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Pestré literární
zážitky
Megan Campisiová
Pojídačka hříchů

Pojídačky hříchů vyslechnou
zpověď umírajících, během
pohřbu sní jídla symbolizující
hříchy a odcházejícím duším tak
umožňují vstup do nebe. Jaká
tajemství při své práci odhalí?

369 Kč
Překladová beletrie

Tomi Adeyemiová
Děti pravdy a pomsty

Přemysl Krejčík
Čokoláda pro wehrmacht

Dieselpunkový román z alternativní
historie 2. světové války. Londýn
zamítl atentát na říšského
protektora Heydricha a zcela
změnil strategii podpory
československého odboje. Zbylí
členové parašutistických výsadků
na území ČSR se musí soustředit
na nové cíle.

Pokračování bestsellerové série
Odkaz Orïši od přední autorky
africké fantastiky. Občanská
válka se zdá nevyhnutelná a před
Zélií stojí doposud nejtěžší
úkol: musí najít způsob, jak
zemi sjednotit — jinak se jí
Orïša rozpadne před očima.

399 Kč
Fantasy

349 Kč
Sci-fi

Lubomír Větříšek
Dva roky v hajzlu

Povinná četba především
pro pamětníky doby, kdy
se chodilo na vojnu. Pro ty,
kteří možná ještě mají doma
založenou vojenskou knížku.
Výjimečné ohlédnutí do časů,
ve kterých se pod záminkou
údajné služby vlasti vyráběli
„z chlapců chlapi“.

299 Kč
Česká beletrie

Jan Zábrana
Básně a povídky

Trojici stěžejních
básnických sbírek
Jana Zábrany Utkvělé
černé ikony (1965),
Stránky z deníku (1968)
a Samosoud (1968)
rozšiřuje nedokončený
soubor „samomluv“ Zeď
vzpomínek z let 1969—1971.

399 Kč
Česká knižnice

Kolektiv studentů FaVU
Sedimenty diagnózy wellness

Experimentální novela, kterou jako
kolektivní text vytvořili studenti z brněnské
FaVU. Bizarní dobrodružství v podzemí
běloruských solných dolů proměněných
v luxusní sanatorium.

Johan Troianowski
Růža

Není princezna jako princezna.
Růža nosí proužkované tričko,
kecky a na její ohnivě zrzavé
hlavince byste korunu hledali
marně. Co taky s ní? Při všech
dobrodružstvích by jí jen
překážela! Komiksová pohádka
plná interaktivních úkolů.

349 Kč
Pro děti

hostbrno.cz

249 Kč
Česká beletrie

Yoon Ha Lee
Nemrtvá zbraň

Vyvrcholení military
space opery Mašinerie
říše. Šaos Jedao je při
vědomí… A nic není
takové, jak si pamatuje.
Je opět mladým,
neznámým kadetem
v těle starce, generála
velícího elitnímu sboru.
A je nejobávanějším
i nejzatracovanějším
mužem v celé galaxii.

379 Kč
Sci-fi

Ted Chiang
Výdech

Kdybychom měli k dispozici
portál v čase, daly by
se vymazat naše vlastní
skutky z minulosti? Co
když hledáme ve vesmíru
inteligentní život, ale on je
tu po celou dobu s námi?
Devět ohromujících povídek
z blízkých realit přináší
fantastické odpovědi na
otázky, které nás zajímají
od nepaměti.

369 Kč
Sci-fi

Vanessa Springora
Svolení

Může svolení dítěte
ospravedlnit milostný
vztah s dospělým?
Autobiografický román
o nerovném vztahu, který
autorka ve svých 14 letech
skutečně udržovala
se známým postarším
spisovatelem.

299 Kč
Překladová beletrie

editorial

tip redakce

LISTOPÁD

Vážení a milí čtenáři,
je březen, který mám od dětství zažitý jako měsíc kni
hy a pokaždé ho slavím oživením své knihovny o nové
kousky. Ve výběru mi letos pomohl oblíbený Velký kniž
ní čtvrtek, který počínaje 18. březnem nabízí dvanáct
titulů, z nichž každý je sázkou na jistotu. Určitě si nene
chám ujít Woodyho Allena a jeho knihu Mimochodem.
Mám ráda všechny filmy tohoto svérázného holly
woodského nestora a doufám, že i do své biografie
vnesl stejně praštěný humor, pro který ho miluje celý svět. Z výběru „čtvrtečních titulů“
mi jako milovnici životních příběhů udělaly radost ještě dvě knihy. První se jmenuje
Dylan se dal na elektriku a připomíná zlomový okamžik v životě zpěváka Boba Dylana
a pod druhou nazvanou Z rodu vyvolených je podepsán syn filmového idolu Alaina
Delona. Tady očekávám, že to bude trochu dramatické čtení, protože dospívání tohoto
synka ze slavné rodiny se neobešlo bez karambolů, které jeho otec dost svérázným
způsobem řešil, a vztahy byly dlouho víc než napjaté. Abych ale nevyzdvihovala jen
žánr mému srdce blízký, pak musím říct, že jsem hodně zvědavá také na nový počin
Biancy Bellové. Tentokrát se pustila do povídek a kniha Tyhle fragmenty slibuje po
hled na obyčejné životní situace, které ale vlastně zase tak obyčejné nejsou. Po knize
Raději zešílet v divočině se mezi bestselleristy zařadil i Aleš Palán a dá se očekávat, že
jeho novinka Nevidím ani tmu bude také aspirovat na jeden z nejprodávanějších titulů
letošního roku. Všechny kousky z Velkého knižního čtvrtka rozhodně stojí za přečtení,
takže pokud stejně jako já chcete omladit knihovnu, směle do toho.
Pro jarní omlazení ducha ještě doporučuji osmnáctihodinový audio nášup pohá
dek Václava Čtvrtka, který vychází u příležitosti 110. výročí narození tohoto oblíbeného
autora. Na jeho knihách vyrostlo několik generací, a přestože dnešnímu dětskému svě
tu kralují Pokémoni a akční hrdinové, věřím, že staří známí jako hajný Robátko, Rum
cajs, víla Amálka nebo Křemílek a Vochomůrka v něm pořád mají své místo. Vsadím
se, že my o něco dříve narození se při poslechu Jiřiny Bohdalové, Josefa Somra, Stelly
Zázvorkové a dalších oblíbených herců neubráníme vzpomínkám na vlastní dětství.
A proč ne, trocha nostalgie nikoho nezabije.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Po čase zimním přicházívá jaro,
po beznaději vzniká naděje,
po hrůzách noci zasvítává den.“
Vladislav Vančura

Jednou z nejočekávanějších jarních novinek je Listopád Aleny Mornštajnové (vydává
HOST). Laťku si předchozími knihami, především výtečnou Hanou, nasadila proklatě
vysoko a odpovědnost by jí mohla svázat ruce. Ale nestalo se tak. Její slova jsou stále
stejně lehká, věty čtivé a příběh neobyčejně poutavý. Tentokrát rozehrála zajímavou
hru „co by kdyby“. Napadlo vás někdy, jak bychom dnes žili, kdyby sametová revoluce
byla nesametově potlačena a socialismus si dál razil
cestu našimi životy? Právě takovou, naštěstí jen fiktiv
ní, současnost nám autorka servíruje. A běhá z ní mráz
po zádech. Policejní hlídky na každém kroku, na inter
net zapomeňte a mobil jen pro nejvyšší politickou elitu
(ocenila jsem i autorčiny hříčky v podobě detailů jako
např. ulice Miroslava Štěpána). Obyčejní lidé chodí na
neplacené, ale povinné brigády do fabrik a na pole,
mlčí a pilně rozvíjejí socialistickou vlast. V občanském
průkazu (samozřejmě rudém) mají razítko podle
toho, jak moc jsou spolehliví a pro režim přínosní.
Červené je pro nejvěrnější služebníky a černé patří re
belům, na které je třeba si dát pozor. V takovém světě
žijí hlavní hrdinky Maja a její dcera Lenka. Jsou spolu, a přece bez sebe. Pojí je jen myš
lenky. Životy jim rozdělila listopadová revoluce, která neskončila vytouženou změnou
režimu, ale naopak jeho utužením. Maja za svou účast na demonstracích putovala na
patnáct let do vězení, její muž je nezvěstný, takže pravděpodobně popraven, a Lenka
skončila v „ozdravovně“, kde režim „ozdravuje“ dětské duše socialistickým myšlením.
Zatímco Maja na svou dceru nikdy nezapomněla a píše jí dopisy (samozřejmě cenzu
rované), Lenka vyrůstá sama s pocitem křivdy a zloby, že ji maminka opustila. Osudy
obou žen plynou každý zvlášť, ale jednou se nevyhnutelně musí protnout. Tušíte to,
těšíte se i bojíte, co se stane, jak se to stane? Samozřejmě, že to neprozradím, pročtěte
se k tomu stránku po stránce, nebudete litovat. Alena Mornštajnová vás udrží v napětí,
jako kdybyste četli detektivku. „Proč se musím bát vyjet z vesnice? Proč si musím dávat
pozor na to, co říkám? Proč se mám po zbytek života spokojit s místem občana nejnižší
kategorie? Vždyť jsem neudělala nic špatného, jen jsem řekla svůj názor,“ ptá se Maja.
Ačkoli je současnost v mnoha ohledech neutěšená, doufám, že takové otázky si už ne
budeme muset pokládat. Nikdy.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte a pí še

VÁCLAV JÍLEK
herec

Číslo 5 / vychází 22. 3. 2021

Na nočním stolku mi právě leží jedna zajímavá kniha.
Jmenuje se Na útěku a popisuje osud a životní cestu
Československého pilota ve službách RAF Josefa
Brykse. Autory jsou Luděk Navara a Miroslav Kasáček
a velice poutavým způsobem popisují tento neuvěři
telný příběh o lidské statečnosti. Zajímá mě tato doba
a příběhy skutečných hrdinů 20. století. Již dříve jsem
doslova jedním dechem přečetl knihu Jiřího Šulce s názvem Dva proti Říši.
Ale mou rozečtenou knihu jsem teď pár večerů zanedbával, protože jsem pilně
četl a studoval texty na namlouvání tří krásných titulů, které postupně vyjdou u Supra
phonu. Tím prvním, na který bych Vás chtěl nalákat, je audioverze knihy Pavla Taussiga
s názvem Život za smích, která pojednává o životě Vlasty Buriana. Během jara také
vyjde výroční kompilace pohádek Václava Čtvrtka, kde jsem měl tu čest namluvit ně
kolik pohádek O hajném Robátkovi a jelenovi Větrníkovi. A úplně jiného druhu je můj
poslední tip na audioknihu, která nese název Střední Evropa je jak pták s očima vzadu
od Jacquese Rupnika. Je to ucelený pohled na Československé dějiny a tento titul roz
hodně stojí za pozornost.

Vydavatel: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, z. s.
Šéfredaktorka: Jana Marxtová
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knižní tipy
DÍVKA BEZE JMÉNA
Lisa Reganová
Po prvním případu Josie Quinnové s názvem Mizející dívky
přichází Lisa Reganová s dalším napínavým příběhem. Má
záhadná Dívka beze jména, která trpí amnézií, něco společ
ného s únosem dítěte, který Josie právě vyšetřuje? Vypadá
to, že by mohla být Josiiným vodítkem, ale záhadná žena
neví, kdo je, kde se vzala ani čeho se tak bojí. Jisté je, že je
vyděšená k smrti… Je dívka beze jména svědkyně, podezřelá nebo možná budoucí
oběť? Během vyšetřování nachází Josie indicie, které ji utvrzují v tom, že pohřešo
vané novorozeně a neznámá žena mají něco společného, že ten, kdo je spojuje, je
velice nebezpečný a že se jí případ začíná dotýkat velmi osobně. Měla by Josie ris
kovat život dítěte, aby zachránila mnoho dalších? Nebo dokáže najít jiný způsob,
jak zastavit nelítostného vraha? Neústupná vyšetřovatelka Josie Quinnová hledá
odpovědi v thrilleru Dívka beze jména. Dechberoucí světový bestseller zaujme
fanoušky Angely Marsonsové, Helen Fieldsové a Roberta Bryndzy.

POVÍDKY A JEDNA BÁSEŇ
Zdeněk Svěrák
Zcela nové povídky různého ladění z pera českého veliká
na, z nichž některé jsou humorné, jiné vedou k zamyšlení,
ale všechny jsou protkané autorovou laskavostí a životní
moudrostí. Inspirací pro povídky Zdeňka Svěráka je život
sám a kdokoli z nás se mohl v životě dostat do stejné situace
jako jejich hrdinové. Bonusem knihy je báseň, která nečeka
ně předpovídá budoucnost českého národa, a navíc v jedné povídce mohou jen
sami čtenáři odhalit pachatele trestného činu.

Druhý případ forenzní specialistky Julie Schwarzové.
Další napínavý příběh od jedné z nejprodávanějších
německých autorek detektivních románů Catherine
Shepherd, která má na kontě přes 2 miliony prodaných
knih a ocenění bestseller deníku Bild.
Julia Schwarzová svou práci na pitevně miluje a se
smrtí se umí vypořádat. Horší je to s nočními můrami,
které ji v poslední době připravují o spánek. Soustředí se tedy raději na to, kdo mučil a zavraždil mladou
policistku, jejíž tělo našli v kufru jejího vlastního auta.
Komisař Kessler nejdříve hledá vraha mezi dealery
drog, kterým byla na stopě. Předpokládaný pachatel ale skončí pod koly vlaku a objevují se nové oběti.
Když Julia konečně pochopí, jak spolu jednotlivé stopy
souvisejí, dojde jí, že uvízla v síti manipulací a intrik
nevypočitatelného sériového vraha.

Kupujte na www.grada.cz

Obrazová kniha pro děti
BIMBA LANDMANN

Mapy mých
pocitů
PŘEKLAD DANIEL RAZÍM
Dítě se vypravuje na cestu, která ho dovede ke
zkoumání míst v jeho nitru. Jedinými slovy této
jinak tiché knihy jsou označení míst na mapách
tajemných krajin, které překvapivě a nápaditě
popisují různé lidské pocity. Kouzelná, výtvarně
výrazná a velkoformátová kniha představuje
množství odstínů jednotlivých emocí od radosti,
studu, údivu a strachu až k lásce. Určena je pro
děti od 4 let.
Váz., 44 s., 339 Kč

Trénink paměti a pozornosti
JITKA SUCHÁ

Obrazové luštění
pro každý den
ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ
Kniha obsahuje celou řadu úkolů, cvičení a kvízů zaměřených na
krátkodobou i dlouhodobou paměť, pozornost, zapamatování
detailů a práci s nimi, a to vše na úrovni zrakového vnímání.
Jednotlivé úkoly jsou řazeny do určitých oblastí, je tedy možné
se cíleně zaměřit na rozvoj jedné oblasti, anebo pracovat pouze
s těmi, které čtenáře nejvíce baví. Toto ale není podmínkou a je
možné si knihu užít i „na přeskáčku“.
Brož., 184 s., 259 Kč

obchod.portal.cz

knižní tipy

TO ŽE JE KAFKA?
Německý literární historik Reiner Stach (*1951) se dlouhá
léta zabývá životem a dílem Franze Kafky, o němž vydal mo
nografii Kafkův erotický mýtus (1987) a především rozsáh
lou třídílnou biografii Kafka – Rané roky (2014; tento díl vy
šel v originále až jako poslední), Roky rozhodování (2002)
a Roky poznání (2008), která vyšla česky v Argu v letech
2016–2018. Před vydáním posledního svazku napsal Stach
také knihu s názvem To že je Kafka? s podtitulem 99 odhalení (2012). Je to jakási mozaika střípků a doplňujících de
tailů a zajímavostí z Kafkova života a tvorby, nikoli ucelený portrét; možná jde zčásti
o partie, které se už nevešly nebo nehodily do Stachovy životopisné trilogie. Kniha
je tak spíše určena hlubším zájemcům o Kafku, kteří si chtějí leccos doplnit a osvěžit
a dozvědět se i něco navíc, co třeba jinde není. Je to také svébytný doplněk k mohutné
Stachově trilogii. Stach narazil při práci na biografii a při pátrání v archivech na neče
kané poklady. V 99 krátkých kapitolách s množstvím fotografií a citací z Kafkova díla,
dopisů a deníků přináší autor zajímavosti, objevy a někdy i málo známé a překvapivé
informace o tomto slavném pražském německém spisovateli. Kniha je rozdělena na
oddíly Zvláštnosti, Emoce, Četba a psaní, Grotesknosti, Iluze, V jiných končinách,
Zrcadlení a Konec a je doplněna Životopisnými poznámkami a Kronikou. Kapitoly
jsou čtivé a postupují zčásti podle chronologie Kafkovy životní pouti. Dozvíme se na
příklad, jak Kafka švindloval při maturitě, že byl velkým kreslířem, nedokázal lhát, pil
rád pivo, plival z balkonu, jakou měl oblíbenou píseň, že nebyl stydlivka a navštěvoval
prostitutky, o třech dopisech otci, s nímž měl problematický vztah, že nevěřil lékařům
a neměl valné mínění o očkování, jaký měl psací stůl a jak vypadaly jeho básnické
pokusy, také to, že byt Samsových v povídce Proměna měl skoro stejný půdorys
jako skutečný byt Kafkových v Pařížské ulici, jak vypadaly jeho „freudovské“ omyly
při psaní a tak dále… Knihu dokončil jako svůj poslední překlad Vratislav Jiljí Slezák
(1932–2020), jehož památce je české vydání věnováno; vydalo ji Argo jako svoji pub
likaci č. 4400. Dodejme, že Reiner Stach sestavil ještě podrobnou chronologii Kafka
den po dni (2018), která by si též zasloužila české vydání.
MILAN VALDEN

ROMANTICKÉ ÚTĚKY

Bestsellerová série Julie Caplinové
Najděte nejen lásku,
ale především samy sebe!

Fiona miluje cestování a její vysněnou destinací
je Japonsko. Když vyhraje plně hrazenou cestu, je na
vrcholu blaha. Ovšem jen do chvíle, než s hrůzou zjistí,
že jejím průvodcem je přitažlivý fotograf Gabe,
který jí kdysi zlomil srdce. Najdou si k sobě při
toulkách Tokiem znovu cestu?

KA

NOVIN

STAR TREK VOYAGER: DĚTI BOUŘE
Jak je nekonečný vesmír, jsou nekonečná i dobrodružství
lodi Enterprise na její cestě po nekonečném vesmíru. To
by mohl být také jeden ze sloganů v některém dalším filmu
„startrekovské“ série. Lidé milující scifi se dělí na „startreka
ře“ a „starwaraře“. Já jsem „startrekař“. Možná i proto milujI
Teorii velkého třesku a Sheldona jako Spockova dvojníka.
Pokud vůbec nevíte, o co jde, pak knížka scenáristky Kristen
Beyerové Star Trek Voyager: Děti bouře ani tato recenze
není nic pro vás. Ale můžu vás alespoň zasvětit do historie
tohoto velkého dobrodružství. Star Trek byl původně seriál,
který se vysílal na stanici NBC v letech 1966 až 1969. Každý rok mu šlo o život stejně
jako komukoliv, kdo se potuloval letem televizním světem. Ale když skončil, kupo
divu se zjistilo, že fanoušků je tolik, že stojí za to pokračovat. Loď Enterprise má za
úkol zkoumat vesmír, jeho daleká zákoutí a zjišťovat, kdo kde žije a jaký je cvrkot po
galaxiích. Kapitánem je James T. Kirk (v nových dílech jeho syn, až proklatě podob
ný sexy idolu Chrisi Pineovi) a jeho zástupcem je již zmiňovaný Spock, napůl člověk
a napůl Vulkánec. To je moc zajímavá postava, protože Vulkánci nelžou, logika je jim
nadevše a neprojevují city. Ve Spockovi se vulkánské a lidské vlastnosti perou a zvláš
tě v nových sériích a filmech toho autoři hojně využívají. Třetím důležitým chlápkem
je palubní lékař Leonard McCoy, v nových filmech se mu přezdívá Kostra. Celé se
to odehrává v době, kdy je lidstvo sjednoceno a je součástí spojené federace planet.
Podle všeho by mohla fungovat líp než spojená Evropa. Star Trek je nesmírně zajíma
vý i po stránce technické. Některé filmařské vymyšlenosti prý inspirují k přemýšlení
i vědce. A to zdaleka nejsou jediné důvody, proč byste měli Star Trek znát a tuhle kniž
ní novinku přečíst. Je jich celý vesmír.
JARMILA SKOPALOVÁ

JIŽ
VYŠLO

PŘEČTĚTE SI TAKÉ
PŘEDCHOZÍ KNIHY SÉRIE
„ROMANTICKÉ ÚTĚKY“
Kupujte na www.grada.cz

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

439 Kč

vázaná
608 stran

349 Kč

vázaná
400 stran

299 Kč

vázaná
256 stran

398 Kč

349 Kč

vázaná
232 stran

vázaná
304 stran

369 Kč

299 Kč

vázaná
272 stran

brožovaná
192 stran

399 Kč

kroužková

249 Kč

vázaná
160 stran

595 Kč

vázaná
282 stran

499 Kč

vázaná
288 stran

169 Kč

brožovaná
128 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.

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

SAM LOYD: Les vzpomínek
Přeložil Martin Urban, 448 Kč
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Nadějná třináctiletá šachistka Elissa
je na parkovišti uspána chloroformem
a unesena. Probudí se v naprosté tmě v jakémsi
sklepení a je jí jasné, že její vyhlídky na přežití
opravdu nadějné nejsou. Občas za ní přijde muž, z něhož
jde strach, a nějaký kluk, který si s ní chce povídat. Šance na
přežití jsou mizivé, ale Elissa se v temnotě naučí orientovat
jako na šachovnici a využít to jako svou výhodu. Mezitím
policistka, jež pracovala na podobném případu uneseného,
a poté zemřelého, dítěte už dřív, svádí závod s časem, aby ji
vypátrala ještě živou.
V knize Lese vzpomínek čeká na čtenáře jedno překvapení
za druhým a nakonec je vše úplně jinak, než se původně zdálo.
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Konečně jí dojde, co se vlastně stalo. Někdo ji chce unést.
Čapl ji na ulici. Zdejchne se s ní.
V hlavě má prázdno, změní se
v divoké zvíře. Zmítá sebou, kope,
otevře ústa a zakousne se útočníkovi do ruky. Ihned na jazyku pocítí něco mnohem odpornějšího než
vyčpělé cigarety. Temná odporná
chuť jatek vyšponuje záchvat úzkosti na maximum. Nemůže dýchat,
nemůže křičet. Neslyší nic než zběsilý šum vlastní krve. Hlavu jí vyplní
stříbrný záblesk, jako by jí v lebce
vybuchla rachejtle.
Elissa šlape ve vzduchu naprázdno jako na kole. Nyní okolí zní jinak,
nebo vlastně téměř nijak: oněměl
hluk okolních aut i rackové, přestal
foukat vítr. Paty najednou najdou
oporu. Dutě to zaduní. Elissa si uvědomí, že je v jakémsi kontejneru,
kovovém – nebo možná ve vozidle.
Bolestivě se jí sevře hrudník, když
si vybaví bílou dodávku s hrůzu nahánějící samolepkou, na níž je lebka
v klobouku kouřící cigaretu.
KLÍDEČEK.
Elisse se zvedne žaludek, pokusí se ovládnout. Jestli se pozvrací,
nebude to mít kam odtéct. Když si
představí, jak zvratky stříkají z nosu,
natolik ji to šokuje, že povolí svaly
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a nechá klesnout hlavu. V bezvědomí je pouze několik sekund, a když
se probere, téměř všechno zůstává
stejné. Prsty přes oči se posunou
a Elissa zahlédne úzký trojúhelníček
oblohy. Ozve se zavrzání a zadunění, jak se zabouchly dveře. To, co ji
čeká, se aspoň odehraje v soukromí.
Znovu se poblíž ucha ozve dýchání, sice o něco výš, ale jen o málo. „V klidu,“ sípá něčí hlas. „V klidu.“
Elissa by se tomu člověku nejraději zakousla do prstů, ale představa krve prýštící do úst je nesnesitelná.
„Mám s tebou plány, zlato,“ oznámí jí ta osoba. „Dneska neumřeš.“
Při té představě se Elissa otřese.
Pod ní se účastně chvěje podlaha
dodávky. Navzdory zmatenosti si
uvědomí, že otřesy způsobuje
běžící motor a následné klepání výfuku.
Zvuk symbolizuje zpřetrhání vztahů, pohromu. Až tam daleko naproti parkovišti, za hotelovou vstupní
halou a dále za kobercem pokrytou
chodbou je taneční sál, kde sedí na
polstrované konferenční židli máma
a žvýká tuňákový sendvič. Už teď
jako by je dělil širý oceán.
Elissa se vzpírá, mlátí kolem sebe a využívá veškeré síly, jaké jsou
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její svaly schopné, aby se zbavila
sevření rukou a mohla křičet. Jestli se neosvobodí během několika
vteřin, bude pozdě a ten oceán už
nepřeplave. Patou cizímu člověku
drtí holeň, opakovaně do něj bije
lokty. Pak se stane něco neočekávaného – ruku, která jí překrývala ústa, odrazí. Elissa se nadechne,
aby mohla křičet. Jenomže když se
plíce začínají plnit vzduchem, ucítí na tváři něco vlhkého – hadr,
z nějž kape studená tekutina. Jak
se jí hrudník rozšíří, vdechne výpary. Příliš pozdě si uvědomí, že
její zápas nebyl záchranou, nýbrž
prokletím.
Chemikálie vtrhne do plic, kde
rozkvete jako jedovatá květina. Elissa se rázem uvolní. Hrudník splaskne, nový nádech. Teď už to není
jediná květina, ale celá louka. Utrpení se rozplývá. Elissa zažívá euforii. Odehrálo se něco důležitého,
ale sotva si dokáže vzpomenout
co. Nemá teď náhodou být někde
jinde? Louka ji vábí tak nádhernou
písní, že se rozhodne ignorovat slabý hlásek, který žadoní, aby se nepodvolila: nepodléhej.
Svaly se uvolní a Elissa se noří do
temnoty. Není třeba se jí bát, ale
přijmout ji, což přesně Elissa udělá.
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GEN’IČIRÓ TAKAHAŠI
Sbohem, Gangsteři

PHILIP PULLMAN
Kniha prachu 2.

Přeložili Anna Cima a Igor Cima,
448 Kč

Tajné společenství

Kdysi dávno dávali rodiče svým dětem
podobná jména, jaká mají postavy ze
slavných románů. Dnes si však lidé
sami dávají jména, jaká se jim zlíbí.
V takovém světě žije se svou přítelkyní
jménem Zpěvník a kočkou Jindřichem
IV. vypravěč románu, který pracuje jako učitel poezie ve
Škole poezie. Kdo jsou tajemní Gangsteři, kteří tento svět
bez přestání terorizují a s jakými problémy se hrdina románu
potýká v rámci svého netradičního zaměstnání?

Přeložila Dominika Křesťanová,
598 Kč
Konečně se ke čtenářům dostává
čtvrtý díl Jeho temných esencí, druhá
Kniha Prachu. Lyra už dávno není dítě,
uplynulo dvacet let od chvíle, kdy ji
coby miminko dopravil do bezpečí jedenáctiletý Malcolm. Lyra
nyní studuje v Oxfordu, její vztah s Pantalaimonem ovšem
prochází krizí. Daemon se při jedné noční procházce stane
svědkem vraždy neznámého muže. Do rukou se mu dostane
jeho peněženka a deník. A pak už události naberou turbulentní
spád.

DE N

IBON MARTÍN
Tanec tulipánů

THOMAS PERRY
Zapadákov

Přeložila Lenka Malinová, 498 Kč

Přeložil Martin Urban, 398 Kč

Baskické Urdaibai je magický kraj
protkaný přímořskými mokřady. Tato
idylická scenerie se stane pozadím
děsivého zločinu: kdosi přivázal na
koleje slavnou místní novinářku a její
smrt zveřejnil v přímém přenosu.
Oběť držela v ruce překrásný rudý tulipán. Případ vyšetřuje
mladá vyšetřovatelka Ane Cesterová a klíč k celému případu
leží v minulosti: seznam ženských jmen. Čas běží a jména na
seznamu neúprosně ubývají - obětí přibývá.

PETR SAGITARIUS
Klasztor, Návrat

Weldonville je poklidné městečko
v Coloradu, ale za městem stojí věznice,
kde je spousta vězňů se zostřeným
dohledem. Dvanáct z nich vymyslí
a provede plán, jak se dostat ven. Aby
se ztratili v davu, vypustí na svobodu
přes tisícovku dalších zločinců. Většina
uprchlíků je pochytána, ale dvanáct strůjců útěku a následného
masakru se nepodařilo dopadnout. Proto místní policistka
skvělých kriminalistických schopností požádá o roční volno…

Trujkunt 2

PHILIP K. DICK
Kaňte, mé slzy,
řekl policista

248 Kč

Přeložil Viktor Janiš, 298 Kč

Trujkuntem nazývá autor
nejvýchodnější místo Česka, kde život
píše zajímavé příběhy. Vyšetřovatel
ostravské kriminálky major Roman
Saran opět řeší vraždy spáchané
za podivných okolností. Příběhy Klasztor a Návrat plynule
navazují na předchozí trilogii. Ukazuje se, že klášter nemusí
být jen duchovním místem a že minulost je někdy lepší
nechat nedořešenou. Přijde také chvíle, kdy pěsti svérázného
policisty nestačí. Je třeba tasit zbraň…

DAVID WALLIAMS
Něfo
Přeložila Veronika Volhejnová,
298 Kč
Udělejte radost svým dětem a kupte
jim nový příběh od autora dětských
bestsellerů. Tentokrát o holčičce, která
měla úplně všechno, ale chtěla ještě
„něfo“. Myrta Mírná má všechno, na
co si vzpomene. Jenže mít všechno
jí pořád ještě není dost. Chce víc, víc a ještě víc! Když přijde
se svým dalším přáním, má to malý háček. Nikdo neví, co
to je. Myrtini trpěliví rodiče však udělají cokoli, jen aby jejich
dceruška byla šťastná.

Jason Taverner, televizní hvězda, kterou
sledují milióny oddaných diváků, se
probouzí v hotelovém pokoji a zjišťuje,
že ho nikdo nezná. Bez dokumentů
prokazujících jeho existenci se ocitl
v klaustrofobickém policejním světě
plném informátorů a udavačů, kde je jen otázkou času, kdy
vzbudí pozornost mocných a bude zatčen. Autor vytvořil ve
své fantazii svět, v němž jsou lidé sledováni na každém kroku.
Svět, v němž se nelze vyhnout slídivým očím a žít svobodně.

ANDRI SNÆR
MAGNASON
Truhla času
Přeložila Marta Bartošková, 348 Kč
Se světem se stalo cosi divného. Lidé
přebývají v truhlách, v nichž neplyne
čas, a čekají na lepší budoucnost.
Co se přihodilo? Odpověď zná jen
stará paní, která se jediná nezavřela
do truhly a pátrala po příčině. Objevila příběh o princezně
a králi Dimonovi, jenž kdysi dávno dobyl svět a pokusil se
zvítězit nad časem. A teď tu legendu stařenka vypráví dětem
vysvobozeným z truhel. Na nich je, aby zrušily dávnou kletbu
a daly svět zase do pořádku.
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ALAN MOORE,
JACEN BURROWS
Neonomicon
Přeložil Richard Podaný, 598 Kč
Komiksová legenda Alan Moore
a geniální umělec Jacen Burrows
představují mrazivý příběh! Brearsová
a Lamper, dva mladí a nafoukaní
agenti FBI vyšetřují sérii čerstvých rituálních vražd spojenou
s posledním tajným posláním Aldo Saxe – kdysi zlatým
hochem FBI, nyní odsouzeným vrahem a chovancem ve
věznici s maximální ostrahou. Nic je nedokáže připravit na
příšerné šílenství a nevyslovitelné hrůzy, kterým budou čelit.

BRAM STOKER,
GEORGES BESS
Dracula
Přeložil Richard Podaný, 548 Kč
Klasický román Brama Stokera dráždí
k nejrůznějším adaptacím už přes
sto dvacet let. Vábení neodolal ani
vynikající francouzský kreslíř Georges
Bess, jehož Dracula, věrný tématu
a atmosféře doby, umně zeštíhlený k lepší plynulosti děje
a k lepšímu využití vizuálních možností příběhu, ale hlavně
opatřený kresbou, která bere dech. Kniha patří k těm
nejlepším výtvarným a komiksovým zachycením slavného
upírského příběhu.

HYACINTHUS
Kosmogoniály
Přeložila Danuše Navrátilová,
498 Kč
Hyacinthus vypráví formou komiksu
dějiny vesmíru, od velkého třesku
k prvním pozemským živočichům, přes
náhlé zvraty při vzniku naší planety.
Předkládá nám ke čtení úryvky z děl
Sofoklových, Vergiliových, Eurípidových,
Ovidiových, Aristofanových,
Hésiodových a mnohých dalších. Obrázky text spíše doplňují,
než ilustrují, a přináší nový i poetický pohled na tajemství,
které od nepaměti fascinuje lidstvo: na tajemství zrození
našeho světa.

NEAL STEPHENSON
Kryptonomicon
Přeložil Robert Tschorn, 998 Kč
Kryptonomikon je epos naší doby,
někdy děsí, často rozesměje a hlavně
chrlí informace ze všech oborů od
kryptoanalýzy přes hledání pokladů
po správnou metodu konzumace
křupek s mlékem. Na jedné úrovni
poskytuje strhující a originální pohled na svět zmítaný válkou.
Na druhé jde o provokativní úvahu, jak věda a technika utvářejí
a proměňují běh dějin. Čtenáři ocení autorovu nesmírnou
erudici a stejně mohutnou imaginaci.
Knihu vydáváme ve spolupráci s nakladatelstvím Triton

JOHN GARTH
Světy J. R. R. Tolkiena

UMBERO ECO
Migrace a nesnášenlivost

Přeložil Vít Penkala, 588 Kč

Věčný fašismus

Kniha znalce Tolkienova díla zkoumá
místa, která inspirovala autora Pána
prstenů k vytvoření smyšlených končin
a dalších motivů jeho Středozemě.
Garthův výklad doprovází více než sto
ilustrací, mezi nimiž nechybí vlastní Tolkienovy kresby a malby,
archivní snímky, mapy a působivé fotograﬁe z nejnovější
doby. Autor identiﬁkuje předobrazy Hobitína, elfské Roklinky,
Třpytivých jeskyní v Helmově žlebu a mnoha dalších zásadních
bodů na mapě Středozemě.

Přeložila Helena Lergetporer,
198 Kč
Nový svazek z pera Umberta Eca
zahrnuje dvě autorovy práce. Migrace
a nesnášenlivost přináší texty (např.
část přednášky v rámci sympozia na téma perspektivy třetího
tisíciletí nebo úvod k antologii textů o reciproční antropologii),
které se nesou v duchu autorova přesvědčení, že zvítězit
nad rasismem znamená pochopit a přijmout odlišnost toho
druhého. Ve druhé práci Věčný fašismus si autor všímá fašismu
dodnes přežívajícího v nových formách.

STEPHEN HAWKING
Stručné odpovědi
na velké otázky

Průvodce začátečníka

Přeložil Rudolf Chalupský, 298 Kč

Překlad Jan Heller

Hawking ve své knize určené
širokému okruhu čtenářů zkoumá
řadu z největších záhad vesmíru,
i potenciální problémy, kterým čelí
nebo může čelit lidstvo na naší
planetě. Rozebírá mnohé obtíže, které mohou lidstvo ohrozit:
například klimatická změna, jaderná válka, rozvoj umělé
existence, genetické modiﬁkace člověka či střetnutí Země
s asteroidem a prosazuje názor, že důležitou úlohu při řešení
problémů na planetě Zemi sehraje věda.
Knihu vydáváme ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán

RICHARD DAWKINS
Rozchod s bohem

V tomto svižném uvedení do moderního
ateismu nám jeden z nejvýznamnějších
vědců dneška vysvětluje, proč bychom
neměli věřit v boha. Argumenty, které
rozvíjel ve své dosavadní práci, představuje ve své nejnovější
knize stručně, přehledně a působivě, se zřetelem na čtenáře,
kteří nejsou zběhlí v soudobé evoluční biologii. Ve své knize
dává čtenářům možnost znovu promyslet zásadní otázky
o životě a vesmíru.

Velký
knižní
čtvrtek
od 18. 3.

#mojeargo
WOODY ALLEN
Mimochodem

IAIN MACGREGOR
Checkpoint Charlie

Přeložil Michael Žantovský, 448 Kč

Přeložila Daniela Orlando, 448 Kč

Slavný režisér, komik, herec a spisovatel
ve svých pamětech nic neskrývá a jeho
pohled na vlastní bouřlivé životní osudy
nepostrádá humor. Dozvíme se o jeho
démonech, o jeho omylech i o tom, co
se mu podařilo, o lidech, které miloval,
s nimiž pracoval a od nichž se zároveň mnohému naučil.
Leží před námi zábavný, upřímný, skvěle podaný a bohatý
životopis složitého umělce, který patří mezi nejlepší režiséry
naší doby.

FRANTIŠEK ŠMEHLÍK
Slyšet jeleny zpívat

JOZEF KARIKA
Smršť

398 Kč

Přeložil Jiří Popiolek, 268 Kč

V horské osadě v Beskydech je
nalezena brutálně zavražděná dívka.
Vše nasvědčuje tomu, že se stala obětí
sexuálního maniaka. Šéf ostravské
mordparty Miroslav Lada rychle dojde
k přesvědčení, že vrahem musí být
někdo z místních. Jeho tým i s novým operativcem Romanem
Nitkou rozplétá vztahy mezi sousedy a souvislost s drogovým
byznysem. Dokážou se sjednotit a zbavit odlehlý kraj
monstra? A stihnou to dřív, než vrah udeří znovu?
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Kniha přináší nový pohled na dějiny berlínské zdi, a především na slavný hraniční
přechod Charlie, jenž se stal symbolem
studené války. V nesmírně čtivém příběhu vystupují významné postavy světové
politiky, ale také lidé, kteří slavnou zeď
stavěli a bourali, děti, které ji překonaly, vojáci strážící jednotlivá kontrolní stanoviště, agenti CIA, MI6
a Stasi, kteří dohlíželi na přeshraniční akce. Kniha připomíná, kolik lidských osudů zasáhla a jaké to bylo žít v rozděleném světě.

Noční jízda autem, okolo jen tma
a liduprázdná pustina. A za tebou
se žene vražedný, děsivý přízrak
stařeny v pohřebních šatech, který
je blíž, kdykoli zastavíš. Fenomén
halného větru je v Polsku dobře
známý a zdokumentovaný. Když fouká, stoupá počet
násilností, nehod, vražd i sebevražd. Jak ale tento vítr souvisí
s nebezpečným silničním úsekem na úpatí Západních Tater.
Hrdinové nového mysteriózního thrilleru zažívají tu nejhorší
noční můru.
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Nepřehlédněte
MARTIN ŘEZNÍČEK: Rozpojené státy

Rozšířené, aktualizované vydání, 348 Kč

Martin Řezníček se takřka každý večer po dobu pěti let pokoušel divákům přiblížit změny, jimiž Spojené
státy procházejí a které jsou možná nejhlubší za několik posledních dekád. Na Manhattanu radil
Henrymu Kissingerovi s výběrem kravaty před rozhovorem o Václavu Havlovi. V Texasu strávil
během hurikánu týden v bahně a dešti s lidmi, kteří přišli o vše kromě naděje, že bude líp.
Z kuloárů Kongresu informoval o testech pevnosti americké demokracie, ze Silicon Valley
o bezprecedentní technologické dominanci. Z Baltimoru během rasových nepokojů
referoval o tom, jak se společnost založená na pravidlech a zákonech dokáže během
jednoho odpoledne přetavit v totální anarchii s násilnostmi a rabováním. Druhé
vydání je rozšířené o kapitolu, jež přináší pohled na dramatický konec mandátu
prezidenta Donalda Trumpa.
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Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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NÁBOŽE NST VÍ
Mora, Eva-Maria
Tvá cesta k zasvěcení

Překl. Kraus, Ivan, Olomouc: Fontá
na, 2021, 200 s., brož. 358 Kč
Životní krize a rány osudu jako příle
žitost k uzdravení a duchovnímu růstu.
ISBN 978-80-7651-045-6

Wernisch, Martin
Církevní dějiny jako koncept

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2021, 96 s.,
brož. 159 Kč
Co se vlastně myslí církevními dějinami?
Pod tímto názvem se skrývá až překva
pivě široký obor skutečnosti i vědy, bo
hatě provázaný s mnoha dalšími, a dá
se nahlížet z rozmanitých úhlů.
ISBN 978-80-7325-514-5

ekonomika
DAN Ě
ÚZ č. 1405 Daně z příjmů
2021. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1 vyd., 159 Kč
Od ledna 2021 dochází k jedné
z největších změn zákona o daních
z příjmů – zavádí se tzv. daňový
balíček, umožňuje se zdaňování
paušální daní, provádějí se úpravy
v souvislosti se zrušením daně z na
bytí nemovitostí.
ISBN 978-80-7488-444-3

5/ 2021

ÚZ č. 1409 Cestovní náhrady, ….
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1 vyd., 79 Kč
Od ledna 2021 se mění všechny
sazby cestovních náhrad pro pod
nikatelský i veřejný sektor vč. sazeb
zahraničního stravného. Tato publi
kace obsahuje nejen všechny aktuální
předpisy k cestovním náhradám.
ISBN 978-80-7488-443-6

ÚZ č. 1414 Daň silniční, daň
z nemovitostí 2021. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1 vyd., 59 Kč
Publikace obsahuje aktuální texty zá
konů a jejich prováděcích vyhlášek. Od
minulého vydání byl novelizován zákon
o dani z nemovitých věcí a některé vy
hlášky, jsou zde také související pokyny
a sdělení Ministerstva financí.
ISBN 978-80-7488-450-4

ÚZ č. 1416 Sociální pojištění
2021. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1 vyd., 187 Kč
Publikace obsahuje 40 právních
předpisů, které jsou rozděleny do
čtyř kapitol: pojistné na sociální
zabezpečení, nemocenské pojištění,
důchodové pojištění, organizace
a provádění sociálního zabezpečení.
ISBN 978-80-7488-452-8

ÚZ č. 1406 DPH 2021. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1 vyd., 159 Kč
Zákon o dani z přidaného hodnoty
byl od ledna 2021 daňovým balíčkem
a některými dalšími novelami (celkem
19 změn a doplnění). Nově jsou zařa
zeny také dvě rozhodnutí o prominutí
daně a pokyny k nim.
ISBN 978-80-7488-445-0

ÚZ č. 1410 Daňový řád 2021,
finanční správa, …. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1 vyd., 175 Kč
Od ledna 2021 nabývá účinnosti zá
sadní novela daňového řádu, která je
největší novelou za celou dobu jeho
existence.
ISBN 978-80-7488-446-7

ÚZ č. 1415 Spotřební daně,
energetické daně 2021. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1 vyd., 137 Kč
Nové vydání publikace obsahuje
několik novelizovaných předpisů, ze
jména aktuální text zákona o spotřeb
ních daních, který byl od posledního
vydání šestkrát změněn, z toho tři
novely nabyly účinnosti v lednu 2021.
ISBN 978-80-7488-451-1

E KO N OM I K A
ÚZ č. 1401 Veřejné zakázky, ….
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1 vyd., 149 Kč
Do textů publikace jsou zapracovány
změny zákona o zadávání veřejných
zakázek, které nabývají účinnosti
1. 1. a 1. 5. 2021. Ke změnám došlo
také u zákona o investičních pobíd
kách, zákona o registru smluv a u ně
kterých vyhlášek.
ISBN 978-80-7488-436-8

PERSONALISTIKA
Abeceda personalisty 2021

Olomouc: Anag , 2021, 11. aktual.
vyd., 552 s., brož. 599 Kč
Tato praktická příručka je určena jak
personalistům, tak i širšímu okruhu
uživatelů, kteří se zabývají persona
listikou, např. manažerům, podniko
vým právníkům, asistentkám, odbo
rovým funkcionářům či účetním.
ISBN 978-80-7554-309-7

ÚČE TN IC T VÍ
ÚZ č. 1412 Účetnictví podnikatelů 2021. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2021, 1 vyd., 99 Kč
Publikace obsahuje kompletní sou
bor aktuálních předpisů pro účetnic
tví podnikatelů.
ISBN 978-80-7488-448-1

společenské
vědy; osvěta
E NC YK LO PE D I E
Bárta, Luděk
Dnes se stalo…

Praha: Albatros, 2021, 256 s., brož.
399 Kč
Hravá encyklopedie, která vám před
staví významná i legrační historická
výročí pro každý den v roce.
ISBN 978-80-00-06122-1
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H ISTO R I E
Bendová, Eva; Hojda, Zdeněk
Od práce k zábavě

Praha: Academia, 2021, 436 s., brož.
550 Kč
Od práce k zábavě. Volný čas v české
kultuře 19. století.
ISBN 978-80-200-3217-1

Bitton Kratochvíl, Miloslav
Na poslední chvíli

Praha: Epocha, 2021, 2 vyd., 248 s.,
váz. 299 Kč
Kniha Na poslední chvíli je první vzpo
mínkou účastníka druhého českosloven
ského vojenského odboje v Edici pamětí
Československé obce legionářské.
ISBN 978-80-278-0004-9

Breuerová, Alena
Můj rok 1951

Brno: BizBooks, 2021, 232 s., váz.
299 Kč
Desetitisíce těch, kteří právě tehdy
spatřili světlo světa, mohou zavzpo
mínat – a jejich blízcí s nimi – na
dobu, kdy docent Skála vymýšlel
celosvětově uznávaný koncept pro
tialkoholních stanic a ve školách se
objevily žákovské knížky.
ISBN 978-80-265-0968-4

Dejmek, Jindřich
Cirkulární telegramy Českosloven
ského ministerstva zahraničních
věcí z let komunistického režimu
(1956–1989) 1.díl. Cirkulární
telegramy MZV 1956–1967/68,
svazek I/1 (1956–1963)
Praha: Historický ústav AV ČR, 2021,
580 s.
Dokumenty reprezentativně ilustrují
cí vnější vztahy a aktivity českosloven
ského státu od událostí bouřlivého
a zlomového roku 1956 do období
Pražského jara 1968 a jeho ukončení
intervencí armád Varšavské smlouvy.
ISBN 978-80-7286-364-8

Novák, Martin
Kati pražského jara. Brežněv
a jeho éra v Kremlu

Praha: Epocha, 2021, 2. přeprac.
vyd., 336 s., váz. 289 Kč
Jméno Leonid Brežněv zná v České
republice skoro každý. Muž spoje
ný s likvidací reformního procesu
v Československu v roce 1968 ovlivnil
životy Čechů a Slováků tak jako málo
který jiný zahraniční politik.
ISBN 978-80-278-0005-6

KULTUR N Í
DĚ J I NY
Bilík, Petr
Financování filmu jako aspekt
kulturní politiky

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 204 s., brož.
Publikace v první části představuje te
matickou oborovou literaturu včetně
kvalifikačních prací a následně sledu
je vývoj vztahu státu a kinematografie
na detailně vykresleném pozadí pro
měn národní kulturní politiky od roku
1989 až téměř do současnosti.
ISBN 978-80-7422-762-2

LI D OVÉ Z V YK Y
Boledovičová, Martina;
Kindlová, Monika
Náš tradinář. Kronika rodinných
tradic, svátků a radostí
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Praha: Smart press, 2020, 264 s., váz.
Zaznamenávejte si své vlastní rodin
né tradice, významné dny a svátky,
oslavy a rituály, ale i rodinné re
cepty a vzpomínky svých blízkých.
Nejenže připravíte zážitky těm,
které máte nejraději, ale pomůžete
upevnit rodinné vazby a stvoříte
si svůj rodinný poklad pro další
generace.
ISBN 978-80-88244-21-9

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Strömquistová, Liv
Nejrudější růže rozkvétá

Praha: Paseka, 2021, 176 s., brož.
Liv Strömquistová, švédská autorka
úspěšných a provokativních komiksů,
si ve své knize pokládá jednu z nej
těžších otázek: Jsme v čase konzumu
a sociálních sítí ještě vůbec schopni
se zamilovat?
ISBN 978-80-7637-092-0

PR ÁVO
ÚZ č. 1404 Znalci, tlumočníci.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1 vyd., 99 Kč
Od ledna 2021 nabývá účinnosti zce
la nová právní úprava činnosti soud
ních znalců, znaleckých kanceláří,
znaleckých ústavů, soudních tlumoč
níků a soudních překladatelů.
ISBN 978-80-7488-440-5

ÚZ č. 1407 Advokáti, soudy
a soudci, ... . Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1 vyd., 129 Kč
Publikace obsahuje soubor předpisů
regulujících výkon některých práv
nických profesí. Mění se zákon o ad
vokacii, advokátní tarif, notářský řád
a notářský tarif. Celkem 18 předpisů
v aktuálním znění s tučným vyznače
ním všech změn.
ISBN 978-80-7488-441-2

ÚZ č. 1408 Hazardní hry. Úplné
znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2021, 1 vyd., 79 Kč
Publikace obsahuje předpisy regu
lující hazardní hry – zejména zákon
o hazardních hrách a zákon o dani
z hazardních her. Zákon o hazard
ních hrách je od ledna 2021 dotčen
obrovskou novelou.
ISBN 978-80-7488-442-9

ÚZ č. 1413 Účetnictví nevýdělečných organizací 2021. Úplné
znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2021, 1 vyd., 69 Kč
Publikace obsahuje všechny právní
předpisy pro účetní jednotky, u kte
rých hlavním předmětem činnosti
není podnikání, tj. politické strany,
občanská sdružení, církve, obecně
prospěšné společnosti, nadace, spo
lečenství vlastníků jednotek aj.
ISBN 978-80-7488-449-8

PRO RO D IČE
Baczynski, Kristyna
Přečti to všechno!

Překl. Jankovičová, Ivana Cohornová,
Praha: Edika, 2021, 48 s., brož.
199 Kč
Začni tvořit své vlastní časopisy!
Nauč se přilákat čtenáře a uchvátit je
zajímavostmi!
ISBN 978-80-266-1539-2

PSYCH O LOG I E
Málková,iva
Váhy života. Laskavý rozhovor
nejen o hubnutí s rozumem

Praha: Smart press, 2020, 240 s., váz.
Inspirativní příběh Ivy Málkové – psy
choložky, představitelky rozumného
a zdravého hubnutí, vizionářky, která
dokázala zlepšit kvalitu života dese
titisícům lidí
ISBN 978-80-88244-18-9

Martincová, Jana
Co se od kamarádek nedozvíš

Praha: Babyonline, 2021, 140 s.,
brož. 434 Kč
O všem, co chci, aby věděla moje
dcera. Právě o tom je novinka lékařky
Jany Martincové, která se více než 20
let věnuje zdravotnickému vzdělávání
veřejnosti a popularizaci medicíny.
ISBN 978-80-907132-6-0

Woititz, Janet Geringer
Dospělé děti alkoholiků

Překl. Martínek, Jiří, Praha: Portál ,
2021, 200 s., brož. 339 Kč
Když se v 80. letech minulého století
začala autorka zabývat rodinami lidí
závislých na alkoholu, vstupovala na
neznámé území a trvalo ještě několik
let, než se z její knihy Dospělé děti
alkoholiků stal bestseller.
ISBN 978-80-262-1713-8

SOCIO LOG I E
Celunova, Jelena
Češskaja respublika. Putěvoditel
po nacionalnym tradicijam
i stylju žizni

Překl. Tvrdíková, Sylva, Praha: Ekopre
ss, 2021, 1 vyd., 141 s., brož. 229 Kč
Publikace je určena všem rusky
hovořícím cizincům, kteří žijí v České
republice, a to jak studujícím český
jazyk, tak i žadatelům o azyl nebo
o české státní občanství. Jejím cílem
je seznámit cizince s českou společ
ností a kulturou.
ISBN 978-80-87865-68-2

Krchňák, Daniel
Dvě hemisféry – dva světy.
O vztahu asymetrie mozku
a trendů v současné západní
společnosti

Masarykova univerzita, 2021, 315 s.,
váz.
Současná západní společnost pro
chází mnoha dramatickými změnami.
Mnozí odborníci poukazují na zá
važnost negativních trendů, jako je
zhoršující se stav životního prostředí,
rostoucí nerovnost ve společnosti,
úbytek sociálního kapitálu.
ISBN 978-80-210-9663-9

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Eco, Umberto
Migrace a nesnášenlivost

Praha: Argo , 2021, 80 s., váz.
Svazek z pera Umberta Eca zahrnuje
dvě autorovy práce: Migrace a nesná
šenlivost a Věčný fašismus.
ISBN 978-80-257-3379-0

Osho
Tady a teď

Žlábková, Jana, Praha: Pavel Dob
rovský – BETA, 2021, 2 vyd., 488 s.,
brož. 369 Kč
Dokud budete utíkat před smrtí,

bibliografie
bude vás neustále porážet. Ale v den,
kdy se postavíte smrti čelem, vás smrt
opustí a vy zůstanete. Hlavním téma
tem třídenní promluvy, kterou Osho
pronesl na písčitém mořském břehu
ke svým žákům, byla smrt.
ISBN 978-80-7593-303-4

matematické
a přírodní vědy
ZOO LO G I E
Vítej v přírodě – Zvířata v lese,
v moři i na pólech

Říčany: Junior, 2021, 16 s., váz. 239 Kč
Na naší zemi žijí milióny druhů ži
vočichů – hmyzu, ptáků, ryb i zvířat.
Obývají rozdílná prostředí a přizpů
sobují se životu v nich. Mnohé z nich
vám představí tato kniha.
ISBN 978-80-7267-732-0

zemědělství
PĚSTITE L ST VÍ
Blahušová, Anita
Zahrada do vázy. Jak si vypěstovat vlastní květiny k řezu po
celou sezonu

Praha: Smart press, 2021, 224 s., váz.
Nová kniha zkušené autorky
a zahradnice přináší podrobného
průvodce pěstováním květin k řezu:
nádherných, pestrých, lokálně a eko
logicky vypěstovaných vlastníma
rukama. Je určena jak začátečníkům,
tak pokročilejším pěstitelům.
ISBN 978-80-88244-15-8

technické vědy
LE TEC T VÍ
Brzkovský, Marek;
Brzkovský, Norbert
Česká stíhací esa první světové
války

Brno: CPress, 2021, 144 s., váz. 299 Kč
Během 1. světové války se zrodil po
jem „stíhací eso“. Byl jím označován
letec, který dokázal sestřelit pět a více
nepřátelských letadel. Do konce
války tento sice neoficiální, o to však
cennější titul získalo pět pilotů, které
můžeme označit za Čechy.
ISBN 978-80-264-3489-4

STAVE B N IC T VÍ
Vyoralová, Zuzana
Zdravotní technika a zásobování
plynem v budovách

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2021, 1 vyd., 188 s., 260 Kč
Publikace popisuje profese, které sou
visejí se stavbou, stavbu doplňují a za
jišťují její plnou funkčnost. Proto jsou
neoddělitelnou součástí stavby a spolu
s jejím architektonickým ztvárněním
vytvářejí pohodu prostředí.
ISBN 978-80-88265-26-9

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Doležalová, Alena
Recepty na posílení imunnity

České Budějovice: Dona, 2021, 1
vyd., 128 s., brož. 199 Kč

Některé potraviny obsahují látky, které
mají schopnost posilovat imunitu or
ganismu. Bohužel je to otázka v dnešní
době stále dost opomíjená. Není lepší
si místo neustálých zákazů a omezení
uvařit dobré jídlo, pochutnat si a záro
veň udělat něco pro své zdraví?
ISBN 978-80-7322-228-4

Fritzsche, Doris; Szwillus, Marlisa
Vaříme zdravě pro diabetiky
Praha: Jan Vašut , 2021, 128 s., brož.
Jíte rádi koláče, milujete nudle a bram
bory a myslíte si, že se jich budete mu
set kvůli cukrovce zříci? Je pravda, že
při diabetu mellitu II. typu je nejlepší
terapií změna stravovacích návyků.
ISBN 978-80-7541-273-7

Winterová, Kateřina;
Šemberová, Kristina
Pečeme podle herbáře

Praha: Edice ČT, 2021, 208 s., váz.
399 Kč
Zlatá kniha moučníků navazuje na
úspěšnou sérii kuchařek Kateřiny
Winterové Vaříme podle Herbáře
a představuje ty nejlepší dezerty na
každý den i pro slavnostní chvíle, tra
diční české koláče, buchty a bábovky,
světové chlebíčky, cukrářské řezy.
ISBN 978-80-7404-344-4 $$

z nov i ne k k 22. 3. 2021 58 tit u lů
Překl. Drlík, Filip, Brno: Jan Melvil Pu
blishing, 2021, 416 s., brož. 399 Kč
Kniha předního světového neurověd
ce Matthewa Walkera odkrývá nej
novější poznatky z výzkumu spánku.
Poprvé v historii dnes věda dokáže
zodpovědět, proč vůbec spíme, jak
spánek prospívá našemu tělu a mozku.
ISBN 978-80-7555-122-1

Tlustá čára, tenká knížka – zpověď
fotografa. Známý fotograf Tomáš
Třeštík, trošku frajírek, trošku plachý
introvert, hvězda i outsider, piják i ab
stinent se v knize Po povrchu zavrtal
sám sobě pod kůži.
ISBN 978-80-267-1957-1

umění; hudba

ČESK Ý JA Z YK

HUD BA
Ščuka, Emil
Mistři. Nejvýznamnější romští
představitelé klasické hudby
a jazzu v Čechách a na Slovensku

Praha: Muzeum romského národního
obrození, 2020, 1 vyd., váz.
Knižní publikace, která představuje
výjimečné romské muzikanty mladší
a střední generace ze Slovenska,
Čech, Moravy a Slezska.
ISBN 978-80-907818-0-1

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y

učebnice
Starý, Milan; Stará, Ester
Nauč Edu abecedu

Praha: Pikola, 2021, 128 s., brož.
299 Kč
Jak se naučit správně číst a psát
všechna písmenka v abecedě?
ISBN 978-80-242-7173-6

TECH N I K A
Šámal, Oldřich
Technická mechanika. Mechanika tekutin

Praha: Informatorium, 2021, 1 vyd.,
86 s., brož. 295 Kč
Učebnice je čtvrtým dílem řady
technické mechaniky pro SPŠ se
strojírenským zaměřením. Seznamuje
s vlastnostmi tekutých látek, jejich
prouděním a působením dynamic
kých sil na těleso.
ISBN 978-80-7333-141-2

Fait, Tomáš
Šestinedělí

Praha: Maxdorf, 2021, 1 vyd., 72 s.,
brož. 245 Kč
Šestinedělí (puerperium) je období
do 42. dne od ukončení porodu. Je
charakterizováno ústupem fyziolo
gických i patofyziologických změn
spojených s adaptací organismu na
těhotenství.
ISBN 978-80-7345-685-6

Geisler, Stephan;
Remmert, Stefan
Zdravá záda

Překl. Burianová, Milada, Praha:
Esence, 2021, 160 s., váz. 359 Kč
Skoro každý den slýcháme, jak se ko
legové a kolegyně, přátelé a příbuzní
baví o různých potížích s krční páteří
nebo s oblastí kříže.
ISBN 978-80-242-7063-0

Ščuka, Emil
Narodili se se smyčcem v ruc

Praha: Muzeum romského národního
obrození, 2020, 1 vyd., váz.
Nejvýznamnější romští hudebníci v Čes
koslovensku, kteří působili v letech nově
vzniklého státu od roku 1918 až do
zániku společného státu 1991, a dále
pokračovali v hudební kariéře jako hu
debníci dvou samostatných států České
republiky a Slovenské republiky.
ISBN 978-80-907813-0-6

Praha: Galén, 2021, 168 s., brož.
500 Kč
Moderní učebnice Základy klinické
rehabilitace přináší studentům lékař
ských fakult a studentům fyzioterapie
bakalářského studia soubor základ
ních poznatků z oboru rehabilitace.
ISBN 978-80-7492-509-2

Poloková, Andrea
Praktický návod na kojení

Praha: Slovart, 2021, 124 s., brož.
199 Kč
Existuje propastný rozpor mezi tím,
jak by kojení mohlo být jednoduché,
a tím, jak jsou mnohé ženy šokovány
problémy v prvních hodinách kojení.
Počátky kojení je mnohdy zaskočí víc
než porod.
ISBN 978-80-276-0179-0

Walker, Matthew
Proč spíme – Odhalte sílu
spánku a snění

krásná literatura
CESTO PISY

K ATALOG
K V ÝSTAVĚ

DE TE K TIVK Y,
KRIMI

Jiří Načeradský. Podle fotografie.

Abercrombie, Joe
Půl války

OSO B N OSTI
Třeštík, Tomáš
Po povrchu

Praha: Motto, 2021, 224 s., váz.
299 Kč
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H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Wragg, David
Černí Jestřábi

Praha: Fobos, 2021, 352 s., váz.
Takhle si Vedren Chel život rytíře
nepředstavoval. Když ale nepřátelská
invaze rozpoutá v království peklo,
naskytne se Chelovi příležitost: po
kud dostane do bezpečí ztraceného
prince, bude zproštěn svého slibu
vůči strýci.
ISBN 978-80-7642-594-1

HUMO R
Jansa, Pavel
Covídky

Slušovice: Monument, 2021, 99 s.,
brož.
Pavel Jansa, autor téměř osmdesá
tiletý, napsal v období od dubna do
listopadu covidového roku 2020 hrst
rozmarných i moudrých povídek,
kterým říká „covídky“.
ISBN 978-80-88143-32-1

HUD E B N I NY

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2021,
144 s., váz.
Působivý a nádherně ilustrovaný
průvodce cestovatelky a novinářky
Sarah Baxterové vás rázem přenese
na místa obestřená tajemstvím.
Všechna skrývají opravdový lidský
příběh.
ISBN 978-80-88268-44-4

Cheb: Galerie výtvarného umění
v Chebu, 2021, 96 s., brož. 500 Kč
Katalog, vydaný ke stejnojmenné
výstavě, pořádané v GAVU Cheb v ter
mínu 10. září 2020 – 3. ledna 2021, je
úzce vymezenou sondou do tvorby Jiří
ho Načeradského (1939–2014). Zabý
vá se autorovým vztahem k fotografii.
ISBN 978-80-87395-44-8

Překl. Hron, Jiří, Ostrava: Domino,
2021, 416 s., váz. 399 Kč
Začne to v pondělí, když do výtahu
na Manhattanu nastoupí čtyři lidé.
Kabina s nimi vyjede do nejvyššího
patra, kde zastaví… a pak se zřítí na
dno výtahové šachty.
ISBN 978-80-7498-475-4

hudebniny

Baxterová, Sarah
Skrytá místa světa. Ilustrovaný
průvodce

Kolář, Pavel; Máček, Miloš a kol.
Základy klinické rehabilitace –
Pavel Kolář, Miloš Máček, kol.

Barclay, Linwood
Výtah

Překl. Tilcer, Roman, Praha: Laser,
2021, 424 s., brož. 399 Kč
Otec Jarvi musí splnit svůj slib a po
mstít se vrahům svého otce.
ISBN 978-80-242-7230-6

Bannalec, Jean-Luc
Bretaňský odkaz

Pondělíček, Jiří, Praha: Kalibr, 2021,
264 s., váz. 299 Kč
Osmý případ pro komisaře Dupina,
milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého
Pařížana za trest přeloženého do Bre
taně – na konec světa.
ISBN 978-80-242-7017-3

Janáček, Leoš
Příhody lišky Bystroušky. Souborné kritické vydání děl Leoše
Janáčka, řada A, svazek 8

Praha: Bärenreiter Praha, 2020, 1
vyd., 556 s., váz. 7900 Kč
Příběh o vychytralé lišce, jak jej do
Lidových novin psal na pokračování
Rudolf Těsnohlídek, se líbil Leoši
Janáčkovi natolik, že si sám napsal
operní libreto. Operu Příhody lišky
Bystroušky dokončil skladatel v roce
1923.
ISBN 979-0-2601-0937-7

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.

ALice munroová

Přítelkyně z mládí
Příběhy kanadské nobelistky jsou plné náznaků,
nedořečených věcí a tutlaných tajemství.
Náhody, nečekaná setkání i všední události se
v jejím nesentimentálním podání proměňují
v tajemné komnaty lidských osudů.

Liv StrömquiStová

Nejrudější
růže rozkvétá
Slovo láska na nás vyskakuje ze všech stran,
z románů, filmů, časopisů, ale čím častěji ho
užíváme, tím snadněji opouštíme jeden druhého.
Autorka provokativních komiksů si pokládá
jednu z nejtěžších otázek: Jsme v čase konzumu
a sociálních sítí ještě vůbec schopni se zamilovat?

KAzu KibuiShi

Amulet 5
Tajemný hlas kamene posouvá Emily jako figurku po
šachovnici. Ale vstříc čemu? Sázky se zvyšují s tím, jak
celá sága vstoupila do druhé poloviny. Kazu Kibuishi
v pohádkové fantasy Amulet spojuje vlivy ze Star Wars,
Pána prstenů nebo ze série o Harrym Potterovi.

