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Ilja Leonard Pfeijffer
Grandhotel Evropa
Známý spisovatel přijíždí do Grandhotelu Evropa,
aby se psaním románu vypořádal se ztroskotáním
svého osudového vztahu. Kdysi přepychový hotel
pomalu chátrá, stejně jako v autorových očích upadá
i mocný a skvostný stejnojmenný kontinent.
489 Kč Překladová beletrie

Arkady Martineová
Vzpomínka zvaná říše
Velvyslankyně Mahit Dzmare po příjezdu do centra
mezihvězdné Teixkalánské říše zjistí, že její předchůdce
je mrtev. A ona může být další na řadě. Fascinující space
opera z diplomatických kruhů daleké galaxie.
429 Kč Sci-fi

Vychází
15. 9.

Masha Gessen
Přežít autokracii
Stát nás ochrání. Dokud nás
nezačne ohrožovat. Gessen
zkušenosti s vládou a kroky
Donalda Trumpa z posledních
čtyř let zasazuje do širšího
politického rámce a srovnává
je s podobným vývojem v Rusku
či orbánovském Maďarsku.
369 Kč Non-fiction

hostbrno.cz

Pestré literární
zážitky

Gytha Lodgeová
Pohled ze tmy
Aidan Poole zapne pozdě v noci počítač
s webkamerou a přes Skype zavolá své
přítelkyni Zoe. Ke svému nekonečnému
zděšení spatří, jak do jejího bytu někdo
vejde. Bezmocně naslouchá zvukům
zápasu vycházejícím z koupelny —
a pak už jen tichu...
379 Kč Krimi

Jiří Zizler
Aristokrat katakomb
Osud, genezi i recepci díla Zdeňka Rotrekla (1920—2013)
poznamenaly fatálním a dramatickým způsobem
dějinné okolnosti. Zizlerova monografie se věnuje
celku Rotreklova díla. Zaměřuje se zejména na jeho
poezii, ale zabývá se i Rotreklovými pozoruhodnými
texty prozaickými.
329 Kč Odborná

KNIHY, KTERÉ VÁS
DOVEDOU KE ZDRAVÍ

Vesmír vědomý
si sám sebe

5998

Amit GOSWAMI
Podnětná kniha Amita Goswamiho zpochybňuje v západní vědě široce rozšířené přesvědčení, že primárním
„materiálem“ stvoření je hmota, a místo toho tvrdí,
že skutečným základem všeho toho, co známe a vnímáme, je vědomí. Goswamiho výklad kvantové fyziky pro laiky, představuje cestu objevování založenou
na společném základě vědy a náboženství, na propojení mysli a těla a našem spojení s celkem stvoření.

392 stran, brožovaná, 389 Kč

Čtyřfázový program
histaminového restartu

5886

Becky CAMPBELL
Miliony lidí trpí alergiemi, migrénami, kožními problémy, poruchami spánku, zažívacími potížemi nebo
úzkostí v důsledku nediagnostikované intolerance histaminu. Dr. Becky Campbell, která má v oboru
dlouholeté zkušenosti, vytvořila v této knize revoluční čtyřfázový program, který přirozeně vyléčí vaše tělo
změnou životního stylu a pomocí chutných receptů
a doplňků stravy, které kniha obsahuje.

184 stran, brožovaná, 359 Kč

Spánkem ke zdraví

5867

Katharina LEDERLE
Doktorka Katharina Lederle je spánková specialistka
s mezinárodním renomé. V knize Spánkem ke zdraví, kterou napsala na základě nejnovějších vědeckých
poznatků týkajících se dané oblasti, srozumitelně vysvětluje, jak složitě je spánek propojen se třemi pilíři
zdravého, úspěšného a vyrovnaného života: fyzickým
zdravím, mentální výkonností, a emoční pohodou.

240 stran, brožovaná, 309 Kč

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

Přírodní lékárna

5873

60 receptů z přírody pro zdraví
Tato kniha vám přináší recepty na léčivé nápoje, elixíry,
likéry, tinktury, masti a jiné účinné přírodní přípravky
doplněné o legendy, které se k nim váží. Kniha je sbírkou jednoduchých a účinných přípravků, jak se snadno vypořádat s malými každodenními nemocemi.

160 stran, brožovaná, 299 Kč

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

editorial

tip redakce

HOTEL ADLON A RŮŽE A TIS

Vážení a milí čtenáři,
poslední prázdninové dny jsem si užila divadelně
a knižně zároveň. Jestliže jsem v minulém čísle psala
o porovnávání filmů a jejich knižních předloh, kterému se málokdy ubráním, pak v případě divadla tuhle
touhu srovnávat vůbec nemám. Divadlo je divadlo
a kniha je kniha. A proto jsem s chutí a bez předsudků
držela palce divadelnímu spolku Vltavan, který na otáčivém divadle v Týně nad Vltavou už druhým rokem
uvedl Saturnina. Je to vtipné představení, uváděné s ochotnickým nadšením a citem.
V dalším divadle s otáčivým hledištěm, které mají v o něco slavnějším Českém
Krumlově, uvedli také literární klasiku – Psa baskervillského. O režii se postaral
Petr Zelenka, který je naším nejúspěšnějším současným dramatikem, protože
jeho hry uvedly scény již ve třiadvaceti zemích. Klobouk dolů. Když pak k zážitku z dobrého divadla připočtete kulisu krásného města, které inspirovalo mnoho
autorů jako například nedávno Jiřího Hájíčka v Plachetnici na vinětách, pak je to
dokonale strávený čas pro milovníka knih a příběhů.
Podobné nadšení z nevšedních zážitků nám určitě přinese i festival malých
nakladatelů Tabook, který se od 2. do 4. září koná v Táboře. Tamní workshopy
jsou nezapomenutelné, čte se, beseduje i tancuje. Je to živé od začátku do konce,
takový velký knižní mejdan v tom nejlepším slova smyslu.
A sotva vstřebáme zážitky z Tábora, už se budeme chystat na veletrh Svět
knihy. Tuhle noblesní dámu mezi všemi festivaly si nikdo, kdo miluje knihy, nemůže nechat ujít. Tentokrát se sejdeme v netradičním záříjovém termínu 23.–26. 9.,
ale na tradičním místě, tedy na výstavišti v pražských Holešovicích. Těším se na
hodně zajímavé běloruské spisovatele, které návštěvníkům představí Ambasáda
nezávislé běloruské kultury, ale i na autory z Francie, která je letošním čestným
hostem. Mottem letošního ročníku je „Můj domov je v jazyce“. Atmosféra provoněná knihami, kdy nevíte, jestli máte dřív běžet na zajímavou besedu nebo na
autogramiádu, protože program je tak nabitý, že si nemůžete vybrat, se nedá popsat, ta se musí zažít.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Ach panenkomarjá, ten život je stejně
k zešílení krásnej. Ne že by byl,
ale já to tak vidím.“
Bohumil Hrabal

Kdo si jako já zamiloval romantikou a historií vonící knihu Hotel Sacher, nebo
podle ní natočený stejnojmenný film, ten by měl chystat místo v knihovně pro novinku Hotel Adlon (vydává Ikar, překlad Blanka Pscheidtová). Německá autorka
Rodica Doehnertová vsadila na podobnou notu jako u předchozí knihy, tedy na
tajemství pod rouškou luxusu a ve stínu slavné rodiny.
I tentokrát plujeme časem a dějiny mění osudy jednotlivých hrdinů, kteří mají tentokrát co do činění s hotelem
Adlon u Braniborské brány v Berlíně. Zdi tohoto luxusního stavení zažily slávu i pád nejen vlastní, ale i celé
země, která se přímo pod jeho okny rozdělila ve dví.
Devadesátiletá Sonja Schadtová tohle všechno viděla,
a když se ocitne tváří v tvář své vnučce, celá historie
jejich rodu znovu ožívá. A je to opravdu poutavé čtení,
které ke knížce přilákalo tolik čtenářů, že televizní producenti zavětřili dobrý námět a vznikl neméně úspěšný
třídílný seriál.
Pod hlavičkou Ikaru vychází ještě jedna kniha,
která by ve vaší knihovně neměla chybět, tedy pokud
už ji tam nemáte. Nejde totiž o žádnou novinku, ale
o román Růže a tis (přeložil Jan Čermák), který napsala Agatha Christie, ovšem pod pseudonymem Mary
Westmacott. Na rozdíl od proslulých detektivek z pera
téhle svérázné Angličanky tu nejde o vraždu, ale o vztahy. Pro Agathu-spisovatelku to je sice netypické téma,
ale pro Agathu-ženu naopak nijak nečekané. Kdo četl
její životopisy nebo knihu dopisů, ten ví, že své vztahy žila intenzivně, a je tedy přirozené, že se z některých vlastních pocitů toužila
vypsat na knižních stránkách. A udělala to hned několikrát. Nakladatelé tento její
odklon od žánru, který vydělával miliony, nesli těžce, a proto romantické příběhy
vydávala pod pseudonymem. Pravou identitu se jí dařilo utajovat několik let. Dnes
už tedy víme, že měla tuhle druhou spisovatelskou tvář, a i když není tak známá
jako ta detektivní, rozhodně stojí za objevení.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

LADISLAV ŠPAČEK
spisovatel a lektor etikety

Před pár dny jsem dočetl krásnou knihu, jmenuje se
Hotel Ritz, napsala ji Tilar Mazzeová a je to poutavé
vyprávění o dějinách nejslavnějšího hotelu světa.
Střídají se zde lidé, epochy, lásky i války, všechny
slavné osobnosti francouzské historie 20. století.
Ritz mám rád, a když jsem v Paříži, zastavím se tam
na kávu a zákusek. Ano, stojí to víc než v Louvru
na Národní třídě, ale zas tak často tam nejsem,
abych si to jednou za čas nemohl dovolit. Kolem
mne procházejí a posedávají Coco Chanel, Ernest
Hemingway, Robert Capa s Ingrid Bergmanovou, Sarah Bernhardtová, Winston
Churchill…, to kafe stojí za to. A už mám u křesla na stolku připravenu další knihu,
ale to je v mém věku trochu úlet: Euromedia vydala Velkou knihu slavných a dobrodružných příběhů. Jsou to výňatky z nejkrásnějších knih pro mládež od Jacka
Londona, Julese Verna, Harriet Beecher Stoweové, Daniela Defoea, Karla Maye,
Breta Harta a Rudyarda Kiplinga. Všechny ty knihy jsem v mládí přečetl a zanechaly ve mně hlubokou celoživotní stopu. Těším se, že se vrátím do jinošských let,
a jsem zvědav, jak na mne ty slavné příběhy budou po tolika letech působit.
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DOPORUČUJE
E
autor trháku
PERCY
JACKSON
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rozhovor

s Markem Pečenkou

NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN SLAVÍ 20 LET!

Foto: Jan Křikava

Nakladatelství Dokořán, česká špička v oblasti populárně-naučné literatury, letos slaví dvacetiny. V roce 2001, po sedmi letech
spolupráce, opustili matematik Zdeněk Kárník a historik a bohemista Marek Pečenka své kolegy z Libri a založili si vlastní nakladatelství. Dokořán se od začátku zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní
beletrie a poezie. V edičním plánu lze nalézt například díla Patti Smith, Itala Calvina, Carlose Ruize Zafóna, Jerzyho Kosinského,
Juana Rulfa, Julia Cortázara a dalších. Ikonickými se staly populárně-naučné edice Aliter a ZIP (ve spolupráci s Argem), v nichž
vyšly knihy řady světových odborníků z různých oborů. Tuzemskou hvězdou Dokořánu je geolog Václav Cílek, jehož děl nakladatelství prodalo více než 200 tisíc výtisků; Cílkovy Krajiny vnitřní a vnější se dotiskují stále už 19 let.

Zdeněk Kárník a Marek Pečenka
Bilance Dokořánu je za dvacet let úctyhodná: vydáno
více než tisíc knižních titulů v celkovém nákladu 1,7 milionu výtisků, ročně vydáno v průměru 70 tisíc výtisků,
překlady z 15 jazyků… Jaký máte pocit, když se ohlédnete a bilancujete? A stále platí vaše heslo „Dokořán
– otevřeno novým myšlenkám“?
Hlavním pocitem je radost z toho, že nás to pořád
baví a že máme stále dost čtenářů, kteří zase rádi čtou
knihy, které vydáváme. A stále se rozvíjíme – hledáme
nové autory, inspirativní témata, vydáváme více beletrie, letos začínáme s audioknihami... Takže rozhodně:
heslo stále platí.
Proč jste vlastně s kolegou Zdeňkem Kárníkem založili
vlastní nakladatelství? Mimochodem, vždycky se mi
líbil ten název. Jak jste na něj přišli?
V té době bylo nakladatelství Libri zaměřeno výhradně
na české autory a v jeho produkci převládaly encyklopedické tituly. Toto zacílení nám připadalo dost omezující, a tak jsme odešli. O názvu jsme rokovali týdny
a postupovali podle sofistikovaného algoritmu – název
měl být unikátní, mít dvě až tři slabiky, měl být bez
diakritiky, obsahovat písmeno „r“ atd. Už jsme ho měli
dokonce vybraný – Aliter – ale pořád se nám něco nezdálo. A pak jeden z nás řekl: „Dokořán“, druhému naskočila asociace: „otevřeno“ a pak zbytek hesla – a bylo
rozhodnuto. Aliter jsme použili pro název první edice.
Zdá se, že se velmi vhodně doplňujete, vy jste historik
a bohemista, pan Kárník matematik. To se projevuje
i v titulech, které vydáváte. Vidím to správně?

Já bych to upřesnil ve
smyslu, že mě také zajímá matematika a přírodní vědy a Zdeňka zase
společenské vědy. Tedy
právě proto se doplňujeme. Ale hlavně díky
tomu není záběr Dokořánu jen ryze odborný,
ale vydáváme i knihy,
které jsou buď čtenářsky
přístupnější nebo z těch
ryze oborových škatu
lek nějak vybočují nebo
je kombinují. Třeba jako
monumentální kniha
světoznámého matema
tika Douglase R. Hof
stadtera Gödel, Escher, Bach.
Jaké jsou největší úspěchy Dokořánu a naopak, které tituly třeba trochu zklamaly, ač jste věřili v jejich
úspěch?
Jak změřit úspěch? Vzhledem k tomu, jak obtížné
postavení mají malí a střední nakladatelé, považuji za
největší úspěch, že jsme pořád tady! Co se týče titulů,
je u některého úspěch prodat pár set kusů, u jiného
je deset tisíc fakticky neúspěch. Ale nebudu kroužit
okolo. Podle prodejů jsou nejúspěšnější knihy Václava
Cílka. V roce 2002 mě zaujal v Respektu jeho článek
a oslovil jsem ho, zda by pro Dokořán nenapsal knihu.
„Už ji mám napsanou,“ odpověděl. Následně v Dokořánu vyšly Cílkovy Krajiny vnitřní a vnější, které se staly
bestsellerem. Nastala plodná spolupráce a přátelství
trvající dodnes. Z dalších titulů populárně-naučných
edic Aliter a ZIP, které vydáváme společně s Argem,
mezi nejprodávanější patřily a stále patří knihy Stephena Hawkinga, zejména nestárnoucí Stručná historie
času, Jazyk matematiky Keitha Devlina, z nedávných
pak kniha biologa Roberta M. Sapolského Chování či
například novinka českého popularizátora vědy Jaroslava Petra Desatero smyslů: Jak lidé a zvířata vnímají
okolní svět, která letos dokonce obdržela cenu Magnesia Litera za naučnou literaturu a už chystáme třetí
dotisk. Zapomenout nemohu ani na „edici polských
reportáží“, již vydáváme společně s nakladatelstvím
Jaroslava Jiskrová – Máj, která zahájila nečekaným
bestsellerem Mariusze Szczygieła Gottland. Ze solitérů bych jmenoval monumentální filozofickou sci-fi
6

Atlasova vzpoura americké spisovatelky Ayn Randové, kterou společně s Argem dotiskujeme už osmý rok.
Mým největším zklamáním byla dětská kniha
Malý modrý a malý žlutý Lea Leoniho, kniha desítkami let a desítkami vydání celosvětově prověřená,
nápaditě ilustrovaná, vedoucí k přemýšlení jak děti,
tak jejich rodiče – měla se stát senzací i tady, a nijak
extra neuspěla. V tomto případě nešlo o ekonomický
neúspěch – kniha se zaplatila –, ale prostě cítím, že
je škoda, že tak krásná kniha oslovila necelých tisíc
zákazníků.
Jak jste zvládli poslední náročné období koronavirové
pandemie?
Pro nás byl koronavirus náročný spíš sociálně –
lockdowny a home office prostě Dokořánu a jeho
spolupracovníkům nesvědčí. Jsme zvyklí se scházet
a komunikovat osobně. Ale z hlediska prodeje to rozhodně nebyl špatný rok... Vysvětluju si to tak, že je ještě spousta lidí, kterým – když musí být zavření doma
– nestačí jen sociálně sítě či Netflix.
Co chystáte na podzimní knižní trh?
Podzimní trh je samozřejmě hlavním prodejním obdobím každého nakladatele, a tak se na něj i my snažíme
umístit naše potenciálně nejzajímavější tituly. Letos to
bude velká výpravná publikace Václava Cílka a jeho
spolupracovníků Půda a život civilizací, přehledová
Kniha o medicíně Clifforda A. Pickovera mapující dějiny tohoto oboru podobně, jako tomu bylo v minulých
letech v Knize o vědě, v Knize o fyzice či v Matematické
knize. Já sám se nejvíc těším na knihu Toma Hollanda
Panství kříže věnovanou historii křesťanství.
A jakou literaturu čtete rád vy sám?
Čtu samozřejmě historické publikace věnované zejména mému odbornému zájmu, tedy 19. století, pro
chvíle mozkové relaxace ale nepohrdnu ani knihami
o matematice, detektivkami či sci-fi.
MILAN VALDEN
PhDr. Marek Pečenka (* 1964) vystudoval češtinu a dějepis na FF UK v Praze. Od roku 1993
přednáší na Institutu mezinárodních studií FSV
UK. V nakladatelství Libri působil v letech 1993–
2000. Je autorem řady prací s tematikou historie
19. století. Společně s historikem Petrem Luňákem napsal humoristický román Hrdinové.

OKOUZLUJÍCÍ A INSPIRATIVNÍ PRŮVODCE

NADCHÁZEJÍCÍM ROKEM S CITÁTY

ELENY FERRANTE

PROSTOR

NAKLADATELSTVÍ ZALOŽENÉ V PROSINCI 1989
DÁVÁME KVALITNÍM KNIHÁM PROSTOR

knižní tipy

MUŽ S UNAVENÝMA OČIMA
nikateli dává tušit, že hysterie vede vlastně k necitlivosti, ke ztrátě soucitu a její
závěr bývá skutečně hrozivý. Čtyři muži se takto dostanou do víru událostí, který
je nečekaně spojí.
Jméno autora Martin Goffa je pseudonym a dodává mu punc tajemna. Přispívá k němu i to, že byl patnáct let detektivem kriminální služby, takže o zločinu
nejen píše, ale z praxe i hodně ví. Žije prý v Praze a pokud jsou fotografie na
internetu pravdivé, je to milý, mladý a usměvavý muž. Věřím, že úsměv se mu
vrátil na tvář poté, co se s vrahy setkává už jen tehdy, když si je sám vymyslí. Je
ale rozhodně zajímavé číst – respektive poslouchat – jak se odvíjí postup vyšetřování vyprávěný skutečným detektivem. Každý knižní detektiv se v recenzích
musí smířit se srovnáváním se svými kolegy z knih jiných autorů. Sázím, že Goffův Mikuláš Syrový si ale nepovede špatně, alespoň mě si získal. A myslím, že
nebudu jediná.
JARMILA SKOPALOVÁ

Audiokniha Muž s unavenýma očima z edice Témbr
je úžasný zážitek! Herci Martin Preiss a Libor Hruška jsou známí z dabingu a prověření krimi žánrem,
takže přesně vědí, jak hlasem zabrnkat na správnou
posluchačovu strunu, aby byl po celý poslech pořádně napjatý.
Vše začíná přepadením řidiče. Kdosi u něj cosi
hledá a když to nenachází, tak řidiče nejen zmlátí, ale
rovnou sváže, nacpe do kufru svého auta, a ještě prohledá a zdemoluje jeho auto,
aby v něm nezůstaly pozůstatky útoku. První kapitola končí tím, že se rozklepaný
útočník někam žene, protože cosi nedopadlo podle jeho představ. Pokud posloucháte audioknihy v autě a právě v tomto bodě dojedete do cíle, garantuji vám, že
nevystoupíte, ale budete poslouchat dál. Je to tak napínavé! Navíc mela, která se
seběhne poté, co se objeví finanční odměna za informace o pohřešovaném pod-

TŘI KAPITOLY: DUM DUM, VÝLETY S OTCEM, VIKŠTEJN
stále rychle chodí. Chodí několik kilometrů do práce i z práce, která mu připadá
nesmyslná, a podniká dlouhé výlety po okolí, při nichž často volí trasy, kudy
běžní turisté nechodí. Při nich v duchu cituje z mnoha knih, útržkovitě připomíná důležité historické události, rozmlouvá s řadou známých i méně známých
osobností, namátkou uveďme třeba kastelologa T. Durdíka nebo pozoruhodnou postavu ruských dějin P. A. Kropotkina. Nápadným rysem této kapitoly
jsou také začerněná místa v textu, stopy jakési autorovy autocenzury. Různě
dlouhé černé proužky vybízejí čtenáře k tomu, aby sám odhadoval, co se za nimi
může skrývat. Neustálý únik před sebou i před světem snad symbolizuje také
název města Raussig, ve kterém rozpoznáváme německé pojmenování města
Ústí nad Labem, německy Aussig an der Elbe, doplněné však ještě o slovo raus,
tedy v překladu ven, pryč.
Poslední příběh, Vikštejn, se odehrává v psychiatrické léčebně. Hlavní hrdina stojí před důležitým úkolem – sepsat vlastní životopis. Jak se pacienti či klienti
shodují, vhodně napsaný životopis může zajistit dlouhodobý pobyt ve zdejším
zařízení. Jako dobrý nápad se možná jeví vydávat se za někoho, kdo se narodil
na začátku 15. století na hradě Vikštejně. Nebo to není dobrý nápad? To ať už
posoudí čtenáři.
LUCIE JÍLKOVÁ

Daniel Hradecký byl za svou poslední knihu nazvanou Tři kapitoly: Dum dum, Výlety s otcem a Vikštejn
(vydává Euromedia Group) oceněn prestižní cenou
Magnesia Litera za prózu. Ve všech třech kapitolách
se autor snaží dopátrat samotné podstaty lidské existence, nacházet důvody, proč stojí (nebo nestojí?) za
to žít.
V prvním příběhu potkáváme člověka, který jen
s obtížemi opouští svůj byt, temný příbytek, kam se
jen stěží probojovává denní světlo a v němž se večer
zásadně nerozsvěcuje. Protagonistův svět, to je hlavně krabicové víno, na které je potřeba za každou cenu
získat peníze, míněno sociální dávku. Pro ni je však potřeba dostavit se na poštu,
což je pro našeho hrdinu úkol vskutku nadlidský. Stejně tak je těžké i jen promluvit
s podobně založeným sousedem, zareagovat na jeho ťukání na okno. Základním
rysem této kapitoly je strnulost, nehybnost, zároveň však dokonalá prokreslenost
jednoho lidského vnitřního světa.
Výlety s otcem se rovněž ptají na smysl lidské existence, náš hrdina však
tentokrát před znepokojivými otázkami po smyslu života utíká, respektive neu-

SPOLU A KAŽDÝ ZVLÁŠŤ
spolu v jednom malém bytě by si to nejspíš nikdy neřekla. V další se potká dívka
s chlapcem, který rozváží pizzy. Zkrátka ve všech příbězích vznikne láska tím, že
si někdo někoho nebo něčeho všimne. V recenzi Booklistu se píše: „Tyto chytře
napsané povídky se sympatickými hrdiny jsou jako paprsky slunečního světla
v téhle temné době.“ Je to sice knížka hlavně pro teenagery, ale pro nás o hodně
starší je to opravdu milé pohlazení a důkaz, že naše možná zastaralé názory na
to, jak by měla láska vypadat, snad tak zastaralé nejsou. Je cosi obecně platného
v procesu zamilování se – potkat, vidět a neminout, dodat si odvahy oslovit či
odpovědět, dokázat mít radost z blízkosti druhého. Zdá se, že je ta láska přece
jen všudypřítomná. A že přežije i lockdown.
JARMILA SKOPALOVÁ

Láska si vždycky najde cestu – to je pravdivé motto
téhle moc milé knihy nazvané Spolu a každý zvlášť,
která vychází v edici YOLI. Je to sbírka devíti příběhů z doby lockdownu z pera nejznámějších autorů
young adult jako například Erin Craigové, Brittney
Morrisové nebo Sanji Patelové.
Pamatuju si, jak v „normální době“ stáli mladí
lidé vedle sebe, dívali se do mobilu a stěžovali si na
sociálních sítích, že se nemají jak a kde seznámit.
Taky si pamatuju, jak odmítali chodit ven a jen seděli
u televize nebo i videoher. A pak se najednou něco
stalo. Mohli sedět doma, jak dlouho chtěli, mohli hrát videohry dnem i nocí a najednou jim začalo něco scházet. Jeden hoch mi to vysvětlil moc hezky: „Já chci
koukat u televize do mobilu, ale vedle někoho.“ Mírně absurdní, ale dojemné.
Možná to bude znít trochu necitelně, ale koronavirus nás vrátil k něčemu hodně
podstatnému: k vidění toho druhého. V jedné povídce mladší sestra konečně
prožívá společné chvíle se sestrou starší, které zavřeli univerzitu. V další hrají
roli prostředníka v lásce zahradní bylinky, v jiné dvojice spolubydlících zjistí,
že k sobě od prvního dne chová víc než sympatie a bez tlaku nutnosti zůstávat

Informace z redakce
Vážení čtenáři,
časopis Knižní novinky najdete v elektronické verzi také
na webových stránkách: www.sckn.cz/knizni-novinky
a na Facebooku: www.facebook.com/KN.casopis
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Hollywood 1969…
Kéž byste tam
byli taky!
První román
kultovního režiséra
Quentina Tarantina

AUTORSKÁ ČTENÍ
HRY--BESEDY--VÝTVARNÉ DÍLNY

DĚTI, ČTĚTE!!!
FESTIVAL
PRAHA--BRNO--PLZEŇ--KUTNÁ HORA
OLOMOUC--JESENÍK

sledujte fb/instagram @detictete
kompletní program festivalu čtěte na
www.detictete.cz

MILAN HANUŠ: ŽIVÝ MÝTUS ROGER FEDERER
ÚPLNĚ JINÁ KNIHA O CESTĚ
TENISOVÉHO HRDINY
K NESMRTELNOSTI

PROSTOR

NAKLADATELSTVÍ ZALOŽENÉ V PROSINCI 1989
DÁVÁME KVALITNÍM KNIHÁM PROSTOR

NOVINKY Z NAKLAD
JIŘÍ STRÁNSKÝ

PETR SAGITARIUS

ZDIVOČELÁ ZEMĚ

PIEROT, NA KREV. TRUJKUNT 3

Letec Antonín Maděra se po
válce vrací z Anglie do své
rodné vesnice v česko-německém pohraničí a chce
zde uskutečnit svůj sen,
vybudovat chov ušlechti-lých koní.

Svérázný vyšetřovatel major
Roman Saran spolu s nono
vou parťačkou Karolínou
nekompromisně pátrá na
Třinecku a Jablunkovsku po
sériovém vrahovi mladých
žen.

ANNA STRNADOVÁ

MIROSLAV PECH

Román přináší skutečný přípří
běh Miroslava Hampla
o strastiplném životě vězňů
v komunistickém lágru v JáJá
chymově i pozdějším zařazení
do obyčejného života.

Autor přichází tentokrát s psypsy
chothrillerem, ale píše opět
o rodině, strachu z vlastního
selhání a lásce k béčkovým
filmům. Jenom té krve je o pár
litrů víc.

HRANICE UŽ NEJSOU, TATI

… STAČILO JEN ŘÍCT JÁCHYMOV

WALTER TEVIS

WALTER TEVIS

DÁMSKÝ GAMBIT

MUŽ, KTERÝ SPADL NA ZEMI

Strhující příběh o dospí-vání, šachách, feminismu
a nebezpečných návycích
vzbudil senzaci na Netflixu
v minulém roce a knižní
předloha vás pohltí úplně
stejně..

PAULO COELHO

BEN AARONOVITCH

Román je psaný formou
thrilleru a čerpá z prostředí
filmového festivalu
v Cannes. Příběh masového
vraha je základem obrazu
dnešní všeobecné krize
hodnot.

V pořadí osmý román série Řeky
Londýna má všechno, na co
jsme byli zvyklí z dřívějších částí
– humor i svérázný pohled na
svět – a také něco navíc…

VÍTĚZ JE SÁM

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

Román je příběhem Tho-mase Newtona, mimozemmimozem
ského návštěvníka, jenž byl
v lidské podobě vyslán na
naši planetu, aby zachránil
svůj umírající lid.

FALEŠNÁ HODNOTA

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

DATELSTVÍ ARGO
ROBERT A. HEINLEIN

GEORGE ORWELL

HVĚZDNÁ PĚCHOTA

1984

Slovo kontroverzní provází
velkou část díla velmistra
žánru Roberta A. Heinleina,
ovšem pro jeho Hvězdnou
pěchotu jde v podstatě
o synonymum.

Vynikající francouzská
komiksová adaptace
slavného románu. Kreslíř
Xavier Coste se při své
práci inspiroval nejen
Orwellem, ale také brutabruta
listickou architekturou.

ENKI BILAL

NEIL GAIMAN

TRILOGIE NIKOPOL

SEVERSKÁ MYTOLOGIE

Naprosto nepostradatelná
kniha pro všechny milovnímilovní
ky severských mýtů i tvorby
Neila Gaimana v komiksovém
zpracování výtvarníka Russela
P. Craiga.

Nikopol je slavná řada tří sci-fi
grafických románů, kde se
hlavní hrdina Alkidis NikoNiko
pol probouzí po třicetiletém
zmražení a ocitá se přímo ve
víru dění.

STEPHEN HAWKING

ZDENĚK LUKEŠ, PAVEL HROCH

STRUČNÁ HISTORIE ČASU

SKRYTÁ KRÁSA DETAILU

Jaká je povaha prostoru
a času? Kde se vzal vesmír?
Mohl se na jeho vzniku
podílet Bůh? Dá se cestovat
časem? Přečtěte si odpověodpově
di slavného matematika
a astrofyzika.

MARKA MÍKOVÁ,
GALINA MIKLÍNOVÁ
KABÁT A KABELKA

Fantazijní příběh odehrávající
se v Praze za koronavirové
pandemie má neobvyklé
hrdiny: kabát a kabelku, jejich
život je plný dramatických
zvratů i osudových náhod.

Kniha představuje širokou
paletu originální výtvarné
výzdoby pražských staveb,
navržených významným
architektem Osvaldem
Polívkou v éře pozdního
historismu a secese.

PETRA HŮLOVÁ
LIŠČÍ OČI

Ve svém první románu pro
mládež kombinuje známá
autorka prvky fantasy s dobdob
rodružným příběhem a alteralter
nativní historií. Dokáží děti
zabránit srpnové okupaci?

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

WWW.ARGO.CZ

S ódži Š im a da

Případ
astrologických vražd
Kultovní autor přezdívaný „Pán tajemna“ vychází
poprvé v češtině v překladu Anny a Igora Cimových.
Nejslavnější knihu ze série s jasnovidcem
a samozvaným detektivem Kijošim Mitaraiem zařadil
týdeník Bunšun mezi sto nejlepších detektivek a deník
The Guardian ji zvolil jednou z deseti nejlepších
detektivek se záhadou zamčeného pokoje.

Thib au T r assaT

Evžen a jeho bláznivý
stromodům
Architekt Evžen měl rád věci srovnané a doma
pořádek, který se jen tak nevidí. Jednoho dne
však pochopil, že krásný dům se nedělá jen podle
pravítka. Všechno to způsobil poryv větru, který
ohnul strom do třetího patra chystané stavby.
Evženův příběh učí děti pozornosti pro velké stavby,
důvěře ve fantazii i odvaze jít proti vkusu většiny.

Jordy rosenberg

Zpověď lišáka
Historický román o londýnském podsvětí, lásce
a osvobození. Vypráví o jazykovědci Vothovi, který
se vášnivě vrhá do zkoumání legendy o zloději
a milovníkovi Jacku Sheppardovi poté, co objeví
záhadný dokument s názvem Zpověď lišáka. Voth
i Jack jsou zataženi do tajemného spiknutí a ukazuje
se, že jejich příběhy jsou osudově spojeny.

bibliografie
duchovní nauk y
BI BLE
Bible. Český studijní překlad,
kapesní vydání

Překl. Krchňák, Michal; Dřízal,
Karel; Hedánek, Jiří; Zelina, Antonín;
Jartym, Pavel, Praha: Nakladatelství
KMS, 2021, 5. vyd., 1200 s., brož.
750 Kč
Mimořádně kvalitní a přesný překlad
Bible do současné češtiny. Spolu
s kralickým překladem bývá považován za nejpřesnější. První vydání
Nového zákona v Českém studijním
překladu vyšlo v roce 1994, celá Bible
v roce 2009.
ISBN 978-80-7664-002-3

Bible. Český studijní překlad,
kapesní vydání

Překl. Krchňák, Michal; Dřízal,
Karel; Hedánek, Jiří; Zelina, Antonín;
Jartym, Pavel, Praha: Nakladatelství
KMS, 2021, 7. vyd., 1200 s., brož.
750 Kč
Mimořádně kvalitní a přesný překlad
Bible do současné češtiny. Spolu
s kralickým překladem bývá považován za nejpřesnější. První vydání
Nového zákona v Českém studijním
překladu vyšlo v roce 1994, celá Bible
v roce 2009.
ISBN 978-80-7664-006-1

Bible. Český studijní překlad

Překl. Krchňák, Michal; Dřízal,
Karel; Hedánek, Jiří; Zelina, Antonín;
Jartym, Pavel, Praha: Nakladatelství
KMS, 2021, 5. vyd., 1568 s., brož.
990 Kč
Mimořádně kvalitní a přesný překlad
Bible do současné češtiny. Spolu
s kralickým překladem bývá považován za nejpřesnější. První vydání
Nového zákona v Českém studijním
překladu vyšlo v roce 1994, celá Bible
v roce 2009. Velký formát.
ISBN 978-80-7664-008-5

Bible. Český studijní překlad

Překl. Krchňák, Michal; Dřízal,
Karel; Hedánek, Jiří; Zelina, Antonín;
Jartym, Pavel, Praha: Nakladatelství
KMS, 2021, 5. vyd., 1568 s., brož.
1490 Kč
Mimořádně kvalitní a přesný překlad
Bible do současné češtiny. Spolu
s kralickým překladem bývá považován za nejpřesnější. První vydání
Nového zákona v Českém studijním
překladu vyšlo v roce 1994, celá Bible
v roce 2009. Luxusní vydání.
ISBN 978-80-7664-010-8

Vik, Dalibor Jiří
Biblické příběhy pro děti

Praha: Slovart, 2021, 256 s., váz.
299 Kč
Objevte dvacet devět nejoblíbenějších biblických příběhů ze Starého
a Nového zákona. Tato kniha poslouží jako první vhodná Bible pro
děti. Všechny příběhy jsou bohatě
ilustrované a převyprávěné pro malé
čtenáře.
ISBN 978-80-276-0197-4

DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY
McElroy, Mark
Lucidní snění pro začátečníky

Překl. Nová, Lubica, Olomouc:
Fontána, 2021, 250 s., brož. 378 Kč

17/ 2 0 2 1

V lucidním snu si uvědomujete, že
sníte, můžete tedy svůj sen proměnit
na báječná dobrodružství. Od létání
až po cestování v čase a návštěvu
milovaných, kteří jsou již v duchovní
formě.
ISBN 978-80-7651-044-9

NÁBOŽE NST VÍ
Immediata, Beatrice
Doktor Moscati. Svatý lékař
z Neapole

Praha: Paulínky, 2021, 1. vyd., 200 s.,
brož. 249 Kč
Josef Moscati (1880–1927) se
nedožil ani své padesátky, ale nesmazatelně se vepsal do paměti celé
Neapole a svým působením si vysloužil přezdívku „lékař chudých“. Byl to
neúnavný badatel, oblíbený profesor
mediků a vyhlášený diagnostik.
ISBN 978-80-7450-370-2

Lachmanová, Kateřina
Novéna s bl. Carlem Acutisem

Praha: Paulínky, 2021, 1. vyd., 16 s.,
brož. 39 Kč
Následující novéna neboli devítidenní
modlitba, při níž prosíme bl. Carla
Acutise o přímluvu u Boha, je postavena na některých jeho krátkých, zato
však „výživných“ výrocích.
ISBN 978-80-7450-409-9

Latka, Rafal;
Mackiewiczová, Beata;
Zamiatala, Dominik
Kardinál Stefan Wyszyński.
Nekorunovaný král Polska

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 1. vyd., 176 s., brož. 229 Kč
Životopis kardinála Wyszyńského
představuje osudy polského „primase
tisíciletí“, známého obránce lidské
důstojnosti, práv jednotlivého člověka i práv církve.
ISBN 978-80-7566-115-9

Křehlíková, Eliška
Mše svatá pro nejmenší.
Samolepky, omalovánky, hry,
modlitba

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 1. vyd., 24 s., brož. 149 Kč
Obsahuje omalovánky, bludiště,
spojovačky, puzzle, samolepky,
vybarvování a spoustu dalších her!
20 zábavných úkolů pro děti od
3 do 6 let.
ISBN 978-80-7566-159-3

Patty, Dave
Bůh Otec

Překl. Drápal, Dan, Praha: Návrat
domů, 2021, 213 s., brož. 289 Kč
Bůh sám sebe označuje mnoha různými slovy. Jedno z nich je překvapivě
osobní: Otec. To je úžasné a zároveň
problematické. Nemáte totiž jiného
Ježíše nebo jiného Ducha svatého.
ISBN 978-80-7255-399-0

Saadja, Gaon
Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů

Překl. Válová, Dita; Boušek, Daniel,
Praha: Academia, 2021, 388 s., váz.
450 Kč
Revoluční text jak svým obsahem, tak
i formálním zpracováním. V rámci
židovské literatury totiž představuje
nový typ textu, který nepracuje
s asociativním výkladem právních
a náboženských otázek tolik typickým
pro Talmud.
ISBN 978-80-200-3225-6

z n ov i ne k k 30. 8. 2021 378 ti t u l ů

Youngová, Sarah
Ježíš dnes

Překl. Martínková, Irena, Praha: Návrat domů, 2021, 368 s., váz. 350 Kč
Ať už potřebujete záchranné lano,
jež by vás vytáhlo z hlubin zklamání
a beznaděje, nebo jen toužíte po povzbuzení do nadcházejícího dne, tato
kniha krátkých duchovních zamyšlení
je právě pro vás.
ISBN 978-80-7255-436-2

ekonomika
DAN Ě
Vychopeň, Jiří
Meritum Daň z příjmů 2021

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
580 s., 780 Kč
Meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje
z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní
z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se
chtějí v této oblasti orientovat.
ISBN 978-80-7676-086-8

E KO N OM I K A
Fecák, Tomáš
Mezinárodní dohody o ochraně
investic a právo Evropské unie II
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
284 s., 795 Kč
Publikace představuje „volné pokračování“ autorovy monografie Mezinárodní dohody o ochraně investic
a právo Evropské unie vydané v roce
2015, která tak nyní tvoří pomyslný
první díl dvoudílné série.
ISBN 978-80-7676-112-4

ÚZ č. 1430 Odměňování státních zaměstnanců. Úplné znění
předpisů

Praha: Sagit, 2021, 1. vyd., 89 Kč
Kompletní sada aktuálních předpisů
pro odměňování státních zaměstnanců včetně katalogu správních činností
a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců.
ISBN 978-80-7488-467-2

O BCH O D
Špaček, Ladislav
Byznys etiketa a komunikace

Praha: Universum, 2021, 376 s., váz.
499 Kč
Kniha Byznys etiketa a komunikace je
určena všem, kteří chtějí dosáhnout
úspěchu ve své profesi, ať už ve světě obchodu, financí, veřejné správy či politiky.
ISBN 978-80-242-7366-2

ÚČE TN IC T VÍ
Dvořáková, Lenka
Nejčastější chyby a omyly
účetních

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
212 s., 435 Kč
Publikace je užitečnou praktickou
pomůckou každého účetního. Nabízí
přehled nejčastějších případů účetních
chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení.
ISBN 978-80-7676-073-8

Hlaváčková, Hana;
Vlčková, Miroslava;
Kouřilová, Jindřiška a kol.
Účetnictví v obchodní činnosti
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
208 s., 369 Kč
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Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné
znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích.
ISBN 978-80-7676-070-7

Nekvapil, Tomáš
Neptejte se účetních, jak řídit
náklady

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
112 s., brož. 240 Kč
Knížka pojednávající zajímavou,
čtivou a pochopitenou formou
o účetnictví, finančních rozvahách,
ukazatelích, analýzách a jejich vlivu
na rozhodování manažerů.
ISBN 978-80-7676-078-3

Wilcock, David
Procitnutí v nové realitě

Překl. Kozák, Jan, Olomouc: Fontána,
2021, 404 s., brož. 398 Kč
Co se stane, když badatel UFO náhle
vstoupí do telepatického kontaktu
právě s těmi bytostmi, které tak nadšeně zkoumá?
ISBN 978-80-7651-051-7

FI LOZO FI E
Hauser, Michael
Doba přechodu. Tranzitní ontologie a dílo Alaina Badioua

ARCH EO LOG IE

Praha: Filosofia, 2021, 373 s., váz.
Kniha analyzuje tendence a jevy, jež
charakterizují dobu společenských
změn po roce 1989. Michael Hauser
v návaznosti na Gramsciho a Badiouovy teorie označuje toto období jako
interregnum a předkládá svou vlastní
komplexní teorii.
ISBN 978-80-7007-678-1

Fojtík, Pavel; Golec, Martin
Centrum východohalštatské
kultury na střední Moravě

Kalivoda, Robert
Moderní duchovní skutečnost
a marxismus

společenské
vědy; osvěta

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 448 s.
Doba halštatská (800–450 př. Kr.) je
první etapou doby železné na našem
území. Do dnešních dob se z ní dochovalo velké množství archeologických nálezů, významné jsou zejména
rozměrné pohřební monumenty.
ISBN 978-80-88278-64-1

Musil, Jan; Netolický, Petr;
Preusz, Michal
Archeologie v Železných horách.
Výsledky nedestruktivního archeologického výzkumu v lesním
prostředí

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 249 s., brož.
Publikace věnovaná archeologickému výzkumu oblasti Železných hor
na Chrudimsku.
ISBN 978-80-261-0857-3

ASTRO LOG I E
Gibalová, Michaela;
Baudyš, Antonín
Partnerský horoskop se špetkou
chilli
Brno: CPress, 2021, 224 s., váz.
299 Kč
Co ve vztahu způsobí jedno hvězdné
znamení s druhým? Jak se k sobě
hodíme?
ISBN 978-80-264-3624-9

ESOTE R I K A
Havlová, Eva
Prozíravý tarot

Praha: Teapot, 2021, 72 s., váz.
4990 Kč
Autorský soubor knihy a sady 22
linorytových grafik – tarotových karet
v provedení Evy Havlové (VŠ pro grafiku a knižní umění Lipsko). Soubor
se prodává v luxusní ochranné kazetě
a s jedním volným grafickým listem,
který je možné vyjmout a vystavit.
ISBN 978-80-85197-69-3

Wautersová, Ambika
Čakry – Kompletní průvodce

Praha: Pragma, 2021, 144 s., váz.
299 Kč
Tato kniha vám nabízí možnost
otevřít se nové dimenzi zdraví a osobního růstu.
ISBN 978-80-242-7231-3

Praha: Academia, 2021, 172 s., brož.
Kniha sestává ze tří tematicky provázaných esejů, jejichž filozofickou
spojnici představuje materialistická
koncepce duchovní skutečnosti.
ISBN 978-80-200-3159-4

Klemm, Pavlína
Světelná poselství z Plejád 6

Olomouc: Fontána, 2021, 220 s.,
brož. 368 Kč
Plejáďané jsou bytosti z vyšší úrovně
vědomí, jež podporují náš proces
vzestupu.
ISBN 978-80-7651-062-3

Tov ben Josef; ibn Falaquera, Šem
Dialog o shodě mezi Tórou
a světskou vědou. Dopis ve věci
Průvodce tápajících
Praha: Filosofia, 2021, 83 s., brož.
Recepci antické a středověké arabské
filosofické tradice provázely v židovských komunitách obsáhlé debaty
týkající se vztahu rozumu a zjevení,
přístupu k interpretaci autoritativních náboženských textů a začlenění
filosofických spisů do tradičního
vzdělávacího kurikula.
ISBN 978-80-7007-680-4

Vondruška, Vlastimil
O svobodě myšlení

Brno: Moba, 2021, 376 s., váz.
349 Kč
Na základě logiky a historických
zkušeností rozebírá jeden z nejznámějších českých autorů hranice mezi
dezinformací, informací a názorem.
ISBN 978-80-243-9457-2

Vožeh, Samuel
Proč jsme na světě?

Olomouc: Fontána, 2021, 210 s.,
brož. 298 Kč
Jaký smysl má váš život? O co se
opřít ve světě plném nejistot a změn?
Věda, filozofie i náboženství nabízejí
různé cesty k nalezení smyslu vlastní
existence.
ISBN 978-80-7651-057-9

GASTRO N OM I E
Ferrarová, Eva
Jídlo pro radost

Praha: Edika, 2021, 240 s., váz. 399 Kč
Bez jídla se neobejdeme. Autorka
se zabývá antropologií jídla a v této

bibliografie
knize čtenáře srozumitelnou formou
seznamuje se zajímavými poznatky
z tohoto oboru.
ISBN 978-80-266-1629-0

H ISTO R I E
Bareš, Ladislav; Gombár, Eduard;
Veselý, Rudolf
Dějiny Egypta
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 848 s., váz.
Egypt má jednu z nejdelších souvislých historií ze všech zemí světa.
ISBN 978-80-7422-798-1

Bečková, Kateřina
Zbořeno. Zaniklé pražské stavby
1990–2020
Praha: Paseka, 2021, 192 s., váz.
Bourání má v Praze bohatou historii a jen za posledních třicet let
šly v hlavním městě k zemi desítky
budov, některé nevyhovující, jiné ale
mimořádně cenné.
ISBN 978-80-7637-161-3

Bernardová, Kristýna
Nacismus versus okultismus
v protektorátu

Praha: Academia, 2021, 300 s., brož.
350 Kč
Kniha se primárně soustředí na
velmi nevšední, ale dosud veskrze
přehlížené životní osudy dvou
pražských hermetiků, Jana Kefera
a Jiřího Arvéda Smíchovského, na
pozadí jejich vztahu k okultismu
a nacismu.
ISBN 978-80-200-3127-3

Blackwellová, Elizabeth
Rudá špionka

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2021, 288 s., váz. 349 Kč
Válka a revoluce rozmetaly svět, ve
kterém Naďa, dcera ruských aristokratů, dosud žila.
ISBN 978-80-253-5129-1

Bollée, Laurent-Frédéric; Rodier,
Alcante Denis
Bomba

Praha: Anag, 2021, 460 s., váz.
498 Kč
Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh
nejstrašnější zbraně, jaká kdy vznikla.
6. srpna 1945 zničila atomová bomba
Hirošimu. A celý svět zděšeně zjistil,
že už existuje první zbraň hromadného ničení. Ale jak vznikala a kdo za
jejím zrodem stál?
ISBN 978-80-257-3505-3

Breitfelder, Miroslav
Německá říše zasahuje. Úřady,
spolky, instituce a čeští Němci
1918—1938

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 240 s., brož. 220 Kč
18. září roku 1934 přivedl vůdce
Svazu pro Němectvo v zahraničí
(VDA) Hans Steinacher k Rudolfu
Hessovi, zástupci vůdce všech
Němců pro věci politické, zajímavou
návštěvu. Byl jí novopečený vůdce
Sudetendeutsche Heimatfront,
Konrad Henlein.
ISBN 978-80-261-1005-7

DeFelice, Jim; Lambert, Ray
Každý z nás byl hrdinou

Překl. Janda, Richard, Brno: Jota,
2021, 272 s., váz.
Vzpomínky na Den D. Vylodění
v Normandii. Operace Overlord.
ISBN 978-80-7565-866-1

Hussar, Jakub
0 Tu, svazek druhý

Praha: Anag, 2021, 344 s., váz.
448 Kč
0 Tu je historickým životopisem
pojednávajícím o strastiplné cestě
kultury Talů na odlehlý skládkosvět
Coraab a jeho následné kolonizaci.
Ústřední postavou knihy je
ctihodná Tal Kusa–Gammah, první
z dlouhé linie coraabských Pánů
Těžby.
ISBN 978-80-257-3488-9

Chosrou, Náser-e
Kniha cest

Překl. Cvrkal, Zdeněk, Praha: Academia, 2021, 228 s., váz. 350 Kč
Autor knihy byl úředník, filozof,
básník, vzdělanec a emisar
ismácílíje a dodnes se těší úctě mezi
vyznavači ismácílíje, je považován
za jednoho z nejvýznamnějších
velikánů středověké perské
literatury.
ISBN 978-80-200-3148-8

Koubková, Zuzana
Koniášův klíč

Brno: Moba, 2021, 256 s., váz.
289 Kč
První polovina 18. století. Doba
skvostných uměleckých děl, ale také
násilné rekatolizace, poroby a útlaku.
Známá česká autorka se s tímto
fascinujícím obdobím vypořádala
po svém.
ISBN 978-80-243-9752-8

Marková, Alena;
Sahanovič, Hienadź ;
Šybieka, Zachar
Dějiny Běloruska

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 304 s., váz.
Dějiny Běloruska zaujímají v širším
historickém povědomí českého čtenáře docela okrajové místo. Často se
navíc překrývají s dějinami Polska,
Litvy nebo Ruska, s nimiž Bělorusko
sdílí společnou, často nedobrovolnou
minulost.
ISBN 978-80-7422-667-0

Mařík, Jan; Musílek, Martin;
Sommer, Petr
Svatá Ludmila. Žena na rozhraní
věků

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 380 s., brož.
Svatá Ludmila, manželka Bořivoje I.,
je první historicky doloženou Přemyslovnou. Během jejího života byly položeny základy ke christianizaci Čech
a také základy moci Přemyslovců.
ISBN 978-80-7422-793-6

Mištera, Josef; Woesel, Jan Van;
Aubrecht, Vojtěch a kol.
Butterflies Don’t Live in the
Ghetto

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 103 s., brož.
Publikace vydaná u příležitosti výstavy „Motýli v ghettu nežijí. Výstava
byla pořádána k připomenutí uplynutí 75 let od osvobození nacistického
koncentračního a vyhlazovacího
tábora Osvětim– Březinka.
ISBN 978-80-261-0996-9

Ptáčníková, Martina
Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem
Praha: Academia, 2021, 348 s., váz.
425 Kč
Monografie se zabývá toponymií

z n ov i ne k k 30. 8. 2021 378 ti t u l ů
hlavního města Prahy v období od
konce druhé světové války do roku
1989.
ISBN 978-80-200-3216-4

Pulec, Martin
Kontrašpionážní akce Terat

Praha: Academia, 2021, 292 s., brož.
385 Kč
Kniha přibližuje výjimečný a dosud
neznámý případ z dějin třetího odboje. Vznikl na základě kritického studia
archiválií a vzpomínek pamětníků.
V textu, stojícím na pomezí literatury
faktu a odborné historické studie, se
spojují dva příběhy.
ISBN 978-80-200-3135-8

Scheufler, Pavel
Krkonoše za císaře pána

Praha: Slovart, 2021, 159 s., váz.
399 Kč
Jak vypadaly naše nejvyšší hory v dobách prvních lyžařů a turistů? Které
horské chaty dodnes stojí neporušené a které bychom hledali marně?
Jak se ženám lyžovalo v sukních
a kloboucích?
ISBN 978-80-276-0224-7

Sovák, Jan
Expedice badatele Věnceslava
Brábka do temných hlubin
silurských moří

Praha: Slovart, 2021, 96 s., flexovazba, 299 Kč
Badatel Věnceslav Brábek v prvním
deníku, nalezeném v tajemné bedně
ve sklepě Národního muzea, popsal
expedici do období svrchní křídy
v druhohorách zhruba před 70 miliony let.
ISBN 978-80-276-0089-2

Vodička, Pavel
Války růží. Střet Lancasterů
a Yorků (1455–1485)

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 400 s.,
váz. 399 Kč
Vláda Jindřicha VI. (1422–1461)
z lancasterské větve dynastie Planta
genetů vyústila v jeden z nejničivějších konfliktů, jaký se kdy odehrál na
území ostrovního království.
ISBN 978-80-278-0013-1

K ALE N DÁŘ E
Coelho, Paulo
Diář 2022 – Jednoduchost

Praha: Universum, 2021, 264 s.,
flexovazba, 329 Kč
Diář s citáty z děl nejoblíbenějšího
autora naší doby Paula Coelha má
tentokrát za hlavní téma „jednoduchost“.
ISBN 978-80-242-7250-4

KRIMINALISTIKA
Hruška, Emil
Souřadnice smrti aneb když
realita překoná fantazii

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 216 s.,
váz.
V pravdě neuvěřitelný příběh, který
se – rozčleněn na jednotlivé případy
– odehrával v letech 1928 až 1935
a který je zapsán v dějinách české
kriminalistiky.
ISBN 978-80-278-0027-8

Nesser, Hakan
Řeznice z Malé Barmy

Překl. Bojanovský, Jaroslav, Brno:
Moba, 2021, 376 s., váz.
Toto je první a zároveň jediná
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kniha pojednávající o Ellen Bjarne
boové, známé jako „Řeznice z Malé
Barmy“.
ISBN 978-80-243-9761-0

M E D ITACE
D´Ors, Pablo
Životopis ticha – krátké úvahy

Překl. Haštaba, Zdeněk, Praha:
Pragma, 2021, 112 s., váz. 199 Kč
Podle autora stačí půl roku řízené
meditace, aby se člověk obrátil k sobě
a vrátil se „domů“.
ISBN 978-80-242-7404-1

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Beitlová, Markéta
Porovnání čtení map školního
atlasu učitelem a jeho žákem =
Comparison of map reading by
teachers and students : autoreferát disertační práce
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 40 s.
Autoreferát.
ISBN 978-80-244-5935-6

Hendrick, Carl;
Macpherson, Robin
Co funguje ve třídě? Most mezi
výzkumem a praxí

Překl. Roch, Pavla Le, Praha: Universum, 2021, 232 s., brož. 299 Kč
Každý rok jsou publikovány tisíce
výzkumných zpráv týkajících se výuky
a vzdělávání, z nichž některé se vzájemně vyvrací.
ISBN 978-80-242-7476-8

Klement, Milan
Grafická komunikace – Úvod
do teorie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 64 s.
Tento studijní text je určen především
posluchačům Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
jako podpůrný materiál pro výuku
předmětu Grafická komunikace
a Technická grafika.
ISBN 978-80-244-5931-8

Klement, Milan
Grafická komunikace – Zobrazování strojních součástí

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 45 s.
Tento studijní text je určen především
posluchačům Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
jako podpůrný materiál pro výuku
předmětu Grafická komunikace
a Technická grafika.
ISBN 978-80-244-5932-5

Mikulcová, Klára;
Kopecký, Kamil
Aktuální problémy mediální
výchovy a mediální gramotnost
žáků 2. stupně ZŠ

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 120 s.
Monografie prezentuje výsledky výzkumu vybraných aktuálních problémů mediální výchovy u žáků 2. stupně ZŠ a vztahu těchto žáků k médiím
s důrazem na sociální sítě.
ISBN 978-80-244-5900-4

Piňos, Jan
Využití budovatelských her pro
účely prostorového plánování =
The Application of City Games

in Spatial Planning: autoreferát
disertační práce
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 52 s.
Autoreferát.
ISBN 978-80-244-5936-3

PO LITI K A
Brown, Archie
Mýtus silného vůdce

Překl. Vágner, Oldřich; Holčák, Petr,
Praha: Argo, 2021, 504 s., brož.
698 Kč
V této široce rozkročené práci o způsobech politického vedení politický
historik Archie Brown zpochybňuje
naše zakořeněné přesvědčení, že jedině silní lídři jsou také lídry úspěšnými
a hodnými našeho obdivu.
ISBN 978-80-257-3496-4

Kutilová, Markéta;
Klicperová, Lenka
Poslední zapálí vesnici – Válka
v Náhorním Karabachu

Praha: Universum, 2021, 216 s.,
brož. 299 Kč
27. září 2020 zaútočil Ázerbájdžán
podpořený Tureckem na oblast
Náhorního Karabachu, enklávu,
kterou posledních 30 let kontrolovala
Arménie.
ISBN 978-80-242-7463-8

Řádek, Miroslav Řádek;
Bušša, Marián
Presidential elections in Slovakia
1993–2019

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 144 s., váz.
Publikace věnovaná prezidentským volbám na Slovensku v letech
1993–2019.
ISBN 978-80-261-0984-6

Zeman, Miloš
Futurologie

Praha: Olympia, 2021, 224 s., váz.
349 Kč
Miloš Zeman vstup do politiky neplánoval, byl do ní vržen okolnostmi. Plánoval si úplně jinou životní
dráhu. V ruce držíte unikátní knihu,
jejíž hlavní součástí je Futurologický sborník z přelomového roku
1968.
ISBN 978-80-7376-618-4

Žáček, Pavel; Sommer, Vítězslav;
Štětina, Jaromír a kol.
Pěticípá totalita

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 336 s., brož.
399 Kč
Od plamenných idejí k vyhaslé ideologii. Kniha rozhovorů a polemických
diskusí. V květnu 1921 byla založena
KSČ.
ISBN 978-80-7662-147-3

PR ÁVO
Cvrček, František;
Novák, František;
Beran, Karel a kol.
Elektronizace výuky práva

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 120 s., brož. 250 Kč
Monografie Elektronizace výuky
práva shrnuje dosavadní poznatky
s využíváním digitálních technologii
na Fakultě právnické Západočeské
univerzity v Plzni, Právnické fakultě
Univerzity Karlovy a Ústavu státu
a práva AV ČR.
ISBN 978-80-261-0981-5

bibliografie
Hrbek, Ladislav; Jarešová, Jana;
Hájek, Filip a kol.
Celní zákon

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
288 s., 598 Kč
Praktický komentář nabízí první
ucelený výklad k zákonu č. 242/2016
Sb., který je zpracován kolektivem
autorů s mnohaletou praxí v oboru
celního a daňového práva.
ISBN 978-80-7676-052-3

Loebl, Zbyněk; Loutocký, Pavel;
Maisner, Martin a kol.
Online soudnictví v České
republice

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 1
vyd., 350 Kč
Tato kniha představuje první ucelené
pojednání o etických, právních a sociologických aspektech přípravy online soudnictví v České republice.
ISBN 978-80-7676-131-5

Nedbálek, Karel
Újma, škoda v ČR a SR

Slušovice: Monument, 2021, 180 s.,
brož. 210 Kč
Kniha se zabývá problematikou újmy,
škody a odpovědnosti za škodu, včetně stanovení ušlého a hypotetického
ušlého zisku pro Českou i Slovenskou
republiku. V primární – teoretické –
části se nachází aspekty tvorby odpovědnosti za škodu.
ISBN 978-80-88143-14-7

Ondřej, Jan
Vybrané otázky práva mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
228 s., brož. 539 Kč
Monografie je věnována problematice mezinárodní bezpečnosti
a odzbrojení.
ISBN 978-80-7676-108-7

Sivák, Jakub
Náhradní mateřství v českém
právu a související otázky

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 1
vyd., 92 s., 250 Kč
Tato kniha představuje první ucelené
pojednání o právních aspektech náhradního mateřství v České republice
a otázkách s ním souvisejících.
ISBN 978-80-7552-678-6

ÚZ č. 1429 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách
a správě. Úplné znění předpisů

Praha: Sagit, 2021, 1. vyd., 99 Kč
Publikace obsahuje aktuální právní
předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových
organizací, státních fondů, školských
právnických osob, regionálních rad
regionů soudržnosti a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu
státní služby.
ISBN 978-80-7488-466-5

ÚZ č. 1431 Koronavirus. Úplné
znění předpisů

Praha: Sagit, 2021, 1. vyd., 145 Kč
Od března 2020 byla přijata řada
předpisů ke zmírnění dopadů vládních
koronavirových opatření. Soubor
těchto předpisů jsme vydali v červnu
2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ, bohužel epidemie
trvá a nové předpisy přibývají.
ISBN 978-80-7488-468-9

ÚZ č. 1432 Exekuční řád, veřejné dražby. Úplné znění předpisů
Praha: Sagit, 2021, 1. vyd., 99 Kč
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Publikace obsahuje novelizovaný
exekuční řád, tři jeho prováděcí vyhlášky a tzv. lex covid justice, který na
přechodnou dobu odlišně upravuje
některé procesní záležitosti v oblasti
občanského soudního řízení.
ISBN 978-80-7488-469-6

ÚZ č. 1433 Zemědělství,
vinařství, lesnictví, myslivost,
rybářství, ochrana zvířat. Úplné
znění předpisů
Praha: Sagit, 2021, 1. vyd., 297 Kč
Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších
zákonů.
ISBN 978-80-7488-470-2

ÚZ č. 1434 Občanský zákoník.
Úplné znění předpisů

Praha: Sagit, 2021, 149 Kč
Od července 2021 dochází k další
větší novele občanského zákoníku,
která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy.
ISBN 978-80-7488-471-9

PŘ Í RUČK Y
Delavier, Frédéric; Clémenceau,
Jean-Pierre
Fitness pro ženy – anatomie

Brno: CPress, 2021, 144 s., váz. 399 Kč
Díky cenným radám slavného francouzského trenéra a anatomickým
kresbám Frédéricka Delaviera, známého autora příruček o posilování,
si během několika týdnů vytvarujete
takové tělo, o jakém jste vždy snila!
ISBN 978-80-264-3633-1

Chmelík, Jan a kol.
Letecké nehody. Metodika postupu při zásahu na místě letecké
nehody a při ohledání
Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 226 s., brož. 250 Kč
Publikace by měla být vodítkem pro
práci na místě letecké nehody, zejména při ohledání místa události (činu).
Navazuje na předchozí příručku
z roku 1995 vydanou pro potřeby
policejních orgánů.
ISBN 978-80-261-1008-8

Lynch, Brian
Švýcarský armádní nůž

Překl. Talián, Michael, Praha: Slovart,
2021, 225 s., flexovazba, 349 Kč
Švýcarský armádní nůž nemá jako
pomocník konkurenci. Tato praktická
příručka dokazuje, jak lze kultovní
červený multifunkční nůž použít ve
101 různých krizových situacích.
ISBN 978-80-7529-063-2

PSYCH O LOG I E
Kolář, Pavel
Posilování stresem – Cesta
k odolnosti

Praha: Universum, 2021, 376 s., váz.
399 Kč
O stresu se hovoří zejména jako
o umělé, lidstvem vyrobené zátěži.
Člověk se musel naučit porozumět
a vzdorovat rozmanitým stresovým
vlivům od počátku své existence.
ISBN 978-80-242-7465-2

Špůrová, Zuzana
Duhový chodníček

Praha: Meander, 2021, 36 s., váz.
298 Kč
Knížka, která své dětské i dospělé
čtenáře vybízí ke společnému promýšlení a která ukazuje, jak se na svět

kolem nás můžeme dívat, i když třeba
vládne nepohoda.
ISBN 978-80-7558-137-2

REGIONALISTIKA
Řehounek, Jan
Nymburský uličník. Průvodce
ulicemi, jejich osudy, historií,
původem názvů

Nymburk: Kaplanka, 2021, 1. vyd.,
118 s., váz. 200 Kč
Na 118 stranách je použito 97 současných a 83 historických fotografií,
9 plánů města. A 19 uličních cedulí
jako záhlaví kapitol.
ISBN 978-80-87523-30-8

SBO R N Í K Y
Klement, Milan (ed.);
Částková, Pavlína (ed.);
Šaloun, Petr (ed.) a kol.
Trendy ve vzdělávání 2021 /
Trends in Education 2021 –
sborník abstraktů mezinárodní
konference

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 50 s.
Sborník obsahuje rozšířené abstrakty
účastníků devatenáctého ročníku
mezinárodní vědecko-odborné konference Trendy ve vzdělávání 2021.
ISBN 978-80-244-5924-0

Aigelová, Eva; Viktorová, Lucie;
Dolejš, Martin (eds.)
PhD EXISTENCE 11: Česko-slovenská psychologická
konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník
odborných příspěvků
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 339 s.
Sborník z 11. ročníku konference PhD
existence: česko-slovenské konference
(nejen) pro doktorandy a o doktorandech, tentokrát s podtitulem Jedeme
dál…, která letos proběhla online ve
dnech 1. a 2. února 2021.
ISBN 978-80-244-5947-9

Kolářová, Hana (ed.)
53. sborník abstraktů studentských vědeckých prací

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 108 s.
Sborník studentských vědeckých prací, jejichž veřejná prezentace probíhá
na každoroční konferenci pořádané
Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5849-6

Raušerová, Dita; Molnár, Josef
MAKOS 2019 a 2020

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 66 s.
Sborník z podzimních škol péče o talenty v letech 2019 a 2020.
ISBN 978-80-244-5943-1

SOCIO LOG IE
Brabec, Martin; Hrubec, Marek;
Minářová, Markéta
Základní příjem ve světě

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 144 s.,
brož. 149 Kč
Tato publikace pojednává o nepodmíněném základním příjmu, který se
stává stále více diskutovaným tématem jak mezi vědci, tak mezi občany
a politiky, kteří je zastupují. Téma se
stále více dostává také do masových
médií v mnoha zemích světa.
ISBN 978-80-278-0031-5
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Dubey, Gérard
Sociální pouto v éře virtuality

Praha: Fragment, 2021, 256 s., brož.
Gérard Dubey (1963) je profesor
sociální antropologie a současně působí v několika vědeckých institucích
zkoumajících dopady technologického rozvoje na fungování sociálních
vztahů.
ISBN 978-80-7521-168-2

Luhmann, Niklas
Právo společnosti

Praha: Academia, 2021, 468 s., brož.
Ústředním tématem této knihy je
vztah právního a společenského systému. Luhmannova teorie popisuje,
jak právo ve společnosti funguje, plní
společenskou funkci, a dokonce společnost utváří.
ISBN 978-80-200-3051-1

Sigmund, Erik;
Sigmundová, Dagmar
Pohybová aktivita, sedavé chování a obezita rodičů a jejich dětí
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 144 s.
Představená monografie rozšiřuje
současné znalosti o vztazích mezi
pohybovým chováním rodičů a jejich
potomků z hlediska celodenního
počtu kroků, zábavního screen time
a nadváhy/obezity dětí.
ISBN 978-80-244-5847-2

Stiglitz, Joseph E.;
Greenwald, Bruce C.
Formování učící se společnosti

Překl. Hanuš, Leo, Praha: Academia,
2021, 652 s., váz. 650 Kč
Co je skutečným pramenem prudkého růstu životní úrovně v posledních dvou stoletích? Co odlišuje
úspěšné firmy od neúspěšných?
Proč se některým rozvojovým
zemím daří dohánět náskok vyspělého světa, zatímco jiné setrvávají
v chudobě?
ISBN 978-80-200-3094-8

Vašát, Petr
Na jedné lodi

Praha: Academia, 2021, 356 s., brož.
395 Kč
Kniha je interdisciplinární a multimetodologickou studií bezdomovectví
v Česku.
ISBN 978-80-200-3200-3

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Naxera, Vladimír
Od kritiky postsocialistické
privatizace po nástup protikorupčních hnutí. téma korupce
v komunikaci aktérů polistopadové české politiky

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 241 s., brož. 240 Kč
Korupce patří mezi klíčová témata
politické diskuze. Protikorupční
rétorika pomáhá politikům nejen
zvyšovat vlastní symbolický kapitál,
ale v mnoha případech též útočit na
politické oponenty.
ISBN 978-80-261-1004-0

Osho
Nebojte se tmy. Objevte
relaxační účinky tmy přinášející
hluboký klid
Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 1. vyd.,
248 s., brož. 299 Kč

Tma není pouhým protikladem světla.
Světlo a tma jsou dvě strany jedné
mince a hrají v lidském životě stejně důležitou roli. Lidská mysl ale začala tmu
odmítat a bát se jí, stvořila z ní negativní
jev, protože ji spojila se samotou.
ISBN 978-80-7593-308-9

Průša, Josef
Od buržoazní pavědy k umělé
inteligenci

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 143 s., váz.
Publikace věnovaná osobnímu i profesnímu životu emeritního rektora
Západočeské univerzity. Josef Průša
v knize popisuje rozvoj oboru kybernetika na VŠSE a později na Západočeské univerzitě v Plzni.
ISBN 978-80-261-0999-0

ŠKO L ST VÍ
Čech, Tomáš;
Hormandlová, Tereza
Profesní obraz školního speciál
ního pedagoga v podmínkách
základní školy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 120 s.
Publikace se zaměřuje na profesi
školního speciálního pedagoga na
základní škole. S oporou aktuálních
odborných poznatků a legislativních
dokumentů reflektuje potřebu tohoto
profesionála ve školním prostředí.
ISBN 978-80-244-5861-8

Ž IVOTN Í ST YL
Caha, Jan
Sám sobě výživovým poradcem

Brno: CPress, 2021, 248 s., brož.
349 Kč
Chcete začít zdravě jíst a lépe se starat o svoje tělo, ale nevíte, jak začít?
ISBN 978-80-264-3618-8

Jeřábek, Jan
Všímavost pro snížení stresu,
lepší vztahy a vnitřní klid

Praha: Argo, 2021, 68 s., váz. 248 Kč
Cvičení všímavosti, které je již delší
dobu v centru pozornosti vědeckých
výzkumů a hraje nezastupitelnou roli
v praxi osobního rozvoje, umožňuje
významně snižovat působení stresu.
Posiluje také imunitu a zdraví, pomáhá s úzkostmi a depresemi.
ISBN 978-80-257-3421-6

Ruiz, Don Jose
Moudrost z knihy Láska, vztahy,
přátelství

Překl. Brázda, Jan, Praha: Pragma,
2021, 96 s., váz. 129 Kč
V této knize shrnuje Don Miguel Ruiz
základní moudrost ze svého bestselleru Láska, vztahy, přátelství, a vy se
tak můžete rychle seznámit s těmi
nepodstatnějšími myšlenkami, které
změní váš život.
ISBN 978-80-242-7339-6

matematické
a přírodní vědy
K LIMATO LOG I E
Attenborough, David
Život na naší planetě

Překl. Petrů, Jiří, Praha: Práh, 2021,
264 s., váz. 399 Kč
Přírodopisný bestseller vědce Davida Attenborougha, podle kterého

bibliografie
Netflix natočil stejnojmenný dokument. Alarmující svědectví o stavu
planety od uznávaného přírodovědce
a tváře populárních dokumentů BBC.
ISBN 978-80-7252-884-4

PŘ Í RO DA
Dobroruka, Luděk J.;
Dobroruková, Jana
Malá tajemství přírody I: Práce
v přírodě

Praha: Pikola, 2021, 128 s., váz.
279 Kč
Příroda je všude kolem nás, stačí se
jen rozhlédnout.
ISBN 978-80-242-7317-4

zemědělství
PĚSTITE L ST VÍ
Meunierová, Estelle
Poetické rostlinné dekorace

Překl. Antonová, Barbara, Brno:
CPress, 2021, 96 s., brož. 269 Kč
Všech 20 trendových floristických
výtvorů, obsažených v této knize, je
na hony vzdáleno od tradičních kytic
dostupných v běžných květinářstvích.
ISBN 978-80-264-3622-5

Riotteová, Louise
Růže milují česnek

Překl. Jeníková, Eva, Praha: Ikar,
2021, 256 s., brož. 199 Kč
Netradiční a zábavná příručka pro
zahrádkáře.
ISBN 978-80-242-7452-2

technické vědy
MOTO C YK LY
Dočkal, Jiří
Jawa

Brno: CPress, 2021, 276 s., brož.
349 Kč
Kniha by neměla chybět v knihovně
žádného majitele motocyklů Jawa
a ČZ.
ISBN 978-80-264-3628-7

TECH N O LO G I E
Barvíř, Radek
Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech =
Graphic map load metrics based
on raster formats: autoreferát
disertační práce
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 36 s.
Autoreferát.
ISBN 978-80-244-5934-9

Burian, Tomáš
Využitelnost technologie
3D tisku v geoinformatice =
The Usability of 3D printing
technology in geoinformatics:
autoreferát disertační práce
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 52 s.
Autoreferát.
ISBN 978-80-244-5933-2

VĚDA A VÝZKUM
Kopecký, Martin; Hrubec, Marek
Nová vědecká éra
Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 160 s.,
brož. 159 Kč
Tato kniha se věnuje kritice
a vysvětlení byrokraticky
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a komerčně deformovaného pojetí
vědy a jejích institucí v posledních
desetiletích a mapování
alternativních možností pro novou
vědeckou éru.
ISBN 978-80-278-0029-2

o nejčastějších poruchách endokrinního systému u dětí a dospívajících.
ISBN 978-80-7345-691-7

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A

Sovová, Eliška a kol.
Tělovýchovné lékařství pro
studenty lékařské fakulty

Balharová, Kamila
První třída v malíčku

zdravotnic tví

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 216 s., 250 Kč
Tělovýchovné lékařství je interdisciplinární obor, který se věnuje sledování reakce a adaptace člověka na
tělesnou zátěž.
ISBN 978-80-244-5894-6

ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Landeweer, Gert Groot
Kraniosakrální terapie pro
samoléčení

Překl. Hubáček, Miroslav, Olomouc:
Fontána, 2021, 100 s., váz. 398 Kč
Jak chápat a používat kraniosakrální terapii. Touto velkoryse ilustrovanou knihou získáváte perfektní
přehled o této fascinující léčebné
metodě a všechny informace potřebné pro vstup do kraniosakrální
terapie.
ISBN 978-80-7651-058-6

Tašková a kolektiv, Ivana
Psychofarmaka v kazuistikách

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 432 s.,
váz. 695 Kč
Psychofarmaka patří k nejčastěji
předepisovaným látkám, a to jak
v psychiatrii, tak v interních oborech,
v neurologii aj.
ISBN 978-80-7345-678-8

umění; hudba

KUCHAŘ K Y

ARCHITEK TUR A

Klíma, Petr
Obilovinová kuchařka. Od
polévek po dezerty

Hroch, Pavel; Lukeš, Zdeněk
Skrytá krása detailu.
Pražské stavby Osvalda Polívky
1891–1922

Praha: Smart Press, 2021, 224 s., váz.
Konzumace výrobků z obilovin,
především těch z pšenice, bývá spojována s různými zdravotními riziky
a obezitou. Řada lidí dnes řeší také
některou z forem intolerance lepku.
ISBN 978-80-88244-23-3

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Burša a kol., Filip
Ultrasonografie v intenzivní
a urgentní medicíně

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 488 s.,
váz. 895 Kč
Ultrasonografie se stala v posledních
desetiletích jednou z dominantních
vyšetřovacích metod v mnoha oborech moderní medicíny.
ISBN 978-80-7345-611-5

Campbell, Dr. Becky
Čtyřfázový program histaminového restartu. Jak odhalit příčiny
migrén, ekzémů, závratí, alergií
a dalších potíží

Praha: Anag, 2021, 1. vyd., 184 s.,
brož. 359 Kč
Miliony lidí trpí alergiemi, migrénami,
kožními problémy, poruchami spánku, zažívacími potížemi nebo úzkostí
v důsledku nediagnostikované intolerance histaminu.
ISBN 978-80-7554-321-9

Hazard, Leah
To je porod!

Překl. Královcová, Petra, Praha:
Motto, 2021, 256 s., váz. 349 Kč
Práce v přední linii porodnické péče
je extrémnější, než byste si mysleli.
ISBN 978-80-267-2007-2

Pomahačová, Renata;
Kalvachová, Božena
Dětská endokrinologie do kapsy

Praha: Maxdorf, 2021, 3. vyd., 152 s.,
váz. 295 Kč
Cílem publikace je podat především
praktickým lékařům pro děti a dorost
a pediatrům na lůžkových odděleních
přehledné a srozumitelné informace

Praha: Argo, 2021, 304 s., váz.
Kniha představuje širokou paletu originální výtvarné výzdoby pražských
staveb, navržených významným
architektem Osvaldem Polívkou
(1859–1931) v období kolem roku
1900, tedy v éře pozdního historismu
a secese.
ISBN 978-80-257-3151-2

K ATALOG
K V ÝSTAVĚ
The Triple Life of Pottery. Catalogue of the exhibition

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 162 s., brož.
The catalogue of the exhibition seeks
to guide the reader through the “life
cycle” of medieval ceramics, from their
production, use, and extinction to the
phase of their “rebirth” in archaeological research and subsequent professional processing and evaluation.
ISBN 978-80-261-1014-9

Trojí život středověké keramiky.
Katalog k výstavě

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 162 s., brož.
Katalog k výstavě provádí čtenáře „životním cyklem“ středověké keramiky,
počínaje její výrobou, užitím a zánikem a fází jejího „znovuzrození“ při
archeologickém výzkumu a etapou
následného odborného zpracování
a vyhodnocení konče.
ISBN 978-80-261-1009-5

učebnice
M ATE M ATI K A
Fořtík, Václav
Zábavná matematika a logika
pro bystré děti

Praha: Fragment, 2021, 96 s., brož.
169 Kč
Podpořte matematické nadání svých
dětí!
ISBN 978-80-253-5159-8
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Praha: Fragment, 2021, 72 s., brož.
169 Kč
Potřebují si vaše děti před nástupem
do druhé třídy procvičit to, co se naučily v té první?
ISBN 978-80-253-5150-5

Jirušková, MIluše
Procvičujeme čtení a psaní

Praha: Edika, 2021, 96 s., brož.
249 Kč
Kniha je určena nejmladším žákům
přibližně od 7 let a nabízí řadu podkladů pro procvičení čtení a psaní.
ISBN 978-80-266-1628-3

ZDRAVOTNICTVÍ
Hanáková, Adéla;
Kroupová, Kateřina a kol.
Úprava prostředí pohledem osob
se zdravotním postižením
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 256 s.
Monografie má za cíl poukázat na
faktory prostředí, které vnímá cílová
skupina osob se zdravotním postižením jako problematické, popsat
postoje, obavy, které se v souvislosti
s nevyhovujícími podmínkami v prostředí vynořují.
ISBN 978-80-244-5897-7

spor t
a tělov ýchova
CYKLOTURISTIKA
Zárybnická, Alena
Alpami na kole – 35 tras –
Rakousko, Švýcarsko, Itálie,
Slovinsko

Praha: Universum, 2021, 224 s., váz.
359 Kč
Populární televizní rosnička Alena
Zárybnická vás překvapí.
ISBN 978-80-242-7490-4

E NC YK LO PE D IE
Kolář, František a kol.
Encyklopedie olympioniků: Čeští
a českoslovenští sportovci na
olympijských hrách
Praha: Universum, 2021, 440 s., váz.
699 Kč
Nejkomplexnější, nejobsáhlejší a nejaktuálnější encyklopedie československého a českého olympijského sportu.
ISBN 978-80-242-7474-4

JÓGA
Pagáčová, Patricie;
Pagáčová, Barbora
Pagáč jóga

Brno: CPress, 2021, 128 s., váz.
349 Kč
Cílem jógy není dostat se do co nejnáročnější pozice a v ní pak vypadat
dobře – jde především o hledání
vlastní cesty a harmonického vztahu
k existenci.
ISBN 978-80-264-3614-0

Simonidesová, Šárka
Jóga pro holky ze Západu

Brno: CPress, 2021, 232 s., brož.
349 Kč

Jógová knižní průvodkyně na cestě
ženského sebepoznání na dobrodružném poznávacím zájezdě po
galaxii ženského těla, života.
ISBN 978-80-264-3620-1

SPO R TOVN Í
AKCE
Feldstein, Petr
21 návratů do olympijské
historie

Praha: Universum, 2021, 256 s., váz.
299 Kč
Kniha Vítězství Zátopkova stínu
je ve znamení čísla 21. Vychází
v jednadvacátém roce 21. století a v jednadvaceti návratech do
dějin novodobých olympijských her
připomíná některé z bezpočtu příběhů, které se při nich a v souvislosti
s nimi odehrály.
ISBN 978-80-242-7437-9

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Magris, Claudio; Ara, Angelo
Terst

Překl.Kovaříková, Lenka, Praha:
Academia, 2021, 296 s., váz. 385 Kč
Terst je, možná více než jiná města,
symbolizován svou literaturou, svou
kulturou. Angelo Ara a Claudio
Magris se rozhodli bádat právě
o zvláštnostech „terstského případu“, studovat jeho historii a literární
svědectví.
ISBN 978-80-200-3165-5

Pavlík, Ivo
Výlety pro každého po Čechách

Praha: Universum, 2021, 160 s.,
flexovazba, 329 Kč
Inspirativní výlety po krásách Čech.
Naleznete zde trasy jak pro rodiny
s dětmi, tak zdatnější dospělé. Kromě
základního popisu je každý výlet doplněn mapou, informacemi o trase,
možnostmi občerstvení a odkazuje
na kulturní i přírodní zajímavosti.
ISBN 978-80-242-7512-3

jazykověda;
literární vědy
LI NGVISTI K A
Arkhanhelska, Alla;
Bláha, Ondřej;
Cholodová, Uljana
Čeština na Volyni

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 193 s., brož.
Ještě před sto lety byli Češi na Volyni,
tedy na dnešní severozápadní Ukrajině, velmi významnou národnostní
menšinou. Tématem této knihy je
tedy nejen užívání jazyka, ale také
prožívání jazyka jako hlavního znaku
etnické příslušnosti.
ISBN 978-80-88278-62-7

Boček, Vít; Janyšková, Ilona;
Karlíková, Helena a kol.
Staroslověnské dědictví ve staré
češtině
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 304 s., váz.
Tato kniha zkoumá rozsah, význam
a povahu vlivu staroslověnštiny na
starou češtinu. Ke svému cíli spěje
rozborem staročeské slovní zásoby

bibliografie
a gramatiky z hlediska možných stop
staroslověnštiny.
ISBN 978-80-7422-779-0

Od praxe k teorii a zpět ve
vyučování češtině II

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 404 s., brož.
Publikace je zaměřena na vybrané
teoreticko-praktické problémy učitelského studia a měla by usnadnit
absolventům bohemistického studia
vstup do učitelské praxe.
ISBN 978-80-261-0982-2

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Jirsa, David; Trojková, Natálie
Timotheus Vodička – Tvůrce
a tradice. Eseje o české literatuře
19. století
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 203 s.
Kniha zahrnuje texty, z nichž sám
Timotheus Vodička sestavil soubor
nazvaný Tvůrce a tradice s podtitulem „Studie o literatuře 19. století“.
ISBN 978-80-88278-57-3

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Mackesy, Charlie
Chlapec, krtek, liška a kůň

Překl. Klimentová, Eva, Praha: Pragma, 2021, 128 s., váz. 399 Kč
Óda na nevinnost a laskavost vyprávějící o životních ponaučeních, která si již
získala srdce více než milionu čtenářů.
ISBN 978-80-242-7383-9

AUTOBIOGRAFIE
Beauvoir, Simone de
Nerozlučné

Praha: Odeon, 2021, 144 s., váz.
259 Kč
Teprve po 66 letech od svého napsání
se dočkala vydání autobiografická
novela z pera slavné představitelky existencialismu a feminismu ve francouzské
literatuře, Simone de Beauvoir.
ISBN 978-80-207-2021-4

Goethe, Johann Wolfgang
Z mého života

z n ov i ne k k 30. 8. 2021 378 ti t u l ů
BA J K Y
Magrinová, Federica
Postav si: La Fontainovy bajky

Překl. Langová, Anna, Praha: Pikola,
2021, 12 s., 299 Kč
Poznej krásné bajky od Jeana de La
Fontaina a staň se součástí jeho krásných příběhů.
ISBN 978-80-242-7138-5

BI OG R AFI E
Demonpion, Denis
Houellebecq

Překl. Šotolová, Jovanka, Praha:
Odeon, 2021, 376 s., váz. 459 Kč
Novinář Denis Demonpion nabízí aktualizovanou a rozšířenou verzi životopisu původně vydaného v roce 2005.
ISBN 978-80-207-2033-7

Ferencz, Benjamin
Nikdy se nevzdávej!. 9 lekcí pro
naplněný život
Brno: Jota, 2021, 176 s., váz.
Inspirativní životní příběh stoletého
Bena Ferencze, vyšetřovatele nacistických válečných zločinů, známého
jako „žalobce zla“.
ISBN 978-80-7565-856-2

Kars, Ota
V hlavní roli Tomáš Holý

Překl. Plíhalová, Kristýna, Praha:
Anag, 2021, 104 s., váz. 348 Kč
Grafický román V hlavní roli Tomáš
Holý Oty Karse originálně zpracovává Tomášův životní příběh propojený
se životy jeho blízkých. Zároveň
vykresluje, jak těžké je zůstat sám
sebou pod tlakem slávy a očekáváním
druhých.
ISBN 978-80-257-3495-7

Rodčenkov, Grigorij
Ruský doping – Jak jsem
zničil Putinovo tajné dopingové
impérium

Překl. Strnad, Manfred, Praha: Universum, 2021, 280 s., váz. 359 Kč
V roce 2015 Světová antidopingová
agentura WADA v reakci na dopingový skandál v ruském sportu odebrala
akreditaci ruskému antidopingovému centru, jehož ředitel Grigorij
Rodčenkov následně rezignoval na
svou funkci.
ISBN 978-80-242-7458-4

CESTO PISY

Překl. Macháčková-Riegerová, Věra,
Praha: Academia, 2021, 716 s., váz.
695 Kč
J. W. Goethe, obecně známý hlavně
jako autor Fausta, byl nejenom dramatik, ale i básník, romanopisec, přírodovědec a rovněž politik – poradce
tehdejší vrchnosti. Jeho autobiografie
proto daleko přesahuje hranice životopisného textu.
ISBN 978-80-200-3194-5

Hocek, Jan
Jižní stezka – Českem od východu k západu

Tammet, Daniel
Narozen v modrý den. Pohled
do neobyčejné mysli autistického
savanta

Praha: Universum, 2021, 368 s., váz.
399 Kč
Další kniha úspěšné autorky, ale
hlavně cestovatelky Lucie Kutrové
je tady!
ISBN 978-80-242-7441-6

Překl. Kapsová, Lenka, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 255 s., váz. 349 Kč
Narozen v modrý den je autobiografické vyprávění o dětství a dospívání
mimořádně inteligentního chlapce
s Aspergerovým syndromem, génia,
pro něhož jsou obyčejné každodenní
situace často neřešitelnou záhadou.
ISBN 978-80-275-0614-9

Praha: Universum, 2021, 248 s., váz.
449 Kč
Po Severní stezce se Jan Hocek vydal
na jih naší země a dokončil okruh
kolem Česka.
ISBN 978-80-242-7534-5

Kutrová, Lucie
151 dní po evropských stezkách

Thürmerová, Christine
Daleké cesty

Překl. Dimter, Tomáš, Praha: Universum, 2021, 240 s., váz. 299 Kč
Populární německá turistka Christine
Thürmerová absolvovala mnoho

dálkových túr, některé trvaly dokonce
šest měsíců.
ISBN 978-80-242-7409-6

Uhlíř, Marek; Kosíková, Jitka
Břehy nejsou na dohled

Praha: Universum, 2021, 216 s., váz.
299 Kč
Jaké zoufalství musí pronásledovat
lidi, kteří se v přecpaném podpalubí
vydají na širé moře i s malými dětmi
v náručí?
ISBN 978-80-242-7308-2

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Beran, Ladislav
Vrah, který se bál sám sebe

Brno: Moba, 2021, 280 s., váz.
279 Kč
Nová sbírka kriminálních povídek
oblíbeného píseckého autora je důkazem toho, že se Ladislavu Beranovi
opět vyplatilo pečlivě hledat v archivech a v dobovém tisku ze třicátých
let minulého století.
ISBN 978-80-243-9762-7

Češka, Stanislav
Zapomenutá smrt

Brno: Moba, 2021, 248 s., váz.
Standa Berka je po úspěšném vyřešení posledního případu už téměř
definitivně rozhodnutý podruhé
odejít od policie.
ISBN 978-80-243-9758-0

Dán, Dominik
Ve stínu

Překl. Hanzlík, Jan, Praha: Slovart,
2021, 296 s., váz. 349 Kč
Krauzův talent zaplést se do případů,
které mají politicko-mocenský podtext, je všeobecně známý. Naštěstí ne
všechny vraždy vyšetřované mordpartou jsou ze stejného soudku.
ISBN 978-80-276-0193-6

Heath, Jack
Lovec

Překl. Kadlecová, Šárka, Praha:
Kalibr, 2021, 328 s., váz. 359 Kč
Timothy Blake, bývalý konzultant
FBI, teď obstarává pro šéfku podsvětí
likvidaci těl.
ISBN 978-80-242-7484-3

Hepworth, Sally
Tchyně

Překl. Urban, Martin, Praha: Ikar,
2021, 272 s., váz. 299 Kč
Lucy svou tchyni poznala před pěti
lety. Ačkoli se k ní Diana tehdy chovala přátelsky a zdvořile, Lucy okamžitě
poznala, že nesplňuje její představy.
I přesto se jí snažila vždycky zavděčit.
Teď se našlo Dianino tělo.
ISBN 978-80-249-4479-1

Larssonová, Asa
Temná stezka. Případy Rebecky
Martinssonové
Překl. Gottwaldová, Ilona, Brno:
Host, 2021, 2. vyd., 357 s., brož.
249 Kč
Třetí díl detektivní série. Po svém
posledním případu hledá Rebecka
Martinssonová jen těžko cestu zpět
k normálnímu životu. Klid nachází
v Kurravaaře, rodné vesnici, kam se
nastěhuje do domku po babičce.
ISBN 978-80-275-0699-6

Ludvíková, Jitka
Venuše
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Brno: Moba, 2021, 384 s., váz.
329 Kč
Miloš Weber je bohatý pražský
podnikatel, kterému v životě všechno
vychází. Má úspěch, peníze a nenasytnou touhu po krásných ženách.
Štěstí ho ale opouští ve chvíli, kdy
hospodyně nalezne mrtvé tělo jeho
manželky.
ISBN 978-80-279-0027-5

Macek, Petr
Sherlock Holmes – Případ dobře
vychlazené pomsty

Praha: Kalibr, 2021, 224 s., váz.
259 Kč
Evropa roku 1911 vře v předtuše hrozícího válečného konfliktu. Politika
nakonec dostihne i Holmese v jeho
venkovském azylu.
ISBN 978-80-242-7399-0

Moore, Gareth
Sherlock Holmes na stopě

Překl. Vlčková, Eva, Praha: Universum, 2021, 256 s., brož. 259 Kč
Vydejte se do záhadného a napínavého světa Sherlocka Holmese
a pokuste se vyzrát na nejslavnějšího
detektiva všech dob.
ISBN 978-80-242-7343-3

Perksová, Heidi
Vrať se pro mě

Překl. Pachlová, Petra, Praha: Ikar,
2021, 336 s., váz. 359 Kč
Malá ostrovní komunita je šokovaná
nálezem dlouho pohřbeného těla.
ISBN 978-80-249-4473-9

ESE J E , ÚVAHY
Doležal, Bohumil
Češi, Evropa, smíření

Praha: Argo, 2021, 264 s., váz.
Kniha Češi, Evropa, smíření vychází
z esejí a univerzitních přednášek,
které Bohumil Doležal publikoval
a přednesl v letech 1995–2005.
ISBN 978-80-257-3517-6

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Abriel, Anita
Světlo po válce

Překl. Pavlíková, Světlana; Jansová,
Markéta, Praha: Motto, 2021, 328 s.,
váz. 349 Kč
Vera a Edita přijíždějí v roce 1946 do
Neapole.
ISBN 978-80-267-2013-3

Boyne, John
Chlapec v pruhovaném pyžamu
/ Chlapec na vrcholu hory.
Komplet

Překl. Stuchlíková, Jarka; Štádler,
Petr, Praha: Slovart, 2021, 424 s.,
brož. 499 Kč
Na úspěch bestselleru CHLAPEC
V PRUHOVANÉM PYŽAMU, který
se stal předlohou oblíbeného filmu,
navázal irský autor John Boyne další
dětskou prózou pojednávající o holocaustu CHLAPEC NA VRCHOLU
HORY. Kompletní vydání.
ISBN 978-80-276-0400-5

Clements, Rory
Hitlerovo tajemství

Překl. Bíla, Tomáš, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 1. vyd.,
432 s., váz. 429 Kč
Podzim 1941. Druhá světová válka
se pro spojence příliš dobře nevyvíjí.

Pokud chtějí Hitlerovi úspěšně čelit,
zoufale potřebují novou zbraň. Zdá
se, že ji objevili, ale získat ji bude velmi obtížné a nebezpečné.
ISBN 978-80-7593-309-6

Černá, Jaroslava
Záhada černolických vražd

Brno: Moba, 2021, 240 s., váz.
269 Kč
Píše se rok 1645 a z bojů ve Francii
se vrací vysloužilý voják Martin. Než
navštíví rodiče, zastaví se u sestry
Johanky, která nevinnou dobrou radou změní nejen jeho život, ale i život
celé rodiny.
ISBN 978-80-243-9756-6

Češka, Stanislav
Případ rozvaděných bratrů

Brno: Moba, 2021, 240 s., váz.
279 Kč
Píše se rok 898 a Moravské království
musí po smrti krále Svatopluka bojovat o svoji existenci. Ze západu útočí
Frankové, z východu zase Maďaři.
Přesto se Mojmírovi II. daří navázat
na dědictví velkého královského otce
a udržet vládu.
ISBN 978-80-243-9765-8

Dag, Niklas Natt och
1794. Tři Růže

Překl. Švachová, Romana, Praha:
Argo, 2021, 464 s., váz.
Rok 1794, Stockholm. Matka oplakává dceru zavražděnou o svatební
noci. Jejím podezřením však nikdo
nenaslouchá, a tak poprosí o pomoc
jediného, který zbyl: jednorukého
drába truchlícího nad smrtí přítele.
ISBN 978-80-2573-507-7

Donoghue, John
Šachy se smrtí

Brno: Jota, 2021, 392 s., váz.
SS Obersturmführer Paul Meissner
v Osvětimi organizuje vznik šachového klubu, který se u mužstva těší
oblibě díky pokoutním sázkám na
výsledky jednotlivých partií.
ISBN 978-80-7565-867-8

Fulvio, Luca di
Dítě, které v noci našlo slunce

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Ikar,
2021, 600 s., váz. 499 Kč
Raühnval, bohaté knížectví ve východních Alpách. Mladý Marcus tam
vede privilegovaný život jako syn
zdejšího lenního pána. Až do dne,
kdy dojde ke strašlivému krveprolití,
při kterém je vyvražděna celá jeho rodina i všichni ostatní obyvatelé hradu.
ISBN 978-80-249-4423-4

Gortner, Christopher W.
První herečka

Překl. Hajná, Barbara, Praha: Slovart,
2021, 432 s., váz. 399 Kč
První herečka je další z historických
románů amerického autora C. W.
Gortnera, který představuje skutečnou a výraznou ženskou postavu.
Tentokrát jde o dodnes uctívanou
francouzskou herečku Sarah Bernhardtovou (1844–1923).
ISBN 978-80-7529-632-0

Harrod-Eagles, Cynthia
Za války, 1918: Příslib naděje

Překl. Macháčková, Marie, Praha:
Ikar, 2021, 368 s., váz. 399 Kč
Válka už pokračuje čtvrtým rokem
a vybírá si stále vyšší daň. Na frontu
musí narukovat i starší generace
a mezi nimi rovněž Edward Hunter,

bibliografie
který byl čerstvě povýšen do šlechtického stavu, ale jeho vztah s Beattie
se rozpadá.
ISBN 978-80-242-7450-8

Howard, Robert Ervin
Král Conan

Překl. Kantůrek, Jan, Praha: Argo,
2021, 352 s., váz. 398 Kč
Kniha Král Conan představuje
slavného barbarského válečníka stvořeného divokou fantazií texaského
spisovatele Roberta E. Howarda na
samém vrcholu jeho životní cesty
plné krvavých bojů, troufalých činů
a lásky nespočtu žen.
ISBN 978-80-257-3522-0

Chadwicková, Elizabeth
Irská princezna

Překl. Tetřevová, Renáta, Praha: Ikar,
2021, 480 s., váz. 399 Kč
Elizabeth Chadwicková nás svým
novým příběhem vrací do poloviny
dvanáctého století do Irska a na dvůr
výjimečného anglického panovníka
Jindřicha II.
ISBN 978-80-249-4445-6

Jacobsová, Anne
Panský dům

Překl. Čížek, Vítězslav, Praha: Ikar,
2021, 464 s., váz. 399 Kč
Augsburg 1913. Mladá Marie nastupuje jako kuchyňská pomocnice
v impozantní vile, sídle průmyslnické
rodiny Melzerů.
ISBN 978-80-249-4452-4

Jacobsová, Anne
Panský dům – Návrat

Překl. Čížek, Vítězslav, Praha: Ikar,
2021, 400 s., váz. 399 Kč
Augsburg 1930. Marie a Paul Melzerovi jsou šťastní a jejich láska je silnější než kdy jindy. Navíc je korunována
třetím dítětem, v té době čtyřletým
Kurtim.
ISBN 978-80-249-4421-0

Mornštajnová, Alena
Tiché roky

Brno: Host, 2021, 296 s., brož.
249 Kč
Román od autorky bestselleru
Hana. Co všechno nevíme o svých
nejbližších?
ISBN 978-80-275-0739-9

Nesměrák, Martin
Ve znamení lukostřelce

Brno: Moba, 2021, 368 s., váz.
Z kolony rakouských válečných zajatců uprchne při průchodu landštejnskou zemskou bránou jeden z ostře
střežených vězňů.
ISBN 978-80-279-0037-4

Neužil, František
Královna Eliška Rejčka

Brno: Moba, 2021, 400 s., váz.
349 Kč
Historický román proslulého českého
autora zavádí čtenáře do doby 14.
století a líčí osudy fascinující české
a polské královny, jež patří mezi
nejzajímavější postavy české i světové
historie.
ISBN 978-80-243-9769-6

Olofsson, Elin
Sestry z Titaniku

Překl. Tomcová, Kateřina, Praha:
Motto, 2021, 376 s., váz. 399 Kč
Palubní lístek na Titanic se pro nemajetné irské sestry stane životní šancí.
ISBN 978-80-267-2008-9

Poncarová, Jana
Cyklistka

Praha: Motto, 2021, 360 s., váz.
399 Kč
Osud poslední šlechtičny z rodu
Battaglia. Od autorky bestselleru
Podbrdské ženy. Být vzornou manželkou – takový osud měl čekat Blanku ze
šlechtického rodu Battaglia. Její dobrodružná povaha jí však velela jinak.
ISBN 978-80-267-2035-5

Reesová, Tracy
Milostný dopis

Překl. Macháčková, Leona, Praha:
Ikar, 2021, 416 s., váz. 399 Kč
Láskyplný i napínavý příběh o síle
důvěrných citů, vzájemných pout
a porozumění jedinečným způsobem
uvádí čtenáře do nádherného světa
londýnského okolí ve dvacátých letech minulého století.
ISBN 978-80-242-7176-7

Rudberg, Denise
První šifra

Překl. Kolinská, Klára, Praha: Motto,
2021, 288 s., váz. 349 Kč
Švédsko, píše se rok 1940. Zatímco
Evropu pohlcuje hrozba nacistického
Německa, ve Stockholmu se nečekaně prolínají osudy tří žen.
ISBN 978-80-267-2014-0

Simonová, Teresa
Lilie pro nevěstu

Překl. Kurka, Tomáš, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 1. vyd.,
392 s., váz. 399 Kč
Oblíbená autorka nás tentokrát zavede do Kolína nad Rýnem, kde mladá
Nellie Vossová právě začíná pracovat
v parfumerii „4711“. S neomylným
instinktem pro ideální kombinaci vůní
se nadšeně vrhá do práce.
ISBN 978-80-7593-311-9

z n ov i ne k k 30. 8. 2021 378 ti t u l ů
Link měl celkem nadějný plán, jak se
vyhnout kriminálu i hlavě zločinecké
organizace, jíž visí peníze ze zpackané
loupeže. Jediná chyba byla, že se ho
pokoušel uskutečnit v tomhle městě.
ISBN 978-80-278-0024-7

Smuten, Albrecht
Terapie masem

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 88 s.,
brož. 159 Kč
Albrecht Smuten, autor komiksových
stripů Pac Pussy, přichází s novým
brutálním komiksem Terapie masem,
který rozhodně není pro děti, není ani
pro dospělé se slabší povahou.
ISBN 978-80-278-0032-2

OSO B N OSTI
Esteban, Angel
Obklopeni knihami

Překl. Černá, Dominika, Brno: CPress, 2021, 192 s., váz. 299 Kč
Knihovny se spisovateli pojí nezpřetrhatelné pouto. Příběhy slavných
literátů, kteří strávili část své kariéry
obklopeni knihami.
ISBN 978-80-264-3619-5

Tauchen, Jiří
Lída Baarová Návraty

Praha: Universum, 2021, 240 s., váz.
359 Kč
Obrazová publikace tvořená převážně unikátními fotografiemi z osobního archivu herečky Lídy Baarové
přibližuje méně známé období jejího
života po odchodu do emigrace
v roce 1948.
ISBN 978-80-242-7384-6

PO E Z I E
Kielarová, Marzanna Bogumiła
Zatopený estuár

H O RO RY

Překl. Alexa, Michael; Putzlacher-Buchtová, Renata, Praha: Fragment,
2021, 64 s., brož. 139 Kč
Poezie Marzanny Bogumiły Kielarové
(1963) je ve své emocionální jemnosti průzračná, introvertní, po estetické
stránce neobyčejně vybraná. Vyvěrá
z bdělého pozorování detailu, rozjímání nad přírodou, z naslouchání
vlastní citlivosti.
ISBN 978-80-7521-139-2

Moreno-Garciová, Silvia
Mexická gotika

Kyšperský, Martin
Ztracení kamarádi

Vondruška, Vlastimil
Záhada zlaté štoly

Brno: Moba, 2021, 256 s., váz.
319 Kč
Další z příběhů královského prokurátora Oldřicha z Chlumu se tentokrát
odehrává v okolí Prahy.
ISBN 978-80-243-9997-3

Překl. Svobodová, Ivana, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 336 s., váz. 379 Kč
Gotický horor z prostředí mexické
smetánky. Poté co Noemí Taboadová
obdržela zmatený dopis od své nově
provdané sestřenice s prosbou o záchranu, zamíří do odlehlého domu na
mexickém venkově.
ISBN 978-80-275-0612-5

KOM I K SY

Praha: Odeon, 2021, 112 s., váz.
199 Kč
Martin E. Kyšperský ve výboru Ztracení kamarádi básní a sní: svazek obsahuje přepisy jeho snů z posledních
deseti let a současně také písňové
texty, které sice byly zhudebněny,
ale dosud nejsou v podobě písní
součástí žádného z alb Kyšperského
kapely Květy.
ISBN 978-80-207-2026-9

Břicháčková, Klára
Smrkovec

Postovit, Tim
Motýlí pavilon

Praha: Paseka, 2021, 80 s., váz.
Hluboko pod zemí spí obři. Vylíhl se
tu i opravdu velmi malý obr, který je
velký jako smrková šiška, a tak mu
začali říkat Smrkovec. Ze samé neposednosti se mu podaří probudit ze
spánku obří stařešiny.
ISBN 978-80-7637-157-6

Paytok, Martin
Prokletí pro všechny

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 296 s.,
brož. 249 Kč

Brno: Host, 2021, 80 s., brož.
Tento mladý básník je domestikovaný
ve dvou kulturách, ve dvou jazycích
(jako dítě používal ruštinu, žil v Izraeli), češtinou však vládne dokonale.
Jeho sbírka působí na první dojem
nadreálně.
ISBN 978-80-275-0602-6

Wolker, Jiří
Básně

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 216 s.,
váz. 329 Kč
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Básnické dílo Jiřího Wolkra (1900—
1924) si v sobě uchovalo nezaměnitelnou výpověď o radikální proměně
poezie dvacátých let a záhy podnítilo
četné polemiky o směřování avantgardního umění.
ISBN 978-80-275-0604-0

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Shahová, Sonia
Pandemie

Překl. Šverčičová, Lenka, Praha:
Esence, 2021, 336 s., váz. 359 Kč
V minulosti patogeny kosily společnosti, vyčerpávaly státy, měnily způsob života, pohyb i styky mezi lidmi
zrovna tak silně a fatálně jako dnes
nový koronavirus.
ISBN 978-80-242-7375-4

PRÓZ A
Borkovec, Petr
Petříček Sellier a Petříček Bellot

Praha: Fragment, 2021, 172 s., brož.
„Máte rád Bukowského? Jste víc syn
nebo víc otec? Neutlačuje jedna poloha tu druhou? Kterou preferujete?
Byl jste někdy na slam poetry? Petr
Borkovec (1970) se ve svých krátkých
prozaických textech pokouší zodpovědět všechny otázky najednou.
ISBN 978-80-7521-189-7

Horák, Ondřej
Pohlavní styky. Kratochvilná
veselohra

Praha: Fragment, 2021, 764 s., brož.
Díky typicky českým ingrediencím
– žvanivost, závist, křiváctví, slavomam, nenažranost, zbabělost, mindrák či lakota – vznikl hustý boršč
plný řídkých nýmandů. Srdcervoucí
konkurs na největšího Čecháčka
může začít.
ISBN 978-80-7521-180-4

Kerouac, Jack
Podzemníci

Praha: Argo, 2021, 132 s., brož.
Útlou prózu Podzemníci prý Jack
Kerouac napsal v benzedrinovém
rauši za tři dny a noci. Ať už je to
pravda, nebo ne, je nepochybné, že
kniha dokonale naplňuje autorovu
představu „spontánního psaní“.
ISBN 978-80-257-3441-4

Macura, Vladimír
Občan Monte Christo a další
prózy

Praha: Academia, 2021, 376 s., váz.
425 Kč
Šestý svazek vybraných spisů Vladimíra Macury představuje autorovy
prozaické texty vyrůstající z autentické zkušenosti se soudobou českou
znormalizovanou přítomností, kterou
nejen dokumentují, ale také rozkrývají a demaskují.
ISBN 978-80-200-3176-1

Malý, Lukáš
Lyceum

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 312 s.,
váz. 249 Kč
Mladík, který začíná od nuly, se
najednou ocitá mezi zlatou mládeží,
jejíž příslušníci mají už od narození
vyšlapanou cestičku do bezstarostného života. Postupně se mu tak odhaluje stinná stránka takzvané lepší
společnosti.
ISBN 978-80-278-0021-6

PŘ Í BĚ HY
Ishiguro, Kazuo
Nokturna

Překl. Nagy, Ladislav, Praha: Argo,
2021, 228 s., flexovazba, 298 Kč
Soubor novel nazvaný Nokturna
a opatřený podtitulem Pět příběhů
o hudbě a soumraku patří k vrcholům
Ishigurova díla. Pětice volně propojených příběhů, odehrávajících se v Benátkách, Londýně, západoanglickém
Herefordshire a Beverly Hills.
ISBN 978-80-257-3527-5

Stoličný, Peter
Svatozář

Slušovice: Monument, 2021, 110 s.,
brož.
Autor píše vtipné pohádky (o dopravních značkách nebo série
o opici Skořici), které vycházejí
v reedicích, protože jsou opakovaně
vyprodány. Autor je pohádkář. Proto se čtenáři nediví, že i v příbězích
pro dospělé je vždy přítomen nějaký
kouzelný motiv.
ISBN 978-80-88143-34-5

Šámal, Petr
Rozsudek smrti vykonán. Kruté
pravdy z tajných archívů

Praha: Fortuna Libri, 2021, 296 s.,
váz.
Sedmnáct příběhů, ve kterých pachatelé došli až k oprátce. Je mezi nimi
příběh zdravotní sestry vraždící na
kojeneckém oddělení, nebo případ
18letého mladíka, který podle pokynů otce vyvraždil rodinu své tety.
ISBN 978-80-7546-327-2

ROM ÁNY
Audrain, Ashley
Druhá tvář

Praha: Ikar, 2021, 280 s., váz. 299 Kč
Vždycky jsem věděla, že ženy v naší
rodině by neměly být matky. Den
narození mé dcery Violet měl být tím
nejhezčím dnem mého života. Když
jsem ji ale poprvé držela v náručí,
věděla jsem, že je něco špatně.
ISBN 978-80-249-4447-0

Bach, Leah
Nebe nad Kilimandžárem

Překl. Jacobsová, Anne, Praha: Ikar,
2021, 464 s., váz. 499 Kč
Charlotta Harmsenová sní o dalekém
světě a cestách do exotických zemí
a nijak nepospíchá s manželským
svazkem.
ISBN 978-80-249-4405-0

Benedictová, Marie
Tajemství paní Christie

Brno: Moba, 2021, 296 s., váz.
329 Kč
Marie Benedict, autorka bestselleru
Lady Clementine, odhaluje příběh
záhadného jedenáctidenního zmizení
slavné autorky detektivek Agathy
Christie.
ISBN 978-80-243-9766-5

Bennettová, Jenn
Na jedné vlně

Praha: CooBoo, 2021, 320 s., brož.
299 Kč
Bailey zbožňuje filmy skoro stejně
jako Alexe, filmového geeka, kterého
zná jen přes internet.
ISBN 978-80-7661-202-0

Berry, Lucinda
Útěk ze světa

bibliografie
Překl. Vlčková, Jana, Praha: Ikar,
2021, 272 s., váz. 299 Kč
Z parkoviště před supermarketem
beze stopy zmizí mladá žena a zanechá po sobě manžela a malou dcerku.
Všichni ji neúnavně hledají, ale marně. Až po dlouhých jedenácti letech
se stane zázrak.
ISBN 978-80-249-4492-0

Bomannová, Corina
Solvejžin slib

Překl. Soukupová, Zuzana, Praha:
Ikar, 2021, 456 s., váz. 399 Kč
Po těžké nehodě a smrti snoubence
se Solvejžin svět ocitl v troskách.
ISBN 978-80-249-4373-2

Coelho, Paulo
Alchymista

Praha: Anag, 2021, 168 s., brož.
Román Alchymista – největší brazilský bestseller všech dob – byl dosud
přeložen do 34 jazyků a prodalo
se ho na 10 milionů výtisků. Takřka pohádkové vyprávění o cestě
španělského pastýře za zakopaným
pokladem.
ISBN 978-80-257-3478-0

Coelho, Paulo
Rukověť bojovníka světla

Praha: Anag, 2021, 156 s., brož.
Rukověť bojovníka světla vyzývá
každého, aby dokázal žít své sny. Aby
každý vyšel vstříc nejistotě života
a naplnil svůj jedinečný osud. Svým
nenapodobitelným způsobem nám
Paulo Coelho ukazuje, že v každém
z nás žije bojovník světla.
ISBN 978-80-257-3499-5

Coelho, Paulo
Veronika se rozhodla zemřít

Praha: Argo, 2021, 192 s., váz.
Mladá Slovinka Veronika se rozhodne spáchat sebevraždu. Teprve když
se v sanatoriu pro duševně choré
dozví po nezdařené sebevraždě, že
má poškozené srdce a že pomalu
umírá, probudí se v ní instinktivní
vůle k přežití.
ISBN 978-80-257-3471-1

Colemanová, Lucy
Léto v Provence

Překl. Hanešková, Zuzana, Praha:
Ikar, 2021, 328 s., váz. 299 Kč
Když manželé Fern a Aiden vyhrají
v loterii, jejich plány s nově nabytým
bohatstvím jsou velmi rozdílné.
ISBN 978-80-249-4506-4

Colganová, Jenny
Knihkupectví u jezera

Překl. Jeníková, Jitka, Praha: Argo,
2021, 424 s., váz. 448 Kč
Uprostřed skotské Vysočiny, na farmě u vesničky Kirrinfi ef, žije Nina.
Vlastní pojízdné knihkupectví, ale teď
nutně potřebuje někoho, kdo by za ni
práci na čas převzal.
ISBN 978-80-257-3519-0

Connelly, Michael
Výstraha

Překl. Kobělka, Jiří, Praha: Slovart,
2021, 360 s., váz. 349 Kč
Příběh začíná rázně a na tempu neztrácí až do konce.
ISBN 978-80-276-0195-0

Coufal, Jan; Staňková, Anna
Kukačky – Moje dítě není moje

Praha: Ikar, 2021, 336 s., váz. 359 Kč
Moje dítě není moje. Martinovi s Terezou, dvěma mladým rodičům šesti-

z n ov i ne k k 30. 8. 2021 378 ti t u l ů
letého Jakuba, zní ta slova v hlavě od
chvíle, kdy jim Karel s Olgou, rodiče
šestiletého Tomáše, řekli, že v porodnici došlo k záměně.
ISBN 978-80-249-4496-8

tánku. Nudný stereotyp života ve zlaté kleci ho pomalu udolával, dokud se
nevydal na sraz spolužáků do rodného maloměsta uprostřed Moravy.
ISBN 978-80-88143-35-2

Decastelo, René
Slunečná 3

Jurmanová, Jana;
Lachmanová, Dagmar;
Tomšů, Radmila a kol.
Statek je rodu ženského

Praha: Ikar, 2021, 328 s., váz. 359 Kč
Přeneste se zpět na váš oblíbený
statek s oblíbenými hrdiny a užijte si
jejich životní příhody tentokrát v knižní podobě.
ISBN 978-80-249-4430-2

Garza, Amber
Chci tvůj život

Překl. Kučerová, Simona Klára,
Praha: Ikar, 2021, 312 s., váz. 299 Kč
Syn Kelly Medinové odešel už před
rokem na univerzitu a ona se cítí
úplně sama.
ISBN 978-80-249-4462-3

Gottliebová, Lori
Měla by sis s někým promluvit
Překl. Nejedlá, Marcela, Praha:
Pragma, 2021, 392 s., váz. 399 Kč
Lori Gottliebová je jeden den terapeutka… a druhý den se její svět
zhroutí a ona sama musí vyhledat
péči odborníka.
ISBN 978-80-242-7266-5

Praha: Fortuna Libri, 2021, 272 s.,
váz.
Čtyři ženy, čtyři osudy. V jeden okamžik se jejich cesty potkají, protnou
a propletou. Zůstanou samy, bez
mužů, které – jak si bláhově myslí –
nechaly daleko za sebou.
ISBN 978-80-7546-330-2

Katalpa, Jakuba
Doupě

Brno: Host, 2021, 2. vyd., 312 s.,
brož. 249 Kč
Po mimořádně úspěšném románu
Němci přichází Jakuba Katalpa
s propracovaným mnohovrstevnatým
románem ze současnosti. Květa je po
manželově smrti sužována pocitem
samoty a neužitečnosti.
ISBN 978-80-275-0779-5

Kaufmann, Lori Banov
Vzpurná dcera

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Kalibr, 2021, 384 s., váz. 379 Kč
Právnické firmě Finley Figg na chicagském předměstí se nedaří zrovna
nejlíp.
ISBN 978-80-242-7335-8

Překl. Burock, Michaela, Praha:
Kalibr, 2021, 336 s., váz. 359 Kč
Ester byla od malička zvídavá a toužila po poznání. Přichází ale čas, kdy
bude muset být především poslušnou
dcerou, která ví, co se sluší a patří.
Včetně toho, že přistoupí na dohodnuté manželství.
ISBN 978-80-249-4498-2

Hewittová, Kate
Není to moje dcera

Keelandová, Vi
Nevhodné!

Grisham, John
Amatéři

Překl. Jakobsson, Pavla, Praha: Ikar,
2021, 320 s., váz. 299 Kč
Milly celý život snila o tom, že bude
maminkou.
ISBN 978-80-249-4436-4

Hooverová, Colleen
Námi to končí

Překl. Jašová, Jana, Praha: Ikar, 2021,
360 s., váz. 349 Kč
Občas právě ten, kdo nás nejvíc miluje, dovede nejvíc ublížit.
ISBN 978-80-249-4448-7

Hošková, Blanka
Když se přání neplní

Brno: Moba, 2021, 400 s., váz. 299 Kč
Ženy nevědí, co chtějí, a nedají pokoj,
dokud to nedostanou. Ale kde je ta
hranice? Nikdy nemáme všechno. Ale
vážíme si toho, co máme? Nebo toužíme stále po něčem novém, lepším?
ISBN 978-80-243-9764-1

Hülsmannová, Petra
Život není skákací hrad

Praha: Ikar, 2021, 432 s., brož.
399 Kč
Nele už má lásky plný zuby. Umiňuje
si, že nová práce u uznávané hamburské PR agentury pro ni bude odteď
na prvním místě.
ISBN 978-80-249-4404-3

Jansa, Pavel
Dobrodruh, s r. o. 1. Přivádím
hajzly do neštěstí

Slušovice: Monument, 2021, 255 s.,
brož.
Stanley Horn odjel po VŠ na studijní
pobyt do USA, kde se mu podařilo
proniknout mezi společenskou sme-

Překl. Křivánková, Anna, Praha: Ikar,
2021, 288 s., váz. 299 Kč
Stačilo jedno žhavé video pořízené
na dovolené s přáteli a Ireland Saint
Jamesové přišla domů výpověď pro
nevhodné chování. Po devíti letech,
kdy dřela dnem i nocí, aby se na svou
pozici dostala, nestála firmě ani za
osobní rozhovor.
ISBN 978-80-249-4467-8

Kidd, Sue Monk
Kniha tužeb

Překl. Tichá, Lenka, Praha: Ikar,
2021, 392 s., váz. 399 Kč
Ana se narodí v Galileji v dobách, kdy
se na ženy pohlíží jako na majetek
a dívky opouští své otce, jen když
se vdávají.
ISBN 978-80-249-4504-0

King, Stephen
Dolores Claiborneová

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 3. vyd.
vyd., 240 s., brož. 289 Kč
Dolores Claiborneová žije na vesnici
na malém ostrově Little Tall a těžce si
vydělává na živobytí jako hospodyně
u bohaté Very Donovanové, která
tam každoročně jezdí na letní sezónu
do svého domu.
ISBN 978-80-7593-313-3

Körnerová, Hana Marie
Setkání v Opeře

Brno: Moba, 2021, 224 s., váz.
279 Kč
Sňatek Simoniných rodičů byl spojen
se skandálem, únosem a znepřátelením zbytku rodiny.
ISBN 978-80-279-0035-0
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Malakin, Dan
Kořist

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Ikar, 2021, 280 s., váz. 299 Kč
Co byste dělali, kdyby se někdo rozhodl zničit vám život?
ISBN 978-80-249-4485-2

March, Megan
Vzdorující královna

Překl. Brožová, Eva, Praha: Baronet,
2021, 256 s., váz. 329 Kč
Jsem jeho zábava. Jeho hračka.
Splátka dluhu. Říkám si, že Mounta
nenávidím, ale tělo mě zradí pokaždé, když vstoupí do místnosti. Jak
ho můžu chtít, a současně se ho bát?
Varovali mě, že mi poplete hlavu.
ISBN 978-80-269-1544-7

McDowellová, Kara
Buď, anebo

Praha: Yoli, 2021, 320 s., brož. 299 Kč
Paige trpí rozhodovací paralýzou.
ISBN 978-80-242-7315-0

Moreland, Melanie
Van

Překl. König, Martin, Praha: Baronet,
2021, 320 s., váz. 369 Kč
Vince Morrison, většině lidí známý
jako Van. Má zlaté ruce, ať už jimi
opracovává kus dřeva, hraje na kytaru nebo laská milenku – v tom všem
vyniká. Je přátelský, šarmantní a nadaný, dokonalý výkon podává i pod
tlakem a všude jinde je prostě sexy.
ISBN 978-80-269-1592-8

Novotný, Aleš
Zvěsti

Praha: Yoli, 2021, 376 s., brož.
329 Kč
Nevlastní bratři Kryštof a Tomáš
nedovedou najít společnou řeč, Karin
pochybuje o lásce ke svému majetnickému příteli, Julián se trápí nevěrou
rodičů, Matyáš tají před ostatními
svůj vztah a Daniela se jen snaží
zapomenout.
ISBN 978-80-242-7457-7

Ohlssonová, Kristina
Henryho tajemství

Překl. Nováková, Vendula, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 432 s., váz. 449 Kč
Právník Martin Benner miluje starožitnosti. Vzrušující kriminální román
o stínech z minulosti a stopách, které
nikdy nelze úplně zahladit.
ISBN 978-80-7662-150-3

Pospíšilová, Jarmila
Pod Palcem

Brno: Moba, 2021, 240 s., váz.
259 Kč
Vysloužilý policista Viktor Palec se
souhrou okolností stane starostou
v malé obci, do které se přestěhoval, aby trávil předčasnou penzi
v klidu a věnoval se svému koníčku
– řezbářství.
ISBN 978-80-243-9763-4

Quinn, Meghan
Moderní džentlmen

Překl. Žemličková, Klára, Praha:
Baronet, 2021, 207 s., váz. 299 Kč
Už jste si někdy sáhli na dno? Já
pořádně. Opět tu máme ten nejstarší příběh světa: mladík potká
dívku, zamiluje se do ní, pak to
neuvěřitelně podělá, takže mu
dívka sdělí, aby shořel v pekle. Že
už jste to někde slyšeli? Tím jsem si
naprosto jistý.
ISBN 978-80-269-1586-7

Quinnová, Julia
Bridgertonovi: Nevhodný návrh
Překl. Tichá, Lenka, Praha: Ikar,
2021, 320 s., váz.
Sophii Beckettové se nikdy ani nesnilo, že se jí podaří vklouznout na
vyhlášený maškarní ples lady Bridgertonové, natož se tam seznámit
s „krásným princem“.
ISBN 978-80-249-4465-4

R. R.
Pornovláska

Praha: Ikar, 2021, 296 s., váz. 299 Kč
Renata vždy snila o kariéře, kdy by
mohla cestovat po světě a dělat, co
se jí líbí.
ISBN 978-80-249-4530-9

Ross, Rebecca
Sestry ve zbrani a písni

Překl. Schürerová, Lucie, Praha:
Fragment, 2021, 400 s., brož. 369 Kč
Evadne se nemůže dočkat, až uvidí
svoji sestru Halcyon, která má po
osmi letech v armádě přijet domů.
ISBN 978-80-253-5149-9

Ruescas, Javier
Příběhům o lásce věřit zakázáno
Překl. Schmidtová, Jitka, Praha: Šulc
– Švarc, 2021, 288 s., váz. 340 Kč
„Láska za časů YouTube“. Sedmnáctiletá youtuberka Cali se připravuje
na maturitu a po svém se vyrovnává
s popularitou na sociálních sítích.
ISBN 978-80-7244-461-8

Skřipský, Marek
Strážník z Nového Světa

Brno: CPress, 2021, 184 s., váz.
299 Kč
Nový Svět u pražských Hradčan je začátkem třicátých let dvacátého století
stále zvláštním místem.
ISBN 978-80-264-3608-9

Steel, Danielle
Čas změn

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Ikar, 2021, 294 s., váz. 299 Kč
Jako dcera a vnučka prominentních manhattanských právníků je
Meredith McKenzieová předurčená
k tomu mít jen to nejlepší. Navštěvuje
elitní školy, vybranou společnost
a samozřejmě se čeká, že se jednou
výhodně vdá.
ISBN 978-80-249-4458-6

Š., Alexandra
Čekání

Praha: Motto, 2021, 312 s., váz.
349 Kč
Flora by se po malebném chorvatském městě Orebič ráda procházela
ruku v ruce s Josipem.
ISBN 978-80-267-2010-2

Šesták, Petr
Kontinuita parku

Brno: Host, 2021, 1. vyd., 255 s.,
váz. 349 Kč
Všechno se zrychluje. Jen stromy
zarputile trvají na tom, že porostou
pomalu. Josef už nemá čas ztrácet
čas. Po letech studií a pobytu v cizině
se vrací do svého rodiště vést tzv.
zodpovědný život coby středoškolský
profesor.
ISBN 978-80-275-0710-8

Taylor, Jodi
Jedna zatracená pohroma za
druhou

Překl. Lipčík, Roman, Praha: Laser,
2021, 376 s., váz. 359 Kč

bibliografie
Pod zdánlivě nevinnou rouškou Svaté
Marie probíhá tak trochu jiný historický výzkum.
ISBN 978-80-242-7229-0

Tison, Christophe
Deník L.

Překl. Havel, Tomáš, Zlín: Kniha Zlín,
2021, 176 s., váz. 299 Kč
Román je deníkem literární hrdinky
Lolity, která se nám svěřuje více než
půl století poté, co Vladimir Nabokov
zveřejnil zpověď jejího únosce. Intimní
zpověď Lolity v deníkových zápiscích.
ISBN 978-80-7662-148-0

Ullrich, Volker
Osm květnových dnů

Překl. Jůzová, Tereza, Praha: Vyšehrad, 2021, 288 s., váz. 449 Kč
Minulost, která ještě neskončila, a budoucnost, jež zatím nezačala.
ISBN 978-80-7601-459-6

Váša, Martin
Zůstane to v rodině

Praha: Motto, 2021, 232 s., váz.
299 Kč
Martin je nejdražší člen rodiny. Nikoli
nejoblíbenější, prostě hodně stojí.
Není divu, že mu z finančního polštáře zbyl jen povlak.
ISBN 978-80-267-1987-8

Veronesi, Sandro
Kolibřík

Překl. Flemrová, Alice, Praha: Odeon,
2021, 344 s., váz. 399 Kč
Je těžší setrvávat na místě, nebo být
neustále v pohybu? Má neštěstí vyhrazené jízdní pruhy, nebo to do nás
napálí nazdařbůh? Nejnovější román
uznávaného italského spisovatele
Sandra Veronesiho.
ISBN 978-80-207-2029-0

Viewegh, Michal
Román pro muže

Praha: Ikar, 2021, 240 s., váz. 299 Kč
Tři sourozenci středního věku (televizní publicistka, novinář regionálního listu a soudce) a mladá striptérka
na společném lyžařském výletě, který
jen díky náhodě neskončí vraždou
— to je zápletka slavného románu
Michala Viewegha.
ISBN 978-80-249-4406-7

ROZH OVO RY
Mertlík, Vladimír
Nevšední rozhovory v Café
Signál

Praha: Brána, 2021, 232 s., váz.
299 Kč
Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Dalibor Janda, Ivan Mládek, Eva
Pilarová, Jiří Suchý, Karel Šíp, Josef
Zíma a další!
ISBN 978-80-242-7477-5

Smejkal, Petr;
Riebauerová, Martina
Síla viru

Praha: Vyšehrad, 2021, 240 s., váz.
329 Kč
Rozhovor s hlavním epidemiologem
IKEM o skrytých silách virů a bakterií.
ISBN 978-80-7601-439-8

SCI-FI, FANTASY
Asher, Neal
Voják

Překl. Hrnčíř, Marek, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2021, 352 s.,
brož. 389 Kč

Ve vzdáleném koutě vesmíru, na
samotné hranici mezi lidskými državami Řádu a královstvím krabovitých
pradorů, se nachází bezprostřední
hrozba veškerému inteligentnímu
životu: akreční disk vytvořený dávno
vyhynulou rasou Džainů.
ISBN 978-80-7332-448-3

Bacon, Lee
Poslední člověk

Překl. Kozák, Jan, Brno: Jota, 2021,
296 s., váz. 348 Kč
Zemi ovládají roboti. Jsou inteligentní, mírumilovní, praktičtí, zodpovědní, předvídatelní – modrá planeta se
nemohla dostat do lepších rukou.
A to jen díky tomu, že roboti v pravý
čas odstranili lidi.
ISBN 978-80-7565-653-7

Bardugo, Leigh
Griša – Bouře a vzdor

Překl. Žemlová, Julie, Praha: Fragment, 2021, 384 s., brož. 349 Kč
Na Alinu Starkovou se žene divoká
bouře. Čeká ji vnitřní boj. Vyjde z něj
jako vítěz, nebo jako poražený? Druhý díl světového bestselleru!
ISBN 978-80-253-5148-2

Bardugová, Leigh
Šest vran

Překl. Žemlová, Julie, Praha: Fragment, 2021, 384 s., váz. 399 Kč
Úspěchy ověnčená fantasy od současné hvězdy young adult literatury
Leigh Bardugo!
ISBN 978-80-253-5209-0

Blake, Kendare
Pět temných osudů

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2021, 464 s., váz. 399 Kč
Po hrozivém střetu s královnou
Katharine leží povstání v troskách.
ISBN 978-80-253-5128-4

Brooks, Max
Světová válka Z

Překl. Doseděl, Ondřej, Brno: Zoner
Press, 2021, 328 s., brož. 370 Kč
Světová válka Z (World War Z) Maxe
Brookse je hororový, ale velmi realistický a emotivní román o světové
válce se zombie. Není to ale klasický
horor se zombie, kniha svou realistickou kulisou připomíná knihy Stephena Kinga nebo Toma Clancyho.
ISBN 978-80-7413-441-8

Holanec, Václav
Díkůvzdání

Praha: Odeon, 2021, 560 s., váz.
499 Kč
Svět skončil tak, jak ho lidé znali. Na
konci dvacátých let našeho století
způsobila záhadná nemoc, že všichni
muži na planetě ztratili schopnost
sexuálně žít a mít děti.
ISBN 978-80-207-2019-1

Chambersová, Becky
S pokorou a nadějí

Brno: Host, 2021, 180 s., váz.
Sci-fi novela od autorky oceňované
série Poutníci. Ke konci dvacátého
prvního století učinili vědci průlom:
prostřednictvím revoluční metody
známé jako somaformace dokážou
kosmonauti dlouhodobě přežít v nepřátelském prostředí mimo Zemi.
ISBN 978-80-275-0610-1

König, Jakub
Vřeteno

Praha: Paseka, 2021, 264 s., brož.

z n ov i ne k k 30. 8. 2021 378 ti t u l ů
Obyvatelé nového světa okolo Propasti se krčí v posvátné hrůze před
bohyněmi, které prý během dávné
katastrofy smetly většinu lidstva z povrchu zdecimované planety. Jediným
pramenem vědění je kniha Babel.
ISBN 978-80-7637-158-3

Kotleta, František
Underground: Revoluce

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 408 s.,
brož. 349 Kč
Svět se ponořil do temnoty, ale Praha
City je šťastné město plné neonů a milionů spokojených lidí. Alespoň to tvrdí zprávy City News. Jenže i redaktoři
všudypřítomného televizního kanálu
vědí, že pod povrchem bublá revolta.
ISBN 978-80-278-0030-8

Maasová, Sarah J.
Dvůr mrazu a hvězd

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2021, 224 s., brož. 299 Kč
Feyre, Rhysand a jejich nejbližší
přátelé pracují na obnově Nočního
dvora i válkou zničené země. Ačkoli
lidské královny i vílí vládci kují pikle,
ve Velarisu alespoň na chvíli nastala
sváteční atmosféra. Blíží se totiž oslavy zimního slunovratu.
ISBN 978-80-7661-205-1

Město králů. Sborník fantasy
povídek ze soutěže Zpívající věže
Praha: Straky na vrbě, 2021, 1. vyd.,
384 s., brož. 290 Kč
Velkolepé město. Pýcha starodávné
říše. Odhal příběhy, které skrývá.
Poznej hru mocných. Město králů ti
právě teď otevírá své brány.
ISBN 978-80-88346-09-8

Morrison, Boyd; Cussler, Clive
Tyrani ze stínů

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 320 s., váz. 399 Kč
Před dvěma tisíci lety císař východní
říše svěřil mocné tajemství Svitků
moudrosti skupině vybraných poddaných, kteří nakonec vešli do legend
jako Devět neznámých mužů.
ISBN 978-80-264-3627-0

Peetzová, Monika
Srdce času: Neviditelné město

Překl. Eliášová, Tereza, Praha: CooBoo, 2021, 392 s., váz. 369 Kč
Lena: dívka bez minulosti, ale s tisícem otázek.
ISBN 978-80-7661-199-3

Pratchett, Terry; Baxter, Stephen
Dlouhá Utopie
Překl. Pospíšilová, Eliška, Praha:
Talpress, 2021, 368 s., váz. 369 Kč
2045–2059. Lidstvo bylo odvrhnuto
Prvozemí a nyní se šíří po Dlouhé
Zemi.
ISBN 978-80-7197-730-8

Pullman, Philip
Jantarové kukátko. Jeho temné
esence III.

Praha: Anag, 2021, 497 s., váz.
Ve třetím dílu fantasy trilogie musí Will
nejprve najít Lyru, kterou její matka,
krásná paní Coulterová, drží omámenou v odlehlé jeskyni. Jejich společná
cesta je pak vede do říše mrtvých, kde
se oba setkávají se svými blízkými.
ISBN 978-80-257-3489-6

Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter a Kámen mudrců

Překl. Medek, Vladimír, Praha: Albatros, 2021, 336 s., váz. 349 Kč
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Příběh z magického světa Harryho
Pottera ožívá v novém vydání! Až
do svých jedenáctých narozenin si
o sobě Harry myslel, že je jen obyčejný chlapec.
ISBN 978-80-00-06191-7

O velikonočních svátcích je surově
zavražděna rodina se dvěma malými
chlapci. Sebastian Bergman a jeho
tým zjistí, že u tragédie byl nejspíš
svědek.
ISBN 978-80-275-0694-1

Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter a Ohnivý pohár

Hjorth, Michael;
Rosenfeldt, Hans
Poslední zkouška. Případy policejního psychologa Sebastiana
Bergmana

Překl. Medek, Vladimír, Praha: Albatros, 2021, 776 s., váz. 549 Kč
V Bradavicích se bude konat Turnaj
tří kouzelníků.
ISBN 978-80-00-06193-1

Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter a Tajemná komnata
Překl. Medek, Vladimír, Praha: Albatros, 2021, 368 s., váz. 369 Kč
Druhý rok v Bradavicích. Může za
to spiknutí, Harry Pottere. Spiknutí,
při kterém se ve Škole čar a kouzel
v Bradavicích mají letos stát ty nejhroznější věci.
ISBN 978-80-00-06192-4

Starý, Radek
Arila: Stříbrné město

Praha: CooBoo, 2021, 376 s., brož.
349 Kč
První fantasy kniha od hráče a youtubera Sterakdary! Národ Nurů už po
staletí skáče z jednoho světa na druhý
a hledá nový domov.
ISBN 978-80-7661-203-7

Swanwick, Michael
Dcera železného draka

Praha: Anag, 2021, 372 s., váz.
448 Kč
Nejtemnější fantasy a drsný kyberpunk. Příběh o dospívání, jaký jste
ještě nikdy nečetli, se odehrává na
pozadí pochmurného nihilistického
světa plného neřešitelných problémů
a třídních střetů.
ISBN 978-80-257-3516-9

TH R I LLE RY
Caine, Rachel
Pod hladinou

Brno: Moba, 2021, 392 s., váz.
399 Kč
Přestože ji nepřestává pronásledovat hrůzná minulost, snaží se Gwen
Proctorová žít dál. Jejímu životu
dává navíc smysl jeden starý případ:
jedná se o záhadné zmizení mladého
muže v Tennessee, který je už tři roky
nezvěstný.
ISBN 978-80-243-9760-3

Hjorth, Michael;
Rosenfeldt, Hans
Hrob v horách. Případy policejního psychologa Sebastiana
Bergmana

Překl. Hesová, Petra, Brno: Host,
2021, 2. vyd., 472 s., brož. 259 Kč
Třetí díl série o policejním psychologovi Sebastianu Bergmanovi. Dvě
ženy při pěší túře v horách na severu
Švédska objeví u řeky ruku kostry.
Místní policie tam posléze odhalí celkem šest těl: čtyři dospělé a dvě děti.
ISBN 978-80-275-0693-4

Hjorth, Michael;
Rosenfeldt, Hans
Němá dívka. Případy policejního psychologa Sebastiana
Bergmana

Překl. Hesová, Petra, Brno: Host,
2021, 2. vyd., 432 s., brož. 259 Kč
Čtvrtý díl série o policejním psychologovi Sebastianu Bergmanovi.

Překl. Hesová, Petra, Brno: Host,
2021, 2. vyd., 392 s., brož. 259 Kč
Pátý díl série o policejním psychologovi Sebastianu Bergmanovi.
Sebastian Bergman čelí dosud nejnebezpečnějšímu protivníkovi: nesmírně inteligentnímu sériovému vrahovi
se zvláštním posláním. Kdo šlápne
vedle jako první?
ISBN 978-80-275-0695-8

Hjorth, Michael;
Rosenfeldt, Hans
Temná tajemství. Případy policejního psychologa Sebastiana
Bergmana

Překl. Matocha, Helena, Brno: Host,
2021, 2. vyd., 464 s., brož. 259 Kč
První díl série o policejním psychologovi Sebastianu Bergmanovi.
Úspěšný švédský kriminální debut od
dvojice autorů Michael Hjorth a Hans
Rosenfeldt. Na policejní ústředně
zvoní telefon. Šestnáctiletý chlapec
Roger zmizel a jeho matka si dělá
starosti.
ISBN 978-80-275-0691-0

Hjorth, Michael;
Rosenfeldt, Hans
Učedník. Případy policejního psychologa Sebastiana
Bergmana

Překl. Hesová, Petra, Brno: Host,
2021, 2. vyd., 544 s., brož. 259 Kč
Druhý díl série o policejním psychologovi Sebastianu Bergmanovi.
Sebastian Bergman znovu objevil
smysl svého života. Zjistil totiž, že
má dospělou dceru Vanju. Poprvé
od chvíle, kdy mu tsunami vzala jeho
ženu Lily a dceru Sabine, cítí, že má
důvod žít.
ISBN 978-80-275-0692-7

Hjorth, Michael;
Rosenfeldt, Hans
Vyšší spravedlnost. Případy policejního psychologa Sebastiana
Bergmana
Překl. Hesová, Petra, Brno: Host,
2021, 408 s., brož. 259 Kč
Policejní psycholog Sebastian Bergman se smířil s myšlenkou, že jeho
dny na oddělení vražd jsou sečteny,
a vrátil se k přednášení a psaní. Ne
však nadlouho.
ISBN 978-80-275-0696-5

Child, Lincoln; Preston, Douglas
Temný proud. Děsivý zločin
s desítkami obětí

Praha: BB art, 2021, 344 s., váz.
Zvláštní agent FBI Aloysius Pendergast a mladší agent Coldmoon dostanou za úkol vyřešit morbidní záhadu
mnoha lidských nohou, obutých do
plastových bot a plujících v Atlantiku.
ISBN 978-80-7595-394-0

King, Stephen
Temná půle

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2021, 3.
vyd. vyd., 392 s., váz. 399 Kč

bibliografie
Stvořit George Starka bylo snadné,
zbavit se ho bude mnohem těžší…
Spisovatel Ted Baumont je obviněn
ze série brutálních vražd. Nejenže
byly na místě zločinu nalezeny jeho
otisky prstů, svědčí proti němu i další
důkazy.
ISBN 978-80-7593-310-2

Kinsleyová, Erin
Nalezený

Brno: Host, 2021, 375 s., váz.
Návrat ztraceného syna přinese zdrcené rodině úlevu. Nikdo však netuší,
že tím noční můra zdaleka nekončí.
ISBN 978-80-275-0608-8

Loureiro, Manel
Brána

Praha: Anag, 2021, 304 s., váz.
Tělo dívky zavražděné při rituálu
na mytickém místě Puerta do Alén
pořádně vyvede z míry vyšetřovatele
zločinu v jinak poklidné oblasti.
ISBN 978-80-257-3501-5

Marsonsová, Angela
Dětské duše

Praha: Kalibr, 2021, 344 s., váz.
399 Kč
Na hřišti v Haden Hill Parku byla
zavražděna Belinda Evansová, bývalá
profesorka dětské psychologie.
ISBN 978-80-242-7429-4

Mayne, Andrew
Dívka pod hladinou

Překl. Lžička, Milan, Praha: Kalibr,
2021, 312 s., váz. 399 Kč
Nový dobrodružný thriller od autora
bestselleru Šelma!
ISBN 978-80-242-7473-7

Methos, Victor
Vrahova žena

Překl. Fraisová, Alexandra, Praha:
Kalibr, 2021, 368 s., váz. 359 Kč
Strhující příběh o prokurátorce,
která se musí vyrovnat s nejtemnější
částí své minulosti a nejčernějšími
obavami o budoucnost. Před čtrnácti lety byl manžel Jessiky Yardleyové
odsouzen za několik brutálních
vražd.
ISBN 978-80-242-7354-9

Murray, Andrew
Zlomený génius

Překl. Lžička, Milan, Praha: Kalibr,
2021, 328 s., váz. 399 Kč
Will Parker, mladý geniální ředitel
velké technologické firmy, se dopustí
programovací chyby, kvůli níž zemře
vysokoškolačka.
ISBN 978-80-242-7352-5

North, Alex
Stínohra

Překl. Klasová, Barbora, Praha:
Motto, 2021, 344 s., váz. 399 Kč
Před pětadvaceti lety Paulův kamarád Charlie zavraždil jejich spolužáka
a pak zmizel beze stopy.
ISBN 978-80-267-2009-6

Quick, Amanda
Fotografie smrti

Praha: Baronet, 2021, 296 s., váz.
329 Kč
Vítejte v Burning Cove v Kalifornii,
kde se pod hollywoodským pozlátkem skrývá nemilosrdný vrah...
Vivian Brazierová si nikdy nepředstavovala, že jako umělecká fotografka
bude čekat na noční telefonáty, aby
vyfotila děsivá místa činu.
ISBN 978-80-269-1589-8
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VÁLEČN É
ROM ÁNY
Epsteinová, Franci Rabínková
Francina válka

Praha: Mladá fronta, 2021, 274 s.,
váz. 349 Kč
Osobní výpověď mladé majitelky
pražského módního salonu o strastiplné pouti tábory Třetí říše. Kniha
je intenzivním a upřímným popisem
temných let druhé světové války, který se čte jako napínavý román.
ISBN 978-80-204-5555-0

V ZPOM Í N K Y
Falář, Josef
Vzpomínky na válku v „Jugošce“
v mírové misi UNPROFOR

Praha: Epocha, 2021, 2. vyd., 352 s.,
váz. 479 Kč
Kniha je prvním svazkem edice věnovaným vzpomínkám novodobých
válečných veteránů. Autor se po
ustavení mírové mise UNPROFOR
v roce 1991 stal jedním z vojenských psychologů vyšetřujících
uchazeče o službu v jednotkách
OSN.
ISBN 978-80-278-0023-0

Husák, Otakar
Jdi!. Kniha III.

Praha: Epocha, 2021, 352 s., váz.
Třetí díl pamětí Otakara Husáka
začíná jeho záměry do budoucna. Po
skončení bojů o Slovensko se oženil,
chtěl opustit armádu a věnovat se
podnikání. Prezident Masaryk s ním
ale měl jiné plány.
ISBN 978-80-278-0018-6

Palička, Jan; Šula, Michal;
Petrák, Václav
Sešívané srdce

Praha: XYZ, 2021, 344 s., váz.
349 Kč
Václav Petrák je slávista tělem i duší,
který coby kustod prožil s klubem
dobré i zlé.
ISBN 978-80-7597-884-4

Zajcev, Vasilij G.
Zápisky odstřelovače

Překl. Hutečka, Jiří, Praha: Mladá
fronta, 2021, 232 s., váz. 299 Kč
Vzpomínky proslulého sovětského
odstřelovače Zajceva, jehož osudy
ztvárnil film Nepřítel před branami.
ISBN 978-80-204-5831-5

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Ďábelský parník

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2021, 144 s., váz. 199 Kč
Biggy, Luk a Patrik nemůžou uvěřit
vlastním očím. Nový případ pro tebe
a Klub Tygrů! Vezmi lupu a zapoj se
do pátrání.
ISBN 978-80-253-5154-3

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Děsivá helikoptéra

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2021, 144 s., váz. 199 Kč
Kamarádi z Klubu Tygrů se tentokrát
vypravili do New Yorku.
ISBN 978-80-253-5155-0

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Pirátský poklad

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2021, 152 s., váz. 199 Kč
Kamarádi Biggi, Luk a Patrik pomáhají
při vyklízení domu zemřelého podivína Artura Paparizziho, aby si vydělali
nějaké peníze na nový počítač.
ISBN 978-80-253-5156-7

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Po stopách yettiho
Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2021, 128 s., váz. 199 Kč
Luk s Biggi doprovázejí Patrika, kamaráda z Klubu Tygrů, na hory, kde
se má zúčastnit juniorských závodů
v jízdě na snowboardu.
ISBN 978-80-253-5151-2

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Počítačoví piráti

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2021, 120 s., váz. 199 Kč
Biggi, Luk a Patrik jsou strachy bez
sebe!
ISBN 978-80-253-5152-9

Praha: Pikola, 2021, 72 s., brož.
199 Kč
Ve světě hravých příšerek se děti
nudit nebudou. Klasické rodinné hry
v novém nápaditém pojetí. Domino,
pexeso, Černý Petr, vystřihovánky,
ale i tangramové skládačky.
ISBN 978-80-242-7527-7

LE PO R E L A
Moje chytrá knihovnička: První
slova

Praha: Slovart, 2021, 96 s., lepor.,
269 Kč
Soubor obsahuje osm malých leporel
s poutavými barevnými obrázky věcí
každodenní potřeby. Děti od jednoho roku hravou formou poznávají
okolní svět a naučí se jednoduchá
první slova.
ISBN 978-80-276-0123-3

Moje chytrá knihovnička:
Zvířata

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2021, 136 s., váz. 199 Kč
Během návštěvy srubu u Bobří řeky
se najednou ozve vysílačka a z ní je
slyšet volání o pomoc.
ISBN 978-80-253-5157-4

Praha: Slovart, 2021, 96 s., lepor.,
269 Kč
Soubor obsahuje osm malých leporel s poutavými barevnými obrázky
běžných zvířátek z celého světa.
Děti od jednoho roku se hravou
formou seznámí se zajímavými
živočichy. Pomocí obrázků a jejich
pojmenovávání si postupně rozvíjí
slovní zásobu.
ISBN 978-80-276-0125-7

Foglar, Jaroslav
Tajemství Velkého Vonta

Plachý, Jaromír
Naše prasátko potřetí

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Poklad u Bobří řeky

Praha: Albatros, 2021, 288 s.,
flexovazba, 399 Kč
Po neklidné éře bezvládí ve Stínadlech
zvítězilo vontské hnutí Žlutý květ.
ISBN 978-80-00-06194-8

Grylls, Bear
Bear Grylls 4: Dobrodružství
na moři

Praha: Pikola, 2021, 144 s., váz.
199 Kč
Chloe si užívá den se svými kamarádkami. Jsou společně v přírodě, střílí
z luku a ohromně se baví. Má to však
háček. Moc po sobě neuklízejí, protože odpadky přece nejsou důležité.
ISBN 978-80-242-7500-0

Hruška, Láďa
Průšvihy drzého záškoláka 3:
Trapné hlášky (pra)rodičů

Praha: Pikola, 2021, 168 s., váz.
259 Kč
Letní prázdniny jsou konečně tady
a Mikymu Marnému nic nezabrání
v tom, aby si je pořádně užil!
ISBN 978-80-242-7471-3

Lipscombe, Helen
Nebezpečí na špičkách

Překl. Krejčová, Šárka, Brno: CPress,
2021, 232 s., váz. 349 Kč
Špiónské dobrodružství z baletního
světa.
ISBN 978-80-264-3626-3

Saldaňa, Carmen
Kdo to tudy prošel?

Překl. Píro, Radka, Praha: Albatros,
2021, 14 s., váz. 199 Kč
Co byste si počali, kdybyste se ztratili
v lese?
ISBN 978-80-00-06057-6

H RY
Köpplová, Pavla
Superhry a zábava
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Praha: Meander, 2021, 18 s., 158 Kč
Již třetí leporelo o malém prasátku,
které si stejně jako vaše dítko doma
hraje, objevuje, papá, cáká, pomáhá
rodičům, ale hlavně řádí!
ISBN 978-80-7558-168-6

OM ALOVÁN K Y
Komenský, Jan Amos
Orbis pictus

Praha: Meander, 2021, 16 s., 268 Kč
Omalujte si hravou obrazovou
učebnici Orbis pictus od Jana Amose
Komenského s ilustracemi Františka
Petráka.
ISBN 978-80-7558-158-7

PO HÁD K Y
Fischerová, Daniela
Strakaté uši a sušení padouši

Praha: Meander, 2021, 84 s., váz.
298 Kč
Pohádka Daniely Fischerové o deseti
trpasličích a vysušených padouších
v pravěku, ale také o kmeni Strakaté
uši a jeho šamanovi.
ISBN 978-80-7558-159-4

Chajdurová, Monika
Pohádky pro děti 1

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2021, 60 s.,
brož.
Knížka přináší krásné a známé
pohádky: O Honzovi, O kouzelném
dědečkovi, O Rytíři, O pejscích,
O Červené Karkulce, O Šípkové
Růžence, O loupežnících a mnohé
další.
ISBN 978-80-7405-478-5

PRO DĚ TI
Anděra, Miloš
Jak si žijí mláďata

Praha: Slovart, 2021, 64 s., váz.
299 Kč

Víš, jak žijí mláďata zvířat? Říkáš si, že
jsou hravá a veselá? To je sice pravda, ale je toho mnohem víc, co stojí
v životě mláďat za pozornost. Někdy
se i bojí, musí poslouchat tátu, mámu
nebo starší sourozence.
ISBN 978-80-276-0088-5

Bentleyová, Sue
Kouzelný králíček – Strážce klíče

Překl. Lopatová, Žofie, Praha: Fragment, 2021, 120 s., váz. 169 Kč
Nový příběh ze série o kouzelných
zvířátkách, která umí vykouzlit dětem
úsměv na rtech.
ISBN 978-80-253-5158-1

Bezděková, Julie
Na farmě

Praha: Edika, 2021, 10 s., 299 Kč
Na farmě je pořádně živo! Stačí
zmáčknout tlačítko a uslyšíte to na
vlastní uši. Kdopak to bučí?
ISBN 978-80-266-1593-4

Biermaier, Monika
Stavíme domečky pro zvířátka
Překl. Kavinová, Alice, Praha: Jan
Vašut, 2021, 80 s., brož. 199 Kč
Bydlení nejen pro hmyz, ježky
a ptáky.
ISBN 978-80-7541-298-0

Bing – Pohádky na dobrou noc

Praha: Egmont, 2021, 112 s., váz.
349 Kč
Bing se zrovna chystá do postýlky.
Poznávat všechno novém, to je Bingův svět!
ISBN 978-80-252-4923-9

Brasseur, Philippe
1001 her s knížkou

Praha: Portál, 2021, 144 s., brož.
249 Kč
Láska ke knihám se v dětech dá probudit mnoha různými způsoby. Zdaleka
to neobnáší jen předčítat nebo číst
text. Jak to udělat? Hrou, kreslením,
vymýšlením, mluvením, pantomimou,
a to není zdaleka všechno.
ISBN 978-80-262-1754-1

Descampsová, Ghylenn
Pop-up

Překl. Antonová, Barbara, Brno:
CPress, 2021, 96 s., brož. 249 Kč
Také si z dětství vzpomínáte na
kouzelné prostorové knížky, které po
otevření jako by ožily?
ISBN 978-80-264-3621-8

Dienerová, Eva
Malované čtení: Medvědice
Klevetnice a jiné příběhy

Praha: Pikola, 2021, 80 s., váz.
199 Kč
Krátké vtipné příběhy o klevetivé
medvědici, která neuměla udržet
tajemství, o zebře, která zjistila, že se
podobá přechodu pro chodce, nebo
o tom, jak mazaná myška přelstila
lva, jsou určené začínajícím čtenářům, kteří se seznamují s písmenky
a příběhy.
ISBN 978-80-242-7449-2

Dunbar, Joyce
Pan Baf

Překl. Těthalová, Marie; Horáček,
Petr, Praha: Portál, 2021, 32 s., váz.
215 Kč
Byl jednou jeden kocour, kterému
říkali pan Baf. Proč mu tak říkali?
Protože měl smysl pro legraci a na
každého rád bafal.
ISBN 978-80-262-1733-6

bibliografie
Etrychová, Pavla
Průzkumník Žárovka

Praha: Mladá fronta, 2021, 80 s.,
brož. 299 Kč
Byla jednou jedna zahrada, v té
zahradě domeček, v tom domečku
chlapeček. Chlapeček se jmenuje Žárovka a v domečku hospodaří spolu
s pejskem Edisonem.
ISBN 978-80-204-5832-2

Grajkowski, Wojciech
Zuby

Praha: Slovart, 2021, 32 s., váz.
199 Kč
Pavlínka má maminku zubařku, a tak
má pravidelnou kontrolu svých zoubků zábavnou. Maminka jí vysvětlí vše,
co ji kolem zubů zajímá. Ty si v knize
rovněž můžeš přečíst všechno, co
chceš o zubech vědět.
ISBN 978-80-276-0207-0

Grylls, Bear
Velký sešit pro malé dobrodruhy
Překl. Rybecká, Ivana, Praha: Pikola,
2021, 136 s., brož. 299 Kč
Toužil jsi někdy stát se dobrodruhem
jako Bear Grylls?
ISBN 978-80-242-7396-9

Gutiérrez, Saldaňa Carmen
Kdo to tady bydlí?

věku, které jim po nástupu do školy
pomohou zvládnout matematiku.
ISBN 978-80-262-1777-0

Kästner, Erich
Luisa a Lotka

Praha: Albatros, 2021, 112 s., váz.
199 Kč
Veselý, nevšední příběh dvou devítiletých děvčat, která se náhodně poznají
o prázdninách na táboře.
ISBN 978-80-00-06120-7

Kratochvíl, Miloš
Prázdniny blbce číslo 13 aneb
Jak jsme zachraňovali svět

Praha: Pikola, 2021, 152 s., váz. 249 Kč
Taky už jste dostali vysvědčení, se
kterým se vám vůbec, ale vůbec nechtělo domů?
ISBN 978-80-242-7279-5

Krištofová, Veronika
Eliáš mezi piráty

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 160 s.,
váz. 299 Kč
Kniha pro děti o záchraně kapitána
Flinta.
ISBN 978-80-278-0019-3

Krolupperová, Daniela
Zprávy z pelíšku

Překl. Píro, Radka, Praha: Albatros,
2021, 14 s., váz. 199 Kč
Většina zvířátek někde přebývá. Kouzelný příběh o hledání domova vás
seznámí s příbytky zvířátek.
ISBN 978-80-00-06056-9

Praha: Mladá fronta, 2021, 64 s.,
váz. 249 Kč
Jednoduché vyprávění je určeno nejmenším čtenářům. Veselý příběh rozpustilého štěněte si zamilují všichni
začínající čtenáři i jejich rodiče.
ISBN 978-80-204-5833-9

Hoření, Nikola
Ida se raduje

Krolupperová, Daniela
Mechová víla

Praha: Meander, 2021, 18 s., 158 Kč
Malá veverka Ida má pořád spoustu
důvodů k radosti: když se kouluje
s kamarády, cachtá se ve vaně nebo
s tatínkem brnká na piáno.
ISBN 978-80-7558-145-7

Jislová, Štěpánka
Přeřekadla

Praha: Meander, 2021, 32 s., brož.
248 Kč
Tradiční rčení a přísloví podané dětem zábavným a interaktivním způsobem. Aby na ně příště už nekoukaly,
jak tele na nový vrata!
ISBN 978-80-7558-164-8

Johansson, Petra
Emma a trollí sen

Brno: CPress, 2021, 72 s., váz. 249 Kč
Emma je dvanáctiletá slečna ze
Stockholmu, která si „frčí“ na sociálních sítích.
ISBN 978-80-264-3629-4

Kadlec, Vratislav
Moje chytrá knihovnička – Auta,
Lodě, Letadla

Praha: Slovart, 2021, 96 s., lepor.,
269 Kč
Auta, Lodě, Letadla, Jako blesk,
Nákladní auta, Rychlá pomoc, Stavební stroje a Zemědělské stroje, to
je soubor osmi knížek s tvrými listy
umístěnými v praktickém kufříku, které tvoří chytrou knihovničku, ze které
se mohou děti učit.
ISBN 978-80-276-0124-0

Kárová, Věra
Šimonovy pracovní listy 8

Praha: Portál, 2021, 64 s., brož.
159 Kč
Soubor cvičení a her určených k rozvíjení těch schopností dětí předškolního

Praha: Pikola, 2021, 56 s., váz. 229 Kč
Mechové víly jsou docela maličké.
ISBN 978-80-242-7390-7

Lego Harry Potter – Kouzelnická
výbava a kde ji najít
Překl. Belejová, Katarína, Brno:
CPress, 2021, 40 s., váz. 199 Kč
Otevři tuto pozoruhodnou knihu ze
světa Lego Harry Potter a najdi v ní
spoustu aktivit i zajímavostí o výjimečných kouzelných věcech, dopravních prostředcích či bytostech, které
patří do Kouzelnického světa.
ISBN 978-80-264-3505-1

Magrinová, Federica
Postav si svého dinosaura

Praha: Pikola, 2021, 12 s., 299 Kč
Kdysi dávno obývali naši planetu
obrovští ještěři.
ISBN 978-80-242-7139-2

Marianová, Tereza
Květolelo

Praha: Meander, 2021, 18 s., 198 Kč
Víte, že se řebříčku říká lidově myší
ocásek?
ISBN 978-80-7558-170-9

Mornštajnová, Alena
Strašidýlko Stráša

Praha: Albatros, 2021, 64 s., váz.
249 Kč
Postavit se strachu čelem je s kamarády mnohem snazší!
ISBN 978-80-00-06207-5

Pearlová, Alexa
Sasanka – Cesta za stromy

Překl. Jakobsson, Pavla, Praha:
Pikola, 2021, 104 s., váz. 199 Kč
Dobrodružství neobyčejného hříbátka pokračuje. Sasanka již dávno věděla, že není obyčejné hříbátko jako
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její sestry. A měla pravdu. Zničehonic
se ukázalo, že je nejen odvážná, ale
že také umí létat!
ISBN 978-80-242-7238-2

Pilátová, Markéta
Veverka z Vamberka – Na
zahradě

Praha: Meander, 2021, 32 s., váz.
198 Kč
První ze série příběhů pro nejmenší
o Veverce z Vamberka a její kamarádce
Žanetce z Žamberka od Markéty Pilátové s ilustracemi Daniela Michalíka.
ISBN 978-80-7558-160-0

Pokorná, Věra
Šimonovy pracovní listy 9

Praha: Portál, 2021, 23 s., brož.
139 Kč
Rozvoj pozornosti, cvičení postřehu, zraková diferenciace, rozvoj
myšlení. Grafomotofické tvary, rozlišování základních geometrických
tvarů, procvičování zrakové syntézy
a analýzy.
ISBN 978-80-262-1778-7

Riha, Susanne
Zvířata a jejich úkryty

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Pikola, 2021, 48 s., váz. 259 Kč
Veverka bydlí v hnízdě vysoko
na stromě a bobr si postavil hrad
v rybníku.
ISBN 978-80-242-7263-4

Roskifte, Kristin
Každý (se) počítá

Překl. Jindřišková, Jitka, Praha:
Portál, 2021, 64 s., váz. 299 Kč
Na počátku není nikdo. Nula. Na
konci je sedm a půl miliardy lidí.
Potkáváme se doma, v lese, na závodech, svatbách, v parku, v dopravní
zácpě. Všichni žijeme na jedné planetě, každý jsme jedinečný, každý (se)
počítá. A jedním z nich jsi ty!
ISBN 978-80-262-1719-0

Sekaninová, Štěpánka
Nejpodivuhodnější rostliny světa
Praha: Albatros, 2021, 64 s., váz.
249 Kč
Vítejte v botanické zahradě, kam po
dlouhá léta nevkročila lidská noha.
ISBN 978-80-00-06170-2

Sekaninová, Štěpánka;
Sedláčková, Jana;
Konečná, Magdalena
Malovaná příroda. Tvary a vzory
v přírodě

Praha: Albatros, 2021, 32 s., váz.
269 Kč
Zastavte se na chvíli a rozhlédněte
se kolem sebe. Možná že zahlédnete
puntíkovanou berušku, zubatý lístek
pampelišky anebo šnečí ulitu ve tvaru
malé spirály.
ISBN 978-80-00-06146-7

Small, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Kočička Kiki

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2021, 112 s., váz. 169 Kč
Vítejte v čarovném lese, o který se
starají roztomilá zvířátka a vzduchem
voní kouzla.
ISBN 978-80-253-5160-4

Small, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Veverka Viki

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2021, 120 s., váz. 169 Kč

24

Šestý příběh z čarovného lesa, o který
se starají roztomilá zvířátka a vzduchem voní kouzla. Doporučujeme jako
první čtení pro nejmenší čtenáře!
ISBN 978-80-253-5161-1

Stehlíková, Olga
Já, člověk

Praha: Albatros, 2021, 104 s., brož.
349 Kč
Co dělá člověka člověkem: Dvě ruce
a dvě nohy?
ISBN 978-80-00-06188-7

Szillatová, Antje
Pěkný opičinec

Překl. Haltufová, Vendula, Praha:
Pikola, 2021, 112 s., váz. 199 Kč
Malá malpa kapucínská uprostřed
lesa? Kocour Paulo z Panamy okamžitě vytuší, že na Florentýnu čeká
další záhadný případ!
ISBN 978-80-242-7303-7

Špičák, Jakub
Kubíkova cesta

Brno: Host, 2021, 146 s., váz.
Zapomeňte na JZD a sousedovic
kozu, tahle knížka je určena dětem,
které vyrůstají s mobilem. Kdo po
přečtení nedostane chuť projet se na
labutích a uzavřít přátelství na celý
život, ať zvedne ruku!
ISBN 978-80-275-0596-8

Takáčová, Magdalena;
Bezděková, Julie
V lese

Praha: Edika, 2021, 10 s., 299 Kč
Les nikdy nespí! Stačí zmáčknout tlačítko a uslyšíte to na vlastní uši. Kdopak to houká v korunách stromů?
ISBN 978-80-266-1594-1

Tuffinová, Olivia
Stáje ve Slunečném údolí – Pája
a vysněný poník

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Fragment, 2021, 120 s., váz. 199 Kč
Pája miluje poníky a s jedním se už
i přátelí. Vítejte ve Slunečném údolí,
kde se holčičí sny mění ve skutečnost!
ISBN 978-80-253-5127-7

Wirbeleit, Patrick
Tonička už všude byla

Brno: Host, 2021, 34 s., váz.
Kamarádi dobří, strakapoud a bobřík, ježek, čolek s beruškou na výpravu velkou zvou! Přidejte se k výpravě
zvířecích kamarádů — bobra, čolka,
strakapouda a ježka — a procestujte
s nimi svět křížem krážem.
ISBN 978-80-275-0386-5

Zommer, Yuval
Velká kniha divoké havěti

Praha: Slovart, 2021, 64 s., váz.
299 Kč
Chceš vědět, čím zastrašuje své
nepřátele dikobraz nebo co lapá
dlouhým lepkavým jazykem pásovec?
Uhodneš, proč má pavián na zadku
tukový polštář s holou červenou kůží,
proč jsou lenochodi zelení nebo která
kočkovitá šelma je největší?
ISBN 978-80-7529-409-8

Žabková, Aneta
Botička

Praha: Albatros, 2021, 64 s., váz.
249 Kč
Trochu napínavý, trochu dojemný
a opravdu hodně veselý – takový je
příběh dvou jabloňových skřítků, jedné holčičky a její ztracené botičky.
ISBN 978-80-00-06187-0

PRO DÍVK Y
Brueggemannová, Wibke
Láska je na prd

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha: Yoli,
2021, 480 s., brož. 399 Kč
Queer komedie o tom, že zamilovat
se možná není až taková pitomost.
ISBN 978-80-242-7201-6

Durková, Milena
Bára krotí rodinu

Praha: Fragment, 2021, 208 s., váz.
249 Kč
Báře je třináct a to jí stačí. Další problémy nepotřebuje.
ISBN 978-80-253-5153-6

Martišková, Petra
Tajemství obsidiánu

Praha: CooBoo, 2021, 288 s., váz.
299 Kč
Jediné, po čem Anna touží, je zdárně
udělat maturitu.
ISBN 978-80-7661-201-3

Špaček, Ladislav
Tereza, etiketa pro dívky

Praha: Yoli, 2021, 200 s., váz.
Tereza je obyčejná šestnáctiletá
holka, která se seznámí na
Facebooku s klukem o něco starším,
a společně prožívají všechny situace,
do kterých se dostávají mladí lidé
jejich věku.
ISBN 978-80-242-7292-4

PRO M L ÁDE Ž
Hadj Moussa, Iva
Démon ze sídliště

Brno: Host, 2021, 272 s., váz.
Šestnáctiletý Šimon žije na předměstí
Tábora a snaží se uniknout zoufale
nudnému a pokryteckému světu
kolem. Spolu se svými kamarády Drakem, Armanem a Ludacrisem hraje
v blackmetalové kapele.
ISBN 978-80-275-0673-6

Hutničenko, Alla
Neobyčejná povolání

Překl. Dvořáková, Jiřina, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 80 s., váz. 349 Kč
O jakém povolání sníš ty? Ahoj,
jmenuju se Ondra, a až vyrostu, budu
nejspíš objímat pandy jako moje sestra Irena, která je veterinářkou v zoo.
Anebo cvičit psy jako sestřenice Lili.
ISBN 978-80-275-0613-2

PRO N E JM E NŠÍ
Fischerová, Daniela
Pták Noh a ptáček Nožička

Praha: Meander, 2021, 32 s., váz.
198 Kč
Aby ptáci zachránili svůj les před požárem, musí uhodnout lstivé hádanky
ohnivého mužíčka. První z příběhů
pro nejmenší od Daniely Fischerové.
ISBN 978-80-7558-143-3

SCI-FI, FANTASY
Blacková, Holly
Jak se král Země víl naučil
nenávidět příběhy

Překl. Kolebáčová, Radka, Praha:
CooBoo, 2021, 192 s., váz. 349 Kč
Než se z něj stal krutý princ nebo
podlý král, byl jen obyčejným vílím
dítětem se srdcem z kamene.
ISBN 978-80-7661-191-7

Colfer, Chris
Příběh čarodějnictví

bibliografie
Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Fragment, 2021, 272 s., váz. 369 Kč
Brystal a její přátelé zachránili svět
před zlou Sněhovou královnou
a zajistili celosvětové přijetí magické
komunity.
ISBN 978-80-253-5126-0

del Rio, Tania
Warren XIII. a prokleté
třináctiny

Praha: Paseka, 2021, 240 s., váz.
Vzhůru na palubu, dálky volají! Ale
klidně můžete zůstat v pohodlí svého
pokoje. Velkolepý hotel Warren se
totiž stejně čile dokáže pohybovat po
lese i plout po vodě.
ISBN 978-80-7637-202-3

Gläserová, Mechthild
Strážci příběhů

Překl. Kousalová, Karolína, Praha:
Fragment, 2021, 344 s., váz. 349 Kč
Kdosi vstupuje do knih a mění jejich
děj. Kdo to je? A proč to dělá? Po
jeho stopě půjdou strážci příběhů.
ISBN 978-80-253-5162-8

King, William
Šedý lovec – Warhammer

Překl. Matoušková, Barbora, Frenštát
pod Radhoštěm: Polaris, 2021,
272 s., brož. 349 Kč
V krutém světě jednaačtyřicátého
tisíciletí je galaxie zmítána válkou.
Mezi lidstvem a jeho naprostou
zkázou stojí jen mariňáci Hvězdné
pěchoty, z nichž nejbojovnější jsou
Hvězdní vlci.
ISBN 978-80-7332-462-9

z n ov i ne k k 30. 8. 2021 378 ti t u l ů
hudebniny
HU DE B N I NY
Česká klavírní výprava. Vybral
a revidoval Ivo Kahánek

Praha: Bärenreiter Praha, 2021,
1. vyd., 68 s., brož. 299 Kč
Album skladeb Česká klavírní výprava
představuje reprezentativní výběr
z české klavírní tvorby od poloviny 18.
století po současnost. K vydání ji připravil klavírní virtuoz Ivo Kahánek a je
určena mírně pokročilým hráčům.
ISMN 979-0-2601-0898-1

Kouba, Jan
ABC hudebních slohů

Praha: Bärenreiter Praha, 2021,
1. vyd., 256 s., brož. 269 Kč
Kniha pojednává o stylovém vývoji
staré hudby od středověku po epochu hudebního klasicismu. Autor
přináší nesmírně fundovaný, sdělný
a přehledně členěný výklad o slozích,
v nichž skladatelé minulých století
komponovali.
ISBN 978-80-86385-44-0

Martinů, Bohuslav
Ariane / Ariadna, H 370. BMCE,
svazek I/1/12, velká partitura
v plátěné vazbě
Praha: Bärenreiter Praha, 2021,
1. vyd., 240 s., váz. 5250 Kč
První operní svazek v rámci Souborného vydání díla Bohuslava Martinů
/BMCE/ představuje v kritickém
vydání jednoaktovou operu Ariadna,
kterou Bohuslav Martinů zkompono-

val během pouhého jednoho měsíce
v červnu 1958 na textovou předlohu
svého přítele Georgese Neveuxe.
ISMN 979-0-2601-0907-0

Stamitz, Carl
Koncert C dur pro fagot a orchestr. Partitura

Praha: Bärenreiter Praha, 2021,
1. vyd., 44 s., brož. 450 Kč
Carl Stamitz (1745–1801) byl synem
svého slavného otce, Jana Václava
Stamice. Koncert C dur pro fagot
a orchestr z 80. let 18. století je šestým
z jeho sedmi fagotových koncertů.
ISMN 979-0-2601-0903-2

Stamitz, Carl
Koncert C dur pro fagot
a orchestr. Klavírní výtah, fagot
a klavír
Praha: Bärenreiter Praha, 2021,
1. vyd., 40 s., brož. 340 Kč
Koncert C dur pro fagot a orchestr
z 80. let 18. století je šestým ze
Stamitzových sedmi fagotových
koncertů. Kvydání připravil Ondřej
Šindelář. Klavírní výtah vypracoval
Petr Koronthály.
ISMN 979-0-2601-0904-9

vysokoškolská
skripta; učebnice
K YN O LOG IE
Horová, Eva
Není pes jako pes
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Praha: Esence, 2021, 136 s., váz.
249 Kč
Autorka je dlouholetá chovatelka
a cvičitelka psů s obsáhlou publikační
činností z oblasti kynologie, přispívala do časopisů a autorsky se podílela
na knize Kynologický výkladový
slovník.
ISBN 978-80-242-7344-0

procesů a poukázat na některé,
relativně jednoduché možnosti,
jak v tělovýchovném procesu
motorický výkon jedince
ovlivnit, popř. jak ovlivnit proces
motorického učení.
ISBN 978-80-261-0998-3

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Trávníček, Stanislav;
Calábek; Švrček, Jaroslav
Differential calculus I (for
teacher studies)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 94 s.
Učební text Differential Calculus
I (for teacher studies) je určen
predevším pro studenty prvního
semestru učitelství matematiky na
Přírodovědecké fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci v bakalářském studijním programu. Skripta
jsou v angličtině.
ISBN 978-80-244-5941-7

SPO R T
Benešová, Daniela
Kognitivní funkce a pohybový
výkon

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 256 s., brož.
Publikace si klade za cíl popsat
lidský pohybový výkon v kontextu
probíhajících kognitivních

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.
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Partnerské organizace: Divadlo Oskara Nedbala, Městská knihovna Tábor, Památník národního písemnictví, Přírodní škola
Mediální partneři: Mravenčí chůva, Art+Antiques, Artmap, Časopis HOST, Časopis Tvar, Český rozhlas, Kulturní čtrnáctideník A2, Revue Protimluv, Revue Souvislosti, Kulturne.com
Místní partneři: Johannes Cyder, Thir, Kafe a knihy Jednota, Bistro Stárkův dům, Varepo, s. r. o., Chotoviny, Kulturní středisko města Bechyně, MAS Lužnice, Cesta a Chris Rankin
hlavní partneři:

SVĚT KNIHY PRAHA 2021
Letošní ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2021 se zaměří
na Milana Kunderu, ukáže literární rozmanitost Francie, nahlédne do Polska i propůjčí hlas Bělorusku.
Nová sekce

Role hlavního hosta letos připadla Francii,
ale programová témata zavedou čtenáře
také do Polska a hlas bude dán i Bělorusku.
Opominuty nemohou být ani otázky vlivu
pandemie na knižní trh, jak a zda se proměnil. Prostřednictvím motta „Můj domov je
v jazyce“ prozkoumá program veletrhu otázky identity, jazyka a rozmanitosti a bude se
zabývat i problémem, jak definovat střední
Evropu. Mezi mnoha hvězdami, které na veletrh zavítají, je i autor Atlasu mraků David
Mitchell a silný hlas současné africké literatury Chimamanda Ngozi Adichie, známá
bestsellerem Amerikána.

dem Češka, která žije a píše ve Francii; svou
novinku uvede Muriel Barbery a o komiksu
pohovoří autorka a ilustrátorka Pénélope
Bagieu.

V hlavní roli Francie

Zaostřeno na Polsko

Letošní Svět knihy Praha je příležitostí poznat zevrubně současnou francouzskou literaturu. „Umožní nám obsáhnout hlavní individuální i kolektivní, intimní i politická témata, která se prolínají díly pozvaných autorů:
otázky identity, psaní o exilu a cestování,
vztah literatury a historie, otázky feminismu,”
říká o účasti na veletrhu za organizátory prezentace čestného hosta Florence Salanouve,
atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty a ředitelka Mediatéky Francouzského institutu v Praze. Skloňovat se
bude zejména jméno Milana Kundery, který se narodil v Brně, ale již několik desetiletí

Speciální pozornost si letos vysloužilo
i Polsko, jehož prezentace se loni vzhledem k pandemii odehrála pouze omezeně
a online. Osobně se návštěvníkům představí například prozaička a reportérka týdeníku Polityka Martyna Bunda, která za
románový debut Bezcitnost, v němž vypráví
o velkých dějinách z ženské perspektivy,
byla nominována na prestižní literární cenu
Nike. Dalším hostem je Witold Szabłowski,
který ve svých knihách zpracoval mimo jiné
takzvaný volyňský masakr. U příležitosti veletrhu vychází jeho poslední titul Jak nakrmit diktátora o kuchařích Saddáma Husajna

David Mitchell

Ch. N. Adichie

Laurent Binet

žije ve Francii. Jeho dílo bude v programu
nahlédnuto jak v literárním, tak filozofickém
i politickém kontextu.
Osobní účast na veletrhu přislíbila řada
osobností francouzského literárního světa.
Českým čtenářům je už dobře známé jméno
Laurenta Bineta. Autor bestselleru HHhH,
k němuž ho inspiroval atentát na Reinharda Heydricha, tentokrát představí novinku
Civilizace, v níž se pustil do konstruování alternativních dějin. Zároveň se s tuzemskou
spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, která podobně fabuluje v bestselleru Listopád,
setkají u debaty na téma Spisovatel a historická fikce. Dalšími francouzskými autory,
kteří se představí českým čtenářům, jsou
mimo jiné Lenka Horňáková-Civade, půvo-

L. Horňáková-Civade

Pénélope Bagieu

Muriel Barbery

Martyna Bunda

Zajímavou programovou novinkou je stálá
sekce Literatura jako hlas svobody. „Téma
podpory svobody, demokracie a lidských
práv ve světě mělo na Světě knihy vždy své
místo, a proto jsme se rozhodli vytvořit tuto
stálou sekci. Zaměří se na zemi, kde se literatura musí vyrovnat s politickým tlakem.
Letos je vybráno Bělorusko,“ nastiňuje programovou novinku dramaturg Guillaume
Basset.

Pandemie a trh
Jedním z aktuálních témat, o němž se bude
na veletrhu diskutovat, je samozřejmě vliv
pandemie na knižní trh. Podle ředitele veletrhu Radovana Auera situace uplynulých měsíců posílila některé trendy: „S covidem rostly
audioknihy a oživil se zájem o elektronické
knihy. Ty několik let stagnovaly, jejich podíl
na celkových tržbách nerostl, teď zase zamířil
vzhůru,“ upozorňuje. Více se podle něho rozevírají nůžky mezi mainstreamem a artem,
jako ohrožená vnímá malá knihkupectví.

Místo pro setkávání
„Dvouletý distanc nám jednoznačně potvrdil, že hlavní devizou naší akce jsou právě
osobní setkání. A to jak v rámci oboru –
nakladatelé, autoři, agenti a překladatelé
mezi sebou –, tak při setkávání se čtenáři.
Všechno již dnes vyřídíte online, ale rukou
si nepotřesete. Takže si od toho slibuji především, že se lidé od knih setkají. A třeba si
také vyříkají některé věci. A že se Svět knihy zase vrátí k roli iniciátora a akcelerátora
různých literárních i mimoliterárních aktivit.
Nejeden projekt se uskutečnil, nejedna kni-

Witold Szabłowski

nebo Fidela Castra. Biografie „polského superhrdiny“ Witolda Pileckého, který se dobrovolně nechal uvěznit v koncentračním
táboře Auschwitz, aby o továrně na smrt
podal zprávu, vynesla britskému reportérovi Jacku Fairweatherovi prestižní ocenění a autor ji přiletí čtenářům podepsat až
z Vermontu.

Jack Fairweather

Edina Szvoren

ha vyšla a nejedno přátelství vzniklo právě
díky Světu knihy,“ dodává Radovan Auer
a zve všechny příznivce dobrých knih na
Výstaviště v Praze Holešovicích. Jeho brány
budou otevřeny od 23. do 26. září.
(Foto: Leszek Zych, Ondřej Němec, Manny Jefferson,
Argo, JF PAGA, Francesca Mantovani, Simone Eusebio, László Belicza)

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 9. 8. 2021 až 15. 8. 2021

beletrie
1. Alena Mornštajnová Listopád Host
2. Marek Eben Myšlenky za volantem Brána
3. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
4. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Bourdon
5. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
6. Shari Lapena Její konec Kalibr
7. Karel Gott Má cesta za štěstím – Karel Gott Karel Gott Agency
8. Anne Jacobsová Panský dům: Návrat Ikar
9. Filip Rožek Gump – Pes, který naučil lidi žít (filmová obálka) Kontrast
10. Louise Pennyová Skleněné domy Kalibr

populárně-naučná
1. Pavel Kolář Posilování stresem – Cesta k odolnosti Universum
2. Nina Špitálníková Svědectví o životě v KLDR NLN
3. Jan Menděl Uprdelismus Pragma
4. Jaroslav Kmenta Babišovo Palermo I Jaroslav Kmenta
5. Miroslav Bárta Sedm zákonů – Jak se civilizace rodí, rostou a upadají Jota
6. Martin Hilský Shakespearova Anglie Academia
7. David Attenborough Život na naší planetě Práh
8. Lukáš Hejlík 555 – Výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka Došel karamel
9. Zdeněk Pohlreich Fresh kuchyně Sevruga
10. Satchin Panda Cirkadiánní kód Jan Melvil Publishing

pro děti a mládež
1. Leigh Bardugo Griša – Světlo a stíny Fragment
2. Yoshitoki Oima Němý hlas 1 Crew
3. Jeff Kinney Strašidelné historky báječného kamaráda CooBoo
4. David Walliams, Tony Ross Bestie z Buckinghamského paláce Argo
5. Jaroslav Foglar Rychlé šípy Jana Fischera Albatros
6. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
7. neuveden Moje chytrá knihovnička – zvířata Slovart
8. neuveden Najdi rozdíly Knižní klub
9. Leigh Bardugo Griša – Bouře a vzdor Fragment
10. Vojtěch Matocha Prašina – Bílá komnata Paseka
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Červen 2021 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. Alessandra Torre Smlouva na lásku Mystery Press
2. T. L. Swanová Jednou za život Metafora
3. Meghan March Království hříchu Baronet
4. Whitney G. Trhni si, Ethane Baronet
5. Alena Mornštajnová Listopád Host
6. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
7. Tim Weaver Ztracené střípky Mystery Press
8. Christina Laurenová Nelíbánky Jota
9. Melanie Moreland Van Baronet
10. Jo Nesbø Království Kniha Zlín
30

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

649 Kč

vázaná
480 stran

329 Kč

vázaná
224 stran

349 Kč

439 Kč

vázaná
400 stran

vázaná
608 stran

599 Kč

vázaná
432 stran

199 Kč

vázaná
192 stran

69 Kč

brožovaná
128 stran

199 Kč

vázaná
192 stran

149 Kč

vázaná
112 stran

99 Kč

brožovaná
164 stran

199 Kč

vázaná
120 stran

99 Kč

brožovaná
164 stran

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

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

LENKA ŠNAJDROVÁ

Tajemství
ve vaší hlavě

aneb Co nevíte, že víte
Snad každému se občas přihodí, že se cítí špatně a neví
proč. Nebo moc nerozumí tomu, co se rozhodl udělat.
Za tím vším může stát nevědomí – část naší mysli, která
většinou zůstává skryta, a přesto mocně ovlivňuje naše
životy. Promlouvá k nám ve snech, prostřednictvím
nemocí, předtuch – a řadou dalších způsobů. Jak jí
porozumět a jak se naučit využívat to, co nám občas
nabízí?
Brož., 224 s., 254 Kč

HANNS DEE, REGINE HATT

Tajemství vůní
a chutí
Jak působí na naši
psychiku
PŘEKLAD ALENA BEZDĚKOVÁ
Vliv chutí a vůní na náš život a naše chování bývá často
opomíjen, ale přitom je využíváme, když se chceme
posílit, dodat si odvahy, vyvolat příjemné vzpomínky,
vybrat si partnera nebo si jen zjemnit čich. Proč nám
ve stavu zamilovanosti chutnají jiné věci než jindy?
Jaké chuťové buňky mají znalci vína? A jak nás vůně
nenápadně manipulují k dalšímu nakupování?
Brož., 144 s., 212 Kč

obchod.portal.cz

