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PETR FIALA
PROČ MUSÍME VYHRÁT BITVU ROZUMU PROTI POPULISMU?
A JAKOU ROLI HRAJÍ MORÁLNÍ ZÁSADY V POLITICE?

Rozhovory s přáteli o sobě, naší zemi a o potřebě změny

Vychází v nakladatelství Books & Pipes, 144 str., 165 Kč

www.bookspipes.cz

Novinky
Zákoník práce
Komentář s judikaturou
podle stavu k 7. květnu
2021 • 2. aktualizované
a přepracované vydání

Vzory rozhodnutí
utí
a úkonů soudů
všech stupňů

A. Kottnauer, L. Jouza,
P. Hušková, V. Sládek,
H. Úlehlová, J. Vácha
Publikace komentuje
všechna ustanovení zákoníku
práce, a to především
s ohledem na rozsáhlou
novelu, která změnila úpravu
některých institutů, např.
dovolené, pracovní doby či
sdíleného pracovního místa.

v občanském soudním
řízení a v soudním řízení
ní
správním včetně zvláštních
ních
řízení soudních podle zák.
č. 292/2013 Sb.
5. aktualizované a doplněné
něné
vydání podle stavu
k 1. 1. 2021
Michal Králík a kolektivv
Podstatně přepracované
vydání soudních vzorů na
nabízí
abí
b zí
i on-line přístup ke vzorům
r m
rů
v editovatelné podobě.

978 stran, pevná vazba, 1790 Kč

1120 stran, pevná vazba,
1790
ba, 17
790
7
90 Kč

Kriminologie

Ekonomická
kriminalita očima
policejního orgánu

Jiří Jelínek a kolektiv
Monografie přináší nejnovější
poznatky o vědním oboru
kriminologie, o tradičních
i novějších formách
kriminality, jejích pachatelích
i obětech, jakož i ucelené
názory na kontrolu
kriminality. Obsáhlá
část je věnována
kriminologickým školám.

Pavel Kotlán
Publikace přináší praktický
pohled na zajišťování
majetku, trestní odpovědnost
právnických osob, tunelování,
úvěrový podvod a další instituty
a okolnosti spojené
s problematikou ekonomické
kriminality.

592 stran, pevná vazba, 820 Kč

143 stran, 290 Kč

Jaroslav Krejčí

Jak psát,
aby se to dalo číst

Protektorátní
premiér a předseda
Ústavního soudu
Zdeněk Koudelka
Biografie se zabývá profesním
i osobním životem Jaroslava
Krejčího – ambiciózního
politika a právníka spjatého
s temným obdobím
Protektorátu. Popisuje cestu
vedoucí na politický vrchol,
ukončenou odsouzením
za spolupráci s okupační mocí.

146 stran, 350 Kč

Jakub Šváb
V této inspirativní příručce
najdete stručná a přehledná
pravidla přístupného psaní,
která zaručí, že váš text bude
čtivý, dobře čitelný a že ho
budete mít rychle napsaný,
ať už píšete diplomovou
práci, úřední sdělení,
smlouvu nebo třeba obecní
vyhlášku.

140 stran, 260 Kč

www.knihyleges.cz
www
knihyleges

editorial

tip redakce

ROMANTIKA, PRAVOPIS A KRIZE

Vážení a milí čtenáři,
sotva dozněl ruch karlovarského filmového festivalu, kde nechybělo i několik filmů natočených podle
knižních předloh, už tu je další velká událost, která
kulturní svět pořádně roztočí. Konečně jsme se po
roční pauze dočkali veletrhu Svět knihy. Od 23. do
26. září se znovu uvidíme v Praze na holešovickém
výstavišti, všude budou vonět knihy, bude se besedovat, podepisovat… Samozřejmě, že všechno proběhne s opatřeními, která si covid žádá, ale závan normálnosti určitě ucítíme. Na
to, co nás na veletrhu čeká, jsme se zeptali jeho ředitele Radovana Auera v rozhovoru na straně 6 a přidali jsme také krátký rozhovor o běloruské literatuře, protože
právě na ni bude letošní veletržní program mimo jiné také zaměřen.
Právě v souvislosti s děním v Bělorusku, kde se literatura dostává do úzkých,
ne nepodobných těm našim před rokem 1989, nás zaujala zpráva, že některé
knihy dostávají status nežádoucích i v sousedním Maďarsku. V hledáčku se ocitl
dokonce sám Shakespeare. Uvidíme, jak se situace dál vyvine, ale znovu do tmářských dob snad nespadneme. Je přece jedenadvacáté století!
Že čas běží jako bláznivý, jak by zazpíval Karel Gott, jehož kniha byla mimochodem hned po svém vydání bestsellerem, jsme v redakci poznamenali s rozbalením diáře na rok 2022, který nám poslali z nakladatelství Prostor. A není to jen
tak obyčejný diář. Kromě toho, že je krásně výtvarně řešený, jsou v něm citáty
z knih oblíbené a tajemné spisovatelky Eleny Ferrante, jejíž trilogie Geniální přítelkyně je celosvětovým bestsellerem. Editorce Denise Novotné, s níž si povídáme
na straně 35, se podařil husarský kousek. Svým nápadem okouzlila samotnou
spisovatelku, která k vydání dala osobně souhlas, a stalo se tak vůbec poprvé, že
něco takového udělala. S takovým diářem se bude příští rok plánovat s úsměvem
a nadhledem.
Doufáme, že vám toto číslo Knižních novinek zpříjemní první podzimní dny
a těšíme se na Světě knihy na viděnou.
JANA MARXTOVÁ

Říká se, že všechny cesty vedou do Říma, ale postavy nového románu italského bestselleristy Lucy di Fulvia tam zavedou také touhy. Řím je autorovo rodné město, zná
ho do poslední uličky a o to je jeho vyprávění barvitější, uvěřitelnější. Máte pocit,
že městem procházíte s ním a s jeho hrdiny. Těmi jsou šestnáctiletý sirotek Pietro, na kterého se na chvíli usmálo štěstí,
když ho adoptovala bohatá hraběnka. K němu i k jeho dobrodějce se záhy štěstí otočilo zády a oni se spolu museli dát
na útěk právě do Říma. Do města míří i kroky patnáctileté
Marty, která tam hledá své kořeny. Píše se rok 1870 a v Římě
pod záštitou francouzské armády vládne papež. Sjednocené
Itálii, která se rozprostírá všude kolem, chybí právě onen
římský kousek k tomu, aby se slila v jeden velký stát. A právě
na pozadí těchto historických událostí se odvíjí příběh Pietra
a Marty. Pro romantiky, kteří nepohrdnou letmou lekcí dějepisu, je knížka Všechny touhy vedou do Říma (vydává Ikar,
přeložila Marta Bárová) jako stvořená.
Z úplně jiného soudku je kniha, za níž stojí dvojice mladých korektorek Karla Tchawou Tchuisseu a Sabina Straková, které si říkají Červená propiska. Tyhle dvě sympaťačky vás
šmahem přesvědčí, že čeština nejen není nuda, jak jste si ve
školních lavicích mysleli, ale že je s ní docela legrace. O přešlapech, záludnostech a častých chybách, které ve své mateřštině děláme, diskutují na webu i sociálních sítích a světlo
knižního světa spatřila před časem jejich první kniha Perličky
pro (ne)milovníky češtiny, která sklidila obrovský úspěch.
Proto ji nyní následuje pokračování s názvem 100 přešlapů
pro (ne)milovníky češtiny (vydává Universum).
A do třetice opět z úplně jiného soudku. Tentokrát psychiatrického. Pokud si čas od času povzdechnete, že máte
krizi, pak právě pro vás sepsali Radkin Honzák a Vladimíra
Novotná svou knihu Krize v životě, život v krizi (vydává Universum). Zaměřili ji právě na krizi, na její definici, na to, jak vzniká, jak poznat, že se k nám plíží, jak se s ní
poprat nebo jak jí zabránit, aby nás dostala. A to je samozřejmě to nejlepší řešení, žít
tak, aby na nás krize byly krátké.
JANA MARXTOVÁ

Motto čísla:
„Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné.
Záleží na tom, co si o tom myslíme.“
William Shakespeare

co právě čte i pí še

PETRA NESVAČILOVÁ
herečka

Číslo 18 / vychází 13. 9. 2021

Čtu už rok Jana Žižku Petra Čorneje. Knížka má osm set stran a já se skoro na každé
stránce zaseknu a studuju konotace. Hrozně mě to baví, historické romány jsou můj
nejoblíbenější žánr. Mám ráda fakta. Pak
mám rozečtenou knížku Adrieny Šimotové Uvnitř-vně. Je to krásný, křehký, něžný.
Úplně vás to odpoutá od okolního světa.
Doufám, že tak bude působit i moje kniha.
Právě mi totiž vychází prvotina, kterou jsem
pojmenovala Skutečná. Je to soubor povídek o všem kolem nás, o tom, co jsem prožívala jako dítě, co prožívám i dnes. Říkám tomu literatura života, protože to jsou
úplně obyčejné věci. Cokoli vidím, to mi přijde důležité. Jsem takový kronikář pocitů.
Povídky jsem si psala od dětství, byly to pro mě takové výlety do jiného světa. Dlouho
jsem toužila dát je všechny dohromady a vydat. Teď mám tenhle sen odškrtnutý, ale
to neznamená, že mám odškrtnuté celé psaní, jen povídky. Další krok bude román.
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rozhovor

s Radovanem Auerem

VELETRH MUSÍ BÝT ŽIVĚ
Veletrh Svět knihy se po roční pauze vrací. Jeho brány budou otevřeny od 23. do
26. září v pražských Holešovicích. Pořadatelé v čele s ředitelem Radovanem
Auerem se těší na návštěvníky i hosty, řeší koronavirová opatření a doufají, že
příští rok už bude všechno jako dřív. Nejen v knižním světě.
Bylo hodně těžké udržet všechno v chodu s ročním výpadkem? Připustil jste si možnost, že by veletrh zanikl?
Což o to, v chodu jsme vydrželi celou dobu, během kovidu jsme vlastně veletrh připravili třikrát. Problém byl
s ekonomikou celé akce. My si v běžných podmínkách
jsme schopni vydělat i na celoroční provoz. Ten je potřeba zachovat, pokud má mít akce mezinárodní úroveň.
Teď jsme naopak přišli i o veškeré úspory z předchozích
úspěšných ročníků. A chvílemi to opravdu vypadalo, že
to neustojíme a po léta budovaná akce zanikne. Pomoc
od státu v rámci kovidových opatření byla v našem
případě prakticky nulová. Nakonec nám z nejhoršího
pomohlo jak ministerstvo kultury, tak město Praha,
podpořil nás i náš zřizovatel – Svaz českých knihkupců
a nakladatelů. Teď už jsme z nejhoršího venku, ale musím říci, že chvílemi už jsem ten pomyslný ručník s tím,
že jej hodím do ringu, v ruce držel.
Hlavním hostem je Francie. Jaká jména, známá českým
čtenářům, se podařilo na veletrh získat?

Francouzi hodně pracují se jménem Milana Kundery,
kterého vnímají jako světového autora, jehož společně
„sdílíme“. Ten sice osobně nedorazí, ale máme široké
spektrum pořadů, kterými se jeho jméno prolíná. Přijede Laurent Binet, jehož Civilizace je literární událostí
a české publikum ho dobře zná a má rádo díky předchozím knihám. Ostatní autoři jsou sice u nás méně známí,
ale Francouzi je dobře namíchali tak, aby představili co
nejpestřejší škálu jejich literatury – od dětské, přes komiksy či detektivku po moderní romány. V neposlední
řadě k nám míří silná delegace francouzských nakladatelů, kteří chtějí navázat spolupráci s českým literárním
prostředím, což je pro nás velmi důležité.
Místo loňského ročníku se pořádala zajímavá čtení,
streamy... Nezalíbilo se vám něco z tohoto „nouzového
programu“ natolik, že jste to zařadili do programu standardního?
I s kolegy z jiných zemí jsme se shodli, že hlavní hodnota
knižních veletrhů tkví v osobním kontaktu – jak mezi lid-

rozhovor

Na co jste pyšný, že se podařilo?
Obecně jsem pyšný na to, že jsme to nevzdali a že tu jsme
s plnohodnotným veletrhem, navzdory všem komplikacím. Přivezeme světové autory, jako jsou David Mitchell
(Atlas mraků) nebo Chimamanda Ngozi Adichie (Amerikána). Dovezeme hodně reprezentativní delegaci autorů z Běloruska v rámci nové sekce Literatura jako hlas
svobody. A v neposlední řadě se u nás sejde a představí
většina lidí z oboru u nás, což, a vím, že se opakuji, považuji za nejdůležitější.
JANA MARXTOVÁ

s Miroslavem Oščatkou

ZAOSTŘENO NA BĚLORUSKO
Jedním z hlavních témat letošního ročníku Světa knihy je běloruská literatura.
Nesnadná situace v současném Bělorusku přiměla Centrum experimentálního
divadla v Brně, jehož součástí jsou Divadlo Husa na provázku, Ha Divadlo a platforma Terén k založení Ambasády nezávislé běloruské kultury v ČR.
Jaké je poslání Ambasády?
Usilujeme o to, aby běloruské téma nezmizelo z veřejného prostoru. Jsme divadelníci, a tak se snažíme
pomáhat běloruským umělcům a přispívat ke vzájemnému poznání našich kultur. Na podzim jsme oslovili
řadu osobností českého kulturního a veřejného života,
zda by nenapsali dopis konkrétním politickým vězňům.
Osobní listy napsali Olga Sommerová, Semjon Byčkov,
Erik Tabery, Kateřina Tučková, Šimon Pánek, ale také
nejvyšší ústavní činitelé jako předseda Ústavního soudu
Pavel Rychetský či předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil.
Podporujete konkrétní běloruské autory?
Letos na jaře jsme iniciovali několik rezidenčních pobytů
pro běloruské umělce v České republice. Ve spolupráci
s Moravskou zemskou knihovnou jsme přivezli básnířku Nastu Kudasavovou a prozaika Sjarheje Kalendu.
Dům umění města Brna poskytl pobyt pro výtvarníky
Uladzimira Hramoviče a Alesju Pčolkovou. Přidala se
také Činohra Národního divadla, která umožnila pobyt

mi v oboru, tak se čtenáři. Můžete udělat skvělé online
akce, jejichž prostřednictvím si dobře předáte informace, ale už ne tak dobře emoci. Naučili jsme se hodně pracovat online a určitě na tomto poli své aktivity rozšíříme
– více pořadů se bude streamovat a obecně natáčet, některé autory zapojíme do debat z jejich domovů. Základ
veletrhu ale musí být živě.

běloruským dramatičkám Axaně Hajkové a Aleně Ivaňušenkové. V řadě českých a moravských měst a na univerzitách pak proběhla autorská čtení a debaty.
Jak vidíte současnou situaci na běloruské kulturní a literární scéně? Má šanci nebýt ovlivňována politickou
situací?
Umělci obvykle citlivě reagují na to, co se ve společnosti
děje. Ti, kteří projeví názor nebo se pokoušejí o svobod6

nou tvorbu, jsou dnes v Bělorusku tvrdě umlčováni.
Divadla jsou šikanována či dokonce zavírána. Dochází
ke změnám ve vedení médií, galerií a dalších kulturních
institucí. Některá témata jsou režimu nepohodlná nebo
jsou dokonce tabu. A nemusí jít jen o politická témata.
Často jde o věci, které nám připadají přirozené a jsme
o nich zvyklí zcela běžně mluvit. Například o sexualitě
a jejích projevech, o nákaze koronavirem a o všem, co
s tím souvisí, o postavení žen ve společnosti, o zločinech
komunismu a podobně. Obávám se, že v Bělorusku
může umělec ve veřejném prostoru buď jedině lhát,
anebo mlčet.
Ambasáda se bude prezentovat na Světě knihy zajímavým programem. Co byste vyzdvihl?
Těším se na debatu s běloruskými spisovateli, kteří
dnes žijí v exilu, nebo na diskusi s běloruskými novináři.
Mluvit se bude například o tom, jak to dnes v Bělorusku
vypadá s informacemi, kde a jak se lidé mohou dostat
k pravdivým informacím a zda vůbec. Jsem moc rád, že
se objevíme nejen na výstavišti, ale také v Divadle Na
zábradlí či v DOXu, kde bude večerní autorské čtení
moderovat Jáchym Topol. Hodně zvědavý jsem také na
koncert běloruské punkové kapely Razbitaje serca pacana na nádraží v Bubnech. Koncert bude prokládaný
autorským čtením běloruských básní, večerem provází
Michael Kocáb.
JANA MARXTOVÁ

MUNIPRESS
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Vás srdečně zve na prezentaci novinek a doprovodné programy knižního
veletrhu Svět knihy Praha 2021, 23.–26. 9. 2021, na stánku P 106.

Sochařské Brno 1989–2019
Radek Horáček

Idea univerzity
z české perspektivy.
Rozhovory s Jiřím Hanušem

Dobrodružství historické
interpretace
Jiří Hanuš, Jiří Suk (eds.)

Čtvrtek, 23. září, 16.00 hod.,
Pravé křídlo, Literární salon, balkon
Setkání s autory nových knih
Pátek, 24. září, 14.00 hod.,
Pravé křídlo, Literární salon, balkon
Tajemství evoluce: besedují
Marek Orko Vácha a Jiří Vácha
Meze darwinismu
Jiří Vácha

Co nás učí nádory.
Paralely v chování buněk a lidí
Jana Šmardová

Vše pro výchovu.
Lekce z pedagogiky
Tomáš Janík

Velká logika. Věda o myšlenkovém řádu
Tož poslouchejte, jak jsme budovali republiku
Karel Engliš

nakladatelství munipress, Rybkova 19, 602 00 Brno

press.muni.cz
munishop.muni.cz
Munispace.muni.cz

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
WALTER TEVIS
DÁMSKÝ GAMBIT
Strhující příběh o dospívání,
šachách, feminismu a nebezpečných návycích vzbudil
senzaci na Netflixu v minulém roce a knižní předloha
vás pohltí úplně stejně.

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

WALTER TEVIS
MUŽ, KTERÝ SPADL
NA ZEMI
Román je příběhem Thoma
Thomase Newtona, mimozemského
návštěvníka, jenž byl v lidské podobě vyslán na naši
planetu, aby zachránil svůj
umírající lid.

ÁLF ZE ZLATÉHO KAMENE
Pověsti a pohádky z Faer-ských ostrovů. Příběhy za-znamenávají dějiny jednotlijednotli
vých rodů a míst a vyprávějí
hrdinské i vtipné příhody ze
života významných postav
lokální historie.

ROSA VENTRELLA
POMLUVA

ARTHUR JAPIN
PANÍ DEGASOVÁ

Rodinná sága z italského jihu
plná vášně a emocí na poza-dí druhé světové války. Silný
příběh o hanbě jedné rodiny
se prolíná s dějinami Itálie.

Životopisný román, který
strhujícím způsobem re
rekonstruuje umělcovy životní
vítězství i prohry včetně
jeho cesty do New Orleans,
kde žila jediná žena jeho
života.

MARKA MÍKOVÁ, GALINA MIKLÍNOVÁ
KABÁT A KABELKA

PETRA HŮLOVÁ
LIŠČÍ OČI

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

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

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

SVĚT KNIHY PRAHA 2021
Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny
nakladatelství Argo
na veletrhu Svět knihy
ve dnech 23. 9. až 26. 9. 2021
čekají na Vás naši autoři, dárky a hlavně narozeninová sleva 30%

Arthur Japin

Petra Hůlová

Martyna Bunda

František Šmehlík

Mikko-Pekka Heikkinen Miloš Urban

Lenka Horňáková – Civade Martin Řezníček Marka Míková
Laurent Binet Tom Lanoye Jan Novák Petr Sagitarius
Kadlečková Vilma Lenka Elbe Jean-Dominique Brierre
Miroslav Pech Gunstein Bakke Jakub Szántó
Zuzana Říhová Galina Miklínová Vratislav Kadlec
Josef Pánek

Pavla Horáková

Jakub Hussar

Najdete nás na stánku L407
více na www.argo.cz
KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

WWW.ARGO.CZ

knižní tipy

co | kde | kdy

ŠAMANSKÁ LÉČBA DUCHEM

LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM

Pokud očekáváte návod na výrobu ayahuasky – nápoje
šamanů, nebo návod, jak vypěstovat ty správné houbičky, tak budete zklamaní. Představte si, že úplný začátek
šamanské léčby je v tom, co jíte! Autor Alberto Villoldo
v knize Šamanská léčba duchem (vydává Fontána, přeložila Veronika Glogarová) popisuje zkušenost asi nás
všech, kteří máme doma zvíře: zatímco lékař vám jako
první otázku položí „jaké léky berete“, veterinář se vás
zeptá „čím to zvíře krmíte“. I já jsem nejednou uvažovala,
zda by mojí praktickou lékařkou nemohla být naše veterinářka. Její přístup ke zvířatům je jaksi celistvý a začíná právě tím nejzákladnějším
– co špatného ten pes sežral, že zvrací nebo má krev v moči. Villoldo proto nejdřív
vysvětluje, proč je jídlo tak důležité. A pro mě velký objev – střeva jsou skutečně druhým mozkem našeho těla. Tím, co tráví a jak to dělají, spoluvytváří mimo jiné hormon
serotonin, tedy ten, díky kterému máme dobrou náladu. Takže když jíte něco, na co
střeva vyplýtvají většinu své energie, nemají už kdy starat se o serotonin a hle – je tu
deprese či další onemocnění. Střeva se v posledních letech čím dál víc studují také třeba kvůli spojitosti s Alzheimerovou chorobou, ale tyto výzkumy jsou skutečně v začátku. Nicméně se zdá, že to, co jíme, má na nás mnohem větší vliv, než si myslíme. Svádíme hodně na nedostatek času, neuvědomujeme si návykovost cukru, pšeničných
výrobků, mnoho z nás má závislost na fast foodu a alespoň občas na těch správných
hospodských bramborových lupíncích. Když budete knihu číst pozorně, možná si
také uvědomíte, že nepotřebujete žádnou oficiální drogu, protože každý den fetujete
zcela legálně o sto šest. Takže jestli jste se shlédli v šamanismu, vězte, že budete muset
sáhnout velmi hluboko do svého nitra. Protože než začnete pracovat se svým duchem
a hledat „prastaré postupy pro dokonalé zdraví“, musíte nejdřív očistit své tělo. Když
zvládnete očistu těla, zvládnete i to další a vězte, že tahle cesta je jaksi drsnější než ty
ostatní, které jste možná na cestě k většímu vnitřnímu klidu podstoupili.
JARMILA SKOPALOVÁ

Půlmilionová Alena Mornštajnová
Aleně Mornštajnové, jedné z nejznámějších českých spisovatelek současnosti, se podařilo na české poměry něco nevídaného: prodala už přes půl milionu svých knih.
Kromě bestselleru Hana, jehož se dosud prodalo téměř dvě stě tisíc kusů, se na tom
významně podílí už i letošní novinka Listopád. Té nakladatelství Host v prvním nákladu vytisklo sto deset tisíc kusů.
Vyprodaný Gott
Symbolicky, v den nedožitých 82. narozenin Karla Gotta,
vyšla dlouho očekávaná autobiografie nazvaná Má cesta za štěstím. Výpravná publikace obsahující 96 kapitol
a zhruba 1800 fotografií i jiných obrazových a dokumentačních materiálů, z nichž mnohé dosud nebyly zveřejněny, vyšla v prvním nákladu 30 000 výtisků a vyprodala se
během několika dní. V České republice je přitom neofi
ciální hranice bestselleru 10 000 prodaných knih.
LUSTR plný hvězd
Ve dnech 23.–29. září 2021 proběhne už 8. ročník
festivalu LUSTR. Největší tuzemský festival ilustrace
a komiksu se vrací do své domovské galerie v Kampusu Hybernská v Praze. Výstavní program bude mít
dvě hlavní části – tematickou výstavu Zmar věnující
se uběhlému pandemickému roku a netematickou
přehlídku Showcase mladých talentů. Festival do
Čech letos přiveze zahraniční hvězdy, jako je francouzský kreslíř Simon Ecary, ředitel
festivalu Graphic Matters Dennis Elbers nebo ředitelka Gran Salónu Mexico Maru
Aguzzi. Z české scény ilustrace a komiksu se představí stálice jako Juliána Chomová,
Lucie Lučanská, Přemysl Černý, Marek Rubec nebo Myokard.
Knihy na kolejích
Už osmý ročník festivalu Čtení ve vlaku
pořádá Vysoká škola kreativní komunikace se střední školou a Akademií Michael. Ve dnech od 13. do 16. září bude
26 předních českých autorů předčítat ve
30 vybraných vlakových spojích. Těšit
se můžete například na Petra Stančíka,
Irenu Obermannovou, Irenu Douskovou, Jiřího Dědečka nebo Petra Stančíka. Zazní
ukázky ze současné české prózy i poezie, literatury faktu, fantasy, literatury pro děti
a mládež i žánrové literatury. V rámci závěrečné besedy na pražském hlavním nádraží
bude na programu diskuse o literatuře s Halinou Pawlowskou, Tomášem Třeštíkem
a Michalem Vieweghem. Celý program najdete na www.ctenivevlaku.cz.

DĚTI VOLHY
Jachel Guzina je současná rusko-tatarská spisovatelka
a ve své knize Děti Volhy (vydává Prostor) čtenáře zavádí
do prostředí ruských, respektive sovětských Němců na
začátku 20. století. Hlavním hrdinou je učitel Bach z malé
vesnice na břehu řeky Volhy, který v roce 1916 dostane
neobvyklý úkol. Má učit německy dceru statkáře Kláru, ale
během výuky jsou učitel a žák odděleni zástěnou. Statek je
ukryt v lesích na druhém břehu řeky. Po několika měsících
učení otec s celou rodinou odjíždí do Německa. Klára však
uteče ke svému učiteli. Vesničtí občané podivné dvojici
nepřejí, a tak se učitel s Klárou uchýlí na samotu, zpět na
opuštěný statek, kde jsou ukryti před celým světem. V roce 1923 se ve statku objeví tři
neznámí muži, kteří krutě týrají učitele a Kláru znásilní. Dvojice se snaží vzpamatovat
z otřesného zážitku a dál den po dni žije na statku, bez jakéhokoli kontaktu s vesničany
na druhém břehu. Po čase Klára porodí dceru Annu, ale krátce po porodu bohužel
umírá. Učitel je zdrcen, protože Kláru bezmezně miluje. Její ztráta ho dokonce připraví
o řeč. Chvíle, kdy náhle němý učitel uvažuje o tom, jak a zda vůbec bude schopen postarat se o novorozeně, patří nepochybně k nejsilnějším částem knihy.
Vesnice se během let, která učitel prožil s Klárou na samotě, velmi proměňuje.
Mnoho rodin se vlivem postupující sovětizace oblasti pokouší hledat domov „ve staré
vlasti“, tedy v Německu, nebo až v Americe. Ti, kteří zůstávají, se musejí podřídit novému režimu, jejich dobytek náhle patří družstvu, stávají se z nich kolchozníci, z jejich dětí
pionýři, tradiční němčina je nahrazována ruštinou. Němci, jejichž předky do této oblasti
kdysi pozvala carevna Kateřina Veliká, se stávají v nových podmínkách nepohodlnými.
Obstojí v této situaci učitel Bach? Kdo naučí malou Annu mluvit? Na jejich příběhu čtenář poznává nepříliš známou kapitolu dějin, seznamuje se s osudy takzvaných
ruských Němců.
LUCIE JÍLKOVÁ

Nelegální audioknihy
Audioknihy jsou rok od roku populárnější a jen za loňský rok za ně Češi utratili více
než 230 milionů korun. Podstatná část posluchačů ale za audioknihy nezaplatila
a nelegálně si je stáhla z internetu. Vydavatelé tak přicházejí o prostředky, které by
mohli investovat do dalších titulů. „Nepoměr mezi tím, kolik se toho ‚upirátí‘ a kolik se
legálně pořídí, je ohromný. Chybí právní povědomí o tom, že jsou to autorsky chráněná díla a že je tím pádem potřeba někomu zaplatit za to, že vznikla. Už jen proto,
aby mohla vzniknout další,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel vydavatelství
Tympanum a člen předsednictva Asociace vydavatelů audioknih Tomáš Výchopeň.
Problematický Shakespeare
Kvůli novému zákonu by mohly ze školní výuky v Maďarsku zmizet hry anglického klasika Williama Shakespeara nebo básně řecké antické autorky Sapfó. Nový maďarský
zákon totiž zakazuje šíření materiálů zobrazujících homosexualitu nebo změnu pohlaví mezi mladými lidmi do 18 let. Problém podle maďarských nakladatelů nenastane jen ve školní četbě, ale může dojít i k omezení prodeje těchto děl v knihkupectvích.
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Srdečně zveme na stánek L110
nakladatelství Dokořán na veletrhu Svět knihy 2021
23.–26. září 2021 na pražském Výstavišti

Pátek 24. září 2021, 16.00–17.00

autogramiáda Jaroslava Petra
L110 (levé křídlo)

Jaroslav Petr představí knihu Desatero smyslů, která letos získala cenu Magnesia Litera za naučnou literaturu.
Autor nás zavádí do tajů a záhad zvířecího i lidského smyslového vnímání a představuje řadu smyslových
vymožeností, nad nimiž často zůstává rozum stát. Zároveň ale také upozorňuje na úskalí, která zvířatům,
jejichž smysly se utvářely a evolučně cizelovaly po tisíciletí, způsobují násilné zásahy do přírody.

Sobota 25. září 2021, 11.00–12.00

autogramiáda Václava Cílka
L110 (levé křídlo)

Václav Cílek vedle novinky o přírodních zahradách Stromy mě znají jménem představí svou autorskou knihu
Jak přejít řeku, v níž pojednává o antropocénu, cestě šamana do Detroitu, kamenech Dunaje i o přílivech
a odlivech civilizací, vděčnosti a naději.

Sobota 25. září 2021, 12.00–13.00

beseda s Witoldem Szabłowským
Autorský sál

Witold Szabłowski v rozhovoru s Petrem Vizinou představí svou reportážní knihu Jak nakrmit diktátora,
která v létě 2021 získala cenu za nejlepší světovou knihu na kulinární téma (Gourmand World Cookbook
Awards). Pořádá Polský institut v Praze.
Sobota 25. září 2021, 14.00–15.00

autogramiáda Witolda Szabłowského
L110 (levé křídlo)

Jaký byl jídelníček nejhorších diktátorů 20. století, když rozhodovali o osudu svých zemí? Jaká byla
nejoblíbenější jídla Pol Pota, Idiho Amina, Fidela Castra či Saddáma Husajna a jak je uvařit? To se dozvíte
v životních příbězích jejich osobních kuchařů, které vypátral a vyzpovídal polský reportér Witold Szabłowski.

Sobota 25. září 2021, 16.00–17.00

autogramiáda Heleny Wernischové
L110 (levé křídlo)

Kniha Melancholie, kterou Wernischová představí, spojuje autorčiny kresby a akvarely s textem, většinou
ručně psaným. Vzniklo tak mimořádně působivé a velmi rozsáhlé dílo literární i výtvarné, pro něž bychom
v českém kontextu jen stěží hledali obdobu. Vyznačuje se výraznou autorskou poetikou a pozoruhodným
mezioborovým přesahem.

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

Pestré literární zážitky
N. K. Jemisinová
Smrtící luna
První díl dobrodružné série Snová krev z pera
nejoceňovanější fantasy autorky současnosti.
V prastaré říši Gudžárej je jediným zákonem
mír. Na střechách a ve stínech hlavního města
se skrývají sběrači — ochránci tohoto míru.
Jsou to kněží bohyně snů a jejich povinností
je sbírat magii z myslí spících a využívat ji
k léčení… a zabíjení, pokud o někom usoudí,
že je zkažený.
429 Kč Fantasy

Rachel Carsonová
Tiché jaro
Jedna z nejvlivnějších knih 20. století,
která odstartovala environmentální hnutí.
Svědectví o lžích agroprůmyslu, volání
o pomoc a jiskra, která zažehla zájem
milionů lidí o stav naší planety.
399 Kč Non-fiction

Jonathan French
Praví bastardi
Pokračování série nasáklé
krví a sarkasmem. Nady se
stala náčelnicí Bastardů,
poloorků, kteří jí po pádu
Pece přísahali věrnost.
Její kopyto však sužují
nejrůznější potíže. A kapitán
Bermudo mezitím osnuje
plán, s jehož pomocí se mají
kavaleristi v zájmu hispartské
koruny zmocnit vlády nad
Souzenými...
449 Kč Fantasy

Peter May
Muž bez tváře
Novináře a britského ministra najdou v politikově
domě v centru Bruselu — oba mrtvé. Podle všeho se
navzájem zastřelili. Novinářova autistická dcera,
která se během přestřelky schovávala v šatně, ale
posléze nakreslí mrazivý obrázek, na němž je ještě
třetí člověk. Muž bez tváře.
399 Kč Krimi

Naomi Noviková
Smrtící vzdělání
Do téhle čarodějné střední byste chodit nechtěli: místo
profesorů zde vyučuje drsnými metodami sama škola
a na každém kroku číhá zlý tvor, takže jediná vteřina
nepozornosti vás může stát život. Dokážou dva studenti
změnit dávné řády školy — nebo aspoň vlastní život?
379 Kč Fantasy

Annalee Newitz
Budoucnost jiné časové linie
Může se jeden člověk postavit
neosobním dějinným procesům
a vhodným zásahem změnit
jejich běh? Osudy dvou hrdinek
proplete cestování časem.
369 Kč Sci-fi

hostbrno.cz

Simona Bohatá
Klikař Beny
Mladík Beny odejde z domu před násilnickým
otcem a nachází útočiště ve sběrně svérázného
Fabrikanta. Objevuje ušmudlaný, rozpadající
se svět dělnických kolonií, hospod a sběrných
surovin osmdesátých let minulého století a živoucí
svět bizarních postaviček, které jej obývají.
389 Kč Česká beletrie

James Gould-Bourn
Když panda tančí
Danny to má těžké. Před rokem při
autonehodě ztratil milovanou ženu,
jejich syn Will sotva vyvázl životem
a od té doby nepromluvil ani slovo.
Pak si ale začne povídat s tančící
pandou v parku…
399 Kč Překladová beletrie

Marek Baroš
Pohádky ze skládky
Panenka Bibi si šťastně žije
u holčičky Žandy ve vysokém
domě. Jednoho dne ale v zápalu
hry přijde o nohu a Žanda ji
v úleku vyhodí do popelnice!
Je tohle konec pohádky? Ale
kdepak! Pohádka teprve začíná.
349 Kč Pro děti od 4 let

Aleksandra Mizielińska,
Daniel Mizieliński
Můžu ochutnat?
Objevte novinku od autorů
slavných Map! Navštívíte 26 zemí
z pěti kontinentů. A všemožné
pochoutky národních kuchyní si
můžete také sami připravit podle
některého z 56 receptů.
599 Kč Pro děti od 7 let

rozhovor

s Dominikou Prejdovou

CENA MI DALA VÍRU V SEBE
Laureátkou letošního už 26. ročníku Literární ceny Knižního klubu se stala Dominika Prejdová s knihou Z čeho je den.
Její rukopis popisující mikrosvět patchworkové rodiny v rozmezí několika let, z perspektivy nevlastní matky a matky dvou
dalších dětí, zvítězil v konkurenci 98 zaslaných prací.

Uspěla jste v obrovské konkurenci. Víte, čím jste porotu zaujala? V čem byla vaše kniha jiná?
To je asi spíš otázka pro porotu, která všechny texty
četla. Co mi utkvělo z předávání bylo, že ji vnímali
jako knihu o velké lásce, o velké těžké lásce. To se mi
líbilo. I když kvůli tomu jsem určitě nevyhrála.

Já to neberu jako „teprve“. Nejde mi o to plodit jednu
knížku za druhou. Už vím, že na psaní potřebuju čas,
že text musí dozrávat. A je dobré na něm pracovat.
Ale cena je pro mě strašně důležitá, protože mi dala
víru v sebe, kterou jsem nikdy neměla. A ano, píšu
povídky, zatím do šuplíku.

V úvodu píšete, že příběh je smyšlený. Vy ale sama
žijete v „patchworkové“ rodině. Opravdu v něm není
nic z vašeho života?
Je inspirovaný mojí osobní zkušeností, ale zároveň
už je smíchaný s fikcí. Zajímavé pro mě je, proč je
ta otázka vůbec důležitá?
Všichni se na to ptají.
Kdyby to byla čistá fikce,
bylo to míň hodnotné,
nebo více? Spousta knížek přece do jisté míry
vychází ze života a pak se
přemílá přes fikci. Přece
sama mysl tak pracuje.
Souvisí to s jednou věcí,
která mě dost fascinuje.
Totiž, jak je to vůbec s pamětí, která se bere jako
něco daného, věrohodného. Ale přitom je křehká
a je to vlastně něco, co se pořád každodenně znovu
vytváří, a je rozhodně ovlivnitelná, manipulovatelná. Někdo nám něco řekne, uvidíme fotku a my si
z toho vytvoříme vlastní vzpomínku. Nedávno jsem
četla článek o jednom z největších justičních omylů
v Americe, kde psychoterapeut několika lidem vštípil vzpomínky na vraždu, kterou nespáchali. Jejich
nevinu prokázali až testy DNA po dvaceti letech.

Žijete v Polsku, nedá mi to nezeptat se, zda čtete knihy v polštině a v čem se podle vás polská literatura
liší od české?
To je dobrá otázka, ale bohužel nejsem kompetentní na ni odpovědět, protože současnou českou
ani polskou literaturu
zase tolik nesleduju.
Jsem spíš konzervativní čtenář, mám málo
času a čtu hlavně klasiku. Mám ráda americkou literaturu, od
Henryho Jamese přes
povídkáře, Raymonda
Carvera, Johna Cheevera až třeba k Lucii
Berlin a Maile Meloy.
Fascinuje mě jejich
průhledný styl, říkají
jen minimum a přes tu
nedoslovnost, nedopovězení, vytvářejí napětí, pole k interpretaci,
je to taková průhledná dějovost, záznam
toho, co se děje, ale
nic víc, všechno si musí
čtenář už domyslet
ve své hlavě, vytvořit
vlastní celkový obraz.

Na svém kontě máte teprve druhou knihu. Budete
teď povzbuzena úspěchem psát více? Máte už něco
v šuplíku?
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O něco takového se také pokouším. Zároveň už
po první větě je čtenář vtáhnutý do děje. Jsou
to skvělé lekce storytellingu, je vidět, že to mají
v krvi, je to jejich tradice.
Píšete o filmech, umíte si představit knihu na filmovém plátně? Co byste řekla na filmovou nabídku?
Tuhle knihu ne, je moc intimní a zároveň mikrosvět.
Film je spíš makro. Ale jinak mě to zajímá moc, píšu
akorát s polskými kolegy seriál a film bych taky určitě ráda napsala.
JANA MARXTOVÁ

S LÁSKOU K TRADICÍM A FOLKLORU
PRŮVODCE PO ZVYCÍCH NAŠICH PŘEDKŮ
OD TŘÍ KRÁLŮ DO VÁNOC

TAKÉ JSTE PODLEHLI
JEDINEČNÉ METODĚ WIMA HOFA?
TATO PŘÍRUČKA JE PŘÍMO PRO VÁS!

MAJESTÁTNÍ ANTARKTICKÁ KRAJINA
V TEXTECH A NA FOTOGRAFIÍCH
VÁCLAVA ŠILHY

ŽIVOT PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ, KRÁSY A ÚSPĚCHU
INSPIRUJTE SE PODNIKATELKOU
A MATKOU ELONA MUSKA

LOVESTORY, ALE NE TAKOVÁ, JAKOU ČEKÁTE
NOVÝ ROMÁN ELIZABETH GILBERTOVÉ,
AUTORKY JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ BESTSELLERU
OCENĚNÉHO PULITZEROVOU CENOU
ZNÁTE ZE STEJNOJMENNÉ TV SÉRIE

SVŮJ STÍN NEPŘEKROČÍŠ.
RODINNÁ SÁGA ZE SEVERU.
KAŽDÁ RODINA MÁ SVÉHO KOSTLIVCE…

„PŘEŽIL JSEM KAMBODŽSKOU GENOCIDU.“
PŘEDLOHA STEJNOJMENNÉHO
OSCAROVÉHO FILMU.

JAK PRONIKNOUT DO MYSLI SÉRIOVÉHO VRAHA
PŘEDLOHA STEJNOJMENNÉHO
ÚSPĚŠNÉHO SERIÁLU.

SVĚT KNIHY JE TADY! VYUŽIJTE VE DNECH
23.–26. ZÁŘÍ NA NAŠEM ESHOPU WWW.JOTA.CZ

WWW.JOTA.CZ

30% SLEVU A DOPRAVU ZDARMA!

Svět knihy Praha ’21
23.–26. 9. 2021

Kompletní program
najdete na
www.svetknihy.cz

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ
Sjarhej ablamejka

Bělorusko
26. 9. 13.00
n

gUnStein bakke

Norsko

24. 9. 18.00
24. 9. 19.00
n

jérôme bonnetto
FraNcie

26. 9. 15.00
n

n

Chimamanda ngozi adiChie
Nigérie

25. 9. 17.00
25. 9. 19.00
26. 9. 13.00
n

Zofia Bałdyga

maďarsko

25. 9. 15.00
n

n

24. 9. 12.00
24. 9. 13.00
n
n

n

Uladzimir arlov

Bělorusko

23. 9. 15.00
24. 9. 15.00
25. 9. 20.30
n
n
n

axel artheron

FraNcie
23. 9. 15.00
n

ihar babkov

Bělorusko

23. 9. 19.00
24. 9. 15.00
25. 9. 18.00
n
n
n

PénéloPe bagieU

FraNcie

24. 9.
24. 9.
26. 9.
26. 9.

n
n
n
n

11.00
12.00
10.00
11.00

vladimír balla

sloveNsko
25. 9. 15.00
n

Penda dioUf

FraNcie
25. 9. 10.00
25. 9. 11.00
n
n

Péter borbáth

Polsko

26. mezinárodní
knižní veletrh
a literární festival

benoît dUteUrtre
FraNcie

23. 9. 15.00
23. 9. 16.00
24. 9. 13.00
n
n
n

Kryscina Banduryna
Bělorusko

24. 9. 14.00
24. 9. 20.00
25. 9. 20.30
n
n
n

Muriel BarBery

FraNcie

25. 9.
25. 9.
26. 9.
26. 9.

n
n
n
n

14.00
15.00
14.00
15.00

laUrent binet

FraNcie

25. 9.
25. 9.
26. 9.
26. 9.

n
n
n
n

11.00
12.00
12.00
13.00

jeanne biSChoff

FraNcie
25. 9. 14.00
n

jean-dominiqUe brierre
FraNcie

23. 9.
23. 9.
25. 9.
25. 9.

n
n
n
n

15.00
16.00
17.00
18.00

Sabina brilo

Bělorusko

24. 9. 14.00
25. 9. 10.00
25. 9. 20.30
n
n

rumuNsko
24. 9. 12.00
n

Švýcarsko
26. 9. 11.00
n

jaCk fairweather

velká BritáNie

24. 9. 18.00
24. 9. 19.00
n
n

n

elena bUixaderaS

ŠPaNělsko
25. 9. 15.00
n

Martyna Bunda

Polsko

25. 9. 17.00
25. 9. 18.00
n
n

ana blandiana

dorothee elmiger

daniely francisque
FraNcie

23. 9. 15.00
n

Ulrike gUérot

Německo

24. 9. 14.00
24. 9. 17.00
n
n

lenKa HorňáKová – civade mikko-Pekka heikkinen
Česko/FraNcie

FiNsko

24. 9. 15.00
24. 9. 16.00

24. 9. 19.00

n

n

n

Peter balko

sloveNsko

anne Cathrine bomannová
DáNsko

niColaS deleaU

FraNcie

magali le hUChe

FraNcie
23. 9. 17.00
25. 9. 09.30
25. 9. 16.00
25. 9. 17.00
26. 9. 10.00
26. 9. 11.00
n

25. 9. 15.00
n

26. 9. 13.00
n

24. 9. 19.00
25. 9. 12.00
25. 9. 13.00
n
n
n

n
n
n
n
n

andrej cHadanovič

Bělorusko
23. 9. 19.00
24. 9. 15.00
24. 9. 20.00
25. 9. 15.00
25. 9. 20.30
26. 9. 16.00

jonaS lüSCher

Švýcarsko

toMasZ rożeK

Maciej sZyManoWicZ

Polsko

Polsko

n

26. 9. 13.00

n

25. 9. 14.00
25. 9. 15.00

n

26. 9. 11.00

n

n

n

n

n
n
n

arthUr jaPin

Nizozemsko

viCtoria maS

FraNcie

25. 9. 15.00
25. 9. 16.00

vanda rozenbergová
n

24. 9. 17.00
25. 9. 12.00
25. 9. 13.00

n

Max Ščur

25. 9. 14.00

n

n

sloveNsko

23. 9. 16.00
23. 9. 19.00
25. 9. 10.00

n

n

n

n

n

zUSka kePPlová

sloveNsko
25. 9. 15.00
n

maraS

FraNcie

Bělorusko

n

illja Sin

24. 9. 20.00

Bělorusko

Siarhiej šUPa

Bělorusko

24. 9. 20.00
26. 9. 12.00

n

26. 9. 13.00

n

n

n

kidd

Polsko
24. 9. 20.00
n

david mitChell

velká BritáNie

24. 9. 19.00
24. 9. 20.00
25. 9. 17.00
n
n

irene Solà

kataláNsko
23. 9. 18.00
24. 9. 18.00
n
n

anka UPala

Bělorusko
24. 9. 14.00
24. 9. 16.00
n
n

n

KyucHin KiM

JiŽNÍ korea
24. 9. 15.00
n

javier moro

ŠPaNělsko

24. 9. 19.00
25. 9. 12.00
25. 9. 13.30
n
n

taňa sKarynKina

Bělorusko

24. 9. 16.00
25. 9. 15.00
n

marek vadaS

sloveNsko
25. 9. 15.00
n

n

n

bernard lagier

FraNcie
23. 9. 15.00
n

tacjana ňadBaj

Bělorusko

23. 9. 16.00
24. 9. 20.00
25. 9. 18.00
n
n
n

toM lanoye

Belgie
24. 9. 17.00
24. 9. 18.00
n

jörg Piringer

rakousko
25. 9. 11.00
n

dmitrij StroCev

Bělorusko

23. 9.
24. 9.
25. 9.
25. 9.

n
n
n
n

19.00
20.00
10.00
15.00

StaniSlav StrUhar

rakousko/Česko
23. 9. 16.00
n

n

Sandro veroneSi
italie

25. 9. 18.00
n

eva vežnavec

Bělorusko

23. 9. 16.00
24. 9. 14.00
24. 9. 16.00
n
n
n

rafał łatKa

Polsko
26. 9. 15.00
n

Mariana leKy

Německo
25. 9. 14.00
n

taraS ProChaSko

ukraJiNa
24. 9. 19.00
n

sjarHej PrylucKi

Bělorusko

23. 9. 16.00
24. 9. 20.00
25. 9. 15.00
n
n
n

aljaxandr lUkašUk

Bělorusko

23. 9. 15.00
25. 9. 18.00
26. 9. 13.00
n
n
n

dávid reMsey

maďarsko

24. 9. 12.00
24. 9. 13.00
n
n

Patrik SvenSSon

ŠvéDsko
24. 9. 19.00
n

Witold sZaBłoWsKi
Polsko

25. 9. 12.00
25. 9. 13.00
25. 9. 14.00
n

joSef winkler

rakousko
24. 9. 13.00
n

aljaxej ZnatKevič

Bělorusko
26. 9. 13.00
n

n
n

edina Szvoren

maďarsko

25. 9. 14.00
25. 9. 15.00
n
n

MaxiM žBanKov

Bělorusko

24. 9. 14.00
25. 9. 18.00
n
n

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
DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY

Kapitoly rabiho Eliezera

Praha: Garamond, 2021, 236 s., brož.
Kapitoly rabiho Eliezera (Pirke derabi
Eliezer), zvané též Barajta rabiho
Eliezera, patří mezi nejpozoruhodnější díla v midrašické tradici a je to
jeden z nejčastěji citovaných midrašů
v rabínské a midrašické literatuře.
ISBN 978-80-7407-494-3

K Ř ESŤANST VÍ
Papež František
Bůh a svět, který přijde

Překl. Křížová, Karolina, Brno: Barrister
& Principal, 2021, 72 s., váz. 189 Kč
27. března 2020 promluvil papež
František na opuštěném Svatopetrském
náměstí, které se lesklo deštěm, k milionům lidí připojených k televizím, telefonům a počítačům po celém světě.
ISBN 978-80-7364-119-1

Suchý, Jiří
Klaun si povídá s Bohem

Praha: Galén, 2021, 117 s., váz.
Jiří Suchý je člověk mnoha profesí.
Zpěvák, divadelník, básník a výtvarník, kterého zná u nás snad každý. Ne
každý ale ví, že jeho hudební kariéra,
jak sám říká, začala v pražském kostele svaté Anežky České.
ISBN 978-80-7492-550-4

Suchý, Jiří
Klaun to zkouší znovu

Praha: Galén, 2021, 100 s., brož. 250 Kč
Kníha Klaun si povídá s Bohem vyvolala okamžitě po vydání mimořádný
zájem čtenářů a autor obdržel celou
řadu ohlasů. Po několika letech se Jiří
Suchý k tématu vrací a zpracoval řadu
svých postřehů do volného pokračování s názvem Klaun to zkouší znovu.
ISBN 978-80-7492-530-6

Tack, Theodore
Svatý Augustin. Člověk pro
dnešní dobu

Klápová, Helena, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2021, 1. vyd.,
208 s., brož. 249 Kč
Žít křesťansky, brát vážně Ježíšova
slova znamená utkávat se ve svém životě s mnoha výzvami. Pokud je tento
zápas poctivý, dočkáme se opravdové
radosti – tak jako svatý Augustin.
ISBN 978-80-7566-214-9

NÁBOŽE NST VÍ
Selucký, Oldřich
Svatá Ludmila. Příběh české
kněžny

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 1. vyd., 36 s., váz. 199 Kč
Ludmila ví, že Bůh je jako slunce:
svým světlem a teplem zalévá všechny
lidi bez rozdílu. Malé i velké, bohaté
i chudé, dobré i zlé. Takoví mají být
křesťané, tak se chová Ludmila. Neptá
se, kdo je dobrý a kdo zlý.
ISBN 978-80-7566-218-7

ekonomika
DAN Ě
Dubšeková, Lenka Hrstková
Meritum Daňový řád 2021

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
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258 s., 375 Kč
Meritum Daňový řád obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní
a je koncipováno jako každodenní
pomůcka pro všechny, kteří se chtějí
v této oblasti orientovat.
ISBN 978-80-7676-087-5

Lichnovský, Ondřej; Ondrýsek,
Roman; Nováková, Petra a kol.
Daňový řád. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2021, 4. vyd.,
1088 s., váz. 2090 Kč
4. vydání komentáře DŘ vychází po
pěti letech. Nové, podstatně přepracované vydání zohledňuje především
existenci významné novely DŘ, která
s účinností od 1. ledna 2021 zasáhla
do mnoha základních ustanovení
tohoto zákona.
ISBN 978-80-7400-838-2

E KO N OM I K A
Klaus, Václav
Transformace v ČR. Cesta ke
svobodě a prosperitě

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2021, 1. vyd., 96 s., váz.
Publikace Transformace v ČR: cesta
ke svobodě a prosperitě prof. Václava Klause není standardní učebnicí,
nejsou to běžná vysokoškolská
skripta.
ISBN 978-80-245-2418-4

ÚZ č. 1328 Bankovnictví, praní
špinavých peněz. Úplné znění
předpisů

Praha: Sagit, 2021, 1. vyd., 319 Kč
Předpisy v publikaci jsou rozděleny
do sedmi kapitol: úvěrové instituce,
centrální evidence účtů, praní špinavých peněz, finanční konglomeráty,
Česká národní banka, ozdravné
postupy a řešení krize na finančním
trhu, stavební spoření.
ISBN 978-80-7488-465-8

ÚZ č. 1435 Živnostenské podnikání. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 143 Kč
Od 1. července 2021 dochází ke
změnám nařízení vlády o obsahových
náplních jednotlivých živností. Současně dochází také ke změnám v oblasti realitního zprostředkování.
ISBN 978-80-7488-472-6

Zamrazilová, Eva
Základní proměny české ekonomiky v uplynulém čtvrtstoletí

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2021, 1. vyd., 100 s., brož. 153 Kč
Na ekonomických více či méně
odborných platformách se obvykle
řeší dílčí problémy týkající se hospodářského růstu, pozice ekonomiky
v mezinárodním srovnání, vývoje
obchodních či finančních vztahů se
zahraničím, kondice trhu práce či
vývoje inflace.
ISBN 978-80-245-2411-5

M ANAG E M E NT
Mühlfeit, Jan
Rodina jako tým

Překl. Kryštofová, Petra, Praha:
Management Press, 2021, 272 s.,
váz. 369 Kč
Rodina jako přístav, kam se rádi vracíme a odkud míříme za svými sny.
ISBN 978-80-7261-587-2
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PO D N I K ÁN Í
Sinek, Simon
Nekonečná hra

Překl. Drobek, Aleš, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2021, 224 s., brož.
329 Kč
Autor bestsellerů Začněte s PROČ
a Lídři jedí poslední představuje
metodu trvale úspěšného podnikání.
V nekonečné hře není cílem porazit
konkurenci, ale vybudovat nesmrtelnou firmu, již milují zaměstnanci,
zákazníci i akcionáři.
ISBN 978-80-7555-136-8

ÚČE TN IC T VÍ
Nekvapil, Tomáš
Neptejte se účetních, jak řídit
náklady

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
120 s., 240 Kč
Knížka pojednávající zajímavou,
čtivou a pochopitenou formou
o účetnictví, finančních rozvahách,
ukazatelích, analýzách a jejich vlivu
na rozhodování manažerů.
ISBN 978-80-7676-079-0

společenské
vědy; osvěta
A STRO LOG I E
Krumlovská, Olga
Horoskopy 2022

Praha: Brána, 2021, 304 s., váz.
299 Kč
Stalo se již dobrou tradicí, že každým
rokem vydává PhDr. Olga Krumlovská horoskopy.
ISBN 978-80-242-7579-6

ETN OG R AFIE
J. Budilová, Lenka;
Hylland Eriksen, Thomas;
Haaland, Gunnar a kol.
Etnické skupiny, hranice
a identity

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021, 156 s., brož.
Kniha Etnické skupiny, hranice
a identity je věnována jednomu z dominantních témat sociálních věd –
etnickým skupinám a identitám.
ISBN 978-80-7325-527-5

FI LOZO FI E
A. Bílek, Petr;
Kaplický, Martin;
Papoušek, Vladimír a kol.
Pohyb řeči a místa nespojitosti.
Postanalytické a neopragmatické
iniciace v literární vědě
Praha: Akropolis, 2021, 368 s., váz.
Monografie se obrací k postanalytické a neopragmatické filosofii. Ty patří
ke klíčovým proudům filosofického
uvažování 20. století a jejich zaměření na otázky jazyka je úzce sbližuje
s teorií literatury.
ISBN 978-80-7470-365-2

Fitzek, Sebastian
Ryby, které lezou na stromy –
Kompas pro velké dobrodružství
jménem Život

Olomouc: Anag, 2021, 1. vyd., 184 s.,
brož. 299 Kč
Sebastian Fitzek, věhlasný autor psychothrillerů, si v této knize pokládá
existenciální otázky: Co je v životě
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důležité? Jak najdete štěstí? Které životní cíle jsou správné? Co se naučíte
z porážek?
ISBN 978-80-7554-326-4

H ISTO R I E
Batalion, Judy
Dcery vzdoru

Překl. Strnad, Manfred, Praha:
Brána, 2021, 470 s., váz. 499 Kč
Po obsazení Polska Němci, musely
židovské ženy a dívky, hrdinky této
knihy, přihlížet, jak němečtí okupanti
vraždí jejich rodiny a sousedy.
ISBN 978-80-242-7487-4

Böll, Heinrich
Tank mířil na Kafku

Překl. Půček, Michael, Praha: Academia, 2021, 240 s., váz. 350 Kč
Když Heinrich Böll přijel s rodinou
20. srpna 1968 na pozvání Československého svazu spisovatelů do
Prahy, aby se zde seznámil s vývojem
tzv. pražského jara, netušil, že se
záhy stane očitým svědkem sovětské
vojenské invaze.
ISBN 978-80-200-3210-2

Cortés, Hernán
Dopisy

Překl. Kašpar, Oldřich; Mánková,
Eva, Praha: Argo, 2021, 180 s., váz.
348 Kč
První novočeské vydání dvou nejobsáhlejších dopisů španělského
conquistadora, které zaslal svému
králi a císaři Karlu V.
ISBN 978-80-257-3556-5

Đikić, Ivica
Beara

Překl. Stehlík, Petr, Brno: CPress,
2021, 232 s., váz. 369 Kč
Oceňovaná kniha Ivici Đikiće pojednává o nejmasovějším válečném
zločinu spáchaném v Evropě od
holokaustu.
ISBN 978-80-264-3686-7

Glassová, Calliope
Addamsova rodina. Knihovnička
Wednesday Addamsové
Brno: Jota, 2021, 208 s., váz.
Čítanka Wednesday Addamsové
představuje nezbytnou příručku pro
každého gotika i fanouška Addamsovy rodiny. Upozorňuje na nejdůležitější romány, básně, divadelní hry
a filmy v žánru gotiky za posledních
pět století.
ISBN 978-80-7565-639-1

Holdenová, Wendy
Narodili se, aby přežili

Překl. Kolinská, Irmgard; Jindra,
Miroslav, Praha: Mladá fronta, 2021,
312 s., váz. 399 Kč
Tři mladé matky a jejich neobyčejný
příběh o odvaze a odhodlání přežít.
Skutečný příběh Češky, Slovenky
a Polky, které těhotné odjely do koncentračního tábora Osvětim.
ISBN 978-80-204-5856-8

Jindra, Jaromír
Karel IV. a koruna římských
králů – Vzkříšené srdce Evropy

Praha: Brána, 2021, 336 s., váz.
359 Kč
Karel Lucemburský se jako nový
panovník navrací z vítězného tažení
proti Ludvíku IV. Bavorovi, kterým
si upevnil postavení římsko-německého krále.
ISBN 978-80-242-7509-3

Klápště, Jan a kol.
Rudolfovo číslo. Rudolfu
Procházkovi k 65. narozeninám
kolegové a přátelé

Masarykova univerzita, 2021, 1. vyd.,
284 s., váz. 459 Kč
Publikace je souborem studií k historii
vybraných středověkých měst z českých zemí a Polska, čerpající především
z archeologických pramenů a reflektující mezioborovou spolupráci při řešení
společných výzkumných otázek.
ISBN 978-80-210-9860-2

Konývková Frýbertová, Tereza
Tělo v pohybu. Performativita
sokolského hnutí v období
formování moderního českého
národa

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
126 s., brož.
Jak se sokolské hnutí stalo téměř
neodstranitelnou součástí české kultury? Jak prostupovalo jejími sférami?
Jaký vliv mělo na utváření kolektivní
národní identity?
ISBN 978-80-210-9751-3

Kyle, Chris; McEwen, Scott;
DeFelice, Jim
Americký sniper

Překl. Pavka, Marek, Brno: CPress,
2021, 416 s., brož. 349 Kč
Knižní předloha stejnojmenného filmu. V letech 1999 až 2009 zaznamenal Chris Kyle z jednotky amerického
námořnictva SEAL nejvíce odstřelovačských zásahů v dějinách USA.
ISBN 978-80-264-3677-5

Novák, Miroslav
Pražské jaro 1968

Praha: Academia, 2021, 280 s., brož.
350 Kč
Pražské jaro poznamenalo nejen
dějiny slovenského a českého národa,
komunistických zemí a světového
komunistického hnutí, ale vůbec
konflikt mezi Východem a Západem,
který určoval krátké dějiny 20. století.
ISBN 978-80-200-3248-5

Pacner, Karel
Vyzvědačky bez závoje

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 504 s., váz.
499 Kč
Některé za cenu obrovského osobního
rizika pomáhaly své vlasti v době ohrožení, jiné toužily po dobrodružství
a snažily se zajistit si pohodlný život.
ISBN 978-80-7662-195-4

Rosen, R. D.
Děti, které přežily

Překl. Mlejnek, Vít, Praha: Brána,
2021, 328 s., váz. 349 Kč
Na osudech tří židovských dívek – z Polska, Holandska a Francie – autor otevírá
téma židovských dětí, které přežily druhou světovou válku v úkrytech.
ISBN 978-80-242-7411-9

Šlouf, Jakub
Praha v červnu 1953

Praha: Academia, 2021, 216 s., váz.
295 Kč
Dne 1. června 1953 vstoupilo do
stávky několik významných pražských průmyslových podniků v čele
s tehdejším mamutím strojírenským
a hutním koncernem ČKD Stalingrad.
ISBN 978-80-200-3288-1

Šmejkal, Pavel
S Moskvou za zády

Praha: Academia, 2021, 1028 s.,
flexovazba, 1200 Kč

bibliografie
Kniha čtenářům přibližuje místa,
která jsou spojena s činností lidí, již
se v době druhé světové války zapojili
do odbojové činnosti navázané na
tehdejší Sovětský svaz.
ISBN 978-80-200-3099-3

Taraba, Luboš
Rozum proti víře. Velká turecká
válka 1683–1699

Praha: Epocha, 2021, 392 s., váz.
Třicetiletá válka převrátila Evropu naruby. Starý kontinent z ní vyšel chudší
o pár milionů obyvatel, ovšem zároveň s tím vstoupil do éry „rozumu“.
ISBN 978-80-278-0028-5

Weirová, Alison
Kateřina Howardová: Nevěrná
královna. Šest tudorovských
královen

Praha: BB art, 2021, 424 s., váz.
Příběh Kateřiny Howardové, páté
manželky krále Jindřicha VIII., je jedním
z nejtragičtějších v anglických dějinách.
ISBN 978-80-7595-467-1

K ALE N DÁŘ E
Ferrante, Elena
Přátelství. Diář 2022

Překl. Lockerová, Jiřina, Praha:
Prostor, 2021, 272 s., váz. 297 Kč
Diář na rok 2022 Přátelství přináší
citáty z děl jedné z nejčtenějších spisovatelek současnosti Eleny Ferrante.
ISBN 978-80-7260-498-2

Rolins, Dara; Hasák, Dominik
Diář 2022: Rok podle Dary –
malý

Praha: Esence, 2021, 176 s., váz. 249 Kč
Dara Rolins připravila pro své fanoušky svůj tradiční diář!
ISBN 978-80-242-7554-3

Rolins, Dara; Hasák, Dominik
Diář 2022: Rok podle Dary –
velký

Praha: Esence, 2021, 176 s., váz. 299 Kč
Dara Rolins připravila pro své fanoušky svůj tradiční diář!
ISBN 978-80-242-7553-6

KRIMINALISTIKA
Bechynková, Lucie
Opravdové zločiny

Brno: BizBooks, 2021, 280 s., váz.
329 Kč
Detaily a zákulisí nejznámějších zločinů podle úspěšného podcastu. Záhadné, promyšlené, brutální, drzé…
Nejslavnější zločiny v dějinách jsou
jakékoli, jenom ne nudné.
ISBN 978-80-264-3706-2

Cílek, Roman
…a vztáhl pak ruku na život bližního. Deset hrdelních případů
z historie naší kriminalistiky

Praha: Epocha, 2021, 2. vyd., 384 s.,
váz. 299 Kč
Již padesát let se Roman Cílek, kmenový autor Nakladatelství Epocha
zejména v tvůrčím pohledu na významné události novodobých dějin,
věnuje také literárním reportážím,
v nichž rekonstruuje velké příběhy ze
světa zločinu a trestu.
ISBN 978-80-278-0035-3

Sankot, Jiří
Renesanční pitaval z Podbrdského kraje 1
Praha: Baronet, 2021, 88 s., váz.
249 Kč

První ze tří dílů knihy Renesanční pitaval z podbrdského kraje seznamuje
čtenáře s městskou spravedlností,
představuje různé druhy vězení a přináší příběhy čarodějnictví, rituálních
vražd, rouhání, hazardních her, žhářství, neposlušných poddaných.
ISBN 978-80-88121-61-9

Sankot, Jiří
Renesanční pitaval z Podbrdského kraje 2

Praha: Baronet, 2021, 88 s., váz. 249 Kč
Druhý díl knihy Renesanční pitaval
z podbrdského kraje přichází s dalšími příběhy, které se odehrály ve druhé polovině šestnáctého století a na
počátku století sedmnáctého.
ISBN 978-80-88121-62-6

K Ř ÍŽOVK Y,
HÁDAN K Y
Křížovky – toulky naší vlastí

Praha: Jan Vašut, 2021, 128 s., brož.
Odreagujte se od starostí všedního
dne při luštění křížovek.
ISBN 978-80-7541-287-4

LOG O PE D I E
Fialová, Hana
Logopedie s Povídálkem

Praha: Edika, 2021, 88 s., brož. 199 Kč
Publikace Logopedie s Povídálkem
– R je určena rodičům, učitelům mateřských škol, speciálním pedagogům
a logopedům.
ISBN 978-80-266-1655-9

MOTIVAČN Í
PŘ Í RUČK Y
Forleo, Marie
Všechno se dá vyřešit

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Pragma, 2021, 288 s., váz. 329 Kč
Díky této originální knížce rázem dokážete odhodit všechno, co vás brzdí
či svazuje.
ISBN 978-80-242-7241-2

Hill, Napoleon
Máte právo být bohatí

Překl. Kudrnáčová, Petra, Praha:
Pragma, 2021, 296 s., váz. 299 Kč
Tato proslulá kniha Dr. Napoleona
Hilla neomezuje pojem bohatství pouze na kritéria, jako jsou jmění a sláva.
ISBN 978-80-242-7466-9

Kondo, Marie; Sonenshein, Scott
Radost z práce – Uspořádejte si
svůj profesní život
Překl. Kadlecová, Šárka, Praha:
Pragma, 2021, 200 s., váz. 279 Kč
Po bestsellerech Zázračný úklid a Žít
s radostí vychází nová kniha slavné
Marie Kondo, která svou inspirativní
metodu úklidu nyní přenesla na oblast zaměstnání.
ISBN 978-80-242-7243-6

Mandžuková, Jarmila
Slova, která pomáhají

Praha: Vyšehrad, 2021, 168 s., váz.
249 Kč
Knížka pro těžké životní chvíle. Slova
mají obrovskou sílu.
ISBN 978-80-7601-489-3

Zakaria, Fareed
Deset lekcí pro postpandemický
svět
Praha: Prostor, 2021, 336 s., brož.

z n o v i n e k k 13 . 9. 2 0 2 1 5 0 6 t i t u l ů
Pandemie koronavirové choroby covid19 nám všem obrátila život naruby
a na tuto novou realitu bychom si
měli zvyknout, tvrdí ve své nejnovější
knize světoznámý komentátor a politolog Fareed Zakaria.
ISBN 978-80-7260-489-0

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
224 s., brož. 400 Kč
Publikace si klade za cíl komplexně
postihnout komplikovanou realitu
vzdělávacího systému v USA a přiblížit ji českému čtenáři.
ISBN 978-80-7676-141-4

PAR TN E R SK É
V Z TAHY

Svoboda, Pavel
Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní

Vicherková, Simona
Jak ji totálně pobláznit

Praha: Esence, 2021, 176 s., váz. 299 Kč
Jste nesmělý? Nevěříte si? Nevíte,
jak atraktivní ženu získat a jak si ji
pak udržet? Všem mužům pomůže
tato kniha!
ISBN 978-80-242-7627-4

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Bednářová, Jiřina
Co si tužky povídaly

Praha: Edika, 2021, 64 s., brož. 169 Kč
Pracovní sešit obsahuje systém grafomotorických cvičení vycházející z posloupnosti vývoje dovedností dítěte.
ISBN 978-80-266-1642-9

Bučková, Hana; Dostál, Jiří
Kurikulum informatiky a digitálních technologií z pohledu
učitelů 2. stupně základních škol

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 208 s., 1987 Kč
Smyslem naší badatelské činnosti
bylo rozšířit teorii didaktiky informatiky a digitálních technologií a realizovat empirické výzkumné šetření, které by poskytlo informace významné
pro kurikulární plánování.
ISBN 978-80-244-5903-5

Hubníková, Sylva
Učíme se protiklady

Praha: Portál, 2021, 72 s., brož. 185 Kč
Již od věku dvou let začínají děti
chápat jednoduché protiklady, ne
vždy se v nich ale dokáží zorientovat
a přiřadit k sobě správné (opozitní)
dvojice a na základě toho pak pojmy
i dobře užívat v běžném projevu.
ISBN 978-80-262-1789-3

Janík, Tomáš
Vše pro výchovu. Lekce z pedagogiky

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
125 s., brož.
Psát o výchově prý není trendy.
Všichni už s tím přestali. Závažnost
věci přitom je setrvale vysoká! Proto
šestý svazek Munice přináší lekci
z pedagogiky.
ISBN 978-80-210-9768-1

Maštalíř, Jaromír
Kam dál? Ukončování školní
docházky a plánování přechodu
u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 298 s., 299 Kč
Publikace se zaměřuje na specifické
téma, primárně orientované na žáky
s mentálním či kombinovaným postižením v období ukončování povinného vzdělávání.
ISBN 978-80-244-5953-0

Průcha, Jan
USA – Školství a vzdělávání
v kulturním kontextu

20

Praha: Portál, 2021, 56 s., brož. 159 Kč
Publikace spojuje důraz na dynamiku
psaní, zábavnost a motivační složku
včetně soutěžení a práce ve dvojicích.
Děti mohou vyzkoušet a procvičit
různou rychlost tahů, zdokonalit se
v přesnosti vedení tužky a ve správném držení psacího náčiní.
ISBN 978-80-262-1781-7

Svoboda, Pavel
Zábavná cvičení pro rozvoj čtení

Praha: Portál, 2021, 56 s., brož. 159 Kč
Pracovní listy pomáhají zábavnou
formou při nácviku čtení.
ISBN 978-80-262-1779-4

PO LITI K A
Gessen, Masha
Přežít autokracii

Brno: Host, 2021, 320 s., brož.
Stát nás ochrání. Dokud nás nezačne
ohrožovat. Když se v roce 2016 stal
vítězem amerických prezidentských
voleb Donald Trump, spousta Američanů i lidí po celém světě se uklidňovala odolností amerického systému
a stabilitou jeho institucí.
ISBN 978-80-275-0675-0

Havel, Václav; Hvížďala, Karel
Dálkový výslech

Šaradín, Pavel; Lebeda, Tomáš;
Lebedová, Eva a kol.
Češi a demokracie v digitální době
Brno: Centrum pro studium demokra
cie a kultury, 2021, 144 s., brož. 269 Kč
V této knize jsme si položili důležitou
otázku: co bychom mohli lépe udělat
pro to, abychom podpořili pozitivní
vztah k demokratickému systému?
ISBN 978-80-7325-523-7

PR ÁVO
Dražková, Michaela
Opatření AML v dohledu nad
kapitálovým trhem

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
144 s., brož. 320 Kč
Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření).
ISBN 978-80-7400-837-5

Frumarová, Kateřina; Grygar,
Tomáš; Pouperová, Olga a kol.
Správní právo procesní

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
544 s., váz. 890 Kč
Publikace přináší komplexní výklad
správního práva procesního, a to jak
jeho teoretických východisek, tak
především platné a účinné právní
úpravy obsažené ve správním řádu
jakožto obecném správním procesním předpisu.
ISBN 978-80-7400-827-6

Janková, Eva;
Obermannová, Gabriela
Zákon o náhradním výživném.
Komentář

Praha: Universum, 2021, 240 s., váz.
299 Kč
Dálkový výslech Václava Havla je
nejosobitější a také nejúspěšnější knihou našeho bývalého prezidenta.
ISBN 978-80-242-7547-5

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 200 Kč
Kniha přináší první komentář nového
zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).
ISBN 978-80-7552-675-5

Klečacký, Martin
Poslušný vládce okresu. Okresní
hejtman a proměny státní moci
v Čechách v letech 1868–1938

Jelínková, Jitka;
Havelková, Svatava
Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí

Machiavelli, Niccolo
Vladař

Kovářová, Daniela
Advokát a jeho klient

Svoboda, David
Jablko z oceli

Melzer, Filip; Tégl, Petr a kol.
Občanský zákoník § 2716-2893.
Velký komentář

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 400 s., brož.
Téměř sto let představoval okresní
hejtman v očích obyvatel každého
okresu malého císaře. Jeho moc zasahovala do všech důležitých oblastí
veřejného života, na svěřeném území
garantoval právo a pořádek.
ISBN 978-80-7422-797-4

Překl. Mrázik, Martin; Žák, Jiří, Praha: XYZ, 2021, 160 s., váz. 299 Kč
Jeden ze skvostů světové literatury,
v němž politik, diplomat a spisovatel
Niccolo Machiavelli vytvořil jakýsi
manuál vlády, učebnici určenou vladařům i všem, kteří je obklopují.
ISBN 978-80-7597-900-1

Praha: Academia, 2021, 1016 s.,
váz. 950 Kč
Konfliktní téma spojené se jmény
S. Bandery a R. Šuchevyče, dále
Organizace ukrajinských nacionalistů
a Ukrajinské povstalecké armády
budí vášně daleko od hranic postsovětského prostoru.
ISBN 978-80-200-3186-0

Praha: C. H. Beck, 2021, 2. vyd.,
264 s., brož. 590 Kč
Stále ještě relativně nový zákon
o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí – to jsou zdroje, z nichž
vychází druhé vydání této publikace.
ISBN 978-80-7400-839-9

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
276 s., 585 Kč
Advokacie patří mezi pomáhající profese, proto pro ni platí řada doporučení
a rizik, popsaných v literatuře pro zdravotníky, pedagogy, sociální pracovníky
a další profese pracující s lidmi.
ISBN 978-80-7676-106-3

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
1520 s., váz. 2790 Kč
Nakladatelství C. H. Beck přichází
s prvním svazkem nového komentáře k občanskému zákoníku, který
doplňuje jeho dosavadní produkci
v tomto segmentu.
ISBN 978-80-7400-818-4

bibliografie
Richter, Martin
Základy trestní odpovědnosti
v rozhodovacích procesech
veřejné správy

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
320 s., 682 Kč
Kniha představuje první vědeckou
monografii, která nabízí komplexní
řešení otázek trestní odpovědnosti za
jednání související s rozhodovacími
procesy veřejné správy.
ISBN 978-80-7676-061-5

Rosůlek, Adéla
20 případů státního zástupce
na okrese

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 264 s., brož. 396 Kč
V této knize je představen jen zlomek
z agendy státního zástupce působícího konkrétně na okrese. V každé
z kapitol najdete jeden či více případů
z určité „škatulky“.
ISBN 978-80-7552-657-1

Sivák, Jakub
Náhradní mateřství v českém
právu a související otázky

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
92 s., 250 Kč
Tato kniha představuje první ucelené
pojednání o právních aspektech náhradního mateřství v České republice
a otázkách s ním souvisejících.
ISBN 978-80-7552-677-9

Spozdilová, Karolina
Převod nemovitosti od začátku
do konce – průvodce (nejen) pro
realitní makléře

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
1. vyd., 112 s., brož. 296 Kč
Publikace si klade za cíl provést osoby působící na realitním trhu procesem převodu nemovitosti od začátku
do konce, a to spíše se zaměřením na
praktickou stránku věci než na stránku striktně akademickou.
ISBN 978-80-7598-728-0

Svoboda, Karel; Smolík, Petr;
Levý, Jiří a kol.
Občanský soudní řád. Komentář
Praha: C. H. Beck, 2021, 3. vyd.,
1840 s., váz. 2790 Kč
Třetí vydání praktického komentáře
reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího
vydání v roce 2017.
ISBN 978-80-7400-828-3

Sztefek, Martin
Ekonomická analýza deliktního
práva
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
140 s., 329 Kč
Ekonomická analýza práva se v poslední době těší rostoucímu zájmu
mezi širší českou odbornou veřejností. Právníci zabývající se právem
civilních deliktů však tento interdisciplinární obor doposud poněkud
opomíjeli.
ISBN 978-80-7598-445-6

ÚZ č. 1436 Občanský soudní
řád. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 179 Kč
S účinností od 1. 7. 2021 nabývají
účinnosti 3 novely o.s.ř., které obsahují celkem 20 změn (náhradní
výživné, dětské dluhy, chráněný účet,
přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí aj.).
ISBN 978-80-7488-473-3

z n o v i n e k k 13 . 9. 2 0 2 1 5 0 6 t i t u l ů
ÚZ č. 1437 Trestní předpisy.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 219 Kč
Od července 2021 dochází k dalším
změnám trestního zákoníku a trestního řádu, změny nastávají také u zákona o obětech trestných činů, zákonů
o výkonu vazby a výkonu trestu a tří
vyhlášek.
ISBN 978-80-7488-474-0

ÚZ č. 1438 Ústava ČR, Listina
zákl. práv a svobod. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 99 Kč
Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu
ČR, jehož novelizovaný text najdete
v této publikaci.
ISBN 978-80-7488-475-7

ÚZ č. 1439 Pracovněprávní
předpisy, …. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 149 Kč
Hlavní změnou je novela zákona
o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021
stanoví pravidla a podmínky pro tzv.
kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce.
ISBN 978-80-7488-476-4

ÚZ č. 1440 Archivnictví. Úplné
znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 67 Kč
Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl
v červenci 2021 novelizován.
ISBN 978-80-7488-477-1

ÚZ č. 1441 Pravidla silničního
provozu. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2021, 1. vyd., 197 Kč
První kapitola publikace obsahuje
předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především
zákon o silničním provozu, do kterého jsou již zapracovány změny, jejichž účinnost nastane od ledna 2022.
ISBN 978-80-7488-478-8

PSYCH O LOG I E
Hutchinson, Alberta;
Hay, Louise L.
Afirmace omalovánky

Překl. Stárek, Jiří, Praha: Pragma,
2021, 96 s., brož. 199 Kč
Barvy a čísla pro nás mají mnoho významů. Všichni máme své osobní číselné vibrace a osobní vibrace barev. Některá z těchto čísel, jako je například
naše datum narození, jsou trvalá.
ISBN 978-80-242-7420-1

Kardaras, Nicholas
Svítící děti

Překl. Slepánková, Dominika, Brno:
Zoner Press, 2021, 268 s., brož. 395 Kč
Všichni je vídáme: děti hypnoticky hledí
na zářící obrazovky v restauracích, na
dětských hřištích i s kamarády doma.
A jejich počet roste. Jako virtuální pandemie se dětské svítící tváře množí.
ISBN 978-80-7413-451-7

Maslow, Abraham H.
Motivace a osobnost

Překl. Roch, Pavla Le, Praha: Portál,
2021, 432 s., brož. 569 Kč
V knize Motivace a osobnost představuje Maslow systematickou teorii
a aplikaci motivace a osobnosti, kterou
vyvodil ze syntézy tří přístupů: holistického, dynamického a kulturního.
ISBN 978-80-262-1728-2

Mason, Paul T.; Kreger, Randi
Život v papiňáku

Překl. Kopicová, Miroslava, Praha:
Portál, 2021, 264 s., brož. 449 Kč
Tato kniha již pomohla téměř půl
milionu lidí, jejichž přátelé či příbuzní
trpí HPO. Pomůže vám porozumět
této destruktivní poruše, nastavovat
si hranice a přestat se nechat ovládat
nebezpečným hraničním chováním.
ISBN 978-80-262-1750-3

Montgomeryová, Hedvig
Šťastný školák

Překl. Stuchlíková, Hana, Praha:
Esence, 2021, 232 s., váz. 299 Kč
Čtvrtá kniha norské psycholožky
Hedwig Montgomeryové se, stejně
jako tři předchozí, věnuje dopodrobna psychickým aspektům vybraného
věkového období.
ISBN 978-80-242-7269-6

N., Elaine Aron
Vysoce citlivé děti

Překl. Těšnovská, Lucie, Olomouc:
Fontána, 2021, 472 s., brož. 498 Kč
Je vaše dítě… citlivé téměř na vše –
škrábající oblečení, nezvyklé chutě,
hlasité zvuky a změnu v navyklém
denním režimu?
ISBN 978-80-7651-076-0

Rönnau-Böse, Maike;
Fröhlich-Gildhoff, Klaus
Psychická odolnost předškoláků

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Portál, 2021, 120 s., brož. 259 Kč
Psychická odolnost patří k důležitým
dovednostem pro život. Jak ji posílit?
Z čeho vlastně vychází? Jak dosáhnout toho, aby dítě neupadlo do
naučené bezmocnosti?
ISBN 978-80-262-1790-9

Šnajdrová, Lenka
Tajemství ve vaší hlavě

Praha: Portál, 2021, 224 s., brož. 299 Kč
Snad každému se občas přihodí, že
se cítí špatně a neví proč. Nebo moc
nerozumí tomu, co se rozhodl udělat.
A třeba se i trápí, protože navzdory
svému úsilí nedokáže dosáhnout
toho, oč se snaží.
ISBN 978-80-262-1791-6

Vítovcová, Irena; Vaňačová,
Lenka; Knappová, Věra a kol.
ProCit o autismu

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 232 s., brož. 409 Kč
Co se dá stihnout za deset let? Co můžete zažít? A co můžete prožít s ProCitem?
Na to Vám odpovíme v této publikaci.
Byla by velká škoda nechat si pro sebe
naše zkušenosti s časem stráveným
s dětmi s autismem a jejich rodinami.
ISBN 978-80-261-1015-6

REGIONALISTIKA
Letovisko Kopec

Praha: Granit, 2021, 1. vyd., 96 s.,
brož. 200 Kč
Spolek Náš Kopec o osadě Kopec.
ISBN 978-80-7296-131-3

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Barfield, Mike; Madriz, Marianna
Každý den je úžasný
Překl. Kalvachová, Lucie Kellnerová,
Praha: Pikola, 2021, 144 s., váz. 359 Kč
Každý den v roce se stane něco pozoruhodného. Někdy jsou to události
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světového významu, jindy zase drobné zajímavosti nebo zážitky ze života
lidí v různých částech světa. Kdy se
do vesmíru dostala první žena?
ISBN 978-80-242-7310-5

Pettman, Kevin
Among us: Impostorův průvodce
Překl. Kučerová, Klára, Praha: Pikola,
2021, 80 s., brož. 259 Kč
Psst… chceš sejmout posádku a vzít
nohy na ramena?
ISBN 978-80-242-7498-0

SBO R N Í K Y
Hojda, Zdeněk; Kahuda, Jan;
Kokošková, Zdeňka a kol.
Z archivu ke studentům a zase
zpět. Věnováno Ivaně Ebelové
k životnímu jubileu

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 504 s., váz.
Touto knihou se dostává čtenářům
do rukou soubor třiatřiceti příspěvků
od více než čtyřiceti autorů, jež spojuje několik rozpoznatelných témat.
Jsou to např. dějiny měst a městských
řemesel v raném novověku,
ISBN 978-80-7422-789-9

Loskotová, Irena a kol.
Rudolfovo číslo

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 288 s., váz. 439 Kč
V historických disciplínách se ujala
mnohaletou úspešností posvěcená
tradice oslavit životní jubileum významné osobnosti oboru publikací,
do které přispívají kolegové, přátelé
i žáci svými studiemi blízkými badatelským tématům oslavence.
ISBN 978-80-7422-802-5

Ústecký sborník historický
2017/1–2. Aussiger historische
Zeitschrift 2017/1–2

Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí
nad Labem, 2021, 1. vyd., 172 s.,
brož. 150 Kč
Další číslo odborného historického
časopisu, který je zaměřen zejména
na dějiny severozápadních a severních Čech, česko-saského pohraničí,
česko-německé vztahy a dějiny Němců v českých zemích.
ISBN 978-80-86475-61-2

SOCIO LOG IE
Crhová, Marie (ed.)
Reframing Jewish Life: Moravian
Jewry in the Modern Period
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 142 s., 350 Kč
Monografie přináší výsledky bádání
mezinárodního kolektivu autorů a zasazuje specifické téma moravských
židovských dějin do kontextu historického i historiografického.
ISBN 978-80-244-5850-2

Krákora, Pavel
Formování občanské společnosti
v podmínkách střední Moravy
druhé poloviny 19. století
Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., váz.
Formování občanské společnosti
v podmínkách střední Moravy druhé
poloviny 19. století.
ISBN 978-80-278-0036-0

Voženílek, Vít;
Vondráková, Alena
Vitální index obyvatelstva
v České republice v období let
2014–2018 – mapa

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 1 s.
Mapa. Výstup projektu Prostorová
diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na
domácnosti ve stárnoucí populaci
České republiky (GEODEMO).
ISBN 978-80-244-5650-8

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Sojková, Andrea (ed.)
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za
rok 2020
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 292 s.
Výroční zpráva univerzity shrnuje
dění na UP v roce 2020 a základní
statistiky v čase. Součástí je textová
a tabulková příloha, jejichž forma je
definována ze strany MŠMT.
ISBN 978-80-244-5899-1

Výroční zpráva o činnosti
Univerzity Hradec Králové za
rok 2020

Hradec Králové: Gaudeamus, 2021,
1. vyd., 107 s., brož.
Výroční zpráva o činnosti Univerzity
Hradec Králové za rok 2020.
ISBN 978-80-7435-819-7

Výroční zpráva o činnosti
Západočeské univerzity v Plzni
za rok 2020

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 138 s., brož.
Výroční zpráva o činnosti Západočeské univerzity v Plzni za rok 2020.
ISBN 978-80-261-1017-0

Výroční zpráva o hospodaření
Západočeské univerzity v Plzni
za rok 2020

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 106 s., brož.
Výroční zpráva o hospodaření Západočeské univerzity v Plzni za rok 2020.
ISBN 978-80-261-1000-2

Výroční zpráva o hospodařní
Univerzity Hradec Králové za
rok 2020

Hradec Králové: Gaudeamus, 2021,
1. vyd., 42 s., brož.
Výroční zpráva o hospodařní Univerzity Hradec Králové za rok 2020.
ISBN 978-80-7435-820-3

Ž IVOTN Í ST YL
Asprey, Dave
Hacknuté tělo

Překl. Doseděl, Ondřej, Brno: Zoner
Press, 2021, 352 s., brož. 429 Kč
Dave Asprey je člověk, který už ve
dvaceti pociťoval různé příznaky
stáří: trpěl artrózou kolenních kloubů, měl problémy se soustředěním
a pamětí, dokonce mu hrozil infarkt
a mrtvice.
ISBN 978-80-7413-450-0

Current, Austin
Silový trénink z pohledu
anatomie

Překl. Schubertová, Markéta, Praha:
Esence, 2021, 224 s., flexovazba,
499 Kč
Prozkoumejte fyziologii více než 100
základních cvičení, zdokonalte svou
techniku a vybudujte si sebevědomé
tělo plné síly.
ISBN 978-80-242-7569-7

bibliografie
Lederle, Dr. Katharina
Spánkem ke zdraví – Zlepšete
svůj spánek, zlepšete své zdraví

Olomouc: Anag, 2021, 1. vyd., 240 s.,
brož. 309 Kč
Spaní je, a vždycky bude, jednoduché. My si ho ale komplikujeme svým
chováním v době, kdy jsme vzhůru.
Spánek totiž naprosto zásadním způsobem ovlivňuje zdraví a celkovou
životní pohodu.
ISBN 978-80-7554-327-1

Radingerová, Elli H.
Moudrost vlků

Překl. Dimter, Tomáš, Praha: Mladá
fronta, 2021, 272 s., váz. 399 Kč
Miluj svou rodinu, starej se o ni, nikdy se nevzdávej a nikdy si nepřestávej hrát – to jsou zásady vlků.
ISBN 978-80-204-5851-3

Šedý, Jiří
Kritické myšlení

Praha: Galén, 2021, 328 s., váz.
V předkládané monografii autor postupně vysvětluje význam kritického
myšlení, jeho jednotlivé pilíře, jevy ovlivňující kritické myšlení, chyby v argumentaci a poskytuje základní návod, jak
s kritickým myšlením pracovat v praxi.
ISBN 978-80-7492-543-6

Yaksha, Katy
Znova na cestě – opravdový
příběh

České Budějovice: Pláž, 2021, 1. vyd.,
188 s., brož. 239 Kč
Znova na cestě, tentokrát ne jako single žena, co vyrazila poznat kousek
světa a s ním sama sebe, ale ve dvou,
za poznáním nových horizontů i tajuplného kontinentu jménem Láska.
ISBN 978-80-907632-3-4

Zrubecká, Adéla
Aromaterapie podle ročních
období

Brno: CPress, 2021, 200 s., váz. 399 Kč
Ponořte se do tajemství aromaterapie
a využijte účinků éterických olejů po
celý rok. Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje.
ISBN 978-80-264-3687-4

matematické
a přírodní vědy
BIO LO G I E
Hatt, Hans; Dee, Regine
Tajemství vůní a chutí

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Portál, 2021, 144 s., brož. 249 Kč
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.
ISBN 978-80-262-1788-6

Hřivnová, Michaela a kol.
IN TIME – Kognitivní a afektivní
dimenze mladých dospělých ve
vztahu k těhotenství a rodičovství

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 212 s.
Monografie je zaměřena na aktuální,
a do současné doby v celospolečenském i výchovně vzdělávacím
diskurzu opomíjenou, problematiku
tzv. včasného těhotenství/rodičovství
a možných bio-psycho-sociálních

aspektů tzv. odkládaného/pozdního
těhotenství/rodičovství.
ISBN 978-80-244-5919-6

Komárek, Stanislav
Darwin, Wilson, Portmann,
Lorenz

Praha: Academia, 2021, 196 s., váz.
295 Kč
Co soudili význační biologové 19.
a 20. století o člověku, jeho původu,
evoluci, ontogenezi, povaze, co o původu kultury? Má člověk vůbec něco
jako „přirozenost“ a jak ji definovat?
ISBN 978-80-200-3247-8

FAUNA
Küntzelová, Karolin
Nejnebezpečnější zvířata světa
Překl. Fojtů, Nina, Praha: Edika,
2021, 112 s., váz. 269 Kč
26 nejjedovatějších a nejnebezpečnějších živočichů světa!
ISBN 978-80-266-1657-3

Radingerová, Elli H.
Moudrost starých psů

Překl. Dimter, Tomáš, Praha: Mladá
fronta, 2021, 400 s., váz. 399 Kč
Dej mi kost a jsem šťastný – dej mi
místo ve svém srdci a budeš šťastný
TY. Psi jsou úžasní – v každém věku!
ISBN 978-80-204-5850-6

Zima, Jan; Macholán, Miloš
Systém a fylogeneze savců

Praha: Academia, 2021, 572 s., váz.
670 Kč
Druhová diverzita vývojových linií
organismů na Zemi je úžasně bohatá
a stále ji známe pouze částečně a neúplně. Mezi nejlépe známé živočichy
nesporně patří savci.
ISBN 978-80-200-3215-7

G EO LO G I E ,
M I N E R ALOG I E
Jürgen, Hans Gawlick ;
Missoni, Sigrid
Demise and Aftermath of
Triassic Shallow–water Ramps /
Platforms in the Western Tethys
Realm

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 42 s.
Tento průvodce představí čtenáři
sedimentární vývoj pasivního kontinentálního okraje západní Tethydy v triasu,
který je velmi dobře zachovalý v centrálních Severních vápencových Alpách.
ISBN 978-80-244-5950-9

K LI MATO LOG I E
Gates, Bill
Jak zabránit klimatické katastrofě
Překl. Lichtenbergová, Lenka, Brno:
Jan Melvil Publishing, 2021, 272 s.,
váz. 389 Kč
Nemusíte být klimatologové, abyste
měli povědomí o oteplování planety
a souvisejících jevech: o obdobích
extrémních veder, bouří, stoupání
hladiny moří, povodních, následných
hladomorech a migračních vlnách.
ISBN 978-80-7555-138-2

M ATE M ATI K A
Bednářová, Jiřina
Počítání soba Boba – 2. díl

Praha: Edika, 2021, 64 s., brož. 169 Kč
Publikace je určena předškolním dětem
k rozvoji matematických schopností

z n o v i n e k k 13 . 9. 2 0 2 1 5 0 6 t i t u l ů
a prevenci potíží v matematice po zahájení školní docházky, zároveň rozvíjí
matematické nadání, přemýšlení.
ISBN 978-80-266-1648-1

Chcete umět kreslit a zbožňujete Mangu? Naučte se tedy kreslit
Mangu!
ISBN 978-80-7413-455-5

První česká publikace o obranných
a donucovacích prostředcích neohrožujících život útočníka.
ISBN 978-80-242-7418-8

Bednářová, Jiřina
Počítání soba Boba – 3. díl

Sedláčková, Alena
Květinové tvoření pro děti
v mateřské škole

zdravotnic tví

Praha: Edika, 2021, 64 s., brož. 169 Kč
Publikace je určena předškolním dětem
k rozvoji matematických schopností
a prevenci potíží v matematice po zahájení školní docházky, zároveň rozvíjí
matematické nadání, přemýšlení.
ISBN 978-80-266-1640-5

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Engler, Michael
Mokrozem/Suchozem

Praha: Portál, 2021, 64 s., váz. 265 Kč
Obrázková dvojkniha o klimatu,
útěku a přicházení, cílech a vizích,
přátelství a víře v sebe samého.
ISBN 978-80-262-1727-5

Kilianová, Helena a kol.
Evropská ochrana přírody
v kontextu ekoturistiky v česko–
polském příhraničí
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 379 s.
Monografie představuje ucelený
soubor odborných sond do dílčích
environmentálních problémů česko–
polské pohraniční oblasti, přičemž
sjednocující linkou celé publikace je
akcent na mimořádný význam území
pro potenciální rozvoj ekoturistiky.
ISBN 978-80-244-5928-8

zemědělství
VČE L AŘ ST VÍ
Linhart, Roman
Myslet jako včela

Praha: Mladá fronta, 2021, 400 s.,
váz. 399 Kč
První díl dvoudílné série přináší vysoce
efektivní metody chovu včel, které odpovídají vědeckému poznání 21. století.
ISBN 978-80-204-5849-0

Linhart, Roman
Včelařit jako včela

Praha: Mladá fronta, 2021, 296 s.,
váz. 399 Kč
Po mimořádně úspěšném prvním dílu
Myslet jako včela přichází autor s další přelomovou knihou, v níž se zabývá
včelstvy jako biologickými celky.
ISBN 978-80-204-5848-3

Z AH R ÁD K ÁŘ I
Janáčková, Hana
Vše o zahradě

Praha: Esence, 2021, 416 s., flexovazba, 399 Kč
Vše, co byste měli vědět o zahradě
a zahradničení: zakládání zahrady
– návrh, výběr pozemku, elektřina
a voda, posezení, zásady feng-šuej.
ISBN 978-80-242-7413-3

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 24 s., brož.
Kniha se zaměřuje na tvorbu pro
děti v mateřské školce z přírodních
materiálů na téma květiny. Představuje několik námětů, které lze
v praxi využít.
ISBN 978-80-261-1016-3

Ř E M ESL A
Smolíková, Klára
Řemesla

Praha: Pikola, 2021, 64 s., váz.
249 Kč
Být ve mlýně práškem a jen ometat
mlýn?
ISBN 978-80-242-7516-1

TECH N O LOG I E
Kopecký, Kamil; Kubala, Lukáš;
Szotkowski, René a kol.
Moderní technologie ve výuce

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 208 s.
Kniha Moderní technologie ve
výuce je průvodcem po světě
vzdělávacích technologií, které lze
s úspěchem využít ke zvyšování
efektivity a kvality výuky na všech
stupních škol.
ISBN 978-80-244-5925-7

VOJ E NSK Á
TECH N I K A
DeRosa, J.; Jankásek, R. ; Weber,
B. a kol.
IED Hunters in detail

Praha: RAK, 2021, 1. vyd., 120 s.,
brož. 777 Kč
Tato monografie, plná kvalitních
fotografií a technických detailů, je
především určena obdivovatelům
vojenské techniky, sběratelům a modelářům.
ISBN 978-80-87509-82-1

Chodil, Jiří a kol.
Hurricane

Praha: Universum, 2021, 160 s., váz.
299 Kč
Bohatě ilustrovaná historie legendární britské stíhačky. Stíhací letoun
Hawker Hurricane, hrdina bitvy
o Británii, stál vždy trochu ve stínu
slavnějšího spitifiru.
ISBN 978-80-242-7559-8

Z BR AN Ě
Dvořák, Jan
Zbrojní průkaz. Průvodce
testovými otázkami

H O B BY

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021,
200 s., 440 Kč
Druhé, aktualizované vydání příručky obsahuje aktualizovaný soubor
testových otázek zveřejněných ministerstvem vnitra a platných od 30.
ledna 2021.
ISBN 978-80-7676-139-1

Hart, Christopher
Manga mánie

Novotný, Tomáš
Nesmrtící zbraně

technické vědy

Překl. Němečková, Pavla, Brno: Zoner
Press, 2021, 304 s., brož. 420 Kč
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Praha: Universum, 2021, 208 s., váz.
399 Kč

KUCHAŘ K Y
Andersone, Amalija;
Kreihe, Susann
Pečeme bez cukru

Překl. Burianová, Milada, Praha:
Esence, 2021, 192 s., váz. 359 Kč
Moučníky jako od babičky, ale upečené zdravěji! Je možné si vychutnat
nedělní dezert ke kávě a přitom nemít
výčitky svědomí nad množstvím snězeného cukru?
ISBN 978-80-242-7428-7

Přírodní lékárna – 60 receptů
z přírody pro zdraví

Olomouc: Anag, 2021, 1. vyd., 160 s.,
brož. 299 Kč
Sbírka jednoduchých a účinných
přípravků, díky nimž se budete cítit
lépe. 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.
ISBN 978-80-7554-325-7

Říhová, Barbora
Těstoviny – kuchařka

Brno: CPress, 2021, 176 s., váz. 349 Kč
Pokud často přemýšlíte, co doma
navařit, nebo chcete zkusit něco
nového, v této knize najdete spoustu
inspirace.
ISBN 978-80-264-3700-0

Štěpánková, Jana
Tak tady jsou ty slíbené recepty
na cukety, paní Ehmová

České Budějovice: Dona, 2021,
2. vyd., 128 s., váz. 290 Kč
Známá herečka Jana Štěpánková se
svým manželem režisérem Jaroslavem Dudkem propadli už před mnoha lety kouzlu cuket.
ISBN 978-80-7322-230-7

Tram, Long; Nguyen, Thuy
Víc než jen vietnamská kuchařka

Brno: CPress, 2021, 168 s., váz.
349 Kč
Uvařte si vietnamské speciality přímo
u vás doma.
ISBN 978-80-264-3688-1

Tranová, Phuong Lan;
Hoai, Nam Vu
Tak vaří Viet Nam

Praha: Mladá fronta, 2021, 160 s.,
váz. 349 Kč
Dva mladí vietnamští autoři žijící
v ČR sestavili výběr jejich tradičních
jídel jejich rodné země, na něž jsou
zde dostupné suroviny – buď v tržnicích Sapa nebo přes e-shopy.
ISBN 978-80-204-5847-6

SE XUALITA
Hatem-Gantzer, Ghada;
Pontavice, Clémentine
Sex a láska ve skutečném životě.
Povídání o sexu a sexualitě
svobodně a zodpovědně

Praha: Jan Vašut, 2021, 128 s., brož.
Pro koho? Pro holky a kluky, ale
klidně i pro ženy a muže… o tom, jak
svobodně objevovat a rozvíjet svou
sexualitu. A proč? Protože někdy tře-

bibliografie
ba není po ruce nikdo, kdo by otázky
ohledně sexu zodpověděl.
ISBN 978-80-7541-271-3

z n o v i n e k k 13 . 9. 2 0 2 1 5 0 6 t i t u l ů
Zake, Yamuna
Zdravé nohy za čtyři týdny

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y

Překl. Knišová, Kateřina, Praha:
Esence, 2021, 184 s., brož. 299 Kč
Vstát a jít – pro mnoho lidí něco naprosto samozřejmého.
ISBN 978-80-242-7526-0

Baláž, Peter
Žíly, žilky a varixy

umění; hudba

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 92 s.,
brož. 195 Kč
Onemocnění žil patří k nejrozšířenějším
poruchám, s nimiž se v průběhu života
setkává většina z nás. Významným
aspektem přitom je fakt, že kromě zdravotních komplikací a rizik jde pro mnohé z nás rovněž o problém estetický.
ISBN 978-80-7345-692-4

Bartoníček, Jan; Tuček, Michal;
Naňka, Ondřej
Zlomeniny lopatky

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 656 s.,
váz. 1950 Kč
První monografie věnovaná zlomeninám lopatky v domácí i světové
literatuře. Kniha vysvětluje obecné
principy diagnostiky a terapie zlomenin lopatky.
ISBN 978-80-7345-690-0

Grotenhermen, Franjo
Léčení konopím s CBD

Překl. Krejčíková, Jana, Olomouc:
Fontána, 2021, 115 s., brož. 298 Kč
Enormní nárůst vědeckého zájmu o fascinující kanabidiol odráží neobyčejně
široké farmakologické spektrum účinku
s vysokým terapeutickým potenciálem
při velmi dobré snášenlivosti.
ISBN 978-80-7651-070-8

Klásková, Eva; Janoušek, Jan;
Urbanová, Zuzana a kol.
Dětská kardiologie do kapsy

Praha: Maxdorf, 2021, 2. vyd., 232 s.,
váz. 395 Kč
Druhé, zcela přepracované vydání
knihy Dětská kardiologie do kapsy
navazuje na předchozí publikaci
autorů Zuzany Urbanové a Milana
Šamánka. Knížka byla napsána kolektivem předních dětských kardiologů.
ISBN 978-80-7345-694-8

Kugelstadt, Alexander
Psychosomatická medicína

Překl. Kraus, Ivana, Olomouc: Fontána, 2021, 347 s., brož. 398 Kč
„Tak to asi budou psychosomatické
potíže!“ Diagnóza ještě nemusí být
slepou uličkou.
ISBN 978-80-7651-064-7

Mantak, Chia
Tao a léčivá energie

Překl. Hubáčková, Mirka, Olomouc:
Fontána, 2021, 250 s., brož. 378 Kč
„Tao a léčivá energie“ je tím, že zbavuje některé z principů, na nichž jsou
založeny zázraky sebeléčení a jiné
energetické zázraky mystičnosti, vědeckou knihou.
ISBN 978-80-7651-039-5

Šmardová, Jana
Co nás učí nádory

Praha: Masarykova univerzita, 2021,
363 s., váz. 450 Kč
Mnohobuněčný organismus představuje společenství buněk, které se
vyvíjejí a vykonávají svou funkci ve
vymezeném čase a prostoru pro maximální užitek celého systému, jehož
jsou součástí.
ISBN 978-80-210-9699-8

ARCHITEK TUR A
Rassat, Thibaut
Evžen a jeho bláznivý stromodům

Praha: Paseka, 2021, 40 s., váz.
Kniha francouzského ilustrátora
a architekta svou výtvarnou poetikou
upomíná na legendární práci Miroslava Šaška nebo na avantgardní estetiku. Učí děti pozornosti pro velké
stavby, soucitu s nejmenšími tvory,
důvěře ve fantazii i odvaze jít proti
vkusu většiny.
ISBN 978-80-7637-193-4

FOTOG R AFI E
Kelby, Scott
Digitální fotografie

Překl. Teichmanová, Klaudia, Brno:
Zoner Press, 2021, 272 s., brož. 398 Kč
Nová kniha Digitální fotografie od
Scotta Kelbyho přináší ty nejlepší tipy
a rady, jak dosáhnout profesionálních
snímků.
ISBN 978-80-7413-438-8

HU DBA
Kománková, Jana
Klub 27

Praha: Edika, 2021, 176 s., váz. 499 Kč
Mýty opředený klub, který nám sebral
mnoho nadějných umělců až příliš
brzy. Lepší je shořet než vyhasnout.
ISBN 978-80-266-1639-9

Vitouš, Miroslav
Klíč k životu

Praha: Galén, 2021, 240 s., váz.
300 Kč
Kniha Klíč k životu přináší vzpomínky
Miroslava Vitouše (*1947), českého
jazzového kontrabasisty a baskytaristy. S bratrem Alanem a klávesistou
Janem Hammerem ml. založil v roce
1961 Junior Trio, nejslibnější českou
jazzovou kapelu všech dob.
ISBN 978-80-7492-537-5

OSO B N OSTI
František Pavlica. Nemoderní
malíř v moderním světě

Boskovice: Albert, 2021, 1. vyd.,
64 s., brož. 150 Kč
Mnohostranná osobnost Františka
Pavlici (malíře, grafika, litografa,
kreslíře, ilustrátora, pořadatele výtvarných sympozií, výrobce došků…).
ISBN 978-80-7326-321-8

PO H LE DN I CE
Kučera, Jiří; Kučerová, Alena
Hostivice a okolí od Tuchoměřic
po Ořech na starých pohlednicích

Praha: Baronet, 2021, 444 s., váz.
Procházka prostřednictvím dobových
pohlednic od konce 19. století až
do 50. let 20. století po území bezprostředně navazujícím na západní
straně na hlavní město Prahu.
ISBN 978-80-88121-52-7

Ráčková, Emílie; Špačková,
Lenka; Šťastný, Jiří
Mimoň a okolí na starých
pohlednicích

Praha: Baronet, 2021, 252 s., váz.
Mimoň leží na rozhraní Máchova kraje
a Podještědí. Jako každé město má podobu, kterou mu vtiskly dějiny a osudy. Mezi nejvýznamnější události, které ovlivnily současnou podobu města,
patřil rozsáhlý požár v roce 1806.
ISBN 978-80-88121-64-0

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Filsaková, Lucie
Příprava na přijímací zkoušky na
SŠ – Práce s textem
Praha: Fragment, 2021, 104 s., brož.
189 Kč
Čekají vás přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školu?
ISBN 978-80-253-5237-3

Gazdíková, Vlasta
Diktáty a testy pro 8. třídu

Praha: Edika, 2021, 112 s., brož. 169 Kč
Cvičebnice je určena pro žáky 8.
ročníku ZŠ a studenty 3. ročníku osmiletých gymnázií.
ISBN 978-80-266-1641-2

Pávková, Bohdana
Jak se kluci a holky učili říkat L,
ĎŤŇ, CSZ, ČŠŽ, R a Ř

Praha: Edika, 2021, 80 s., brož.
199 Kč
Publikace je určena dětem, které mají
problémy s výslovností hlásek uvedených v názvu knihy.
ISBN 978-80-266-1651-1

Sůvová, Petra; Zlámaná, Petra
My Czech – The first big step

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2021, 1. vyd., 80 s., brož. 139 Kč
Předkládaná skripta jsou studijním
materiálem, jenž slouží pro výuku
českého jazyka, a to především
v rámci anglicky mluvících skupin
studentů.
ISBN 978-80-245-2424-5

FYZIKA
Kolářová, CSc., doc. RNDr.
Růžena; Bohuněk, PaedDr. Jiří
Fyzika pro 6. ročník základní
školy

Praha: Prometheus, 2021, 3. vyd.,
164 s., brož. 159 Kč
Učebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná
v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem. V jednotlivých článcích
je uvedeno stručné vysvětlení nových
poznatků a ukázky jejich využití
v denním životě.
ISBN 978-80-7196-496-4

Kolářová, CSc., doc. RNDr.
Růžena; Bohuněk, PaedDr. Jiří
Fyzika pro 7. ročník základní
školy

Praha: Prometheus, 2021, 3. vyd.,
204 s., brož. 165 Kč
Učebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná
v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem. V závěru každého článku je shrnutí toho, co je užitečné si
zapamatovat.
ISBN 978-80-7196-497-1
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Sixtová, Helena; Sixta, Roman
Nová fyzika v kostce pro SŠ

Praha: Fragment, 2021, 216 s., brož.
229 Kč
Publikace přináší přehled středoškolské fyziky „v kostce“, tedy stručně
a přehledně.
ISBN 978-80-253-5233-5

Štoll, CSc., doc. Ing. Ivan
Fyzika pro gymnázia – Fyzika
mikrosvěta

Praha: Prometheus, 2021, 5. vyd.,
196 s., brož. 154 Kč
Další z řady učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice jsou zpracovány podle
tematických celků. Lze je využít pro
třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací.
ISBN 978-80-7196-506-0

LITE R ATUR A
Nastoupilová, Dita
Čítanka – velká tiskací písmena

Praha: Fragment, 2021, 48 s., brož.
129 Kč
Bohatě ilustrovaná pracovní čítanka
pro nácvik čtení genetickou metodou.
ISBN 978-80-253-5220-5

M ATE M ATI K A
Křížek, Jan
Matematika – Rovnice

Praha: Pikola, 2021, 2 s., lístk., 39 Kč
Tato laminová kartička je určená
především pro studenty základní
a střední školy.
ISBN 978-80-242-7682-3

Křížek, Jan
Matematika – Zlomky

Praha: Pikola, 2021, 2 s., lístk., 39 Kč
Tato laminová kartička je určená
především pro studenty základní
a střední školy.
ISBN 978-80-242-7645-8

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Faktorová, Barbora;
Matoušková, Kateřina
Maturita – Angličtina

Praha: Fragment, 2021, 64 s., brož.
169 Kč
Maturita bez obav! Třicet vypracovaných maturitních témat pro vás
bude základem k úspěšnému složení
maturitní zkoušky z angličtiny.
ISBN 978-80-253-5225-0

Novotná, Ivana
Pracovní sešit předškoláka

Praha: Edika, 2021, 48 s., brož.
169 Kč
Pracovní sešit předškoláka je věnován všem dětem, které se připravují
ke vstupu do školy, jejich rodičům
a učitelkám mateřských škol.
ISBN 978-80-266-1634-4

Novotná, Ivana
Pracovní sešit předškoláka 2

Praha: Edika, 2021, 48 s., brož.
169 Kč
Tento pracovní sešit je určen všem
dětem, které se již připravují ke vstupu do školy.
ISBN 978-80-266-1635-1

Novotná, Ivana
Roční období. Pracovní sešit
předškoláka
Praha: Edika, 2021, 48 s., brož.
199 Kč

Pracovní sešit je určen dětem, které
se připravují ke vstupu do první třídy.
ISBN 978-80-266-1654-2

TECH N I K A
Vávra, Pavel; Leinveber, Jiří
Strojnické tabulky

Úvaly: Albra (SPL – Práce), 2021,
943 s., váz. 888 Kč
Pomocná učebnice pro školy technického zaměřen je určena jak studentům technických škol, tak konstruktérům a technologům.
ISBN 978-80-7361-124-8

VL ASTIVĚ DA
Nováková, Iva
Poznej s námi sousední státy

Praha: Portál, 2021, 64 s., brož.
159 Kč
Další z populárních sešitů autorky Ivy
Novákové. Pracovní listy svojí koncepcí volně navazují na sešit Poznej
s námi Česko a snaží se hravou formou seznámit děti s našimi sousedy.
ISBN 978-80-262-1787-9

spor t
a tělov ýchova
HOROLEZEC T VÍ
Zaoral, Jaromír
Koruna Evropy

Brno: CPress, 2021, 320 s., váz.
590 Kč
Nejslavnější horolezci zdolávají nejvyšší hory všech kontinentů.
ISBN 978-80-264-3670-6

SPO R TOVN Í
AKCE
Pavlis, Zdeněk
XVI. mistrovství Evropy ve
fotbale EURO 2020/2021

Praha: Olympia, 2021, 160 s., váz.
Tradiční obrazový dokument z letošního, ne zcela tradičního Mistrovství
Evropy ve fotbale. Kniha, kterou
napsal známý fotbalový novinář a publicista Zdeněk Pavlis, zachycuje celý
průběh šampionátu.
ISBN 978-80-7376-620-7

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Hüsler, Eugen
Dolomity

Překl. Klumpar, Václav, Říčany:
Junior, 2021, 192 s., brož. 299 Kč
Průvodce nabízí 40 opravdu výjimečně krásných túr, které vás zavedou
na skalnaté vrcholy a k vysokohorským jezerům, k horským chatám
a salaším a na další zajímavá místa
v Dolomitech.
ISBN 978-80-7267-744-3

TUR ISTI K A
Kafka, Jan a kol.
Po vlastních po vlasti

Praha: Edice ČT, 2021, 144 s., brož.
269 Kč
Tipy na několik kratších či delších výletů, tentokrát především pro milovníky skal a kamenů, jsou určeny i pro
turisty, kteří si nelibují v mapách.
ISBN 978-80-00-06206-8

bibliografie
jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVĚ DA
Tommaso, Valeria De; Čuma,
Aleš; Urbanová, Veronika
Římské báje A1/A2

Praha: Edika, 2021, 80 s., brož. 229 Kč
V knize najdete celkem 7 pověstí
z římské historie. Byly zpracovány
pro začínající čtenáře, kteří si chtějí
vyzkoušet, jak si poradí se souvislým
textem v italštině.
ISBN 978-80-266-1652-8

LI NGVISTI K A
Kopečková, Michaela; Horáková,
Jitka; Nováková, Eva a kol.
Slovník českých vidových dvojic
pro cizince

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 192 s.
Slovník vidových dvojic (jehož autorkami jsou čtyři olomoucké lingvistky
Horáková, Kopečková, Nováková,
Poláchová) je určen studentům a nerodilým mluvčím českého jazyka, jimž
má sloužit jako pomůcka k osvojení
slovesné kategorie českého vidu.
ISBN 978-80-244-5871-7

Problémy interakce jazyka,
literatury a kultury. Nové směry
výzkumu

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 251 s., brož.
Publikace se věnuje problematice
interakce mezi jazykem, literaturou
a kulturou z pohledu nových trendů
ve vývoji moderního paradigmatu
vědeckých poznatků.
ISBN 978-80-261-0983-9

Spišiaková, Mária; Mocková,
Nina; Smoleňová, Elena
Chromatické pomenovania s bielou a čiernou farbou v španělčině
a taliančině na pozadí slovenčiny
České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2021, 1. vyd., 78 s., 170 Kč
Štúdium a ovládanie jazyka v súčasnosti zahŕňa nielen ovládanie a poznanie jazyka na gramatickej a lexikálnej
rovine, ale aj ovládanie a poznanie kultúry, histórie, tradícií daného jazyka.
ISBN 978-80-7556-088-9

SBO R N Í K Y
Jazyk, literatura a kultura jako
prostor mezinárodní komunikace

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 100 s., brož.
Sborník příspěvků z 5. a 6. ročníku
mezinárodního vědeckého semináře.
ISBN 978-80-261-0926-6

krásná
literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Slíva, Jiří
Paragrafiky

Praha: Slovart, 2021, 128 s., váz.
299 Kč
„Tři moci: výkonná moc, zákonodárná
moc a soudní moc. Co je moc, to je

moc. Malá ochutnávka aforismů z nové
knihy Jiřího Slívy, výtvarníka a básníka,
kterého proslavil kreslený humor.
ISBN 978-80-276-0231-5

BI O G R AFI E
Broadbent, Rick
Vytrvalost – Pozoruhodný život
a doba Emila Zátopka

Překl. Kreuziger, Pavel, Praha:
Slovart, 2021, 304 s., váz. 399 Kč
Tato kniha je první zahraniční biografií, která dokumentuje nevšední
vzestup, pád a rehabilitaci muže, který byl prohlášen za „největšího běžce
všech dob“.
ISBN 978-80-276-0254-4

Etzler, Tomáš
Novinářem v Číně

Praha: Vyšehrad, 2021, 400 s., váz.
399 Kč
Tváří v tvář současné Číně. Vzpomínky, dojmy a osobní prožitky zkušeného novináře.
ISBN 978-80-7601-463-3

Formanová, Martina
Nalakuj to narůžovo

Praha: Prostor, 2021, 216 s., brož.
247 Kč
V nové knize se setkáváme se
zralou ženou reflektující svůj život
po smrti manžela Miloše Formana
(18. 2. 1932–13. 4. 2018).
ISBN 978-80-7260-490-6

Hanuš, Milan
Živý mýtus Roger Federer

Praha: Prostor, 2021, 336 s., váz.
O „nejlepším tenistovi všech dob“
vyšla již řada publikací a článků,
převážně od sportovních novinářů,
ale pohled Milana Hanuše je v tomto
kontextu ojedinělý stylem i pojetím.
ISBN 978-80-7260-502-6

CESTO PISY
Ajvaz, Michal
Zlatý věk

Brno: Druhé město, 2021, 304 s., brož.
Zlatý věk je fantastický cestopis, ve
kterém moderní Gulliver píše knihu
o civilizaci na malém ostrově v Atlantiku. Ostrované na první pohled nedělají nic jiného, než sedí a pozorují
svět, jeho světla a šumy.
ISBN 978-80-7227-867-1

z n o v i n e k k 13 . 9. 2 0 2 1 5 0 6 t i t u l ů
Jaké to je cestovat s Ivankou Devátou? Neuvěřitelně vtipné jako vždy!
ISBN 978-80-267-2034-8

v čele s kapitánem Petrem Beránkem
je o tom plně přesvědčen.
ISBN 978-80-279-0049-7

Proutkovská, Kateřina; Žák, Jiří
Provence známá i neznámá

Nesbo, Jo
Pentagram

Praha: XYZ, 2021, 464 s., váz. 399 Kč
Když Bůh tvořil Provence, nechal si
pro tento malý kout na jihu Francie
v rukávu snad všechna esa.
ISBN 978-80-7597-896-7

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Bannalec, Jean-Luc
Bretaňské poměry

Překl. Vodvárko, Jiří, Praha: Kalibr,
2021, 286 s., váz. 299 Kč
První případ pro komisaře Dupina,
milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého
Pařížana za trest přeloženého do Bretaně – na konec světa.
ISBN 978-80-242-7324-2

Cimický, Jan
Opuštěné nádraží

Niedl, František
Pohled šelmy

Praha: Baronet, 2021, 240 s., váz.
299 Kč
Na nástupišti opuštěného nádraží
dávno nepoužívané vedlejší trati objeví dron ležící tělo mrtvého člověka.
Všude kolem je již jen neprostupné
křoví. Kde se tu vzal? Spadl z nebe?
ISBN 978-80-269-1628-4

Cole, Daniel
Imitátor

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha:
Kalibr, 2021, 336 s., váz.
Píše se rok 1989. Detektiv Chambers
a konstábl Winter pátrají po zločinci
se zvrácenou vášní: těla svých obětí
nastylizoval do pozic klasických sochařských děl.
ISBN 978-80-242-7605-2

Cornwellová, Patricia
Kvantum

Překl. Nejedlá, Marcela, Praha:
Kalibr, 2021, 368 s., váz.
V předvečer přísně tajné vesmírné mise
zaznamená kapitánka Calli Chaseová
spuštěný poplach v tunelech hluboko
pod výzkumným střediskem NASA.
ISBN 978-80-242-7421-8

Dán, Dominik
Hřích náš každodenní

Praha: Olympia, 2021, 180 s., brož.
Navštivte se známou spisovatelkou
a novinářkou řadu turisticky zajímavých a často opomíjených míst, kudy
procházela česká historie.
ISBN 978-80-7376-622-1

Bulbeck, Soňa
Tajemství závoje

Goffa, Martin
Muž s unavenýma očima

Překl. Auingerová, Ivana, Brno:
BizBooks, 2021, 200 s., brož. 349 Kč
Nahlédněte pod pokličku jedné
z nejtajemnějších zemí světa. Mají
v Saúdské Arábii Vánoce? Jak je to
vlastně s muži v bílých nočních košilích a ručnících? Musí tam být ženy
stále zahalené? A bydlí ve stanech,
nebo v mrakodrapech?
ISBN 978-80-265-0995-0

Devátá, Ivanka
Co číhá za humny

Praha: Motto, 2021, 128 s., váz.
229 Kč

Nesbo, Jo
Švábi

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 396 s., váz. 399 Kč
Harry Hole bojuje s odvrácenou
stranou Bangkoku. 2. díl krimi série
o detektivu Harrym Holeovi. V jednom
bangkockém nevěstinci je nalezen norský velvyslanec v Thajsku. V zádech má
nůž a v aktovce pedofilní pornosnímky.
ISBN 978-80-7662-184-8

Překl. Hanzlík, Jan, Praha: Slovart,
2021, 336 s., váz. 349 Kč
Na oddělení vražd panuje tradičně
dobrá nálada, protože do ranního nástupu zbývá ještě osm minut a Chosé
všechny baví popisem vášnivých
chvilek, které v noci strávil se svým
nejnovějším objevem.
ISBN 978-80-276-0221-6

Březinová, Taťana
Nyní chléb budete jísti…

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2021, 456 s., váz. 399 Kč
5. díl krimi série o detektivu Harrym
Holeovi. V Oslu začíná období prázdnin a dovolených a město zasáhla
vlna letních veder.
ISBN 978-80-7662-152-7

Praha: Kalibr, 2021, 280 s., váz. 299 Kč
První díl detektivní série s Mikulášem
Syrovým nabízí napínavý příběh s kriminální zápletkou, který se odehrává
v rozmezí několika dnů v kulisách
sychravé podzimní Prahy.
ISBN 978-80-242-7580-2

Kubát, Luděk
Přísaha

Brno: Moba, 2021, 296 s., váz. 299 Kč
Všechno nasvědčovalo tomu, že
mrtvý mladík, kterého nalezl v lese
náhodný houbař, zemřel shodou
nešťastných náhod. Vyšetřující tým
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Brno: Moba, 2021, 288 s., váz. 299 Kč
Do Čech se po dvaceti letech vrací záhadný Michal Dabert. Jeho oficiálním
posláním je zřízení pobočky nadnárodní bezpečnostní agentury v Praze.
Ale je to hlavní a jediný důvod jeho
pobytu v Praze? Po jeho příjezdu
totiž začínají umírat lidé.
ISBN 978-80-243-9952-2

Pennyová, Louise
Oživlý kámen

Překl. Uhlířová, Lenka, Praha: Kalibr,
2021, 400 s., váz. 399 Kč
Léto vrcholí, vrchní inspektor quebecké Sureté Armand Gamache si
jako každý rok připomíná s manželkou Reine-Marie výročí seznámení
v Manoir Bellechasse, odlehlém
luxusním hotýlku nedaleko Three
Pines. Nejsou však sami.
ISBN 978-80-242-7478-2

Pennyová, Louise
Skleněné domy

Překl. Uhlířová, Lenka, Praha: Kalibr,
2021, 448 s., váz. 429 Kč
Když se na halloweenském večírku ve
Three Pines ukáže záhadná postava
v černé masce a černém hábitu,
v Armandu Gamachovi a ostatních
obyvatelích vesnice nejprve vzbudí
jen zvědavost.
ISBN 978-80-242-7597-0

Procházková, Iva
Doteky zabitých

Praha: Práh, 2021, 288 s., váz. 330 Kč
Nový případ charismatického majora
Holiny, kterého čtenáři znají z TV
série Vraždy v kruhu.
ISBN 978-80-7252-903-2

Sagitarius, Petr
Pierot, Na krev

Praha: Argo, 2021, 232 s., váz.
298 Kč
Třetí pokračování detektivních příběhů Trujkunt čtenáře opět zavede
do nejvýchodnějšího regionu České
republiky vklíněného mezi Těšínské
a Moravskoslezské Beskydy na česko-polsko-slovenském Trojmezí.
ISBN 978-80-257-3529-9

Skála, Milan
Vymazlené vraždy

Český Krumlov: Martin Štefko, 2021,
1. vyd., 160 s., brož. 199 Kč

Kdo zabil známého pedofila, policie už
zjistila. Podaří se jí to však prokázat?
Kdo znásilnil a zavraždil mladou ženu?
Tři vraždy, s nimiž si pachatelé vyhráli
a dovedli je k hranicím dokonalosti.
ISBN 978-80-88067-34-4

Sobotka, Oldřich
Vražedné léto

Praha: Kalibr, 2021, 344 s., váz. 329 Kč
Katka nemá nic, smrtí sestry o všechno přišla. Regina má naopak všechno, ale stále jí něco chybí. Obě chtějí
potrestat viníky.
ISBN 978-80-242-7445-4

Tuomainen, Antti
Palm Beach Finland

Překl. Stašová, Ema, Zlín: Kniha Zlín,
2021, 312 s., váz. 369 Kč
Detektiv helsinské policie Jan Nyman
je inkognito vyslán do nového plážového rezortu, aby vyšetřil podezřelou
vraždu.
ISBN 978-80-7662-157-2

ESE J E , ÚVAHY
Bystrov, Michal
Láska, mír a jiná klišé. Sloupky
a úvahy z let 2011–2021

Praha: Galén, 2021, 217 s., brož.
Michal Bystrov není klasický autor
sloupků. Když nemá nápad, nedonutí
se napsat ani řádku. Přesto se mu za
posledních deset let podařilo v novinách a časopisech porůznu uveřejnit
nezanedbatelné množství těchto
krátkých textů.
ISBN 978-80-7492-542-9

Canetti, Elias
Dodatky z Hampsteadu. Kniha
proti smrti

Praha: Academia, 2021, 476 s., váz.
Výbor zahrnuje dva texty Eliase
Canettiho. V souboru esejů Kniha
proti smrti autor – vědom si konečnosti lidské existence, ale až zápasivě
ji nepřijímající – medituje způsobem
někdy až neuvěřitelně překvapivým
nad ohraničeností existence člověka.
ISBN 978-80-200-3078-8

P. Kříž, Jiří
Český spor o Milana Kunderu

Praha: Galén, 2021, 270 s., brož.
Kniha shrnuje ve třech oddílech
texty 40 autorů, které se z mnoha
úhlů pohledu vztahují k obvinění
vznesenému proti Milanu Kunderovi
v týdeníku Respekt roku 2008 a ke
knize Jana Nováka Kundera.
ISBN 978-80-7492-540-5

Trlifajová, Lucie; Švihlíková,
Ilona; Lebduška, Michal a kol.
Demokracie – jak dál?

Praha: Vyšehrad, 2021, 288 s., váz.
399 Kč
Sbírka úvah o principech a budoucnosti demokracie od deseti českých
odborníků. Jaká jsou ohrožení, kterým dnes čelí demokracie v Česku,
Evropě a ve světě?
ISBN 978-80-7601-500-5

FE J E TO NY
Pinknerová, Hana
Jak poznám, že mě miluje

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 1. vyd., 144 s., brož. 219 Kč
Do fejetonů Hany Pinknerové se promítá její každodenní život v Boží přítomnosti a všechny starosti a radosti,
které zrovna prožívá, jako manželka,

bibliografie
maminka, kamarádka, pozorovatelka
nebo vděčná Boží dcera.
ISBN 978-80-7566-228-6

Plocek, Jiří
Zápisky potulného lidopisce
podruhé

Praha: Galén, 2021, 137 s., brož.
Soubor životopisně laděných glos,
fejetonů, básní a povídek navazuje
na knihu Zápisky potulného lidopisce
(Galén 2020). Lidopisec putuje světem a pozoruje různé věci a lidi, symbolické situace i inspirativní osobnosti.
ISBN 978-80-7492-551-1

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Baldiniová, Laura
Maria Montessoriová – Učitelka
nové doby

Praha: Ikar, 2021, 280 s., váz. 299 Kč
Maria Montessoriová byla výrazná
osobnost, pocházela ze zámožné italské rodiny, v roce 1896 se stala první
doktorkou medicíny v Itálii.
ISBN 978-80-249-4502-6

Barnes, Julian
Muž v červeném kabátě

Překl. Fantys, Petr, Praha: Odeon,
2021, 328 s., váz. 399 Kč
V létě roku 1885 dorazili do Londýna tři Francouzi. Jedním z nich byl
vévoda Edmond de Polignac, typický
zlatokop z vyšších francouzských
vrstev, který si hodlal najít bohatou
americkou manželku.
ISBN 978-80-207-2034-4

Bauer, Jan
Ztracený diadém

Praha: Brána, 2021, 216 s., váz.
259 Kč
Dne 7. února 1311 byl v bazilice sv.
Víta na Pražském hradě slavnostně
korunován nový český král Jan
Lucemburský a spolu s ním i jeho
žena Eliška.
ISBN 978-80-242-7523-9

Bauer, Jan
Poslední láska Petra Voka

Brno: Moba, 2021, 240 s., váz.
Stárnoucí Rožmberk Petr Vok už ví,
že jeho sňatek s mladičkou Kateřinou
z Ludanic byl omyl. Dívka nejenže neoplývá očekávaným bohatstvím, ale
navíc není duševně zcela v pořádku.
ISBN 978-80-279-0040-4

Bažant, Vojtěch; Žůrek, Václav;
Svátek, Jaroslav a kol.
Přenos vědění

Praha: Filosofia, 2021, 704 s., váz.
540 Kč
Autoři knihy zkoumají problematiku
šíření znalostí v předmoderní společnosti na příkladu čtyř mimořádně
úspěšných středověkých děl, která
sledují ze všech perspektiv, jež dochovaný materiál umožňuje.
ISBN 978-80-7007-683-5

Doehnertová, Rodica
Hotel Adlon

Překl. Pscheidtová, Blanka, Praha:
Ikar, 2021, 400 s., váz. 399 Kč
Rodica Doehnertová, autorka scénáře úspěšné třídílné televizní série Hotel Adlon, nechává ve své knize znovu
ožít strhující historii legendárního
grandhotelu a rodin Schadtových
a Adlonových.
ISBN 978-80-249-4422-7

z n o v i n e k k 13 . 9. 2 0 2 1 5 0 6 t i t u l ů
Gablé, Rebecca
Úsměv Štěstěny

Překl. Pscheidtová, Blanka, Praha:
Brána, 2021, 976 s., váz. 699 Kč
Anglie 1360. Po smrti svého otce,
bývalého hraběte z Waringhamu,
uprchne dvanáctiletý Robin z klášterní školy. Vstoupí do služby jako
stájník na statku, který kdysi patřil
jeho rodině.
ISBN 978-80-242-7439-3

Gardner, Jan
Debutantka

Praha: Kalibr, 2021, 304 s., váz. 299 Kč
Pátek, 4. října 1929. Slavnostní
otevření Barrandovských teras je
společenskou událostí sezóny. K tanci
a poslechu hraje orchestr R. A. Dvorského, bratři Havlové, Václav Mária
a Miloš, vítají přátele a prominentní
hosty.
ISBN 978-80-242-7566-6

Hrdlička, Pavel
Komu to prospívá

Praha: Brána, 2021, 200 s., váz. 259 Kč
Z nového historického románu
oblíbeného autora se konečně dozvídáme, jak vlastně začal příběh pražského podrychtáře Václava.
ISBN 978-80-242-7297-9

Husemann, Dirk
Slon pro Karla Velikého

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Brána,
2021, 408 s., váz. 399 Kč
Posel míru, nebo zplozenec pekla?
Píše se rok 802. Frankové a Saracéni
nelítostně bojují o politickou a náboženskou nadvládu.
ISBN 978-80-242-7386-0

Charlesová, Janet Skeslien
Pařížská knihovna

Překl. Andělová, Petra, Brno: Jota,
2021, 360 s., váz. 398 Kč
Román vychází ze skutečných událostí v Americké knihovně v Paříži, která
se stala svědkem nejen lásek a snění,
ale i hrdinství jejích zaměstnanců po
nacistickém vpádu do Paříže.
ISBN 978-80-7565-874-6

Javůrek, Štěpán
Chaloupky

Brno: Moba, 2021, 288 s., váz.
František a Florián, dva chlapci z českého vnitrozemí, se shodou okolností
dostávají krátce po vzniku Československé republiky do pohraniční
oblasti Krušných hor.
ISBN 978-80-279-0041-1

Jeffries, Sabrina
Kdo by si chtěl brát vévodu

Překl. Šimonová, Dana, Praha: Baronet, 2021, 304 s., váz. 349 Kč
Marlowe Drake, vévoda z Thornstocku, zjišťuje, že ani po devíti letech
nemůže zapomenout ani na polibek
Olivie Norleyové, ani na úklady, jež
poté následovaly.
ISBN 978-80-269-1646-8

Klevisová, Michaela
Prokletý kraj

Praha: Motto, 2021, 304 s., váz.
399 Kč
I temná minulost jednou vyjde na světlo. Jelení Horou se několikrát prohnaly
dějiny plné nenávisti a zmaru. Vesnička ukrytá v pošumavských lesích
dodnes není ideální místo k životu.
Gerdu s dcerou k návratu sem přiměl
jenom rozvod a nedostatek peněz.
ISBN 978-80-267-2071-3

Kocábová, Marsha
Řeka v Troji

Překl. Belánová, Alžběta, Praha:
Motto, 2021, 200 s., váz. 269 Kč
Když Elise neví, jak dál, vždycky se vydá
k řece. Elise je Američanka. Provdala se
do postkomunistické Prahy, vychovala
tu dva syny a zapustila kořeny v místech,
kde se cítil doma její muž. Po manželově nečekané smrti se Elisin život vylil
z břehů stejně jako řeka při povodni.
ISBN 978-80-267-2056-0

Kornová, Carmen
Začátek nové éry. Sága jednoho
století – díl třetí

Praha: Prostor, 2021, 432 s., brož.
Závěrečným dílem, navazujícím na
předchozí Dcery nové doby a Konec
starých časů, vrcholí trilogie Sága jednoho století. S hlavními hrdinkami se
setkáváme v poslední třetině 20. století.
ISBN 978-80-7260-485-2

Läckberg, Camilla
Andělíčkářka

Překl. Nováková, Vendula, Praha:
Motto, 2021, 416 s., váz. 299 Kč
O Velikonocích roku 1974 zmizela
z ostrova Valö rodina Elvanderových,
rodiče se třemi dětmi. Bude vás mrazit, ale nedokážete se odtrhnout!
ISBN 978-80-267-2037-9

Leigh, Eva
Navždy tvůj hrabě

Překl. Míčková, Stanislava, Oldag, 2021,
376 s., kniha, vázaná vazba, 289 Kč
Dynamický, apartní a svižný příběh
anglického hraběte a obdivované
i provokativní novinářky milující
skandály situovaný do Londýna na
začátku 19. století.
ISBN 978-80-7411-293-5

McClellandová, Susan
Chlapec z Buchenwaldu

Překl. Antonínová, Hana, Praha:
Brána, 2021, 256 s., váz. 299 Kč
Kniha připomíná osud sirotků z pracovního tábora v Buchenwaldu.
ISBN 978-80-242-7294-8

Nabokov, Vladimir
Hrdinský čin

Praha: Paseka, 2021, 208 s., váz.
Hrdinský čin je autorovým raným
románem z roku 1932, jenž bývá
považován za fikční pandán k autobiografii Promluv, paměti. Stejně jako
Nabokov sám je i jeho hrdina ruským
emigrantem, který v mládí studoval
v Cambridgi a žil v Berlíně.
ISBN 978-80-7637-185-9

Niedl, František
Růže a lev

Brno: Moba, 2021, 228 s., váz. 319 Kč
Skutečnými hrdiny románu jsou, tak
jako v předchozí knize Rytíři z Vřesova, příslušníci dvou zemanských
rodů: Beneš a Čeněk z Vřesova,
Lothar Katzinger z Olšové a jeho
starší bratr Wolfram.
ISBN 978-80-279-0094-7

Niedl, František
Rytíři z Vřesova

Brno: Moba, 2021, 280 s., váz. 319 Kč
Píše se rok 1310 a do Čech přijíždí
mladičký Jan Lucemburský, aby se
zde ujal vlády. Země je rozpolcena.
Na jedné straně přívrženci slabého
Jindřicha Korutanského, na druhé
straně sympatizanti Jana Lucemburského, manžela Elišky Přemyslovny.
ISBN 978-80-279-0056-5
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Nussbaumová, Laureen;
Kirtleyová, Karen
Židovská hvězda

Překl. Ondryášová, Jitka, Praha:
Brána, 2021, 264 s., váz. 299 Kč
Za německé okupace Nizozemska
v letech 1940 až 1945 bylo všem
Židům nařízeno, aby se přihlásili
k náboženství svých předků.
ISBN 978-80-242-7435-5

Pažoutová, Jana
Dvojí ortel

Brno: Moba, 2021, 320 s., váz. 329 Kč
Čechy, 50. léta 17. století. Život Vojtěcha Kamarýta, kdysi zámožného
měšťana a úspěšného obchodníka,
skončil před čtyřmi lety, když ztratil
celou svou rodinu, majetek i čest.
Nebo si to alespoň myslel.
ISBN 978-80-279-0024-4

Petersová, Pauline
Chýše v močále

Překl. Hoangová, Dagmar, Praha:
Ikar, 2021, 352 s., váz. 399 Kč
Irsko, podzim roku 1908. Victoria
a Jeremy se těší na romantickou, i když
opožděnou svatební cestu na Zelený
ostrov. Jeremy se ale zdrží v Anglii,
protože jeho otec je vážně nemocný.
ISBN 978-80-249-4454-8

Quinnová, Julia
Bridgertonovi – prequel: Skandál na spadnutí

Překl. Zveřinová, Zdeňka, Praha:
Ikar, 2021, 280 s., brož. 299 Kč
Pověst Georgiany Bridgertonové je
v troskách. S mužem, který ji unesl
kvůli věnu, strávila nějaký čas bez
gardedámy a nikdo nevěří, že si
uchránila svou nevinnost. Teď má jen
dvě možnosti – buď si toho ničemu
vzít, nebo se nikdy neprovdat.
ISBN 978-80-249-4525-5

Riches, Anthony
Římané: Ve znamení štíra

Praha: BB art, 2021, 336 s., váz.
Desátá kniha série Římané je jako
vždy nabitá dějem, který drží čtenáře
v napětí od první do poslední stránky. Pokračuje dalšími osudy hrdiny
Marka Valeria Aquily, který usiluje
o spravedlnost za smrt své rodiny.
ISBN 978-80-7595-433-6

Rosenberg, Jordy
Zpověď lišáka

Praha: Paseka, 2021, 375 s., brož.
Historický román o lásce, genderu
a osvobození. Vypráví o jazykovědci
Voithovi, který se vášnivě vrhá do
zkoumání legendy o zloději a milovníkovi Jacku Sheppardovi poté, co
objeví záhadný dokument s názvem
Zpověď lišáka.
ISBN 978-80-7637-093-7

Smethurstová, Sue
Cirkus svobody

Překl. Kadlecová, Eva Pourová, Brno:
CPress, 2021, 336 s., váz. 349 Kč
Příběh neobyčejné odvahy, nezlomnosti a lásky. Mindla a Kubuš
Horowitz, klaun ze slavného cirkusu,
utečou se svým synkem z Polska před
nacismem a pustí se na strastiplnou
cestu přes Sovětský svaz, Blízký
východ a Afriku, až najdou bezpečí
v Austrálii.
ISBN 978-80-264-3705-5

Steel, Danielle
V otcových stopách

Praha: Ikar, 2021, 352 s., váz. 399 Kč

Jakobovi a Emmanuelle se podaří
uniknout osudu mnoha nevinných
obětí nacistického režimu a jsou po
obsazení Německa americkými vojsky
osvobozeni z koncentračních táborů.
ISBN 978-80-249-4527-9

Stěpanovová, Marija
Památce paměti. Romance

Praha: Akropolis, 2021, 504 s., váz.
Próza současné ruské básnířky a esejistky Mariji Stěpanovové s účtujícím
názvem Památce paměti reaguje na
posedlost dneška minulostí. Také autorka se k ní obrací, aby ji důkladně
prozkoumala a vypořádala se s ní.
ISBN 978-80-7470-361-4

Stonex, Emma
Strážci majáku

Brno: Jota, 2021, 304 s., váz.
Cornwall, 1972. Z odlehlého majáku
kilometry od pobřeží zmizeli tři
jeho strážci. Vstupní dveře zůstaly
zamčené zevnitř. Hodiny se zastavily.
V záznamech o počasí hlavní strážce
popisuje velkou bouři, nebe však bylo
celý týden jasné.
ISBN 978-80-7565-855-5

Stránský, Jiří
Zdivočelá země

Praha: Argo, 2021, 368 s., váz. 448 Kč
Letec Antonín Maděra se po druhé
světové válce vrací z Anglie do své
rodné vesnice Svatý Štěpán v česko–německém pohraničí. Chce zde
uskutečnit svůj sen, vybudovat chov
ušlechtilých koní. Nenachází však kraj
svého dětství.
ISBN 978-80-257-3420-9

Turnbullová, Bryn
Milenka prince z Walesu

Překl. Dvořák, Milan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 456 s., váz.
Strhují příběh ženy, která musela
ustoupit jiné, kvůli níž se anglický král
jednou vzdá trůnu. Román vypráví
skutečný příběh dcery amerického diplomata Thelmy Morganové, která se
v Anglii provdá za vikomta Furnesse.
ISBN 978-80-7593-251-8

Vondruška, Vlastimil
Pečeť smrti. Hříšní lidé království českého

Brno: Moba, 2021, 304 s., váz.
Český král pověří Oldřicha z Chlumu
delikátním vyšetřováním. Pražský
biskup totiž vlastní darovací listinu
děda současného krále na vesnici
Makotřasy, o níž je Přemysl II. Otakar
přesvědčen, že patří jemu.
ISBN 978-80-279-0028-2

Vondruška, Vlastimil
Prokletí brněnských řeholníků

Brno: Moba, 2021, 332 s., váz.
Jedním z osobních nepřátel Oldřicha
z Chlumu byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Proto správce
Bezdězu nesmírně překvapí, když
biskup požádá krále Přemysla II. Otakara, aby Oldřicha poslal vyšetřovat
do Brna.
ISBN 978-80-243-9999-7

Vondruška, Vlastimil
Smrt ve Vratislavi

Brno: Moba, 2021, 304 s., váz. 329 Kč
Vyslanec českého krále jedná ve Slezsku, ale zmizí a nikdo netuší, co se
mohlo stát. Protože jde o ožehavou
diplomatickou misi, je třeba postupovat taktně.
ISBN 978-80-279-0095-4

bibliografie
Vondruška, Vlastimil
Vražda v ambitu

Brno: Moba, 2021, 268 s., váz. 319 Kč
Tři detektivní příběhy, odehrávající
se v polovině 13. století, se vracejí
do doby mládí Oldřicha z Chlumu.
Vysvětlují některé události, předcházející románům publikovaným v edici
Hříšní lidé Království českého.
ISBN 978-80-243-9998-0

H O RO RY
King, Stephen
Christina

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2021, 3.
vyd., 512 s., váz. 469 Kč
Ďábelské auto v klasickém hororovém thrilleru. Středoškolák Arnie
zahlédne stařičké auto Plymouth
a okamžitě zatouží ho mít a pro radost si ho opravit.
ISBN 978-80-7593-315-7

HUMO R
Devátá, Ivanka
V oblaku dezinfekce

Praha: Motto, 2021, 128 s., váz.
229 Kč
Humorný průvodce čekárnami,
ordinacemi a dalšími zdravotnickými
zařízeními. Také se bojíte navštívit
lékaře?
ISBN 978-80-267-2033-1

Landsman, Dominik
Deníček moderního fotra

Praha: Ikar, 2021, 208 s., váz. 299 Kč
Jak to může vypadat, když se muž
ocitne na mateřské dovolené?
Deníček moderního fotra vznikl na
základě úspěšného blogu, který Dominik Landsman založil s příchodem
prvního dítěte.
ISBN 978-80-249-4529-3

KOM I K SY
Barrows, Eddy; Fernandez,
Javier; Martinez, Alvaro a kol.
Batman Detective Comics 7:
Batmeni navěky

Praha: BB art, 2021, 176 s., brož.
Tvořili největší superhrdinský tým,
jaký kdy Gotham poznal. Nyní se ale
rozpadl. Clayface je mrtvý. Snažil se
vykoupit ze svých hříchů, ale zabila
ho Batwoman.
ISBN 978-80-7595-465-7

Osemanová, Alice
Srdcerváči 4

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2021, 384 s., brož. 399 Kč
Čtvrtý díl úspěšné série komiksových
románů o lásce, životě a o všem, co
se stane mezi tím. Charlie a Nick spolu oficiálně chodí a Charlie začíná být
připraven na to, aby vyslovil ta dvě
slůvka: Miluju tě.
ISBN 978-80-7661-240-2

KORESPONDENCE
Kennan, George F.
Z Prahy po Mnichovu

Překl. Odehnalová, Jana, Praha:
Academia, 2021, 284 s., brož. 365 Kč
Výběr z Kennanovy diplomatické
i osobní korespondence od října
1938 do září 1939, kdy působil jako
tajemník amerického vyslanectví
a později generálního konzulátu
v Praze.
ISBN 978-80-200-3201-0

LI DOVÁ
SLOVESN OST
Lada, Josef
Krásná česká říkadla

Praha: Fragment, 2021, 10 s., 199 Kč
Tradiční česká říkadla s nezapomenutelnými ilustracemi Josefa Lady.
ISBN 978-80-253-5106-2

Lada, Josef
Krásné české písničky

Praha: Fragment, 2021, 10 s., 199 Kč
Zazpívejte si nejznámější lidové písničky doprovázené nezapomenutelnými ilustracemi Josefa Lady.
ISBN 978-80-253-5107-9

OSO B N OSTI
Procházka, Jiří Walker;
Ondříček, David;
Muchow, Jan P. a kol.
Zátopek

Praha: Brána, 2021, 224 s., váz.
299 Kč
Fenomenální běžec Emil Zátopek
posunul hranice lidských možností, je
čtyřnásobným olympijským vítězem
a držitelem mnoha světových rekordů.
ISBN 978-80-242-7658-8

Tevis, Walter
Dámský gambit

Překl. Ulmanová, Hana, Praha: Argo,
2021, 304 s., váz. 398 Kč
Beth Harmonová se v osmi letech dostane do sirotčince. Není to harmonické prostředí, a malá Beth si najde
dvě cesty k úniku: malé zelené pilulky,
které děti dostávají „na uklidnění“,
a ŠACHY.
ISBN 978-80-257-3600-5

PO E Z I E
Murrer, Ewald
Hlasy ryb

Praha: Argo, 2021, 228 s., flexovazba
Když v roce 2020 získal Ewald
Murrer cenu Litera za poezii, odůvodnila porota své rozhodnutí mj.
tím, že se v jeho poezii „potkává imaginace a zájem o tajemno s groteskní,
místy až naturalistickou hyperbolou“.
ISBN 978-80-257-3552-7

Suková, Eva; Kepičová, Barbora
Bububu

Praha: Galén, 2021, 48 s., brož.
150 Kč
Básnířka a písničkářka Eva Blondýna
Suková spolu s výtvarnicí Bárou
Kepičovou přinášejí svazek dvaadvaceti čtyřverší o strašidlech.
ISBN 978-80-7492-539-9

Zizler, Jiří
Aristokrat katakomb. K životu
a dílu Zdeňka Rotrekla

Brno: Host, 2021, 264 s., brož.
Poezie jako vztah mezi existenciálním
a duchovním, mezi všedním, mytickým
a religiózním. Osud, genezi i recepci
díla Zdeňka Rotrekla (1920—2013)
poznamenaly fatálním a dramatickým
způsobem dějinné okolnosti.
ISBN 978-80-275-0600-2

POVÍ D K Y
Cílek, Roman
Dědičný hřích

Brno: Moba, 2021, 240 s., váz.
Vyrazila mu dech, když vyšla ze dveří
koupelny. Ani róba, ani košilka, ani

z n o v i n e k k 13 . 9. 2 0 2 1 5 0 6 t i t u l ů
nahota. Věru podivný ústroj měla Kateřina Hybnerová na sobě, předpokládalo-li se, že půjde o vyvrcholení
romantického večera.
ISBN 978-80-279-0034-3

Hřebejková, Hana
Padesátka v nouzovém
stavu – Vtipné povídky nejen
z karantény

Praha: Brána, 2021, 144 s., váz. 199 Kč
Autorka úspěšné sbírky Ať žijí padesátnice Hana Hřebejková přichází
s dalšími vtipnými povídkami nejen
z karantény. Co když si potají jdete
nechat udělat vlasy do zavřeného salonu a zrovna uprostřed barvení vás
překvapí policejní kontrola?
ISBN 978-80-242-7529-1

Mornštajnová, Alena; Viewegh,
Michal; Bellová, Bianca a kol.
Má mě ráda, nemá mě ráda

Praha: Listen, 2021, 168 s., váz. 279 Kč
„Má mě rád, nemá mě rád, myslí na
mě, vezme si mě, láskou se souží, po
jiné touží…“ Deset současných českých
prozaiků a deset povídek plných nejistot, pochyb a toužebného čekání.
ISBN 978-80-242-7379-2

Skácel, Jan
Naděje s bukovými křídly

Brno: Moba, 2021, 120 s., váz. 249 Kč
Někdy se anděl na nás hněvá, anděla
máme každý svého a naděje má
z buku křídla, a srdce z dřeva lipového. Nové souborné vydání sbírek
Chyba broskví a Oříšky pro černého
papouška.
ISBN 978-80-279-0023-7

PRÓZ A
Boyne, John
Poutník před branami moudrosti
Překl. Ficová, Sylva, Praha: Slovart,
2021, 448 s., váz. 399 Kč
Uznávaný irský spisovatel John Boyne představuje v ambiciózním mytickém vyprávění Poutník u bran moudrosti skupinu postav, jejichž životy
budeme sledovat v čase i prostoru,
dokud se jejich osudy nenaplní.
ISBN 978-80-276-0176-9

Bugrisová, Michaela
S chutí po Česku

Brno: CPress, 2021, 256 s., váz.
399 Kč
Přestože je Michaela Bugrisová velká
světoběžnice, na své rodné Česko
nikdy nedá dopustit.
ISBN 978-80-264-3630-0

Cesta malých kroků. Chiara
Petrillová – svědectví nejbližších

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 1. vyd., 124 s., brož. 249 Kč
Příběh trojnásobné maminky Chiary
Petrillové, která v 28 letech zemřela
na rakovinu jazyka, známe už díky
životopisu Smrt nemá poslední slovo.
Knížka Cesta malých kroků toto naše
poznání prohlubuje.
ISBN 978-80-7566-156-2

Freud, Sigmund; Jensen, Wilhelm
Gradiva / Blud a sny v Gradivě
Wilhelma Jensena
Překl. Hanišová, Viktorie, Praha:
Academia, 2021, 296 s., váz. 350 Kč
Slavná novela Gradiva od Wilhelma
Jensena z roku 1902 (knižně vyšla
1903) vypráví příběh mladého archeologa Norberta Hanolda.
ISBN 978-80-200-3236-2
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Gaiman, Neil
Předběžné varování

Překl. Caha, Petr; Janiš, Viktor;
Podaný, Richard, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2021, 288 s.,
váz. 389 Kč
Gaiman, kreativní spisovatel s nenapodobitelným tvůrčím géniem, nás
pomocí své literární alchymie přenáší
hluboko do neprobádané země, kde
se fantastické stává skutečným a každodenní jasně žhne.
ISBN 978-80-7332-473-5

Pawlowská, Halina
Proč jsem se neoběsila

Praha: Motto, 2021, 136 s., váz. 249 Kč
Co je v životě nejstrašnější a proč
jsem se neoběsila? Život je opravdu
strašný. Strašné je být dítětem. Rodiče a učitelé vás mučí. Je strašné být
v produktivním věku. Rodiče a děti
vás mučí.
ISBN 978-80-267-2038-6

PŘ Í BĚ HY
Engliš, Karel
Tož poslouchejte, jak jsme
budovali republiku

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
251 s., brož.
Soubor úsměvných historek vypovídá o první republice, její politické
a společenské atmosféře. Karel Engliš
popisuje mnohé významné osobnosti
politického života.
ISBN 978-80-210-9867-1

Hayden, Torey
Sebranka

Překl. Brajková, Michaela; Bartošková, Linda, Praha: Portál, 2021, 288 s.,
brož. 365 Kč
Čtivý příběh nesourodé čtveřice dětí
a jejich učitelky, která občas překročí
hranice své profese a do jejich osudů
se vžívá více, než by se od ní čekalo.
ISBN 978-80-262-1784-8

Höschlová, Kristina
Lékařem mezi nebem a horami

Praha: Galén, 2021, 139 s., váz.
„Horská medicína je tu se vším
všudy. Přístroje v mrazu nesnímají,
barvu obličeje těžko přes krvavé rány
odhadnout. O pacientově stavu se
přesvědčuji jen pohmatem pulzu svými zkřehlými prsty,“ popisuje Kristina
Höschlová nelehké momenty práce
lékaře v závějích.
ISBN 978-80-7492-548-1

Kadeřábek, Josef Káďa
S motorkářem u stolu

Praha: Brána, 2021, 240 s., brož.
399 Kč
Tato kniha volně navazuje na motorkářské průvodce po Čechách, Moravě a Slovensku. Humorné historky
a příběhy lidí, kteří mají jako svého
koníčka cestování na dvou kolech se
silným motorem.
ISBN 978-80-242-7545-1

Lukeš, Jan
Vykašlat se na to!

Praha: Galén, 2021, 102 s., brož.
200 Kč
Vladimíra Valentu (1923–2001) znají
snad všichni filmoví diváci, a to nejen
u nás. Jeho postava přednosty stanice
z Ostře sledovaných vlaků Jiřího
Menzela je nezapomenutelná už
jenom svým zoufalým výrokem: „A inspektorská zahrádka je v prdeli!“
ISBN 978-80-7492-535-1

Salová, Lucie
Bez tváře

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 272 s.,
váz. 279 Kč
Kniha je založena na skutečném
příběhu. Popisuje nejtemnější zákoutí
jedné z psychických poruch, která,
ačkoliv na první pohled není vidět,
uvnitř ničí mladou maminku zaživa.
ISBN 978-80-278-0009-4

Sijie, Dai
Kobky pod Potálou. Příběh
z Tibetu

Praha: Argo, 2021, 208 s., váz.
Rok 1968, palác Potála, Tibet. Bývalé
sídlo dalajlamy obsadila skupinka
zfanatizovaných členů rudých gard,
studentů umění, vedená surovým
mladíkem přezdívaným Vlk.
ISBN 978-80-257-3506-0

Šebek, Tomáš
Mise Haiti

Praha: Mladá fronta, 2021, 256 s.,
brož. 349 Kč
Nadčasový příběh přibližující dvě
mise Lékařů bez hranic v letech 2010
a 2012 na Haiti zasaženém ničivým
zemětřesením je psán uvolněným
reportážním stylem.
ISBN 978-80-204-5852-0

Tišerová, Karolína
Máma na třetí

Brno: CPress, 2021, 170 s., váz. 369 Kč
Mateřstvím vede mnoho cest a tohle
je ta naše! Autorčina velmi otevřená
zpověď o její cestě trojitým mateřstvím, od plánování těhotenství až
po nástup dětí do školky, která se
s každou z jejích tří dcer až neuvěřitelně liší.
ISBN 978-80-264-3689-8

Vydra, Petr
Muž v karanténě

Praha: Brána, 2021, 200 s., váz.
Knížka se skládá z uzavřených příběhů, z nichž mnohé vznikly v době
pandemie a humornou formou reflektují nejrůznější nástrahy a výzvy,
jež vypravěči, jeho okolí i celé společnosti nastražila.
ISBN 978-80-242-7505-5

Yeshe Losal, Lama
Z rebela mnichem

Brno: Jota, 2021, 288 s., váz.
Láma Yeshe neviděl auto až do svých
patnácti let. Rytmus jeho života
určovaly pastevecké cykly. Všechno
změnil příjezd čínských armádních
vozidel v roce 1959.
ISBN 978-80-7565-869-2

ROM ÁNY
Aaronovitch, Ben
Falešná hodnota

Překl. Žáček, Milan, Praha: Argo,
2021, 296 s., brož. 348 Kč
Nové dobrodružství Petera Granta…
a zároveň nový rozjezd! Jsme stále
v Londýně, ale Peter už nepracuje
u metropolitní policie. Po uzavření
případu Muže bez tváře a dalších peripetiích se Peter usazuje a připravuje
se na otcovskou roli.
ISBN 978-80-257-3528-2

Acevedo, Elizabeth
Se špetkou skořice

Překl. Zagotová, Pavlína, Praha: Yoli,
2021, 336 s., brož. 299 Kč
Oceňovaný young adult román bestsellerové autorky konečně v češtině.
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Středoškolačka Emoni se stará o malou dcerku, a i když jí se vším pomáhá
milovaná babička, musí ve svém životě činit nejedno těžké rozhodnutí.
ISBN 978-80-242-7497-3

městí New Yorku, kde s manželem
Natem koupili dům.
ISBN 978-80-7593-249-5

Adamcová, Barbora
Chuť prázdna

Překl. Kolouchová, Barbora, Praha:
Argo, 2021, 320 s., váz. 398 Kč
Mnohovrstevnatý román dává život
několika různorodým hrdinům,
mnichům, jeptiškám, zahaleným
tajemstvím, bábám bylinkářkám,
silným ženám i chudákům. Druhý
román Martyny Bundy jistě potěší
milovníky kvalitní literatury a magického realismu.
ISBN 978-80-257-3548-0

Praha: Yoli, 2021, 200 s., brož. 279 Kč
Dospívající a nepříliš sebevědomá
Anna chce mít pod kontrolou alespoň
jednu věc – sebe samu.
ISBN 978-80-242-7415-7

Alexandra, Ingrid
Nová holka

Překl. Amchová, Alena, Praha: Ikar,
2021, 304 s., váz. 299 Kč
Mary má novou spolubydlící a všichni,
kdo ji poznají, ji považují za zvláštní.
ISBN 978-80-249-4500-2

Aloha, Matilde
Mila: Skryté pravdy

Překl. Trusová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2021, 360 s., váz. 349 Kč
Zavítejte mezi newyorskou smetánku!
ISBN 978-80-7661-244-0

Becker, Paula
Hledání Betty MacDonald

Překl. Reischlová, Daniela, Praha:
Motto, 2021, 368 s., váz. 399 Kč
Americká spisovatelka Betty MacDonald si získala několik generací čtenářů svérázným smyslem pro humor.
ISBN 978-80-267-2055-3

Becková, Jamie
Příslib nás dvou

Překl. Nuhlíčková, Ivana, Praha: Ikar,
2021, 296 s., váz. 299 Kč
Jsou naprosto rozdílní, mohli by
být jeden pro druhého tím pravým?
Claire už toho v životě ztratila hodně.
ISBN 978-80-249-4512-5

Bengtsson, Frans G.
Zrzavý Orm

Překl. Neklanová, Nina; Köllnová-Ehrmannová, Božena, Praha:
Vyšehrad, 2021, 528 s., váz. 449 Kč
Co se stane, když se skvělý švédský
vypravěč chopí severské ságy.
ISBN 978-80-7601-479-4

Brassetová, Rose-Line; Morivalová, Lisette
Juliette v Paříži

Překl. Dušek, Dominik; Decrocková,
Emilie, Praha: CooBoo, 2021, 48 s.,
brož. 249 Kč
Prázdniny právě začaly a Juliette se se
svou mámou chystá do Paříže. Vydejte se s Juliette do Paříže!
ISBN 978-80-7661-245-7

Brooks-Daltonová, Lily
Půlnoční nebe

Překl. Jašová, Jana, Praha: Práh,
2021, 240 s., váz. 349 Kč
Světový bestseller, podle kterého
vznikl film na Netflixu. Geniální astronom Augustine se ocitl na sklonku
života, kdežto astronautka Sully na
jeho vrcholu – jenže oba vědí, co obnáší extrémní samota.
ISBN 978-80-7252-887-5

Brownová, Karma
Recept na dokonalou manželku

Překl. Dresia, Ivana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 1. vyd.,
344 s., váz. 349 Kč
Alice Haleová se nedávno vdala.
Opustila slibnou kariéru a přestěhovala se z Manhattanu na ospalé před-

Bunda, Martyna
Modrá kočka

Burgerová, Kristýna
Holka od Big Benu

Praha: Brána, 2021, 200 s., váz.
279 Kč
Když hlavní hrdinka a autorka v jednom přijede poprvé do Anglie, vidí
všechno idylicky.
ISBN 978-80-242-7318-1

Cartland, Barbara
Domluvený sňatek

Čurin už dlouho přemýšlel, jaké to asi
je, dělat to s holkou, a pak se rozhodl,
že to musí konečně zkusit.
ISBN 978-80-242-7470-6

Dyken, Rachel van
Zlomená

Překl. Řeháková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2021, 320 s., váz.
Utíkala jsem sama před sebou, ale
jediné, čeho jsem docílila, je, že
jsem byla o krok napřed před svou
minulostí. Snažila jsem se začít znovu
– s novým jménem, novou totožností.
Ale nemůžete změnit svou duši.
ISBN 978-80-269-1604-8

Elston, Ashley
10 pravd a spousta odvahy

Překl. Poláčková, Iveta, Praha: CooBoo, 2021, 264 s., váz. 329 Kč
S opravdovými přáteli můžete žít několik životů najednou. Volné pokračování bestselleru 10 rande naslepo.
Olivie je premiantka, ale teď jí kvůli
jednomu malému přešlapu hrozí, že
nedokončí střední školu.
ISBN 978-80-7661-247-1

Praha: Baronet, 2021, 168 s., váz.
249 Kč
Lucia Mountfordová si žije jako
v bavlnce, dokud se její život jednoho
jarního dne neobrátí zcela naruby.
Její otec zemře, matka se znovu
provdá a k dovršení všeho se rodina
náhle ocitne na mizině.
ISBN 978-80-269-1625-3

Frei, Robert
Stínohra

Castaneda, Kateřina
Ve stínu

Gennäs, Louise Boije af
Tanec smrti

Praha: Prostor, 2021, 336 s., brož.
Dvě sestry. Jedna krásná, chytrá
a úspěšná, druhá její protiklad. Alespoň Lidmila si to o sobě myslí. Celý
život všem ustupovala, snažila se být
dokonalou dcerou, matkou i manželkou, a přesto je ve svých třiceti
nespokojená téměř se vším.
ISBN 978-80-7260-493-7

Coelho, Paulo
Vítěz je sám

Praha: Argo, 2021, 352 s., brož.
V knize Vítěz je sám se Paulo Coelho
vrací k důležitým myšlenkám z románů Jedenáct minut a Záhir.
ISBN 978-80-257-3521-3

Donátová, Uljana
Matka s ručením omezeným

Praha: Motto, 2021, 248 s., váz.
299 Kč
Přišla o muže, našla dceru, dovolila si
milovat. Kamilin život je v troskách.
Manžel jí u večeře oznámí, že se „asi
zamiloval“ do jiné, pak v klidu dojí
steak a odejde.
ISBN 978-80-267-2070-6

Dubská, Kateřina
Hendrixova kytara

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2021, 1. vyd.,
236 s., váz. 230 Kč
Za násilím se skrývá lež, za lží vydírání
a za vydíráním něco mnohem horšího.
Jak hledat řešení, když chybí pravda?
A stojí o tu pravdu vůbec někdo?
ISBN 978-80-7405-477-8

Překl. Bojanovský, Jaroslav, Praha:
Kalibr, 2021, 472 s., váz. 399 Kč
Je to už více než rok, kdy Sara žije
v neustálém strachu a nejistotě.
ISBN 978-80-242-7557-4

Genova, Lisa
Poslední věta

Překl. Ficová, Sylva, Brno: Jota, 2021,
280 s., váz. 328 Kč
Realistický a lidský román o bezmoci,
křivdách, obětavosti i smíření od
bestsellerové autorky Lisy Genovy.
ISBN 978-80-7565-870-8

Giordano, Paolo
Osamělost prvočísel

Překl. Flemrová, Alice, Praha: Odeon,
2021, 256 s., váz. 299 Kč
Rozhodnutí uděláme během pár vteřin a jejich důsledky pak neseme po
zbytek života. Pravdivost tohoto tvrzení doslova na vlastní kůži otestovali
protagonisté románu: Alice a Mattia.
ISBN 978-80-207-2031-3

Gradidge, Claire
Nečekaný návrat Josephine
Foxové

Brno: Jota, 2021, 536 s., váz.
Jeden mladý muž, jedna kytara a jedno dusné normalizační Československo. Aneb příběh o tom, co má
společného Jimmy Hendrix s klukem
ze severní Moravy. Svobodu. Kytaru.
A touhu.
ISBN 978-80-7565-863-0

Překl. Dresia, Ivana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 1. vyd.,
384 s., váz. 399 Kč
Duben 1941, Romsey, Anglie. Josephine Foxová se v rodném městečku
neobjevila už dvacet let. Vyhnala ji
odtud její vlastní rodina v čele s diktátorským dědečkem, která jí měla za
zlé, že je nemanželským dítětem.
ISBN 978-80-7593-247-1

Dutka, Edgar
Letní valčíky

Greaney, Mark
Šedý muž

Praha: Listen, 2021, 232 s., váz.
279 Kč
Pozdní léto roku 1976 je neobyčejně
prudké. Sedmnáctiletý Bohouš zvaný

Překl. Ryčovský, Ivan, Praha: Kalibr,
2021, 320 s., váz. 399 Kč
Bestseller, podle kterého Netflix
chystá film s Ryanem Goslingem
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a Chrisem Evansem v hlavních rolích,
vychází česky! Court Gentry je bývalý
agent CIA a má pověst nejlepšího
nájemného vraha na světě. Přezdívá
se mu Šedý muž.
ISBN 978-80-242-7480-5

Grumley, Michael C.
Propast

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 520 s., brož. 399 Kč
Vyšetřování nedávných tragických
událostí v Karibském moři dospěje
k překvapivým závěrům.
ISBN 978-80-264-3631-7

Hausmannová, Romy
Marta spí

Překl. Čížek, Vítězslav, Praha: Kalibr,
2021, 272 s., váz. 359 Kč
Jsou to už roky, kdy Nadju odsoudili
za strašný zločin. Po propuštění z vězení si nic nepřeje toužebněji, než
vést normální život.
ISBN 978-80-242-7387-7

Herbert, Frank
Spasitel Duny

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Baronet, 2021, 256 s., váz. 329 Kč
Paul Atreides, zvaný teď převážně
Muad‘Dib, je absolutním pánem světa
– a zároveň obětí své vlastní předzvěstné schopnosti, která z něj v očích jeho
poddaných udělala boha.
ISBN 978-80-269-1622-2

Hiltonová, L. S.
Ultima

Překl. Fraisová, Alexandra, Praha:
Ikar, 2021, 288 s., váz. 359 Kč
Pravá identita Judith Rasleighové je
pohřbena pod kupou lží. Nemluvě
o mrtvých, lidech, kteří byli natolik
bláhoví, že jí zkřížili cestu. Teď je nebezpečně lapena mezi bossem ruské
mafie a zkorumpovaným italským
detektivem.
ISBN 978-80-249-4521-7

Howey, Hugh
Prach

Překl. Engliš, Jiří, Praha: Laser, 2021,
368 s., váz. 399 Kč
Každý začátek má svůj konec. Kultovní román Silo čtenářům představil
fascinující a propracovaný postapokalyptický svět podzemních základen.
ISBN 978-80-242-7539-0

Chalífa, Chálid
Smrt je dřina

Překl. Jeníková, Jitka, Praha: Akropolis, 2021, 188 s., váz.
Román Chálida Chalífy, největšího
syrského kronikáře probíhající občanské války. Kniha vypráví příběh tří
obyčejných lidí, kteří se musí vypořádat s děsivými situacemi a jejichž
jedinou obranou je odhodlání.
ISBN 978-80-7470-358-4

Christie, Agatha
Růže a tis

Překl. Čermák, Jan, Praha: Ikar, 2021,
256 s., váz. 329 Kč
Královna napětí vykreslila další působivý – a tentokrát tragický – psychologický příběh. Hugh Norreys, jehož
nehoda upoutala na invalidní vozík,
se ocitá v městečku St Loo, kde právě
vrcholí předvolební boj.
ISBN 978-80-249-4494-4

Jakoubková, Alena
Když ptáčka lapají, manželé mu
zpívají

Brno: Moba, 2021, 248 s., váz. 269 Kč
Verena Suková, módní návrhářka
a majitelka butiku s luxusním oblečením, stojí na životní křižovatce. Po
desetiletém bezdětném manželství,
které skončilo rozvodem, se musí
rozhodnout, co si počne.
ISBN 978-80-279-0030-5

Kantůrková, Eva
Kruhy života

Praha: Galén, 2021, 348 s., váz.
350 Kč
Román Evy Kantůrkové Kruhy života
ukazuje, jak ideologie – ať už je to
ideologie jakákoli, třeba i nová – jde
proti přirozenosti života a deformuje
člověka. Jde o román nekorektní –
o to více však pronikavý, působivý
a potřebný.
ISBN 978-80-7492-536-8

Kawakami, Mieko
Prsa a vajíčka

Překl. Macúchová, Klára, Praha:
Odeon, 2021, 544 s., váz. 599 Kč
Co byste dělali, kdyby vám rodiče
jednoho dne řekli, že nejste jejich
syn, že jste byl počat ve zkumavce
a donošen v cizí děloze? Srovnáte se
s identitou člověka bez minulosti?
ISBN 978-80-207-2030-6

Kluun, Ray
DJ

Překl. Juranová, Blanka, Brno: Jota,
2021, 344 s., váz. 328 Kč
Román o morální prázdnotě a zradě,
plochosti a předstírání, síle médií
a kultuře pro mládež. Příběh se odehrává v atraktivním, divokém a dekadentním prostředí mezinárodní
taneční scény.
ISBN 978-80-7565-882-1

Langan, Sarah
Dobří sousedé

Překl. Procházka, Václav, Praha: Ikar,
2021, 320 s., váz. 299 Kč
Vítejte v Maple Street. Na tomto
dokonalém předměstí obyvatele pojí
nejen jejich děti a práce, ale i falešný
pocit bezpečí. Když se sem přistěhují
Wildeovi, okamžitě probudí ve svých
sousedech obavy.
ISBN 978-80-249-4514-9

Laurenová, Christina
Nelíbánky

Překl. Sládek, Jan, Brno: Jota, 2021,
396 s., váz. 225 Kč
Na kouzelném havajském ostrově
Maui se nepříliš dobrovolně ocitne
dvojice ústředních hrdinů. Olive
a Ethan o sobě nemají žádné iluze.
ISBN 978-80-7565-871-5

Lehečková, Hana D.
Poupátka

Praha: Vyšehrad, 2021, 368 s., váz.
349 Kč
Jizvy na dětské duši jen tak nezmizí.
Zneklidňující román nositelky Ceny
Jiřího Ortena.
ISBN 978-80-7601-458-9

Leky, Mariana
Co je odtud vidět

Praha: Prostor, 2021, 312 s., brož.
Když Selma řekla, že se jí v noci zjevila okapi, věděli jsme, že někdo z nás
brzy zemře,“ zahajuje své vyprávění
Selmina desetiletá vnučka Luisa.
Selmě se dosud zdálo o africké antilopě třikrát a pokaždé potom někdo
z vesnice zemřel.
ISBN 978-80-7260-491-3
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Lordová, Emma
Co se stane na Twitteru…

Praha: CooBoo, 2021, 368 s., brož.
349 Kč
Pepper je plavkyně a chronická snaživka. Tweetování s nepřítelem by
neměla být taková zábava.
ISBN 978-80-7661-242-6

Ludvíková, Jitka
Propast

Brno: Moba, 2021, 392 s., váz.
Někdy stačí malá chvilka nepozornosti a změní se toho až příliš
mnoho… Román Propast je strhující
příběh tří sester plný lásky, bolesti,
humoru a nečekaných zvratů.
ISBN 978-80-243-9767-2

Lukášková, Markéta
Majonéza k snídani

Praha: Motto, 2021, 344 s., váz.
399 Kč
Láska není příčinou vztahů, ale jejich
důsledkem. Ema měla s emocemi
vždycky problém. Místo, aby je prožívala, raději je pitvá a sama si drží
odstup i nadhled. Nejvíc ze všeho
chce analyzovat lásku.
ISBN 978-80-267-2080-5

March, Megan
Království hříchu

Překl. Karavarakis, Michaela, Praha:
XYZ, 2021, 336 s., váz. 369 Kč
Nový nemocniční chirurg Kash
Devan se na oddělení nestihne ještě
ani pořádně rozkoukat, když je jeho
primář Michael Trenchard nalezen
zdrogovaný, v bezvědomí a… v dámském spodním prádle.
ISBN 978-80-7597-895-0

Moreland, Melanie
Výměna rolí

Překl. Selementová, Zuzana, Praha:
Baronet, 2021, 368 s., váz. 379 Kč
Liam Wright je hollywoodský idol,
krasavec a suverén, který může mít
milenky na každém prstu. Jaký je
však doopravdy, to ví pouze jeho
hospodyně Shelby, jež se stará o jeho
obrovské luxusní sídlo… i o něj.
ISBN 978-80-269-1634-5

Moyesová, Jojo
Poslední dopis od milence

Překl. Mikolajková, Lucie, Praha: Ikar,
2021, 470 s., brož. 359 Kč
Mimořádně silný příběh vášně, nevěry
a ztráty z pera respektované britské
autorky Jojo Moyesové, který získal
v roce 2011 prestižní ocenění The Romantic Novel of the Year Award.
ISBN 978-80-249-4556-9

Překl. Brožová, Eva, Praha: Baronet,
2021, 272 s., váz. 329 Kč
Co je moje, bude moje navždycky,
a to včetně Keiry Kilgoreové. Už nestačí, že je mojí dlužnicí. Už nestačí,
že mi patří její tělo. Chci něco víc.
Snaží se vzdorovat, ale nikdy se jí
nevzdám. Nic nás nerozdělí. Ani ona.
Ani moji nepřátelé. Nikdo.
ISBN 978-80-269-1610-9

Moyesová, Jojo
Schovej mě v dešti

Martin-Lugand, Agnes
Šťastní lidé mají snadný život

Překl. Rajnyšová, Jana, Praha: Yoli,
2021, 392 s., brož. 379 Kč
Novinka od autorky bestsellerů
Všechny malé zázraky a Tíha vesmíru.
ISBN 978-80-242-7536-9

Překl. Melanová, Dana, Praha:
Motto, 2021, 304 s., váz. 299 Kč
Další osudy hrdinky knihy Šťastní lidé
čtou a pijou kávu.
ISBN 978-80-267-2084-3

McCourt, Frank
Andělin popel

Praha: Prostor, 2021, 3. vyd., 416 s.,
brož.
„Když se ohlédnu za svým dětstvím,
divím se, jak se mi vůbec podařilo
přežít. Bylo to samozřejmě mizerné
dětství: šťastné dětství vám za to skoro
nestojí. Horší než obyčejné nešťastné
dětství je nešťastné irské dětství.“
ISBN 978-80-7260-497-5

McEwan, Ian
Pokání

Překl. Válková, Marie, Praha: Odeon,
2021, 328 s., váz. 399 Kč
Ve svém románu Pokání dovedl Ian
McEwan myšlenku, co nutí člověka
stále znovu zpytovat duši, téměř
k dokonalosti.
ISBN 978-80-207-2020-7

Meyerson, Amy
Sejdeme se v knihkupectví

Překl. Šváchová, Helena, Praha:
Motto, 2021, 368 s., váz. 399 Kč
Poutavý příběh o rodině a lásce ke
knihám. Miranda Brooksová milovala
svého strýčka Billyho, jeho výstřední
knihkupectví a bojovky, které pro ni
připravoval.
ISBN 978-80-267-2036-2

Montgomery, Hugh
Kontrola

Překl. Mikolajková, Lucie, Praha: Ikar,
2021, 376 s., brož. 359 Kč
Tři generace žen, jeden příběh… Když
Kate jako mladá utekla z domova, nezanechala za sebou žádné stopy.
ISBN 978-80-249-4559-0

Nivenová, Jennifer
Bez dechu

O‘Leary, Beth
Výměna

Překl. Libovická, Lucie, Praha: Motto,
2021, 368 s., váz. 399 Kč
Když si přepracovaná Leena musí
vzít dvouměsíční dovolenou, odjede
nabrat síly do domu své babičky.
ISBN 978-80-267-2057-7

Orange, Tommy
Tam tam

Překl. Ambrožová, Alžběta, Praha:
Vyšehrad, 2021, 272 s., váz. 349 Kč
Městský indián patří městu. Tommy
Orange v románu Tam tam líčí životy
původních Američanů.
ISBN 978-80-7601-488-6

Pfeijffer, Ilja Leonard
Grandhotel Evropa

z n o v i n e k k 13 . 9. 2 0 2 1 5 0 6 t i t u l ů
k sobě naleznou cestu až v období
dospívání, utvoří se mezi nimi velmi
silné pouto.
ISBN 978-80-257-3504-6

nezměnil její povahu – dál si nebere
servítky, je nekompromisní a naprosto jedinečná.
ISBN 978-80-7565-857-9

Pilipiuk, Andrzej
Sestřenky 4 – Ztracená

Takahaši, Gen’ičiró
Sbohem, Gangsteři

Překl. Pilch, Robert, Praha: Laser,
2021, 320 s., brož. 379 Kč
Na aukci uměleckých děl a starých
tisků se setkávají tři neobyčejné ženy.
ISBN 978-80-242-6707-4

Powrie, Lucy
Klub knihomolských srdcí

Překl. Medková, Karolina; Horynová,
Jindra, Praha: CooBoo, 2021, 328 s.,
brož. 299 Kč
Knihomolský příběh od booktuberky
Lucy Powrie. Tabby Brownovou
už nebaví snažit se pořád někam
zapadnout.
ISBN 978-80-7661-241-9

Reidová, Kiley
Takový prima věk

Překl. Marková Vlášková, Tereza,
Brno: Host, 2021, 1. vyd., 336 s.,
váz. 369 Kč
Zábavný román o následcích toho,
když uděláme správnou věc ze špatných důvodů. Mladá Emira to nemá
lehké — nedaří se jí najít dobrou
práci, má sotva na nájem a tak nějak
neví, co se životem.
ISBN 978-80-275-0607-1

Renshawová, Winter
Válka s láskou

Překl. Ziecinová, Žaneta, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2021,
1. vyd., 320 s., váz. 329 Kč
Nový romantický příběh úspěšné
autorky. Mé lži? Dotažené k dokonalosti. Mé srdce? Chladné jako led.
Můj jediný úkol? Přesvědčit ji, že to
mezi námi bylo opravdové, stejně
jako diamantový prsten, který jsem jí
měl navléknout na prst.
ISBN 978-80-7593-312-6

Ritchie, Krista a Becca
Políbit nebe

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2021, 528 s., váz. 469 Kč
Lidé se touží dotknout nebe. Já ho
chci políbit. Connor Cobalt Rose
Callowayová dosud věřila, že má vše
pod kontrolou.
ISBN 978-80-269-1601-7

Silvera, Adam
Oba na konci zemřou

Překl. Ondroušková, Světlana, Praha:
CooBoo, 2021, 352 s., brož. 349 Kč
Život neexistuje bez smrti a láska bez
ztráty. Dojemný příběh od bestsellerového autora Adama Silvery.
ISBN 978-80-7661-255-6

Překl. Smejkalová, Radka, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 640 s., váz. 489 Kč
Román o starém kontinentu, který je
tak nabitý minulostí, že už v něm nezbývá místo pro budoucnost. Známý
spisovatel přijíždí do Grandhotelu
Evropa, aby se zde psaním románu
vypořádal se ztroskotáním svého osudového vztahu.
ISBN 978-80-275-0354-4

Slee, Katherine
Věnování

Pietrantonio, Donatella Di
Návrat do Borga Sud

Překl. Klimičková, Radka, Brno: Jota,
2021, 312 s., váz. 348 Kč
Od doby, kdy Olive Kitteridgeová,
učitelka v penzi z malého městečka
v Maine, ovdověla, uplynuly už dva
roky. Smutek ze ztráty manžela ale

Překl. Feltlová, Marina, Praha: Argo,
2021, 200 s., váz. 248 Kč
Dvě sestry, které v dětství neměly
ani tušení o existenci té druhé. Ač

Překl. Tobiášová, Soňa, Praha:
Motto, 2021, 312 s., váz. 399 Kč
Někdy potřebuješ jen trochu popostrčit…Věnování může znamenat víc,
než se zdá.
ISBN 978-80-267-2072-0

Stroutová, Elizabeth
Olive Kitteridgeová je zpět
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Překl. Cima, Anna; Cima, Igor, Praha:
Argo, 2021, 372 s., váz.
Sbohem, Gangsteři je román, který
setřel hranice mezi vysokou a populární literaturou a otevřel japonské
literatuře dveře do nové doby, naplněné konzumem a popkulturou.
ISBN 978-80-257-3414-8

Thyvold, Hans-Olav
Hodní psi k jižnímu pólu
nedojdou

Překl. Dohnálková, Eva, Praha: Ikar,
2021, 280 s., váz. 379 Kč
Po náhlé smrti svého pána Majora
Thorkildsena zůstane jeho věrný psí
přítel Tassen sám s paní Thorkildsenovou. Každý z nich se s tragédií
vyrovnává po svém: Tassen se přejídá
pochoutkami a paní T. propadne pití.
ISBN 978-80-249-4490-6

Tišnovská, Kateřina
Život jako amaretto

Praha: Motto, 2021, 248 s., váz.
269 Kč
Tajemné dopisy, které Anně po
smrti odkázal její táta, ji v obytném
autě přivedly až do italské Kalábrie.
Obstojí v zemi gurmánů a milenců
Češka, co si neví rady ani s vařením,
ani s muži?
ISBN 978-80-267-2054-6

Tremayne, Peter
Noc světlonoše

Překl. Slavíková, Alžběta Hesounová,
Praha: Vyšehrad, 2021, 336 s., váz.
399 Kč
V předvečer pohanského svátku
Samhain najdou Eadulf a válečník
Aidan v hranici mrtvého.
ISBN 978-80-7601-480-0

Tylerová, Anne
Rusovláska u cesty

Překl. Nejedlá, Marcela, Praha: Ikar,
2021, 168 s., váz. 279 Kč
Micah Mortimer je otrokem svých
zvyků. Počítačový odborník na volné
noze a správce bytového domu
v Baltimoru vede stabilní a pevně
ohraničený život a zdá se, že mu to
tak vyhovuje.
ISBN 978-80-249-4519-4

Ward, Penelope
Milovaný nevlastní bratr

Překl. Dresia, Ivana, Praha: Baronet,
2021, 312 s., váz. 349 Kč
Od nejprodávanější autorky New
York Times přichází nový, samostatný román. Člověk by neměl toužit po
někom, kdo ho mučí.
ISBN 978-80-269-1619-2

Ward, Penelope; Keelandová, Vi
Pilot playboy

Praha: Baronet, 2021, 304 s., váz.
349 Kč
Kdybyste si měli vybrat peníze, nebo
lásku, co byste zvolili? Možná jste si
právě odpověděli a říkáte si, že je to
snadné rozhodnutí. Ale pro mě není.
ISBN 978-80-269-1643-7

Welch, James
Ten, který obelstil Vránu

Praha: Akropolis, 2021, 408 s., brož.
V okolí Řeky dvou medicín na území
dnešní Montany žijí odvěkým způsobem Osamělí jedlíci, nepočetná tlupa
Černonožců. Muži loví a vyrážejí na
výpravy proti svým nepřátelům. Ženy
činí kůže, našívají korálky a vychovávají děti.
ISBN 978-80-7470-355-3

Žáková, Helena
Saudade

Brno: Moba, 2021, 496 s., váz. 399 Kč
Román odehrávající se na divokém
pobřeží Atlantiku přináší čtyři různé
pohledy na tajemné Portugalsko.
Středoškolačka Magdaléna se účastní výměnného studijního pobytu
v Portu a objevuje svět surfařů a nikdy nekončící zábavy.
ISBN 978-80-279-0036-7

ROZH OVO RY
Gruša, Jiří
Rozhovory. Dílo Jiřího Gruši,
svazek VIII

Brno: Barrister & Principal, 2021,
880 s., váz.
Rozhovory Jiřího Gruši od časů disentu po pozdní reflexi současných výzev
Evropy (a České republiky v jednom
z jejích středů) ústí v překvapivě živý
proud.
ISBN 978-80-7364-115-3

SCI-FI, FANTASY
Abnett, Dan
Aquaman 6: Smrt krále

Praha: Šulc – Švarc, 2021, 400 s.,
váz. 379 Kč
Působivý román o třech manželkách
uznávaného lékaře.
ISBN 978-80-7244-468-7

Praha: BB art, 2021, 128 s., brož.
Šílený vládce Atlantidy Corum Rath
čelí útoku na všech frontách. Snaží se
najít způsob, jak si udržet trůn, a přesvědčí svého přítele z dětství, aby mu
umožnil přístup k nejtemnější magii,
jakou Atlantida zná.
ISBN 978-80-7595-460-2

Viewegh, Michal
Vybíjená

Abnett, Dan
Pária – Ravenor vs Eisenhorn

Váňová, Magda
Zapomeň na minulost

Praha: Ikar, 2021, 280 s., váz. 349 Kč
Román ztvárňuje v rozsáhlém časovém oblouku pestré osudy několika
spolužáků z gymnázia od dob jejich
dospívání až na práh čtyřicítky.
ISBN 978-80-249-4482-1

Vogel, Aleš
Sám mezi ženami

Brno: CPress, 2021, 120 s., váz.
269 Kč
Hlavní hrdina Alexander je učitelem
na druhém stupni základní školy.
ISBN 978-80-264-3701-7

Překl. Hrnčíř, Marek, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2021, 328 s.,
brož. 349 Kč
Ve městě Královna Mab není nic
takové, jak se zdá. Pária, špiónka
a agentka Inkvizice: tohle všechno je
Alizabeth Bequin – a přitom není. Je
to hádanka, dokonce i pro ni samotnou, lapenou mezi inkvizitory.
ISBN 978-80-7332-464-3

Abnett, Dan ; Medina, Lan
Mera: Královna Atlantidy

Praha: BB art, 2021, 144 s., brož.

bibliografie
Atlantidě vládne krutý despota.
Aquaman se musí skrývat. A jedinou
naději podvodní říše drží v rukou
snoubenka mořského krále, královna
Atlantidy v exilu, Mera.
ISBN 978-80-7595-444-2

Ajvaz, Michal
Druhé město

Brno: Druhé město, 2021, 172 s., brož.
Osamělý hrdina knihy narazí v antikvariátu na knížku psanou neznámým písmem a přinese si ji domů.
Tím začíná dlouhé hledání neznámého města, z něhož kniha pochází a jež
žije v podivné symbióze s Prahou.
ISBN 978-80-7227-866-4

Bardugo, Leigh
Griša – Zkáza a naděje
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Gierová, Kerstin
První stříbrná kniha snů

Překl. Pecáková, Tereza, Praha:
CooBoo, 2021, 352 s., váz. 349 Kč
Tajuplné dveře s klikou ve tvaru ještěrky, mluvící sochy a zdivočelá chůva
se sekerou… Sny Liv Silberové jsou
poslední dobou opravdu strašidelné.
ISBN 978-80-7661-276-1

Gierová, Kerstin
Třetí stříbrná kniha snů

Překl. Eliášová, Tereza, Praha: CooBoo, 2021, 392 s., váz. 369 Kč
Poslední díl napínavé snové trilogie od
bestselerové autorky Kerstin Gierové!
Jaro v Londýně je za dveřmi a Liv Silberová stojí před zásadními problémy.
ISBN 978-80-7661-246-4

Překl. Žemlová, Julie, Praha: Fragment, 2021, 344 s., brož. 349 Kč
Hlavní město padlo a Alina se musí
přenést přes staré křivdy. Závěrečný
díl světového bestselleru! Temnyj
ovládl Ravku, a osud celé země tak leží
v rukou zlomené světlonošky, zneuctěného stopaře a pozůstalých členů
kdysi úctyhodné magické armády.
ISBN 978-80-253-5232-8

Grayová, Claudia
Star Wars – Pokrevní linie

Bilal, Enki
Trilogie Nikopol

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Baronet, 2021, 432 s., váz. 429 Kč
Třetí díl ságy nás zavádí do doby, kdy
Paul Atreides, spasitel Duny, mizí v pou
šti. Za sebou zanechává Arrakis tak, jak
si ji představoval – i nepředstavoval.
ISBN 978-80-269-1640-6

Praha: Argo, 2021, 192 s., váz.
Nikopol je slavná řada tří sci-fi grafických románů napsaných v letech
1980 až 1992. Příběh se odehraje již
brzy, Enki Bilal, francouzský kreslíř
s jugoslávskými (i českými) kořeny,
jej zasadil do Paříže roku 2023.
ISBN 978-80-257-3483-4

Clareová, Cassandra
Mechanická princezna

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha:
Slovart, 2021, 488 s., brož. 349 Kč
Nad londýnským Institutem se smráká. Mortmain připravuje útok na
Lovce stínů: chce je zničit pomocí Pekelných strojů. Na dokončení svého
plánu potřebuje už jen jedno: Tessu
Grayovou.
ISBN 978-80-276-0235-3

Clareová, Cassandra
Mechanický princ

Pekl. Faltejsková, Lenka, Praha:
Slovart, 2021, 424 s., brož. 349 Kč
V magickém viktoriánském Londýně
našla Tessa útočiště u Lovců stínů jen
nakrátko. S pomocí přitažlivého samotáře Willa a oddaného Jema totiž
zjišťuje, že Magistrova válka proti nim
je velmi osobní.
ISBN 978-80-276-0234-6

French, Jonathan
Praví bastardi

Překl. Václavík, Ladislav, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 583 s., váz. 449 Kč
Pokračování fantasy série nasáklé krví
a sarkasmem. Nady, která kdysi bývala
jedinou jezdkyní v Souzených, se stala
náčelnicí Bastardů, poloorků, kteří jí
po pádu Pece přísahali věrnost.
ISBN 978-80-275-0522-7

Gary, Frank; Geoff, Johns
Hodiny posledního soudu 2

Praha: BB art, 2021, 232 s., brož.
Téměř všemocný Dr. Manhattan ze
světa STRÁŽCŮ se začal zajímat o DC
Univerzum. Po léta mění příběhy některých z hrdinů… Ale proč? Bez jediného vysvětlení opustil svůj vlastní svět
a začal se vměšovat do tohoto.
ISBN 978-80-7595-463-3

Překl. Kadlec, Peter, Praha: Egmont,
2021, 328 s., brož. 349 Kč
Když Povstání porazilo Impérium
u Endoru, Leia Organa věřila, že nastane trvalý mír.
ISBN 978-80-252-4919-2

Herbert, Frank
Děti Duny

K. Jemisinová, N.
Smrtící luna

Brno: Host, 2021, 440 s., váz.
První díl dobrodružné série Snová
krev z pera nejoceňovanější fantasy
autorky současnosti. Město planulo
pod Snící lunou. V prastaré říši
Gudžárej je jediným zákonem mír.
ISBN 978-80-275-0676-7

Maasová, Sarah J.
Skleněný trůn

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2021, 392 s., brož. 349 Kč
Je jí 18 let a jmenuje se Celaena.
Srdce z ledu. Vůle z oceli. Nelítostný
boj začíná.
ISBN 978-80-7661-230-3

Martineová, Arkady
Vzpomínka zvaná říše

Překl. Kadlec, Vratislav, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 455 s., váz. 429 Kč
Fascinující space opera z diplomatických kruhů daleké galaxie. Velvyslankyně Mahit Dzmare po příjezdu do
centra mezihvězdné Teixkalánské říše
zjistí, že její předchůdce, dřívější velvyslanec malé, ale vášnivě nezávislé
těžební stanice, je mrtev.
ISBN 978-80-275-0611-8

Muller, Xavier
Erectus

Překl. Carriere, Blanka; Krejčová,
Miluše, Praha: XYZ, 2021, 408 s.,
váz. 399 Kč
Co kdyby homo erectus opět kráčel
po této zemi? Lidstvo je vystaveno
zvláštnímu viru, který je schopen
vracet veškeré formy života o několik
milionů let zpátky.
ISBN 978-80-7597-901-8

Pullman, Philip
Kniha Prachu 2

Překl. Křesťanová, Dominika, Praha:
Argo, 2021, 592 s., váz.

Vydejte se s Lyrou za dobrodružstvím
až do tajuplné Střední Asie se zastávkou v magické Praze.
ISBN 978-80-257-3433-9

Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter box 1-7

Překl. Medek, Vladimír; Medek, Pavel,
Praha: Albatros, 2021, brož. 1999 Kč
Všech sedm příběhů čarodějnického
učně v nové, ještě krásnější dárkové
kolekci.
ISBN 978-80-00-06215-0

Shelleyová, Mary
Frankenstein aneb novodobý
Prométheus

Překl. Pokorný, Martin, Praha: CooBoo, 2021, 248 s., váz. 269 Kč
Viktor Frankenstein, posedlý touhou
stvořit život, plení hřbitovy, aby získal
materiál k vytvoření nové bytosti. Tu
pak pomocí elektřiny probudí k životu.
ISBN 978-80-7661-243-3

Sierra, Sergio A.
Thor v zemi obrů

Překl. Macíková, Olga; Mlýnková,
Ludmila, Brno: CPress, 2021, 120 s.,
váz. 299 Kč
Thor a Loki pokračují ve své výpravě
do Jötunheimu.
ISBN 978-80-264-3678-2

Silvera, Adam
Syn nekonečna

Překl. Stupková, Kateřina, Praha:
CooBoo, 2021, 360 s., brož. 399 Kč
Bratři Emil a Brighton vyrůstali v New
Yorku a odjakživa si idealizovali
Kouzlochodce: skupinu samozvaných
hrdinů obdařených schopnostmi, kteří
přísahali, že zbaví svět přízračných.
ISBN 978-80-7661-239-6

Soule, Charles
Star Wars – Vrcholná Republika
– Světlo rytířů Jedi

Překl. Potužník, Lukáš, Praha:
Egmont, 2021, 360 s., brož. 349 Kč
Dlouho před Prvním rádem, před
Impériem, před klonovými válkami je
Republika na svém vrcholu a Jediové
osvětlují novou cestu pro celou galaxii.
ISBN 978-80-252-4928-4

Tevis, Walter
Muž, který spadl na Zemi

Praha: Argo, 2021, 192 s., váz.
Muž, který spadl na Zemi je příběhem Thomase Newtona, mimozemského návštěvníka, jenž byl v lidské
podobě vyslán na naši planetu, aby
zachránil svůj umírající lid.
ISBN 978-80-257-3551-0

Walliams, David
Bestie z Buckinghamského
paláce

Praha: Argo, 2021, 468 s., flexovazba, 398 Kč
Světově nejprodávanější autor dětských knih napsal své první fantasy!
Odehrává se v Británii o sto let později, tedy v roce 2120.
ISBN 978-80-257-3484-1

Weldon, Glen
Temný rytíř. Historie Batmana
a zrod nerdů

Praha: Paseka, 2021, 352 s., váz.
Tahle kniha ukrývá víc překvapení
než Batmanův opasek. Věděli jste,
že redaktoři Batmana dali publiku
možnost telefonicky hlasovat o životě
a smrti vedlejší postavy?
ISBN 978-80-7432-947-0
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Williams, Rob
Sebevražedný oddíl 6: Tajná
historie operační skupiny X

Praha: BB art, 2021, 144 s., brož.
Dnešní Operační skupinu X zná většina lidí pod názvem Sebevražedný
oddíl. Ale co se stalo s původním Sebevražedným oddílem z 50. let?
ISBN 978-80-7595-443-5

Williams, Tad
Koruna z čarodřeva – 2. kniha

Překl. Krejčová, Dana, Praha: Laser,
2021, 472 s., váz. 499 Kč
Před třiceti lety byla armáda Inelukiho, Krále bouří, rozprášena a on
sám zahuben.
ISBN 978-80-242-7469-0

TH R I LLE RY
Ashman, Rob
Bez tváře

Překl. Polochová, Markéta, Praha:
Kalibr, 2021, 304 s., váz. 299 Kč
Inspektorka Rosalind Krayová přežila
brutální napadení nožem, při kterém
zemřel její manžel.
ISBN 978-80-242-7461-4

Börjlind, Cilla; Börjlind, Rolf
Zmrazené zlato

Překl. Zítko, Radovan, Praha: Kalibr,
2021, 410 s., váz. 399 Kč
Na konci dlouhého horkého léta je
v tající horské sněhové kapse na severu Švédska nalezeno tělo. Muž byl
zastřelen přibližně před dvaceti lety.
Vyšetřit tento případ dostane za úkol
Olivia Rönningová.
ISBN 978-80-242-7518-5

Carter, Chris
Já jsem smrt

Praha: BB art, 2021, 320 s., váz.
Pozná detektiv Hunter, že se dívá do
očí netvorovi? Unáší, mučí a zabíjí
ženy v Los Angeles, ale nepodobá se
jiným sériovým vrahům. Vše si dokonale připraví, vraždí pokaždé jinak
a nezanechá po sobě žádnou stopu.
Je predátorem, kterého žene neukojitelná touha: zabíjet.
ISBN 978-80-7595-500-5

Carter, Chris
Zloba

Praha: BB art, 2021, 352 s., váz.
Dvě ženské hlavy bez těla... to je jen
začátek! Na počátku příběhu dojde
k podivné autonehodě a vzápětí je zatčen muž, podezřelý z dvojnásobné sadistické vraždy. Následující vyšetřování
vede k odhalení vraha, který nejméně
pětadvacet let unášel, mučil a vraždil
oběti po celých Spojených státech.
ISBN 978-80-7595-499-2

Frennstedtová, Tina
Odložené případy: Silnice č. 9

Překl. Hesová, Petra, Brno: Jota,
2021, 400 s., váz. 398 Kč
Druhý, samostatný díl oceňované
série Odložené případy, inspirované
skutečnými událostmi z okolí Malmö
a Österlenu. Na Velký pátek ráno je
u majáku ve Stenshuvudu nalezena
mrtvola kontroverzní malířky.
ISBN 978-80-7565-868-5

Gibneyová, Patricia
Nebezpečná místa

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha:
Kalibr, 2021, 360 s., váz. 399 Kč
Když se v otevřeném hrobě najde
tělo mladé ženy, je k němu přivolána
inspektorka Lottie Parkerová, která

si klade otázku, zda to není nedávno
zmizelá Elizabeth Byrneová. Jenže to
není jediná žena, která se pohřešuje.
ISBN 978-80-242-7479-9

Larssonová, Asa
Než pomine tvůj hněv. Případy
Rebecky Martinssonové

Překl. Holá, Jana, Brno: Host, 2021,
2. vyd., 288 s., brož. 249 Kč
Rebecka Martinssonová, prokurátorka v severošvédské Kiruně, se zaplete
do případu chladnokrevné vraždy.
Mladý pár vysekal v ledu na jezeře
díru, aby se mohl potopit k vraku
letadla, které leží na dně.
ISBN 978-80-275-0700-9

Larssonová, Asa
Oběť Molochovi. Případy Rebecky Martinssonové
Překl. Holá, Jana, Brno: Host, 2021,
335 s., brož. 249 Kč
Lovecká výprava našla v žaludku
medvěda kost z lidské ruky. Několik
měsíců nato je u sebe doma zavražděna Sol-Britt Uusitalová. Rebecka
Martinssonová a kirunští policisté
začínají vyšetřovat tento případ.
ISBN 978-80-275-0701-6

Larssonová, Asa
Prolitá krev. Případy Rebecky
Martinssonové

Překl. Holá, Jana, Brno: Host, 2021,
2. vyd., 357 s., brož. 249 Kč
Je svatojánská noc a celá země slaví
letní slunovrat. V Jukkasjärvi, vesničce blízko Kiruny, je nalezena mrtvá
farářka z místní farnosti Mildred
Nilssonová. Kdosi ji ubil a její tělo
pověsil pod kostelní varhany.
ISBN 978-80-275-0698-9

Larssonová, Asa
Sluneční bouře. Případy Rebecky Martinssonové

Překl. Holá, Jana, Brno: Host, 2021,
2. vyd., 312 s., brož. 249 Kč
Na podlaze kostela v severním Švédsku leží mrtvé a rituálně zmrzačené
mužské tělo. A na noční obloze mezi
vločkami padajícího sněhu tančí
polární záře. Rebecka Martinssonová
se po letech vrací do svého rodného
městečka Kiruny.
ISBN 978-80-275-0697-2

Lodgeová, Gytha
Pohled ze tmy

Brno: Host, 2021, 343 s., váz.
Druhý případ inspektora Jonaha
Sheense. 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.
ISBN 978-80-275-0683-5

Šimada, Sódži
Případ astrologických vražd

Praha: Paseka, 2021, 384 s., váz.
Astrolog, jasnovidec a samozvaný
detektiv Kijoši Mitarai musí během
jednoho týdne vyřešit záhadu strašlivých vražd, která trápí Japonsko už
čtyřicet let.
ISBN 978-80-7637-159-0

V ZPOM Í N K Y
Baker, Mark
Čas proměn

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 304 s., váz. 399 Kč
Novinář Mark Baker měl možnost
sledovat poslední roky komunistic-

bibliografie
kého režimu, listopadovou revoluci
a počátky nového systému zblízka
– a zažil věci, které jsou dnes stěží
představitelné.
ISBN 978-80-264-3685-0

Honzák, Radkin; Koťátko, Jiří
Kdo opil Jiřího

Praha: Galén, 2021, 103 s., váz.
Vzpomínky lékařů bývají vždy vyhledávaným čtivem.
ISBN 978-80-7492-544-3

Ort, Jiří
Co bylo, to bylo – listování
životem. Memoárové vyprávění
potomka z mlynářského roku
Ortů

Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí
nad Labem, 2021, 1. vyd., 110 s.,
váz. 120 Kč
Jiří Ort se narodil v Praze, dětství prožil v Mladé Boleslavi, nyní žije v Ústí
nad Labem. Kniha vzpomínek je doplněna kresbami a fotografiemi.
ISBN 978-80-86475-62-2

Pavlík, Jan
Cesta k vrcholu. Sága rodu
Chlebakupova, III. díl

Boskovice: Albert, 2021, 1. vyd.,
176 s., váz. 220 Kč
Volné pokračování dějově bohaté rodinné kroniky věnoval autor tentokráte období svého dospívání, svých gymnaziálních a lékařských studií a prvním
krokům v praktické medicíně.
ISBN 978-80-7326-320-1

Strnadová, Anna
... stačilo jen říct Jáchymov

Praha: Argo, 2021, 220 s., váz.
248 Kč
Když přebíral v roce 2019 Miroslav
Hampl Cenu Paměti národa, proběhl
mu hlavou nejtěžší úsek jeho života,
na který se snažil celou dobu zapomenout. Jáchymov, komunistický
lágr, kam ho odsoudili k těžké dřině
a ponižování.
ISBN 978-80-257-3539-8

Vigan, Delphine de
Noc nic nezadrží

Překl. Pflimpflová, Alexandra, Praha:
Odeon, 2021, 304 s., váz.
Noc nic nezadrží – na první pohled
„obyčejné“ vyprávění o autorčině matce je ve skutečnosti biografií, rodinnou
ságou i autorčinou osobní zpovědí.
ISBN 978-80-207-2043-6

literatura pro
děti a mládež
BA J K Y
Peterson, James;
Grabenstein, Chris
Kočka vs. Pes

Překl. Futera, Jakub, Brno: Jota,
2021, 304 s., váz. 348 Kč
Psi a kočky se odjakživa nesnáší.
A basta! Teda dokud nejde o život.
Moderní ilustrovaná bajka pro děti
o významu přátelství.
ISBN 978-80-7565-858-6

CIZOJA Z YČN É
PO HÁD K Y
Navrátilová, Jana
Pohádky bratří Grimmů /
Märchen der Brüder Grimm

Praha: Edika, 2021, 88 s., brož.
199 Kč
V knize najdete celkem 6 pohádek,
které byly zpracovány pro účely zájemců začínajících se čtením v cizím
jazyce.
ISBN 978-80-266-1636-8

DOBRODRUŽSTVÍ
Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Přízrak černého
obra

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2021, 136 s., váz. 199 Kč
Biggi, Luk a Patrik zavítají tentokrát
do exotické Dubaje.
ISBN 978-80-253-5210-6

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Žraločí pevnost

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2021, 120 s., váz. 199 Kč
Klub Tygrů tráví prázdniny u moře.
ISBN 978-80-253-5211-3

Guzowská, Marta
Detektivové z Tajemné ulice:
Záhada upířího hrobu

Praha: Pikola, 2021, 176 s., váz.
249 Kč
Když strýček pozve Anďu a Péťu
(samozřejmě i s jejich kamarádkou
Hankou a potkanem Sherlockem) na
archeologický výzkum, celá trojice je
naprosto nadšená.
ISBN 978-80-242-7494-2

Hughesová, Susan
Ať žijí štěňata: Chyťte Harryho!

Překl. Vlčková, Jana, Brno: CPress,
2021, 96 s., váz. 199 Kč
Když teta Jana požádá Katku, Máju
a Gábinu, aby jí pomohly s péčí
o malého nezvedeného bígla, pojmenovaného po známém kouzelníku
a mistrovi útěků Harrym Houdinim,
děvčata netuší, do jakého dobrodružství se pouštějí.
ISBN 978-80-264-3632-4

Kopecká, Tereza
Morčák Pip a spol. – Kamarádi
až za hrob

Brno: CPress, 2021, 120 s., váz.
299 Kč
Napínavý příběh z prapodivného
světa mrtvých o věrném přátelství,
velké odvaze a... jednom drzém
morčeti!
ISBN 978-80-264-3690-4

Krolupperová, Daniela
Policejní křeček a zámecký zloděj
Praha: Albatros, 2021, 56 s., váz.
229 Kč
Policejní křeček Bruno na stopě zlodějů šperků.
ISBN 978-80-00-06238-9

Nordqvist, Sven
Jak Fiškus s Pettsonem vyrazili
stanovat

Překl. Chmura-Svatošová, Jana,
Brno: Host, 2021, 1. vyd., 30 s., váz.
299 Kč
Voňavé dálky a romantika pod stanem v podání Fiškuse a Pettsona!
Kocourek Fiškus objeví na půdě
podivný buřtík, ze kterého se vyklube
— považte — stan! Přesně takový,
v jakém se spí, když člověk putuje po
horských masivech.
ISBN 978-80-275-0746-7

Rohlík, Jindřich
Skeldal. Brány Skeldalu IV.

z n o v i n e k k 13 . 9. 2 0 2 1 5 0 6 t i t u l ů
Praha: Straky na vrbě, 2021, 1. vyd.,
348 s., váz. 370 Kč
Příběh se řítí do finále! Hrdinové mají
všech pět částí klíče… nebo si to alespoň myslí… takhle, Filip si je vlastně
skoro jistý, že je nemají, ale i tak míří
za démonickým kovářem a dál k tajemnému Skeldalu.
ISBN 978-80-88346-10-4

Smolíková, Klára;
Procházka, Jiří W.
Tajná dvojka A + B – Zbloudilá
střela

Praha: Fragment, 2021, 144 s., váz.
199 Kč
Třetí díl detektivní série pro děti od
mistrů české detektivky, tentokrát
s vůní střelného prachu. Vyřeš úkoly
a staň se agentem!
ISBN 978-80-253-5213-7

Smolíková, Klára; Svoboda,
Viktor; Procházka, Jiří W.
Tajná dvojka A + B – Zločin mezi
dinosaury

Praha: Fragment, 2021, 144 s., váz.
199 Kč
1. díl napínavé série pro děti od soudobých mistrů české detektivky. Artur
a Bára jsou spolužáci a kamarádi, ale
ve třídě na sebe moc neupozorňují.
ISBN 978-80-253-5212-0

Šlik, Petr Hugo
Ve staré cihelně se svítí

Praha: Albatros, 2021, 152 s., váz.
269 Kč
Pokračování úspěšného titulu Tajemství jeskyně pokladů. Dobrodružný
příběh ve foglarovské tradici pro
starší kluky i holky. Proč se ve staré
cihelně svítí?
ISBN 978-80-00-06227-3

Tolonen, Tuutikki
Strašidelný dopis

Překl. Štollová, Alžběta, Praha:
Portál, 2021, 280 s., váz. 349 Kč
Příběh Maikki, Hilly a Kaapa přímo
navazuje na knihy Strašidelná chůva
a Strašidelná cesta. Jde tedy o závěrečný díl volné trilogie ze světa lidí
a bubáků, jež v sobě mísí to nejlepší
z Roalda Dahla, Astrid Lindgrenové
a J. K. Rowlingové.
ISBN 978-80-262-1743-5

Vopěnka, Martin
Spící město

Praha: Pikola, 2021, 312 s., váz.
349 Kč
Co kdybyste jednoho rána zjistili, že
vaši rodiče nejsou k probuzení? Přesně tak začíná napínavý příběh Spícího města. Čtyři vyděšení sourozenci
Kryštof, Samuel, Kristýna a Ema
postupně zjišťují, že nespí jen jejich
rodiče, ale úplně všichni lidé.
ISBN 978-80-242-7381-5

Youngová, Pippa
Ranč Jabloňový květ: Hanka
a Pinto

Překl. Štěpáníková, Lenka, Brno:
CPress, 2021, 120 s., váz. 219 Kč
Na ranči Jabloňový květ nikdy není
nouze o nová dobrodružství.
ISBN 978-80-264-3673-7

H RY
Chajda, Radek
Zábavné experimenty na doma
i do přírody

Praha: Fragment, 2021, 104 s., brož.
269 Kč

30

Originální pokusy na doma i na
zahradu zaměřené na pohyb, zvuk,
světlo a barvy.
ISBN 978-80-253-5229-8

Zavadil, Vilém a kol.
Minecraft – Stavební chuťovky
Praha: Egmont, 2021, 96 s., váz.
269 Kč
Naučte se, jak v Minecraftu navrhnout a postavit 20 miniprojektů od
hasičských letadel přes ponorky až
po tajné bunkry a střelnice.
ISBN 978-80-252-4024-3

Od pohádky k pohádce –
Tlapková patrola 3

Překl. Vichrová, Petra, Praha:
Egmont, 2021, 72 s., váz. 149 Kč
Tým tlapek vyráží znovu do akce!
Všechny tlapky, do centrály!
ISBN 978-80-252-5012-9

Princezna – Velká kniha pohádek

HUMO R

Praha: Egmont, 2021, 320 s., váz.
349 Kč
Vydej se s námi a svými oblíbenými
princeznami do kouzelného světa,
kde laskavé srdce vždy zvítězí nad
zlobou a skromnost nad pýchou.
ISBN 978-80-252-5021-1

Vostrý, Mirek
Kreslené vtipy pro děti 2

Vörös, Atila
Klasické české pohádky

Brno: CPress, 2021, 64 s., váz. 189 Kč
Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá
radost všem.
ISBN 978-80-264-3692-8

LE PO R E L A
Červenka, Jan
Byl jeden domeček

Praha: Albatros, 2021, 80 s., váz.
269 Kč
Velkoformátové leporelo s úkoly pro
nejmenší. Byl jeden domeček, v tom
domečku stoleček a na stolečku
knížka plná říkadel, hádanek, přísloví,
rčení a pohádek.
ISBN 978-80-00-06249-5

PO E Z I E
Kýrová, Dagmar
Otrapové, škodiči, naschválníci,
prudiči

Praha: Pikola, 2021, 56 s., váz.
259 Kč
Veselé básničky o všech potvůrkách,
stvořeních a vynálezech, které nám
komplikují naše dny, ale bez nichž by
náš život možná neměl tu správnou
šťávu.
ISBN 978-80-242-7273-3

Překl. Mrázková, Eva, Praha: Edika,
2021, 120 s., váz. 299 Kč
Klasické české pohádky jsou
drahocenným pokladem, který
je od pradávna předáván dalším
pokolením.
ISBN 978-80-266-1623-8

Žáček, Jiří
Hrůzostrašné pohádky pro malé
strašpytlíky

Praha: Slovart, 2021, 304 s., váz.
499 Kč
Hrůzostrašné pohádky o dracích,
obrech, čertech, ježibabách, čarodějích, jezinkách a dalších strašidelných
bytostech z domácích lidových
pramenů i jiných evropských zdrojů
vybral a barvitým jazykem převyprávěl Jiří Žáček.
ISBN 978-80-276-0326-8

PRO DĚ TI
1000 anglických slovíček

PO HÁD K Y

Praha: Slovart, 2021, 64 s., váz.
199 Kč
Tato obrázková knížka naučí vaše děti
nejpoužívanější anglická slova nejen
díky tematicky řazeným ilustracím,
ale také díky přehlednosti a milé
hravosti.
ISBN 978-80-276-0203-2

Disney – 5minutové Mickeyho
pohádky

Bécue, Benjamin
Království Čurbeskov

Praha: Egmont, 2021, 192 s., váz.
369 Kč
Vydejte se se slavným myšákem za
dobrodružstvím!
ISBN 978-80-252-5016-7

Disney – Zvířátková sbírka
pohádek

Překl. Vichrová, Petra, Praha:
Egmont, 2021, 304 s., váz. 399 Kč
Popelka chce vykoupat kocoura
Lucifera, Nala se Simbou pátrají po
dokonalém doupěti, Dupík hledá kamaráda – a mnohem, mnohem víc.
ISBN 978-80-252-4910-9

Disney Junior – Velká kniha
pohádek

Praha: Egmont, 2021, 336 s., váz.
349 Kč
Právě držíte v ruce dárkové vydání
nejkrásnějších pohádek s oblíbenými
hrdiny z řady Disney Junior.
ISBN 978-80-252-5020-4

Medvídek Pú – Začínáme číst –
Dýňové překvapení
Překl. Vichrová, Petra, Praha:
Egmont, 2021, 32 s., váz. 159 Kč
Znáte už písmenka, pokoušíte se
číst?
ISBN 978-80-252-4981-9

Překl. Nettlová, Klára, Praha:
Egmont, 2021, 18 s., 299 Kč
Vítejte v království všeho nepořádku!
ISBN 978-80-252-4899-7

Belejová, Katarína a kol.
Lego City – Jedeme!

Brno: CPress, 2021, 32 s., brož.
199 Kč
Minifigurka neohroženého šampiona
LEGO#169, City zdarma. Tread
Octane tě vyzývá k pokoření super
zábavných aktivit v této knížce!
ISBN 978-80-264-3615-7

Belejová, Katarína a kol.
Lego: Jurassic World. Tajemství
dinosauří laboratoře

Brno: CPress, 2021, 32 s., brož.
199 Kč
Vstup do laboratoře v LEGO#174,
jurském světě™ společně s největším
expertem na klonování dinosaurů,
doktorem Wu.
ISBN 978-80-264-3623-2

Čtvrtek, Václav
Maková panenka a motýl
Emanuel

Praha: Albatros, 2021, 80 s., váz.
299 Kč
Půvabné vyprávění o Makové pa-

bibliografie
nence a jejích přátelích, které znáte
z televizních večerníčků.
ISBN 978-80-00-06237-2

Garguláková, Magda
Už poznám! Barvy

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 199 Kč
Barvy už se ti plést nebudou.
ISBN 978-80-00-06104-7

Garguláková, Magda
Už poznám! Čísla

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 199 Kč
Čísla do destíti mám v kapse.
ISBN 978-80-00-06103-0

Garguláková, Magda
Už poznám! Tvary

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 199 Kč
Poznávání tvarů mám v malíčku.
Pletou se ti tvary? To nevadí – spolu
se je naučíme.
ISBN 978-80-00-06105-4

Garguláková, Magda
Už poznám! Zvířata

Praha: Albatros, 2021, 12 s., váz.
199 Kč
Staň se zvířecím odborníkem. Taky
máš rád zvířata? No aby ne. Ale víš,
kdo žije na poušti a kdo u rybníka?
ISBN 978-80-00-06106-1

Hauzírek, Petr
Planeta je prga

Praha: Edice ČT, 2021, 176 s., brož.
299 Kč
Fuj, to je svinčík! Princezna Prga stojí
před nevídanou hrozbou – jsou tu
hnusáci, neekologická monstra ničící
naši planetu. Pomoz Prze, neohrožené bojovnici proti zlu, zatočit s hnusáky a ukaž, že ti záleží na tvém okolí.
ISBN 978-80-7404-348-2

Chytilová, Lenka
Budu mít sourozence!

Praha: Albatros, 2021, 24 s., 229 Kč
Jestlipak už víš tu velkou novinku?
ISBN 978-80-00-06148-1

Kačeří příběhy – Cesty za dobrodružstvím 1
Překl. Špundová, Barbora, Praha:
Egmont, 2021, 184 s., brož. 299 Kč
Kačeří příběhy jsou zpátky! Samozřejmě s sebou přinášejí spoustu neuvěřitelných dobrodružství ze všech
koutů světa.
ISBN 978-80-252-4669-6

Kahoun, Jiří
Příhody včelích medvídků

Praha: Albatros, 2021, 88 s., váz.
269 Kč
Rozpustilá knížka plná veselých
pohádek o čmeláčcích Brumdovi
a Čmeldovi, ale i o ostatních postavičkách ze světa broučků.
ISBN 978-80-00-06240-2

Komárková, Martina
Ema se má

Praha: Albatros, 2021, 96 s., váz.
299 Kč
Rok ve školce očima rošťácké holčičky Emy.
ISBN 978-80-00-06244-0

Koubská, Patricie
Průvan a Meluzína

Praha: Portál, 2021, 64 s., brož.
169 Kč
Jednou se po cestě ze školy před nimi
schová ve starém opuštěném domě
na náměstí.
ISBN 978-80-262-1735-0

z n o v i n e k k 13 . 9. 2 0 2 1 5 0 6 t i t u l ů
Krolupperová, Daniela
Kouzelná aktovka

Praha: Albatros, 2021, 80 s., váz.
229 Kč
Na jaře se do blízké říčky vrátili raci
a tuhle vzácnou podívanou si druháci
Viktor a Hugo nemohli dát ujít.
ISBN 978-80-00-06239-6

Krzyzanek, Joanna
Dorotka a sedm koček

Překl. Lánská, Miroslava, Říčany:
Junior, 2021, 160 s., váz. 229 Kč
V této jedinečné knize najdou děti
mnoho veselých příběhů. Dočtou se
o Kubíkovi s Žofinkou a Fouskem,
o Florentýně Hájové, o Katce a koťátku, o psích uličnících Kvidonovi
a Klopsíkovi a mnoha dalších malých
i velkých hrdinech.
ISBN 978-80-7267-742-9

Martin, Steve
Práce mých snů: Baví mě zvířata

Překl. Kapic, Tomáš, Praha: Slovart,
2021, 48 s., váz. 299 Kč
Baví tě starat se o zvířata, pozorovat
je, hrát si s nimi, nebo je dokonce
fotografovat či kreslit? Sníš o tom, že
s nimi budeš pracovat, až vyrosteš?
Pokud je tvá odpověď ano, tak tahle
knížka je přesně pro tebe!
ISBN 978-80-276-0111-0

McNab, Andy; Earle, Phil
Dostaňte mě odsud!

Překl. Marková, Michala, Praha:
Portál, 2021, 264 s., brož. 299 Kč
Danny je obyčejný kluk z obyčejného města. Má spoustu kamarádů,
maminku a otravného staršího bratra
Dylana. A taky má rád nebezpečí.
Když se ve škole dozví, že by měli se
třídou odjet na super výlet do divočiny, je nadšený!
ISBN 978-80-262-1714-5

Mlčochová, Markéta
Šimonovy pracovní listy 1

Praha: Portál, 2021, 64 s., 149 Kč
Pracovní listy jsou určeny pro děti
od 3 let až po žáky prvních tříd. Mají
zpestřit práci dětí a pomoci jim při
osvojování základních vědomostí
a dovedností.
ISBN 978-80-262-1774-9

Mrázková, Eva
Veselé diktáty a doplňovačky
2.třída – Hurá do pohádky

Praha: Edika, 2021, 64 s., brož.
149 Kč
Použili jsme pravopisné oříšky v pohádkovém příběhu malého draka.
ISBN 978-80-266-1650-4

Nordqvist, Sven
Fiškus a vánoční skřítek

Překl. Chmura-Svatošová, Jana,
Brno: Host, 2021, 1. vyd., 132 s.,
váz. 379 Kč
Pro Fiškuse s Pettsonem jsou i Vánoce dobrodružstvím! Vánoce se
blíží a Fiškus si ze všeho nejvíc přeje
spatřit vánočního skřítka. Děda Pettson kocourkovi neprozřetelně slíbí,
že k němu skřítek na Štědrý večer
určitě přijde.
ISBN 978-80-275-0747-4

Peroutková, Ivana
Anička u moře

Praha: Albatros, 2021, 116 s., váz.
249 Kč
Ve třetím dílu Anička odlétá se svými
rodiči na krátké prázdniny do Egypta.
ISBN 978-80-00-06211-2

Peroutková, Ivana
Anička v Austrálii

Praha: Albatros, 2021, 136 s., váz.
249 Kč
Jednou večer tatínek oznámí Aničce
novinu – jede na kongres do daleké
Austrálie.
ISBN 978-80-00-06246-4

Peroutková, Ivana
Anička ve městě

Praha: Albatros, 2021, 120 s., váz.
249 Kč
Na konci prázdnin se Anička s rodiči
přestěhovala, do třetí třídy začne
chodit v nové škole. Loni bydlela
u babičky v malebné vesničce, a tak je
to pro Aničku velká změna. A znovu
má obavy – jaká bude třída, najde si
kamarádku?
ISBN 978-80-00-06333-1

Poláček, Karel
Bylo nás pět

Praha: Albatros, 2021, 304 s., váz.
249 Kč
Nestárnoucí příběh Péti Bajzy a jeho
klukovské party v obnoveném vydání
s ilustracemi Heleny Zmatlíkové.
ISBN 978-80-00-06214-3

Popprová, Andrea
Oříškový podzim s Luckou,
Jendou a Martínkem

Praha: Mladá fronta, 2021, 104 s.,
váz. 299 Kč
Čtvrtý díl oblíbené série o ročních
obdobích od známé ilustrátorky. Pestrobarevné listí zdobí kdekterý strom
a nitky pavučin babího léta poletují
vzduchem.
ISBN 978-80-204-5855-1

Prusse, Daniela
Bagry, traktory a popelářské
vozy

Praha: Albatros, 2021, 30 s., 269 Kč
Bagry, traktory, popelářské vozy –
a to zdaleka není vše. Svět vozidel
v celé své rozmanitosti!
ISBN 978-80-00-06107-8

Sean, Julian
Kvido jde poprvé do školky

Překl. Dudková, Anežka, Praha:
Albatros, 2021, 32 s., váz. 249 Kč
Kvida čeká jeho první den ve školce,
paní učitelka a houf nových kamarádů.
ISBN 978-80-00-06250-1

Sekora, Ondřej
Kronika města Kocourkova

Praha: Pikola, 2021, 136 s., váz.
299 Kč
Občany města Kocourkova, zejména
městskou radu v čele se starostou,
zná snad každý, jejich vynalézavost
a důmysl, které se snoubí se zcela
neotřelým pohledem na svět (jsou
tací, kteří tomu říkají hloupost, ale
to je omyl)!
ISBN 978-80-242-7365-5

Sykesová, Julie
Akademie jednorožců: Olivie
a Vločka

Praha: Pikola, 2021, 112 s., váz.
179 Kč
Olivie je na Akademii jednorožců
moc šťastná!
ISBN 978-80-242-7380-8

Symons, Ruth
Hádej, kdo tu bydlí?: Nakoukni
zvířátkům do domečku
Praha: Pikola, 2021, 14 s., 399 Kč
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Zaťukej na okénko a nahlédni do
domečků šesti zvířátek.
ISBN 978-80-242-7188-0

Szillatová, Antje
Pěkný opičinec

Překl. Haltufová, Vendula, Praha:
Pikola, 2021, 112 s., 140 Kč
Malá malpa kapucínská uprostřed
lesa? Kocour Paulo z Panamy okamžitě vytuší, že na Florentýnu čeká další
záhadný případ! A skutečně: brzy se
ukáže, že cirkusová opička Harvey se
měla v nedalekém zvířecím penzionu
zotavit z těžkého zánětu průdušek.
ISBN 978-80-242-7515-4

Šavlíková, Lucie
Třpytivá zvířátka

Praha: Pikola, 2021, 36 s., váz.
259 Kč
Vytvoř si nádherná zářivá zvířátka
všech barev a odstínů.
ISBN 978-80-242-7179-8

Šavlíková, Lucie
Třpytivé obrázky

Praha: Pikola, 2021, 36 s., brož.
259 Kč
Tito tvorové jsou roztomilost sama!
Škoda jen, že jsou černobílí. Barevná
fólie ale vše napraví. Nepotřebuješ
k tomu ani lepidlo! Stačí jen sloupnout nálepku, přitisknout speciální
třpytivou fólii, pořádně přitlačit.
ISBN 978-80-242-7180-4

Uhlířová, Lenka
Poslechni si a pohlaď: Veselá
farma

Praha: Rebe books, 2021, 10 s.,
299 Kč
Zvuková knížka Veselá farma představuje zvířátka, jako jsou ovečky,
koník, kráva nebo prasátko. Se zvířátky malého čtenáře seznámí hravé
verše, milé obrázky a šest zvukových
tlačítek.
ISBN 978-80-255-1286-9

Uhlířová, Lenka
Poslechni si a vyhledej: Džungle

Praha: Rebe books, 2021, 12 s.,
349 Kč
V této knížce se malí čtenáři prostřednictvím hravých veršů a 20 různých
zvuků seznámí se zvířaty žijícími
v džungli, jako je tygr, slon, krokodýl
či žirafa. Stíratelný fix zábavu ještě
znásobí.
ISBN 978-80-255-1281-4

Uhlířová, Lenka
Poslechni si a vyhledej: Farma

Praha: Rebe books, 2021, 12 s.,
349 Kč
V této knížce se malí čtenáři prostřednictvím hravých veršů a 20 různých
zvuků seznámí se zvířaty žijícími na
farmě, jako je kráva, ovce, kohout
či kůň. Stíratelný fix zábavu ještě
znásobí.
ISBN 978-80-255-1280-7

PRO DÍVK Y
Frixeová, Katja
Škola drží při sobě

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Pikola, 2021, 168 s., váz. 229 Kč
Klárčin školní život je vzhůru nohama!
ISBN 978-80-242-7440-9

Hanová, Jenny
Všem klukům, které jsem
milovala

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2021, 320 s., váz. 349 Kč
Co by se stalo, kdyby všem klukům,
kteří se ti líbili, někdo najednou sdělil,
že ses do nich zamilovala…? Milostné
dopisy mají mnoho podob.
ISBN 978-80-7661-254-9

Meyerová, Aurore
Příručka pro moderní holky

Praha: Pikola, 2021, 128 s., brož.
359 Kč
Nápady, tipy a informacemi nadupaná příručka pro všechny dnešní
holky, ať už je baví cokoli – kreslení,
tvoření, vyrábění, móda, sport, dobrodružství.
ISBN 978-80-242-7206-1

Stevenová, Laura
Hypotéza lásky

Praha: Fragment, 2021, 248 s., váz.
299 Kč
Romantická komedie o dívce, která
se snaží přijít na to, kým je. Caro je
neuvěřitelně chytrá.
ISBN 978-80-253-5231-1

PRO M L ÁDE Ž
Hůlová, Petra
Liščí oči

Praha: Argo, 2021, 370 s., váz.
368 Kč
Ve svém první románu pro mládež
kombinuje známá literátka prvky
fantasy s dobrodružným příběhem
a alternativní historií.
ISBN 978-80-257-3595-4

Mizielińska, Aleksandra;
Mizieliński, Daniel
Můžu ochutnat? Lahodné příběhy o jídle z celého světa
Překl. Halfarová, Anna, Brno: Host,
2021, 1. vyd., 112 s., váz. 599 Kč
Při čtení této knížky se vám budou
sbíhat sliny! Přijměte pozvání k další
neodolatelné cestě s autory slavných
Map! Tentokrát se vydáme po stopách pokrmů a chutí z celého světa.
ISBN 978-80-275-0749-8

O´Donoghue, Caroline
Všechny skryté dary

Farnesi, Magdaléna, Praha: Yoli,
2021, 376 s., brož. 359 Kč
Maeve najde ve škole balíček podivných tarotových karet a s nadšením
se pustí do studia vykládání budoucnosti. Když začne číst z karet svým
spolužákům, bere to zpočátku jako
zábavnou hru.
ISBN 978-80-242-7455-3

Vůchová, Sára
Zlatá značí osud

Praha: Yoli, 2021, 376 s., brož.
349 Kč
Veerle je normální dívka, která sní
o tom, že se stane veterinářkou.
Pokud je však její sen obyčejný,
o nočních můrách to neplatí. V těch ji
pronásledují podivné bytosti a konec
je vždy stejný.
ISBN 978-80-242-7555-0

PRO N E JM E NŠÍ
Lada, Josef
Zvířátka

Praha: Albatros, 2021, 12 s., lepor.,
129 Kč
Malé rozkládací leporelo pro nejmenší: 12 stránek – 12 jednoduchých obrázků zvířat v barevných ilustracích
Josefa Lady, s kterými se děti mohou

bibliografie
setkat převážně na venkově (kůň,
kráva, slepice, husa).
ISBN 978-80-00-06241-9

PŘ Í BĚ HY
Andersen, Jan
Dusty: Velký hrdina

Překl. Krupičková, Barbora, Brno:
CPress, 2021, 152 s., váz. 249 Kč
Pavel s Dustym mají spoustu práce
s hledáním Alexiny fenky Belly, která
utekla z domu a dosud se nevrátila.
ISBN 978-80-264-3691-1

Pavlík, Jan
Neskutečné příběhy pro
kaBrňáky

Brno: CPress, 2021, 200 s., váz. 349 Kč
Dobrodružné putování pro opravdové kaBrňáky. Brňákovi Antonínovi
za bílého dne unese banda zloduchů
syna Bedříška. Synek je sice zachráněn ptákem Obrňákem, ovšem ten
ho odnese neznámo kam.
ISBN 978-80-264-3711-6

SCI-FI, FANTASY
Cassová, Kiera
Elita

Překl. Doležalová, Jana Montorio,
Praha: CooBoo, 2021, 280 s., váz.
299 Kč
Pokračování soutěže o prince
Maxona, která začala v Selekci, je
čím dál tím tvrdší. Jak si s tím poradí
Elita – zbylých 6 dívek? Do Selekce
vstoupilo 35 dívek.
ISBN 978-80-7661-226-6
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Cassová, Kiera
Koruna

Překl. Exnerová, Nika, Praha: CooBoo, 2021, 272 s., váz. 329 Kč
Když byla Eadlyn přinucena
zúčastnit se Selekce, netušila, že by
se mohla zamilovat do jednoho z 35
nápadníků.
ISBN 978-80-7661-277-8

Cassová, Kiera
První

Překl. Doležalová, Jana Montorio,
Praha: CooBoo, 2021, 280 s., váz.
299 Kč
Když byla America vybrána do
Selekce, ani ve snu by ji nenapadlo,
že by se ocitla na dosah samotné
koruny, natož k srdci prince
Maxona.
ISBN 978-80-7661-227-3

Cassová, Kiera
Selekce

Překl. Pálušová, Martina, Praha:
Fragment, 2021, 360 s., váz. 369 Kč
Mysleli jste si, že největší nebezpečí
mají klíčníci za sebou? Podaří se
vrátit čas do legendárního zámku?
Třetí díl nejúspěšnější ruské fantasy
posledních let.
ISBN 978-80-253-5235-9

Ščerba, Natalja
Časodějové – Klíč k času

Překl. Pálušová, Martina, Praha:
Fragment, 2021, 344 s., váz. 369 Kč
Vasilisa neměla až donedávna ponětí
o tom, že její otec je mocný mág
země Eflary.
ISBN 978-80-253-5234-2

Ščerba, Natalja;
Časodějná kniha

Překl. Pálušová, Martina, Praha:
Fragment, 2021, 184 s., váz. 299 Kč
Bonusová kniha pro všechny
fanoušky série Časodějové.
Časodějná kniha je skutečný
poklad pro všechny fanoušky série
Časodějové.
ISBN 978-80-253-5236-6

Překl. Doležalová, Jana Montorio,
Praha: CooBoo, 2021, 288 s., váz.
299 Kč
35 dívek. 1 princ. Životní šance. To
je SELEKCE! Pro dívky je Selekce
životní šancí.
ISBN 978-80-7661-225-9

Cassová, Kiera
Zrazená

Ščerba, Natalja
Časodějové – Hodinová věž

TH R I LLE RY

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2021, 264 s., váz. 349 Kč
Hollis po smrti milovaného Silase
uprchla do království Isolte a teď se
snaží přizpůsobit novému životu.
ISBN 978-80-7661-238-9

Foxfieldová, Kathryn
Hodné holky umírají první

Překl. Láryšová, Hana, Praha: Yoli,
2021, 328 s., brož. 299 Kč
Young adult thriller pro fanoušky
Agathy Christie a Karen M. McManusové. Psychologická hra. Vydírání.

Vražda. Chaos. Šestnáctiletou Avu
někdo přinutil, aby dorazila do opuštěného zábavního parku na mole
Portgrave.
ISBN 978-80-242-7556-7

vysokoškolská
skripta; učebnice

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2021, 1. vyd., 110 s., brož. 92 Kč
Skripta jsou určena posluchačům
kurzu 1FU454 Účtování cenných
papírů, jde o pracovní sešit sloužící
potřebám výuky. Skripta nejprve
seznamují posluchače s jednotlivými
druhy cenných papírů.
ISBN 978-80-245-2425-2

JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE
Osnovy litěraturověděnia

Hradec Králové: Gaudeamus, 2021,
1. vyd., 268 s., brož.
VŠ skripta pro studenty ruského
jazyka.
ISBN 978-80-7435-826-5

SPO R T

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Kučík, Vladislav
Parkour s Lukášem Kuldou

Praha: XYZ, 2021, 168 s., brož.
349 Kč
Jak správně skákat? Tipy, triky,
flipy, climby, skoky!!! Naučte se
od mistra parkouru ty nejlepší
skoky! Chcete se dozvědět něco
o parkouru?
ISBN 978-80-7597-894-3

ÚČE TN IC T VÍ
Skálová, Jana
Cenné papíry – účtování
a zdanění

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.

LEGENDY ŽIDŮ – SVAZEK 1

NAKLADATELSTVÍ TRITON

Louis Ginzberg

LOUIS PASTEUR

přeložil Václav Petr

Přemožitel neviditelných dravců
Louis Pasteur (1822–1895) byl francouzský biolog a chemik, jeden z nejvýznač
nějších vědců 19. století. Navzdory chatrnému zdraví neúnavně pracoval a stal
se doslova zachráncem hedvábnického průmyslu ve Francii i v dalších zemích,
když odhalil původce moru bource morušového. Poslední třetinu života věnoval
výzkumu nebezpečných infekčních chorob a jejich prevenci zejména očkováním.
Vrcholem bylo vyvinutí vakcíny proti vztek
lině, po předchozích pokusech na psech
a pravděpodobně i na sobě samém. O tom
všem vypráví Gelův životopis. Kromě auto
biografických dat a detailního popisu
Pasterových výzkumů, metod práce i sisyfov
ských bojů se zaslepenými odpůrci nabízí
kniha vzrušující pohled do „zlatého věku“
mikrobiologie ve druhé polovině 19. století,
do bohatýrské doby průkopníků tápajících
v moři neznalostí a objevujících základní
zákonitosti s nasazením, a někdy dokonce
obětováním vlastního života.

Legendy Židů patří neoddisku
tovatelně do pokladnice světové
literatury, do níž vstoupily jako
„příběhy, jež v Bibli nenajdete“
nebo jako „veškeré židovské
legendy v kostce“. Ginzberg
vynikal schopností vstřebávat
stovky příběhů a jejich verzí
v původních jazycích a všímat
si rozdílů, jež naznačují, který
příběh je původní a který od
vozený. Toto Ginzbergovo dílo
dodnes představuje odrazový
můstek pro studium biblických legend obecně a autorovy závěry ne
ne
byly pozdějšími objevy tzv. svitků od Mrtvého moře a gnostických ru
kopisů z Nag Hammádí vyvráceny, nýbrž vesměs potvrzeny. Českému
čtenáři, jenž se s nimi dosud neměl možnost seznámit, umožňují
poprvé nahlédnout do textů, jež se formovaly tisíce let a jež úzce
souvisejí s pojmem „ústní Tóra“.

386 str., váz., 399 Kč

672 str., váz., 1199 Kč

František Gel

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: obchod@triton-books.cz, www.tridistri.cz
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rozhovor

s Miroslavem Graclíkem

HANA HEGEROVÁ – KRÁLOVNA ŠANSONU
Novinář, šéfredaktor několika společenských časopisů a autor knih především o slavných osobnostech ve své novince nahlédl do života šansonové legendy Hany Hegerové. Objevil nové příběhy, fotografie, informace.
Úplně poprvé to bylo v osmdesátých letech v pražské Lucerně, kde zpívala jako host koncertu Václava
Neckáře, ale to jsme se jen potkali v zákulisí a já si
potom šel poslechnout její vystoupení. Byl jsem ještě
kluk. Normální setkání, kdy jsem si s ní mohl popovídat, se uskutečnilo až mnohem později, před jejími
sedmdesátinami, které slavila koncertem ve vinohradském divadle. A právě v jeho klubu jsme se sešli
na rozhovor, který jsem s ní při té příležitosti dělal
do Blesk magazínu. Paní Hegerová byla stará škola,
takže jsem jí potom nesl vytištěný rozhovor domů do
bytu na Staroměstském náměstí, kde jej autorizovala.

Jednu knihu o Haně Hegerové už na svém kontě
máte, v čem je tahle jiná?
Má větší formát, je barevná a přináší celý životní příběh
oblíbené šansoniérky od jejího narození až po odchod.
Zjistil jste něco, co ještě publikováno nebylo?
Jsou tam například fotografie z jejího prvního divadelního angažmá v Žilině, zpěvačka Helena Viktorinová mi vyprávěla, jak s Bezinkami narychlo a v podstatě tajně nazpívaly vokály do písně Levandulová,
Ondřej Suchý zase prozradil, jak ho paní Hana učila
pít pálenku, a takových drobností je v knížce spousta.
Vzpomenete si na své úplně první setkání s Hanou
Hegerovou?

Překvapila vás něčím? Byla taková, jakou jste si ji
představoval?
Tenkrát už byla starší dáma, které jsem
si vážil, takže jsem ji netrápil žádnými
šokujícímu otázkami. Působila na mě
noblesně a překvapilo mne, že měla
poměrně malý byt, do kterého vedlo
hodně schodů.
Co z jejího životního příběhu na vás nejvíc zapůsobilo?
Když jsem psal knížku o Karlu Gottovi,
byl jsem fascinován tím, kolik toho stihl
udělat a jak dokázal žít dvojí život – jeden u nás a druhý v západním Německu. Paní Hana měla také našlápnuto udělat kariéru i na Západě, bohužel to nedopadlo. A v jejím soukromí mě poněkud překvapilo,

že nechala malého syna jeho tatínkovi, šla do Žiliny
hrát divadlo a poté zpívat do pražského Semaforu.
V knize je mnoho obrazového materiálu. Bylo těžké
ho dát dohromady?
Jsem systematický, trochu archivní typ a za ta léta už
zhruba vím, co kde můžu sehnat. Samozřejmě, že to
zabere spoustu času, ale já se vždycky snažím mít
v knížkách maximum možného.
Na co budete v souvislosti s Hanou Hegerovou nejvíce vzpomínat?
Na její písničky – Lásko prokletá, Buďto ty, anebo já,
Rozvod...
Píšete o hercích, zpěvácích, na koho
máte teď „spadeno“?
V září vychází takové knižní best of
z mých rozhovorů za posledních deset
let. Vybral jsem dvacet osobností jako
například Miroslava Donutila, Mariku
Gombitovou, ale i umělce, kteří tu
s námi už nejsou, – třeba Evu Pilarovou, Radka Brzobohatého nebo režiséry Václava Vorlíčka a Františka Filipa.
Chystám knížku o prvorepublikových
hvězdách stříbrného plátna a rád bych dopsal pokračování Nových příběhů pejska a kočičky. Plánů mám
spoustu, jen času málo.
JANA MARXTOVÁ

knižní tipy

ZÁHADY NA DOSAH RUKY
Kniha Záhady na dosah ruky autora Arnošta Vašíčka
je samostatným pokračováním úspěšných titulů Labyrint
záhad a České tajemno a přináší další fascinující domácí
záhady.

Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory vědeckému zkoumání doposud nepodařilo uspokojivě vysvětlit a které nás provokují svou tajemností. Záhadné archeologické nálezy, podivné záznamy v kronikách a také tajuplné okamžiky v životě
některých proslulých osobností naznačují, že minulost je daleko vzrušivější, než si
vůbec dovedeme představit, a vybízejí nás k novému pátrání.

DO DŮCHODU S PLNOU KAPSOU
Známí ekonomové Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora, autoři několika
bestsellerů, nositelé ceny čtenářů Magnesia Litera a popularizátoři světa peněz,
ve své knize vysvětlují, jak lze peníze rozmnožit i uchovat. Nejde přitom o žádná
kouzla nebo kdovíjak riskantní strategie.
Stačí znalost současného dění, elementárních ekonomických zákonitostí
a trocha inspirace v minulosti, aby se před námi poodhalila i naše finanční budoucnost.

Kniha Do důchodu s plnou kapsou vysvětluje, jak si naspořit a jak investovat, abychom do důchodu šli skutečně
s plnou kapsou.
Na střadatele se valí čím dál víc nebezpečí: Inflace,
rostoucí dluhy vlád, zvyšování daní, stále větší regulace,
přibývající zákazy… V takovém světě se leckomu může zdát
téměř nemožné vydělat a našetřit peníze a dlouhodobě udržet jejich hodnotu. A přece to možné je.
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Životopisný román o jednom z největších českých podnikatelů. Jak se
stal podnikatelem? Jaký vliv na něj
měla jeho žena, a co si o něm mysleli jeho zaměstnanci? Román na základě nových archivních materiálů.
VYCHÁZÍ V ŘÍJNU 2021!

Cena 299,Září 2021

Cena 329,Říjen 2021

Cena 259,Září 2021

Cena 359,Říjen 2021

Cena 269,Říjen 2021

Cena 329,Říjen 2021

Uvedené ceny se mohou k datu vydání změnit. Sledujte naše webové stránky.

rozhovor

s Denisou Novotnou

DIÁŘ SCHVÁLILA SAMA FERRANTE
Nakladatelství PROSTOR získalo světovou exkluzivitu pro vydání ilustrovaného diáře s citáty spisovatelky Eleny Ferrante.
Editorkou tohoto zajímavého počinu je Denisa Novotná.
Kde se vzal nápad vytvořit tenhle
netradiční diář?
Může za to moje fascinace fenoménem Ferrante. Jednou za čas se v literárním světě stane zázrak – objeví
se dílo, které navzdory tomu, že už
„všechno bylo napsáno“, zapůsobí
jako exploze a kupují si ho milióny
čtenářů v mnoha zemích. Zázrak je
o to větší, když je dílo kvalitní a globální pozornost zasloužená. K takovým zázrakům, oslovujícím zejména
ženské publikum, patří knihy italské
spisovatelky píšící pod pseudonymem Elena Ferrante. Ta úspěšně tají
svou identitu a trvá na tom, že všechen prostor musí zůstat jejím postavám. Nechává za
sebe mluvit pouze a jedině své dílo. Odmítá se veřejně
angažovat při propagaci, neúčastní se debat ani konferencí, předem avizuje, že si nepřevezme žádnou cenu,
pokud nějakou dostane. Je ochotna riskovat, jen aby
nemusela prodávat svou identitu společně s knihou.
Přesto se jí podařilo dobýt nejen evropský, ale i americký knižní trh. V tomto směru je naprostá výjimka.
Jak práce na diáři probíhala?
Půl roku jsem opakovaně pročítala všechny dosud
vydané knihy Eleny Ferrante a shromažďovala citáty
vztahující se k tématům, jež jsou pro autorku typická,
– přátelství, láska, upřímnost, tvorba, cesta aj. Současně jsem oslovila malířku Jiřinu Lockerovou a grafika Ondřeje Šmerdu, kteří se mnou v minulosti spolupracovali na úspěšných diářích s myšlenkami Chalíla
Džibrána a Antoina de Saint-Exupéryho. Jiřina poctivě přečetla celé dílo Ferrante a byla nadšená. Ondřej
navrhl obálku, Jiřina vytvořila k několika citátům ilustrace a výsledek jsme poslali italskému nakladateli
Eleny Ferrante Edizioni e/o s návrhem vydat ilustrovaný diář s citáty z jejích děl. Pak jsme s napětím čekali na odpověď. První reakce byla opatrná. Agentka
nakladatelství nás ujistila, že projekt je velmi zaujal,
ale současně upozorňovala, že za celých dvacet let
vydávání autorčiných děl nikdy neumožnili tvorbu
dalších produktů pod značkou Ferrante. Bylo třeba
souhlasu vedení Edizioni e/o a především samotné
Eleny Ferrante. Po řadě týdnů přišlo svolení k českému vydání. Domníváme se, že kromě atraktivity projektu sehrály roli mimořádné prodeje italské autorky
u nás. PROSTOR dosud prodal kolem 180 tisíc výtisků jejích děl. Ve světové konkurenci v přepočtu na tisíc obyvatel jsme na špici úspěšnosti. Malířka a ilustrátorka Jiřina Lockerová následně vytvořila pro diář
více než 100 nádherných barevných ilustrací. Kombinovala různé techniky – barevné akvarely, pérovky
štětcem a tuší, naskenované krajky.

Který z citátů se vám
osobně nejvíc líbí?
„Jako vždycky na sebe
vzala úkol vrazit mi
jedlici do srdce, ne aby
ho zastavila, ale aby začalo tlouct silněji.“ To je citát
z posledního svazku tetralogie Geniální přítelkyně.
Jednoduše a přesně vyjadřuje poslání přátelství –
bdít nad druhým a být k němu upřímný. Myšlenek
Ferrante, které jsou mi blízké, je mnoho, ať už jde
o přátelství, osobní odvahu, vztah mezi mužem
a ženou či ženskou emancipaci. Ferrante v románu
Dny opuštění prostřednictvím hlavní hrdinky Olgy
vybízí: „Nenech se sebou zacházet jako s kusem
hadru. Ty přece nejsi kus hadru. Žádná žena není
kus hadru.“
V čem podle vás tkví úspěch italské autorky u českých čtenářů?
Díky kvalitní propagaci? (smích) Či skvělému
překladu? Upřímně – je
to záhada. V minulosti
jsem se s tím setkala
už vícekrát. V některé
zemi autor zaujme, v jiné nikoliv, nikdo neví,
proč tomu tak je. Vzpomínám na první české
vydání skvělého románu
amerického spisovatele
Charlese Fraziera Chladná hora o vojákovi Konfederační armády, který krátce před koncem
občanské války dezertuje a vrací se domů za
láskou svého života. Zatímco v sousedním Německu se kniha stala
bestsellerem, u nás propadla. Změnila to až filmová adaptace s Judem
Lawem a Nicole Kidman.
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Na jaké další tituly Eleny Ferrante se můžeme pod
hlavičkou nakladatelství Prostor těšit?
Ferrante dokončila krátkou sbírku esejů, která vyjde
v Itálii letos v listopadu. Herečka Manuela Mandracchia z ní bude číst v divadle Arena del Sole v Boloni.
Jsme na ni zvědavi.
Ráda bych připomněla, že dílo Ferrante je neustále v hledáčku filmařů. Televize HBO odvysílala
v roce 2018 osmidílný seriál natočený podle prvního dílu tetralogie Geniální přítelkyně, v roce 2020
uvedla druhou řadu a v následujících letech připraví také další díly. ČT art seriál od HBO zakoupila
a právě ho vysílá. Známá americká herečka Maggie
Gyllenhaal si pro svůj režijní debut zvolila filmovou
adaptaci Temné dcery, který představila na letošním filmovém festivalu Benátkách. Rovněž romány
Tíživá láska a Dny opuštění se dočkaly filmového
zpracování.
JANA MARXTOVÁ

knižní tipy

NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM
Vybíráme tituly z katalogu Nejlepší knihy dětem 2020–2021, který vydává Komise pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů a Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Všechny knihy najdete na www.nejlepsiknihydetem.cz.
JAK SE DOSTAT Z MALÉRU
(Portál)
Přehled naprostých základů právní gramotnosti neskrývá,
že v našem životě číhají různá úskalí. Snaží se dítěti ukázat
řešení a posiluje v něm důvěru ve státní instituce a sociální
služby.

Ester Stará, Milan Starý
APORT, FOUSKU!
(Políčko)
Dialog sympatického voříška Fouska, který se opakovaně
vrhá za klacíkem, a páníčka Ládi, věčně nespokojeného
s aportovanými předměty, plyne prostřednictvím vtipných
dvojverší.

Markéta Pilátová, Daniel Michalík
KIKO A PRINCEZNA Z TUNDRY
(Meander)
Třetí díl série o japonské holčičce Kiko přenese čtenáře
tentokrát s na mechové stezky sibiřské tundry k exotickým
Něncům.

Jakub Plachý
SLEDUJETE SLONA
(Baobab)
Stránky dvoubarevného příběhu postupně odtajňují, co
sympatické slůně tíží v rozletu, čím je jiné a jak by mohlo ostatním ukázat, co v něm dříme ku prospěchu všech
slonů.

Vojtěch Matocha, Karel Osoha
PRAŠINA 3 – BÍLÁ KOMNATA
(Paseka)
V rozuzlení trilogie podniká Jirka poslední výpad do uliček Prašiny ve snaze zachránit parťačku En. Bez zrádce
Tondy, kterého v předchozím díle odepsali, se to neobejde.

Robin Král, Andrea Tachezy
KDYŽ DÁ HUSA HUSE PUSU
(Běžíliška)
Už na první pohled potěší toto harmonikové leporelo
s ruční vazbou v plátně rozvernými ilustracemi, které propojují kresbu s koláží – a na pohled druhý neméně rozpustilými verši.

Petr Švec, Renáta Fučíková, kolektiv studentů Sutnarky
VELVET EFFECT 1988-1992
(Albatros)
Shrnutí pěti přelomových let, kdy se Češi a Slováci postavili totalitnímu režimu. Čtivé texty Petra Švece zdařile
doplňují studentské ilustrace inspirované archivními dokumenty.

Tereza Šedivá
KRTKŮV ČERNOBÍLÝ SVĚT
(Políčko)
Jediné světlo do krtkova příbytku vnáší mluvící ředkvička, která mu zprostředkovává obraz světa. Když se
ztratí, plachý strašpytel překoná sám sebe a vydá se ji
hledat.

Ondřej Neff, Karel Jerie
BARBORA A ZLATÝ ROBOT
(Albatros)
Barbora a její kamarádi se narodili na planetě Botera. Proč
se ale v jejich osadě žije tak nuzně, když na druhé straně
je osada se všemi vymoženostmi? Něco se změní, když se
objeví nový ostrov a Zlatý robot.

Irena Hejdová, Zuzana Čupová
NEDRÁŽDI BRÁCHU BOSOU NOHOU
(Host)
Když sourozenecká řevnivost Marka a Jiříka vyústí v pád
do záchodové mísy a když za nimi sestřička spláchne, je
třeba se rukou společnou zachránit z labyrintů, vyřešit
rébusy.
Lucie Šavlíková, Pavla Baštanová
MUKUMÚ
(Argo)
Holčička, matka, otec, tři krávy, kočka, velký černý pták,
tuleni a fiktivní zvířátko nakreslené do písku jsou aktéry
příběhu, v němž se o zvrat postará dravec, když nečekaně
unese kočku.

Tereza Marianová
VELKÝ PŘÍBĚH VELKÉ PARDUBICKÉ
(Albatros)
Slavný dostih líčí kniha tak plasticky, jako bychom ho sledovali z časosběrné lóže. Rozbor třiceti nástrah se uvnitř
svazku prolíná s komiksovými epizodami, se zastávkami,
terminologií, diskusemi….

Ivana Pecháčková, kolektiv
EDICE MANAMANA 4
(Meander)
Devět přírůstků do edice Manamana vyzvedává uzlové
body biblického příběhu o tom, že doma nebývá prorokem ani syn Boží, stojí-li jeho hlas proti stádu pokrytců.
Petra Štarková, Libor Drobný

Jana Jašová, Andrea Tachezy
PSÍ DNY
(Meander)
Osamělou obézní šesťačku osloví psí pokolení, jež má šanci doletět na Zaslíbenou planetu. Honička stíhá honičku
a vysmívaný „metráček“ se stává div ne Xenou.
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DOPŘEJTE SI RELAX

I TROCHU NAPĚTÍ

Tak sladce voní domov

5544

Anna ŠMALCOVÁ
Tato kuchařka je inspirovaná více než 60 rodinnými recepty,
které se po mnoha letech vylepšování staly velice oblíbenými
nejen v naší rodině. Najdete zde jak recepty na oblíbené kynuté buchty a koláče, tak na křehká a třená těsta, nechybí ani
smažené pochoutky a recepty z listového nebo litého těsta. Ať
už se budete chystat péci svatební koláče nebo jen něco drobného k nedělní kávě, najdete to v této kuchařce plné sladkého
pečiva. Stačí si jen vybrat.
136 stran, brožovaná, 349 Kč

Objetí mravenečníka

5531

Napínavý román z Rio de Janeira
Martin VITICKÝ
Mladá diplomatka Ellen Vargasová přijíždí do Rio de Janeira,
kde má působit čtyři roky na britském velvyslanectví. Z letiště
spěchá přímo za svým otcem – známým brazilským geologem,
od kterého obdržela po příletu znepokojivou zprávu. Její obavy
se potvrdí, když dorazí do otcova bytu a zjistí, že byl unesen.
Proč by ale někdo unášel pro většinu lidí nezajímavého vědce?
A proč ji otec žádal, aby nekontaktovala policii? Nemá tušení,
co to znamená, ale musí ho najít stůj co stůj. Brzy však odhalí, že nepřítel je mnohem mocnější a v nebezpečí není jen její
otec. Čas dochází úplně všem…

424 stran, vázaná, 379 Kč

Moje healthy recepty

5876

80 fit receptů a efektivní cvičení pro vypracované tělo
Thibault GEOFFRAY
Kniha Thibauta Geoffraye – sportovního trenéra Instagramu!
Jíst více, jíst lépe, cvičit kratší dobu! Vezměte své zdraví do svých
rukou pomocí efektivního cvičení a řady zdravých a výživných receptů. Nastartujete spalování tuků a budete se cítit fit.
Thibault Geoffray je autor programu 90 Day Life Challenge
a nejsledovanější kouč na sociálních sítích ve Francii.

176 stran, brožovaná, 349 Kč

Pasažér 23

5545

Psychothriller
Sebastian FITZEK

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

Policejní psycholog Martin Schwartz před pěti lety během dovolené na výletní zaoceánské lodi Sultan ztratil ženu a syna a nikdy se nedozvěděl, co se přesně stalo. Najednou mu však zavolá podivná stará dáma, že se musí okamžitě dostavit na palubu
Sultana, protože vyšly najevo nové důkazy o osudu jeho rodiny – objevila se dívka, která před týdny na Sultanovi zmizela.
S medvídkem jeho syna v ruce…

408 stran, vázaná, 399 Kč
Těšíme se na vás na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2021, který se koná
na výstavišti v Praze-Holešovicích 23.– 26. 9. Naše expozice s celým sortimentem knih
bude umístěna v levém křídle Průmyslového paláce, číslo stánku L203.

knižní tipy

NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM (pokračování ze str. 36)
Radek Malý, Eva Horská
ROZÁRA A ČERNÝ PETR ČILI O VĚTRNÝCH MLÝNECH
(Běžíliška)
Próza pro děti mladšího školního věku nominovaná na
cenu Magnesia Litera představuje umouněného kominíka
v prostředí, jehož chod si spojujeme spíš s bílou barvou. Co
s tím, když v tomhle mlýně straší.

Michal Šanda, Nikola Hoření
RUKULÍBÁM
(Meander)
Leporelo, v němž se galantními obraty nečastují džentlmeni a dámy, nýbrž dvojice zástupců živočišné říše. Lekce
společenské výchovy se přestěhovaly na obyčejný dvorek
či do džungle a udílejí je zvířata.
Michal Štěpánek, Nikola Logosová
NAD VEČERNÍ ČERNÍ
(Lux)
Velkoformátové černobílé leporelo vypráví příběh malé
tmy z panelákového bytu číslo 11. Svazek, který je opatřen
luminiscenčním tiskem, vzkazuje dětem, že strach je možné překonat.

Štěpánka Sekaninová, Tom Velčovský, Martin Sodomka
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ POHNULY SVĚTEM
(Albatros)
Souhrn výdobytků v oboru dopravy, jak je zachytil příjemně pointovaný encyklopedický výklad tandemu popularizátorů, podpořený podmanivými kresbami žánrového
specialisty.

Jaromír Plachý
BÁSNĚ Z DÁSNĚ
(Meander)
Říkanky, škádlivky a šplechty jsou inspirovány autorovou
péčí o potomka ve věku, kdy je víc než záhodno vědět,
použil-li tapír toaletní papír nebo proč každá v sýru díra
vykouslá je od upíra.

Klára Smolíková, Tobiáš Smolík, Vojtěch Šeda
CHA CHA CHÁ, ZASMÁL SE MORDECHAJ
(Argo)
Syn židovského hodináře Mordechaj Cajt žije v roce 1865.
Když rozbije staré pendlovky, cosi se stane s časem a on
se ocitne o tisíc roků zpět. Tím však naschvály ozubených
koleček nekončí.

Jan Jirků, Marie Urbánková
TÁTA A PRINCEZNA ROZÁRKA
(Albatros)
Tátovi vypravěči ve chvilkách před usnutím sekunduje dcera Rozárka jako iniciátorka a prostořeká spoluautorka, která kormidluje proud jeho slov otázkami a občas ho strhne
stranou osvěžujícím nápadem.

Martina Drijverová, Vojtěch Otčenášek
TO KVŮLI MNĚ
(Edika)
Drama dvanáctiletého Hynka začíná v okamžiku, kdy od
rodiny odejde otec. Matka situaci neunese, pije a nenávist
přenese na syna. Hocha deptá, až se veselý Hynek mění ve
štvance a kořist školní šikany.

Jana Kloučková Kudrnová, Petra Tomášková
JEDNA DVĚ V LESE
(Host)
Pět druhů aktivit venkovních i pod střechu, nepočítaně
obrázků, her, úkolů a taky kamínků, šišek, stromů… To je
vzorec knížky o hravé matematice.

Petr Nikl, Miroslav Černý
HUDEBNÍČEK
(Meander)
Tužka Petra Nikla je v roli poety-ilustrátora fascinována
písmeny vyjadřujícími okolní svět a činí tak s důrazem na
melodiku, neboť naše ústa umějí každou částečku řeči obléct a rozezvučet.

Daniela Fischerová, Jakub Kouřil
VÚDÚLÍNEK
(Meander)
Nalezenec Vúdúlínek vzbuzuje bez vlastního přičinění hrůzu, je osamělý a samota ho staví před kardinální otázku:
nebylo by nakonec výhodnější být programově zlý a získat
nade všemi moc?

Radek Malý, Pavla Dvorská, Pavel Dvorský
ATLAS OHROŽENÝCH ŽIVOČICHŮ
(Albatros)
Jak souvisí samice orangutana sumaterského s konzistencí
zubní pasty? Kácení deštných pralesů kvůli palmě olejné
vyhání lidoopy z domovů. Čtyřicet jedna alarmujících příběhů ohrožených zvířat.

Lucia Magašvári, Lucie Vendlová
STRAŠIDELNICKÁ
(Albatros)
Po knížce To je metro, čéče přichází další výzva k průzkumu
zázemí tohoto dopravního systému. Chlapci putují z tunelu až
na střechu svatovítské katedrály, aby zachránili dračí mládě.

Renáta Fučíková, Lenka Křížová, Kateřina Tučková
a kolektiv
HRDINKY. PŘÍBĚHY VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH ŽEN
(Universum)
Řetěz šedesáti osobností počíná kněžnou Ludmilou a končí
symbolicky znovu Ludmilou, jedinou tajně vysvěcenou
katolickou kněžkou v normalizačním Československu.
Portréty konkrétních osob střídají typizované osudy jejich
bezejmenných souputnic.

Tereza Czesany Dvořáková, Lucie Záhorová, René Melkus
CO BYLA A CO JE TELEVIZE – DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA OBRAZOVKOU PRO MALÉ I VELKÉ
Zasvěcený průvodce televizním zákulisím i uspořádáním
přijímače. Čtenáři zakusí zakusit pocity, jež se zmocňovaly
průkopníků vysílání obrazu a zvuku na dálku.
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KLASICI
Leon Festinger, Henry Riecken, Stanley
Schachter
KDYŽ SE PROROCTVÍ NESPLNÍ
Poprvé formulovaná teorie kognitivní disonance
v nesmírně čtivé studii o skupině věřící v konec světa
Marcel Mauss
ESEJ O DARU, PODOBĚ
A DŮVODECH SMĚNY
V ARCHAICKÝCH SPOLEČNOSTECH
První systematická srovnávací práce o výměně darů,
která započala novou éru v sociálních vědách
Bruno Bettelheim
LIDÉ NEJSOU MRAVENCI
Postřehy z koncentračního tábora o lidském chování
v extrémních situacích

SPEKTRUM
Derek de Beurs
MÝTY O SEBEVRAŽDĚ
Jak o ní přemýšlet a mluvit
Anne Ancelin Schützenberger
BOLEST MÝCH PŘEDKŮ MĚ PROVÁZÍ
Transgenerační přenos v terapii, jak přerušit bludný
kruh těžkostí v rodě.

PEDAGOGIKA

POPULÁRNĚ-NAUČNÁ
LITERATURA
David Nadrchal
RŮZNOST JE BEZVA!
Charakteristika 16 typů osobností rozlišovaných
typologií MBTI
Svend Brinkmann
NESNESITELNÁ RYCHLOST ŽIVOTA
Jak zpomalit ve světě, který se řítí kolem nás?
Hanns Hatt, Regine Dee
TAJEMSTVÍ VŮNÍ A CHUTÍ
Jak působí na naši psychiku?

BELETRIE, LITERATURA
FAKTU, PŘÍBĚHY
Erling Kagge
DUŠE OBJEVITELŮ PÓLU
O přežití v extrémních podmínkách a nalezení
vnitřního klidu

SPIRITUALITA
Bruno Ferrero
ÚTĚCHA PRO DUŠI
Nové příběhy známého salesiána opět dodají sílu
a naději.

Iva Nováková
POZNEJ S NÁMI SOUSEDNÍ STÁTY
Zábavné doplňovačky představují hlavní města, jazyky,
památky, přírodu, turistická lákadla, zvyky našich sousedů.

Christoph Schönborn
BÝT UČEDNÍKY
Kniha vídeňského kardinála je pozvánkou
k prohloubení křesťanské víry.

Klára Smolíková
FANTASTICKÉ PSANÍ
Pracovní listy pro podporu čtenářské gramotnosti
dětí staršího školního věku.

Dan Tomasulo
NADĚJI SE DÁ NAUČIT
Osvědčené postupy k nalezení pozitivního pohledu
na život

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Raelene Dundon
MÉ DÍTĚ MÁ AUTISMUS
Zkušený autor nabízí praktické tipy, jak s dítětem
s autismem i s ostatními mluvit o jeho diagnóze.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Martin Dlabal
KOMUNIKACE V POMÁHAJÍCÍCH
PROFESÍCH
Podnětný návod, jak sdělovat informace, názory
a rady, aby byly pro druhého přijatelné.
Eva Mydlíková (ed.), Jaroslav Slaný,
Mariana Kováčová
DIAGNOSTIKA SYNDROMU
TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO
A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE
Postupy z více oborů, pomocí nichž lze odhalit
příznaky CAN.

Joël Pralong
NAJÍT SMYSL V NAŠICH
SELHÁNÍCH
S Viktorem Franklem a sv. Terezičkou
Cesta k přijetí sebe samých, pomoci od druhých
a k otevření se Boží milosti

ŽIVOTNÍ STYL,
SEBEROZVOJ

Bärbel Wardetzki
KRIZE JE VÝZVA
Pozitivní přístup k osudovým zvratům, oživení
emoční inteligence

HRY A TRÉNINKY
Deborah M. Plummer
HRY PRO ROZVÍJENÍ SOCIÁLNÍCH
DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ 5–12 LET
Hry je možné využít ve škole, v terapeutických
a podpůrných skupinách, na dětských táborech…
Catherine Polan Orzech, William H.
Moorcroft
ZATOČTE S NESPAVOSTÍ
S pomocí mindfulness se naučíte zklidnit mysl,
uvolnit se a dobře se vyspat.
Daniel Žákovský, Leoš Zatloukal
MEDITACE ZAMĚŘENÁ NA ŘEŠENÍ
Trénink mysli a srdce pro náročné situace

PSYCHOLOGIE,
PSYCHOTERAPIE
Anton A. Bucher
PSYCHOLOGIE ŠTĚSTÍ
Odborný a srozumitelný přehled výzkumů
a poznatků týkajících se štěstí
Milan Valenta, Ivana Lištiaková, Jakub Vávra
DRAMATERAPIE
Aktualizované vydání rozšířené nejen o práci
s mentálně postiženými

PRO DĚTI – BELETRIE,
HRY, TVOŘIVOST
Otfried Preußler
OSLÍK A VÁNOČNÍ ANDĚLÍČEK
Dojemný poetický příběh o putování a vánočním
zázraku v betlémské stáji
Sylvie Doláková
KDE JE MOJE KUŘÁTKO?
Kniha seznámí děti s počítáním do deseti
a s pojmenováním zvířecích párů a jejich mláďat.
Sally Arnold
POHOUPEJ MEDVÍDKA
Hry využívají mindfulness jednoduchým a věku dětí
přiměřeným způsobem.

Hana Zobačová
POKOJÍČEK PLNÝ HRAČEK
Uvedené pohádky odpovídají požadavkům výuky
genetické metody čtení.
Jiří Kahoun
MALÉ POHÁDKY PRO MALÉ DĚTI
Krátké pohádky vycházejí z běžných situací, které
rodiče s dětmi zažívají denně.
Vendula Hegerová
PEPO! TY POPLETO!
Volné pokračování leporela Edo! Ty neposedo! se
mimo etikety zaměřuje i na emoce.
Petr Horáček
SLON
Příběh kluka a jeho imaginárního kamaráda –
velkého, legračního a nepořádného slona.
Tuutikki Tolonen
AGNES A ODEMČENÝ SEN
Podaří se najít klíč ke šperkovnici, který Agnes vídá
ve snech?

RÁDCE PRO RODIČE
A MLÁDEŽ
Pavla Koucká
ODOLNÉ DÍTĚ
Výchova dítěte k psychické odolnosti, soběstačnosti
a vytrvalosti
Adelheid Müller-Lissner
KDYŽ VYLÉTNOU DĚTI Z HNÍZDA
Autor rozebírá proces oddělení dětí od rodičů,
nezdravou závislost…

VÝCHOVA 3-8
Maike Rönnau-Böse, Klaus FröhlichGildhoff
PSYCHICKÁ ODOLNOST
PŘEDŠKOLÁKŮ
Psychická odolnost, jak vzniká, co ji ohrožuje…
Ondřej Koželuh
UČITELEM VE ŠKOLCE
Vtipné a poutavé představení každodenního života
ve školce
Marcela Trantinová a kol.
NÁPADNÍČEK
Celoroční plán aktivit s mnoha tématy pro MŠ

Lenka Šnajdrová
TAJEMSTVÍ VE VAŠÍ HLAVĚ
Naučte se porozumět svému nevědomí.

Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková
LOGOPEDICKÉ HÁDANKY 2
Pokračování úspěšných veršovaných hádanek, kde
děti samy hledají správný rým.

Philip G. Zimbardo
NESMĚLOST
Díky světoznámému psychologovi poznáte,
pochopíte a překonáte nesmělost.

Renata Šindelářová
ZPĚT O STO LET NA VÝLET
Gamebook, ve kterém Klárku s Vojtou 20. stoletím
provede prababička.

Sylva Hubníková
UČÍME SE PROTIKLADY
Pracovní listy pro děti od 2 let

Ilse Sand
PODÍVEJTE SE NA SEBE LASKAVĚ
Jak se osvobodit od přehnané viny, pracovat
s vlastním strachem.

Petr Horáček
DO PELÍŠKU
Klidně spi, velký medvěde. Ať se vám něco hezkého
zdá, ptáčkové.

Irena Novotná
ŠPL 27
Souborem zábavných úkolů provází děti pohádkové
postavy
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Vladimíra Ottomanská
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knižní tipy

BOHOVÉ JADEITU A STÍNU
měsíc k pramenům, kde se děda Cirilo koupe pro zdraví. Kasiopea je zodpovědná
za přípravu jeho oblečení a nachystání výletu. Jednou si ale na ní vyleje zlost právě
Martín. Očerní ji před matkou, že mu nedonesla včas cigarety, a proto si je musí
půjčit, a tak je Kasiopea za trest zbavena své jediné radosti – výletu. Rozhodne se
tedy pro jednu odvážnou akci – podívá se do zapovězené truhly dědy Cirila. Tam
se nikdo nesmí nikdy podívat a klíč má děda dobře schovaný. Dívka klíč najde,
truhlu otevře a v ní jsou jen samé vybělené lidské kosti. Ona sama si zadře třísku
pod nehet. Tříska nejde ven, ale zato z rány kape krev na kosti. A co byste řekli? No jasně, z kostí se vyklube bůh. Mayský bůh smrti, kterého nechtěně oživila
právě kapkami své krve. Tahle neúmyslná neplecha jí ale pěkně rychle splní přání
odjet do Medíny. Proč? No protože bůh tam chce, to je jasné! A tak začíná velké
dobrodružství až ke kořenům prastarých civilizací. Jak ale sama autorka píše: „Bohové jadeitu a stínu jsou inspirováni mayským mystickým spisem Popol Vuh. Má
kniha je protkána prvky mayské mytologie, ale stále se jedná o beletrii a neměla
by být pokládána za antropologický text.“ Děj je chytlavý, spletitý, dialogy vtipné,
téma mystické: ideální kniha na podzimní večery.
JARMILA SKOPALOVÁ

„Devět pater dělí Xibalbu od Mezisvěta. Kořeny
Světastromu sice vyrůstají až z hlubin Podsvěta
a jeho větve sahají až do nebes, čímž propojují
všechny úrovně existence, ale Xibalba leží tak
hluboko, že zprávy se sem dostávají jen pomalu.“
Nakladatelství Jota ale naštěstí našlo mnohem
blíž, než je Podsvět, velmi zajímavou autorku Silvii
Moreno-Garcia a její knihu, která v některých chvílích připomíná pohádku o Popelce a již Ina Leckie
ji velmi dobře přeložila. Považte: hrdinka knihy
Kasiopea žije se svojí matkou u její rodiny, kde
jsou obě brány jako posluhovačky. Musely se vrátit
zpět, protože otec Kasiopei zemřel a obě s matkou neměly příliš mnoho šancí, jak
získat slušné živobytí. Kasiopea je hrdá dívka, která touží po světě, po inspiraci, po
městě Mérida a všem, co nabízí. Zatím drhne podlahu, posluhuje opravdu nerudnému dědečkovi Cirilovi a musí se nechat peskovat od sice statného a pohledného, ale přece jen hloupého bratrance Martího. Jedinou radostí je výlet jednou za

JAK NAKRMIT DIKTÁTORA
informací, postřehů i emocí odkryje, kdo z uvedených krutovládců byl fajnšmekr, kdo si více než radost z dobrého jídla vychutnával slast z ponižování kohokoli. Kdo byl mimořádně skoupý, kdo naopak kupoval drahá auta i svému kuchaři.
Kdo byl mimořádně náruživý (pokud byla vyhlédnutá žena vdaná, samozřejmě
nechal jejího manžela zabít), koho více uspokojovala revoluce. Výpovědi těch,
co udržovali v chodu motor, tedy tělo, a tím i duši tyranů jsou důkazem, jak
může být oddanost slepá. Ovšem i toho, že krutost pána a vládce může být pro
někoho sexy.
Kniha je více než jen čtivá, protože se dozvíme, co jsme zapomněli, ale s největší pravděpodobností ani netušili. O historii, lidech, zvycích, o soukromí, vztazích, slabostech. Nechybí ani recepty, i když je velmi málo pravděpodobné, že
by si po jejich přečtení chtěl někdo něco uvařit. To spíše čtenáře přejde chuť i na
teplou večeři. Avšak začnou se mu sbíhat sliny na další díly. Bude je vyhlížet a mezitím čekat, zda se něco podobného nezrodí také o kuchařích našich diktátorů
i demokraticky zvolených nejvyšších představitelů.
ANDREA ŽBODÁKOVÁ

Rozhořčení, nevěřícné kroucení hlavou, občas
dokonce i hlasité „Je to vůbec možné?“ To a ještě
mnohem více vás bude zřejmě doprovázet při čtení knihy Jak nakrmit diktátora (vydává Dokořán /
Jaroslava Jiskrová – Máj, překlad Jarmila Horáková). Polský novinář, režisér a spisovatel Witold
Szablowski v průběhu čtyř let vypátral na čtyřech
kontinentech kuchaře pěti diktátorů (Saddáma
Hussajna, Idi Amina, Envera Hodži, Fidela Castra
a Pol Pota), kteří jedli, pili, milovali, ale hlavně
vládli, týrali a zabíjeli. Neslyšeli jsme o nich nic
dobrého a nic dobrého se o nich ani nedočteme,
a to i přesto, že je to výtečná kniha. Originální nápad nebyl naštěstí pohřben
povrchním „vyzobáváním rozinek“, ani sbíráním toho, co „spadlo pod stůl“ při
publikovaných rozhovorech. Naopak, známé rozhovory a životopis „velikánů“
využil autor ke konfrontacím a hádejte, jaká byla pravda. Kniha plná odhalení,

TAJNÉ RECEPTY RUSKÝCH BYLINÁŘŮ
spát, jak se chovat. Ruské pořekadlo praví: „Břicho máš vpředu, abys viděl, kdy
se přejíš“. Břichem prochází všechno, co nás má udržet při životě: jídlo, pití
i léky. Málo platné, opravdu nestačí jen přijímat to, co vám kdo předepíše nebo
rovnou dá. Je zkrátka potřeba začít něco dělat a dělat to jinak. Jídlo a způsob
stravování je základem. Dalším stavebním kamenem našeho zdraví je sledovat
a vnímat, co nám tělo říká. Tedy taky vědět, kde co v těle je. Když nás bolí cosi
nalevo v břiše, tak to opravdu játra nebudou. A pokud se neznáte, můžete si
naordinovat zcela špatné jídlo, byliny, čaje. Je potřeba vědět, kdy, jak a proč
vzniká plynatost. Kdy je dobrá a kdy už ukazuje, že se s námi něco děje. Ale
ruští bylináři se taky zaobírají krásou, tedy třeba naší kůží, vlasy a tak podobně.
I krása je projevem našeho zdraví. Najdete tu spoustu rad, o kterých jste už
slyšeli nebo je vídali ve filmech: třeba že bříza je dar z přírody, jak zacházet
s medem, jak si manuálně pomoci od křečí nebo jak si poradit se žlučovými
kameny. A bohužel pro klasické západní pacienty jedna špatná zpráva na závěr: podle staré ruské medicíny je lékař odpovědný za nemoc, pacient za své
zdraví. Takže buď hodíte všechno na doktora, nebo vezmete svoje zdraví a svůj
život do svých rukou. To je nejtěžší, ale taky nejzásadnější rozhodnutí, na které
ale nikdy není pozdě.
JARMILA SKOPALOVÁ

Neurolog Timofej Karmatskich, léčitelka Lumira a jejich základní heslo ruské léčebné tradice:
„Tělo je zrcadlem duše“. To, jak jsme nervózní,
zda máme strach, že nemáme dost peněz, práce,
úspěchu, že nevíme, co bude, a bojíme se toho,
že si nejsme jisti sami sebou, se ukáže ze všeho
nejdřív na našich bolestech. A když si jich nevšímáme, tak na našich nemocech. A čím méně
si všímáme svého těla, tím zákeřnější nemoci si
způsobujeme. Kniha Tajné recepty ruských bylinářů (vydává Fontána, překlad Ivana Krausová)
je pojatá skoro učebnice, jak jít sám na sebe,
čeho si všímat a jak co zlepšit. Stejně jako domorodé léčebné metody šamanů
nebo slavná a známá východní medicína, i tady se začíná tím, co jíme. Protože
pak se začneme zajímat o své břicho a přichází na řadu slavné ruské „napravení břicha“. Je pravda, že mnoho z těch, kteří se chtějí léčit jinak než západním
způsobem braní chemických léků, našlo úžasně jednoduché alternativy: homeopatika, čínské bylinné tabletky, Bachovy kapky a podobně. Dle mé zkušenosti ale už neposlouchají to, co se k takovým přípravkům říká dál: jak jíst, jak
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nakladatelství

MOBA

Elena Bellmar

Sophie Oliver

Dcery hněvu

Grandhotel
Schwarzenberg:
Cesty osudu

Mallorca není jen ostrov s nádhernými
plážemi a malebnými městečky, je to
i místo s temnou minulostí…

KRIMIROMÁN

V lázeňském městečku
v bavorských Alpách
se dívka z nižších vrstev
Anna Gmeinerová zamiluje do Michaela. Ten se
v touze po lepším životě
rozhodne hledat štěstí
ve světě a pro Annu
se později vrátit. Jejich
láska je však vystavena
těžké zkoušce.

Major Toni Morales je ještě před
uvedením do funkce povolán
k prvnímu případu: v Palmě byla
totiž nalezena zavražděná jeptiška.
Kdo by však měl důvod zabíjet
zbožnou devadesátiletou stařenku?
Morales a jeho tým při pátrání
narazí na nepředstavitelné tajemství
sahající až do časů, na něž by
mnozí nejraději zapomněli.

Laura Purcell

Dagmar Digma Čechová

Záhada panství
Bainbridge

Okno s dívkou
a ptáčkem

Když se Elsie přestěhuje do
sídla svého zesnulého manžela, čeká ji kromě chladného přijetí od služebných
a nekonečného osamění
také temné překvapení.
V podkroví nalezne dřevěné
figuríny zvané tiší společníci
a v domě se začnou
dít prazvláštní věci…

René se na nuceném pobytu
u otce na pobřeží Normandie
setká se záhadnou dívkou,
která mu nejdřív zamotá
hlavu, a pak jednoho dne
nečekaně zemře. Po třech
letech René zjišťuje, jak to
tehdy v domku s oknem, za
nímž dívku pozoroval, bylo.

Jo Thomas

Štěpán Javůrek

Vůně španělských
třešní

Chaloupky

Po třech neúspěšných
zásnubách potřebuje Beti
hodit vše za hlavu a začít
znovu. A přesně na to je
ideální sluncem zalité jižní
Španělsko. Beti si najde
práci na starém statku,
kde musí v sadu sbírat
třešně a získat si přízeň
svého temperamentního
šéfa Antonia.

www.mobaknihy.cz

František a Florián, dva chlapci
z českého vnitrozemí, se dostávají
krátce po vzniku Československé
republiky do pohraniční oblasti
Krušných hor. Jeden touží po
dobrodružném životě, druhý
i s rodinou přichází z donucení.
Usadí se v malé obci Chaloupky
a snaží se zvyknout si na nový
život v horách. Přestože
v meziválečné době spolu
lidé vycházejí dobře, s vlnou
agresivního nacionalismu
berou zavedené pořádky
v pohraničí rychle za své.

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci
349 Kč
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1 490 Kč
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99 Kč

brožovaná
256 stran

169 Kč

brožovaná
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129 Kč
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kalendář

K dostání u vašeho knihkupce nebo na www
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.

NOVINKA

NAKLADATELSTVÍ
ANCH BOOKS

Zoev Jho / Diana Luppi
E.T.101
KOSMICKÁ PŘÍRUČKA
Nouzové vydání pro planetu Zemi
Vše, co potřebujete vědět, jste se již naučili v jiné galaxii. Nemůžete-li si vzpomenout, co je váš skutečný
job na této planetě, koukněte se do této příručky.
Přišli jste na tuto planetu bez návodu?
Měli jste snad někdy podezření, že ve skutečnosti
pocházíte z jiného, méně narušeného světa?
Máte v současné době potíže se svým genetickým
kódováním?
Nosíte v sobě matnou vzpomínku, že jste se tu ocitli
z nějakého důvodu, a že vaše nynější práce s tím
nemá nic společného?
Pokud ano — vydržte!
Tento čas a tato kniha jsou tu pro vás.
Těm, kdo opustili svoji domovskou galaxii a vydali se na planetu Zemi, aniž by si přibalili příručku, dává
nyní řídicí středisko novou šanci:
E.T.101 je praktický návod, jak se stát v tomto iracionálním světě „skutečným člověkem“.
Když jste se již ocitli v této trojrozměrné šlamastyce, proč si nedopřejete chvilku a neprolistujete tuto
příručku?
S pomocí E.T.101 lze procitnout z hlubokého evolučního spánku a vzpomenout si na to, co o sobě
a o světě víte, jen jste si to špatně uložili do paměti nebo jste na to zapomněli.
Každá stránka této příručky vámi zalomcuje a podnítí vás k procitnutí — novými poznatky a zářivým
vtipem.
Řídicí středisko
Čtivý a pro čtenářesrozumitelný styl prošpikovaný pronikavým humorem, jenž jakoby člověka „hladil
po hlavě“ a současně ho „kopal do zadku“. Kniha E.T.101 nám připomíná životně důležitá fakta o tom,
kým jsme, kam směřujeme a co vlastně na tomto balonu vevesmíru děláme.
Dan Millman,
autor knihy Cesta pokojného bojovníka

DALŠÍ KNIHY

WWW.ANCH-BOOKS.EU

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 23. 8. 2021 až 29. 8. 2021

beletrie
1. Michaela Klevisová Prokletý kraj Motto
2. Daniel Cole Imitátor Kalibr
3. Alena Mornštajnová Listopád Host
4. Marek Eben Myšlenky za volantem Brána
5. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
6. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Bourdon
7. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
8. Petr Macek Naprosto nezbytná Hana Zagorová Czech News Center
9. Filip Rožek Gump – Pes, který naučil lidi žít (filmová obálka) Kontrast
10. Ben Aaronovitch Falešná hodnota Argo

populárně-naučná
1. Pavel Kolář Posilování stresem – Cesta k odolnosti Universum
2. Lucie Bechynková Opravdové zločiny CPress
3. Satchin Panda Cirkadiánní kód Jan Melvil Publishing
4. Nina Špitálníková Svědectví o životě v KLDR NLN
5. Jan Menděl Uprdelismus Pragma
6. Jaroslav Kmenta Babišovo Palermo I Jaroslav Kmenta
7. Miroslav Bárta Sedm zákonů – Jak se civilizace rodí, rostou a upadají Jota
8. Lukáš Borovička, Ivana Šelešovská Nová literatura pro střední školy Didaktis
9. Školní atlas světa Kartograﬁe Praha
10. Lukáš Hejlík 555 – Výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka Došel karamel

pro děti a mládež
1. David Walliams, Tony Ross Bestie z Buckinghamského paláce Argo
2. Andrea Popprová Oříškový podzim s Luckou, Jendou a Martínkem Mladá fronta
3. Astrid Lindgrenová Děti z Bullerbynu Albatros
4. Jeff Kinney Strašidelné historky báječného kamaráda CooBoo
5. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
6. Joanne K. Rowlingová Harry Potter a kámen mudrců Albatros
7. Josef Kolář, Helena Zmatlíková Z deníku kocoura Modroočka Albatros
8. Veronika Hurdová Agnes a zakázaná hora OneHotBook
9. Soňa Holečková Medvídkova dobrodružství – jóga pro nejmenší Jonathan Livingston
10. Benjamin Bécue Království Čurbeskov Egmont
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Červenec 2021

1. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Supraphon, čte M. Hofmann
2. Jaroslav Kmenta Babišovo Palermo I Audiotéka, čte J. Saic
3. Tim Weaver Bez slitování Audiotéka, čte I. Bareš
4. Karin Lednická Šikmý kostel OneHotBook, čte V. Cibulková
5. Simon Scarrow Legie Audiotéka, Bookmedia, čte M. Holý
6. František Kotleta Underground II: Revoluce Audiotéka, Epocha, čte P. Burian
7. Pavel Kolář Posilování stresem – Cesta k odolnosti Témbr, čte A. Procházka, Z. Slavíková
8. Jakub Mařík V ocelové hrobce Audiotéka, Mystery Press, čte L. Ondráček
9. František Niedl Rytíři z Vřesova Audiotéka, MOBA, čte M. Zahálka
10. Neal Shusterman Nimbus Témbr, čte V. Fridrich, J. Suchý z Tábora
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Jak se zajistit
na stáří

Za tajemstvím
české historie

www.NOVINKA-MESICE.cz

www.KNIHA-MESICE.cz

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

