozornost.
ISBN 978-80-243-9212-7

Marrs, John
Pasažéři. Osm potenciálních
obětí. Kdo přežije? Rozhodněte
sami!

Překl. Polochová, Markéta, Praha:
XYZ, 2020, 1. vyd., 432 s., brož. 399 Kč
Když se někdo nabourá do systému
osmi samonaváděcích aut, jejich pasažéři se ocitnou ve smrtelném nebezpečí.
ISBN 978-80-7597-661-1

ESE J E , ÚVAHY
Judt, Tony
Velká iluze? Esej o Evropě

Praha: Prostor, 2020, 168 s., brož.
V eseji nazvaném Velká iluze?, poprvé
publikovaném roku 1996, předložil
Tony Judt skeptickou, pronikavou a hluboce předvídavou úvahu o politické
situaci v Evropě a o otázkách, jimž kontinent čelí na prahu nového tisíciletí.
ISBN 978-80-7260-445-6

Krobot, Miroslav
Nečíst

Brno: BizBooks, 2020, 1. vyd., 264 s.,
brož. 369 Kč
Literární koláž českého herce a režiséra Miroslava Krobota. Útržky,
úvahy, nonsensy, povídky. Myslí charismatického režiséra a herce putují
fascinující postavy i vzpomínky.
ISBN 978-80-265-0931-8

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Epstein, Jennifer Cody
Říše divů

Překl. Mitlenerová, Silvie, Brno:
Moba, 2020, 448 s., váz.
Vztah mezi Avou Fisherovou a její
matkou Ilse nikdy nebyl bezproblémový. Ve vzduchu viselo příliš mnoho
otázek. Kdo je Avin otec? Co dělala
Ilse za války? Proč svou jedinou dceru
nechala v posledním válečném roce
v německém sirotčinci?
ISBN 978-80-243-9190-8

Heger, Ladislav
Sága o Grettim

Praha: Garamond, 2020, 264 s., váz.
320 Kč
Islandská rodová sága o Grettim, složená ve 12. nebo na začátku 13. století, podává obraz rodového zřízení,
které v 10. století zavedli na Islandu
norští vystěhovalci.
ISBN 978-80-7407-469-1

Killeen, Matt
Sirotek, bestie, špiónka

Praha: Argo, 2020, 1. vyd., 472 s.,
brož. 398 Kč
Když patnáctileté Židovce zastřelí na
hranicích při útěku z nacistického Německa matku, musí se nepřátelskou

zemí protlouct na vlastní pěst. Hledá
možnost úniku ze země a přitom narazí na tajemného muže.
ISBN 978-80-2573-157-4

Madeleine, Laura
Kde rostou divoké třešně

Brno: Moba, 2020, 320 s., váz.
První světová válka je u konce, ale
osmnáctiletá Emeline Vaneová, zchudlá dědička z chladných anglických mokřadů, stíhaná vzpomínkami na všechny, jež ztratila, klid stále nenachází.
ISBN 978-80-243-9210-3

Moloney, James
Dopisy ze Sachsenhausenu

Brno: Jota, 2020, 1. vyd., 288 s., váz.
Německo, 1944. Hlavní hrdinkou je
Margot Baumann, mladá Němka,
která převezme po své sestře práci na
poště koncentračního tábora Sachsenhausen. Namátkou si sem tam
nějaký dopis od vězně přečte.
ISBN 978-80-7565-651-3

Neumann, Ariana
Pod svícnem tma. Hledání
příběhu mého otce

Praha: Argo, 2020, 352 s., brož.
Ariana Neumann se narodila v sedmdesátých letech dvacátého století ve
Venezuele – zde se začíná odvíjet i děj
její knihy – v rodině úspěšného průmyslníka. V době jejího dospívání pro
ni byl otec ztělesněním úspěchu a síly.
ISBN 978-80-257-3085-0

Niedl, František
Já, rytíř

Brno: Moba, 2020, 296 s., váz. 329 Kč
Wolfram Katzinger z Olšové se usadil
na králem zastaveném hradě Ojvíně
a doufá, že toto sídlo bude dostatečnou ochranou pro jeho rodinu, neboť
jako johanitský rytíř a králův nepostradatelný služebník bude muset
hrad často opouštět.
ISBN 978-80-243-9201-1

HUMO R
Backman, Fredrik
Úzkosti a jejich lidé

Brno: Host, 2020, 1. vyd., 375 s., váz.
Úzkosti a jejich lidé je naprosto bláznivá komedie o skupince rukojmích
zajatých při prohlídce bytu. Neúspěšný bankovní lupič se uvnitř zamkne
s přehnaně nadšeným realitním makléřem a dvěma morousy závislými na
nákupech v IKEA.
ISBN 978-80-275-0203-5

Landsman, Dominik
Na chalupě s moderním fotrem

Praha: Ikar, 2020, 160 s., váz. 259 Kč
Dominik Landsman, autor populárních Deníčků moderního fotra, už
nám vysvětlil, že mateřská dovolená
není žádná dovolená. Opravdová
dovolená je třeba výlet k moři do
Bulharska, jak nám to popsala druhá
polovina rodičovského páru.
ISBN 978-80-249-4159-2

Smuten, Albrecht
PAC PUSSY 2

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 88 s.,
brož. 199 Kč
Druhý svazek sbírky sebraných stripů
Pac Pussy, které se během posledních
let staly fenoménem sociálních sítí
a nasbíraly desítky tisíc sdílení mezi
mnoha tisíci fanoušků fascinovaných
svébytným humorem jejich autora.
ISBN 978-80-7557-951-5

bibliografie
KOM I K SY
Forneyová, Ellen
Zbláznění. Mánie, deprese,
Michelangelo a já

Překl. Bartošková, Linda, Praha: Portál,
2020, 1. vyd., 248 s., brož. 369 Kč
U Ellen Forney krátce před třicítkou
propukla bipolární porucha. S nadhledem a s humorem dává nahlédnout do epizod, kdy se její život „rozjede“ a ona nad ním ztrácí kontrolu.
ISBN 978-80-262-1586-8

Palmiotti, Jimmy
Harley Quinn 5: Naposled se
směje Joker

Překl. Antonín, Martin D., Praha: BB
art, 2020, 1. vyd., 143 s., brož. 399 Kč
Mason Macabre není jen soused Harley Quinn – ve skutečnosti by klidně
mohl být mužem jejích snů. Ale aby mu
zachránila život, bude se muset postavit klaunovi ze svých nočních můr!
ISBN 978-80-7595-347-6

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Fibich, Ondřej
Za pověstmi Šumavy

Brno: CPress, 2020, 1. vyd., 192 s.,
váz. 299 Kč
Šumavské pověsti, které jsou vám
v knize předloženy, jsou klíčem k životu našich předků. Vyprávění se totiž
může tradovat po mnohé generace
a nese v sobě určitou starobylost.
ISBN 978-80-264-3114-5

Staňková, Nikola; Kafka, Jan
Strašidelné Česko

Praha: Albatros, 2020, 144 s., váz. 269 Kč
Už se bojíte? Máte proč! Na cestě na
nejtajemnější místa na vás číhá upír
Myslata, Bílá i Černá paní, Klempera,
čert či vodník, což je, jak zjistíte, taky
vlastně čert.
ISBN 978-80-00-05855-9

LI DOVÁ
SLOVESN OST
Příkazská, Tereza
Lidové tradice pro šikovné ruce.
28 inspirací tvorbou našich
prababiček

Brno: CPress, 2020, 1. vyd., 128 s.,
váz. 269 Kč
České lidové svátky během čtvera
ročních období prostřednictvím tradičních pokrmů, zvykoslovných předmětů i zajímavých dekorací a dárků!
Praktický průvodce nejznámějšími
českými lidovými svátky.
ISBN 978-80-264-3122-0

Ubam, Obonete S.
Kalangu

Praha: Prostor, 2020, 112 s., váz. 127 Kč
Přijměte pozvání k pramenu moudrosti afrických kultur a pozorně naslouchejte jejich poselství. Obonete
S. Ubam, autor knihy Sedm let v Africe, nepromarnil příležitost poučit
se u kmenových stařešinů v Nigérii
a sestavil sbírku starých přísloví.
ISBN 978-80-7260-450-0

OSO B N OSTI
Brzkovský, Marek
Zapomenutá stíhací esa. Osudy
osmi spojených stíhačů 2. světové války

z n o v i n e k k 15 . 6 . 2 0 2 0 2 9 3 t i t u l ů
Praha: Mladá fronta, 2020, 1. vyd.,
244 s., váz.
Pojem stíhací eso se zrodil ve Francii
v létě roku 1915. Tehdejší noviny jím
začaly označovat letce, kteří dokázali
sestřelit pět a více nepřátelských
letadel. Tento neoficiální, zato však
velmi ceněný titul se hojně využíval za
druhé světové války.
ISBN 978-80-204-5691-5

Instalajf. Všechno je trochu jinak

Praha: CooBoo, 2020, 1. vyd., 184 s.,
váz. 349 Kč
Instagramové celebrity jako Tamara
Klusová, Naty Hrychová, Milan Peroutka, Tereza Salte a další odkrývají
realitu. Jaké je to žít Instalajf? Ponoř
se do jejich světa a načerpej inspiraci.
ISBN 978-80-7544-988-7

Jodorowsky, Alejandro
Papež ukrutný

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2020, 240 s., váz. 798 Kč
Je srpen roku 1503 a umírá papež
Alexandr VI., vlastním jménem Rodrigo Borgia. To je ta pravá chvíle pro
zapřisáhlé nepřátele Borgiů, rod della
Rovere, aby se intrikami a sliby, jež
nehodlají dodržet, pokusili papežský
stolec obsadit sami.
ISBN 978-80-257-3140-6

Roxburgh, Angus
Volá Moskva

Překl. Dresia, Ivana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 544 s., váz.
Angus Roxburgh studoval ruštinu
a němčinu na univerzitách v Aberdeenu a v Curychu. Byl zpravodajem
Sunday Times v Moskvě, zpravodajem BBC v Moskvě a evropským
zpravodajem BBC. V letech 2006 až
2009 pracoval jako mediální konzultant Kremlu.
ISBN 978-80-759-3114-6

Šlachta, Robert; Klíma, Josef
Šlachta – Třicet let pod přísahou

Praha: Esence, 2020, 1. vyd., 376 s.,
váz. 349 Kč
Když za mnou přišel, řekl mi: „Dostaneš nějakou funkci, můžeš se o něco
ucházet, ale budeš držet hubu.“ A já
jsem držet hubu nechtěl, protože
jsem věděl, kam to půjde. Robert
Šlachta je bývalý český celník.
ISBN 978-80-242-6576-6

PO E Z I E
Atticus
Pravda o zázracích

Praha: Yoli, 2020, 1. vyd., 256 s.,
váz. 349 Kč
Třetí sbírka romantické poezie od
bestsellerového autora a instagramového fenoménu Atticuse. Texty
o hledání smyslu ve věcech, které
nás obklopují, i v nás samých, texty
o obyčejných radostech života, o lásce i bolestivých rozchodech.
ISBN 978-80-242-6604-6

Brožek, Lubomír
Kuks

Praha: Novela bohemica, 2020,
1. vyd., 72 s., brož.
Šestadvacet sonetů inspirovaných
sochařskou alegorií Ctností a Neřestí.
Mistrovské plastiky Matyáše Bernarda Brauna, jedno z vrcholných děl
evropského baroka, jsou básníkovi
partnerem k současnému domýšlení
dobra a hříchu.
ISBN 978-80-88322-03-0

PayaNoia
Mých 27 vrásek

Praha: Galén, 2020, 1. vyd., 89 s.,
brož. 200 Kč
Druhá básnická sbírka Pavly Táboříkové, vystupující pod značkou
PayaNoia, Mých 27 vrásek, vychází
čtyři roky po debutu Jsem tu ráda.
Obsahuje typickou rockerskou poezii, která se s ničím nemaže.
ISBN 978-80-7492-455-2

Ráž, Roman
Pomačkané město

Praha: Akropolis, 2020, 1. vyd.,
104 s., váz. 140 Kč
Známý prozaik a scenárista vlastně
vstupoval do literatury právě publikováním veršů na stránkách časopisů
Dokořán, Host do domu, Nový život
či Tvář. Přesto svazek veršů, který
držíte v ruce, je autorovým knižním
básnickým debutem.
ISBN 978-80-7304-230-1

Slíva, Vít
Cherubín troubí na kost fanfáru

Brno: Druhé město, 2020, 120 s.,
brož.
Láska — smrt — Bůh. Trojúhelník
úplnosti a zároveň orné pole poezie.
Sbírky Víta Slívy jsou si v mnohém
podobné, a přesto v každém z jeho
čtrnácti opusů najdeme něco navíc.
ISBN 978-80-7227-437-6

Šlosar, Jaromír
Ještě chodníčkovou

Praha: Akropolis, 2020, 1. vyd.,
64 s., váz.
I zde Jaromír Šlosar volí úspornou,
leč hutnou formu básnického vyjádření. Sám autor si v závěru knihy
povzdychne: „Kéž by těch pár veršů
mělo sílu zastavení jako panáček
lahodné slivovice!“
ISBN 978-80-7304-229-5

POVÍ D K Y
Lukešová, Tereza Marianová;
Mornštajnová, Alena;
Epstein, Marek a kol.
V bílém plášti

Praha: Listen, 2020, 112 s., váz. 229 Kč
Svorníkem povídkové sbírky jedněch
z nejlepších českých autorů současnosti jsou postavy mužů a žen v bílých pláštích, na jejichž práci závisí
naše zdraví a mnohdy i život.
ISBN 978-80-242-6545-2

PRÓZ A
Bondy, Egon
Dlouhé ucho

Praha: Akropolis, 2020, 1. vyd.,
116 s., flexovazba
Rukopis, resp. autorské korektury
této vůbec poslední Bondyho prózy
(1997), byly po dvacet let považovány za ztracené či zničené, takže
teprve poté, co byly v r. 2018 tyto
textové podklady náhodně nalezeny
a posléze uceleny, bylo možno uvažovat o vydání tohoto díla.
ISBN 978-80-7470-279-2

Bondy, Egon
Severin

Praha: Akropolis, 2020, 2. vyd.,
184 s., flexovazba
Próza patří vzhledem ke své mozaikovité kompozici ke čtenářsky
nejnáročnějším Bondyho prozaickým
textům. Dílo je vystaveno na základě
hagiografické, latinsky psané zprávy
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z pera mnicha Eugippa, Vita Sancti
Severini, z počátku 6. stol.
ISBN 978-80-7470-282-2

Kopička, Karel
Neuvěřitelná fakta o hovínku

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2020, 64 s., brož. 199 Kč
Kniha se zabývá vším, co se točí
kolem vyměšování u člověka i u zvířat. Pojednáno je o vzniku a složení
exkrementů, moči i větrů, záchodech,
toaletním papíru, čističkách odpadních vod i historii celé problematiky.
ISBN 978-80-7642-560-6

Kostka, Petr; Pospíchal, Josef
Proč se říká…? Bojovat s větrnými mlýny… a další oblíbená úsloví

Překl. Tardy, Markéta Páralová, Brno:
BizBooks, 2020, 1. vyd., 152 s., váz.
299 Kč
Už dost bylo sentimentu a růžových
brýlí. Opravdu je Česká republika
ráj na zemi, jak se mnozí domnívají?
Polský novinář a bohemista Michał
Zabłocki ve svých provokativních
reportážních úvahách neukazuje chalupářskou idylu.
ISBN 978-80-264-3120-6

ROM ÁNY
Aldén, Rebecka Edgren
Osmý smrtelný hřích

Praha: Fragment, 2020, 72 s., váz.
249 Kč
Které události či společenské jevy
české i světové historie inspirují již
stovky generací natolik, že stále zůstávají součástí našeho jazyka?
ISBN 978-80-253-4619-8

Překl. Svatošová, Jana Chmura,
Praha: Motto, 2020, 1. vyd., 312 s.,
váz. 349 Kč
Nora svými přednáškami a knihami
motivuje druhé, jak žít naplno. Po
tragickém pádu ze sedmého patra
se dokázala symbolicky odrazit ode
dna a její manželství i kariéra dostaly
nový impuls.
ISBN 978-80-267-1752-2

Mattei, Sofia
Hlavně se z toho neposrat!

Anderson, Rachael
Něvěsta jeho bratra

Pilátová, Markéta;
Dostálová, Zuzana;
Vrba, Michal a kol.
Za oknem

Atwoodová, Margaret
Svědectví

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2020, 70 s., brož.
Několikrát jsem se už na vlastní kůži
přesvědčila, že i strašné a těžké situace
v životě, kdy jste úplně na dně a máte
pocit, že už nemůžete dál, že vás to
převálcuje, vidíte s odstupem času
jako to nejlepší, co se vám mohlo stát.
ISBN 978-80-7405-470-9

Praha: Prostor, 2020, 212 s., brož.
247 Kč
Za vším hledej číslo 19. Nemoc, kterou se během pár měsíců nakazily miliony lidí a která ochromila ekonomiku
světa, se jmenuje covid–19. V reakci
na ni se 19 spisovatelů rozhodlo pomoci v boji proti jejím dopadům.
ISBN 978-80-7260-451-7

Sonninen, Lotta
Deník špatných nálad pro matky.
Prostor pro váš záchvat vzteku

Překl. Tabachová, Tereza, Praha:
Esence, 2020, 1. vyd., 128 s., brož.
199 Kč
Řekněme si to na rovinu, mateřství
nám (přes všechno dobré) dává
spoustu příležitostí cítit se špatně. Od
strií na různých částech těla po pohlcující pocit viny, batolecí záchvaty
vzteku a trucování teenagerů.
ISBN 978-80-242-6398-4

PŘ Í BĚ HY
Tichá, Jindra
Jak se investuje do nemovitostí
na Novém Zélandu aneb Cesta
do podnikatelovy duše

Praha: Akropolis, 2020, 2. vyd.,
224 s., brož. 220 Kč
V sérii poutavě vyprávěných příběhů
skutečných osob nás autorka seznámí s unikátní mentalitou lidí. Kniha je
také jakýmsi úvodem do psychologie
podnikání.
ISBN 978-80-7304-228-8

R E PO R TÁ ŽE
Zabłocki, Michał
Zemský ráj jen na pohled. Krutá
pravda o Češích očima našich
polských sousedů

Překl. Šimonová, Dana, Praha: Baronet, 2020, 240 s., váz. 299 Kč
Markýz z Brigstonu netuší, proč se
jeho veselý mladší bratr tajně oženil
se slečnou Abigail Nashovou. Než
stačí švagrovou lépe poznat, bratr je
nešťastnou náhodou zabit. Markýzovi nezbývá než se postarat o těhotnou vdovu.
ISBN 978-80-269-1312-2

Praha: Argo, 2020, 1. vyd., 396 s.,
váz. 448 Kč
Když se za Fredovou na konci Příběhu služebnice zabouchly dveře dodávky, neměli čtenáři ani ponětí, zda
ji čeká svoboda, vězení, nebo smrt.
Ale kdo si počkal, ten se po pětatřiceti letech napětí dočkal Svědectví.
ISBN 978-80-257-3156-7

Boško, Marek;
Fišerová, Marie
Muž odnaproti, který mě převezl

Brno: CPress, 2020, 200 s., váz. 269 Kč
Forrest Gump i Baron Prášil se můžou jít zahrabat. Humoristický román
slovenského autora.
ISBN 978-80-264-3090-2

Braunová, Petra
Eda se nedá

Praha: Albatros, 2020, 1. vyd., 168 s.,
brož. 269 Kč
Blesky fotoaparátů a roj novinářů!
Edovi, synovi úspěšného režiséra
a známé herečky, se pozornost médií
nelíbí. Donedávna měl pocit, že je
obyčejný kluk, přestože věděl, že pochází z věhlasného hereckého rodu.
ISBN 978-80-00-05851-1

Brogan, Tracy
Přeju si... tebe!

Překl. Libovická, Lucie, Praha: Motto,
2020, 360 s., brož. 299 Kč
Plastické chirurgyni Evelyn Rhoadesové se nepodařilo utajit narozeniny.
ISBN 978-80-267-1781-2

Cartland, Barbara
Bezcitný hrabě

Překl. Volná, Kristina, Praha: Baronet, 2020, 160 s., váz. 249 Kč
Mladičká Vesta Cressingtonová–Fontová odjíždí z rodné Anglie na malý

bibliografie
ostrov ve Středozemním moři, aby
se stala manželkou místního knížete.
Jenže nic není takové, jak si romantická dívka vysnila.
ISBN 978-80-269-1318-4

Pokračování netflixové senzace Všem
klukům, které jsem milovala.
ISBN 978-80-7544-990-0

Cassová, Kiera
Zaslíbená

Praha: Fortuna Libri, 2020, 352 s.,
váz.
Tři ženy, jež napříč časem spojuje
vášeň pro příběhy, bojují se společenskými konvencemi, sní své sny
o šťastné budoucnosti a doufají, že
jejich životy naplní láska.
ISBN 978-80-7546-264-0

Praha: CooBoo, 2020, 1. vyd., 272 s.,
váz. 349 Kč
První díl série od autorky světového
bestselleru Selekce. Lady Hollis
Briteová je nadšená – a v šoku. Král
Jameson jí totiž veřejně vyjevil své
city, o čemž odjakživa snila.
ISBN 978-80-7544-993-1

Doerr, Anthony
Jsou světla, která nevidíme

Překl. Kalina, Jakub, Brno: Moba,
2020, 536 s., váz. 449 Kč
Marie–Laure prožívá s milujícím otcem spokojené dětství v Paříži. Život
ji však postaví před první těžkou
zkoušku, když v raném věku oslepne.
Tehdy ještě netuší, že má před sebou
další, mnohem obtížnější zkoušky.
ISBN 978-80-243-9236-3

Dostálová, Zuzana
Soběstačný

Praha: Paseka, 2020, 224 s., váz.
Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět
závisí na dospělých. Jenže co si počne
ve chvíli, kdy se jeho táta nejspíš zbláznil — odstěhoval se, nechal si narůst plnovous a z kalhot mu koukají kotníky.
ISBN 978-80-7637-037-1

Edgarová, Silene
42 dnů

Překl. Trusová, Veronika, Praha: CooBoo, 2020, 1. vyd., 200 s., váz. 249 Kč
Dvanáctiletý Saša a jeho mladší bratr
Jacob jsou nadšení, když je rodiče
před koncem školního roku odvezou na prázdniny. Zejména proto,
že budou moct zůstat v penzionu
svého strýce, bývalém zámku u moře
v Bretani.
ISBN 978-80-7544-975-7

Fricke, Lucy
Dcery

Praha: Akropolis, 2020, 1. vyd.,
176 s., váz.
Martha a Betty, dvě nerozlučné kamarádky, které vyrážejí na nedobrovolnou
cestu do Švýcarska. Na zadním sedadle
jejich vozu sedí smrtelně nemocný otec
jedné z nich. Má to být jeho poslední,
definitivní cesta – Kurt hodlá ve Švýcarsku podstoupit eutanázii.
ISBN 978-80-7470-272-3

Haddon, Mark
Sviňucha

Překl. Petrů, David, Praha: Argo,
2020, 317 s., brož. 348 Kč
Sviňucha je moderní variací na pozd
ně antický Román o Apolloniovi,
králi Tyrském, a na hru Perikles, v níž
stejnou látku a také zcela po svém
zpracoval William Shakespeare.
ISBN 978-80-257-3158-1

Hájíček, Jiří
Plachetnice na vinětách

Brno: Host, 2020, 296 s., váz. 349 Kč
Vzdálenost mezi lidmi může být
bezbřehá.
ISBN 978-80-275-0209-7

Hanová, Jenny
P. S. Stále Tě miluju

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2020, 304 s., brož. 229 Kč

Harrelová, Lindsay
Šepot papíru a inkoustu

Hawkins, J. D.
V pokušení

Překl. Žemličková, Klára, Praha:
Baronet, 2020, 272 s., váz. 279 Kč
Jsem zvyklý dostat to, co chci a být
nejlepší v tom, co dělám. Jako finanční poradce si v New Yorku vydělám
majlant a večer neexistuje žena, která
by mě odmítla.
ISBN 978-80-269-1309-2

Hertmans, Stefan
Válka a terpentýn

Praha: Argo, 2020, 344 s., váz.
Krátce před smrtí v osmdesátých letech minulého století předal Hertmansův dědeček svému vnukovi několik
hustě popsaných starých sešitů. Celá
léta se autor neodvážil sešity otevřít,
až to jednoho dne přece jen udělal
a nalezl v nich netušená tajemství.
ISBN 978-80-257-3091-1

Jakoubková, Alena
Zmizení perníkové princezny

Brno: Moba, 2020, 240 s., váz.
Na malém městě ví skoro každý, kde
se co šustne, ale dvojčata Klára a Gábina to vědí do puntíku. A strašně
rády do všeho strkají nos, což nelibě
nese soukromé očko David Holzman,
který si v nedalekém okresním městě
založil výnosnou detektivní kancelář.
ISBN 978-80-243-9196-0

Jio, Sarah
Vzpomeň si na lásku

Překl. Palowská, Květa, Praha:
Motto, 2020, 328 s., brož. 299 Kč
U romantické večere se snoubencem
Ryanem si Kailey uvědomí, jaké má
štěstí. Když se láska, kterou už jste
dávno oplakali, znovu objeví a převrátí vám život na ruby.
ISBN 978-80-267-1780-5

Kankimäki, Mia
Ženy, které mi nedají spát. Cesta
kolem světa po stopách mých
hrdinek
Praha: Motto, 2020, 1. vyd., 440 s.,
váz. 399 Kč
Originální průvodce málo známými
osudy odvážných cestovatelek,
nadaných spisovatelek a vášnivých
umělkyň.
ISBN 978-80-267-1753-9

Kawaguchi, Toshikazu
Než pravda vyjde najevo. Kavárna umožňující cestování v čase
znovu otevírá

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 1. vyd., 168 s.,
váz. 299 Kč
Pokračování románu Než vystydne
káva. Japonská kavárna Funiculi
funicula už umožnila cestovat v čase
mnoha lidem. Tentokrát se pro návrat
do minulosti rozhodnou čtyři muži,
kteří by udělali cokoli, aby se ještě
jednou setkali se svými blízkými.
ISBN 978-80-7473-994-1

z n o v i n e k k 15 . 6 . 2 0 2 0 2 9 3 t i t u l ů
Kelková, Lindsey
Zbožňuju Havaj

Překl. Kukulišová, Blažena, Praha: BB
art, 2020, 1. vyd., 272 s., váz. 299 Kč
Když nejlepší kamarádka Jenny pozve
Angelu, ať se připojí k výletu na Havaj
pro lidi od tisku, tři dny sluníčka,
moře a spánku se zdají být dokonalým
lékem na život ve zběsilém tempu.
ISBN 978-80-7595-340-7

Kinsella, Sophie
Láska na splátky. Dlužím vám
protislužbu. Platnost navždy.

Překl. Johnová, Lucie, Praha: BB art,
2020, 1. vyd., 360 s., váz.
Fixie Farrová prostě nemůže jinak.
Jakmile vidí, že něco není v pořádku,
nedá jí to a musí zasáhnout. Téměř
neviditelný flek je potřeba vyčistit,
předmět stojící nepatrně nakřivo se
musí narovnat, kamarádka v nouzi
potřebuje pomoct.
ISBN 978-80-7595-344-5

Kovářová, Daniela
Matkovražedkyně. Ironický
román o zločinu

Praha: Mladá fronta, 2020, 240 s., váz.
Mrtvá matka a tři dcery, z nichž
každá měla dobrý motiv i příležitost.
Napjatý vztah matek a dcer se opakuje v mnoha rodinách a v každé generaci. Proč a jak zemřela teta Meluzína
a která z dcer jí k tomu dopomohla?
ISBN 978-80-204-5648-9

Krásová, Ema
Styky s Emou

Praha: XYZ, 2020, 296 s., brož. 299 Kč
Ema je holka kolem třicítky, která žije
v prima bytě se spoustou kytek a dvěma
kočkami a která se po téměř dvouleté
nešťastné neopětované lásce rozhodne
vzít osud do vlastních rukou a začne
randit – opravdu aktivně randit.
ISBN 978-80-7597-673-4

Kushnerová, Rachel
Noční klub Mars

Praha: Argo, 2020, 1. vyd., 320 s.,
flexovazba
Hlubokou nocí projíždí autobus se
šedesáti ženami na cestě do Stanvillu, věznice v kalifornském Central
Valley. Je v něm i devětadvacetiletá
striptérka Romy Hallová, odsouzená
k dvěma doživotním trestům za to, že
zabila svého stalkera.
ISBN 978-80-257-3175-8

Laurenová, Christina
Božská mrcha

Překl. Moulíková, Dominika, Brno:
Jota, 2020, 192 s., váz.
Božský bastard Bennett Ryan nemusí
dokazovat Chloe Millsové, kdo je tu
pořád ještě šéfem. Ale opravdu jim to
takto stačí?
ISBN 978-80-7565-715-2

Lukášková, Markéta
Vlaštovka v bublině

Praha: Motto, 2020, 1. vyd., 336 s.,
váz. 399 Kč
Píše se rok 2045, Barbora leží
v nemocnici s diagnózou, která ji
připravuje o poslední vzpomínky na
minulost, lásku i rodinu. Důkazem,
že skutečně žila, jsou hlavně její děti –
nejistý Michal a suverénní Magda.
ISBN 978-80-267-1783-6

Mann, Don; Pezzullo, Ralph
Seal Team Six: Lov zmije. Román
bývalého příslušníka jednotky
SEAL
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Překl. Šťastný, Petr, Brno: CPress,
2020, 1. vyd., 336 s., váz. 349 Kč
Thomas Crocker a jeho spolubojovníci
z Černého družstva SEAL Team Six čelí
během okupace syrského Aleppa generálovi ISIS přezdívanému Zmije. Jejich
osudy se propojí se životy dobrovolníků z organizace Lékaři bez hranic.
ISBN 978-80-264-3062-9

Simonová, Francesca
Darebák David: Hurá do oblak!

Missiroli, Marco
Věrnost

Stridsbergová, Sara
Antarktida lásky

Morgensternová, Erin
Noční cirkus

Suarez, Daniel
Gravitace. Kdo ovládá naši
budoucnost?

Praha: Argo, 2020, 236 s., brož.
298 Kč
Znamená věrnost blízkým i věrnost
sobě? Intimní psychologický román
Marca Missiroliho vypráví o dvojici
milánských čtyřicátníků, které pohltila šedá realita.
ISBN 978-80-257-3180-2

Překl. Zítko, Radovan, Praha: Argo,
2020, 472 s., brož. 448 Kč
Navštivte spolu s námi tajemný cirkus,
jenž přijíždí bez ohlášení, aby na svá
noční představení roztáhl černobílá
šapitó a poskytl svým návštěvníkům
opravdu nezapomenutelné zážitky.
ISBN 978-80-257-2937-3

Nesvadbová, Barbara
Iluze

Praha: Ikar, 2020, 144 s., váz. 259 Kč
Překladatelka Karla potkává Martina
v těžkém období svého života.
ISBN 978-80-249-4177-6

Quick, Amanda
Na hraně

Překl. Čermáková, Daniela, Praha:
Baronet, 2020, 328 s., váz. 329 Kč
Nekonvenční žena a muž plný tajemství balancují na hraně touhy, zatímco
svádějí souboj s časem a nemilosrdným vrahem v pátrání po přístroji,
který by mohl změnit svět.
ISBN 978-80-269-1327-6

Rickstad, Eric
Co po ní zbylo

Překl. Klimičková, Radka, Brno: Host,
2020, 415 s., váz. 389 Kč
Neřeknu ani slovo. Na mou duši.
ISBN 978-80-275-0181-6

Roversi, Paolo
Závislost. Nervydrásající hra
začíná

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 1. vyd., 200 s.,
váz. 299 Kč
Rebecca Starková je londýnská psychiatrička specializující se na léčení
nejrůznějších závislostí.
ISBN 978-80-7473-954-5

Saroyan, William
Tracyho tygr

Překl. Josek, Jiří, Praha: Argo, 2020, 7
vyd., 136 s., váz.
Titul čtenářům znovu připomene
půvabný příběh Thomase Tracyho,
newyorského mladíka, ke kterému
se jednoho dne připojí jako stálý
společník tygr, aby v něm probudil
lásku k dívce Lauře a naučil ho dalším
důležitým věcem.
ISBN 978-80-257-3181-9

Shen, L. J.
Ukradený polibek

Překl. Lalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2020, 352 s., váz. 329 Kč
Jeden polibek. Dva muži. Tři vzájemně propletené životy.
ISBN 978-80-269-1321-4

Překl. Kubrichtová, Gisela, Praha: BB
art, 2020, 1. vyd., 144 s., váz. 199 Kč
Darebák David se vrací a zlobí ještě víc
než dříve! Přesvědčí vás o tom v nové
knížce od Francesky Simonové, autorky nejprodávanějších knížek pro děti.
ISBN 978-80-7595-343-8

Překl. Švachová, Romana, Zlín: Kniha
Zlín, 2020, 1. vyd., 272 s., váz. 299 Kč
Literární fantazie založená na skutečném připadu vraždy, která svého času
otřásla celým Švédskem. Hlavní hrdinka sleduje „shora“, jak po ní rodiče pátrají, dokud se její identita neprokáže.
ISBN 978-80-7473-953-8

Překl. Pokorný, Tomáš, Praha: XYZ,
2020, 1. vyd., 480 s., váz. 399 Kč
Fyzik Jon Grady a jeho tým objeví
zařízení na odrážení gravitace. Jedná
se o triumf vědy, který může vyvolat
revoluci na poli fyziky a zásadně proměnit budoucnost světa.
ISBN 978-80-7597-659-8

Szalay, David
Turbulence

Překl. Novák, Lukáš, Praha: Akropolis, 2020, 112 s., váz.
Štafeta krátkých příběhů, vzájemně
propojených postavami, které se
v jedné epizodě jen mihnou a v další
pak hrají ústřední roli, je výstižnou
metaforou stavu dnešního světa
a mezilidských vztahů.
ISBN 978-80-7470-285-3

Todd, Anna
After 5: Před námi

Praha: Yoli, 2020, 1. vyd., 304 s.,
brož. 299 Kč
Pátá vlna emocionální exploze! Přečtěte si, jaký byl Hardin, než potkal
Tessu, i co se s ním stalo po After.
ISBN 978-80-242-6578-0

Třeštíková, Radka
Foukneš do pěny

Praha: Motto, 2020, 1. vyd., 256 s.,
brož. 349 Kč
Nebude to lehké, ale bude to jízda.
Sbalte si do tašky všechna svoje
trápení, úzkosti, zmatek, křivdy, nevyřčená slova i nevyřešené záležitosti
a vydejte se spolu s hlavní hrdinkou
na svoji vlastní cestu.
ISBN 978-80-267-1802-4

Twardoch, Szczepan
Král

Brno: Host, 2020, 405 s., váz. 399 Kč
Židovský gangster. Polské peklo.
Varšava 1937. Všechno začíná v přeplněném sále, kde nadšené publikum
sleduje boxerský zápas. Probíhá souboj o titul mistra Varšavy.
ISBN 978-80-275-0152-6

Vichtereyová, Tereza
Dubajka – příběh letušky

Brno: CPress, 2020, 264 s., váz. 349 Kč
Dva roky prázdnin. Vstříc tomu nejúžasnějšímu dobrodružství!
ISBN 978-80-264-3111-4

Vondruška, Vlastimil
Křišťálový klíč II. – Vídeňský sen
Brno: Moba, 2020, 1. vyd., 432 s.,
váz. 439 Kč

bibliografie
Barvité osudy členů rodu, kteří se
stanou sklářskými a textilními podnikateli, umělci, úředníky i učenci, se
prolínají s příběhy zajímavých severočeských postav.
ISBN 978-80-243-9199-1

Whitney, G.
Výpoveď

Překl. Heitelová, Renata, Praha:
Baronet, 2020, 304 s., váz. 299 Kč
Pracovat pro hotelového magnáta
Prestona Parkera není žádný med,
a když Tara nastoupila jako jeho asistentka, nikdo nevěřil, že vydrží déle
než dva měsíce, protože dvacet lidí
před ní skončilo ještě mnohem dřív.
ISBN 978-80-269-1336-8

Willsová, Amanda
Vždycky je naděje. Poníci od
stříbrné řeky, II. díl

Překl. Kempná, Romana, Praha: Fragment, 2020, 1. vyd., 176 s., váz. 229 Kč
Divocí poníci, dobrodružství, rodinné
vztahy a emoce ve 2. dílu série pro
milovnice koní a poníků. Poppy má
velikou starost. Divoký poník Neb,
kterého zachránila před zlým osudem, má poraněnou nohu.
ISBN 978-80-253-4669-3

Wilson, Teri
Odmaskovaná Julie

Překl. Chodilová, Dana, Praha:
Baronet, 2020, 400 s., váz. 329 Kč
Už od dob, kdy se jako malá dívenka
učila vyrábět bonbony v rodinné dílně, věděla Julie Arabellová
o nepřátelství mezi klany Arabellů
a Mezzanottů.
ISBN 978-80-269-1315-3

Zadinová, Radka
Stíny v duši

Brno: CPress, 2020, 272 s., váz. 249 Kč
Pomůže nečekaná láska němé dívce,
kterou tíží stíny minulosti? Dominice
je šestnáct a už deset let nemluví.
ISBN 978-80-264-3118-3

Zapata, Mariana
Rytmus, já Malychin

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
Fragment, 2020, 1. vyd., 296 s., brož.
349 Kč
Šestadvacetiletá Gaby Barreto má mnoho tváří. Je čestná, sarkastická, kamarádská i protivná – záleží na tom, koho
se zeptáte. Když jí brácha nabídne, aby
s jeho kapelou jela na turné a prodávala
merch, nerozhoduje se dlouho.
ISBN 978-80-253-4714-0

SCI-FI, FANTASY
Bandurová, Lenka
Lea Honor: Třpytící se město

Brno: CPress, 2020, 344 s., váz. 349 Kč
První díl fantasy ságy od debutující
české autorky.
ISBN 978-80-264-3113-8

Barrows, Eddy;
Bennett, Joe;
Mendonça, Miguel a kol.
Batman Detective Comics 6: Ve
stínů netopýrů

Překl. Švanda, Pavel, Praha: BB art,
2020, 1. vyd., 184 s., brož.
Red Robin se vrátil a navazuje na svou
práci v Gothamu i na svůj romantický
vztah se Stephanie Brownovou alias
Spoiler. Ve spojení s Batwoman, Clayfacem, Batwingem, Azraelem a Orphan
pomáhají snižovat kriminalitu ve městě.
ISBN 978-80-7595-348-3
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Blakeová, Kendare
Dvě temné vládkyně

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2020, 480 s., váz. 399 Kč
Jedna královna vládne, druhá povstane. Třetí díl série Temné koruny.
ISBN 978-80-253-4722-5

Bureš, Roman
Inferium

Praha: Epocha, 2020, 2. vyd., 416 s.,
brož. 299 Kč
Existuje peklo? Co se v něm s hříšníky
vlastně děje a za jak velká či malá provinění se tam dostanete? A odkud se v Inferiu bere ten dobytek, který rodí země
a ze kterého démoni podle chuti odkrajují kusy masa, a to znovu dorůstá?
ISBN 978-80-7557-244-8

Bureš, Roman
Říše

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 480 s.,
brož. 399 Kč
Druhá světová válka skončila vítězstvím nacistického Německa. Ihned
v roce 1945 začala stavba Hitlerova
valu, známého pod prostým názvem
Zeď, který přetnul euroasijský kontinent od severu k jihu.
ISBN 978-80-7557-246-2

Čekalová, Martina
Město zrady

Praha: Fragment, 2020, 240 s., váz.
299 Kč
Závěrečný díl české fantasy o tajném
vládním experimentu, který se zvrtnul. Od vítězky ceny HumbookStart
2019.
ISBN 978-80-253-4719-5

Dittrich, Jiří
Elementum – Pokrevní poselství

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 600 s.,
brož. 399 Kč
Alex si myslel, že má válku proti bratrovi vyhranou, ovšem osud tomu chce
jinak. Bratři jsou totiž spjati sudbou,
která nelítostně váže jejich životy. Alex
se snaží zjistit, jak onu sudbu zlomit,
zatímco Zek zůstává v ústraní.
ISBN 978-80-7557-953-9

King, Stephen
Vlci z Cally – Temná věž V

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2020, 640 s., váz. 449 Kč
Magická směs fantasy a hororu, vizionářská série Stephena Kinga, která
se nepodobá ničemu, co jste kdy
četli. Tentokrát cestovatele nečekaně
vyhledají vesničané, kteří je požádají
o pomoc, neboť jsou sužováni bytostmi, jež nazývají Vlky.
ISBN 978-80-7593-185-6

Mahurinová, Shelby
Holubice a had

Překl. Miketová, Petra, Praha:
CooBoo, 2020, 1. vyd., 464 s., váz.
349 Kč
Navždy spojeni, aby se milovali,
ctili… nebo shořeli. První ze dvou dílů
čarodějnické fantasy. Louise před lety
uprchla od čarodějného společenství
a skryla se v ulicích Cesarine. Avšak
lidé tady čarodějnice loví.
ISBN 978-80-7544-976-4

Merglová, Michaela
Prokletá věž

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 464 s.,
brož. 299 Kč
V uličkách kolem přístavních doků šlo
o život vždycky. Jenže teď tu začínají
mít problémy i někdejší páni temných

zákoutí a nočních přepadů. Nový
vládce zlodějského podsvětí jde tvrdě
po své konkurenci a všem jeho protivníkům začaly krušné časy.
ISBN 978-80-7557-954-6

Meyerová, Marissa
Supernova

Praha: Egmont, 2020, 1. vyd., 504 s.,
váz. 449 Kč
Velkolepý závěr dechberoucí trilogie
Marissy Meyerové Renegáti nás přenese do situace, kdy se Nova a Adrian
snaží ze všech sil uchovat v tajnosti
svou skrytou identitu. Vše směřuje
k boji mezi jejich alter egy i spojenci.
ISBN 978-80-252-4818-8

Naylor, Doug; Grant, Rob
Červený trpaslík – Omnibus

Překl. Šenkyřík, Ladislav, Praha:
Argo, 2020, 1068 s., váz. 698 Kč
Liiterární podoba kultovního televizního sci–fi seriálu zahrnující čtyří díly
(Nekonečno vítá ohleduplné řidiče,
Lepší než život, Poslední člověk
a Pozpátku).
ISBN 978-80-257-3023-2

Olsberg, Karl
Dívka v podivné zemi

Překl. Burešová, Dagmar, Praha: Jan
Vašut, 2020, 280 s., brož. 299 Kč
Ve světě zuří nemilosrdná válka
a všichni lidé žijící mimo údolí Probuzených, jediné mírumilovné a bezpečné místo odříznuté od okolního světa
vysokými horami, jsou ztraceni.
ISBN 978-80-7541-075-7

Rucka, Greg; Brubaker, Ed
Gotham Central 4: Corrigan

Překl. Klíčník, Richard, Praha: BB art,
2020, 1. vyd., 224 s., brož. 499 Kč
Zemři, Robine, zemři! Znepokojující
objev – občané Gothamu jsou v šoku
z Robinova těla ležícího na ulici.
ISBN 978-80-7595-346-9

Sanderson, Brandon
Bílý písek 2/3

Překl. Poláčková, Milena, Praha:
Talpress, 2020, 156 s., brož. 499 Kč
Planeta Taldain je rozdělená na dvě
poloviny – jedna strana se trvale
koupe v paprscích žhavého slunce,
zatímco druhá zůstává stále zahalená
temnotou.
ISBN 978-80-7197-744-5

TH R I LLE RY
Blaedel, Sara
Zapomenuté dívky

Překl. Jírková, Magdalena, Praha:
Práh, 2020, 1. vyd., 280 s., váz.
V lese je nalezena mrtvá žena s výrazně zjizvenou tváří. Identifikace by
měla být snadná, ale žena nikomu nechybí a v seznamech pohřešovaných
nikdo podobný nefiguruje.
ISBN 978-80-7252-792-2

Caine, Rachel
Ve víru

Překl. Hamari, Agáta, Brno: Moba,
2020, 400 s., váz. 399 Kč
Gwen Proctorová unikla bývalému
manželovi a zachránila svoji rodinu.
Utéct se jí ale nedaří před jeho nechvalnou proslulostí sériového vraha.
ISBN 978-80-243-9200-4

Fieldsová, Helen
Dokonalé ticho

Zlín: Kniha Zlín, 2020, 392 s., váz.
399 Kč
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Na okraji Edinburghu je nalezeno
pohozené dívčí tělo s vyřezanými
kusy kůže.
ISBN 978-80-7473-984-2

Christopher, Adam
Stranger Things: Temnota na
okraji města

Praha: Fobos, 2020, 1. vyd., 408 s., váz.
Vánoce, Hawkins, 1984. Policejní náčelník Jim Hopper touží po jediném –
chce strávit klidné první Vánoce
s Eleven, ale jeho adoptivní dcera má
jiné plány. Navzdory Hopperovým
protestům ze sklepa vytáhne krabici
s nápisem „New York“.
ISBN 978-80-7585-790-3

Nevill, Adam
Rituál

Praha: Fobos, 2020, 1. vyd., 440 s., váz.
Ve skandinávských lesích začíná
opět lovit prastará bytost. A lidí se
rozhodně nebojí… Čtyři kamarádi se
vydávají na výlet za polární kruh. Na
vysoké byli nejlepšími přáteli a teď se
sešli, aby společně vyrazili za dobrodružstvím.
ISBN 978-80-7390-988-8

V ZPOM Í N K Y
Skalický, Karel
Vyznání na hraně času a věčnosti. Všechny cesty vedou do Říma

Svitavy: Trinitas, 2020, 1. vyd.,
326 s., váz.
První díl pamětí česko-římského teologa, katolického kněze a pedagoga
Karla Skalického, který se z touhy po
kněžství odhodlal k dramatickému
útěku z komunistického Československa do Rakouska a posléze do Itálie.
ISBN 978-80-86885-51-3

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Brezina, Thomas
Případ pro tebe a Klub tygrů.
Hrozivé pařáty

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha: Fragment, 2020, 1. vyd., 144 s., váz. 179 Kč
V italském prázdninovém ráji se dějí
podivné věci a Klub Tygrů se rozhodne celé záležitosti přijít na kloub.
Nový případ pro tebe a Klub Tygrů!
Vezmi lupu a zapoj se do pátrání.
ISBN 978-80-253-4710-2

Březinová, Ivona
Fotbal s Fandou

Praha: Artur, 2020, 2. vyd., 112 s.,
váz. 295 Kč
Druhák Láďa je nadšeným fotbalistou. Sní o tom, že se jednou stane
slavným fotbalovým útočníkem. Ale
ví, že pro svůj sen musí něco udělat.
Proto vstoupí do oddílu a začne tvrdě
trénovat. Jenže pak se začnou objevovat ty podivné kruhy.
ISBN 978-80-7483-131-7

Derib; Job
Yakari a Bílý bizon

Praha: Slovart, 2020, 1. vyd., 48 s.,
váz. 199 Kč
Zima letos nechce skončit. Zvířata
i lidé mají hlad, na všem ale pořád
leží chladivá sněhová pokrývka. Indiáni proto sbalí svůj tábor a vydají se
na jih vstříc bizoním stádům.
ISBN 978-80-7529-226-1

Ellen Andersonová, Laura
Amálie Zubatá a půlměsíční
prázdniny

Překl. Kadlec, Vratislav, Praha: Mladá
fronta, 2020, 1. vyd., 248 s., váz.
V Záhrobni začaly půlměsíční prázdniny a to znamená, že Amálie Zubatá
a její přátelé nemusí do školy! Místo
toho vyrazili na výlet s oddílem duhových skautů, který vedou jednorožci
Robert a Ríša.
ISBN 978-80-204-5548-2

Foglar, Jaroslav
Stínadla se bouří

Praha: Albatros, 2020, 1. vyd., 256 s.,
flexovazba, 399 Kč
Dobrodružství Rychlých šípů pokračuje! Druhý díl stínadelské trilogie.
Po několika měsících klidu jsou Stínadla opět v pohybu. Nečekaná zpráva o znovunalezeném ježkovi v kleci
spustí smršť nových událostí.
ISBN 978-80-00-05852-8

Lachapelle, Jannick
Rošťáci z pravěku. Trhlina v čase

Překl. Šavlíková, Lucie, Praha: Mladá
fronta, 2020, 1. vyd., 128 s., váz.
Představte si, že v jeskyni za školou
najdete dvě spící pravěké děti. Jak
by to vypadalo, kdybyste si je vzali
domů? Přesně to se stane partičce
školáků z Dolních Chvastonic.
ISBN 978-80-204-5627-4

Navarro, Ángels
Staň se detektivem. Sleduj stopy,
shromažďuj důkazy, dopadni
pachatele!
Překl. Melicharová, Tereza, Praha: Fragment, 2020, 1. vyd., 48 s., váz. 299 Kč
Vydej se po stopách pachatelů v devíti nevyřešených případech! Tajemná
porucha parníku, vyměněný obraz,
pokažené cirkusové číslo nebo krádež v laboratoři… to jsou jen některé
z mnoha zapeklitých záhad, které
čekají na odvážného detektiva.
ISBN 978-80-253-4666-2

E N C YK LO PE D I E
Římánková, Jitka
Svět plný svátků

Praha: Portál, 2020, 80 s., váz. 299 Kč
Nevšední encyklopedie o různých
svátcích, festivalech a oslavách světa
je určena všem cestovatelům od 9 let,
ať už jezdí s opravdovým batohem na
zádech nebo jen prstem po mapě.
ISBN 978-80-262-1593-6

H RY
Kniha samolepek: Kawaii. Přes
600 roztomilých obrázků

Překl. Pavelková, Ema, Praha: Esence, 2020, 1. vyd., 96 s., brož. 259 Kč
Objevte přes 600 rozkošných Kawaii
motivů, které můžete sbírat, nalepovat a obdivovat. V knížce se také
dozvíte zajímavosti o svém znamení
v čínském zvěrokruhu a naučíte se
výborný recept na sushi rýži, nigiri,
onigiri a onigirazu.
ISBN 978-80-242-6568-1

Kniha samolepek: Manga.
Přes 500 chibi, šódžo, fantasy
a kawaii motivů

Překl. Pavelková, Ema, Praha: Esence, 2020, 1. vyd., 96 s., brož. 259 Kč
Objevte přes 500 skvělých motivů,
které můžete sbírat, nalepovat a obdivovat.
ISBN 978-80-242-6567-4

bibliografie
LE PO R E L A
Behenský, Petr
Už umím poděkovat

Praha: Fragment, 2020, 1. vyd., 12 s.,
169 Kč
Poděkovat umí každý, nebo ne? Díky
úžasnému leporelu s krásnými obrázky a veselými veršíky se to hravě
naučí každé dítko. Tak hurá na to!
ISBN 978-80-253-4665-5

Černík, Michal
Každý dům má doma

Praha: Artur, 2020, 1. vyd., 10 s.,
lepor., 129 Kč
Jednoduché verše Michala Černíka
a dětem blízké obrázky Heleny
Zmatlíkové seznamují nejmenší děti
s rodinou a základními činnostmi,
které doma dítě provázejí. Leporelo
vhodné pro děti od 3 let.
ISBN 978-80-7483-120-1

Hrubín, František
Co ta očka vidí

Praha: Artur, 2020, 1. vyd., 10 s.,
lepor., 129 Kč
Leporelo s verši Františka Hrubína
a kresbami Heleny Zmatlíkové seznamuje nejmenší děti s nejbližšími
osobami a zvířátky z jejich okolí.
ISBN 978-80-7483-121-8

Mám deset koníčků

Praha: Artur, 2020, 1. vyd., 10 s.,
lepor., 129 Kč
V leporelu pro nejmenší s ilustracemi Heleny Zmatlíkové jsou lidové
říkanky krůčkem, který děti seznámí
s číslovkami od jedné do desíti.
ISBN 978-80-7483-123-2

Utíkej, Káčo!

Praha: Artur, 2020, 1. vyd., 10 s.,
lepor., 129 Kč
Poutavé obrázky Heleny Zmatlíkové
provázejí leporelo plné písniček. Utíkej, Káčo!, Ovčáci čtveráci, Já do lesa
nepojedu a další písničky, které by
neměly chybět mezi prvními knížkami
v dětské knihovničce.
ISBN 978-80-7483-119-5

PO HÁD K Y
Disney – Pohádky na dobrou noc
Praha: Egmont, 2020, 1. vyd., 112 s.,
váz. 299 Kč
Nové vydání kultovní knihy pohádek
od Disneyho. S Disneyho hrdiny
vyrůstá už několikátá generace. Milované pohádky na dobrou noc se nyní
opět vracejí, aby na cestě do říše snů
doprovodily ty nejmenší děti a jejich
rodičům připomněly dětství.
ISBN 978-80-252-4801-0

Ledové království II – Filmové
příběhy

Překl. Vichrová, Petra, Praha: Egmont,
2020, 1. vyd., 192 s., váz. 349 Kč
Kdo by neznal nesmrtelný příběh
Anny, Elsy, Kristoffa se Svenem
a Olafa z Ledového království? V této
knize najdete navíc i pokračování!
Královně Else zní v hlavě tajemný
hlas a láká ji do neznáma.
ISBN 978-80-252-4816-4

Lokomotiva Tomáš – Televizní
příběhy

Praha: Egmont, 2020, 1. vyd., 192 s.,
váz. 349 Kč
Ahóóój! Mašinka Tomáš za vámi
přijíždí s novými příběhy. Přečtěte si,
co všechno zažil Tomáš na cestách

v Austrálii, Indii a Číně, nebo o příhodách jeho sodorských kamarádů
Ducka, Edwarda, Phillipa a Jamese.
ISBN 978-80-252-4820-1

McAllister, Angela
Velká kniha pohádek o zvířatech

Překl. Vybíralová, Sára, Praha:
Slovart, 2020, 128 s., váz. 299 Kč
Na stránkách knihy pohádek, které
skvěle převyprávěla anglická spisovatelka Angela McAllister a ilustrovala
výtvarnice, která si říká Aitch, ožívají
malí, velcí, chlupatí i okřídlení tvorové.
ISBN 978-80-7529-873-7

My Little Pony – Televizní
příběhy

Praha: Egmont, 2020, 1. vyd., 192 s.,
váz. 349 Kč
Vydejte se do magického světa
Equestrie s novými příběhy z televizního seriálu! Čekají na vás nejen staří
známí, ale i postavy z dávné minulosti
nebo noví kamarádi. A opět se přesvědčíte, že přátelství je magické!
ISBN 978-80-252-4819-5

Němcová, Božena
Bylo nebylo

Praha: Artur, 2020, 3. vyd., 88 s.,
váz. 259 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 978-80-7483-132-4

PRO DĚ TI
Anquetil, Stéphane
Únikovka: Tajuplný ostrov

Překl. Láníčková, Alena, Brno: Computer Press, 2020, 96 s., brož. 199 Kč
Vyřešte záhady a unikněte z ostrova!
Jste uvězněni, plavčíci! Opuštěni na
tajuplném ostrově musíte najít způsob, jak z něj uniknout. Sopka v jeho
středu se probouzí a každou chvíli
může celý ostrov zničit.
ISBN 978-80-251-5003-0

Belšán, Michal;
Slánská, Zuzana
Nové příběhy se šťastným
koncem – Poraněný sokol

Praha: Fragment, 2020, 128 s., váz.
199 Kč
Bude sokol, který narazil do skleněné
bariéry, zase létat? Příběh z české
přírody, který se skutečně stal.
ISBN 978-80-253-4716-4

Bentleyová, Sue
Kouzelný králíček – Prázdninový
sen
Překl. Voborská, Kateřina, Praha:
Fragment, 2020, 1. vyd., 120 s., váz.
169 Kč
Druhý příběh s králíčkem Šípem ze
série o kouzelných zvířátkách, která
umí vykouzlit dětem úsměv na rtech.
ISBN 978-80-253-4671-6

Březinová, Ivona
Yveta to ví

Praha: Albatros, 2020, 1. vyd., 88 s.,
váz. 249 Kč
Nejen teta Běta plete pohádky. Šárka
a Vašík zjistili, že vyprávění motá
i tatínek. Teď však přijede sestřenice
Yveta. Oba už se na její povídání před
spaním těší. A tentokrát to nebudou
žádné zašmodrchané pohádky, ale
národní pověsti.
ISBN 978-80-00-05841-2

z n o v i n e k k 15 . 6 . 2 0 2 0 2 9 3 t i t u l ů
Canal, Eulalia
Duchové neklepou na dveře

Praha: Pikola, 2020, 1. vyd., 48 s.,
váz. 259 Kč
Méďa a Svišť jsou nejlepší kamarádi
a vždycky si hrají jenom spolu. Hledají
poklady a tancují a zpívají jako velké
hudební hvězdy. Jenže jednoho dne
Méďa k jejich hrám přizve taky Kačera.
ISBN 978-80-242-6496-7

Daxová, Eva;
Brčáková, Martina
Kuba Osvald – Skřítek se stěhuje
Praha: Fragment, 2020, 1. vyd.,
128 s., váz. 249 Kč
Kdo s koho? Veselá přetahovaná
mezi skřítkem Jakubem a křečkem
Osvaldem. Mladý domácí skřítek Jakub by moc rád obstál u zkoušky, ale
aby se mu to povedlo, musí dát do
pořádku starý prázdninový domek.
ISBN 978-80-253-4668-6

Dolejšová, Jitka
Po kolejích za pohádkou

Praha: Mladá fronta, 2020, 1. vyd.,
64 s., váz.
Tudum tudum… tudum tudum…
Slyšíte, jak si koleje a pražce povídají?
Vyprávějí si o vlacích a nádražích,
o blízkých i dalekých cestách, o lidech
a zvířátkách, o věcech kouzelných
i docela obyčejných.
ISBN 978-80-204-5427-0

Jonesová, Nina;
ArtfulDoodlers, ArtfulDoodlers; Swift, Bella
Lama družičkou

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2020, 152 s., váz. 249 Kč
Potřebujete družičku? Není prob–
lama! Lama Lulu miluje, když může
pomáhat lidem.
ISBN 978-80-264-3115-2

Knechtlová, Ivona;
Peroutková, Ivana
Valentýnka a veterinární
ordinace

Praha: Albatros, 2020, 112 s., váz.
199 Kč
Valentýnka otvírá ordinaci pro zvířátka. Třetí díl oblíbené série.
ISBN 978-80-00-05881-8

Kolezsar, Michal;
Mennenová, Patricia
Vše o vlacích

Praha: Albatros, 2020, 16 s., brož.
269 Kč
Jak vypadají vlaky v Německu, Japonsku nebo třeba v Kanadě?
ISBN 978-80-00-05777-4

Komára
Králík je taky jenom člověk

Praha: Pikola, 2020, 1. vyd., 64 s.,
váz. 259 Kč
Tato knížka je velmi upřímným
a velmi osobním vyprávěním o životě
jednoho králíka. O mně. Pamjeti se
tomu říká, nebo byokrafye… Divíte
se? A proč by zrovna králík nemohl
mít svoji knížku?
ISBN 978-80-242-6444-8

Komendová, Jitka
Lilly – Prázdniny na koni

Praha: Fragment, 2020, 1. vyd.,
120 s., váz. 229 Kč
Místo zkažených prázdnin dva týdny
plné dobrodružství? V koňském sedle
a s dobrým kamarádem po boku je
to hračka!
ISBN 978-80-253-4670-9
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Kubašta, Vojtěch
Statečný cínový vojáček

Praha: Albatros, 2020, 1. vyd., 12 s.,
brož. 249 Kč
Byl jednou jeden cínový vojáček,
jeden z mnoha, přesto jiný. Tento
vojáček měl jen jednu nohu. Jestli si
ale myslíte, že byl méně statečný, tak
to se mýlíte. Právě naopak.
ISBN 978-80-00-05745-3

Kubašta, Vojtěch
Tři medvídci

Praha: Albatros, 2020, 1. vyd., 12 s.,
lepor., 249 Kč
V chaloupce u velkého lesa žije zlatovlasá malá holčička, které se říká Mášenka.
Les je hluboký a tajemný, až Mášenka
jednoho dne neodolá. Vydá se do něj
na vlastní pěst a cestou zabloudí až
k domku, ve kterém žijí tři medvědi.
ISBN 978-80-00-05742-2

Lebeda, Jan
Medovníček, Medulka a Medulínek

Praha: Pikola, 2020, 1. vyd., 144 s.,
váz. 299 Kč
Další knížka z celé řady knih o oblíbeném skřítku Medovníčkovi a jeho
kamarádech.
ISBN 978-80-242-6593-3

Lehečková, Hana
Vesmírné putování komety Julie

Praha: Fragment, 2020, 1. vyd., 88 s.,
váz. 249 Kč
Na noční obloze, až úplně vzadu,
v tom nejzazším rohu vesmíru je docela malé, ale jasné světýlko.
ISBN 978-80-253-4667-9

Löhlein, Henning;
Somogyi, Viola;
Engler, Michael
Tři ovečky na arše

Praha: Portál, 2020, 36 s., váz. 235 Kč
Podaří se ovečkám dostat na Noemovu archu s ostatními zvířaty, vyzrát na
vlka, medvěda a lva?
ISBN 978-80-262-1588-2

Lomanová, Sam;
Arnautovová, Maria
Jednorožci a jejich úžasní přátelé

Praha: Pikola, 2020, 96 s., brož. 199 Kč
Popadni tužku a vydej se na úžasné
dobrodružství s jednorožci a vílami!
ISBN 978-80-242-6630-5

Markalousová, Kateřina;
Koubská, Patricie
Špunti ve školce

Praha: Portál, 2020, 136 s., brož. 229 Kč
Kniha je zaměřena na zvládnutí
praktických dovedností, jakými jsou
základní hygienické návyky, oblékání,
stolování, hra, manipulace s hračkou,
bezpečnost při hře, úklid, orientace
v základních sociálních situacích atd.
ISBN 978-80-262-1592-9

Milne, A. A.
Medvídek Pú

Překl. Skoumalová, Hana, Praha: Albatros, 2020, 14 vyd., 240 s., váz. 269 Kč
Medvídek Pú rozhodně není jen tak
nějaký obyčejný medvěd.
ISBN 978-80-00-05827-6

Moore, Gareth
Rébusy pro děti: Velká hradní
záhada

Brno: CPress, 2020, 1. vyd., 96 s.,
brož. 249 Kč
Tajné zprávy, podivné šifry, uzavřené
cesty, hlavolamy a rébusy a bludiště,

tak tohle všechno na tebe čeká na
každé stránce této knihy.
ISBN 978-80-264-3126-8

Němeček, Tomáš
Jan Amos Komenský. Očima
Všezvěda Všudybuda a Magického Mámení
Praha: Mladá fronta, 2020, 1. vyd.,
144 s., brož.
Jana Amose známe z obrázků ve školách jako velebného starce. Ale věděli
jste, že zamlada klidně ušel 500 kilometrů z Německa na Moravu? Nebo
že měl doma prorokyni a že celý život
zkoušel vynalézt perpetuum mobile?
ISBN 978-80-204-5645-8

Owenová, Laura
Čarodějka Winnie a kocour
Wilbur. Mini Winnie

Praha: Mladá fronta, 2020, 104 s., váz.
Nerozluční kamarádi Winnie a Wilbur
spolu prožívají spoustu neobyčejných
příhod. Winnie je totiž čarodějka
(a ke všemu pořádně popletená!)
a Wilbur je její věrný kočičí společník.
ISBN 978-80-204-5543-7

Radová, Libuše
Lišáčkova dobrodružství

Praha: Mladá fronta, 2020, 1. vyd.,
100 s., váz.
Už jste někdy viděli třídenní liščí
mládě? Dovedete si představit, jaké
zážitky čekají celou rodinu po jeho
příchodu do domácnosti se dvěma
loveckými psy a dalšími zvířaty? Jaká
dobrodružství lišáček prožije se svými neobvyklými kamarády?
ISBN 978-80-204-5733-2

Robertová, Nadine
Elinka

Překl. Sládková, Eva, Brno: Host,
2020, 1. vyd., 32 s., váz.
Elinka má šest sourozenců. V rodině
platí pravidla, ta však Elince příliš
nesedí. Králičí holčička v červených
kaťatech chce vždycky dělat něco
jiného než ostatní. V neděli se jí nechce jít na ryby, radši by si četla.
ISBN 978-80-275-0149-6

Sekora, Ondřej
Ferda Mravenec

Praha: Pikola, 2020, 12. vyd., 76 s.,
váz. 199 Kč
Šikovného mravence, který si poradí
s prácemi všeho druhu, zapřáhne do
kočáru protivného pana Hlemýždě,
ochočí si divokého zeleného koníka,
uspořádá hostinu pro obrovskou rodinu malých ploštiček, jistě není třeba
dlouze představovat.
ISBN 978-80-242-6476-9

Smolíková, Klára;
Buchalová, Bára
Kvidovy přeslechy – Jazykové
hračičky pro děti i sovičky

Praha: Pikola, 2020, 72 s., váz. 259 Kč
Seznamte se s Kvidem – tenhle kalousí kluk navzdory svým dlouhým
uším ne vždy správně slyší.
ISBN 978-80-242-6581-0

Štefánová, Miluše;
Dvořáčková, Kamila
Skřítek Kompostík a jeho
kamarádi

Praha: Albatros, 2020, 48 s., váz.
199 Kč
Skřítek Kompostík se na jaře objevil
na bezovém keři blízko hospodářského stavení a brzy se tam skamarádil se
všemi domácími i divokými zvířátky.

bibliografie
Každý večer si u bezu vyprávějí příběhy, které se jim na statku přihodily.
ISBN 978-80-7650-058-7

Voake, Steve
Maxík Toulavý a veverčák Prcek

Praha: Mladá fronta, 2020, 128 s., váz.
Právě když si Maxík Toulavý a jeho
parta začíná myslet, že jejich život je
už dlouho poklidný a nic zajímavého
se neděje, potkávají Prcka – maličkého veverčáka, který touží po pořádném dobrodružství.
ISBN 978-80-204-5628-1

Webbová, Holly
Magická zvířata – Ptačí triky

Praha: Fragment, 2020, 104 s., váz.
189 Kč
Lotka s nadšením objeví, že starý
nevrlý papoušek Horác ve strýčkově
kouzelném krámku se zvířaty je ve
skutečnosti fénix!
ISBN 978-80-253-4662-4

PRO DÍVK Y
Saniová, Jitka
Veronika a srdíčka pod lavicí

Brno: CPress, 2020, 192 s., váz. 249 Kč
Veronika miluje kočky, srdíčka, růžovou a nejšťastnější je, když je mezi
kamarádkami a když se na ni Marek
nenápadně usměje.
ISBN 978-80-264-3080-3

z n o v i n e k k 15 . 6 . 2 0 2 0 2 9 3 t i t u l ů
Překl. Kala, Marie, Brno: Computer
Press, 2020, 272 s., brož. 299 Kč
Nyní, když Billy ví, že je součástí
Proroctví a hraje roli v blížící se válce
proti Tomu Bez Očí, má jen jeden cíl:
najít Minuse, aby mu pomohl v jeho
pátrání.
ISBN 978-80-251-5005-4

Müller, Thomas
Zvířata v noci. Sova, Liška
a Netopýr

Praha: Mladá fronta, 2020, 1. vyd.,
64 s., váz. 299 Kč
Když zapadá slunce, ukládají se
zvířata pomalu ke spánku. Ale jdou
spát skutečně všechna? Ani nápad!
Spousta z nich naopak ožívá až s přicházejícím večerem. Tahle obrázková
knížka vám ukáže, která to jsou.
ISBN 978-80-204-5290-0

Murail, Marie-Aude
Rabbi Ježíš

Praha: Paulínky, 2020, 1. vyd., 136 s.,
váz. 229 Kč
Kniha je určena hlavně dětem školního věku, avšak s chutí se do ní začtou
i dospělí, kteří Ježíšův příběh dávno
znají. Klíčové postavy evangelia nám
doslova ožijí před očima. Jde o románové zpracování.
ISBN 978-80-7450-360-3

syny ne zrovna bohatých rodičů“,
sídlící na středověkém hradě kdesi
na venkově.
ISBN 978-80-257-3148-2

Renée Russellová, Rachel
Příběhy nejhorší nejky v historii.
Deník mimoňky 14
Překl. Hejná, Jana, Praha: Mladá
fronta, 2020, 1. vyd., 312 s., váz.
Nikki a její kapelka už se nemůžou
dočkat, až v létě vyrazí na turné jako
předskokani super slavných Bad
Boyz! Jenomže nic není tak růžové,
jak se původně zdálo!
ISBN 978-80-204-5433-1

Šorelová, Magdalena
Mourrisonova poradna

Praha: Argo, 2020, 1. vyd., 280 s.,
brož.
V knize otázek a odpovědí, která je
určená všem holkám a klukům ve
věku 10 až 15 let, si mladí čtenáři mohou přečíst odpovědi na otázky, které
jim nedají spát.
ISBN 978-80-257-3077-5

PŘ Í BĚ HY
Csicsely, Lukáš
Metamorfórky

SCI-FI, FANTASY
Chapmanová, Linda
Hvězdný prach: Jen uvěřit

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2020, 1. vyd., 112 s., váz. 249 Kč
Lucka má prázdniny, ale žádnou
kamarádku, se kterou by se dalo něco
podnikat. Potom se ale přistěhují noví
sousedi a rázem se všechno změní.
Lucka zjistí, že se narodila s tajnými
vlohami ducha hvězdného prachu.
ISBN 978-80-264-3091-9

Komplexní cvičebnice anatomie, v níž
jsou cvičení a úkoly uspořádány do
kapitol podle tělesných soustav. Kaž
dá kapitola obsahuje shrnutí dané
oblasti, definice klíčových pojmů a celobarevné ilustrace s terminologií.
ISBN 978-80-264-2902-9

Josephsonová, Kalyn
Bouřná vrána

Překl. Vítková, Kristýna; Netušilová,
Hana, Praha: CooBoo, 2020, 1. vyd.,
336 s., váz. 329 Kč
V tropickém království Rhodaire
jsou kouzelné vrány, vládnoucí magií
živlů, součástí všech aspektů života…
dokud do země nevtrhne Illuciánská
armáda. Děsivé události invaze uvrhnou princeznu Anthiu do hluboké
deprese.
ISBN 978-80-7544-970-2

vysokoškolská
skripta; učebnice

Praha: Práh, 2020, 1. vyd., 104 s.,
váz.
Konečně opravdu vtipné a zcela oriPriestley, Chris
ginální příběhy pro děti 5–15 let od
Kletba vlkodlačího chlapce.
Ashwell, Ken
českého autora nastupující generace.
Moldánkovské věže 1.
Cvičebnice anatomie pro
Slyšel jsi o tom, že jistému Vojtovi
studenty
Praha: Argo, 2020, 1. vyd., 240 s., váz.
pupík a 1.6.2020
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Ošemetná situace!
běhů se odehrává v typicky britské
Deník malého Minecrafťáka:
Marcela; Kochová, Tereza, Brno:
ISBN 978-80-7252-843-1
Kotě z Podsvětí 2
internátní škole „pro ne právě bystré
CPress, 2020, 368 s., brož. 790 Kč

ANATOM I E

PRO M L ÁDE Ž

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.

LUCINDA RILEY • AUTORKA SVĚTOVÝCH BESTSELLERŮ - PRODÁNO DVACET
MILIÓNŮ VÝTISKŮ, PRÁVA PRODÁNA DO VÍCE NEŽ TŘICETI PĚTI ZEMÍ SVĚTA
TAJEMSTVÍ ČERNÉ ORCHIDEJE • PŮLNOČNÍ RŮŽE • LEVANDULOVÁ ZAHRADA • OLIVOVNÍK • MILOSTNÝ DOPIS

Sestra s perlou – Lucinda Riley
Po smrti svého milovaného otce se CeCe začíná všechno hroutit jako kostky domina.
A tak se, vybavená otcovým dopisem s informacemi o svému původu, vydává do Austrálie.
V městečku Broome na mořském pobřeží i v rudé pustině rozpáleného vnitrozemí se pokouší zjistit, co může mít společného s jednou z prvních australských podnikatelek Kitty
Mercerovou, zámožnou obchodnicí s perlami…
Sestra s perlou je čtvrtým dílem rodinné ságy Sedm sester. Ságu plnou romantiky,
vášní, záhad, srdcervoucích milostných dramat a nádherných scenérií lze číst i jednotlivě.
Příběh dalších sester najdete v následujících dílech ságy Sestra Luny a Sestra Slunce.

Rodinná SÁGA
SEDM SESTER
SESTRA BOUŘE
SESTRA VE STÍNU
Připravujeme
SESTRA LUNY
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Pohádky z Orlických hor IV.

OFTIS Ústí nad Orlicí
Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 521 052, 465 525 322
www.oftis.cz
E-mail: vydavatelstvi@oftis.cz

Umanutý milenec
Milan Dušek

V obci Šedivec, před deseti lety došlo ke dvojnásobné vraždě tamní
občanky a jejího milence. Tehdy byl za pachatele označen manžel,
po němž se marně pátralo. Teď v Šedivci došlo k nočnímu znásilnění
Veroniky Matějíčkové pachatelem s maskou Mikuláše, které se svou
brutalitou vymykalo z obvyklých případů. Navíc se za denního světla
zjistilo, že kdosi unesl jejího tříletého syna. Řešení případu se postupně komplikuje, přibývá podezřelých, je třeba ověřit veškeré možnosti
a vybrat tu správnou. Nakonec tomu napomůže jeden z dosud podezřelých. Ve snaze,
aby se očistil, pátrá na vlastní pěst. Navede kriminalisty k muži, který jim dosud unikal
a neváhal zastřelit svého komplice, aby nepromluvil.
Rozměr 150×210 mm, 256 stran, pevná vazba, cena 248 Kč

Josef Lukášek

Již čtvrté pokračování předchozích čtenářsky velice úspěšných
pohádkových knížek autora Josefa Lukáška o paní Orlických hor
princezně Kačence, ale i o jejím ctiteli Krakonošovi a o řadě dalších
pohádkových bytostí, o kterých si již v dávných dobách, hlavně za
dlouhých zimních večerů, lidé vyprávěli různé příběhy. Barevné
a černobílé ilustrace Jarmily Haldové malebně dotváří poutavý obsah této pohádkové knížky.
Rozměr 160×240 mm, 200 stran, pevná vazba, ilustrace Jarmila Haldová, cena 230 Kč

Pamětní kniha obce Kozlova

Komentovaný výbor z nejstarší kroniky Kozlova
(s přílohou „Kozlovské období Maxe Švabinského“)
Jana Vejdovská
Kniha přibližuje zajímavé skutečnosti, pověsti i osudy a podmínky
života jeho obyvatel z let 1878–1937 v dobách válek i míru. Výbor
z kroniky je doplněn textem i obrázky v závěrečné kapitole Kozlovské
období Maxe Švabinského.
Rozměr 145×205 mm, 150 stran, brožovaná, ilustrace, cena 219 Kč

Hlavně se z toho neposrat!
Sofia Mattei

Několikrát jsem se už na vlastní kůži přesvědčila, že i strašné a těžké
situace v životě, kdy jste úplně na dně a máte pocit, že už nemůžete dál, že vás to převálcuje, vidíte s odstupem času jako to nejlepší,
co se vám mohlo stát. Potom dokážete nejen odpustit sobě a všem
viníkům, ale ještě jim poděkujete za to, že to pro vás udělali, že vám
dali tu tvrdou lekci. A v tu chvíli jste zvítězili sami nad sebou.
Rozměr 150×210 mm, 70 stran, brožovaná, cena 200 Kč

Tak přísahali …

(partyzánský odboj v Orlických horách v letech
1939–1945)
Emil Trojan
Historická studie nekomunistického odboje v letech 1939–1945
na Žambersku a Kyšpersku s podrobnějším popisem odbojové
činnosti v oblasti Jablonného n. Orlicí a partyzánské skupiny „Suchý vrch“, s částečným přihlédnutím i na odboj na Rychnovsku,
Králicku, Lanškrounsku a v okolí Týniště nad Orlicí a Kostelce nad
Orlicí.
Rozměr 165×230 mm, 384 stran, pevná vazba, fotodokumentace, cena 340 Kč

Záhady a taje Orlického kraje
Jiří Mach

Kniha je věnována kraji Orlických hor a jejich podhůří. V pětadvaceti
kapitolách se autor zaměřil na příběhy, jejichž společným jmenovatelem je nějaké tajemství. Krok za krokem přibližuje mravenčí práci
archeologů, která pomáhá odhalit nejstarší minulost. Téměř reportážní formou nám přibližuje i nejnovější historické výzkumy, nachází
ukryté poklady i zaniklé podorlické doly, sleduje cesty staré Kralické
bible nebo osudy obrazu v kostelíku na Dobeníně u Náchoda. Zúčastníme se i téměř detektivního pátrání po pachatelích požáru opočenského kláštera
nebo po osudech deskového betléma z 18. století. Spolu s autorem zjistíme, kdo byl autorem barokních fresek v kostele v Bystrém, kudy vedly cesty poutníků do Vambeřic a kdo
jsou neznámí mrtví pod Španělským křížem u Skalky. Poodkryjeme i nejrůznější záhady
novějších dějin, například tu o původu světoznámého malíře Františka Kupky, a dozvíme
se řadu dalších zajímavostí o minulosti kraje. Knížka patří do žánru literatury faktu a autor
se důsledně drží výsledků vědeckého bádání.
Rozměr 150×210 mm, 244 stran, pevná vazba, fotodokumentace, cena 270 Kč

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
RUN & COOK

KOUZELNÁ ČTVRTHODINKA

MISS EX-JUGOSLÁVIE

KULINÁŘSKÁ PŘÍRUČKA
SPRÁVNÉHO BĚŽCE
Jagoda Podkowska,
Michael Toczylowski

JAK SI NAJÍT ČAS NA OPRAVDU
DŮLEŽITÉ VĚCI
Emma Greyová,
Audrey Thomasová

Máte v úmyslu začít s běžeckým dobrodružstvím? Nebo pravidelně trénujete či se připravujete na běžecké závody? V této kuchařské knize
najdete kromě kvalitních a zcela zásadních informací o správném stravování pro běžce také celou
řadu receptů na lehká, leč
vydatná a především chutná jídla. U všech receptů je
uvedena energetická hodnota a také u nich nechybí
označení, zda jde o pokrm
vegetariánský, veganský či
bezlepkový.

Je načase začít se zabývat tím, na čem nám
opravdu záleží. Místo toho nedbáme na své
zdraví, blokujeme vlastní kariéru, finance
i vztahy nejrůznějšími výmluvami, neodpočíváme a nerozvíjíme sami
sebe. Autorky této knihy vymyslely „kouzelné
čtvrthodinky“,
jejichž
prostřednictvím se můžeme vymanit ze začarovaného kruhu, kdy jsme
totálně vyčerpaní a zdá
se nám, že nemáme už
vůbec na nic čas.

Alpha Book, 448 Kč

Alpha Book, 298 Kč

Zeď, 329 Kč

ČERNÁ SKŘÍŇKA

VESELÁ SVINĚ S RAČICÍ
A DEPKOU

Louisa May Alcottová

Amos Oz
Sociolog Alexander Gideon a jeho bývalá
žena Ilana začínají s odstupem sedmi let luštit obsah „černé skříňky“ svého rozpadlého
manželství. Chtějí zjistit, proč ztroskotal jejich
kdysi vášnivý, ale nevyrovnaný vztah. Několikaměsíční výměna dopisů, telegramů a dalších zpráv, do níž se postupně zapojuje i Ilanin
druhý muž, rebelantský syn nebo Alexandrův
advokát, čtenáře krok za
krokem vtahuje do jejich
stále ostřejší konfrontace.

Andrea Kábelová

Paseka, 329 Kč

Zeď, 289 Kč

Kniha o nemoci, které se obává snad každá žena. I o ní jde ale vyprávět s humorem.
Příběh o životě s rakovinou prsu, vyprávění
syrově upřímné, přímočaré, bez patosu, ale
i sarkastické a vtipné. Taková je kniha publicistky Andrey Kábelové. S nadhledem a často i s černým humorem v ní popisuje svůj
osobní příběh. Jak reagovali její blízcí, když jim
sdělila svou diagnózu?
Jak o tom mluvit, anebo radši nemluvit s těmi
ostatními?

Sofija Stefanovic
První trapas v životě zažila Sofija hned na začátku, když se v roce 1982 začala uprostřed
nočního Bělehradu drát na svět. Ve městě
byla kvůli výpadkům elektřiny tma a rozvrzané auto nemohlo vyjet kvůli omezeným
dodávkám benzinu. A do toho hašteřiví rodiče, kteří se pohádali i cestou do porodnice.
Zkrátka Balkán se vším všudy.

MALÉ ŽENY
Dnes už vpravdě klasický román, který by neměl chybět v žádné knihovně. Čtou jej jedním
dechem dcery, maminky i babičky a každá generace v něm najde to své. Příběh čtyř sester
je zasazený do doby občanské války v Americe v letech 1861-1865, kde bojuje i jejich tatínek. Dívky se strachují o jeho život, čelí velké
chudobě a nemocem a přitom prožívají každodenní starosti i radosti,
jak se sluší na mladé slečny v jejich věku.

Sofa Books, 298 Kč

SEXONLINE #1

MAMÁNCI A JINÁ INDIVIDUA
Anela Vlk
Co je vlastně tato knížka, povídka, novela
nebo román? Ne, ani jedno, jen soupis osobních zážitků pro všechny, kteří se z jakéhokoli důvodu ocitli sami a ztracení uprostřed
sexuální evoluce nové doby „seznamování
online“.

Dybbuk, 193 Kč

NEBESKÝ CIRKUS

DOBRODRUŽSTVÍ
MECHANICKÉHO SRDCE 3
Peter Bunzl
Lily, Robert a Malkin obdrží pozvánku na jedinečné, neopakovatelné představení Kostrounova kolosálního nebeského cirkusu. Už se
nemůžou dočkat, až naskočí na palubu! Ale
za dechberoucími artistickými kousky létající
dívky a chlapce jako by se skrývalo něco zlovolného. Podezřelá principálka, madame Lvíhříva,
brzy odhalí svou pravou
tvář i smrtící plán, jenž
pro Lily a ostatní nachystala. Skrývá se snad v Lilyině minulosti tajemství,
jež jim pomůže uniknout
z této hrůzostrašné pasti?
Svojtka & Co, 299 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz

knižní tipy

TURBULENCE
které z postav se bude příště věnovat a jakým směrem čtenáře zavede. Byznysmen
ze Senegalu, který netuší, co ho čeká po návratu domů; profesorka literatury, jež se
v šedesáti zamiluje do mladšího muže, který pak vymáhá dluh na svém bratrovi; pilot,
který stráví noc s mladou ženou ze seznamky, jež pak letí dělat interview se známou
spisovatelkou – bohužel právě ve chvíli, kdy ona musí odletět za dcerou, která bude
rodit; indický zahradník, jenž vede dvojí život. A jeho zaměstnavatelka, která se musí
vyrovnat s tím, za koho se chce provdat její dcera. A tak dále. Všichni mají své problémy, starosti, lásky, povahy, příběhy – turbulentní, jako někdy při letu… Tuhle útlou
knížku přečtete za jedno odpoledne a večer. Nebo si ji můžete rozdělit na dva večery,
abyste si knížku vychutnali a aby vám tak rychle neutekla, protože je moc dobrá. Možná i zamrzí, že je tak krátká. Jenže právě v tom spočívá jedno z jejích kouzel. Ani slovo
navíc. Ani postava navíc. Ani příběh navíc. A dost fantazie pro čtenáře: co se stalo
s těmi ostatními postavami, k nimž se už autor nevrátí? A taky podnětů k zamyšlení.
Do útlého románu, psaného velice úsporným stylem, který zároveň připomíná sbírku
prokomponovaných a provázaných povídek, se totiž vešlo tolik příběhů a zajímavých
témat a postav, že je to až neuvěřitelné... Myslím, že o Szalayovi ještě hodně uslyšíme,
ostatně úspěchy i ceny už má a Akropolis chystá překlad jeho románu All That Man
Is, který byl v roce 2016 v užší nominaci na Man Booker Prize.
MILAN VALDEN

Přesuny letadlem přes celou planetu jsou dnes zcela běžné
a rychlé, a tak se fantazie spisovatele může obrátit i tímto směrem a využít těchto možností k rozvinutí řady příběhů. Britský
spisovatel David Szalay (*1974), rodák z Montrealu, který
vyrůstal v Londýně, bydlel v Kanadě a Belgii a v současnosti
žije v Budapešti, je světoběžník, jak už vyplývá z těchto údajů,
a není tedy divu, že jeho próza Turbulence, jíž se poprvé představuje českým čtenářům díky překladateli Lukáši Novákovi
a nakladatelství Akropolis, se odehrává na několika místech
a že se postavy bez problémů a během několika hodin přesunují z jednoho města do
druhého. Třeba z Londýna do Madridu, z Madridu do Dakaru, z Toronta do Seattlu,
z Hongkongu do Ho Či Minova Města, z Bangkoku do Nového Dillí, z Dauhá do Budapešti nebo z Budapešti zase do Londýna. V britské metropoli příběhy Szalayovy
knížky začínají a tam se i kruh uzavírá, když se znovu setkáme s postavou muže, jenž
se léčí s rakovinou prostaty. Na začátku ho opouští jeho stará matka, která se vrací zpět do Madridu, na konci za ním přiletí jeho dcera. Mezitím sledujeme příběhy
mnoha dalších postav, které přecházejí z jednoho příběhu do druhého. O hlavní postavě z jednoho příběhu už možná neuslyšíme, z vedlejší postavy se v kapitole další
může stát postava hlavní a tak dále, přičemž autor stále překvapuje, tu více, tu méně,

KOCOVINA
chází studovat a žít pryč. Knihou se mihne mladík, jenž se v době totality rozhodne právě v blízkosti vesnice překonat ostnaté dráty. V divokých 90. letech v bývalé
škole zřídí svérázný podnikatel nevěstinec, a to především pro movité klienty z Rakouska. Sugestivním detailem je na zdi ponechaný portrét J. A. Komenského. Do
tohoto podniku jednou zabloudí Honzík a tato návštěva je pro něj tragická, rukou
podnikatele umírá. Další časovou rovinou je současnost, do vesnice přijíždějí cyklisté, tedy rodiče, kteří „vytáhli“ své dospívající děti na výlet. Při prozkoumávání okolí
restaurace se dostanou i do sklepa domu, jejž před desítkami let narychlo opustili
jeho němečtí obyvatelé. Ve sklepě najdou jednak rodinné památky, které s sebou
někdejší majitelé domu nestihli odnést, jednak… Ale to už bychom prozradili příliš.
Kocovina je výborně napsaná. Život v ní zachycený se zdá být v nejednom ohledu
beznadějný. Stanislav Beran zajímavým způsobem upozorňuje na dosud ne zcela
zmapované a uvědomované téma – důsledky odsunu německého obyvatelstva po
2. světové válce. Důsledky pro jednotlivé lidi – odsunuté, neodsunuté, nově příchozí
– i pro krajinu samotnou.
LUCIE JÍLKOVÁ

Kniha Stanislava Berana Kocovina (Odeon) může být v jistém ohledu zajímavým komplementem knihy Karin Lednické
Šikmý kostel, jež byla na stránkách Knižních novinek nedávno
představena coby tip šéfredaktorky. Také Kocovina je totiž
situována do oblasti pohraničí. Zatímco Šikmý kostel čtenáře
seznamuje s oblastí Karviné a Českého Těšína, aktéři Kocovi
ny žijí v blíže neurčené vesnici v blízkosti hranic s Rakouskem.
Stejně jako u Šikmého kostela i zde si můžeme klást otázku,
zda by zde život obyčejných lidí vypadal jinak (lépe?), pokud
by do něj zásadně nezasáhly dějinné zvraty 20. století. V Kocovině je zásadním momentem odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce. Své domovy museli opustit lidé, kteří byli s oblastmi Sudet spjati celá staletí. Do odsunu musí také
Hans, který opouští svou lásku, českou dívku Andělu. Té se posléze narodí mentálně
retardovaný syn Honzík, jenž je spojovníkem všech příběhů v knize obsažených.
Honzík nikdy nepozná svého otce, Anděla jej vychovává sama, jen ve společnosti
svého otce-alkoholika. Honzík miluje svou vrstevnici Kláru, která však z vesnice od-

ŠPETKA CHUTI
ly do knihy, otestovalo je dvacet členů komunity Pinch of Nom. Jsou tak prověřeny
skutečným životem. Najdete tu oddíly sladkostí, vegetariánských slastí i těch s masem
všeho druhu a místo „hodnot“ jako u ostatních dietních kuchařek jsou tu ikony, které
vás dovedou k vámi požadovanému požitku. Ale taky se vám bude kuchařka hodit
jako inspirace na jídlo rychlé nebo složitější pro velkou rodinu, najdete tu svačinky
a přílohy, ale i trochu kalorické bomby. No, člověk se nemusí trápit každý den, že.
Autorky spolu vlastní restauraci v severozápadní Anglii, Kate Allinsonová tu pracuje
jako šéfkuchařka. Jejich blog je dnes nejnavštěvovanějším food blogem ve Velké Británii. Na závěr mi to nedá, abych se nepodělila o dojmy z praxe. Tak třeba Maso od
táboráku. Neměla jsem všechny ingredience, ale zato jsem zjistila, že maso opravdu
měkké a natrhané místo nakrájené na klasické plátky má o dost jinou chuť! Velmi jsem
uvítala hned v úvodu knihy seznam potřebných nástrojů a šťouchadlo na brambory
doporučuju jako zásadní! Klíčové ingredience – to je další dobrý seznam pro inspiraci.
S něčím nemusíte souhlasit (já například nejsem příznivcem olejů ve spreji), ale rozhodně mě to dovedlo k přemýšlení o tom, co by v kuchyni mělo skutečně být v zásobě,
jako třeba různé octy – které jsou mimochodem velmi dobré právě na hubnutí.
JARMILA SKOPALOVÁ

Snídaňové muffiny budete milovat! A když vám řeknu, že ten
recept daly dohromady dámy, které chtěly zhubnout, bude to
pro vás o to lákavější. Špetka chuti autorek Kate Allinsonové
a Kay Featherstonové (vydává Euromedia Group v překladu
Terezy Pavcové) je totiž pro ty z nás, kdo chceme sice hubnout,
ale ne na úkor chuťových slastí. Každý recept vás překvapí pestrostí ingrediencí a často se zdá, že to opravdu nemůže být jídlo
dietní. Ale ono je – i když u toho není uveden počet kalorií. Když
si to pak proberete v hlavě, najdete jen samé zdravé věci. U nás doma se často říkalo,
že „co je zdravé, není k jídlu“. V téhle kuchařce slovo „zdravé“ neznamená „nechutné“.
Obě autorky jsou kuchařkami. Když končily pracovní šichtu, tak z hladu popadly to
první, co kde potkaly, a tak začaly tloustnout. Od toho zjištění nebylo daleko k dalšímu
zjištění, že je třeba dát dohromady recepty na skutečně dobré jídlo na hubnutí, bez
počítání kalorií a seznamu odpíraných surovin. Rozhodly se, že naučí lidi vařit a zároveň to bude dobré i zdravé a na hubnutí. Vytvořily tedy blog Pinch of Nom – Špetka
chuti – který má teď už jeden a půl milionu následovníků. Na téhle kuchařce je zajímavé, že všechny recepty jsou vyzkoušeny v komunitě blogu. Než se recepty dosta28

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 25. 5. až 31. 5. 2020

beletrie
1. Radka Třeštíková Foukneš do pěny Motto
2. Daniel Cole Konec hry Kalibr
3. Shari Lapena Jeden z nás Kalibr
4. Adam Christopher Stranger Things: Temnota na okraji města Fobos
5. Vlastimil Vondruška Křišťálový klíč II – Vídeňský sen MOBA
6. Anna Todd After5: Před námi YOLI
7. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
8. Filip Rožek Gump: Pes, který naučil lidi žít Kontrast
9. Darcy Coates Přízraky domu Carrowů Fobos
10. Alena Mornštajnová Tiché roky Host

populárně-naučná
1. Robert Šlachta, Josef Klíma Robert Šlachta – Třicet let pod přísahou Universum
2. Tomáš Kosačík , Lucie Kosačíková Nejjednodušší plán na 29 dní Tomáš Kosačík
3. Tomáš Kosačík Nejjednodušší recepty Tomáš Kosačík
4. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život u pr**le Omega
5. Jan Vojáček Umění být zdráv CPress
6. Mark Manson Všechno je v pr**li Via
7. Robert T. Kiyosaki Bohatý táta, chudý táta Pragma
8. Radkin Honzák Jak přežít léčení Mladá fronta
9. Zdeněk Pohlreich Taková normální kuchařka Sevruga
10. Kolektiv Jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty

pro děti a mládež
1. Kolektiv Zpívánky 1 Albi
2. David Walliams Ledová obluda Argo
3. Kolektiv Zpívánky 2 Albi
4. Dav Pilkey Dogman: Peťulka čili život kotěte Pikola
5. Romi Grey Jmenuji se Orel Creditplus
6. Ivana Peroutková Valentýnka a veterinární ordinace Albatros
7. Jan Lebeda Medovníček, Medulka a Medulínek Pikola
8. Zuzana Neubauerová Vtipy pro děti 4 CPress
9. Kolektiv Disney – Pohádky na dobrou noc Egmont
10. Maja Säfströmová Ilustrovaný atlas legračních faktů o mláďatech Albatros
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

Květen 2020

1. Robert Šlachta, Josef Klíma Robert Šlachta: Třicet let pod přísahou Témbr, čte J. Klíma, D. Prachař
2. František Kotleta Poutník z Mohameda: Alláhův hněv Audiotéka, Epocha, čte M. Zahálka
3. Jaroslav Kmenta Kmotr Mrázek III: Válka kmotrů Audiotéka, Jaroslav Kmenta, čte více interpretů
4. Jo Nesbø Nůž Voxi, čte D. Matásek
5. František Kotleta Underground Audiotéka, Epocha, čte P. Kubes
6. Vlastimil Vondruška Křišťálový klíč II: Vídeňský sen Tympanum, čte J. Hyhlík
7. Petra Dvořáková Dědina OneHotBook, čte více interpretů
8. James Clear Atomové návyky Jan Melvil Publishing, čte O. Halámek
9. Chris Carter Noční lovec Audiotéka, Bookmedia, čte J. Saic
10. Yuval Noah Harari Sapiens: Od zvířete k božskému jedinci Audiotéka, Bookmedia, čte L. Ondráček
30

NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázaná | 192 stran | 369 Kč

brožovaná | 192 stran | 349 Kč

brožovaná | 54 stran | 139 Kč

brožovaná | 54 stran | 139 Kč

leporelo | 28 stran | 299 Kč

leporelo | 28 stran | 299 Kč

leporelo | 28 stran | 299 Kč

leporelo | 28 stran | 299 Kč

vázaná | 136 stran | 279 Kč

vázaná | 96 stran | 149 Kč

brožovaná | 128 stran | 69 Kč

brožovaná | 256 stran | 69 Kč

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

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

PATŘÍ BUDOUCNOST
VÝLETŮM DO KOSMU?

VYDEJTE SE
PO STOPÁCH
NAŠEHO ZLATAVÉHO
BOHATSTVÍ

www.kniha-mesice.cz

www.novinka-mesice.cz

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.

